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Didžiausias varpas, ku
ris niekad neskambino, y- 
ra Kremliuje ir turi 22 y2 
pėdos skersmens, o sveria 
200 tūkst. kg. Maskvos Jo
no Didžiojo varpas sveria 
65 tūkst. kg. Paryžiaus ba
zilikos r 
“Savojard” sveria 18 tūks- 
tančių kg. Dievo motinos tuojau modifikuotų 
bažnyčios varpas “Emma- 
nuelis” sveria 12 tūkst.
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Prezidentas Reikalauja 
Panaikinti Embargo

VVashington, D. C. 
reitą penktadienį

— Pe- 
prez

gresui reikalavimą.
Roosevelt pasiuntė Kon- 

kad 
neu

tralumo įstatymą taip, kad 
būtų galima siųsti ginklus

kg., o jo skersmuo yra 2 ir amuniciją valstybėms, 
m. 70 cm., po jo seka Sansi kurios stoja į kovą prieš 

Savin- užpuoliką. Prez. Roosevelt 
Sarlota”, sako, kad nuėmimas em

bargo sustabdytų karą, 
nes užpuolikas nusigąstų.

Bet Kongresas nesisku- 
neutra- 

lumo įstatymo ir. rodos, 
kad išsiskyrstis palikęs į- 
statymą kaip yra.

WPA Darbininkams Uždrau 
dė Streikuoti

bažnyčios varpas “ 
jen” ir Reimso “ 
kuris sveria 9500 kg.
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A. a. Leit. S. Girėnas A. a. Kap. S. Darius

Vienas Užmuštas WPA 
Riaušėse CIO Paskelbs Streiką Mėsos 

Pakavimo ĮstaigoseI

I
i

Į

Daug Sužeista
Menneapolis, Minnesota, 

liepos 17 — Pereitos savai
tės pabaigoje WPA siuvi
mo projekto dalis darbi
ninkų streikavo. Streikie- 
riai pikietavo siuvyklą. 
Kada apie 100 moterų dar
bininkų ėjo iš darbo, tai 
pikietieriai jas puolė muš
ti. Kilo riaušės. Policija a- 
šarinėmis bombomis mal
šino riaušes. Vieną strei- 
kierį mirtinai nušovė, o ke- 
lioliką sužeidė. VVPA ad
ministratorius visus WPA 
darbus šiame mieste užda
rė, kad daugiau 
riaušių neįvyktų.

Tarp sužeistųjų yra 
vienas policininkas.

I

darbą. Tik gaila, kad patys 
darbininkai vra sau prie
šai. Darbininkų unijos nė
ra vieningos. Gal dėl to, 
kad kaikurie darbininkų 
vadai dirba ne darbinin
kams, bet savo naudai. 
Darbininkų pareiga pasi-

Brooklyno lietuvių komunistų bina modifikuoti 
organas rašo, kad “Browderis 
(Maskvos komisaras Amerikai. 
Red.) iškėlė ir tąjį faktą, kurio 
iki šiol jis nebuvo iškėlęs (o jei
gu įgaliotas Maskvos komisaras 
kokio nors “fakto” neiškelia, 
tai eiliniams komunistėliams ir 
jų laikraščiams uždrausta kel
ti. Red.), būtent: 1936 metais, 
per rinkimus, turtingų republi- 
konų grupė siūlė Komunistų 
Partijai vieną ketvirtadalį mili
jono dolerių su ta išlyga, jei 
ji užgirs Roosevelto kandidatū
rą”.

Jeigu tikrai toks respublikonų 
pasiūlymas buvo, tai tas vienas 
parodo, kad Komunistų Partija tybės iždo, negali Streikuo- 
yra baisesnė už marą, badą, ti prieš vyriausybe. Tuoj 
ugnį ir karą. Kas susibičiuliau- D0 to padarė pareiškimą —-------------------------------- ** — ------------------------
ja SU komunizmu ir jo partija, Jr prez. Rooseveltas. Jis'S1^ Butinai reikia ir jos sunams prisidėti prie bendro-1 lama, 
tas yra žuvęs. Respublikonai, taip pat pareiškė, kad jo darbo— t--------- --------------------- -------- ---------------
jeigu jie siūlė Komunistų par- WPA darbininkai negali i vandenyno oro sroves, o taip pat naujai išrastus navi- .vadovybe. Anglų - prancu-

mio prižiūrės ir vadovaus 
prancūzų gepy.-olas Game- 
lin vakariniame fronte.

Washington, D. C., liepos 
17 — Šiomis dienomis vi
soje šalyje buvo bekilą į 
WPA darbininkų streikai, 
kaipo protestas prieš pail
ginimą darbo valandų —

tokių

Britų Generolas Skrenda 
| Varšuvą

Chicago, III., liepos 17 — gyvenimui atlyginimo už 
Packinghouse Workers 
Organizing komitetas, ku
ris atstovauja Armour & 
Co. 17 įstaigų darbininkus, 
nutarė paskelbti streiką, 
jeigu tik kompanija atsi
sakys pasirašyti sutartį su 
CIO unija.

Taipgi nutarė prašyti rinkti tokius vadus, kurie 
prez. Roosevelto. kad jis laikytųsi krikščioniškų 
pareikalautu, kad Armour principų iš kur plaukia tei- 
& Co. pradėtų derybas su singumas ir meilė. 
CIO, kuri atstovauja dar- --------------
bininkus tos kompanijos 27,000 WPA Darbininku 
įstaigose.

i Darbininkų atstovai taip 
pat įgaliojo PWOC virši-

1 ninkus paskelbti streiką, 
jeigu reikalinga, ir kitų 
keturių didžiųjų mėsų pa
kavimo kompanijų įstai
gose, jeigu tik ir ios atsi
sakys tartis su darbininkų 
unija.

— John L. Lewis, CIO va- 
pažadėjo paramą

Liks Be Darbo

Liepos 17 d. suėjo lygiai šeši metai kai mūsų tau-
130 vai. mėnesyje. Valsty- tos didvyriai žuvo Soldino miškuose, Vokietijoje, et- 
bės prokuroras pareiškė, nografiškai lietuvių žemėje.
kad darbininkai, kurie I Prieš išlėksiant Darius ir Girėnas mūsų
gauna atlyginimą iš vals- paliko šį testamentą:
. > — • V 1 • j

Mes skrisime į Lietuvą!
Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žy- Lenkijos karo štabu. Spė- jokios teisės neįsileisti u- 

, kad kilus karui, 
tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto Lenkijai bus palikta karo

Londonas, liepos 17
Šiandien Anglijos genero- das. 

kartai ^as S*r Ldmund Ironside, PW0C unijai toje kovoje.
generalis karo jėgų ins- ‘ "
nektorius, skrenda orlai
viu į Varšuvą pasitarti su

Darbininkai tikisi strei
ką laimėti. Aišku, kad lai
mės. nes darbdaviai neturi

Massachusetts valsty
bės VVPA administrato
rius. John J. McDonough 
nraneša. kad rugpiūčio 31 
d. 27,000 WPA darbininkai 
bus atleisti nuo darbų. Li
kusiems darbininkams bus 
sumažintas mokesnis 10 
nuošimčių. Ateityje vals
tybė, miestai ir miesteliai 
turės pridėti 25 nuošimtį 
išlaidu projektams. Bet ši 
naujoji klauzulė oficialiai 
įeis į galią sausio mėnesyj.

AUKSAM. V V V X XX. UlCll Ui 111111V<X1 liCg<Xll, ’ **^^V*1 J 11V V/J. W V Vtlip’ V 1*<*V4JM,1 IkAlCAMVClM | w

tijai tokią stambią sumą už tai, streikuoti, nes jie gauna iš gacijos būdus ir priemones pritaikyti kasdieniniams itvorUvtTė
kad nestatytų savo kandidato valstybės iždo atlyginimą, reikalams. Mes, gyvename tokiais laikais, 
ir užgirtų Roosevelto kandida- Prez. Roosevelt, padaręs! stengiamasi panaudoti žmonijos reikalams, 
turą, tai jie žinojo, kad komu- pareiškimą apie WPA --------- :— —---- j.. j—.»-------------- ------------ ;
nizmas atstumtų nuo Roosevel- streiką, priėmė Amerikos! 
to balsuotojus. Respublikonai Darbo Federacijos vadus, 
būtų įrodę, kad Rooseveltas kurių priešakyje buvo tos 
priėmė ištiestą komunistų par- federacijos prez. Green. 
tijos ranką, kuri siekia sugriau- ADF vadai prašė preziden- 
ti šios šalies demokratinę tvar- to panaikinti 130 vai. dar
ką ir ant tų griuvėsių pastatyti ,bą, kad pašalintų 
kruviną komunizmo diktatūrą, tenkinimus.

£250,

kada oras 
_ , laikome'

WPA ;Savo pareiga tautos vardu tą darbą garbingai atlikti.
Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes sten

giamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasise
kimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą sa
vo jėgomis ir gabumais! Bet jei Neptūnas ar galinga
sis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus — pastos 

nepasi- murns kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų “LITUANI- 
CĄ” pas save, — tada Tu Jaunoji Lietuva, turėsi iš 
naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad 
audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo 
pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį 
Teismą.

“LITUANICOS” laimėjimas tegu sustiprina jau-

nijos, kuri atstovauja dar
bininkus ir stato teisingus 
reikalavimus.

Kataliku Bažnyčia aiš
kiai nurodo darbininkams 
teisę organizuotis į unijas

Daug Mainierių Žuvo 
Ekspliozijoje

Providence, Ky., liepos
17 — Pereitos savaitės pa-

Žmonių Liko Be Namų
Dover, N. H., liepos 17— 

Pereitą šeštadienį kilo 
gaisras E. J. York Coal and 
Lumber kompanijos patal
pose ir sunaikino keletą 
gyvenimui namų. Gaisras 
padarė $250.000 nuostolių, šistų vadas, siūlo Britani- 
80 žmonių liko be namų, ir jai keturių punktų taikos 
keletą žmonių sužeidė.

Žaibas Užmušė Du Žmones

Mobilizacija Anglijoje
ir reikalauti teisingo pra- baįgOje Duvin Coal kom

panijos kasykloje kilo eks- 
pliozija, kur žuvo 19 darbi
ninkų. Taip pat nėra vil
ties, kad išgelbės likusius 
9 darbininkus. Darbinin
kai yra nuo 200 iki 250 pė
du gilumoje. Gelbėjimo 
darbas sunkus, nes ir gel
bėtojams yra pavojaus. 
Dešimtį iš užverstų darbi
ninkų jau išgelbėjo.

