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Lietuvos valdžios cenzo

rius labai stropiai seka 
spaudą ir nepraleidžia nei 
vienos žinutės ar straips
nio iš užsienio, kur rašo a- 
nie lenku ar vokiečių poli
tiką. “XX Amžius”, Lietu
vos katalikų dienraštis la
bai retai kada išeina be 
tuščiu vietų. Tai vis lenkų- 
lietuvių diplomatinių san
tykių pasėkos.

• v

Katalikas, kur* neramia 

katalikiikoc spaudo*, neturi 

teisi* vadintis gerti Bažny

čios vaiku.

Vyskupas Ketteleri*

EINA' NUO 1915 METŲ TEL.

Nuteistiems Jesučio Žudi
kams Direktorijos Komisija 
Pripažino Balsavimo Teises

v •Klaipėda, lapkričio 11 d. 
Po eilės demonstracijų, 
Klaipėdos vokietininkai 
kiek aprimo. Rinkiminia
me vokietininkų 29 kandi
datų sąraše Neumanas iš
statytas pirmuoju kandi
datu. Seimelio rinkimų ko
misija Jesučio žudikams, 
kurie buvo Lietuvos teismo 
nuteisti ir po atlikimo da
lies bausmės amnestuoti, 
pripažino rinkikų teises. 
Agitatorių sukurstyti ke
liu mokyklų mokiniai atsi- 

kupas Curlev pareiškė, kad sakė mokytis lietuviškai, 
jeigu Hitleriui arba jo mi- išmetė iš mokvklos valsty- 
nisteriui nepatinka jo pa- bės ženklą.
sakymas apie nacius, tai Pažymėtina, kad šiomis 
jie gali kreiptis pas valsty- dienomis nas Prezidentą ir 
bės sekretorių Hull, taip Vvriausvbės narius lankėsi 
kaip jie padarė, kada Kar- Klaipėdos krašto lietuviš- 
dinolas Mundelein juos pa- kūjų organizacijų atstovai, 
kritikavo. Vvskunas Cur-I 
ley atsišaukė i visus katali
kus ir visus kitus pakelti^ 
baisa prieš nacius, kaip; 
kad jis padarė.

Vyskupas Curley Pasmerkė 
Hitlerį

Washington, D. C., lap
kričio 14 — Vyskupas Mi- 
chael J. Curley, Baltimore 
arkivyskupas griežtai pas
merkė Hitlerį ir io propa
gandos ministerį Goebbels 
už katalikų ir žydų perse
kiojimą Vokietijoje. Vys-Į

Vilniaus Lietuvių Studentai 
Prašo Švietimosi Ir Kultūri

nių Teisių
Vokietija Lietuvai Nepuo

limo Pakto Nesiūliusi
Kaunas — Iš Paryžiaus 

pranešama, kad prancūzų 
snauda iš Varšuvos šalti
niu skelbia, esą Vokietija 
oficialiai siūliusi Lietuvai 
nepuolimo paktą šitokio
mis sąlygomis:

1) Lietuva turinti atsisa
kyti nepuolimo pakto su 

Sovietų Rusija, 2) turinti 
didžiumą ūkio produktų 

• eksportuoti j Vokietiją 
ir 3) Klaipėdos kraštą 
turinti formuoti į laisvą 
teritoriją.
Iš Londono pranešama, 

kad anglu snauda taip pat 
iš Varšuvos šaltinių skel
bia panašias žinias.

Šitos žinios esą prama
nytos. Nei tokių, nei pa-

Vilnius, lapkričio 7 d. a- 
nie 100 Vilniaus lietuvių 
studentų pasiuntė Lenki
jos prezidentui memorialą, 
prašydami grąžinti lietu
viams švietimosi ir kultū
rines teises.

Mirė Turkijos Prezidentas

Istanbulas, Turkija — 
Šiomis dienomis po ilgos 
ligos mirė Turkijos įkūrė
jas, vienas žymiausių Poli
tikų, Turkijos prezidentas 
Mustapha Kernai Atatur- 
kas, 58 m. amžiaus.

Kai žinome, po pasaulinio 
karo Turkija buvo suirusi. 
Mustapha Kernai, būdamas 
kariuomenės vadas, puolė
si sutvarkyti savo kraštą. 
Nugalėjęs graikus, Kernai 
pasiskelbė diktatorium. Jis

našių siūlymų bei sąlygų įuojau nanaikino dau^a- 
Lietuva nėra is nieko ga- tystę, pravedė socialines ir 
VUSI- ekonomines reformas. Ke

rnai pasirodė tikras vadas. 
Jo vardas yra minimas vi
soje Turkijoje ir visame 
pasaulyje.

Naciai Išniekino Marijos 
Stovylą

Munich, Vokietija, lap
kričio 14 — Vakar katali
kai susirinko į Švč. Marijos 
aikštę, kur Marijos garbei 
yra pastatyta stovyla, pa
minėti 300 metu nuo pasta
tymo tos stovvlos sukakti. 
Susirinkę naciai nuplėšė 
stovvlos papuošalus ir su
mindžiojo. Policija matė 
kada naciai darė ta vanda
liška darba, bet nieko ne
sakė ir nedarė, kad juos 
sulaikyti. Tas parodo, kad 
naciu teroras daromas su 
valdžios žinia ir pritarimu. 
Jeigu būtu kitaip, tai val
džia įsakytu vandalus - te
roristus nacius areštuoti.

Terorizuojami Žydai Apgulė 
Jung. Valstybių Konsulatų

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Rygiškis “S.” rašo, kad 
šiomis dienomis Klaipėdos 
vokietininkų nartijos “Me- 
meldeutsche Kulttirver- 
band” vadas Dr. Neumanas 
lankėsi Berlyne.

Berlynas, Vokietija, lap
kričio 14 — Terorizuojami 
žydai apgulė Jung. Valsty
bių konsulatą ir prašo, kad 
kuogreičiausia išduotu vi
zas išvažiuoti iš Vokietijos. 
Žydai su ašaromis skun
džiasi padėtimi. Kiti žydai 
ateina į Konsulatą ir prašo 
apsaugos.

Vokietijos Konsulatai. 
Policijos Saugojami

New Yorke, Bostone ir 
kituose didmiesčiuose po
licija saugo Vokietijos 
konsulatus, nes prisibijo- 
ma, kad kas neatkeršytu 
vokiečiams naciams už 
persekiojimą žydų. Bosto
ne Vokietijos konsulatas 
jau gavęs grasinimą. Jo o- 
fisas yra 131 Statė St.

CfąiAUN 
IĄJVAI

Neumanas Lankėsi Berlyne
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šių dienų Žemaitija. (Viršuje) bendras Švėkšnos miestelio vaizdas, (aukštai kampe) prie Pašilės kelio koplytėlė, būdingas vėjo ma
lūnas, (apačioje viduryje) Švėkšnos parko vaizdas ir greta naujieji Lietuvos Banko rūmai Tauragėje. VDV

ŠV. TĖVAS BEATIFIKAVO 
AMERIKIETĘ VIENUOLĘ

Vatikano Miestas, lap- šv. mišias ir pasakė pa- 
kričio 14 — Vakar, Šv. Pet- j mokslą, kuris buvo trans-

IZ n 4 A T/S ' 1 4 w — —- —— — Jro Katedroje, Šv. Tėvas,’liuojamas per radio ir ku- 
Popiežius Pijus XI atlaikė rio klausėsi milijonai žmo- 
beatifikavimo pamaldas ir nių.
paskelbė palaiminta ja Švč.! Tai pirmas įvykis, kad 
Širdies Misijonierių Seserų no 20 metų mirimo kandi- 
Kongregacijos įsteigėją,1 datė būtų paskelbta Pa- 
vienuolę motiną Prancišką laimintoji. Šv. Teresė (Ma- 
Ksaverą Cabrinį, kuri mi-į 
rė 1917 m. Columbus ligo
ninėje, Chicagoje.

Palaimintoji vienuolė 
Cabrini, gyva būdama pa
sižymėjo gražiu darbu, o 
vnač tarp savo tautiečių į- 
talų. 1880 m. vienuolė Ca
brini sušaukė būrelį į na
mus, Codogna, Italijoj, 
lapkričio 11 d. ir įsteigė 
Švč. Širdies Seserų Kon
gregaciją. 1888 m. tos kon
gregacijos įsteigėja atvyko 
į Jung. Valstybes.

Beatifikavimo iškilmėse 
dalyvavo ir Chicagos Kar
dinolas Mundelein, kuris

Tai pirmas įvykis, kad

žoji Gėlėlė) buvo beatifi- 
kuota tik praėjus 25 me
tams nuo jos mirimo.

Trūksta Maisto Rusijoje
Maskva, Rusija, lapkričio 

14 — Sovietų komisarai 
susirūpinę maisto ir dra
bužių trūkumu Rusijoje. 
Premieras V. M. Molotov 
pripažįsta, kad šiais me
tais derlius buvo daug ma

gesnis, negu pereitais me- 
■ tais. Komisarai, kurių va-

Naujos Dalybos "Saulės
Nusileidimas"

Nauji Laimėjimai Barbariškas Katalikų Ir Žydų
Persekiojimas VokietijojeHendaye, Prancūzijos-Is

panijos mbežius, lapkričio 
14 — Ispanijos nacionalis
tai užėmė daugiau kai 4 
mylių Ebro upės apylinkė
je teritoriją, kur sueina barbariškai puolė ir terori- 
svarbiausieji vieškeliai. 
Nacionalistai užėmė Pah- 
mares strateginę viršūnę, 
8 mylios į šiaurę nuo Gan- 
desa.

i Ispanijos radikalai turi mo Vokietijoje ir Austrijo- 
tik mažesniuosius kelius ie žydukas Paryžių je nušo- 
savo kontrolėje tarp Fa ta- ves Vokietijos ambasados 
rella ir Flix.

Nacionalistų 
taipgi apšaudė radikalų žygis, bet ką kalti kiti,

Pereitos savaitės pabai- da buvo užpultas ir sužeis
tas Austrijos Kardinolas 
Innitzeris. Viennoj naciai 
ne tik išdaužė Kardinolo 
rūmų langus, bet- ir patį 
Kardinolą sužeidė.

Visas civilizuotas pasau
lis smerkia Vokietijos na
cių barbariškumą.

Kur eina Vokieti ja ? Tą 
klausimą stato net ir patys 
vokiečiai, gyvenantieji 
Jung. Valstybėse.

goję, Vokietijos naciai

zavo katalikus ir žydus 
Muniche ir kituose mies
tuose. Nacių pasiutimas 
padidėjo, kada nebesusi- 

i valdas dėl žydų persekioji-

sekretorių Ernest von 
lakūnai Rath. Smerktinas žyduko

sostinę Barceloną ir Va- kad jie turi mokėti aukš- 
lencią. ~čiausias bausmes gyvybė

mis ir pinigines.
Vokietijos valdžia tuojau 

uždėjo žydams piniginę 
bausmę $400,000,000; žy
dams uždraudė daryti pre
kybą; uždrausta lankyti

Areštavo 2,000 Žydų 
Berlyne

Naciai Išvarė Iš Mokyklų 
Visus Žydus Studentus

___ _________ _____ ___ Berlynas, Vokietija, lap- 
dovybėje yra visa industri- 14^— Švietimo mi-
pinigines*' dovanas" darbi-1 sakymu, prašalinta iš uni- 
ninkams, kad tik padidinus versitetų.techmkosmoky- 

sakokadtie pinigai 'netu- mokslo įstaigų visi žydai 
rėš vertės, jeigu nebus ką studentai, žydams uždrau-| _________
pirkti. Eilės žmonių stovi sta grįžti į tas mokyklas, p-as, išdaužė langus ir pri- 
gatvėse prie krautuvių nuolaikai nuo 6 iki 14 metų darė kitokiu nuostolių be- 
6 vai. ryto, o krautuvės at- amžiaus turi išeiti iš vai- keršydami žvdams, ir da- 
sidaro tik 10 vai., kad gau- diškų mokyklų ir eiti į^y- bar valdžia išleido dekretą, 
tu reikalingų daiktų misi- dų privačias mokyklas už.............................
pirkti. Sviesto svaras, ku- baigti pradinį mokslą.

-

teatrus, koncertus, juda- 
; už

drausta būti kokios nors į- 
----- ----------------- ---- ; f staigos viršininku. Taipgi 

"^odukciją. Bet ekspertai klų ir kitų aukštesniųjų naciai sudegino daug žydų 
--L-’ ““ --J-- sinagogų. ’

Naciai sudegino sinago-

ja, pradėjo siūlyti įvairias nisterio Bernhard Rust į- muosius paveikslus; 
j QaVvmn nra«alinta iš imi-

Vokietijos valdžia audėjo 
mokesniais kiekvieną tur
tingesnį žydą. Reikalauja, 
kad iki 150,000 markių (a- 
pie $60,000) sumokėtų 
kiekvienas turtingesnis žy
das padengti nacių padary
tus nuostolius patiems žy
dams. Vien Berlyne areš
tuota apie 2,000 žydų.

Sekmadienį, lapkričio 13 
d., per radio kalbėjo kun. 
Charles E. Coughlin apie 
pereitus rinkimus ir šios 
šalies reikalus. Jis pareiš
kė, kad pereito antradienio 
rinkimai užrašė ant sienos, 
kad 1940 m. įvyks Nauios 
Dalybos “saulės nusileidi
mas”. Kun. Coughlin pa
smerkė tuos, kurie garbina 
“auksini veršį”, ir taipgi 
pasmerkė dabartinę neti
kusią finansinę sistema. į- 
rodydamas, kad 14,000,000 
darbininkų yra be darbo. 
WPA, jis sako, yra blogas 
užvaduotojas pastovių 
darbu, ir pereiti rinkimai 
narode, kad žmonėms pra
deda įkirėti toki tvarka. 
Visi pripažino.' kad laikinai 
WPA reikalinga, bet neil
gam.
20 metų atgal dalyvavo 
vienuolės - motinos Cabrini 
laidotuvėse. J. E. Kardino
las ' Mundelein atnašavo 
beatifikavimo iškilmingas Jung. Valstybėms.

rio nevisada galima gauti

kad nacių padarytus nuos- 
I tolius turi padengti žydai. 
I Muniche, kur įvyko ketu-* iv iiv vįoaua t “v avzvv*

kainuoja $1.50. Pigiausias 6,(00.000 Šeimų Gauna į rių valstybių diplomatu
kostiumas kainuoja $40.00. 
Tiek darbininkas neuždir
ba per mėnesį. Marškiniai 
kainuoja nuo $6.00 iki $20. 
Pora čeverykų — nuo $7 
iki $30.

Darbininkui pragyventi 
Rusijoje neįmanoma.

Reikalauja Skirti Du Bilijonu 
Apsiginklavimui

Washington, D. C., lap
kričio 14 — Kariuomenės 
ir laivyno ekspertai ragina 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis reikalautu, kad Kongre
sas skirtu du bilijonu do
lerių apsiginklavimui nuo 
užsienių, kurie grasina

J. V. Valdžios Pašalpų konferencija, naciai nuolė 
J. E. Kardinola von Faul-. 

Į haber ir išdaužė visus jo 
rūmų langus. Nacius su-VVashington, D. C., lap

kričio 14 — Socialės ap- kurstės Adolfas Wagner, 
draudos tarybos apskaičia- Bavarijos nacių vadas ir 
vimu, Jung. Valstybės rug- vidaus reikalu ministeris, 
sėjo mėn. 6,600,000 šeimų,,kuris nacių barbariško žy- 
kurios atstovauja 21,300,1 prio išvakarėse, kalbėles į 

5,000 minią ir skaitęs Kar
dinolo laišką, kuriame jis 
prašęs policijos apsaugos. 
Wagner vietoj duoti polici
jos apsauga. savo kalba su
kurstė nacius prieš J. E. 
Kardinolą taip, kad ryto
jaus diena naciai apsupo 
rūmus ir išdaužė visus lan
gus.

Šis Kardinolo

v •000 asmenų, gavo valdžios 
pašalpą.

Vilniuj Konfiskavo LenkųI -*n - Laikrascius
Kaip rašo “Kurj. Wilens- 

ki”, buvo konfiskuoti visiki , buvo konfiskuoti visi; 
vietiniai Vilniaus lenku lai-j 
kraščiai, išskyrus tik “Glosj 
Narodowy”. Vis tie rinJjii-, užpuolirdaš yra 
mai... ‘ .įkartojimkš špalių

Protestai Prieš Vokietijos 
• Nacius

Jung. Valstybėse kilo 
banga protestų prieš Vo
kietijos nacių barbarišku
mą. Smerkiančiomis kalbo
mis išėjo įžymūs šios šalies 
vadai. Daugiausiai pasmer
kimo susilaukė Vokietijos 
nropogandos ministeris 
Goebbels, kuris pateisino 
nacių riaušes prieš žydus.

Japonija Atmetė Trijų 
Valstybių Protestų

T okio, Japonija^ lapkričio 
14 —Japonija atmetė Jung. 
Valstybių, Anglijos ir 
Prancūzijos protestą 
uždarymo Yangtze 
komercijiniam 
mui. Janoniia 
kad
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Siuvėją liniją Išsitraukia
Iš C to

Federacijos skyriaus su
sirinkimas įpuola lapkr. 15 
d., 7:30 vai. vak., 1938, baž
nytinėje salėje, W. 5th St. 
Būtų gera, kad atsilanky
tu visų draugijų atstovai. 
Tuomet skyrius galėtų 
normaliai veikti savo svar
bioje darbuotėje.

Lapkr. 12 d., susišliųbavo 
Julius Sakevičius su Alena 
Šlinskaite, gyv. 948 E. 
Broadway. Liudijo Anta
nas Sakevičius ir Kazimie
ra Adomėnaitė. p. Julius 
Sakevičius yra Boston 
Stock ale pardavėjas.

“The Pilot”, Bostono Die
cezijos organas, oficialiai 
perspėja kunigus ir pasau- 
lioniuš, kad nesiduotų ap
gaudinėti laikraščių “agen
tams”, neturintiems au
tentiškų liudijimų nuo 
Kardinolo.

Lapkr. 13 d., Šv. Petro 
par. bažnyčioje, kunigai 
plačiai pranešė apie Bosto
no Katalikiškos Spaudos 
savaitę (lapkr. 13 — 19). 
Visuose viešuose knygy
nuose yra išdėtos katali
kiškos knygos. Vietiniai 
kunigai ragino parapijie
čius susidomėti parapijos 
knygynu, 492 E. 7th St. Šis 
lietuviškas knygynas atda
ras yra antradieniais ir 
ketvirtadieniais, vakarais, 
nuo 7:30 vai. iki 9:30 vai.

• v

Pittsburgh, Pa,, lapkričio 
14 — Šiandien čia prasidė
jo CIO pirmas seimas, ku
ris nustatys programą 
naujam darbininkų judėji
mui. Svarbiausias klausi
mas, tai darbininkų vieny
bė.

Rusijos Komunizmas Baigia 
Savo Dienas

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
iLKapečins

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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 
NedėEomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

nuo

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRep$hi$,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.'x-s:“

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LIETUVOS PAVEIKSLAI
Lapkr. 11 d., 7:30 vai. va- j - • ** - • ---kare, bažnytinėje salėje, 

W. 5th St., filmininkas Juo
zapas Januškevičius rodė 
iš Lietuvos paveikslus. 
Žmonių buvo nepilna sve
tainė. Paveikslai buvo į- 
vairūs. Kai kuriems nepa
tiko atvaizdai viešai balia- 
vojančių su svaigalais.