New York, liepos 17 — --------------
Pereitą šeštadienį Atlanti-; Kaunas — Pernai 872 į- 
ko pakraščių sargyba or- monėse pagaminta įvairiu 
laivių pakilo ir skrydo 150 gaminių už 271,2 mil. Lt, o 
^vH^:nH°^kraŠ-O_paim,ti 1937 m- 781 įmonėje buvo 

pagaminta tik už 240,4 mil. 
Lt. Iš duomenų matyti, 
kad mūsų pramonės ga
myba praėjusiais metais 
buvo beveik 13 proc. dides
nė nei 1937 m. ir 38 proc. 
didesnė nei 1936 m.

200,000 Jaunų Vyrų Pašaukė Karo Tarnybai
- ------  -

Lakūnai Begelbėdami 
Jūreivį Žuvo

Londonas, liepos 17 —
Anglijos vyriausybė pa
šaukė karo tarnybai 200, 
000 naujokų šešiems mė
nesiams. Naujokai išskirs
tyti po įvairias karo sto-

nųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems vvklas ir treniruojami, 
žygiams. Tai pirmas toks įvykis An-

“LITUANICOS” pralaimėjimas ir nugrimzdimas glijos istorijoje. Ligi šiol 
> kariuomene SU

UI A pi <X1<X1111VJ1111<XO 11 11 ugi

Moslev Siūlo Taikos Plana i Atlantiko vandenyno gelmes tegu auklėja jaunų lie- Anglijos
J D .. ... tuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis darydavo tik savanoriai.

Dritanijdl ^būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos Ęe to, pnsiruosimas ka-
----------- garbei! rui eina visoje salyje.

Londonas, liepos 17—Sir; Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau,
Oswald Mosley, Britų fa- Jaunoji Lietuva! i

Jd.1 nciuiiu puimių tainuo na]aimos 
programą, kuri esą užtik- P _

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdami Dangaus

rintų “taiką ne tik mums, 
bet ir mūsų vaikams”, jei
gu toji programa būtų pa- j

Steponas Darius

Sovietai Orlaiviais Bombar
duoja Manchukuo Geležin

kelį

jūreivį, kuris susirgo mok
sliniame laive. Lakūnai pa
siekė laivą laimingai. 1— 
bekildami su sergančiu jū
reiviu susimušė. Orlaivis 
nuskendo ir kartu su juo 
nuskendo trys žmonės., o 
penkius pavyko išgelbėti.

Darius ir Girėnas, kaip matome iš jų testamento, 
savo skridimą paskyrė Jaunajai Lietuvai.

Tas parodo kaip jiedu mylėjo savo Tėvynę, kad dėl 
jos garbės paaukojo net ir gyvybę.

HITLERIS NENUSILEIDŽIA 
DANCIGO KLAUSIMU

Reikalauja Unijos

i

Hsinking, Manchukuo,— 
Liepos 17 — Praneša iš 
Manchukuo, kad aštuoni 

1 sovietu orlaiviai bombar-
Mūsų jaunoji karta turėtų pasimokinti iš didvy- davo Halunaršin geležin- 

ir ma: rių Dariaus ir Girėno kaip reikia mylėti savo Tėvynę, kelj. Tai jau ketvirtą kar-
1. Britai neinteresuoti savo tautos kalbą ir papročius. tą sovietai bombarduoja tą

Mylėti Tėvynę yra tai Dievo įsakyta pareiga. Tik geležinkelį.
pažiūrėkime į Šv. Rašto lapus ir ten rasime gražių Tė-| --------------
vynės meilės pavyzdžių. Tik prisiminkime Jeremijo1 Kaunas — Dėl sauso pa
raudąs. Pats Kristus paliko mums gražiausį tėvynės vasario smarkiai nuseko 
meilės pavyzdį. I vanduo Nemune ir prade- išeigą L’’ V J

“Tėvynės meile reikia apimti visus savo tautos de pasirodyti nemaža salų taj jiajp o-a]ima 
žmones ir tėvynės prietelius”, sako šv. Tomas Akvi- ir salelių. Taip pat gero- 
nietis. kai vanduo nuseko Nery-

Popiežius Leonas XIII savo enciklikoje “Sapientiae je, Nevėžyje, Šešupėje ir
Christianae” rašo: kt. upėse.

“Antgamtinė Bažnyčios meilė ir prigimtoji tėvy
nės meilė yra dvinutės seserys, einančios iš to paties 

ir priežastis 
yra Dievas; iš čia išeina, kad vienos pareiga negali 
priešintis kitai ir abidvi galime ir turime išpildyti”.

Iš to mes galime suprasti, kad negali būti tikros 
;tėvynės meilės, paeinančios iš gilumos širdies, jeigu 
toji širdis nemyli Dievo, nepildo jo įsakymų.

Taigi minėdami Dariaus ir Girėno tragingo žuvi
mo sukaktį dar labiau persiimkime krikščioniška tė-

Pereitą penktadienį Nau- siūlyta Vokietijai.
joje Anglijoje kilo audra Moslev kalbos klausėsi 
su žaibais ir perkūnėliu. 25.000 klausytojų.
Hatfield, Mass. perkūnėlis Štai jo “taikos” progra- | 
užmušė vieną vaikiną
du jo draugu pritrenkė.
Taipgi užmušė vieną vai- rytine Europa.
kiną Simsbury, Conn., o I 2. Nusiginklavimas va- 
keletą apdegino. Audra karinėje Europoje. “Pasa- 
pridarė nemažai ir mate- kykite Hitleriui, kad mes 
rialių nuostolių. į (britai) neturime interesų

rytinėje Europoje ir Vo
kietijos blogas sapnas 
(nightmare) apie apsupi
mą pranyks. Tada mes ga
lime susirinkti prie stalo 
deryboms”, jis sako.

3. Grąžinkime mandatais 
valdomas teritorijas. “Mes 
ju nenorime dėlto, kad mes amžinojo šaltinio, nes abiejų įsteigėjas 
ir taip turime ketvirtdalį 
pasaulio”, jis pareiškė.

4. Dabokime Britanijos 
reikalus. “Koncentruoki- 
mės Britų imperijoj ir pa
sakykime kiekvienai pa
saulio taikai, kad jeigu ku
ri įkels koją į mūsų žemę 
mes 1 

Ivosime už Britaniją”.

Munich, Vokietija, liepos tiios naciai nori, kad Da- 
17 — Pereita šeštadieni tvs Dancigo gyventojai su- 
čia buvo susirinkę naciai kiltu ir pareikštų, kad jie 
ir turėjo nasitarima su sa- nebesilaikvsią to miesto 
vo vadu Hitleriu Dancigo konstitucijos Versalio su- 
klausime. Naciai dabar tarties ir kad vra dalis Vo- 
nieko nenori, tik suvienyti kietijos. Tuomet naciai 

t su Vokietija, ir lauktu ka darytu Lenkija 
l greičiau, ir jos aliiantai Britanija ir 

Jeigu tas būtu įvykinta. Prancūzija. Vokietijos na
tai Hitleris laikinai būtu ciai vis dar netiki, kad An- 
patenkintas. Iš pasikalbę- glija ir Prancūzija dėl 
jimu paaiškėjo, kad Vokie- Dancigo kariautų.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių

T
TEL ’/ilBUTOH 2680. Lietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai: Šaulių Sąjun

gos aviacija — pirmoji eskadrilė su trimis naujai įsigytais lėktuvais.
eis į muštų z.cinę,----- ------- *• *■ v
kaip vienas vvras ko- jvynės meile, nes tik tokia meilė užtikrins musų tevy-l 
ne už Britaniją”. Inei šviesesnę ateitį.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Reikalauja Sustabdyti Nacių 

Propagandų
Kiek Vilniuje Yra Gyventojų

Statistikos žiniomis, šie
met birželio 1 dieną Vilniu
je buvo iš viso 190,760 nuo
latinių miesto gyventojų.

Įdomus Laiškas Europoje Karo NebusNuoširdžiausiai Dėkuojame
šiomis dienomis Lietuvos) 

Konsulatas Chicagai tarp kitko 
prisiuntė įdomų ir jaudinantį į 
laišką. Rašo:

“MAŽA BET NUOŠIRDI 
AUKA

“Tūlas Z. M. prisiuntė Lietu
vai Gelbėti Fondui 26 centus 
auką Lietuvos gynimo reika
lams ir tarpe kitko savo laiške 
pareiškė sekamai:

“Prašau priimti mano mažylę 
26 centų auką Lietuvos gyni
mosi reikalams. Atleiskite už 
tokią mažą auką. Daugiau duoti

Nevv York, liepos 17 — L. 
M. Birkhead. Friends of 
Democracy, Ine. direkto
rius. pasiuntė valstybės se
kretoriui Hull reikalavi
mą. kad sustabdyti nacių 
propagandą Jung. Valsty
bėse, kurią esą veda Vokie
tijos ambasadorius. Birk- i ' j , i j • • «****v*A*-*^, neganu, livro ucLuiiu. cou livru vii -

Madride dingo 50.000 žmo- tinga. gyvenu campėje (stovyk-

Madride Dingo 50,000 
Žmonių

Madridas — Statistikos

i

Šiuomi reiškiame širdingiausią padėką visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie Lietuvių Dienos 
,ir Dainų Šventės pasisekimo. Reiškiame širdingą pa
dėką Dvasios Vadams, kurie atsilankė į Lietuvių Die
ną ir ragino savo parapijiečius į ją vykti. Dėkuojame 
chorų vadams — muzikams, choristams, dirigentui 
muz. J. Žilevičiui, šeimininkėms, kurios nuo pat ryto 
iki vėlai vakare taip nuoširdžiai dirbo, dėkui visiems 
darbininkams ir darbininkėms ir publikai, kuri taip 
gausiai į šią Naujosios Anglijos Lietuvių Dieną teikėsi 
atsilankyti.