■ ■-j:-------- -----------

jūotino kūijuūo, premijai 
skirtos lėšos atidedamos 
kitiems metams.

iniau jutos vandens lygio. 
Išradėjas esąs jaunas mok
slininkas Galeazzi de Las- 
Sezia. Tas aparatas suside- 

a iš apvalios kabinos, vie
no metro ir keturiasdešimt 
centimetrų skerspiūvyje, 
galinčios išlaikyti 1.300 at
mosferų išorinio spaudimo, 
kas ątatinka 1.300 metrų 
gilumoj spaudimą vandens.

lap- MEDUSVVashington, D. C., 
kričio 14 — International 
Ladies Garment Workers 
unija — moteriškų rūbų 
siuvėjos priklausė prie 
CIO. Pereitą penktadienį 
unijos taryba nutarė išsi
traukti iš CIO ir tain pat 

eprisidėti prie Amerikos 
Darbo Federacijos, kol 
tarp jos ir CIC) nebus vie
nybės.

Vadinasi, darbininką be
tekęs nemalonėn.’ Tas'pats ^anizaciJU viršininkų susi- 

.......... - - - skaldimas labai daug ken
kia darbininkams ir jų uni
joms.

LierarB mNMMRMl diTOTr-
Ja VlaUKCIaS RUĮJa

Kaunas, lapkričio 11 d. 
1930 metų Lietuvos valsty
bės biudžetas suprojektuo
tas., 368,601,171 litų sumai. 
1937 metų biudžetas buvo 
329,900,000 ir 1038 mėtų — 
346,808,000.

Ali

tai: kai kurie daliniai per
bėgo pas japonus, o iš viso 
japonai ją stipriai apkūlė. 
Dėl to Kremlius ir apkalti
nęs marš. Bliucherį, ant 
kurio jau nuo seno jis akies 
neturėjo.

Atsargesnis yra prancū- 
izų oficiozas “Temps”, ku- 

A__ izi—„uris tačiau irgi ‘pripažįsta, 
jog Šiuo metų marš. Biiu- 
cheris yra visiškai išnykęs

H 
Darbo

•I

Ispanai Sulaikę Lietuvos 
Laivę Su Nafta

iš horizonto ir, matyt, pa-

lap-
Alaskos ir Ark-

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

Klaipėdoje gauta žinių, 
kad ispanų sukilėliai sulai
kė “Lietūkio” išnuomotą iš 
norvegų laivą “Meksika”, 
kuris iš Juodųjų jūrų vežė 
Lietuvon apie 400 tonų naf
tos produktų.

Laivas “Meksika” Batu- 
mo uoste, Sovietų Rusijoje, 
pasikrovė naftos krovinį ir 
jau šiuo metu turėjo būti 
Klaipėdoje.

Vežtos “Meksikos” laivu 
krovinio vertė siekia apie 
800,000 litų, be to, ir pats 
laivas labai didelės vertės.: 
Krovinys ir pats laivas yra 
apdraustas.

Kaip Lenkai Elgiasi Su 
Čekais

v •

laikraštis laiko tikru daly
ku, jog yra dingęs Veinber- 
gas, užsienio reikalų komi
sariato Vakarų Europos 
skyriaus vedėjas. Jį pakei- 

į tė Rochas.

GRABORIAIVVashington, D. C., 
kričio 14 
tiko tyrinėtojas kun. B. R. 
Hubbard, S. J. buvo nuvy
kęs ir į Rusiją. Sugrįžęs 
pasakoja, kad šiandien Ru
sijos bolševikai jau patys 
bijo savo šešėlio. Alaskos 
ir Sibiro eskimosai esą gi
miningi, ir jie turėję lais
vą susisiekimą, bet dabar 
tas susisiekimas uždraus
tas. Atbėgę slapta iš Sibiro 
eskimosai pasakoja baisius 
dalykus. Sibiro gyventojai 
esą laikomi baisiausioje 
vergijoje.

w •

Senatorius Lodge Prašo 
Pripažinti AirijąV«

T

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS 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 2537.

Washington, D. C., lap
kričio 14 — Senatorius 
Henry Cabot Lodge, Jr. 
reikalauja, kad Jung. Val
stybės pripažintų Airijos 
nepriklausomybę. Jis savo 
reikalavimą pasiuntė vals
tybės sekretoriui Hull. Se
natorius Lodge savo laiške 
pažymi tą faktą, kad se
kretorius Hull yra parašęs 
laišką Darbo departmenio 
sekretoriui Perkins, kad ji 
pravestų Kongrese įstaty
mų priedą, kad visi nepilie- 
čiai ateiviai atsižadėtų išti
kimybės užsieniams.

• v •

ėja ČUėtUffii tausLapkr. 13 d., 7:30 vai. va
kare bažnytinėje salėje W. 
5th St., kun. Pranciškus 
Strakauskas rodė paveiks
lus ir gražiai juos aiškino 
iš savo praeitos vasaros 
plačios kelionės. Šis vaka
ras buvo vadovybėje Blai
vininkų kuonos. Pirminin
kei ir valdybai uoliai pasi
darbavus, vakaras buvo 
sėkmingas. Žmonių buvo 
pilna salė. Paskaita buvo 
interesinga ir labai nau
dinga.

Toje pat bažnytinėje sa- 
į Įėję bus rodomi katalikiški 
judžiai lapkr. 20 d., 3 vai. 
p. p., ir 7 vai. vak. Pelnas 
eis parapijos būtų taisos 
fondan.

Lapkr. 13 d., tapo pakrik-1 
štvta duktė Vincento - Ve
ronikos (Strakauskaitės) > 
Kerių vardais Patrici ja O-, 
na. Kūmai buvo Edvardas 
Johnson ir Alena Johnson.

Pereitą sekmadienį, kūni
škai bažnyčioje padėkojo 
naujiems So. Bostono gėli
ninkams A. Zardeckui — 
W. Žamauskui už papuoši
mą gėlėmis altoriaus.

1

VARGONININKAS
Ieško vietos. Esu vargoninin

kavęs 10 metų; vedęs chorus, 
kvartetus ir orkestrą. Suprantu 
bažnytines apeigas, baigęs litur
ginės muzikos kursus. Nevedęs. 
Jeigu kuriam iš Gerb. Klebonų 
reikalingas vargonininkas, tai 
prašau rašyti adresu: Darbinin
kas, 366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. ir man laiškai bus 
persiųsti. (14-18-21)

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)

MIRĖ
Lapkr. 9 d., mirė, Carney 

ligoninėje, staiga, širdies 
liga, Monika Janulevičienė 
(Savilionytė), 45 metų am
žiaus, gyv. 8 National St. 
Paėjo iš Merkinės parapi
jos. Amerikoje pragyveno 
28 metus. Paliko vyrą 
Pranciškų, 4 sūnus, 3 duk
teris, 2 broliu ir seserį. Pa
laidota iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, lapkr. 12 d., 9 
vai. ryte, Naujos Kalvari
jos kapuose.

Per laidojimo pamaldas, 
prie altoriaus meldėsi Bos
tono Kolegijos atstovas
prof. kun. McCartty, S. J.)| 
Mat a. a. Monikos vienas ! | 
sūnus lanko minėtą koie-(| 
gij4- ------- I Profesijonaiiį Sasirintimas j

Sekmadienį, lapkričio 13 | 
d., Statler viešbučio salone i 
įvyko Lietuvių Katalikų | 
Profesionalų organiazcijos | 
susirinkimas, 2 vai. po pie- | 
tų. Susirinkimą vedė vice- I

Vaikui, Kuris Išdavė Tėvą 
Stato Paminklą I

Maskva, Rusija, lapkričio 
14 — Sovietų Rusijos ko
misarai ruošiasi statyti 
bronzinį paminklą Raudo
noje aikštėje, vaikui “did
vyriui”, Pavel Morozovui, 
14 metų amžiaus, kuris iš
davė savo tėvą už slėpimą 
javų. Tėvas buvo areštuo
tas, bet giminės sugavę 
vaiką užmušė.

Taigi dabar sovietų ko
misarai statys tam vaikui 
naminklą kaipo “didvy
riui”, kuris būsiąs “idea
las” sovietų jaunimuil

v • • v Klaipėdoje Steigiama Lietu
vių Lenką Prekybos 

Bendrovė

Paslaptis Apie Marš. 
Bliucherį

“V.” rašo, kad Klaipėdo
je steigiama lietuvių - len
kų prekybos bendrovė, ku- 

i rios tikslas bus prekyba su 
] Lenkija. Bendrovė vadinsis 
F“Litpol”. Jos steigėjai esą 
Pavlavičius, Davidavičius 
ir kiti. Bendrovė pradėsian-

Švedų laikraštis “Stok- 
holms Tidningen” rašo, jog 
dabartiniu metu garsusis

Klaipėdos kr. direktorija 
išspaušdino sąrašą 868 lie
tuvių, kurių j 
ti nebegaliojančiaiš, nekal
bant jau apie tuos, su ku
riais panašiu būdu buvo 
pasielgta ankščiau. Nega
vę naujų pasų, jie negalės 
dalyvauti rinkimuose.

sai paskėlė

— Numatyta pradėti de
rybas su lenkais dėl moky
klų. Jomis norima sutvar
kyti lenkų m-lų padėtį Lie
tuvoje ir lietuvių m-lų Vil
niaus krašte.

Iš Lenkijos užimtų sričių 
buvo ištremta daugiau 
kaip tūkstantis čekų. Išsi
kraustyti jiems buvo duo
tas 24 vai. laikas. Visos če
kų mokyklos buvo uždary-1 
tos. Mokytojai buvo iš
tremti. Visų tos srities fa-! 
brikų ir kasyklų darbinin
kai čekai buvo tučtuojau 
atleisti.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Kieu Ir Kuriais Metais Pa
langoje Vasarojo Žmonių
Kiekvienais metais Pa

langoje vis daugiau įriges-

Įkurtas Krikščioniškam Me 
mri Ir Literatūrai Remti 

Fondas

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
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 
Te). ŠOU Boston 2609

ti veikti, kai bus pasirašv- t^uojama vasarotojų. Pav.,

!

ta Lietuvos — Lenkijos 
prekybos sutartis.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

,v.

•1.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.Kaunas —KVC Vyriau
sioji Valdyba, norėdama į-Į 
prasminti 550 m. krikščio-

1921 metais Palangoje įsi
registravusių vasarotojų 
buvo 987, 1922 metais —

2070; 1925 — 2084; 1926 —
Neumano partija “Me- į^3a; ^^3 —1^58; 1924 — 

Sovietų maršalas Bliuche- meldeutsche Kulturver-oovieių marsaias onucne-0142 -1007 oom 1002 
ris esąs Sverdlovske namų band” savo vadovybės bus- įųžų 275^ 19^ ~ 

Pasak laikraštį, tinei pasirinko Sim. Dacho ~ —

.--------------------------------- .— -.............................................. ■ i _

nybės įvedimą Lietuvoje ir r
------- -  *- ■ - ‘ '* ' i

I n
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I

I

arešte, 
nrokuroras Višinskis ruo
šia jam kaltinamąjį aktą, 
ir dėl jo likimo abejoti ne
betenką. Kaip žinom, įvai
rių Vak. Europos šalių ka
ro specialistai vėliau kon
statavo, kad per kautynes 
su japonais ties Čankufen- 
gu Tol. Rytų Raudonoji ar
mija pasirodė labai pras-

rūmus Klaipėdoje. Į orga
nizaciją įsirašyti C"-

3132; 1932 — 3Ž07; 1933 —

4003; 1930 — 6064; 1937 —
siūlo 3309; 1^34 — 3417; 1935 — 

snec. talkininkai, kurie ap- «>03; 1930 — 6064; 1937 — 
vaikšto jiems pavestus 8271; o 1938 metais Palan-
miesto kvartalus. Ta akci
ja esanti daugiau rinkimi
nio pobūdžio.

— Vokiečiai Lietuvos o- 
buoliams buvo nustatę 
kontigentą 700.000 Lt., o 
dabar tą kiekį padidino dar 
300,000 Ll

nei pavesta rūpintis su
rinkti išdirbinius.

Lietuvių Kalbos

pirmininkas adv. B. Sykes. 
Turininga paskaitą apie 
fašizmą, komunizmą ir so- 
idalizmą skaitė Dr. E. Va- 
liackas. Kitas susirinkimas 
įvyks gruodžio 11 d. š. m.

I

Pasaulinės Parodos Reikalu 
Susirinkimas

Lapkričio 13 d. įvyko pa
saulinės parodos (Bosto
ne) reikalu susirinkimas. 
Pasiskirstyta pareigomis. 
Pp. Venčienei ir Puodelie-

GRAMATIKA
. SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkūs
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viri&liais.

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

it/' DARBININKAS
366 West Broadvvay So. Boston, Mass.

gos vasarvietėje įsiregis
travusių jau į 8.316 asm.

Pridėjus dar trumpam 
laikui atvykstančius ir 
“zuikius” vasarotojus, ku
rie vengia registracijos, 
gausime beveik dvigubai 
didesnį skaičių. O per ne
priklausomus 17 ihetų 60, : 
290 žmonių vasarojo įsire
gistravę Falangos vasar
vietėje.

Tokiais skaičiais tegali 
pasigirti tik Palangos va
sarvietė, kuriai pavydi ir 
ne viena užsienio vasarvie
tė.

Klaipėda įrašo rrekyinnes 
Sutarties Su Lentija

Klaipėdos prekybos ir. 
pramonės rūmų visuotihia- 
mė šusirihkiinė sindifcas 
Dr. Šreiberis skaitė paskai
tą apie Lietuvos Lėhkijos 
prekybos galimybės. Po 
pasmiltos Susirinkimas iš
reiškė pagėidavimą, kad' 
prek. .sutartis su Lenkija 
būtų kaip galima greičiau 
sūdaryta. Klaipėda ypatin
gai susidomėjusi lenkų; 
miško plukdymu ir jo ap
dirbimu Klaipėdoje.

20 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves, 
įkūrė krikščioniškam me
nui ir literatūrai remti fon
dą. Komisija, sudaryta iš 
Kultūros muziejaus dir. 
Galaunės, Rašytojų drau
gijos pirm. J. Grušo, prof. 
B. Česnio, kan. Sabaliaus- 
ko, dail. Galdiko, J. Ambra
zevičiaus ir KVC Vyr. Val
dybos pirmininko Dr. J. 
Pankausko, paruošė fondui 
statutą, kurį KVC Vyr. 
Valdyba patvirtino. Tuo 
būdu fondas pradėjo jau 
veikti. Fondo tikslas yra: 
ugdyti Lietuvoje krikščio
niškąjį meną ir literatūrą, 
remti medžiagiškai meni
ninkus fr rašytojus, kurie 
saVo jėgas skiria krikščio
niškam mėnui ir literatū
rai kurti, sudaryti dvasinę 
atmosferą tam menui ir li
teratūrai tarpti, globoti 
krikščioniško meno kūri
nius ir tt. Šiems tikslams 
siekti fondas skiria premi
jas už geresniuosius meno 
kūrinius ir skelbia konkur
sus jiems sukurti, duoda 
menihinkams stipendijas 
ir pašalpas, propaguoja 
krikščionišką meną ir tt.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Pievokas)

Stogų dengėjas Ir taisytojas. 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos
TURI 25 MĖTŲ PATYRIMĄ

324 E Št„ So. Besfen.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apakaitliavimai it patarimai dykai

PecheH Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininku

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

bykčių čeverykus: vyrama, 
moterims Ir vaikams.

Gatės Nusileisti 1300 Metrą 
| Jūros GHumą

Vienas italas išrado prie
taisą, kuris leidžiąs nusi
leisti iki 1300 metrų že-

Fondas yTa KVC Vyri Val
dybos žibioje.

Šiais metais fondas skel-| 
bia jau tris premijas: už 
romaną — 2000 litų, už 
dramą — 1000 litų ir už, 
platesnio meno kūrinį —
1000 litų.

Premijos Skiriamos ne 
vėliau kaip ateinančių me- 
tų vasario mėn. 10 d.

Premijos komisijai nesu-l 
radus šiais metais premi-

Peter’s Besteli St. Garage 
ir GasoHne Statim

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter FVvinie, Sav.
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Norėdamas pasidalinti procesijoje su Šv. Sakra- 
savo įspūdžiais su Jumis, mentu ir sustojęs, laimina 
mano brangūs giminės, kiekvieną ligonį. Man besi- 
prieteliai, pažįstamieji ir meldžiant su kitais už tuos 
geradariai Amerikoje gy- nelaiminguosius, lyg ir iš- 
venantieji, štai Jums siun- girdau aklojo iš Jeriko dus- 
čiu žiupsnelį tų įspūdžių ir lų šauksmą: “Jėzaus, Dovi- 
pergyvenimų. Sunku man do Sūnau, pasigailėk ma- 
kiekvienam rašyti po laiš- nęs!” Tartum matau raup- 
ką. Taigi tebūna šis laiš- suotą žmogų šaukiantį: — 
kas mano geriausių linkė-, “Viešpatie, jei nori, gali 
jimų, sveikinimų ir dėkin- mane pagydyti!’ Lyg ir sto- 
gumo jausmų kuklus nešė- ja man prieš akis toji pilna 
jas Jums visiems.

Nuostabiai greitai slenka 
gyvenimo dienos, todėl ne
pajutau, kaip praėjo be
veik du mėnesiu nuo to va? 
karo, kai nuvargęs iš ilgos 
kelionės išlipau su savo ba-.1 
gažais Kauno stotyje. Įvai- Ar tai ne tas pats Viešpats, 
rūs jausmai apėmė mane Kuris kadaise vaikščiojo 
besidairant po tą naują ap- žmonių tarpe gera daryda- 
linką, kurioje man teks da- mas> jčia pat yra * nešamas 
bar darbuotis kokį laiką. į ®v- 
Štai jau antrą kartą grįžtu 
Lietuvon, į Jėzuitų Gimna
ziją, ištiesti pagalbos ran
ką sunkiai dirbantiems Jė
zuitams Lietuvoje. Pirmą 
kartą buvau atvažiavęs dar 
būdamas klieriku, sunkiais 
gimnazijos kūrimosi lai-j Jėzui: 
kais. Dabar, po vienuolikos mane sveiką padary- 
metų atvykau kaip kuni- ti! Skaisti viltis susiziba 
gas. Kilnūs troškimai ir JU akyse; nekantriai lau- 
pasiryžimai kilo krūtinėje ^ia atsakymo^ ir Kristaus į 
veikti, dirbti, pasiaukoti palaimos, ir vėl, su giliu at- 
savųjų žmonių gerovei. sidusėjimu ir šventu pasi-
TRYS DIENOS LIURDE
Iš kelionės įspūdžių, ypač .tyliai meldžiasi: 

neužmirštini ar ne bus tie, j tie, jei ta taurė negali pra-i 
kuriuos teko patirti Liur-jeiti mano negerta, tebūnie į 
de, Dievo Motinos Švento- Tavo Valia”. Nors Viešpats 
vėje, Prancūzijoje, kur tu-, tomis dienomis nė vieno 
rėjau laimės pabūti tris žmogaus nepagydė mano! 
dienas. Kasdien dalyvavau akivaizdoje, tačiau labai 
iškilmingose apeigose su aiškiai buvo matoma ligo- 
kitais maldininkais, šuva- nių veiduose šventas sura- 
žiavusiais iš viso pasaulio, minimas ir kantrus pasida- 
Aplink šventovę ir grota, vimas Dievo Valiai. Vieš- 
didžiausias žmonių sam- pats myli sergančius, nes 
brūzdis. Visur matyt ligo- jie yra panašesni į “Sopu- 
nių, nešikų, maldininkų...!lių Vyrą”. Didžiausioji blo- 
Ten aukštai gailestingo ji gybė pasaulyje nėra skaus- 
Motina, apsupta mirgan- mas, liga, kentėjimas, bet 
čiomis žvakėmis, švelniu savo sielą prarasti. Ypatin- 
žvilgsniu žvelgia žemyn į gai jaudina vaizdai buvo 
savo maldaujančius vai- vakarais, žvaigždėms mir-j 
kus, kurių veiduose matyti gant danguje, kai tūkstan- 
gyvas tikėjimas ir didžiau- čiai ėjo procesijoje su liep
siąs Jąja pasitikėjimas. Vi- snojančiomis žvakėmis 
si šnibžda “Sveika Marija”'
— visų rankose rožančius!
— visų akys pakeltos į Ma
rijos statulą — karštos 
maldos veržiasi iš visų krū
tinių. Įspūdingiausioji ir 
didžiausioji įtempimo va- Mariją iš kiekvieno maldi- 
landa, kai kunigas eina ninko širdies gelmių. Jų

į tikėjimo moteriškė sergan
ti dvylika metų kraujo plū
dimu, parpuolusi prie Jė
zaus kojų; matau Jėzų lai
kantį Jairio numirusios 
duktės ranką, girdžiu Jo 
balsą: “Mergaite, kelkis!”!

v •

Sakramente! Tikrai 
jaudinantis vaizdas! Visa 
erdvi aikštė prikimšta ve
žimėlių, kuriuose guli akli, 
raiši, suparalyžuoti, ser
gantieji neišgydomomis li
gomis. Jų visų širdys šauk
te šaukia praeinančiam 

“Viešpatie, jei nori

Kun. Pranciškus Aukštikalnis, S. J.
Šis vaizdas prisiųstas iš Liurdo, Dievo Motinos šven
tovės, Prancūzijos kleb. kun. P. Virmauskui.

davimu Dievo Valiai, puola' 
atgal, užsimerkia akis ir

......................2: “Viešpa-

nas, vyras, moteris, visi 
gieda, prašo, maldauja Ma
rijos. Ir gauni įspūdį, kad 
jau dangus prisiartina ar
čiau žemės. Štai jau Mari
ja, Dangaus Karalienė, len
kiasi ir maloniai ištiesia 
savo ranką laiminti ir su
raminti savo vaikus.
KAUNAS ATNAUJINĘS 

SAVO VEIDĄ

žvakėmis 
rankose. Visoj erdvioje ba
zilikos aikštėj galingai 
skambėjo maldininkų gies
mė: “Sveika, sveika, svei
ka Marija!” Tai karštas 
šaukimas, kuris veržėsi į

• v

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

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

Povilas Bushmanas
' 48 CRESCENT AVENUE, 

Telephone COLumbia 6702 
29 SAVIN HILL AVENUE, 

DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY. 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ lr užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

Visi skelbkite “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 B. Bth St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

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

Prot RaM. — Ona Ivažkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniut*,
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StaniuUfitė,

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

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

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

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfleld SL, So. Boston, Mass.