Į . . i___ -____ • ___ • - ~
žiniomis, per pilietinį karą negaliu, nes neturiu: esu netur-

įvvcuu
loję). dirbu tik už pragyvenimą 
ir mažą atlyginimą — po 75 
centus savaitėje. Esu 71 m. am
žiaus. Mano dienos jau baigiasi. 
Lietuvos jau nebematysiu, nors 
ją labai myliu ir kitus raginu, 

rašo, |kad
—— _______________________________

benasi propagandinę me- *; 
džiagą iš Vokietijos laivais pi 
ir čia ją platina. Friends of 
Democracy organizacija, 
kaip jau buvo daug kartų 
rašyta, yra komunistinė 
arba komunizmui simpati
zuojanti organizacija. Bet 
jeigu ji nėra komunistinė, kad šiomis dienomis “Ry- ~~ ~
tai dabar ji turi progą tai to" švietimo draugijos pir- UZmegStl DrdUgiSKI RySIdl

mų.

Lietuvių Delegacija 
Kuratorijoje

Vilniaus “Aidas”

mininkas kun- K Cibiras I TarP New Yorko Ir Lietuvos
kad sustabdytų nacių pro- įr Vytauto Didžiojo gim- 
pagandą, tai taip pat t „u nazjjos direktorius M. Šik- uflISrininkŲ
reikalauti, kad sustabdau š Jl kVilniaus k ,
ir komunizmo propagandą - , f .. . m„.., iq
Jungtinėse Valstybėse, ku- apygardos mokyklų kura- 
ria komunistai gabenasi iš tonų ir pasikalbėjimo me- 
sovietų Rusijos. |tu palietė Vilniaus krašto

-------------- lietuvių švietimo reikalus.
Mirė Sužeistas Streikieris

Senojo Vilniaus Paroda

Nevv York, liepos 13 d. — 
Sąryšy su draugingų ryšių 
užmezgimu tarp Lietuvos 
ir New Yorko miesto gais
rininkų Lietuvos Ugniage
sių Sąjunga paskyrė kelis 
garbės ženklus “Artimui 
Pagelbon” New Yorko 
gaisrininkų vadovybei ir

Kun. Dr. I. Jagminas, MIC. 
Kun. J. švagždys, LDS pirm. 

A. Peldžius, “Darbininko” adm.

KAIP ĮGRIUVO KARALIAUS 
ALBERTO KANALO PYLIMAS

bet ir Lenkijos. Štai Čeko
slovakija! Ji buvo stipres
nė gintis prieš Hitlerį, ne
gu yra Lenkija, o pasida
vė.

'taip bent iš šitų debesų 
Europoj karo, bent taip 
vadinamo pasaulinio, šį 
kartą dar nebus. Greičiaus 
gali būti pradžia Azijoj.

J. K. Mikas.

Anglijos vedamoji politi
ka yra tik, kad pasauliui 
akis mulkinti. Daro neva 
apsigynimo sutartis su 
Rusija, Lenkija ir Prancū
zija prieš Hitlerį. Tas vis
kas tik dėl žmonių opini
jos, kad parodyti neva no
rą užstoti Lenkiją ir gel
bėti jei Hitleris puls Dan
cigą. Šiomis dienomis, pa
reiškiama, kad Anglija 
stovi užpakalyje Lenkijos, 
jei Hitleris puls Dancigą, tuvių Mokyklų Draugijos

Tilžė — Birželio 7 d. Lie-

Taip jį ir stovės tame už- reikalų vedėjas, mokyklos 
kur niekas ne-j patarė jas Martynas Pur

tinas ir mokytojas J. Už- 
Dancigą pasi-Įpurvis iš Klaipėdos lietu- 

kaip Klaipėdą, viško veikimo reikalais bu-

Užsienio spauda patiekia'pažymėtos didele Liežo

pakalyje, 
matys.

Hitleris
•ims taip, _ . _ _ ____
Bet gali būti kiek lenkų I Vo nuvykę į Gumbinę pas 
pasipriešinimo, tikrai pa-.Valdžios Prezidentą. Kele- 
sitikėdami, kad jos užpa-'tą valandų užtrukusioje

apie Belgijos karaliaus Al- tarptautine vandens staty- kaiyj stovi Anglija, Pran- ’ konferencijoje pirmoje ei- 
berto kanalo pylimo jgriu- bos paroda, kurią atidarė cūzija ir Rusija. Bet tai Jėie buvo iškelti mokvklu 
vimą smulkmeniškų žinių, pats Belgijos karalius Le- nįekįs> jei ir stovi ant po- reikalai, nes, atsiradus ne- 

Vandens mases pierio tikrenybėje mažam skaičiui vaikų, no-
juzpylusios gana didelius niekada Anglija neis prieš rinčių eiti į lietuviškas mo- 

, x x kUF Hitlerį arba negelbės Len- :kyklas, kaip tik šis klausi-
ruoze keliose vietose, kur iki pusantro metro gilu- kijos. Tas pat su Prancū. Klai /dos lietUviams 
pylime pasidarė 25 — 40 mo. Spėjama, kad padary- zįja įr Rusįja>

cūzija ir Rusija. Bet tai i§je buvo iškelti mokyklų

Kanalo įgriuvimas įvyko opoldas. Vandens masės 
netoli Haselto.

Įgriuvimas įvyko 3 km žemės plotus, kai kur net

pierio, bet tikrenybėje mažam skaičiui vaikų, no-

Hitlerį arba negelbės Len- kyklas, kaip tik šis klausi-

Harlan. Ky.. liepos 17 — 
Čia mirė dar vienas strei- 
kieris, kuris buvo Dolicijos 
sužeistas streikierių su susiorganizavo vadinama- Liepos 6 d. Miesto Mayo- 
streiklaužiais riaušėse. Tai sis Senojo Vilniaus Komi- ras atsiuntė į Lietuvos Ge- 
jau antra auka minkštųjų:tetas, kuris pasiryžo su^neralinį Konsulatą savo 
anglių streiko lauke. Vai- rįnkti į vieną vietą visą automobilį, kuriuo Gen. 
džia turėtų apsaugoti ne medžiagą, liečiančią senąjį Kons. J. Budrys, attache 

Vilnių. Iš tos medžiagos i A. Simučio lydimas, nuvy- 
vėliau būsianti surengta ko į City Hali, kame iškil-

Šiomis dienomis Vilniuje eiliniams gaisrininkams.
Liepos 6 d. Miesto Mayo

pylime pasidarė 25 — -
m plyšiai. Vandens masės ti nuostoliai siekia kelių 
su didžiausiu smarkumu šimtų milijonų belgų fran- 
pradėjo veržtis į lygumą, kų.
apsemdamos apgyventas Kiek iš viso yra žmonių 
vietas. aukų, šiuo tarpu dar tikrai

Laimei, vandens už-nežinoma.
■tvenktosios vietos, paly
ginti, retai tebuvo gyvena
mos ir didelių žmonių au-

ir kelia nemažo susirūpini-
Rusija niekada neis prieš mo. Derybos galėsiančios 

Vokietiją, ypatingai dėl užtrukti dar kurį laiką. 
Lenkijos. Kadangi visi bi- Klaipėdos lietuvių delega- 
jo karo, o Rusija gal la- cija rengiasi vykti ir į Ka
biausiai. Hitleris šiuo tar- raliaučių pas vyriausį pre- 
pu nebijo karo. Jis stovi zidentą Kochą, tačiau dar 

į ant vieno — gyventi ar žū- 
jti.

i

Manoma, kad 
aukų skaičius nėra labai 
didelis, nedaug daugiau

, u.k . kaiP10’ Savaimesu.Pran-i “'Anglijos ponas Cham-
kų nebūta. Didžiausias py- tema, tuojau imtasi visų netrukus vėI va.|

nėra žinoma, kada ji bus 
priimta.

džia turėtų ;
tik streiklaužių. bet ir į 
streikierių gyvybę. surengta ko į City Hali, kame iškil- 

Liepos 18 d. prasidėjo pa““da~ varduojanti Vii-> dingai, ’ pasakydamas ati-
246 darbininkų, vyrų ir p. ’. U- J Įtinkamą žodi įteikė gar-moterų byla, kurie buvo a- nIaus m‘eJa . "uo P"es*s; tįs ženklu“ i klašss: Ma- 
restuoti po riaušių ir nau-“nnuį lalkų lkl ,vorui Fiorello LaGuardia.
šėse pereitą trečiadienį. j Organizacinis komitetas Gaisrininkų Komisionie- 

susidedąs iš apie 10 zmo- rįuį jokn j McElligott ir
Kaunas — Visuomenės 

sluoksniuose keliamas su
manymas pasiūlyti Sei
mui. kad iki rudens sesi
jos būtų parengtas įstaty-j 
mas, kuriuo nuo Naujų 
Metų galima būtų apdėti 
mokesčiais pagal pajamas 
visus 1 
vaikės šeimas.

apie XV nul JoPh J McElllgOtt IT

nių, daugiausia istorikų ir Vadų Colegijos Direkto-I
mokslo mėgėjų. riui George L. McKenna ir 

kitiems žemesnių klasių, 
pagal užimamas vietas. 
•Mayoras LaGuardia savo 
kalboje pareiškė džiaugs- 

Viename Prancūzijos mą santykių užmezgimu 
Bretonijos kaimelyje prieš su gaisrininkų organizaci- 

viengungius ir be- treJetą mėnesių apsigyve-ja tautos, kuriai jis nuo 
no Amelino šeima: tėvas, seniai jaučia simpatiją ir 

_________ į motina ir 11 vaikų. Šeima Prašė tą perduoti Lietuvos 
PASAULINĖS PARODOS !gyveno namelyje ant ratų.J 
LIETUVIŲ DIENOS NEVV Vieną vasarą sprogo duji- '

YORKE, ŽENKLELIAI .nė lempa. Visas namelis

bei
pa- 
aie-

bematant buvo apsiaubtas 
liepsnos, šešetas vyresnių
jų vaikų spėjo išbėgti. Ta
čiau penketas mažyčių, 
gulinčių lovoje, buvo nu
lemti tikrai žūčiai. Nors 
namelis liespnojo kaip fa-

Visi, kurie norėtumėte 
jausdami atlikti patriotinę 
reigą. parėmimu Lietuvių 
nos. Pasaulinėje parodoje. New 
Y’orke. kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai. 
Ženkleliai galima gauti ir “Dar-j “amens Hespnuju Kaip rū
bininko” administracijoj. Kai- kelas Amelienė puolė į na- 
na 25c. mą ir ištempė iš ugnies sa

vo penkis vaikus. Atbėgę 
kaimynai nuvežė pasiau
kojusią motiną į ligoninę, 
kur ji netrukus mirė nuo 
baisių nudegimų. “A.” i

Savotiškas Moterų Streikas

JŪS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ. PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai

S11.50 už toną
Kodėl neužsisakyti šiandien!

AUTOMATIŠKAS OIL 
BURNERIS

$175.00 pilnai įrengtas
Maži mėnesiniai išsimokėjimai 

Galite pradėti mokėti Spalių 1 d. 
Klauskite mūs apie 5 metų 

Service Plan

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOUth Boston 1510

Užsisakykite anglis per

Darbininkas
366 W. Broadvvay. So Boston. 

te!. SO’Jth 2C80

— Klaipėdoje jau prasi
dėjo visų vyrų gimusių 
1906 — 1920 m. registraci
ja. Visi šie vyrai būsią ne
trukus paimti į Vokietijos 
kariuomenę. Apie 200 
Klaipėdos smogikų išsiųs
ti į nacionalsocialistų ide
ologinių kursų stovyklą 
už Karaliaučiaus, kur jie

limo jgriuyimas buvo pu- galimų apsaugos ir gelbe- žiuos Hitlerį tartis koJ 
vo puses km. ilgio. Šioje jimo priemonių. L.A. ,mercijos ir kitais reika.| 
vietoje vandens mase nuo-------------- lais Nelaukite išjo, kad:
Haselto išsiliejo ^z0 Klaipėda — Šiomis die- jis eis su ginklu prieš Hit-| 
kryptimi, viską naikinda-, 
ma pakeliui. Išgąsdinti a- J 
teinančio vandens žmonės 
šoko patys gelbėtis ir savo 
gyvulius gelbėti, tačiau 
;maža kam bepavyko savo 
turtą išgelbėti nuo 1 
naikinančios vandens sti
chijos. Esama keliolikos 
žmonių aukų. Gana tra
giškas buvo inžinieriaus 
Kogano žuvimas. Jis savo 
bičiulių atostogų metu 
prižiūrėjęs kanalo ruožą 
prie Haselto. Kartu su 3 
darbininkais inž. Koganas 
Iatvykęs prie Haselto. Mat,' 
buvo pranešta, kad čia į-! 
vykęs nedidelis kanalo py
limo sugedimas. Jiems be
siartinant prie sugedimo 

; vietos, maždaug 10 m. il
gio pylimas staiga sukru
tėjęs. Inžinierius bepasa
kęs tik: “Tegu gelbstis, 
kas gali”, o patį inž. Koga
ną vandens stichija grie
busi ir nusinešusi kartu su 
savimi.

Po to pylimas įgriuvęs 
ir kitose vietose. Po katas
trofos kanalas nuo Hasel
to iki Dupeneko pasidarė 
visai sausas. Specialistų 
apskaičiavimu, daugiau 
kaip vienas milijonas kb. 
m. vandens iš kanalo išsi- 

o- veržęs į lygumą. Vanduo

Jais. Nelaukite iš jo, kad
Klaipėda — Šiomis die-įjis eis su ginklu prieš Hit- 

nomis buvo prisaikdinti lerį. Tai muilo burbulas, 
visi 42 naujai paskirti 
Klaipėdos krašte seniūnai, pasipriešins prie Dancigo, 
Pirma seniūnų buvo apie bet tai niekis. Hitleris len- 
200, tačiau dabar palieka- gvai nugalės. O jei labai 

0 ma tik 42, o tie veik visi y- priešinsis lenkai, tuomet bus mokomi specialių va- 
vls«ą ra naujį žmonės. gali netekti netik Dancigo,dovams dalykų.

Lenkija, žinoma, kiek

I

J

Į Sumatrą (Azijoje)

i

nažas ir šikšnosparniai. Ir anglų spauda plačiai

Šikšnosparniai Prieš 
Maliarijų

Vieno iš didžiausių Mek-

Motinos Pasiaukojimas

yra dedama
miežių selyklo

jo pirmenybės

ir kiekybė

f A - A

gali netekti netik Dancigo,dovams dalykų.

Fire Chief 
and Commissioner pareiš
kė, kad nors iki šiol jis ir 
mažai žinojęs apie Lietu
vą, bet yra labai patenkin
tas nau jais ryšiais ir tikisi 
juos palaikyti. Savo ir sa
vo pavaldinių vardu dėko- 

| ja už dovanas, kurios vi
siems jiems sukėlė džiaug
smą. Fotografai padarė 
nuotraukas. Iškilmėse da
lyvavo vyresnysis perso
nalas, spaudos atstovai ir 
dekoruotų asmenų žmo
nos. “Nevv York Times”; 

’i liepos 9 d. pažymėjo gar- 
.’ bės ženklų įteikimą.

—

ffr J

Extra kokybė

sikos miestų Guadalcaza.- iandai gabena šikšnospar- sugadinęs kelius ir telefo- 
ro kalėjime, kuriame lai- nįų kovai su maliarija. Ma- no laidus. Pačiame Haselte 

i koma 300 moterų, kilo są- iįarį ją platina uodai, o uo- vanduo buvęs pakilęs iki 
myšis, kai tie trys šimtai dus geriausia naikina dre- pusantro metro.

j moterų paskelbė bado nazas ir šikšnosparniai. Ir anglų spauda plačiai 
i streiką, tik todėl, kad ka- gavo metu šikšnosparniai rašo apie Belgijos kara-
. moterų paskelbė bado 
j
liejimo viršininkas 
uždraudė < “ '
Moterys laimėjo: joms dvi 
dienas išbadavus vyriau
sybė įsakė panaikinti ka
lėjimo viršininko įsakymą.

ir apynių j 
PICKVVICK, dėlei

J°ms iabaį pasitarnavo kovai su liaus Alberto kanalo ka- 
dažyti Jūpas. maiįarįja kasant Panamos tastrofą. Pasirodo, kad į- 

... kanalą griuvusios kaip tik nese-
-------------- niai pastatytosios kanalo 

Klaipėda — “Pienocen- pylimo vietos.
tras” šiomis dienomis už
darė savo 
krautuves, 
Klaipėdoje. 
“Pienocentro“ 
mą iš Klaipėdos klaipėdie
čiai sutiko su nusiminimu, 
nes “Pieno centre” dar ga
lima buvo gauti vis rečiau 
Klaipėdoje matomų ir 
gaunomų pieno produktų.

1 Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona savo vardi
nių proga, birželio 13 d., 
pasirašė apie 100 malonės 
prašymų, kuriais visai do
vanojamos kalėti likusios 
bausmės, kitiems bausmės 

j sumažinamos ir eilei as- 
įmenų teisės grąžinamos.

Alberto kanalo statyba 
valgyklą ir 3 trukusi apie 10 metų ir 
kurias turėjo kainavusi iki 15 milijonų 
Žinią apie svarų sterlingų. Kanalas 

pasitrauki- yra 160 km. ilgio ir jungia 
'Liežą su Antverpenu. Jis 
pastatytas tuo tikslu, kad 
į Belgijos pramonės vietas 
galėtų važiuoti ligi 2,000 t. 
talpumo laivai. Kanalo a- 
tidarymo iškilmės buvo

IŠ KRANO * BUTELIUOSE

PARODYK Į PICKVVICK KRANĄ 
12ONCŲ IR PILNOMIS KVORTOMIS

ALE
L- ‘
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Austrijos Kardinolas Innitzer, kad ir mirtinai ne
nukankintas, susilaukė nuo nacių tokio persekiojimo, 
kad moraliniu atžvilgiu gali būti pavadintas kankiniu. 
Pastaruoju laiku belankydamas Austrijos vyskupijas, 
Kardinolas Innitzer buvo dažnai puolamas įsiutusios 
nacių minios. Neužteko pašiepimų, keiksmų, triukšmų 
ir neprietelingų demonstracijų — Kardinolo palydo
vus naciai tiesiog pulte užpuolė. Apdraskė jo šoferį, 
sužalojo kapelioną ir pačiam Kardinolui numušė nuo 
galvos beretą. Švilpavimams, staugimams ir akmeni
mis svaidymams nebuvo galo. Nacių minia elgėsi kaip 
gauja laukinių žvėrių. Nežiūrint to visko, Kardinolas 
nenutraukė savo ganytojiškos vizitacijos. Jis nepa
laužiamai uolus ganytojas, pasiryžęs savo galvą už a- 
veles paguldyti.

i 
I

I
!

A. a. Dariaus ir Girėno Paminkslas Chicagoje

KUN. L. GIŽINSKAS.

Krikščioniškoji Pasaulėžiūra, 
Kaip Taikos Veiksnys

Modernioji, laicistinė 
kultūra apvylė žmogų. Ji 

Rodos netikėtina, kad tokie dalykai vyktų civili- ignoravo dvasinę jo pri- 
zuotoj Austrijoj ir tai dvidešimtam amžiuj. Kas gi busjgimtį. fanatiškai kratėsi

3

Nedaug Svečių Atvyksta Į 
Jung. Valstybes

Daugumas Europos šalių 
su ištiestomis rankomis 
laukia turistų, ypatingai iš 
Amerikos. Jie maloniai 
priimtų ir pavėlintų ke
liauti per svetimas šalis be 
mažai suvaržymų. Sulig i- 
migracijos statistikų 1937 
metų, daugiau kaip 390, 
000 Amerikos piliečių ap
lankė Europos šalis 1936 
m. praleisdami $594,000, 
000 užsienyje. Daug ma
žiaus svečių atvyksta į 
Jung. Vai. Tarpe liepos 1 
d., 1934 m. ir lapkričio 24 
d., 1938 m. 217,824 svečiai 
įleisti į New Yorką, mūsų 
svarbiausias įvažiavi m o 
uostas. Nuo 50 iki 60 tūks
tančių svečių atvyksta į 
šią šalį į metus.

Prieš neseniai laikytą iš
klausymą Senato Imigra- 
tion Service, skundai pa
daryti, kad daug ateivių 
peržengia imigracijos į- 
statymą, gaudami svečių 
vizas ir pasilikdami čion 
nuolatai. Atsakydamas į 
tą skundą, Imigracijos ir 
Natūralizacijos Komisijo- 
nierius nurodė, kad nedau
giau kaip 4,226 iš 217,824 
svečių įleisti per Ellis Is- 
land tarpe liepos 1 d., 1934 
m., ir lapkričio 24 d., 1938 
m. pasiliko čion nelegaliai. 
Jis taipgi pranešė, kad ga
limas daiktas, kad nors 
kiek iš šitų 4,226 apleido 
Jung. Valstybes be forma- 
liško pranešimo imigraci
jos tarnybai. FLIS.

nų nelaimių, dėl tos karo 
šmėklos, kuri nepaliauja 
gąsdinusi žmoniją, kaltin
ti tenka ne vien tik vadus, 
bet — kad dalį kaltės ten
ka prisiimti ir pačioms 
tautoms.