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

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

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

Maršalka. Jonas Z&ikis.
7 Winfleld St, So. Boston, Mass. .

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

LIETUVOS ŽINIOSnius paguodos sakramen
tus. Tais maro metais įsi
smaginęs maras paguldė, 

< dvyliką jėzuitų. Kolegijoje 
nebeliko nė vieno gyvo 
žmogaus.

“Iš naujo grįžo jėzuitai į 
Kauną. Kėdainiuose atida
roma misija ir mokykla. 
Ypač smarkiai išauga Kau
no mokykla. Apaštališki 
darbai skrieja vis platesniu 
ratu. Po jėzuitų ordeno už
darymo, (1773 met.) baž
nyčia, namai, mokykla ir 
visas turtas perėjo Švieti
mo Komisijos žinion. Mo
kykloj darbas buvo varo
mas toliau, daugiausia bu
vusių jėzuitų jėgomis. Ru
sai, 1795 m. užėmė Lietu
vą, iš pradžios paliko kata- 

i likams bažnyčią ir mokyk
lą prie jos. Toje mokykloj 
porą metų dirbo mokytojo 
darbą ir žymusis poetas A- 
domas Mickevičius. Bet 
jau 1824 m. bažnyčia pa
versta cerkve, paskui “va
saros soboru”, mokykla už
daryta, o jos rūmuose apsi
gyveno pravoslavų dvasi
ninkai su savo archirieju.

“Taip buvo iki Didžiojo 
Karo. 1915 m. rusų dvasi
ninkams išsikraustant kilo 
namuose gaisras. Išdegė 
dešinysis bokštas ir rytų 
sparnas. Karo metu bažny
čia labai nukentėjo nuo vo- 

I kiečių šūvių. Bažnyčioj 
karo metu buvo belaisvių 
stovykla. 1923 metais, po 
150 metų pertraukos, Kau
ne vėl įsikūrė jėzuitai. Pir
masis buvo T. Ben. An- 
druška. Po dviejų mėnesių 
atvažiavo T. Kipas. Prasi
dėjo milžiniškas remonto 
darbas ir 1924 metais ati
daryta pirmoji klasė, ku
rios pirmasis mokytojas 
buvo Tėvas Mešlis S. J. 
Gimnazijos reikalais rūpi
nosi T. Kipas”.

Toki trumpai yra Kauno 
jėzuitų istorija. Dirba, 
triūsa visi šiomis dieno
mis; leidžia Jėzaus Širdies 
“Žvaigždės” laikraštį ir 
“Misijas”. Be to, jėzuitai 
praturtino mūsų religinę 
literatūrą, išleidę jau ke
lias dešimts knygų. Su
prasdami, kad religiniam 
mūsų krašto atgimimui y- 
ra būtinas reikalas suorga
nizuoti didžią maldos galy
bę, jie ypač rūpinasi Mal
dos ir Vyrų Apaštalavimu 
ir Eucharistijos Karžy
giais. Kitas labai svarbus 
darbas, tai misijų bei reko
lekcijų vedimas. Inteligen- 
tams-tėms kas savaitę duo
dama konferenci ios. Tad 
galima tikėtis, kad jėzui
tai, Dievo padėdami, atei
tyje dar daugiau galės ben
dradarbiauti religiniame 
Lietuvos atgimime — viso 
krašto labui”.

LIETUVOS PROVINCI
JOJE

Rugpiūčio mėn. man te
ko nuvažiuoti į Pivašiūnus,

v •

v •

gausybę vežimų, kurie ap
supo bažnyčią. Pasirodė, 
kad tie vežimėliai nakties 
metu pavadavo jiems net 
viešbučius, nes juose jie 
miegojo ir valgė. Susigrū
dę jie bažnyčioje, petys

Ginčijos Dėl Merginų Ir 
Užmušė Žmogų

Alytaus apskr., Jėzno vi.,
prie peties, galva prie
vos lingavo, lyg javų var- ruškos Tam Palionio ir 
posvejo siūbuojamos. O;Jund 0 kil o ginč dėl mer. 
stačiai neužmirštamą į- ^ų. Juos perskyrė Stani- 
spūdį man paliko tie nuo- šauskis. Einant namo Pa- 
širdūs veidai ir tiesos iš- Į lionis iš brolio eigulio re- 
troškusios akys, kurios Į volverio pradėjo šaudyti, 
tarsi gerte gėrė kiekvieną! Jundas manė, kad šaudo 

Stanišauskis, ir prisivijęs 
jį pradėjo tvoti su lazda. 
Stanišauskis leidosi bėgti. 
Palionis, manvdamas, kad 
bėga Jundas, nes naktį ne
pažino, paleido į jį šūvį, ir 

, nušovė savo draugą Stani
šauskį, kuris rytą rastas 

teko pasakyti keletą pa- gmas už tai Palionį nubau- 
mokslų per Šv. Kryžiaus dė 4 met. s. d. kalėjimo. 
Paaukštinimo Atlaidus. Į 
Žemaičiai netikėtai puikų! 
įspūdį man padarė. Čia 
mane nustebino ūkininkų 
gražiai sutvarkyti trobe
siai. Akmenės bažnyčia y- 
ra tikrai graži, erdvi, 
skambi. Ji prilygsta geres
nėms bažnyčioms Ameri
koj. Ir kaip žemaičiai, taip 
ir tie dzūkai užgieda, ma
nytum, kad jų maldingos 
giesmės ne tik debesis pra- _ .
muš, bet ir bažnyčios lu- Perkuno nelaimės. 
bas.

Iš žemaičių rimtos _ _ __
dangės po kelių dienų aš kuri buvo sulaukusi 113 
vėl patekau į linksmąją m. amžiaus.
dzūkų Sostinę — Alytų.
Viliojančios apylinkės raukšlėtas, tačiau akys jos 
traukte traukia akį ir guo- maloniai šypsosi. Kalbu a- 
džia sielą. Tie kalnai ir pie vargingą ūkininko gy- 
kalneliai, tas žalias, tylus venimą, kaip jis priverstas 
miškas, vingiuojąs ir besi- sunkiai dirbti, prakaituoti 
šypsąs Nemunėlis, tas ne- ir metų bale mažai ir tetu- 
paprastas sveikas ir tyras ri parodyti dėl viso savo 
oras tikrai paveikia žmo- vargo. Ji man atsakė: “Vot, 
gų. O visur bevažiuojant ar tai negalima Jonui Die- 
arkliais Lietuvos plentais vui savo vargą parodyti?” 
vargšai “vėjo švilpti, sau- Aš nieko negalėjau jai at- 
lės kepinti, lietaus lyti” sakyti.
piemenėliai nedrąsiai me
ta mums žvilgsnį. Bežiūrė- durti su studentais Ateiti- 
damas į juos negalėjau ne- ninkais - ėmis, kurių būre- 
pagalvoti apie Amerikos liui dėstau Anglų kalba po- 
vaikus. Kaip jie menkai į- rą kartų į savaitę. Važiuo- 
vertina lengvesnes gyveni- ju į Dotnuvos Žemės Ūkio 
mo sąlygas, kurios visiems Akademiją kas mėnuo su 
vaikams Amerikoj duoda konferencija. Daugiausia 
progos eiti į mokyklą, la-Į esu užimtas su “žvaigžde”, 
vintis, apsišviesti! > Be ja, i kurią jau daugelis Ameri- 
tas traukymasis ilgus kilo
metrus arkliais tai ne juo
kai! Gražiausiai pakrato 
“Amerikono” kaulus, dau
giau pripratusio automo
biliais arba busais važinė
ti!

Teko neseniai kalbėti su 
viena senute. Veidas su-

žodį. Kaip gėlės ilgisi ryt
mečio rasos, taip man ro
dos, kad ir jų sielos laukė 
iš manęs paguodos ir pa
stiprinimo, kuris jiems pa
dėtų iš naujo eiti vargo ke
liais.

Žemaičių Akmenėje irgi negvvas. Kauno Anyg. Tei-

širdys plečiasi iš meilės, laikų idėjų bei naują tikė- 
dėkingumo, ir amžinosios jimą. Tas tikėjimas netru- 
laimės ilgesio. Jaunas, se- kus naujoje dirvoje prigy- 

jo ir greitu laiku visoj Lie
tuvoj sužaliavo. Saujelė 
katalikiškai tebegalvojan- 
čių ir su protestantais be
sigrumiančių Kauno vyrų, 
išgirdusi apie didelius ir 
sėkmingus darbus Vilniaus 
jėzuitų, kreipiasi į juos, 
kad ateitų į pagalbą ir 
Kaunui. Pirmieji jėzuitai 

i misijonieriai įkėlė koją į 
Kauną 1583 metais. Tačiau

Kauną pamačiau visai tik 1642 metais bal. mėn.
kitokį ,negu tikėjausi. Mat, 
žymiai atnaujino jis savo 
veidą ir gražiai pasipuo
šęs, išdidžiai džiaugiasi sa
vo puikiais1, moderniškais 
rūmais, namais, krautuvė
mis, autobusais, 
apsirengusiais 
mandagiais 
ir tt. Žaliasis Kalnas jau y- si atstatyti mokyklą, na- 
ra gražiausioji miesto da- mus ir koplyčią. 1668 met. 
lis. Prisikėlimo bažnyčia,' net padėti dabartinės baž- 
kuriai daugelis Amerikoj nyčios pamatus. Bažnyčio- 
gyvenančių yra aukavę, je Jėzuitai sakė pamokslus, 
traukte traukia visų dėmė- aiškino katekizttią, šventė- 
sį savo imponuojančiu sty- mis ruošė iškilmingas pa- 
liumi. Gaila, kad dar neuž-' maldas su orkestru. Neap- 
baigta! Koks džiaugsmas leidė jėzuitai nei kalinių, 
buvo man pamatyti, kaip nei gausių apylinkės ang- 
puikiai išsivystė mūsų liadegių. Kauno jėzuitai 
gimnazija čia Kaune! Joje rūpinosi dar ir Amalių, 
mokosi dabar virš 500 Linkuvos ir Šančių dvarų 
moksleivių, o bendrabuty- apylinkių gyventojais. T. 
je yra pusantro šimto. Lancicijaus religinio turi-j 
Gražiausiai, moderniškai į- nio veikalai ir dabar dar 
taisyta, ji džiaugiasi dide- tebėra žymūs visame pa
lių zoologijos ir gamtos šaulyje. Tėvai Zenevičius 
mokslo muziejumi, fizikos įr Račinskas išleido pa- 
laboratorija, šviesiais ir mokslų tomus.
erdviais klasės kambariais,! “Nuo 1697 metų Švedai 
didžiule sale, kurioj ir yra prasiveržė į pietus ir užė- 
rodomi krutamieji paveik-mė Kauną. Aukštieji kari- 
slai.

Gal ir būtų įdomu Ameri- apsigyveno jėzuitų kolegi
joj gyvenantiems atskleis- joj. Rektorių įmetė į kalė
ti istorijos lapus, kad pa- jimą. Į kolegiją dažnai lan- 
žiūrėjus, ką jėzuitai praei- kėši švedų protestantų pa- 
tyje yra nuveikę čia pat storiai religinių disputų Dzūkų krašte, sakyti pa- 
Kaune ? Ištisus du šimtme- vesti. Tokiose aplinkybėse mokslus Atlaidų proga, 
čius stipriai jie veikė reli- mokykla negalėjo klestėti. Bažnyčia labai sena, žmo
gulį kauniškių gyvenimą. Tada rusai išvyjo švedus nių suvažiavo apie 5000. 
125 metus beauklėdami jų iš Kauno, bet būklė vis tiek Vargšai žmoneliai! Motinos 
vaikus su jais iškentę visus 
karų, marų ir bado vargus, 
jie tiek glaudžiai suaugo 
su šiuo miestu, kad metus 
į jo istoriją žvilgsnį jų ne
pastebėti negalima. Cituo
ju čia iš jėzuitų išleisto 
žurnalo gimnazijos pirmo
jo dešimtmečio sukaktuvių 
proga, “šešioliktojo am
žiaus gale ko ne visas Kau
nas buvo užliestas protes
tantizmo bangos. Daugybė 
Prūsų bei Vokietijos pirk
lių šalia įvairių kitų prekių 
vežė į Lietuvą ir naujųjų

galutinai apsigyveno jie 
Kaune. Greit pastatė kop
lyčią ir mokyklą (1648 m.) 
1655 metais kazokai užėmė 
miestą ir pavertė jį pelenų 
krūva. Jie sudegino jėzuitų 

gražiais nuosavybę. Penkeriems 
.ir begalo metams praslinkus, jėzui- 

policijantais tai grįžo į Kauną ir griebė-
v •

v •
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ninkai ir daugybė kareivių

nepagerėjo. Jėzuitai ko ne- su vaikais — viena kita ba- 
išmirė badu. Bet aukščiau- somis kojomis, net ir baž- 
sias baisumo laipsnis pa- nyčioje. • Veidai sunkaus 
siektas 1709-10 metais, kai 
smarkus maras užklupo iš
badėjusius gyventojus. 
Daugelis išbėgo. į sauges
nes vietas. Jėzuitai pasili
ko mieste, pasiryžę pagul
dyti, jei reiks, net savo gal
vas. Jie ragino žmones da
ryti atgailą ir vedė atgailos 
procesijas. Jie vaikščiojo 
iš namų į namus, slaugy- 
dami sergančius ir teikda
mi mirštantiems paskuti-

vargo išvagoti; jų rankos 
nuo kieto darbo surambė
jusios. Karts nuo karto sė
di jos ant bažnyčios grindų 
pasilsėti. O dar daugiau jų 
pastebėjau keliaklupščiais 
slenkant apie didįjį altorių. 
Ir gieda tie gerieji dzūke
liai taip savotiškai ir pri
mityviai, kad graudu pasi
daro žmogui to sielos skun
do besiklausant Ypač įdo
mu man buvo regėti tą

Perkūno Auka
Paliepiai, Butrimonių 

valse. Šio kaimo ūkininkas 
Dzedzevičius Vincas spalių 
9 d., užeinant didesniam 
lietui su perkūnais išėjo 
pas galvijus. Kelyje jį už
klupo lietus ir trenkė per
kūnas. Dzedzevičius buvo 
vietoje užmuštas. Žmonės 
stebisi dėl tokios vėlyvo

— Šėtoj mirė seniausia 
PaJ Lietuvoje žydė E. Milerie-

Tarp kitko tenka susi-

koje gerai pažįSta ir skai
to, ir su Maldos ir Vyrų A- 
paštalavimu.

Na, tuo tarpu užteks. Lin
kiu Jums visiems viso ge
ro. Telaimina Jus visus ge
rasis Dievas!

Nuoširdžiai,
Pranas Aukštikalnis, S. J.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
/

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

L
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DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ____ ,__ ___$4.CC

Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ___ ...________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

i

..... ■ i

DARBININKAS
ifFHE WORKER)
T $ 2

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

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

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

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

Mūsų Kardinolas įsakė, kad ši savaitė būtų pašvęs
ta katalikiškų knygų ir laikraščių skaitymui ir plati
nimui. Viešuose knygynuose bus išdėstytos visos eilės 
įvairiausių katalikiškos literatūros kūrinių. Jau iš vie
no tik žingeidumo eiliniam katalikui reikėtų susipažin
ti su katalikų kūryba ir įsitikinti, kad visose mokslo ir 
įvairių meno rūšių srityse katalikai nėkiek neatsilikę, 
priešingai, rimto ir sveiko turinio atžvilgiu jie toli vir- 
šyja kitų pažiūrų rašytojus. Gf mums šiandie verkiant 
reikia minties sveikatos, nes šių laikų taip vadinamos 
moderniškosios žmonijos galvosena ir skonis perdaug 
jau susmukęs ir pakrikęs.

Apie lietuvius katalikus netenka nė kalbėti, kad

DARBININKAS

Mažeikių naujai pastatyti gimnazijos rūmai.

LIETUVOS LENKAI TEMPIA NI | SCENA
Kurį laiką buvęs aprimęs

Lietuvos publimas Lenki
jos spaudoje vėl sustipri- 

i namas. Gal tai tūri ryšio 
su Lenkijos nesėkminga 
užsienių politika, bedalant 
Čekoslovakiją, bet šis daly
kas jiems neišdegęs. Ma-

_____________ */•

dirbtų “faktų”, kuriais ga
lima būtų pūlti Lietuvą. 
Šitie įvykiai yra ištirti, ke
letas lenkų gimnazistų su
imta persirengusių,

VDV

imta persirengusių, gin
kluotų revolveriais ir pei
liais.

Dabar gi šis dalykas pu
čiamas atvirkščiai: žiūrė
kit kaip lenkai Panevėžy 
persekiojami — revolveriai 
ir peiliai paleisti į darbą.

kur yra palaidotas šuvr 
j kinių”, o kur nėra, tai ką 
nors iš piršto laužiama ir 
siunčiama anapus adminis- 

mus Lietuvoje, kurios yi^a1^as.
, t- ; parodyti kruvinas žaizdas,

seniai pasenę tos pat rū-' Tokie dalykai betgi nei 
šies žinios. Sakysim, smar- kiek neprisideda prie san-

1 k . . . - . - - Vi . —/■* < i 1»_ ‘ * • 1 - j • 1

tyt, norėdama atsigriebti, 
vėl ėmė pulti Lietuvą ir 
grasinti jai. Tuo paČiū me
tu didelės iškilmės buvo 

i suruoštos Marcinkonyse,

per kovo mėn. incidentą, 
kapralas Serafinas.

Lenkų spaudoje pilna ži-
mų apie lenkų persekioji-, tracijos Unij*

žos, ypač pabaltijo vaistyk santykiai su dideliais kai- arba iškraipytos, arba jau
A « «« v a « f* 4*4 i W OnvVrt 4"Z^C^ V-V A ♦” I

rė naujos vidurio Europos 
valstybės. Ir gal daugiau
sia Santarvei buvo nusi
pelniusi — Čeko-Slovakų, 
naujai besikurianti valsty
bė.

Čeko - Slovakams, einant 
Versalio taika — nieko ne
buvo pagailėta. Jiems teko 
nemaža ir mažumų — net TTV . . ,
trys milijonai Austrijos pat, nebereiškia. — Juk Če-;>_.V^1®“1°iisPa;u?a. raso’

vo naujas, taip sakant

bės, kurių skaičiuje yra ir 
Lietuva?... Mažosios vals
tybės griežtai perstato sa
vo politikos gaires. Jos jo
kiais draugais ir “stipriais 
užnugariais” — daugiau 
nebemato jokios prasmės 
pasitikėti. Jų apsiginklavi- Veno savo dienas, 
mas — beveik nieko, taip .

mynais turi byloti...
Geras sugyvenimas

neduoda priežasčių pulti, ^kiai išpūsti įvykiai Pane-tykių susidarymo, o tik 
— “Ir vilkas gėdinasi ir ne- vėžyje, spalių inėii. 9 — 10 juos drumsčia. Klausimas 
bedrįsta...” d. Tą dieną, matyt, kieno tik, kam tas drumstimas

|j . £ ____•.-•««> « / « • ___ __ ---*It11 -į~~l u-lut. - - I* a. a

Ir be to —:
į a. ią aieną, matyt, Kieno uk,iuuu tas tu uiusuiuias 

atvirumas. Už-tai išanksto suplanuotu reikalingas ir ko tuo sie- 
kulisinė diplomatija atgy- tikslu, pakurstyti lenkis- kiama.

I kos gimnazijos gimnazis
tai ėmė užpuldinėti lietu
vius moksleivius ir šiaip

Gal tuo norima pateisinti 
tikrai skandalingą lietuvių 
būklę Vilniaus krašte, kur 
lietuviams viskas drau
džiama, kas galėtų lietu

kus gaminimas medžiagos • viškumą palaikyti.

1 niLolllJUO MU>1. XXC7 M\^X ClOiilG. U vilk Vv t - T *tr 1 T * a iiivj

taip reikala-:ko - Slovakija buvo puikiai ^Vokietija Lietuvai yra pilfežius.
U.„.t - apsiginklavusi - ir neteko i P8?*?“. neP“oIlm° P^i Tokie darbai, tai yra aiš- 

jiems labai ir labai privalu atsižvelgti j katalikiškos natūralios, naujos valsty-'tų savo ginklų, ne puikiau^ S?1}?11. „ . to kus gaminimas medžiagos
-- --------------------------- ------------------------- ................. ... i šių jsistiprinimų plnaudo-;y°fele^no"ntl h'etUV°-S eksportui į užsienį, kad pa- 

.. o -r • >r’. oKsporLa ir importą suris- - . —.. . -----------ri r I nimino-na ir emn yyw_ xr^ iri - . -

spaudos rėmimą ir platinimą. Ta pareiga jiems dažnai 
kalama, o vis dėlto randasi nesusipratėlių, kurie nuo
latos tai vienu tai kitu prisidėjimu paremia nekatalikų - ? ^ealvoio kad'da- 
spaudą. Čia juk visiems aišku, kad kiekvienas skąti-L riešas sutriuškintas> 
kas, atsidūręs pnesų kisemuj, padaro dvigubos žalos:;ir joks pavojus 
ir priešus sustiprina, ir savuosius susilpnina, nes kiek į-aįkaį -;au nebegrės Į
daugiau bus remiama nekatalikų spauda, tiek mažiau! čeko _ Slovakija kaip! 
katalikiškoji — nėra gi pas žmones tiek ištekliaus, kad kultūringa ’ pUįkįai

1 ’ " • • ‘> - j
čių priešams buvo nebloga' 
atrama ir tvirtovė. Iš va-!

i Vokietijos' 
'stovėjo — mūras — Pran-

bės sienos.
Versalio taikos diktuoto-

v •

visus lygiai palaikytų. Vis kurį nuskriaus. Tad kam gi tvarkgsi ir stiprėj0. Vokie-; 
alrvio ncf a otri a Vi ?skriaust saviškį?

Čia reikia dar pastebėti, kad visuomenės vadams
ir ypač tėvams tenka pasiimti dar viena pareiga: pri- . 1
žiūrėti, ką skaito vaikai ir jaunimas. Mes gerai žinome, L~ 
kad kiek pasiūgėję vaikai ir jaunimas labai mėgsta cūziia'ir Anrfiia — Rvtuo- 
skaityti. Jie stačiai pasinėrę literatūroje, bet kokioje? J 
Ot čia ir tūno visas pavojus. Bręstančio išsivystymo 
metu, kas bus įterpta į jaunuolio smegenis, tas pasi
liks visam gyvenimui. Jaunimas daugiausiai mėgsta 
skaityti lengvo turinio knygas. Čia ir protauti kaip ir 
nereikia, ir padirgintos aistros sukelia savotiško malo
numo. Gi šių dienų lengvoji literatūra, ypač briaunan- 
tis į jos sritį komunizmui, yra labai įtartinos vertės. 
Komunistams, mat, rūpi palaužti jaunimo dorą. Jos 
nustojęs bet kokiems nedoriems tikslams duodasi pa
kreipiamas. Tad tėvams reikia nuolatos budėti ir žiū
rėti, ką vaikai skaito. Suprantama, kad nežinant anglų 
kalbos, ta pareiga yra sunkoka. Tačiau prie gerų norų 
ir pasiryžimo vis dėlto daug galima atsiekti. Įtariant, 
kad vaikai skaito netinkamą literatūrą, geriausia pa
rodyti jų skaitomąsias knygas dvasios vadams ar mo
kytojams. •

Tad ne vien suaugusieji, bet ir jaunimas reikia 
skatinti prie katalikiškų knygų skaitymo. Jos, žinoma, 
ne visiems patinka, nes jas skaitant reikia ir daugiau 
galvojimo, ir geiduliai čia nebus sukiršinti, bet užtai 
kiek ten naudos ir pagalbos doram išsiauklėjimui! Ka
talikiškoji spauda suteiks sveikatos ir jaunuomenei ir 
visuomenei. K.

J. MAŽEIKA

AbejotinųVertybiųPerkainojimas

se antras mūras — Rusija 
ir Mažoji Santarvė.

Vokiečių tauta po pralai
mėto karo — ilgai skundė
si ir dejavo atvirai. Slinko 
metai po metų. Užėjo eko
nominė krizė ir praėjo — 
atkiuto ir vokiečiai. Nusi
kratę Versalio varžtų — a- 
tėjus Hitleriui — pradėjo 
nepaprastai ginkluotis.

Atėjo įsidėmėtini 1938 
metai! — Pavasaris — Hit
leris prisijungia Austriją. 
Čeko - Slovakija atsiduria 
terp replių. Dar keli mėne
siai — ir vokiečiai bruzda 
pačioje Čeko - Slovakų val
stybėje, o Hitleris aiškiai 
pasisako, kad jis dėl savo 
tautiečių reikalavimų Če
ko - Slovakijoj 
liks abejingas.

Tačiau įvykiai vystėsi be 
galo greitai

nepasi

Naujos Gaires Europos Valstybių 
Tarpusaviuos Santykiuos

Prieš dvidešimtį metų, valstybės buvo privargu- 
kuomet Europos didžiosios' sios, — o Rusija visai iškri- 
valstybės labai sunkiai j ko — vidujiniai, dvasiniai 
kvėpavo, pailsusios tarpu- sveikesnės Pabaltijo taute- 
savęs kruvinose imtynėse lės — ant karo griuvėsių, 
— tuometinis Jungtinių A- žinoma, 
merikos Valstybių prezi
dentas — Woodrow Vilso- 
nas metė aiškų demokrati
nį šūkį: — taika be aneksi
jų ir kontribucijų, su tau
tų apsisprendimo teise. 
Toksai šūkis iš pat pra-

didelėmis ir 
kruvinomis pastangomis— 
atkūrė nepriklausomas sa
vo valstybes.

Pagaliau Versalio taikos 
derybos. Nuga 1 ė t o j a i 
triumfavo. Vokietija priė- 

įmė jai padiktuotą taiką.
i savo 

šūkio nepravedė pilnai: — 
aneksijos buvo, kad nežy- 
mios Europoje, tai vokiečių 

° kolonijos, kitose pasaulio

.v. . e V 1 Ule ia.1 UilUlKlUULd t,dzios visus pagavo ir suža;l Ameįko' prezidentas 
Vėjo, — ypač mažos, įkitol 
pavergtos tautos. Pas ma
žas tautas sužibo vilties ži
buriai, — k&d Štai ir ma- 
žoms tautoms, pasibaigė buvo a jų atimtos.
vergovės gadynė!

Baigėsi didysis Europos milijonus karo nuostolių, 
karas galutiniu Vokietijos' Austrija, kuri silpniau- 
pralaimėjimu. Ir kadangi šiai laikėsi didžiajam kare 
ir nugalėjusios Vokiečius!—buvo išdalinta.. Susikū-

Be to — Vokietija mokėjo

“1 — ir jau rug
sėjo m. paskutinėmis die
nomis ištarus Hitleriui 
smarkesnius žodžius — ry
tų ir vakarų “mūrai” — su
drebėjo ir ėmė siūbuoti.

Čeko - Slovakija savo

ti?... Laimingos ir šiuo me- - - _ . - . - ., . ® , - , . ti su savo užsienio preky-tu ramios valstybes, tai . , -iv -»t-/. . ba, t. y. — pirkti iš Lietu-tos, kurios dideliems ne- ’ . .. ’. . . , . „ , . ;vos ir savo prekes jai par-sipamioja po kojų—kaip , ... . . , . J., .U. ,
Skandinavai.

Pabaltijo valstybės ma
to tik vieną kelią — griežto 
neitraliteto, — kelią, kurio! 
nusprendė visos laikytis.

Ne apsiginklavimo — bet 
taikos, sugyvenimo kelias. 
Su savo kaimynais — tik 
susipratimo ir bendradar 
biavimo santykiai. Tik gra-

XX.

KAIP VENGRAI KOVOJA DĖL SAVO ŽEMIŲ

v______ _ ;___ vi
žumu dar galime ginti savo 
nepriklausomumą, nes ki
tokio kelio nėra ir gal ne
bus...
— “Ką-gi mes kliudom— 

gerb. kaimynai? Mes nori
me taikiai laikytis nekenk
dami kitiems: — leiskite ir 
mums gyventi!” — Štai ką 
mažų tautų gyvenimas ir'

duoti. Anglai, kurie iki šiol 
buvo didžiausi Lietuvos 
prekių pirkėjai ir savo ga
minių pardavėjai — dabar 
mato čia sau pavojų. Tuo 
reikalu net buvo paklausta 
anglų vyriausybė parla
mente.

Su kuo ateity bus lemta 
bendrauti Lietuvai 
žinios? Tik tiek galima pa
sakyti, kad anglai jau nus
tojo daugelio simpatijų ir 
jų rimtesniais pažadais ka
žin ar galima pasitikėti? O 
su kaimynais, — kaip mi
nėta — reikalingi geri ir 
glaudūs santykiai. O geri 
santykiai — vienintelis tai
kos kelias.

nėra

X

(Kun. F. J. J. kalba Dar-’ Brangūs radio klausyto- 
bininkų Radio Progra- jai, tuomi turtingu tėvu; 
moję, lapkr. 5, 1938) šiandien yra Lietuvių Ro

mos Katalikų Susivieny- 
Kartą pasitaikė vienoje mas Amerikoje. Jo tris sū-

Vengrija prieš karą, bū-- 
dama Austrovengrijos im-i 
peri jos dalis, išėjo į didįjį; 
karą kaip Vokietijos sąjųn-! 
gininkė. Pralaimėjus Vo-' 
kieti jai karą, Austroven- 
grijos imperija iširo ir pa
ti Vengrija buvo labai ap
karpyta. Kaip mes ilgimės 
mūsų sostinės Vilniaus, 
taip vengrai savo okupuo-- 
tų žemių. Vengrijos sosti
nės Budapežto centre, prie 
šv. Stepono katedros, yra 
aikštė. Toj aikštėj gėlių 
klombas. Bet klombas ne
paprastas. Įvairiaspalvės 
klombo gėlės susodintos! 
taip, kad atvaizduoja Ven-j 
grijos žemėlapį su paverg
tais kraštais. Prie šio klom
bo nuolatos stovi būreliai 
susikaupusių žmonių. Ša
lia klombo plėvesUoja pu
siau stiebo nuleista vengrų 
tautinė vėliava. Ta vėliava 
ten kabo nuo Trianono su
tarties, per kurią vengrai 
neteko savo kraštų. Jeigu 
taip giliai vengrai gedi sa-

• b
vo paprastų provincijų, 
kaip mes turėtumėm paro
dyti, kad mums sostinė 
Vilnius yra pavergtas?

Šiomis dienomis iš sve
tingosios Jugoslavijos ga
vome žinių, kad Jugoslavi
ja yra išleidusi žemėlapį, 
kur Vilnius pažymėtas Lie- . 
tuvos sostine. Lenkai dėl 
šito labai nepatenkinti. 
Lietuviai šią vasarą, viešė
dami Jugoslavijoj, labai su 
jugoslavais, ypač sloven- 
cais, susibičiuliavo. Jugo
slavijos išleista žemėlapis, 
kuriame žymima, kad Lie
tuvos sostinė — Vilnius — 
didelė mums moralinė pa
galba. Mums buvojant Ju
goslavijoj, buvo skaudu 
klausyti, kaip Slovencijos 
šventovės Brezje klebonas 
per pamokslą Vilnių pava
dino Lenkijos miestu. Tai 
ir nenuostabu, nes apie 
Lietuvą ten mažai buvo ži
noma. Dabar tolimoji Ju
goslavija mūsų širdžiai da
rosi labai artima. XX.. ____x_____ _ ___ . t

šalyje vienas turtingas tė- nus yra visoje Amerikoje 
vas sąjvn turtus paskirstė srvvenantieji vyrai, mote- 
savo sūnums. Nepadalytas rYs Įf vaikai lietuviai. VI- 
liko vienas brangus dei- ®us jis prašo daryti gra- 
mantas. Tėvas sako sū-'pus darbus. Dabar ypač 
nums: Šita brangenybė a-jšiuomi vajaus metu, kuo- 
titeks tam iš jųsų, kurs pa- met galima tos milijoninės' 
darys geriausį darbą. Eiki- organizacijos tapti nariu 
te į žmones ir darykite gra- ' be jokio įstojimo mokės- j 
žiausių darbų. Sūnus eina nio. Labai gerą darbą pa-

' 1---------------- “risira-|

vas savo turtus paskirstė gyvenantieji vyrai,
i

Lietuvoj Yra 3,000 Degtindarių
Saugumo departamento' Šiuo metu Lietuvos kalė- 

apytikrėmis žiniomis šių jimuose už namines degti- 
metų vasarą Lietuvoj buvo nės varymą bei jos parda- 
2915 degtindarių. Nevisose vinėjimą sėdi apie 500 žmo- 
Lietuvos vietose degtinda- nių iš apie 5000 visų Lietu- 
rystėyra vienodai išplitusi, vos kalinių.
Kai kuriuose apskričiuose . . ..—:———. 
vos užregistruota po kelio-! j. E. Vysk. T. Matulionis 
liką degtindarių, kai kituo- ---------
se — po kelis šimtus. Dau- užima naujas oficiolo pa- 
giausia degtindarių rasta reigas prie Kauno kurijos.

j. E. Vysk. T. Matulionisdraugų apleista — ir net į žmones gerų darbų dary- darysite ar patys prisira-: 
jų padalinta — apsiverkė... ti. Po trijų mėnesių grįžta lydami ar kitus prikalbin- 

Tokie įvykiai nepaprastai Visi trys namo. Vyresnysis site įsirašyti į LRKSA. 
’ ----- sūnus sako tėvui: “Vienas Toji organizacija kasmet

nepažįstamas žmogus buvo sušelpia virš 6000 savo na- 
pavedęs man visus savo Ji teikia materialę pa- 
turtus, ir aš juos visus jam gelbą ligų bei sužeidimų 
sugrąžinau”. Tėvas atsa- užkluptiems nariams, mo
kė: “Tai buvo tavo parei- kėdama kas savaitę pašal- 
ga”. Antrasis sako: “Aš iš- Pos ,I^U0 $3.00 iki $12.00. 

no akivaizdoje buvo įkritęs nuo $150.00 iki $200to.00. 
į vandenį”. “Tavo darbas J°s nariai gauna didelę 
pagirtinas, bet tai dar ne dvasinę ir moralę paramą, 
gražiausias”, į—e ~ —»------- > -------------------- . -----
vas. Ateina trečias sūnus ir J4 narių vajus, kurs baig- naminės degtinės darymas lietybę. Jo prašymas buvo 
sako: 
kalnais užėjau bedugnės 
pakraštyje bemiegantį sa
vo priešą, kurį galėjau len
gvai nustumti į bedugnę. 
Bet aš to nepadariau, at
virkščiai, aš jį pažadinau iš

Tėvas 
Mano 8Ū- 

tavo, nes 
darbo už

jų padalinta

sukrėtė visą Europą. Pir
miausia mažos tautos ir 
valstybės pamatė, — kad 
nelaimėje draugų nėra! Vi
si draugai tik žiūri, kad pa
tys būtų sveiki ir nepalies
ti. Ir bendros taikos labui
— visi bendrai mažesnias 
valstybes kapojo... Žinoma, 
čia gal tenka kaltinti ir 
Versalio sutarties autorių 
neapdairumą?...

Šiandien jau 80 milijonų 
žmonių Vokietija! Tai di
džioji vakarų Europos val
stybė. Tiek gyventojų! 
Jiems reikia daug “oro ir 
erdvės”... Hitleris pasakė, 
kad — “Europoje, jau jie 
nebeturi daugiau reikalų”
— dabar jau, tur būt, — 
guls, reikalaudami koloni
jų?— Ir žinoma jie jas 
gaus.

O ką dabar galvoja ma-

u •

sūnus sako tėvui: “Vienas
Kauno (548 degtindariai)' v. —TrII|MkAA::e 
Tauragės (432 deg.), ir Ra- KUnigaikStlS I rUbCCKMIS 
šeinių (345 deg.), apskri- Pasidarė Lietuvos Piliečiu

— Biržų ---- :--- -tyse, mažiausia — Biržų ---------
(39 deg.), Panevėžio (22 Kaunas — Lietuvos vals- 
d.), Mažeikių (19 d.), Sei- tybė praturtėjo vienų kuni- 
nų (31 d.), Zarasų (26 d.) gaikščiu. Kunigaikštis My-gelbėjau kūdikį, kurs ma- Apsidrausti joje galima y__  _____ y----------

. . apskr palyginus degtin. kolas Trubeckojis, kuris il-
skaičių apskritimis su aus- g4 laiką gyveno užsieniuo- 
kričių gyventojų škaičiū- se, prieš kurį laiką darė pa-

atsiliepė tė-Į D*b*r yra generalis nau- mi, rasim, kad labiausiai stangų gauti Lietuvos pi

“Aš keliaudamas gruodžio 15 d. šiais me- 
i tais. Laike vajaus kas pa
darys grdžiausį darbą dau
giausiai narių prirašys 
prie LRKSA gaus iš to tur
tingo tėvo skirtą piniginę! 
dovaną deimantą.

yra išplitęs Tauragės aps- išspręstas teigiamai. Jis 
krityje (100 gyv. tenka 3,2 galėjęs įrodyti, kad kilęs iš 
degtindario), Raseinių Vytauto Didžiojo giminės 

; (1000 gyv. 2,7 degt.), Kaū- * turįs ryšio su lietuvių 
no (1000 gyv. 2,4 degt.) ir tauta. Iki šiol Trubeckojis 
mažiausiai Biržų (1000 gy- gyveno užsieny su Naūse-

pavojingo miego”, 
nudžiugęs tarė: 
nau deimantas 
nėra gražesnio 
priešų meilę”.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 

i ją iškasti — suprasti sie- 
I Tok didenybę.

ventojų 0,3 degt.), Mažei
kių (1(X)O gyv. 0,2), Pane
vėžio (1000 gyv. 0,1) aps-

no pasu.