Dažnai pasakoma, kad 
tikrųjų dabartinės politiš
kos krizės priežaščių rei
kia ieškoti ne Versalio ap
sirikimuose, ne pravestųjų 
ribų netikslume, bet — so
cialinėje, moralinėje ir, 
pagaliau — religinėje kri- 

Nevisi susivokia,

das pakibo ties jojo galva. 
Pabandyk atsipalaidoti 
nuo baisaus, žlugdančio į- 
tempimo. Išdrįsk valandė
lei užsimerkti, pasilsėti. 
Tuojau gausi dėl to gailė
tis. Juk priešas tik to ir 

1 Žmonės skun-
„.ao eonu.. - —---- , kad gyvenimas, e- .
toks — čia vardas nieko nereiškia. — bet Hitleris dik- mus. Ir kokie viso to rezul- są, pasidaręs nebegalimas. koks cia ^aletų bu“ rysys

kratėsi 
toliau ? Žmonija aiškiai žygiuoja atgal į barbarizmo lai- i Bažnyčios įtakos bet ku- 

gyvenimo srityje, 
tą, švelniai nusiteikusią Austriją ir bent paviršutiniš- nieko nenorėjo girdėti a- 
kai kultūringą Vokietija į barbarų stovyklą? Atsaky-įpie antgamtybę, apie am- telaukia! 
mas visiems aiškus — Hitleris, ir Hitleris ne kaipo žinuosius žmogaus sieki- džiasi, I

kus. Kame gi priežastis? Kas pavertė ramią, civilizuo-Irioje

tatai? Atsakymą duoda Katastrofos laukimo koš-tatorius. Arba, dar tiksliau kalbant, bet koks bedie
viškai nusiteikęs diktatorius. Nuo to laiko, kai Hitle- neperseniausiai ‘XX amž.’ maras yra kartais baises- 
ris prasimušė į valdžią, jis tiksliai ir sistematingai per- dienraštyje tilpusi karika- nis net ir už pačią katas- 
sekioja tikėjimą. Jį prie to stumia kažkokia demoniš-j tūra. Per nuodingųjų du- trofą. Yra žinomas psicho- 
ka puikybė. Jis nori būti kaip Romos cezaris 
ralius ir Summus Pontifex (

tarp agresorių pretenzijos 
ir religijos? Tačiau, nėra 
abejonės, kad, vis dėlto, e- 
sama ryšio, ir tai — labai 
glaudaus, tarp agresinio 
karo dvasios ir nukrikš
čionėjusio žmogaus psi
chologijos.

Kristus, prieš įžengda- 
vienas kitas mas į dangų, kalbėjo: “Ra- 

Mano 
Ne 

duoda, aš 
” “Pax vo- 

bis” — tai frazė, patapusi 
sveikinimosi formule pri
sikėlusio Kristaus prakti
koje. Vadinasi, Kristus tai
ką akcentavo! Todėl ne
tenka stebėtis, kad visiš
kai nepakeliui su Kristaus 
mokslu vadams, ypačiai— 

Kodėl gi taip yra? Kas tos valstybės bei tautos.
Dažnai pakai- kuri visuotiniu įsitikinimu

I

’; — ir ka- jų miglas šliaužia ant pil- loginis reiškinys, kad pas-
(aukščiausias kunigas), vo kaži kokia šlykšti pa- merktieji mirti nusižudo,

Jis nepakenčia Šv. Tėvo autoriteto. Matomai Hitlerio baisa... Tik gerai įsižiurę- negalėdami pakęsti mir-
įsakytas, vyriausias kariuomenės vadas Goering ne- jus, galima susivokti, kad ties laukimo. Jau teko vie-
perseniai pareiškė, kad “kaipo Romos popiežius skai-. tai nūdienis žmogus, prieš- nur kitur nugirsti, kad ir 
tomas neklaidingu tikėjimo dalykuose, taip ir mūsų .dujine kauke apsimovęs, šiais laikais 
Fuehrer (vadas) neklaidingas politikos srity”. impregnuotu brezentiniu paleidžia sau kulką į smil- mybę duodu jums,

treningu apsivilkęs, ranki- kinį vien tik dėl nerviško- ramybę palieku jums, 
nėmis granatomis apsikar- jo pertempimo, kuris paki- kaip pasaulis 
stęs... Apačioje parašas — bo virš žmonijos, kaip nai- jums duodu... 
“homo sapiens”... Tikrai, kinančios, siaubingos aud- 
“homo sapiens!” ros debesis. Ir svarbu įsi-

Fotografai žino, kad gra- dėmėti tai, kad šį siaubą 
žų, proporcingą žmogų ga- junta — ne keli, ne dalis

Tai kiek panašu į pakrikusį pamišėlių išdidumą. 
Asmeniškai tegu sau Hitleris ir būna melomanas (tik 
save matąs pasipūtėlis), bet kad dėl jo demoniško iš
didumo turi kentėti desėtkai mili jonu katalikų — štai 
kas skaudu. Tačiau, eidamas kankinio — vyskupo pa
reigas, Kard. Innitzer puikiausiai žino, kad kovoje su 
Bažnyčia laimėtojas bus — ne Hitleris. K.

v •

_'jlima atvaizduoti nuotrau- žmonijos, bet — visa žmo-
Ir r v iri Iro r?i L’rvlrin i anrnnnr. 711124 HPTlt ----koje kaži kokia dispropor- nija, bent — visa Europa, 
cinga būtybe, stačiai — Šitaip, berods, dar niekad 
pabaisa. Tik reikia foto- nėra buvę.
grafuojant nustatyti fo
kusą ant kurios nors pas- čia kaltas?

Absoliučiai — 
kad visi galėtų

I vienos priemonės iš tų, ku
rias laikė ir tebelaiko bet 
kokio tipo pagonys visiš
kai geromis ir gal net vie
ninteliai tinkamomis že
miškajai žmogaus laimei 
sukurti. Kitaip sakant, ke
lias prie palaimingo gyve
nimo, kurį rekomenduoja 
Kristus, yra diametrališ- 
kai priešingas tam, kurį 
laiko tinkamu egoistiškai 
ir gašliai nusiteikęs žmo
gus.

Nėra abejonės, kad dide
lė dalis, gal net dauguma 
— žmonių nuėjo, kaip tik, 
šituo pastaruoju keliu... 
Vadinasi, turtas, garbė, 
ant kitų viešpatavimas, 
galėjimas patenkinti visas 
savo užgaidas bei geismus, 
trumpiau — visa tai, ką 
apima sąvoka “žemės gė
rybės”, palaikyta tikriau
siąja priemone žemiškajai) 
laimei sukurti. O tos lai
mės kiekvienas žmogus 
taip labai trokšta, kad tū
las graikų filosofas net bu
vo kadaise siūlęs žmogų 
vadinti “laimės ieškotoju”.

Taigi, šitaip atsidurta 
padėtyje, kada daugumas 
žmonių savo galvojime vi
siškai nusigręžė nuo to, 
ką vokiečiai vadina “Jen- 
seits”, rašydami tą žodį di
dele raide, ir visą savo gy
venimo tikslą pradėjo ma
tyti vien tik tame, ką api
ma koreliatyvinė sąvoka 

, “Diesseits”. Deja, tų visų 
gėrybių, taip labai ieško
mų ir trokštamų, šiame 
pasaulyje, kaip tik, yra 
permaža. 
permaža,
jų turėti tiek, kiek tik kas 
nori, štai čia ir pnejome valios žmonės kt 
tą psichologinį tašką, tą __ ____ - 1
momentą, iš kurio kyla in
dividualinių bei kolektyvi
nių kovų ir karų dvasia. 
Tąja kovą už riebesnį kąs
nį, už “gyvybinių reikalų” 
patenkinimą — padaro y- 
pačiai žiaurią ir kruviną 
pamiršimas krikščioniško
sios žmonių brolybės idė
jos, tos idėjos, kurią tikin
tiesiems nuolatos primena 
kasdieną kalbamoji “Tėve 
mūsų” malda ir kurios nie
kad nepajėgs atstoti — nei 
kažkoks miglotas huma
niškumas, nei taip su tik
rove nesutinkąs tautų so
lidarumas.

Tat, tik grįžimas prie 
krikščionybės — yra vie
nintelė priemonė išsigel
bėti žmonijai nuo slegian
čio karo pavojaus. Tai 
priemonė ne tiktai 
tikra, bet ir labai ra
dikali. Ji siekia panaikinti 
blogybę iš pat šaknų. Ne
lyginant — ligoniui, ser- vienokiam ar kitokiam nu- 
gant karštlige, neužtenka sistatymui daug gali turė- 
šluostyti prakaitą ar ban- įtakos — ne tik organi- 
dyti numušti temperatūrą, zacijos, bet ir pavieniai as- 
Reikalinga dar padėti or
ganizmui nugalėti tuos ne- gesnieji.
matomus ligos nešėjus, Spaudos žiniomis, šv. 
tuos mikrobus, kurie su- Tėvas Pijus XII rodo labai 
daro esminę ligos prie- gražų pavyzdį pacifistinės 
žastį. Tik kažin, ar žmoni- veiklos prasmėje. Svarbu, 
ja susipras, ar ji panorės tasai pavyzdys nepa- 
pasinaudoti tuo vieninte- 'siliktų be sekimo. Supran- 

'---- , kad Popiežius turi
pasaulio ir jojo ri tik viena gali ją išgelbė- milžiniškos įtakos tautų ir 

ti? O gal ir dėl jos teks valstybių gyvenimui. Ly- 
Kristui nusidejuoti, kaip gintis su juo niekas negali, 
kadaise dėl Jeruzalės: “O ’ 
kad tu ir tai šitą savo die
ną pažintumei, kas tau ne
ša ramybės, bet dabar ta
vo akims paslėpta”... Kas 
žino? Tačiau atrodo, kad 
šiame dalyke dideliam op- 

kaip žmogus gale- timizmui, kol kas. nėra ai-
“palaimintas”, škaus pagrindo.

Antra vertus.