Šio gyvenimo laime sle-
krityse. šios žinios, be abe- pia savy kančių bedugnį:

atkasei laimę, tuoj iššiVer- • 
žė ir kančių šaltinis.
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Btaivinmkų 27-to Seimo Protokolas ir
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Juozas Pilipaitis £
iUMKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 

VALDYBA
Kuo. J. J- Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 

-r- Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirtus — 
U Vic&-Pirnąininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; Q. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonwealth 
A. ve., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Mažeikių linų fabrikas,
ĮI
I

(Kovo 16 d, Vilniuje)

BLAIVININKŲ KUOPŲ 
RAPORTAI

7-ta kuopa, Cambridge, Mass. 
p. Ben. Jakutis, pranešė, kad 
kuopa normaliai gyvuoja.

25-ta kuopa, Worcester, Mass. 
p. Vincas Blavackas praneša, 
kad Worcesteryj yra 54 nariai, 
28 užsimokėję; 5 nauji nariai ir 
kad Blaivininkai sėkmingai dar
buojasi.

49-ta kuopa, So. Boston, Mass. 
p-lė Kilmoniutė, nors ir pasivėli
no į seimą, bet papasakojo ką 
blaivininkai veikia ir kokia toli-

K .K
'S

1 jk-įH

Jau kada kas pražvangi- 
no fabrikų sirenos, o saulė 
vis dar negali pramušti 
storos debesų sienos.

Liūdna ir neramu.
Purkščia šaltas lietus 

švilpauja vėjas.
Širdyje vis nerimas auga.
Prekymęčių gatvėj išsi

driekė darbininkų eilė ir; 
šiūpelėmis meta žemės.

Nežinia, ar jų veidais lie
taus lašai nusirita, ar pra-l

LRK Pilnųjų Blaivininkų Su- 
sįyįenijimo 27-tas seimas įvyko 
1938 m. spalių m., 16 dieną, 
Cambridge, Mass. Seimas pra
dėtas iškilmingomis šv. mišio
lais, kurias atlaikė Blaivininkų 
Centro pirmininkas kun. Pranas 
Juškaitis. Kun. Kazimieras Ur
bonavičius per Šv. mišias pasa
kė įspūdingą pamokslą apie 
Blaivybę. Po mišių celebrantas 
kun. P. Juškaitis laimino žmones 
Šv. Sakramentu.

SEIMO SESIJA
Seimo sesija prasidėjo 2:30;

valandą po pietų mokyklos sa- mesnė veikimo programa. 
Įėję. Seimą atidarė Blaivininkų 51-ma kuopa, Thompson, Conn. 
Centro pirmininkas kun. Pranas Povilas Sabulis, blaivininkų kuo- 
Juškaitis,, sukalbėdamas maldą, pos pirmininkas, pranešė, kad 
Tuojau sekė seimo valdybos rin- kuopoje yra apie 60 narių ir kad 
kimai. Sekantieji asmenys ūžė- kasmet narių skaičius vis didė- 
mė šias vietas: I ja.

Stud. Antanas Skirius — p ir-! PASKAITA
mininko; stud. Jonas Petraus-;
kas—vicepiriftininko; stud. Al-Į Marianapolio stud. Antanas 
binas Šeputa — sekretoriaus; Skirius skaitė susirinkusiems į- 
p. Antanas Zaveckas — tvark- domią paskaitą tema “Jaunimas 
dario.

Rezoliucijų ir įnešimų komisi- prelegentas iškėlė daug svarbių 
ją sudarė: kun. Pranas Juškai-! jaunimo auklėjimo klausimų, 
tis ir stud. Povilas Sabulis. ~

Centro raštininko ir iždininkės 
knygų patikrinimui komisiją 
sudarė šie asmenys: Juozas kui”, “Draugui”, 
Svirskas ir p. Bugnaitis.

Sekančios kuopos atsiuntė sa- kirti prelegentui $10 už paskai- 
vo atstovus-ves su mandatais:

7-ta kuopa, Cambridge, Mass.
— kūn. P. Juškaitis, Antanas 
Zaveckas, A. Kapivodienė, Ma- 
r’ ” ’ 
nė, Marijona Sundukienė, S. Da- 
brickienė ir Benediktas Jakutis.

25-ita kuopa, Worcester, Mass.
— Vincas Blaveokas, Ona Sidab
rienė, P. Mažuknaitė, Pranas 
Mankus, Juozas Svirskas, Roza
lija Kantakevičienė.

49-ta kuopa, So. Boston, Mass. I
— kun. K. Urbonavičius, Vladas1 
Brazauskas, Marijona Kilmoniū- 
tė, Adelė Varžinskaitė.

51-ma kuopa, 
Kolegija: — kun. Antanas Šve
das, p. Jonas Tėtulis, stud. Albi
nas Šeputa, stud. Jonas Petraus-] 
kas, stud. Povilas Sabulis ir stu
dentas Antanas Skirius.

Iš viso atvyko 23 atsto/i; vės.l

PROTOKOLO SKAITYMAS IR 
RAPORTAI

Blaivininkų 26-to seimo proto
kolas buvo seimo raštininko 
perskaitytas ir priimtas be pa
taisų.

CENTRO VALDYBOS 
RAPORTAI

Centro pirmininkas kun. Pra
nas Juškaitis raportavo už save 
ir už Blaivininkų Dvasios vadą 
kūn. J. Jakaitį, MIC. Jis prane
šė susirinkusiems, kad kun. Ja
kaitis dėl savo sunkių pareigų 
negalėjo atvykti, bet priminė, 
kad kun. Jakaitis yra geras blai
vybės platintojas. Toliau kun. 
Juškaitis, kalbėdamas atsto-, 
vams, sakė, kad nereikia atsi-j ____ _____
žvelgti į kiekį susirinkusių, bet j ginančių gėrimų žalą, 
į kokybę. Blaivybė, nors geras r — _
dalykas, bet sunkiai įvykdomas. re^tį‘ kitų kuopų

vas ir Šv. Kazimieras. Šios 
figūros mums gerai pažįs
tamos iš katedros atvaiz
dų. Tos figūros pasako, kad 
tai Vilniaus katedra.

Bažnyčios viduje yra 
daug koplyčių. Ypač graži 
Šv. Kazimiero koplyčia. 
Čia vidus iš marmuro ir

i ir Blaivybė”. Toje paskaitoje

Paskaita visiems labai patiko. 
Seimas pasiūlė paskaitą pasiųsti 
šiems laikraščiams: “Darbinin- 

“Vyčiui”. Be 
to, visi vienbalsiai nutarė pas-

raičiui, parodo pirštu savo 
kaktą, o kitti dešimtinin
ką.

Petraitis tyli. Ilgai maigo 
go pirštuose žemės kamuo
liukus įr neiškenčia:
— Koks čia protestas. Ar 

maža būna tokių incidentų 
ir jokio mitingo. Ne kitaip 
pasielgtų ir lenkų sargybi
nis.

Osipčukas su Filipovu 
linkteria galva ir šypsosi.

Dar Eitutis nori pareikš
ti savo mintį. Bet apsidai
ręs prikanda apatinę lūpą, 
o jo žodžiai taip ir susting
stą burnoj.

Tyli visi. Lietuviai, gu
dai, rusai... Net save vadi
ną lenkais įneria kanalan 
akis.

Tik Giedraitis, šios gru
pės parti jonas, pasideda 
ant šiūpelės alkūnę, žvilg
teria į darbininkus, paskui 
į dešimtininką ir taria:
— Nevalia šaudyt į lenkų 

kareivį, kad ir Lietuvos 
pusėj. Lenkija yra didelė, 
o Lietuva maža, — 
lenkišku žargonu.
— Kiaulė toks... Išgama,

— sako Petraitis ir nusi- 
spiauna. Jis prisimena, kai 
aną šeštadienį su Giedrai
čio tėvais negalėjo lenkiš
kai susikalbėti.

— Ką pasakei?! — šaukia 
lyg antausį gavęs? partijo
nas.
— Nieko, sakau Myška 

nuėjo.
— Kur?
— Jau nematyt.
Giedraitis supranta iš jo 

tyčiojantis. Jis atsistoja, 
įmuša piktai laužtuvą že
mėn ir įsako pradėti dar
bą.

Vėl visi sugriūvą kana
lan, vėl bendram ritme 
svaido šiūpelėmis drėgną 
žemę, o tūkstančiai nesu
prantamų minčių ir žodžių, 
įkaitintomis geležimis, de
gina jų paprastus darbi
ninkiškus smegenis.

Ir nežinia, ar jų veidais 
lietaus lašai nusirita, ar 
prakaitas, ar ašaros?

M.V.

kaitas, ar ašaros.
čia arčiau, kur kanalo 

gylis siekia šešis metrus, 
klojami betono vamzdžiai.

Kartais kanale pasigirs
ta:

— Ei, ei, betono! Žvyriaus 
duokit.

Balsas nutyšta kanalu ir 
dingsta. Dingsta vamz
džiai, balsas, čenientas, 
kartais žmogus. Gylis dū-

Nors betarpiškas susisie- ną gatvėje klūpo žmonių 
kimaš sii Vilniumi yra, ta- būreliai ir meldžiasi. Ei
čiau į Vilnių vis tik nuva- nantieji ar važiuojantieji 
žiuoti nelengva. Lenkai bi- pamaldžiai nusiima kepu- 
jo, kad lietuvybė Vilniaus res.
krašte nebūtų keliama.) Prie Aušros Vartų yra .------ — -------------jw. . . - - ,
Dėl to, ten yra uždarytos Šv. Teresės bažnyčia. Baž- sidabro. Šv. Kazimiero ai- šioje nerimą kelia, l ik spy-

;» ♦ •
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tos paruošimą ir jos išplatinimą.

REZOLIUCIJOS

1. Kad blaivininkai mėgintų 
tas Norbutas, Marcelė Zaveckie- daugiau narių prirašyti į savo

kuopas, ypač profesionalų, ku
rie galėtų savo pavyzdžiais dau
giau pritraukti narių.

2. Suorganizuoti jaunimo kuo- 
j pas, įvairiuose miestuose, ir
taip įgyti naujų jėgų, kuriomis 

j galėtų senesnieji pasitikėti ir 
’ j žinoti jog jų darbas veltui nenu- 

; eis.

3. Kad šis seimas kreiptųsi į 
Marianapolio Kunigų Vienybę, kad ji prašytų

klebonus įsteigti naujas blaivy
bės kuopas savo parapijose.

4. Kad kuopos į seimą pasiųstų 
taip pat keletą jaunesniųjų na
rių, kurie turėtų progos čia susi
pažinti su svarbiausiais blaivy
bės klausimais.

5. Kad blaivininkai įvestų nau
jų skyrių laikraščiuose jaunuo
liams lietuvių kalba ir daugiau 
rašytų straipsnių blaivybes 
klausimais.

i 6. Kad geriau veiktų kuopos, 
; ruošdamos įvairias pramogas 
1 arba vakarėlius, kad taip galėtų 
naujus patraukti ir senesnius 
uždegti nauja dvasia.

7. Kad kiekvfena kuopa kas 
mėnuo arba kas du mėnesiu pri
imtų bendrai Šv. Komuniją: Be 
to, kad dviejose dienose, tai Šv. 
Jono ir Vasario 2-rą visos, blai
vininkų kuopos bendrAi Šv. Ko
muniją priimtų savo parapijose.

8. Kad kuopos savo susirinki
muose paskaitomis įrodytų svai-

į kokybę. Blaivybė, nors geras

feafgdamas, kun. Juškaitis sakė, 
kad mūsų Blaivybės laivelis, 
nors atrodo, kad ir skęsta, vis-Į 
tiek neskęs, nes mūsų Išganyto
jas užstoja Blaivybę. Raportas 
priimtas. Vicepirmininko rapor
tas taip pat priimtas. Centro 
raštininkas p. V. Blaveckas savo 
raporte pranešė, kad iš viso da
bar yra 102 narių, be Bostono ir 
Thompsono kuopų, dauguma jų 
yra sumokėję nario mokesčius. 
Centro iždininkė O. Sidabrienė

lietuviškos draugijos, už- nyčia itališko baroko sti- toriuJe kabo sidabrinis nai kvepia pušų sakais ir 
karstas gų šv. Kazimiero joks odekolonas jiems ne- 

. prilygs.
Papiečių kasikai žemės- 

lia sulindo. Kanalo šonu iš
auga ilgas, kur kas aukš-’ 
tesnis už žmogų sinėlio 
kalnas.

Dešimtininkas:
— Ei, Petraiti, tempo, bus 

šilčiau.
O už pusvalandžio:

— Pietūs!
Darbininkai tingiai lipa 

iš kanalo, tampo sustingu
sius raumenis ir griūva

antspauduota Lietuvių liaus, viduje yra daug me- 
Mokslo Draugiją, kad vie- niškų paveikslų. Be to čia 
tiniai lietuviai neturėtų daug marmurinių ir grani- 
organizacinio ryšio. Tą pa- tinių papuošimų, 
tvirtina ir datoi lieluvi^ T6j čioj Aušros Vart i
laikraščių konfiskavimai. renesanso

Tačiau lietuvybė, tiek pa- liaus namai, kuriuose 1905 
čiame Vilniuje, tiek visa-1 m. posėdžiavo Didysis Vil
nie Vilniaus krašte, yra niaus Seimas, 
gyva ir gaji. Tai tuoj pa-] / 
matoma, < 
Vilniaus miestas,.
nycios lietuviška dvasia te-1 Jąja žygiavo mūsų kariuo- naveikshi^ 
bealsuoja, nors lenkai lie-] menė, ėjo kryžiuočiai, šve- p 
tuviškus ženklus be pūsi- dai, rusai, prancūzai, len- 
gailėjimo naikina. ]

palaikais. Altoriuje Šv. Ka
zimiero paveikslas su tri- 

. mis rankomis. Pasakoja
ma, kad dailininkas, pama
tęs, kad vieną ranką nege
rai nupiešęs, ją užtepė da
žais ir šalia jos kitą piešęs. 
Tačiau dažnai ant pirmiaus 
nupieštos rankos nesilai-

aiškina

9. Kad kuopos vieningai pa- 
i ruošiamas

tiek visa-; m. posėdžiavo Didysis Vii
— ! _ ii — — C* -.X___— -

i' -r r L.; kl- S. nupicBiuū įaunua įrconai-
Ausros Vartų gatves tę- lydavo ir tokiu būdu pali- 

ten pabuvojus, šinys yra Didžioji gatvė. Į kį 3 rankos gioj koplyčioj 
uestas N baž- Tai viena seniausių gatvių.! ir b l
itzi c Ir u dVAŠIO tp- Taia vvonavn miian Vanim. J °

Katedros Viduje yra daug ant kvepiančios drėgme ^e-__ , __ , prancūzai, len- .
kai. Šioj gatvėj yra rotušė, paveikslų, Čia kabo ir Vy- m-g Vieni sUsįsuka «ban_

Pažvelkim trumpai į di- Prieš rotušę stovėjo stul- tauto Didžiojo didelis pa- krotkes” 
džiąsias Vilniaus grožybes, pas, prie kurio buvo plaka- veikslas. Prie lenkų mag-

mi nusikaltėliai. Šioj gat-!natų atvaizdų ar jų herbų,! 
vėj yra daug lietuviškų į-į matyti trijų liepsnų ženk-!

Katedros zakristijoje yra 
! senoviški rokoko stiliaus 
baldai. Čia taip pat daug 
senoviškų bažnytinių indų, 
kryžių, bažnytinių drabu
žių, karalių karūnų. Tos 
karūnos buvo rastos kate-

AUŠROS VARTAI
Netoli geležinkelio sto- staigų. Čia yra ir tie namai, lai- ' 

ties yra Aušros Vartai. Se- kurių trečiame aukšte 1918 
niau Vilniuje buvo 9 vartai, vasario 16 d. buvo pa- 
per kuriuos būdavo įvaJ skelbta t -- ----- -
žiuojama į senąją Lietuvos 
sostinę. Dabar yra išlikę 
tik Aušros Vartai. Šie Var
tai tuo garsūs, kad virš 
angos juose yra stebuklin
gasis Dievo Motinos pa
veikslas, 
nedidelėj koplyčioj, įreng
toje virš vartų angos. Die- Jono bažnyčią čia pastatė remontuoti ir buvo pože- 
vo Motinos drabužiai pa- lygiai prieš 550 metų Jo- miuose rasti Didž. Lietuvos 
veiksle yra iš paauksuoto 
sidabro. Jos galvą supa si
dabrinė aureole. Visa kop
lytėlė yra išpuošta sidabri
nėmis votomis, kurios yra 
ženklai už išprašytus iš 
Dievo Motinos stebūklin- 
gus išgijimus. Tų votų čia 
yra iškabinta virš 14.000. 
Koplyčios viršuje ilgus lai
kus buvo lotyniškas užra
šas — Mater Misericordiae, 
sub Tutim Praesidi'um con- 
fugirrtus. Gailestingoji Mo-

Lietuvos nepri
klausomybė.

ŠV. JONO BAŽNYČIA
To kambario, kuriame 

buvo pasirašytas Lietuvos droš požemiuose, ’ 
Nepriklausomybės aktas, karstuose. 1931 m. Neries 

potviniai buvo paplovę ka
tedros pamatus. Pradėjus

įi
i
1

Paveikslas yra langai yra atsukti į Šv. Jo
no bažnyčią. Pirmąją Šv.

karalių

, kiti kramto sau
są, sužiedėjusią duoną ir 
rydami kiekvieną kąsnį 
linkteria galva. Petraitis į- 
bruka vamzdžio skylėn 
žvilgsnį ir tyli. Niezs neį
spėtų, ką jo smegenys vir
škina.
— Rytoj mitinge dalyvau

sime, — taria dešimtinin
kas.

— Kokiam ? — Dedasi ne
žinančiu Filipovas.
— Protesto mitinge prieš 

Lietuvą, — paaiškina.
— Eisime, — atsiliepia O- 

sipčukas. Jis mirktelia Pet-
• v

pramogas.
10. Kąd daugišū atstovų daly

vautų metiniame seime.
11. Kad kuopų veikimai visa

dos būtų paskelbti laikraščiuose 
tuo būdu supažindinant visuo
menę su jų darbuote.

p. V. Blavackas pasiūlė panai
kinti Blaivybės Dirvos redakto
riaus vietą. Seimas šį pasiūlymį 
priėmė. Dabar blaivybės straips
niai bus teikiami Centro Valdy
bai, o šį perduos juos “Darbinin
kui”, kuris ves “Blaivybės Dir
vų”, Arba tiesiog bus galima Sių
sti “D.” redakcijai.

Wort'esterio 25-tos kuopos at
stovai pakvietė 28-tą blaivinin
kų šeffną šaukti Wortteštferyje. 
Pakvietimas vienbalsiai prfim- 

iždihfnkes knygos vedamos Visai) tas, ir seimas nuoširttŽSii dėkoja

pažymėjo, kad pereito meto iž
das iš $83.67 padidėjo iki dabar
tines sumos $99.42.

KNYGŲ KOMISIJOS 
RAPORTAI

p. Juozas Svirakas ir J). Būg- 
naitis praneša, kad raštininko ir

tvarkoje. Raportai priimti. Worcesterio kuopai.

tina, Tavo apginimo šau
kiamės. Lenkai lotyniško; 
užrašo negalėjo pakęsti ir 
1932 m. lotyniškąjį pakei
tė lenkiškuoju.

Aušros Vartų gatvėje pa
laikoma ramybė. Visą die-

. i . • ii .t • -j • • > 4 ■< t f

gaila. Daug kartų bažny-į kunigaikščio Aleksandro 
čia degė, karų buvo griau- Kazimieraičio ir dviejų 
jama ir naikinama. Bažny- Zygmanto Augusto žmonų 
Čios statyboje matyti anų* palaikai. Vytauto Didžiojo i 
nelaimių žymės. Bažnyčio- karsto, suprantama, lenkai 
je yra žymių paminklų. I- nerado. O tačiau yra isto

rinė tiesa, kad Vytautas,, 
jo žmona Ona, žigimantas) 
Kęstutaitis, Švitrigaila yra 
čia palaidoti.

Prie vienų katedros sienų 
durų yra parašyta, kad į-Į 
eiti negalima. Esą čia už
keikta Vieta ir kas įeina į 
per tas duris vedamą rūsį, 
ištinkanti tuos nelaimė. 
Pasakojama, kad du dar

ki 1737 m. šioje bažnyčioje 
pamokslai buvo sakomi lie
tuviškai. Dabar čia tik ge
gužinės pamaldos lietuviš- 
gai giedamas.

Prie šv. Jono bažnyčios 
yra Vilniaus universitetas. 
Įdomus įeinant į universi
tetą yra Skargos kiemas.

Čia netoli yra buv. vysku-

Senatvės Pensija llltnois 
Valstybėje

Klausimas — Koki yra

kų, kada jie galės prisidėti 
priė tavo užlaikymo. Apli- 
kantas yra kvalifikuotas, 
tik jeigu jo įeigos yra ma-

senatvės pensijos reikalą- ^iaus $30. į mėnesį, ir netu- 
Svirnai Illinois valstybėje? n daugiaus sutaupytų pi- 
Aš gyvenu Chicagoje, jau n .$2^0, u; kūno
turiu 66 m. Mano du vaikai:^urtas nevireija $2,500. 6ir- 
negali manęs užlaikyti? ze'*° m®nesj, paprasta rata 
Ar galiu prašyti Pensijos. m»kėta seniems žmonėms

Atsakymas - Asmuo, II- ^o $22.82 į mėnesį. Apli- 
llnois valstybėje, turi būti kacW » “Bureau of
65 m. ar virš, gauti senat-

. • to va *.

užlaikyti9 mėnesį, paprasta rata 
“ mokėta seniems žmonėms

Public Welfare, County,pų rūmai. Šiuose rūmuose Pasakojama, kad du dūr- 65 m. ar virš, gauti senat- . .
sustodavo pravažiuoją pro bininkai buvo sutikę toj yes pensiją. Jis turi būti Buildmg, vmcago, ul» 
Vilnių karaliai. Paskuti- rūšy atlikti kasinėjimo Jung. Valstybių piliečiu; Mahiralifrarimc Privifenilhc 
nin laiku čia Riistndavn i darbūs. Abu juodu it bUVO turi būti srvVentoias Illi- rnvircgijv)

NAUJOS VALDYBOS 

RINKIMAS

Pagaliau sekė 1939 metams, 
Centro Valdybos rinkimas. Buvo 
išrinkta bevelk ta pąti vkldyba. 
Pirmininkas— kun. P. Juškaitis. 
I vice-pirm. — P. Mankus. 
H vice-pirm. — stud. Antanas 

Skirius.
Raštininkas — V. Blaveckas. 
Iždininkė — O. SidAbrienė. 
Iždo Globėjas—Jdožas Svirskas.

Šeimas reiškia nuoširdų lietu
višką ačiū kun. P. Juškaičiui ir 
Cambridge 7-tai kuopai už priė
mimą seimo atstovų. ,

Seimas baigtas 4:30 vai. po 
pietų.

Albinas šeputa, t 
Raštininkes.

Vilnių karaliai. Paskuti-rūšy ---- - —_—
niu laiku čia sustodavo į darbūs. Abu juodu ir buvo turi būti gyventojas Illi- 
Vilnių atvykęs Pilsudskis. netAimių ištikti. ; nois valstybėje mąžiausia

Lietuviškosios pamaldos penkis metus, jeii ‘ 
Vilniaūs katedros nuo 1923 vaikai tavęs negal_____

gu tavo
- - - v,-.- . - Ii užląi-

Katedrą, kaip ir Šy. Jono m. panaikintos. 1921 m.jkyti, tai vaistyti tamstai 
bažnyčią, pastatė Jogaila. katedrai suteiktas bazili- mokės pensiją, bet gal ga- 
Šiai sudegus, Vytautas Di- koš titulas. les iškolektuoti tamstai iš-

KATEDRA
Pasauttnio Karo Veteranams 

Issibatge

Šiai sūdegus, Vytautas Di- koš titulas.
dysis pastatė haū ją. Amžių Katedros varpinė stovi 
bėgyje šis katedroš pasta- atskirai. Žemutinė varpi- 
tas buvo daug kArtų naiki-: nes dalis yra apvali. Spė-
namas. Pagaliau 1801 m. jama, kad ji išlikusi nuo 
baigta statyti pailga ketut-XIII šimtniečio. čia tada 
kAmpė su koplyčiomis da- buvęš krivių bokštas. Auk- 
bartinė katedra. Katedros slėsnioji varpinės dalis yra 
L- .....
ra figūrine kompozicija, 
vaizduojanti Nojaus auko
jimą. Iš abiejų pusių dide
lės Moizės ir Abraomo fi
gūros. Ant stogo 8 metrų 
aukščio Šv. Elena su kry
žiumi, iš šalių Šv. Stanislo- derniškiau pradėta pasku-

pryšakyje, viršum durų, y- aštunkaml>ė. Bokštas bai
giasi 8 metrų piramide ir 3 
metrų kryžiumi.

AjJre katedrų, yra didele 
aikšte. Ta aikštė labai ap
leista. Btendrai , Vilriiauš 
mieštas netvarkomas. Mo

Klausimas — Ar įstaty
mas, pagal kurį pasaulinio 
karo veteranai gali išsiim- 

“pirmų popierų”, dar vei
kto?

Atsakymas — Natūrali
zacijos privilegijos pasau
linio karo veteranams išsi
baigė gegužės 25 d., 1938 
m. šiuom laiku ateivis-ve- 
teranks, kuris nori tApti 
Amerikos piliečiu, papuo
la po regnlariškais hatura- 
lizacijos reikalavimais ir 
privalo išsiimti “pirmas 
popieras” arba “Decląra- 
tion of Intention”. F.L.i.Š,

mokėtus pihigus nuo vai- ti “antras popieras
.......... . ...... ——■ 
tiriiu laiku grįsti tik buv. 
Šv. Jutgio prospektas. Ki
tos gatvės prastai akmeni
mis grįstos arba visai ne
grįstos. Ir katedros aikš
tėje jokio sodelio, jokio gė
lių darželio. Naiijų nainų 
mieste beveik nematyti. 
Ilk priemiesčiuose nedide
lių namukų matyti besi3ta- 
tančių. Automobilių Vil
niuje mažai, ir tie patys se
ni.................J. Matijošaitis.

J I
i
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ELMHURST, PA.
Speciali Padėka

Jos galėjo suteikti mums tąją 
reikalingą paramą. Taigi, joms 
visoms, ir visiems, kurie joms 
padėjo, tariam nuoširdų dėkų. 
Ši įdomų vakarėlį surengė gerb. 
ponia Bukantienė ir Jos pagelbi- 

darbininkių, nįn|ęg gerb. ponia Januškevičie

nė.

Visiems ir visorrųs, seneliai, 
našlaičiai ir Seselės taria dėkų 
ir užtikrina, kad niekad neuž- 
mirs Jūsų paramos, ir priemone 
maldos stengsis kasdien atsily-! 
ginti.

Pasiliekame visad dėkingos, 
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, 

Elmhurst, Pi.
♦

I
“Tur būt niekur nėra tokių uo

lių darbininkų ir <....................
kaip randasi mūsų apylinkėse— 
ypač kuomet piknikas arba ki
tas parengimas įvyksta, tai ne
rasi geresnių”.

‘ Šiaip visos Seselės seneliai 
ir našlaičiai Elmhurste gali sa
kyti kaslink tų, kurie pasišven
tė savo darbeliais Lietuvių Die
noje — Maryville Parke. Diena 
sėkmingai pavyko. O pelnas ne
mažesnis, negu anų metų, kada 
toji diena įvykdavo Sans Souci 
Parke. Taigi reiškiame specialę 
padėką visiems atsilankusiems, 
o ypatingai tiems, kurie vartojo 
visas savo geriausias pastangas, 
kad Sidabrinis Jubiliejus pavyk
tų.

Scrantoniečiai daug pelno pa
darė savo patarnavimais — y- 
pač sekantieji: gerb. Juozas A. 
Matulevičius, kuris su savo se
kančiais darbininkais iki pabai
gos dirbo: Jonas Vaitkus, Vikto
ras Kazukynas, vyresnysis ir 
jaunesnysis, Kazimieras Kukai
tis, Baranauskas, Juozas SI ežys, 
Venskevičius, • Zauka; Petras 
Liepa, čepukevičius, Kavalynas, 
Martinas Pateliūnas, Povilas 
Andrukaitis, Vytautas Žemaitis, 
Vincentas Bennet, Liudvikas 
Randis, Mykolas Ciganavičius, 
Aleksandras Klebauskas. Iš Wil- 
kes - Barre sekantieji prisidėjo 
savo darbu: Stanislovas Amai- 
tis, Juozas Kupstas, Juozas Lu- 
saitis, Albertas Srepas.

Sekančios visuomet prisideda 
prie 
Joms 
gerb. 
lienė, 
tė Ona, J. Opet, Zaukienė. 
Schults, Povilaitienė, Yuknevi- 
čienė, Kižienė, Jesalaitienė iš 
Hyde Parko; Gružinskienė, Vai
čiulienė iš Kingstono. Šios pane
lės irgi darbavosi: A. Jokubaitė, 
T. Mašinaitė, M. Bemataitė, M. 
Menavičiūtė, A. Solinskaitė, A. 
ir B. Jaškaitės, M. Rutkauskai
tė, P. ir A. Gedžiūtės, A. Kluč- 
nikiūtė, M. Sabastinaitė, O. San- 
kaitė, M. Yuknevičiūtė ir I. A- 
maitytė.

KITI PARENGIMAI

Kadangi vasarai pasibaigus 
parama beveik visiškai išnyksta, 
tai atsiranda tokių, kurios šį 
trūkumą atjaučia ir nenuilstan
čiai darbuojasi našlaityno gero
vei. Gerb. Ponia J. Opet aktyviu 
būdu ir daug atsižadėjimų su
rengė “Party” gerb. poniofe B. 
Brussock namuose ir po sėkmin
go vakarėlio suteikė mums įver
tinamą pagelbą. Todėl mes jai 
reiškiame gilų dėkingumą, ir se
kančioms: gerb. J. Grimailienei 
ir O. Grimailaitei, Kalinaus
kam, A. Čeponienei, O. Sankai- 
tei, A. Solinskaitei, A. Jaškaitei, 
O. Yuknevičiūtei, M. Rutkaus- . -__ ___ . ^. -------- ----------------- j j------------ ----------------------

kaitei, P. Juknevičienei, P. Je- — pirm.; Anelė Sinkevičie- ją. p^l to labiausia tenka 
raškienei, O. Milauskaitei, P. ir nė — vice-pirm.; 
A. Gedžiūtėms. į F. Shea — rašt.;

Gerb. ponia P. Kirk nepasida- Kraunelienė

KAS

Žemaičių krašto vaizdas. Viršuje — Ventos upė tarp Mažeikių ir Viekšnių. VDV.

WORCESTER, MASS.
Šv. Kazimiero Parapija

DARBININKŲ 
PRAKALBOS

Šeštadienio "Feminine Fan- 
cies" Šokių Vakaras Didelis 

Pasisekimas VIEŠAS PRANEŠIMAS

Žinios PO 27 METŲ VEDĖ SAVO 
TIKRĄ ŽMONĄ

kilnaus pasidarbavimo, 
taipogi nuoširdi padėka: 
P. Sakalauskienė, M. Gi- 
T. Grimailienė ir jos duk-

J. Opet,

Lapkričio 6 d. įvyko LDS 
7 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Šiame susirinki
me dalyvavo ir kleb. kun. 
A. Petraitis, Dvasios Va
das. Jis patarė suruošti 
prakalbas LDS organizaci
jos naudai. Nutarta pra
kalbas rengti sekmadienį, 
lapkričio 20 d., Šv. Kazi
miero par. bažnytinėje 
svetainėje, 41 Providence 
St., 4 vai. no pietų. Kalbė
tojais bus kleb. kun. A. 
Petraitis ir kun. Krušniau- 
skas (vietiniai) ir kviečia
mi kalbėti “Darbininko” 
redaktorius ir Marianapo
lio Kolegijos Studentai. 
Tainsri kviečiamas Maria
napolio Kolegiios orkes
tras groti šiose prakalbose.

Worcesterio ir apylinkės 
lietuviai ir lietuvaitės kvie
čiamos ateiti į prakalbas.

* Rengėjai.Į

I

Chicago, III. — Naujai 
suorganizuotai LRKSA 
“Feminine Fancies” pane
lės savo veikimo istorijon 
įrašė stambų įvykį, kurio 
liudininkais 1 
daug lietuvių,' suvažiavu
sių ne tik iš Chicagos ir a- 
pylinkių, bet ir tolimesnių 
miestų. Tai pirmasis šokių 
vakaras, suruoštas perei
tą šeštadienio vakare, 
puošniam Windermere vie- 
šbutyj.

Ir tikrai, tas vakaras vi- _  _  ______
siems davė progos pasisvei- įnešimų organizacijos ge-

LDS CONNECTICUT 
APSKR. KUOPOMS

das “Tėvų Klaida”. Veika
las paimtas iš gyvenimo ir 
jautriai ir realiai suvaidin
tas; ypatingai stebino vi
sus jaunos vaidintojos, ku-

Pranešu, kad metinis rios dar pirmą kartą sce- 
buvo gana LDS Connecticut apskri- noje pasirodė ir sugebėjo » y, _ —.— ----- .—t.aįp gražia,! vartoti lietu

višką kalbą. Vietomis pub
lika užmiršo, kad tai buvo 
tiktai vaidinimas ir apsia
šarojo. Visiems vaidinto
jams priklauso didelis pa-

Kalnas su kalnu sueina, o metų jau vadinosi Slzbieta 
žmogus su žmogum dar ge- Sch.
riau. Taip ne kartą byloja Užplūdus Didžiojo karo 
mūsų žmoneliai. Iš tikrųjų audrai, Elzbieta Sch. tapo 
žiūrėk, kartais imi ir susi- vienos ligoninės vedėja, 
tinki ilgai, keletą ar kelio- Toje vietoje ji paliko ir po 
liką metų nematytą pažjs- karo. O Valteris N., buvu- 
tamą. Bet taip, kaip įvyko sis jos vyras, .karo metu 
Moravijoj, tai ne dažnai buvo sunkiai sužeistas ir 
pasitaiko.

1911 m. jaunas Moravi
jos valdininkas Valteris N. užsigeidė dar apsivesti, jis 
apsivedė septyniolika-metę susipažino su dar gana

čio susivažiavimas įvyks
18 d. gruodžio, 1938 m. Se
sijos prasidės 1-mą vai. p.
p., Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, kampas Stanley 
ir Church Sts., New Bri
tain, Conn. Malonėkite vi- gyrimas už taip vykusiai
! sų kp., atstovai dalyvauti suvaidintą veikalą. Garbė merginą Elzbietą N. Ji tu- gražiai atrodančia moteri-
šiame ’suvažiavime. Be to kun. M. Pankui už mokini- rėjo tą pačią pavardę, kaip mi Elzbieta Sch. — savo

ir iiKrai, tas vanaras vi- prašome pagaminti gerų mą. ----s-----------------------------  ™

kinti su naujoms “Femini- rOVei. Taipgi primenu, kad karo vedėju. Perskaitė vi-j Tačiau po poros metų jie- Elzbieta Sch. jį tuoj paži
ne Fancies” panelėms. metinės Šv. Mišios už gy- sų narių vardus, kurios bu-! du išsiskyrė. Ambicinga no.

Smagu buvo matyti ko- vus įr mjrusįus LDS narius vo draugijos steigėjos ir t- -
pasirengusią įvyks 18 d. gruodžio, 8:30 pirmutinės narės. Vaidini- 
iaunuomene miii iižsnhaicnis spVp žnkiai

liko amžinu invalidu.
Ir kada šis 59 m. vyras

. ir Valteris N., nors ir nebu- buvusia žmona. Tačiau jis
Kun. M. Pankus buvo va-vo giminės. ’ ! jos dabar nebepažino, nors

— • FT-, V • -------- -------- ‘ ---- “ ------

gražiausiai 
lietuvišką 
linksmai skraidant erdvio
je salėje. _ __

Į šokių vakarą atvyko rįaį_es dalyvauti šv. mišio-

Jaunuomenę vaL rYte’ šv* Andriejaus 
-------------- par bažnyčioje, New Bri- 

taine. Malonėkite visi na-

Elzbieta, nenorėdama šios Valteris N. pradėjo lan- 
moterystės prisiminti, net kytis pas ligoninės vedėją 
pavardę pakeitė ir nuo 1914 jr netrukus jiedu sutarė 

apsivesti. Tik tada jam pa
aiškėjo, kas per viena yra 
toji Elzbieta Sch.

Morta, Ieva ir Stanislo- Jr vis dė‘to’ ^kreipdami 
dėmesio j buvusią jų nelai
mingą moterystę, jiedu po 

re. IfininVšiasVuii'lrturešjMorto^Senu^^te^V^ksū. aPs*ve"
draugijos narės tinkamai Jiems priklauso dalis jų <ie antru Rartu- 
pagerbė savo ilgametę nu-mirusio dėdės Jono Jaku-i 
tarimų raštininkę, p-nią bausko palikimų. Ieškomi 
Marijoną Ramanauskienę, asmenys arba apie juos ži- 
kuri jau raštininkauja 24 nanti, prašomi atsiliepti į 
metus ir pusę. Ta proga Lietuvos Generalinį Kon- 
nares įteikė gražią dovaną: sulatą. 
sidabrinius peilius, šakų-i Vincas, sūnus Adomo, 
tęs ir šaukštus.^ “Corsage” Jozėnas, gimęs Gaižūnų 

kaime, Linkuvos valsč., 
Šiaulių apskr. 1884 m. lap
kričio mėn. 17 dieną; iki 
1902 m. gyvenęs Philadel-

mui užsibaigus sekė šokiai.
Publikos atsilankė skait
lingai.

Sveikinimus prisiuntė 
Moterų Sąjungos 33-čia 
kuopa ir M. Jokubaitė, ku- vas Jakubauskai, Lauryno 
ri negalėjo dalyvauti vaka- arba Raulo Jakubausko ir

Paieškomi:
daug svečių, kurių tarpe 
buvo: LRKSA Centro pirm. 
L. Šimutis su sūnų; LRKS- 
A. Centro Daktaras Kvotė- 

I jas, Dr. Rakauskas; LRKS- 
A. Chicagos Apskr. Pirm. 
P. Čižauskas; LRKSA Chi
cagos Apskr. Rašt. Ig. Sa
kalas su dukrele Aldona; 
LRKSA Chicagos Apskr. 
organizatorius ir 163 kp. 
pirm., Juozas Mickeliūnas ja minėjo 25 metų gyva vi
su žmona; Simano Daukan- mo sukaktuves. 10:00 va
to Federal Savings & Loan landą ryte draugijos inten- 
Ass. Pirm., John Kazanau- Į ei jai įvyko šv. mišios, ku- 
skas su žmona; adv. K. Sa- ‘ 
viekas, Laid. Direk., S. La- 
chavičius su žmona; “Mu
zikos Žinių” Red. Varg. N. 
Kulys su žmona; Komp.
Sarpalius; Dr. Drangelis;, Pankus. Sveikino visas na- 
Dr. Kadzewick; Dain. Sta- res, skaitlingai susirinku

sias, ir linkėjo ateityje pa- suįverįa spaiįų 5 j su pa. raiįni Konsulatą 
vyzdingai ir katalikiškai w)hn a / RI 
gyventi ir sekti gražų ir 
garbingą gyvenimą savo 
draugijos globėjos šv. O- 
nos.