Ruduo ar parudenys labai nelaukiamas šiais me
tais laikas, nes rugsėjis tai Hitlerio mėnuo. Prisime
name, kad visus savo žygius Hitleris rugsėjy atiikda-, kiros kūno dalies, visiškai tinama dėl to vienas kitas šiandieną sudaro didžiausį 
vo. Javai jau suimti, laukuose darbų kaip ir nėra —: neimant dėmesin kitų kū- asmuo, kurios nors valsty- pavojų pasaulio taikai, 
pats patogiausias laikas manievrams daryti, tik ma- no dalių ir jo visumos. Ta- bes ar tautos vairuotojas, Juk doktrina apie absoliu- 
nievrai šiais metais gali kruvinai užsibaigti, nes Hit- da, būtinai, išeis nuotrau- vadas. Paskirų asmenų, y- tišką vienos tautos ar ra- 
leris žygiuos (taip visi kalba) į Dancigą. Lenkai sako-jkoje koks nors didžiagal- pačiai — politikos vadų sės pranašumą prieš kitas 
si pasiryžę kovoti, ir ta galimybė gąsdiną ir Hitlerį ir vis ar ilgakojis išsigimė- vaidmuo, be abejo, yra la- tautas sueina į aiškų kon- 
Angliją. Gal Hitleris ir palauktų patogesnio momento lis. Kaltas fotografo neap- bai didelis. Bet, ką reiškia fliktą su dėsniu: “Visi gi 
Dancigą pasiimti, kada pasaulio akys kur kitur bus sižiūrėjimas, sakyčiau — generolas be armijos? Po- jūs broliai, nes vienas jū- 
nukrypusios, bet tokio momento sunku dabar susi- jo savotiškas “vienašališ- litikos vadai, tautų vai- sų Tėvas, kurs yra dangu- 
laukti, ir vėl Dancigo ir Vokietijos naciai ji spirte spi- kūmas”... Panašaus viena- ruotojai — tik tiek teįsten- je". Čia aiškiai matoma 
ria užimti tą “laisva” miestą, iš kurio gali užsiliepsnoti! šališkumo auka patapo ir gia realizuoti savo idėjas, kolizija, 
pasaulinis gaisras. Taigi Hitlero padėtis ne tik neaiški.; nelaimingas modernusis kiek toms idėjoms pritars Bet reikia įžvelgti į daly-
bet ir pavojinga. Jis žino, kad puldamas Dancigą, gali žmogus. minios, pati tauta. Jie me- kus dar giliau. Tarp krikš-

į šūkluto, jie nu- čioniškojo ir pagoniškojo
tautoms sieki- galvojimo esminis skirtu

mus. Bet jie nieko neat- mas pasireiškia tame, kad 
sieks, jei nebus atspėję krikščionybė, nors neįgno- 
savo tautos norų, pažinę iruodama žemės ir jos rei- 
jos dvasios, jei jų mestieji kalų, vis dėlto, savo galvo- 
šūkiai bei nurodytieji tik-ljimo ir siekimų centru pa- 
slai pasirodys visiškai sve- daro amžinybę ir dvasines 
timi jųjų vadovaujamiems vertybes, o pagonybės gal- _ 
žmonėms. Teisingai yra vosena visada koncentruo- liu vaistu, ta priemone, ku- tarną, 
sakoma, kad vadas gali ir jasi ant į _ _
privalo išryškinti savo i gėrybių. Kalno pamokslas

dėl užtektų, jei visi geros 
i sa

vo gyvenimo kelią atgal, 
pagal Evangelijos nusags
tytas gaires. Tegu nei vie- 

' nas nesako, kad “vienas 
lauke ne kovotojas”, kad 
vieno žmogaus ar vienoks 
ar kitoks nusistatymas 
maža ką reiškia. Taip gal
voti klaidinga! Juk pana
šiai būtų galima pasakyti 
ir apie kitas žmogaus gal
vojimo bei kūrybos sritis. 
Bet kas nežino, kokių mil
žiniškų rezultatų yra pa
siekusios įvairiose kultū
rinio veikimo srityse indi
vidualinės taurių asmeny
bių pastangos bei inicija- 
tyva. Kam reikia manyti, 
kad krikščioniškojo paci
fizmo idėja turėtų mažiau 
šansų ?

Yra tikra, kad mūsų lai
kais gali būti įmanomas 
karas tik tada, jei platūs 
visuomenės sluoksniai jam 
pritartų. Bet visuomenės

iššaukti pasaulinį karą.
Iš kitos pusės. Anglija labai nenori kariauti, bet! 

lenkų spiriama, ji eikvoja milžiniškas lėšas sustiprinti 
jūrų ir oro laivynams ir stengiasi padvigubinti kariuo
mene. Įvesta net konskrinciia bei priverstinė karei
viavimo prievolė, kuri padidins britų armiją netoliese 
milijonu karių. Tas viskas plačiai garsinama, kad Hit
leris nusigąstų ir liautųsi kėsinęsis prieš Dancigą žv- 
giuoti. Dabar Prancūzijoj ruošiami milžiniški Angli- 
ios orlaiviu manievrai. Anglija tarsi sakyte sako Hit
leriui: “Jei nenori klausyt, ka mes kalbame apie prisi
ruošima kariauti, ir marai, kad mes tik bliofuojam, 
tai savo akimis pamatyk".

Hitleris, be abejo, ir nežiūrėdamas gerai žino a- 
pie Anglijos prie karo prisiruošimą. Jis taip pat nuvo
kia. kad ne juokai su britais prasidėti. Jis tik gali pa
abejoti apie Anglijos pasiryžimą. Koks Anglijai inte
resas stoti į karą už Dancigą? Ypač kad šiuo atveju 
Vokietija tik atsiima tai, kas pirmiau buvo jos sieno
se. Lenkijos interesai dėlto, žinoma, nukentės, bet jos 
nepriklausomybė dar nebus paliesta. Ant tos hipotezės 
Hitleris veikiausiai savo planus ir stato. Jis gali apsi
rikti, bet tur būt greičiau apsiriks lenkai, kurie pasiti
ki Anglijos ištikimybe. K.

Manyta, kad jis pasida- ta į minią šūkius, 
rys laimingas, jei auklėji- rodo savo 
mas ir visa kultūrinė ap
linkuma lenks jį pamesti 
Dievą, pamiršti savo pa
ties sielą. Technika ir che
mija jį labai gausiai “iš- 
pasogino’*, aprūpindama 
daugybe įrankių bei prie
monių panašiems į save — 
kaip galima greičiau ir 
lengviau — žudyti ar pa
vergti. Bet, ar “homo sa- tautos sąmonę. Tačiau, jis — tai Kristaus deklaraci
piens" pasijuto laimingas? negali pakeisti bei kitur i ja, tai Jo programinė kai
Anaiptol! Laimingas jis nukreipti įgimtų, sponta- v ”
negalėjo patapti jau vien niškų savo tautos p.vlinki- 
tik dėl to, kad kiti tokio- mų, jos gaivališkų sieki- 

; mis pat baisiomis, pragaiš- mų. Istorija pilna pavyz- 
tingomis priemonėmis yra džių, parodančių, kad val- 

' apsirūpinę prieš jį patį ir stybių vairuotojų sauva- 
iyra pasiruošę kiekvieną liavimas, tautos norų ig- 
valandą tas priemones pa- noravimas — visada pri- 
vartoti. vesdavo jų politiką prie

“Homo sapiens” nebete- “fiasco”. Tat, tenka daryti 
ko ramybės. Damoklo kar- išvadas, kad ir dėl šių die-

ba. Ypačiai reikšminga y- 
ra toji kalno pamokslo da
lis, kurią katekizmas va
dina Astuoniais Palaimini
mais. Tenai Didysis Pa
saulio Mokytojas nurodo 
būdus, 
tų patapti 
kitaip sakant— laimingas. Antra vertus, nei viena- 
Bet tarp tų būdų bei prie- me dalyke visa žmonija 
monių mes nerandame nė i nesutarė ir nesutars. To-

menys. Ypačiai — įtakin-

Bet tai nekliudo, kad kiek
vienas geros valios žmo
gus pagal išgalės stengtų
si įdėti savo įnašą į pasau
lio taikos lobvną.

“P. G.”

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.



Antradieniu, Liepos lb a DARBININKAS

pradėjo savo 
kad 
jis su

vieną 
savo 

vieną

“Turėtų būti pavadintas 
Stebuklingu Šv. Antano 
medaliu”, pasakė Antanas 
T. su įsitikinimu. “Saky
čiau. kad tai pasaka, bet, 
kadangi tas įvyko su ma
nimi. tai jeigu jūs vaikai į- 
domaujatės, tai aš galėsiu 
papasakoti apie...”

Visi susirinkusieji vaikai 
ir suaugę, su entuziazmu 
pritarė.

Antanas T. 
pasakojimą, 
gražią dieną,
draugu nuvyko į 
Shuilkill Co. miestelį, pas 
savo draugą, kuris turėjo 
smuklę.

Reikia pasakyti. kad 
smuklininkas Jonas B., 
buvo netokis. kuris žiūri 
vien savo biznio, bet Jonas 
buvo sąžiningas: niekuo
met girtam, mažamečiui 
neduodavo gerti. Nors kar
tais grasindavo jam iš tos 
pusės boikotas iš kitų sa- 
liūninkų. bet jis to nepai
sydavo. Geriau biznio nus
toti. negu prasikalsti ir 
Dievui ir Valstybei.

Nuvykęs pas Joną B., 
mes radome jį prie biznio, 
ir bešnekučiuojant, besi
dairant. mes pamatėme 
ant sienos prie paveikslo, 
pakabintą laikrodžio graž- 
menį — fob su šv. Antano 
paveikslu. Gražmuo buvo 
sudėvėtas ir medalikas nu
sitrynęs. bet švariai nušvei 
stas. Man paklausius Joną 
apie gražmą. Jono veidas 
susinervino iš kur buvo su
prasta, kad tas medalikas žmogaus tokią nelaimę, 
buvo surištas su kokiu Juk aš dar tik šį rytą Juo- 
nors nepaprastu įvykiu, zą mačiau ir išlydėjau jį į 
Jonas, tad. atsisėdo prie darbą, ir Juozienė jį pabu- 
mūsų stalo ir mums pra
šant pradėjo savo praei
ties atsitikimus, surištus 
su tuo medaliku, pasakoti.

tuodavo karsto nupirki
mui.

Angliakasyklų kompani
jos tais, laikais mažai ką 
paisė apie darbininkus. 
Šiandien užmušė kasyklo
se vieną, jo vieton yra jau 
du - trys — laukia darbo. 
Kasyklų savininkai mažai 
ką kasyklas prižiūrėjo, 
jiems rūpėjo tik, kad dau
giausia anglių iškasus iri 
milijonus pelno padarius. 
Tokia tai tvarka tuomet 
buvo. Dabar jau viskas ki
taip.

JUOZĄ UŽVERTĖ 
KASYKLOSE

Taigi apie tą medalikėlį 
turėjau kalbėti, bet tik no
rėjau pasiskusti tais lai
kais. Atsimenu kaip šian
dien, kada pas manę į na
mus (nes aš tuomet saliū- 
no neturėjau), įbėga Juo
zienė A., kuri nelabai se
niai iš Lietuvos buvo atvy
kus ir su verksmu pradėjo 
klykti:

— Juozą, mano Juozą ka
syklose pagavo! Jis dirbo 
angliakasyklų tunely ir di
namitui ekspliodavus jį 
užvertė! Juozas ten... po 
tais griuvėsiais.

— Juozas! — Aš surikau, 
— Juozas! O mano Dieve! 
Nejaugi ten daugiau žmo
nių nebuvo? Kodelgi Juo
zą! Ir šaltas prakaitas api
pylė mano veidą.

Nors kasyklose žmonės 
prie tokių įvykių — baise
nybių yra pripratę, bet už- 
girdus apie taip artimo
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rams ir visi su tuo sutiko 
ir užvaizdai parašius raš
telį, mes pasirašėme visai 
to rašto neskaitę. Nebuvo 
laiko.

Tuojaus buvo pranešta 
kasyklų šafto inžinieriui, 
ir man jau žengiant leistis

Lietuvaitės vis labiau puošiasi tautiniais drabu
žiais. Moterys šaulės gražiuosius lietuvaičių drabužius 
išpopuliarino po visą Lietuvą. Čia matomas Kybartų 
šaulių moterų būrys.

giau jau ji negalėjo pasa
koti.

Staiga atbėga vienas 
darbininkas, Mikas S., ir 
pradeda pasakoti taip pat, 
kur Juozą užgriuvo.
— Bet ar tu esi tikras, 

kad jį užgriuvo? Gal Juo
zas buvo toli nuėjęs gilu- po žeme, Mikas mane su- 
mon ir jo nepagavo griu- laikė, girdi, jis esąs neve- 
vanti akmenys... Ar prade- dęs, tai kad ir žus, tai bus 
jo kasti? Ar daro ką jo 
gelbėjimui?

— Neapsimoka — atšovė 
Mikas. Jeigu jo tas šūvis 
ir nepataikė, tai užgrau- 
tam tunely oras toks blo
gas, kad ten gyventi gali
ma tik .kelias valandas. 
Juozo jau nėra!

— Mikui paminėjus, kad 
Juozo jau nėra, Juozienė 
vėl pradėjo balsu verkti— 
rėkti:

Nėra mano Juozelio, nė
ra mano Juozelio! Ir ko 
mes į šią šalį važiavome! 
Jie užmušė mano Juozelį! 
Čia mano žmona pribėgus 
pradėjo ją raminti, saky
dama, kad gal dar Juozas 
yra neužmuštas, tik už
verstas kelias jo išėjimui.

i
PUOLĖ GELBĖTI JUOZĄ i

Aš su Miku tuojaus lei
domės į kasyklas. Skubin- 
damies klausiu Miko, ar 
toje tunelio vietoje oras 
jau taip prastas, kad būtų 
pavojaus. Mikas atsakė, 
kad taip. Aš tuojaus pra
dėjau planuoti, ką čia pra- 

' dėjus.
Atbėgus prie skylės į ka

syklas, radome jau susi
rinkusių žmonių. Čia rado
me ir daugiau lietuvių. Ka
syklų užvaizdą nenorėjo 
pradėti gelbėjimo darbą, 

kad nėra rei-

čiavusi, pasakė sudiev. Aš 
Juozienei, tuomet pasa
kiau, kad Juozas yra labai 
taupus žmogus, kaip jis 
taupė pinigus, kad par
traukus ją į Ameriką, kaip 
jis kalbėjo apie namelį ir 
jo įrengimą ir štai jau 
beveik nėra Juozo. Ir tai 
vos kelios valandos nuo to 
prabėgo ir toks įvykis...

Aš tuojaus pašokau ir

Buvo tai jau seniai, dar 
prieš karą, kada mūsų a- 
pylinkėje daug mainierių 
guldė savo galvas kasyklo
se. Beveik kiekvieną dieną 
mūsų miestely gaudavom
pamatyti vežant juos į ka- paėmęs ją už rankos sušu 
pines. 
kasyklų nesutvarkymo ir ra? Ar tu esi tikra, 
kompanijų nepaisymo apie taip atsitiko?” 
darbininkus. Daug čia lie
tuvių, jaunų vyrukų, tik 
ką atvykusių iš Lietuvos,! 
kišdavo savo galvas po že
mės pluta, iš kur. kartais, 
ištraukdavo visą sudras
kytą. arba, net visai nesu
rasdavo nė lavono. Atsi
tikdavo dar ir taip, kad tik 
ką atvykęs jaunuolis, žū
davo kasyklose, tai jo lai
dotuvėms eidavo po mies
telio gyventojus ir kolek-

4.
—. ■ ■ :

keletą moterų ją sekančią. 
Tėvas S. ją sulaikė. Juozie
nė pamačius kunigą susto
jo ir suriko.

— Tėve! Tėve, melskis, 
melskis”...

Jos išvaizda buvo baisi ir 
ji pradėjo klykti ir būtų į- 
puolus į kasyklų duobę, jei 
kun. S. nebūtų ją sulaikęs.
— Moterėlė, ar tu tikrai 

žinai, kad tavo vyras yra 
žuvęs? Jis tuojau ją sura
mino ir pasakė, kad dar y- 
ra viltis jį išgelbėti. Čia 
pat buvo iškeltas vienas 
piautojų stulpo ir pranešė, 
kad jau beveik supjautas 
stulpas, bet pasitaikė vi
nis, bet vienas geras kirviu 
užgavimas, galįs nustumti 
nupjautąją stulpo dalį į 
šalį ir bus galima įlisti to
liau. Čia Juozienė vėl pra-.i. 
dėjo klykti, šaukdama, Dievui. Ranka buvo šalta 
kad Juozas jau žuvęs kasy
kloje.

Išlipus paskutiniam iš 
savanorių, atėjo eilė man. 
Aš tuojaus, be atidėlioji
mo ėmiausi darbo. Pir- 
miasia sukalbėjau poterė
lį ir persižegnojęs žengiau 
į kasyklų šaftą — skylę. 
Čia man kelią užstojo Juo
zienė ir verkdama pradėjo 
prašyti, kad neičiau, nes 
vis vien Juozo gyvųjų tar
pe jau nėra. Bet man į pa- 
gelbą atėjo mano žmona, 
ir man patarė, kad skubė
čiau, gi Juozienei pradėjo 
pasakoti, kad Juozas dar 
gali būti išgelbėtas. Pasi
naudojęs jų pasikalbėji
mu, aš drožiau į kasyklų 
skylę ir davęs ženklą bu
vau nuleistas žemyn, gi 
pasilikę viršui su kunigu 
S. pradėjo melstis.

Nusileidęs į kasyklą aš 
tuojau suradau stulpą, ku
rį, mano pirmtakūnai pio- 
vė ir pamačiau, kad ten vis 
kas tvarkoje. Aš kirviu su
davęs į nupiautą stulpo 
šmotą, jį paliuosavau ir jį 
nustūmęs į šalį, pradėjau 
lysti tarp akmenų gilyn, 
oras buvo sunkus. Aš vis- 
tiek lindau, kol galop prie 
griuvėsių, kurie uždarė 
man kelią eiti toliau. Čia 
pradėjau sunkiai alsuoti. 
Paėmė mane beviltė ir jau 
buvau pasirengęs tikėti, 
kad Juozas žuvęs. Bet ma
no pažadas surasti Juozą 
ir jį gelbėti, buvo tvirtes
nis. Padėjęs lempą į šalį, 
aš pradėjau rankomis kas
ti suvirtusius akmenis ir 
žemes. Viskas iš mano; 
priekio ėjo į šalis. Alsavi
mas buvo sunkus. Tik 
staiga mano lempa užgeso 
ir mano veidas apsipylė 
šaltu prakaitu, staiga pa
pūtė iš kur tai gaivinantis 
oras ir mane paėmė neže- 

: miškas džiaugsmas; mat 
’man bekasant, buvo pa-' 
liuosuota skylė, kuria oras 
ėjo į kasyklas.

SURADAU KĄ TOKIO 
ŽIBANČIO

Nusidžiaugiau, bet mano 
džiaugsmas buvo nekokis, 

' nes neturėjau šviesos. 
Pradėjau ieškoti degtukų, 

, bet išvertęs visus kišenius, 
nė vieno jų neradau. Mė
ginau savo skiltuvą pa- 

; naudoti, bet ir tas atsisakė 
■ tarnauti. Galop, aš dar 
kartą ėjau per savo kiše- 

‘ nius ir viename jų užtikau 
vieną degtuką. Tuojaus 
griebiausi ieškoti lempos, 
bet ji buvo kur nuošaliai, 
negalėjau jos surasti. 
Lempa dingo. Vienas deg
tukas. Kas daryti, eiti pir
myn, bet kur tas “pirmyn” 
bus, gal kur į tuščią kam
pą. Vienas degtukas. Jeigu1

PADĖKA

Lietuviu Diena Pavyko
Kodėl? Todėl, kad Gerasis 

Dievas davė mums gražią die
ną, o antra, lietuviai patrijotai 
atsiliepė į Gerbiamųjų klebonų 
paraginimus ateiti ir pasilinks
minti Seselių parke ir tuo pačiu 
Seseles paremti savo centu.