Vakare įvyko graži prog
rama. Suvaidintas pamoki
nantis 4-rių veiksmų vaiz-

Aušros Vartų Moterų So
cialinio Klubo pirmas or- 
ganizatyvis susirinkimas 
įvyko spalių 31 d., 8 valan
dą vakare, parapijos sve
tainėje į kurį atsilankė 
penkiosdešimts jaunų mer
ginų ir moterų. Puiki pra
džia!

Kunigas K. A. Vasys, Au
šros Vartų par. klebonas 
sveikino nares ir džiaugėsi, 
kad tokis didelis susirinki
mas įvyko, ir linkėjo klu
bui viso gero. naitė, ir daug kitų.

Aušros Vartų Moterų So- visi sveikino ir reiškė 
cialinio Klubo tikslas yra: džiaugsmo dėl gražaus pa- 
pritraukti lietuves katali- nelių pasidarbavimo, 
kės mergaites ir moteris. I “Feminine Fancies” pa-

Į valdybą išrinkta sekan- neiėS gražų lapą įsirašė į 
čios: Marijona Čižauskienė LRK Susi vieny jimo istori-

se.

Victoria sveikinti neišsemiamos e- 
Elzbieta nergijos ir drabščią p-lę

Gerb. ponia P. Kirk nepasida- Kraunelienė — fin. rašt.; jeVą Lukošiūtę, “Feminine 
vė kitoms, bet uoliai pasidarba- Valeria Vieraitienė — ižd.; Fancies” Dirmininke Jos 
vo ir surengus vakarėlį džiaugė- Monika Vieraitytė — ir Ie- vadovavimu išvystas lie- 

va Nedzveckaite —iždo tuvaičių veiklumas ir vie- 
glob.; Margareta Mitrikie- ningumas. 
nė — tvarkdarė; Antanina 
Vaškelevičienė — I 
pondentė. Į Veikiančia ko
misija išrinkta: Anelė Ned- 
zveckienė,

si laimingai įgyjusi pinigišką 
pagelbą, kurią aukavo vienuoly
nui. Jai priklauso garbė, nes sėk
mingumas tojo įvykio rėmėsi 
Jos ištverminga darbuote.

Bet apart virš minėtų suren
gimų. mums pripuola ištarti dė
kingumo žodelį ir Scrantono mo
terėlėms ; nemažai joms teko pa- kauskienė, Marė Peleckas, 
vargti ir sunkiai dirbti iki kol ponia Pijaunienė ir Katri-

• v

Pralaužus pirmuosius le-

M. Mičiūnienė,
LDS Conn. Apskričio 

Raštininkė.

NEW HAVEN, CONN
MINĖJO 25 METŲ 

SUKAKTUVES Į
Spalių 16 d., Šv. Onos dr-

rių išklausyti susirinko 
bendrai visos narės. Taipgi 
priėmė šv. Komuniją. Pri
taikintą šiai dienai pamok
slą pasakė kleb. kun. M.

Gražiai Minėjo Sukaktį

įteiktas nuo p-lės M. Joku- 
baitės. P-nia M. Ramanau
skienė, per visą laiką pri-^ 
klausydama prie draugijos 
dar nėra pašalpos ėmus. Y-Įphia, PaTjam priklauso da- 
ra susipratus moteris, la-ns j0 brolio Juozo Jozėno 
bai rimta ir malonaus bū- palikimų. Jei Vincas mi- 
do- Iręs, jo įpėdiniai prašomi

I Šv. Onos draugija tapo atsiliepti į Lietuvos Gene- ---- X------1Z-. T ------ _ Į
gelba a. a. kun. E. Grikio.! Vincas, sūnus' Jono, Ba- 
Pirmąją valdybą sudarė nys, taipgi žinomas kaipo 
sekančios_ narės: Pirm. J. William Banis, gimęs Šu- 

I Skarulienė, pagal P. Kli- donilų kaime, Butrimonių 
mienė, fin. rašt. M. Janu- valsč. 1872 m. lapkričio 
šaitytė, Nut. rašt. O. Matu- mėn. 2. d Jam priklauso da- 
laitytė, ižd. M. Kelnerienė, lis jo brolio Andriaus Ba-; 
ižd. globėjos: V. Grabaus- nio palikimų. Vincas Banys! 
kienė ir O. Jasinskienė; arba apie jį žinanti asme- 
tvarkdarės — A. Najaitė ir nys prašomi atsiliepti į

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.

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 Norvvood, Mass.

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St.
Tei. Brockton 2005

— JL i*"™ AAA

-7?^'i dus, tikimos, kad LRKSA 
“Feminine Fancies” p-----

, lės kasmet suruoš panašius 
Amelija Jąn- vakarus

Taigi kilkit aukštyn mū
sų jaunos gražios mergi- na Puodžiūnienė. Komi«Uįn^ ir žadinkite kitas fu 

jumis veikti. Šokių vakaro 
rengimo komitetas buvo: 
L. Eurkaitė, M. Sucilla, Ie
va Lukošiūtė, M. Pilot, H. 
Yuss, ir kitos nares prisi
dėjo darbu: O. Berneckaitė, 
F. Yuss, H. Kadzewick, S. 
Malin, K. Mikšis, S. Luko
šiūtė, J. Peters, ir E. Eng- 
lish. S. K.

_ . “ “ , . — 'P- Žilinskaitė. Dabąrtinė Lietuvos Generalinį Kon-
Spallų 1° d- PP; Rapolas ir E-, valdyba: pirm. P. Šilinskie- sulatą, 16 West 75 Street, 

ne, pagelb. O. Jasinskiene, New York City. 
fin. rašt. S. Tamulevičienė, 
Nut. rašt. M. Ramanaus
kienė, ižd. M. Augustina- 
vičienė, ižd. globėjos Z. 
Markunienė ir A. Tiškienė.

bus renkama kas trys mė
nesiai. Baigiant susirinki- 
m ą,buvo “Halloween” par
ty.

Pirm. Marijona Čižaus
kienė rengia piragų ir ka
vos vakarą, lapkričio 28 d., 
8 valandą vakare, parapi
jos svetainėje. Kvietė visas 
nares. A. M. V.

leonora Putinskai minėjo savo
35 m. vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga suruoštas šau
nus bankietas pp. Putinskų na
muose. Dalyvavo giminės ir ar- 

Pane" timesnieji draugai. Pp. Putins- 
kus apdoVanojo sveikinimais, 
linkėjimais ir dovanėlėmis. Pp. Valdyba susideda iš ener- 
Putinskai gimė ir augo Lietuvo
je, Vilniaus krašte, p. Putinskie- 
nė (Sinkevičiūtė) paeina iš Dus- 
menų miestelio, o p. Putinskas 
iš Daugų par., Užukalnio kaimo. 
Atvyko į šią šalį 39 m. atgal. 
Apsivedė So. Bostono lietuvių 
par. bažnyčioje. Gyveno visą lai
ką Norwoode. Išaugino gražiai 
tris dukteris ir vieną sūnų. pp. 
Putinskai yra šv. Jurgio par. 
parapijiečiai. Linkime jiems su
laukti auksinio jubiliejaus.

Ten buvęs.

I

Juozas Kasinskas
Ine. . ;

! Laidotuvių Direktorius ; 
i Patarnavimas Dieną ir Naktį ] 

: 602 Washinqton Blvd. ■ 
BALTIMORE, Md.

; Telephone Plaza 8595 I 
Į L i mosi na i dėl visokių reikalų. (

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

Mes reprezentuojame

Parduodame
Visokios rūšies ANGLIS ir COKE

STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

• "DARBININKAS" -v. .
366 W. Broadway, Tel. SOU 2680, So. Boston, Mass.::

gingų ir darbščių moterų, 
kurioms rūpi gerovė drau
gijos. Per 25 metus draugi
ja išmokėjo didelę sumą 
pinigų pašalpoms ir pomir
tinėms. Iždas yra tvirtas.

Sveikinu Šv. Onos dr-jos 
valdybą ir visas nares ir 
linkiu sulaukti ir kito jubi
liejaus. Gargždiškė.1

Profeeionalai. biznieriai. pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke** Ūk
iai verti skaitytojų paramos.



Rašo Dr. Antanas Juška
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Ar Turi Ryšių Saules Veiklumas Su Žemės Reiškiniais Ir 
Žmonijos Gyvenimu?

Ir saulė ne be dėmių, sa
ko moksliškas priežodis. 
Kad saulėje beveik nuolat 
pasitaiko dėmių, yra žino
ma jau keli šimtai metų. 
Saulės dėmių skaičius ir 
jų užimamas plotas nuolat 
kinta. Kinta taip pat ir pa
čios dėmės. Vienos atsi
randa, kitos išnyksta. Vi
dutiniškai viena dėmė lai
kosi 2—3 mėnesius. Dėmių 
didumas labai nevienodas: 
vienos iš jų yra tik tik ma
tomos ir gana stipriuose 
žiūronuose, tuo tarpu kitos 
pasiekia tokio dydžio, kad 
lengvai matomos akimi, 
be žiūrono.

Didžiausia ligi šiol stebė
ta dėmė "turėjo 230.000 km. 
skersmenį, taigi 18 kartų 
didesnį už žemės skersme
nį.

Dėmių skaičius ir jų uži
mamas plotas svyruoja pe
riodiškai, tačiau periodai 
nėra visiškai lygūs. Pasku
tiniu 70 metų laikotarpy il
giausias periodas, kitaip 
sakant, laikas nuo vieno 
dėmių maksimumo ligi 
sekančio, buvo nuo 1870 
m. ligi 1883-84 metų; se
kantis periodas buvo, at
virkščiai — trumpiausias: 
jis tetruko 10 metų. Vidu
tiniškai periodo ilgis yra 
11,3 metų.

Minimumo ipetu dėmių, 
beveik, arba ir visiškai, nė
ra. Paskiau, pirmos dėmės 
pasirodo gana toli, apie 
40 laipsnyj atstu, nuo sau
lės pusiaujo. Tolimesnės 
dėmės atsiranda vis arčiau 
ir arčiau pusiaujo. Pasku-i 
tinės to periodo dėmės iš
nyksta saulės paviršiuje 
visiškai arti jos pusiaujo.

Jau seniai pastebėta, kad
tuo pačiu metu, kai saulėje nergijos kiekį, nes žinoda-

daugiausia dėmių, jos dė
mių maksimume, saulėje 
matyti ir didžiausi išsiver
žimai, vadinamieji protu- 
beransai, ir plačiausias 
saulės vainikas.

Todėl jau prieš kelias de
šimts mėtų buvo spėjama, 
kad saulės dėmės nėra at
aušusios vietos, kad jos 
reiškia ne saulės nusilpnė
jimą, bet priešingai — dar 
didesnį veiklumą.

■ V -

Tatai betgi aiškiau buvo 
išspręsta tik šiame amžiu
je, kad tiksliau liko išma
tuota ir saulės temperatū
ra ir jos skleidžiamos šilu
minės energijos kiekis.

Spinduliuojančio saulės 
paviršiaus, arba fotosfe- 
ros, temperatūra vidutiniš
kai yra 5.780 laipsnių Cel
sijaus. Aukštuose saulės 
atmosferos sluoksniuose 
temperatūra krinta maž
daug 1.000 laipsnių. Apie 
tiek yra žemesnė ir saulės 
dėmės temperatūra. Ta
čiau savo didžiausio dė- 
mingumo metu visa saulė 
paskleidžia kaip tik dau
giausia šilumos. Tiksliau
siais šių dienų matavimais 
nustatyta, kad kiekvienas 
žemės paviršiaus kvadrati
nis centimetras, įskaitant 
ir atmosferos sugeriamą 
šilumą, gauna iš saulės tuo 
metu, kai jos spinduliai 
stačiai krinta į ją (atogrą
žų srityje), vidutiniškai 
per vieną minutę beveik 
dvi kalorijas šilumos (vie
na kalorija yra šiluma, ku
ri 1 g vandens temperatū
rą pakelia 1 laipsniu). Tos 
dvi kalorijos, arba tiksliau 
1,942 cal., yra vadinamos 
solarinė konstanta; ji pa
rodo spinduliuojamos e-

MALDAKNYGES
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi.........................  65c.
ŠVElkA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pust., ........  3Oc.
PIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pust................ 35c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams maldaknyęji, tinkama

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

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

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi. ----------------------- 65c.
MALDŲ RTNK1NĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ----------------------- 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai .................... $1.50
MALDŲ Rinkinėlis' balti celuloidiniai viršeliai ____________________  9Oc.
ĮTALPŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ________ $1.50
RULKIM ANt KELlŲ^ juodi tikros odos apdarai, 555 pusi............ .......... ($2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėm it, tikros odos apdarai, kraštai

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi....................... ...... .......
pusi......................................................... ............................................ 1—

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, parinktos gražiau*
slos maldos, šilkini labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ____________________________________________________

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. —--------------------------------- ---------

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

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

'ŠVENTAS DIEVE
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 

eolių, storumo 
cdlis. Juodi, tikros or
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina

UžnkymlM pratome siųsti:DARBININKAS
366 West Eroadvay,

$3.00
65c.

$1.30

$2.50

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiausregėdama 

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

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo- 

.tam,

ŠIŲ DIENŲ ŽEMAITIJA. Ir mūsų pramonė šuoliais auga. Ten kur žemaičiams gamina sukrų. Pavenčio cukraus fabriko vaizdai: Viršu
je, gyvenamieji trobesiai fabriko tarnautojams ir darbininkams. Apačioje, cukraus fabriko bendras vaizdas, kur šiuo laiku verda dar
bas pilnu tempu. iii . ~~’~VDV

mi ją ir vidutinišką žemės tikras lygiagrėtiškumas, 
nuotolį nuo saulės, leng- jau ne nuo šiandien buvo 
vai apskaičiuojame visą keliamas klausimas, ar tu- 
kas minutę saulės išspin- ri kurį tiesioginį ryšį sau- 
duliuojamą šiluminės ener- lės veiklumo pakitimai su 
gijos kiekį. Šita solarinė žmogaus psichės pakiti- 
konstanta pasirodė nepas- mais ir tuo būdu su politi- 
tovi; ji apie vidutinišką niais, socialiniais ir kitais 
skaičių svyruoja iš viso a- plačiais visuomeniniais 
pie 2%. reiškiniais.

Didžiausia solarinė kons- Jei neklystu, lietuvių lite- 
tanta esti kaip tik tada, ratūroje šį klausimą tei-j 
kai saulėje daugiausia dė- giamai atsakyti pirmiau-’ a Hddtlbergo ^moksli- 
mių, proturberansų ir kitų šia mėgino kun. S. Šultė nįnkas . fiziologas, vardu 
jos “veiklumo” požymių, pokarinėje “Draugijoje”, pultter, kuris ilgesnį laiką

Saulės, arba žvaigždės, Iš tikrųjų, norint paviršu- tyrinėjo žmonių amžiaus 
kurių spinduliavimas ne- tiniškai tą klausimą pa- ilgumą, yra pareiškęs, kad 
lygus, vadinamos kintamo- liesti, reikia paieškoti ati- laikraščiuose paduoda- 
mis. Yra kintamųjų žvaig- tinkamo lygiągretiškumo 
ždžių, kurios maksimume tarp atvaizduotų kreivių ir 
yra kelis kartus šviesės- istorinio tautų santykių 
nės, vadinasi, kurios kelis gyvumo. Didžiausio 
kartus smarkiau spindu- lės dėmių skaičiaus 
liuoja, negu minimume.'turėtų atitikti ir 
Taigi saulė tėra tik mažai kiausi tautų gyvenimo į- 
kintama žvaigždė, nes jos jt* * -
spinduliavimas tesvyruoja 
apie 2%. Kurios yra to 
spinduliavimo nepastovu-; 
mo priežastys, nėra žino
ma. Todėl taip pat nežino-; 
ma ir dėmių prigimtis. Tik 
tas faktas, kad dėmėse 
kartais pastebėti verpetai 
ir kad dėmės susidaro sau
lei greičiausiai besisukan
čioje apie jos ašį pusiaujo 
zonoje, rodo, kad dėmės tu
ri ryšio su saulės sukimu- 
si ir iš viso su gilesne sau
lės struktūra.

Tolimesnis gerai žino
mas ir ištirtas dalykas yra 
kai kurių žemės reiškinių 
ryšys su saulės veikimo at
mainomis.

Tai, pirmiausia, žemės 
magnetizmo jėgų svyravi
mas. Saulės veiklumo me
tu magnetinės žemės jėgos 
stipresnės.

Didžiųjų dėmių pasirody
mą, paprastai, seka net iš
tisos magnetinės audros.

Toliau dar žinoma, kad 
saulės veiklumo metu že
mėje daugiau matyti šiau
rės pašvaisčių. Nustatytas 
taip pat šioks toks ryšys ir 
tarp saulės veiklumo , ir 
mąteorologinių reiškinių.

Atsimenant, kad tarp 
žmogaus psichinių ir fizi
nių pergyvenimų yra tam

6

Kiek Metų Žmogus Gali 
Gyventi

laik
♦A.

Dažnai sutinkame 
raščiuose, kad Albanijoje, 
Bulgarijoje ar Kinijoje gy- 

i vena žmonių, turinčių 110, 
į 120 ar netgi 130 metų. Vie-

sau- 
metu 

smar-

Šokęs Iš Miego, Nušovė 
Savo Draugę

Neseniai Apygardos teis- 
Kolomijos mieste 

svarstė vieno didelio dvaro 
laukų sargo Jono Hrynyko 
bylą, kurioje jis buvo kal
tinamas žmogžudybe. Nu
sikaltimas įvyko tokiomis 
aplinkybėmis. Hrynyk tu
rėjo daug darbo laukuose, 
nes tuo laiku labai plito 
laukų vagystės. Paties ap
sigynimui nešiojosi su sa
vim primuštą šautuvą. Šių 

nė karto tikrai nenustaty- metų rugpiūčio 1 d. užmi- 
ta, kad kuris nors žmogus go savo pirkioje. Apie ket- 
gyventų daugiau nei 110 virtą valandą ryto pas 
metų. Taigi ilgiausias am- Hrynyką atėjo jo geras 

kaimynas. Tuo metu Hry
nyk šoko staiga iš miego, 
stvėrė šalia gulintį šautu
vą ir iššovė kaimyno pusėn, 
kurį mirtinai nušovė. Teis
me kaltinamasis teisinosi 

nušovęs 
savo kaimyną, kuris buvęs 
jo geriausias draugas.- 
Hrynykas sapnavęs, kad 
du vagys vogė pėdus, ant 
kurių jis miegojęs. Staiga 
jis stvėręs šautuvą ir iššo
vęs vagio pusėn, paskiau

šymą Bavarijoje 27 žmo
nės pasakė , turį daugiau mas 
nei 100 metų. Patikrinus 

gi metrikų knygas pasiro
dė, kad tik viena moteris 
turėjusi, iš tikrųjų, 100 
metų, o iš jų tarpo 15 žmo
nių neturėję netgi 90 metų. 
Seniausias žmogus, kurio 
gimimo metai patikrinta, 
esąs buvęs anglų chemikas 
Chevrey, kuris gyvenęs 
103 metus (1786—1889). 
Putter pastebi, kad ligi šiol

moms žinioms apie žmonių 
amžiaus ilgumą negalima 
tikėti. Profesorius mate
matiškai pagal statistikos 
duomenis yra apskaičiavęs, 
kad 107 metų amžiaus 
žmogus sutinkamas kartą 
per 226 metus, 108 metų 
amžiaus — kartą per 230 
metų, o 110 metų amžiaus Bulių kovos — tai tauti- visai nenoromis * a įilrnmnur’ino n e* • • v • i-

žius esąs 110 metų.

Nyksta Bulių Kovės 
Ispanijoje

vykiai: karai, revoliucijos, 
perversmai. Antrąją krei
vę matome ypatingai pa- esąs aukščiausias žmogaus 
kilusią apie 1870, 1917 ir amžius. Prof. Putter pažy- 
1938 metus. Mažesni mak- mi, kad daugumoje atsiti- 
simumai buvo dar 1883, kimų labai sunku patik- 
1893,1905-8 ir 1928 metais.! rinti senų žmonių amžiaus.

. 'Labai dažnai, ypač Balka-
Pirmuosius maksimu-į nUose tai padaryti esą visai 

mus puikiai atitinka Vo-negalima, nes prieš šimtą 
kiečių — Prancūzų karas, metų ten nebuvę dar tinka- 
Pasaulinis karas ir revoliu- mo i 
cijos, šių metų ispanų ir, knygose krikšto i 
japonų — kinų karai ir ne- Tais gi atsitikimais, kada vietų karo audrai, vėl pra- 

senelio amžius salima na- nata rancrti Fmlin L-r.ur.c
| B B VJL 1 1 X 'j'*’"' VA —* .

Kitiems tikrinti, pasirodo, kad ta- Tačiau nacionalistų Ispani- 
riamai labai senų žmonių joje jos nebeturi pusės to- 

mažesnis. O kad kįo prįtarimo, koks buvęs 
JU amžius paduodamas la- lygiagretumo,. . senas orašokstas 120 

tarp saulės dėmių ir istori-130 ’tpt- ąt. gii Vokiečių spauda rašo, 
nių įvykių, reiktų žiūrėti ir kad genį žmonės mėgsta kad’ reikia manyti, bu' 
tų metų, kada dėmių buvo sau prįdėti metų. Pava ne- kovos visai nebebus tsa/iinaoi Irorio ’_ 1_i __ _ _ :__ _______
JLAJlCM44C*l*V 41>IAVIU< 25^1

turėjo būti ramiausia. Mi- —— 
nimumai beveik visi vieno- .’ 
di; jie tenka 1878, 1888, riodo maksimumas, kuris Franco bulių kovų, jis beve

’ yra jau pralenkęs 1917 m. IT 'i ...........
aukštą dėmingumą, darinių. Šiuo metu Ispanijoje 
nepaaiškėjo.

Taigi išvada tokia:

X •

r inis ispanų žaidimas. Kaip. 
Amerikoje boksas, Angli- \ 
joje arklių lenktynės, taip 
Ispanijoje bulių kovos su
traukia aibes žiūrovų. Pra
sidėjus Ispanijos nami
niam karui, suprantama, 
bulių kovos turėjo būti re- jis atgavęs sąmonę supra-

žmonių surašinėjimo tesnės arba ir visai išnykti, to, kad nušovęs savo gerą 
metu. Nuslinkus nuo kai kurių draugą. Teismas kaltina

mąjį išteisino.
paprastas Europos politi- amžius jgalima pa- dėta rengti bulių kovos,
nis įtempimas. j 
maksimumas panašūs įvy
kiai sunkiau aptinkami.

Ieškant T

NAUJOS KNYGOS

ankščiau.

mažiausia, vadinasi, kada'senįaį nėr evventoiu sura- rengiamos. O taip atsitik- tikėjimo
4...ur.i.; \iri J____ ___ • l,^i;„ kun. Juosšią dėl kelių priežasčių. 

Ar jau pasiektas šio pe- Pirmiausia, generolas

1902,1913,1923 ir 1933 me
tams. Šitie metai, išskyrus 
1913, iš tikrųjų, berods, ne
pasižymėjo dideliais sukrė
timais. , <

lija žiūrėti futbolo rungty-

nėra gerų toreodorų, ka-
________ dangi visi jauno amžiaus 

jei yra ryšių tarp saulės'vyrai kovoja fronte. Be to, 
Dėmių skaičius auga pa-Jdėmingumo ir žmonių psi ' 

mažu, taip pat ir mažėja chės, tai įtempimo atslūgi

• v

•***£. 2*—— — ———U—, ***• pvill^f!1|W M I V, Jį I - |

pamažu. Dabar gyvenamo- mo greitai dar negalima: 
jo periodo dėjnėąpfiešpas-Įlaukti: didelis dėmių skai- 
kutinio maksimumo skai- čius dar laikysis ligi 1940

•as-haukti: didėlis dėmių skai- 

čiaus jau pasiekė 1936 ihė-|metų, o dėmių minimumas 
tais, tafciiu jų skaičius ne-, tebus pasiektas tik apie 
nustojo didėjęs ligi šių me-| 1944-45 metus, 
tų vidurio. q|

ispanų jaunimo organiza
cijos stengiasi savo na
riams surasti naujų pado
resnių žaidimų, negu kru
vinos bulių kovos. Jau da
bar kai kurios bulių kovų 
arenos paverstos futbolo 
ar kitokių sportų aikšty- 

XX. nais. L. A.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............ 25c.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Or. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c. 
ncimU SKYDAS, parašė 
kun. Juozas židanavicius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j {vairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
3Š9 puslapių. Kaina tik ........ $1.00.

SKAITYK — Risi UŽSLĖPTĄ 
tURTA, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina --------- 20c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas,/ 
MIC. Kaina _______________ _ 25c.
Knygos gaunamos: — ;

366 West Broadway,
DOSlvIlg

;S>
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MINTAUJOS "SUKILĖLIŲ" ORGANIZATORIUS

Didis Ir Tylus Vyras damas per jaunas, visus 2 
metus klr. Pranas turi 

Rodos, 
jam kaip tik reikėtų susi
rūpinti savo sveikata, ilsė
ti ir gydytis, bet jaunas i- 
dealistas mato begalės 
darbo, jis nerimsta ir visu 
uolumu prisideda prie slap
tos lietuviškos spaudos ga
minimo. Visur Visur pilna 
žandarų, bet klr. Urbona
vičius juos gudriai apeina. 
1889 m. nuvyksta į Tilže 
susitarti dėl “Apžvalgos” 
leidimo. Jį išsiestomis ran
komis pasitinka tuometi
niai veikėjai: Jagomastas, 
Vydūnas ir k. Jis dainuoja 
jiems lietuviškas dainas, 
žadina jų patriotizmą, ta
riasi dėl bendro darbo. To- 
laikinis ir dabartinis Prūsų 
Lietuvos veikėjas Jago
mastas per prelato minėji- 
jimą 1938. X. 9. Telšiuose 
pareiškė: “Tai buvo pirmas 
lietuvis inteligentas, kuris 
tada mus iš Lietuvos ap
lankė.

d minis- Būdamas faktinuoju ‘Ap-

• v1868 m. rugsėjo 19 d. (va- PraJeįsti^tėviškėj. 
dinas ( prieš 70 metų), 
Baublių dv., Kartenos par., 
Kretingos aps., Urbonavi
čiams gimė sūnus, kuri Jo
kūbavo bažnyčioj rusų val
džios ištremtas vienuolis 
pranciškonas pakrikštijo 
Pranciškaus vardu. Tada 
Lietuvoj jau 5 metai siautė 
itin žiaurus rusų priespau
dos ruduo. Po 1863 m. pra
laimėto sukilimo (lenkme
čio). buvo uždrausta snau- 
da, uždarytos lietuviškos 
mokyklos, išdraskyti vie
nuolynai.
: Neilgai Pranelis džiaugės 
savo gimtine. Greitai tėvai 
persikėlė į Gargždų parapi
ją ir išsinuomavo Grimališ- 
kio dvarelį. Pranuko gabu
mai jau iš mažumos pradė
jo reikštis. Anot vietos ku
nigėlio, rengdamasis pir
mos Išpažinties “Katekiz
mą, kaip gaidys užsimer-i 
kęs atsako, ant vienos ko
jos stovėdamas, ominis-' ---------------------- --
trantūrą graužia kaip ro- žvalgos’ redaktorium, klr. 
pę”. To paties kunigėlio Urbonavičius pats organi- 
prikalbinti tėvai nutaria zavo knygnešius ir visą a- 
Pranuką leisti mokytis, pylinkę per juos anrūpin- 
Bet kur leisi — artimiausia davo knygomis. Šie 2 metai 
mokykla net už 17 mylių yra vaisingiausi
(apie 120 km). Ir vieną žie- žurnalistikos metai. “Ap- 
mos rytą... Pranukas paža- žvalgoj” tada būdavo išti- 
dintas anksčiau nekaip pa- sos jo studijos pasirašytos 
prastai, liepia rėdytis kelio- Vytauto, Bangpūčio. Pron- 
nėn: — Važiuosi, girdi į cės, Jonio, ir J. B. Bajoru- 
mokslą! Ir buvo išvežtas čio. 1891 metais klierikas 
vos 8 m. studentas. Kuršo Urbonavičius gauna kuni- 
gubernijon. į Rucavos vo- go šventimus ir paskiria- 
kiečių pradž. mokyklą, ku- mas vikaru į Plungę. Uolus 
rią per 2 metus baigės įsto- pastoracijos darbas atima 
jo į Liepojos vokiečių gim? daug laiko ir mažiau iš jo 
naziia. i besusilaukia Apžvalga, bet

1885 m. jaunas abiturien- \ dėl to pats knygų platini- 
tas savo atestata iteikia Že-' mas dabar 
maičių Dvasinei Seminari-, Kiek spėjama 
jai.

Po vienerių metų jauna
sis klierikas, teturėdamas 
vos 18 m., sugeba jau anie 
save suburti visus uoles
nius lietuvius klierikus ir 
įsteigia slaptą “Lietuvos 
Sūnų” draugiją. Draugijos 
visas judintojas buvo pats 
klr. Urbonavičius. Jos tiks
las buvo rengti kunigus lie
tuviškai pastoracijai. Visą 
laiką jaunasis klierikas bu
vo apsivertęs darbais. Per 
tai palaužė ir tain silpna 
savo sveikatą. Po 4 metų 
baigia seminariją, bet, bū-

Šių dienų Žemaitija. Būdingas kylančios Žemaičių krašte geroves vaizdelis. Tvarkingos sodybos palaukėse — Šiaulių apskrityj VDV

tai kapeliono iniciatyva ir 
Daraginimu kilo mokinių 
streikas, kuriame vienas iš 
aktyviausių dalyvių buvo 
ir dabartinis Valstybės 
Prezidentas A. Smetona. 
Po streiko kapeliono į gim- 

prelato nazįją nebeįsileido, jį ap
kaltino maišto kėlimu.

________ ‘ sėkmingesnis. 
’Kiek spėjama iš jubiliato 
'raštų, jo būta nepaprastai 
kūrybingo žmogaus, bet 
nepaprastas prisirišimas 
prie žmonių sielų atimdavo 
jam begales laiko, ir dėlto 
jo raštija sumažėio.

Po 5 metų kun. Urbonavi
čius iškeliamas į Minta.uia 
kapelionu. Kaip tik tada iš 
valdžios atėjo įsakvmas 
versti mokinius rusišk0’ 
melstis. Kapelionas nrašėj 
mokyklos globėia isakvma 
atšaukti ir leisti kitu tiky
bų mokiniams melstis savo 
kalba, bet globėjas nė klau
sytis nenorėjo. Kaip taip,
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Viena mažiau žinomų ryti iš tų pačių senoviškų 
mūsų istorinių vietų yra plytų, kurių per porą šimt- 
Kruonis, nedidelis Trakų mečių užteko kruoniš- 
aps. bažnytkaimis, teturįs kiams imti iš senųjų rūmų, 
apie 500 gyventojų. Jį ne- Kruonio rūmų griuvė- 
sunku pasiekti: pro jį eina šiai — vienas pavyzdžių,

Prasideda vėl darbas pa- plentas iš Žiežmarių į Aly- kaip menkai buvo rūpinta- 
rapijose. Uoliai kun. Urbo- tų ir į Rumšiškes, 
navičius eina Kauno Šv. 
Trejybės parap. vikaro pa
reigas. Netrukus perkelia
mas į Klovainius klebonu, 
kur jį žmonės ir dabar mie
lai prisimena. 1905 m. kleb. 
Urbonavičius perkeliamas 
į Salantus, kur ir pasireiš
kia didžiausias jo veiki
mas. Ypač jis išvysto čia 
savo organizacinę veiklą: 
įkuria blaivybės draugiją, 
kuri apima visus lietuvy
bės ir katalikybės reikalus, 
slaptai organizuoja kaimų 
jaunimą į jaunimo viene
tus ir rengia dirvą bešvin- 
tančiam “Pavasariui” ir 
Nepriklausomai Lietuvai. 
Jaunimo organizaciniam 
darbui jubiliatas visada 
skvrė daug reikšmės: dar 
Plungėj vikaraudamas po 
kalėdojimu- ilgus vakarus 
jis praleisdavo su jaunimu, 
susikvietęs jį į vieną vietą. 
Salantuos tas veikimas jau
buvo suorganizuotas, ture- mY^.e — senoviško stiliaus 
jo griežta kryptį, nuosta- bažnyčia, pastaty
tus ir praktiką. Jis buvo ^pradžioje Lietu-
ankstesnis net už pavasari
ninkų judėjimą, ir tą vardą 
organizuotas Salantų jau
nimo sambūris prisiėmė 
gal apie 1916 m.

B. Balinskis (Wiekie 
Księztwo Litewskie, 1846) 
rašo apie Kruonį:

“Tai yra, matyti, nepa
prastai sena Lietuvos so
dyba, nes vardas jos yra 
aiškiai toksai pats, kokį 
turėjo pas romėnus Nemu
nas — Chronus arba Kro
nus”.

Sunku sutikti su tokiu 
palyginimu, nes dabartinis 
Kruonis yra 6 km nutolęs 
nuo Nemuno. Žinoma, gal 
seniau jis buvo ir prie Ne
muno, kaip daug kitų mies
tų. kurie keitė vieta, nusi
nešdami vardą, kaip Ute
na, Anturkė, Linkmenvs, 
Alytus. Jei būtinai reikia 
miestelio vardą pateisinti 
upės vardu, galima pasi
tenkinti Kruonos upeliu,1 
Lopainios intaku, kuris te
ka pro patį Kruonį.

Didžiausia Kruonio įžy-

si senovės liekanų apsau
ga. Dabar metas sutvarky
ti senųjų kunigaikščių rū
mų vietą, nukeliant į šalį 
lūšnas. Aplink rūmus turi 
būti paliktas nedidelis par
kas, kurį mielai lankys tu
ristai ir mokyklų ekskursi
jos. Plytų nuotrupas ap
link mūrus reikėtų nuvaly
ti; tada paaiškės visas rū
mų planas.

Norėtumėm laukti, kad 
Nepriklausomos Lietuvos 
20 metų sukaktuvių proga 
Kruonio gyventojai supras 
senovės apsaugos reikšmę 
ir pasirūpins sutvarkyti 
rūmų liekanas.

! (1883 — 1887). Kunigystės i Kėdainiuose prie Šv. Jur- 
šventimus gavo 1887 m. «-.r_

Kunigaudamas buvo Ku-j 
sliavos bažn. administrato- j 
rium (1888), Oršos vikaru, 
ir kartu Dubrovnos bažn. 
administratorium (1888 — 
1889), Babinavičių klebonu 
(1889 
klebonu ir Liepelio dekana
to dekanu (1899 — 1905), 
Zabialų klebonu ir Siebežo 
dekanato dekanu (1905 — 
1918). 1918 m. bolševikų 
buvo įmestas kalėjiman ir 
jame išbuvo trejus metus. 
Po to grįžo į savo tėviškę kariuomenės svečius, daly- 
Lietuvoje. vauti Kaune jos 20 metų

Pailsėjęs, pradžioje vika- sukaktuvinėje šventėje š. 
ravo Darbėnuose, vėliau m. lapkričio 23 dieną.

M. V.

Italija Pirko Lietuviškų 
Bulvių

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

a •

BOSTOff BRANCR

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE

;gio bažnyčios. Paskiau gy
veno kurį laiką Stačiūnuo
se, o nuo 1933 m. buvo 
Krakių vienuolyno kape
lionu. Mirė 1938 m. spalių 
17 d. Krakėse. Reąuiescat 
in pace.

Vyčio Kryžiaus Kavalieriaus 
Žiniai

i t

1899), Liepelio Ve

Kaunas — Kariuomenės 
vadas kviečia visus Vyčio 
Kryžiaus ordino ir Vyčio 
Kryžiaus kavalierius, kaip

vauti Kaune jos 20 metų

I

i

Y

Lietūkis neseniai parda
vė 24.000 centnerių bulvių 
Italijai. Parduota specia
lių, Italijos rinkai tinkan
čių, rūšių bulvės “Majes- 
tic” ir “Balt. Parnassia” ti
po. Kadangi parduotas kie
kis palyginamai mažas ir 
gautos Italijoje kainos ne- 
peraukščiausios taupant 
važmos išlaidas, bulvės 
perkamos tik artimesniuo
se Klaipėdos uostui rajo
nuose. Už “Majestic” bul
ves Litūkio skyriai ir koo
peratyvai moka po Lt 2,50 
už centnerį ir už “Balt. 
Parnassia” po Lt 2, — už

vos unitams. Statė ją ku
nigaikščiai Oginskiai, ku
riems priklausė Kruonis. 
Rusai buvo pavertę bažny
čią cerkve, dabar joje mel
džiasi katalikai. Zakristi
jos sienoje įmūryti bažnv- 
čios steigėjo Teodoro O- 
ginskio ir statytojo nežino
mo architekto akmens ba
reljefai. Rūsyje po bažny
čia yra Oginskių karstai, 
vokiečių Didž. karo metu, . .
išvartyti: čia buvo palaido- centnerį, 50 kg. Bulvių šu
tas garsusis Bagdonas O-*^kirp.as _bus bėgtas 3į° 
ginskis su žmona.

Kruonio bažnyčia — re
tas mūsų senosios statybos 

! pavyzdys; tokių nedaug 
beliko: Deltuva, Veliuona, 
Siesikai...

Kita įdomi vieta Kruony
je — Oginskių pilies griu
vėsiai pietiniame bažnyt- 

| kaimio gale, už Kruonos. 
į Dar tebėra storų (apie 1 
metrą storumo) sienų lie- 

Nuo 1925 m. Jubiliatas kanos, aplink įvairių trobų 
boliai dirba Telšių Vysku- apstatytos. Jaučiama, kad 
pijos Generalvikaru. •

“0. V. Ž.”

Itin daug savo raštų jubi
liatas yra rašęs jaunimui: 
“Seselei - Rūtelei”, “Bro
liukui - Dobilėliui”, “Spin
duliai”, tai vien jaunimui 
skirti vertingi dalykai. Ir 
forma, ir stilius, ir pats tu
rinys dvelkte dvelkia nuo
širdžiu paprastumu ir tė
viškai auklėjančiu pamo
kymu. Yra ir religinės kul
tūros raštų nemažai: “Man 
šviečia saulė”, “Žinotina, 
tikėtina, darytina”, “Apie 
moterystę” ir k. Autorius 
tiek yra kuklus, kad ir sa
vo pavardės jis niekur ne
rašo, o pasirašo slapyvar
džiu Kupranas (Kun. Ur
bonavičius Pranas).

vigų aplinkinių namų fun
damentai ir krosnys pada-
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mėnesio gale. Jos bus iš
vežtos laivu tiesiog iš Klai
pėdos į Genujos uostą.

Krakės
Mirė Kun. Ant. Ožolas

A. a. kun. Antanas Ožo
las, Mohilevo arkivyskupi
jos dvasininkas, gimė 1862 
m. Šeduvos parapijoje. 
Gimnazijos mokslus ėjo 
Šiauliuose ir Petrapilyje. 
Teologinius mokslus stu
dijavo metropolijos kunigų 
seminarijoje. Petrapilyje