Nuoširdžiai ačiū kun. V. Ab
romaičiui už jo aktyvų dalyva
vimą piknike. 12 valandą pietų 
:metu jis atlaikė šv. mišias už 
visus kunigus, rėmėjus, darbi
ninkus ir geradarius ŠV. Pran
ciškaus Vienuolyno. Ačiū už 
gražų ir turiningą pamokslą, už 
visus pranešimus per garsiakal- 

’ | bį pikniko metu. Lai Geriausias 
•Viešpats Jums gausiai atlygina. 
I Ačiū taip pat ir Šv. Vincento 
parapijos choristams ir jų ve-

i

aš ir surasčiau Juozą, ar 
bus jį tamsoje galima gel
bėti. Baisu, kas daryti? 
Galop nutariau pavartoti 
degtuką ir pamatyti, kur 
aš esu. Su drebančia ran
ka uždegiau ir nušviečiau 
tunelį, kuris buvo pilnas 
sugriautų stulpų ir daug 
aš negalėjau pastebėti. Tik 
štai viename krašte patė- 
mijau ką tokio žibančio, 
auksinio, kuris nebuvo pa- 

1 našus žibėjimas nuo ang
lies. Man tuojaus dingtelė
jo į širdį ir galvą, kad tai 
buvo laikrodėlio gražna. 
Šv. Antano medalikas. Kas 
gi kitas taip galėjo žibėti 
ypač kasyklų gilumose ?

Mano degtukas tuojau 
užgeso. Aš gi tuojaus puo-1 
liaus į tą pusę ir sučiupau Sšjuf p~Sada'us‘k'ui' už pasišven- 
medaliką ir ranką. Ačiū timą atvažiuoti ir pagiedoti šv.

- — - - w ... ,
-------------------- -------- --------- ■> mišių metu.

bet dar nevisai. Aš tuojau Kun. M. J. Kazėnas suteikė 
pradėjau graibyti apie pikniko dalyviams daug malo- 
Juozo kūną, buvo Šaltas, numo ir gyvumo, traukdamas 
bet alsavo, jis, tur būti bu- pikniko programos įvairius įvy- 
vo ekspliozijos, oro sriovės kius. Už kelių dienų manome, 
pritrenktas. Jo kišenėje aš kad paveikslai bus gatavi ir jis 
radau metalinę triūbelę, mus Pakvies i savo kino teatr4- 

Laukiame.
Ačiū tai pat ir visiems ki

tiems klebonams, kurie vienu 
arba kitu būdu prisidėjo prie 
pikniko sėkmės. Kun. Misiui, 
kun. Vaišnorai, kun. Jurgučiui 
ir kun. Sadauskui, kurie nepasi
gailėjo savo centų, parodė, kaip 
reikia “biznį” daryt. Kun. Vasi
liauskas žavėjo jaunimą savo 
stiprumu.

Ačiū Vandergrifto klebonui 
kun. Juozapui Herdegen ir jo 
geriems parapijonams, kuris iš

mažiau bėdos likusiems. 
Jis manęs neleido leistis 
žemyn, bet aš patėmijau, 
kad Miko lūpos pradėjo 
kalbėti maldą. Uždegęs sa
vo lempą, Mikas šoko ant 
stovinčio elevatoriaus ir
davęs ženklą, elevatorius 
nuūžė žemyn. Pasiekus 
dugną, Mikas davė ženklą, 
kad elevatorius paliktas 
ten pat.

j Mums, viršui esant, be
laukiant, pasirodė, kad jau 
praėjo daugiau valandos, 
tuotarpu vos po 20 minu
čių, gautas ženklas, kad 
Miką iškeltų. Iškėlus į vir
šų, Mikas sunkiai alsavo.
— Oras labai prastas, bet 

galima alsuoti.
— Ar nieko ten nebuvo 

girdėti? Kaip tunelis?
— Buvau ten, atsakė Mi

kas, — lindau po plytomis 
apie 20 pėdų, bet priėjau 
prie storo pargriauto stul
po ir nebuvo galima toliau 
eiti. Jeigu būtų galima jį 
nupiauti, tai gal būtų ga
lima lįsti toliau.

Aš čia tuojau supratau, 
kad kas nors bus galima 
padaryti. Mat, dinamitas 
buvo liuosas ir jam eks
pliodavus, jo balsas ir oras 
kasyklas tik sukrėtė ir už
griovė skylę. Aš tuojau pa
šaukiau gauti piūklą ir čia 
pat atsirado tvirtas vyru-

I

kurioje mainieriai nešio
davo degtukus. Aš juos pa
naudojau ir galop suradau 
savo lempą. Tuomet paė
męs ant pečių sudribusį 
Juozą, pradėjau lysti atgal 
prie kasyklų skylės.

/

Kelionė atgal buvo sun
ki, bet galop atsivilkome į 
šaftą ir davę ženklą, buvo
me iškelti laukan.

Štai kokia šio Medalikė- __
lio istorija. Aš jos nepa- taįp toiį atvažiavo ir čia kartu 
miršiu ir negaliu nepasa
kyti kitiems apie ją atsi- Kazimiero parapijos Bingo Klu- 
mindamas, kad tik šis ži- bui už darbuotę, 
bantis medalikas ir mane 
ir Juozą išgelbėjo nuo mir- kaus Seserų Rėmėjams už jų di- 
ties gyliame požemyje.

Nei aš, nei Juozas kasy- pastangas dėl pikniko, 
klų jau nematėme. 1 
daug mus pamokino tas į- 
vykis ir nuo tada aš pra
dėjau šiaip taip verstis vi
sokios rūšies prekyba, gi 
Juozas netrukus vyko Lie
tuvon. Atsisveikindamas, 
paliko man atminčiai šį 
medaliką ir laikrodį su 
gražna, kaip atmintį ste
buklingo išgelbėjimo mu
dviejų iš kasyklų pragaro 
gelmių.

Išklausę to pasakojimo, 
ir pabaigus Antanui kalbė
ti, mes dar tylėjome, lyg 
laukdami, kad dar ką nors 
pasakys, ar kasyklų bai
siais įspūdžiais suinteruo- pOnuj Lelioniui už darbą ir 
ti, kol mūsų draugas An
tanas nepabudino mūs ir 
paprašė ką nors išsigerti.

Apie 4 vai. p. p. padėko
ję Antanui už jo pasakoji
mus leidomės atgal į na
mus, turėdami akyse dar 
tuos karčius atsiminimus, 
kurie labai tankiai atsitin
ka kasyklose ir kur lietu
viams pasitaiko iš kentėti.

su mumis pasilinksmino. Šv.

Nuoširdų ačiū Šv. Pranciš-

delį pasišventimą ir už visas

Per- Dėkojame taip pat ir Katali
kų Federacijai ir SLRKA. ku
rie ir šiais metais gražiai pasi
rodė.

Malonu yra priminti ir tuos, 
kurie pridėjo daug gyvumo prie 
iškilmių: Amerikos lietuvių
sportininkams ir Duųuesne U- 
niversiteto krepšininkams; o 
ypač J. Jankaičiui, kuris pasirū
pino komandas sudaryti; adv. 
Schultzui, kuris paprašė juos į 
talką; panelei M. Baronaitei, 
kuri vedė lietuviškus šokius. 
Nuoširdžiai jiems dėkuojame.

Ačiū ponui Katiliui už pasko
linimą garsiakalbio ir taip pat 
už paskelbimą lietuviškai visuo
menei apie šias iškilmes; ponui 
Guno ir jo orkestrai už muzi-

t

i
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Ir vis buvo aukos kau: “Ar ištikrųjų taip y- 
kad

—Aš nežinau, bet taip
visi mainieriai kalba. Jie sakydamas, 
sako, kad tame tunely, kur kalo ir kad Juozas jau už- kas, kuris leidosi į šaftą ir 
jūs dirbote tai įvyko. Sako, 
Juozas nešęs prietaisus ir 
ėjęs pirma, gi austras dar
bininkas nešė dinamitą, ir 
pamiršęs ką tokio, padėjo 
dinamitą ir grįžo atgal pa
siimti. Juozas buvo nuėjęs 
toliau. Dinamitas eksplio- 

! davo ir užvertė tunelį. Juo
zelis, mano Juozelis. Dau-

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m., Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid
ge, Mass.

Visos LDS kuopos ir apskričiai prašomi iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui.

Pageidaujama, kad LDS apskričiai ir kuopos 
iš anksto prisiųstų savo sumanymus, kad galėtu
me prieš Seimą paskelbti organe “Darbininke” 
visų narių dėmesiui.

Kun. J. švagždys,
, LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

S

muštas. Tuo tarpu vienas w 15 minučių iškeltas į 
iš lietuvių Kazys M. pribė- viršų pranešė, kad jis pra- 
gęs prie manęs klausia: dėjęs piauti ant kelio par-
— Ar Tamsta esi dirbęs griuvusį stulpą. Čia tuo- 

tame tunely. Ar oras jame Jau pasisiūlė kiti, piovimo 
gi prastas? Ką daryti?

Supratau, kad Mikas yra 
pasirengęs eiti į kasyklas 
gelbėti Juozo. Aš pradžiu-

Dievui, tai
Ar buvo
Ką jie su-

medžių ekspertai, ir taip 
besimanydami po kelioli- 
ką minučių galutinis pra
nešė, kad stulpas beveik 
nuplautas ir tik reikalauja 
pašalinimo.

ATVYKO KLEBONAS
Darbas ėjo labai sparčiai. 

Nespėjus pastarąjį darbi
ninką nuleisti žemyn į ka
syklas, kaip atvyko ir mū
sų klebonas kun. S. Jis bu
vo visų gerbiamas dėl jo 
malonaus būdo ir visiems 
prieinamas. Jis tuojaus 
patarė visiems klauptis ir 
kalbėti maldą. Nors tar
pe susirinkusių buvo ir 
protestantų ir kitokių — 
visokių tautų, bet visi taip 
jautriai meldėsi, kaip nie
kada. Visi kartojo Tėve 
mūsų ir.Sveika Marija, sa
vo kalba. Galop tėvas S. 
pabaigęs maldą pakilo...

• Čia aš pamačiau Juozienę, 
Aš tai pasakiau vy- bėgančią į kasyklų skylę ir

Užvaizdą

gau. — Ačiū 
vienatinė viltis, 
kas kasyklose? 
sekė?
— Ką susekė?

ištolo mūs prie kasyklų 
neleidžia. Jis sako, kad 
kompanija bus atsakinga, 
jeigu kuriam kasyklose 
kas atsitiktų. Bet mes ei
sime ir tegu šimtai užvaiz
dų čia sueina, mūs nesu- 

į laikys.
— Palauk Mikai, aš su 

užvaizdą pakalbėsiu.
i Aš užvaizdai pasakiau, 
kad mes eisime į kasyklą 
ir kompanija už kokius 

■ nors kasyklose mums įvy
kius nebus atsakinga. Už
vaizdą sutiko, bet pareika- 

| lavo, kad mes padarytume 
raštą ir po juo pasirašytu
me.

į

už gausią auką.
Visiems atsilankusiems. vi

siems prisidėjusiems darbu ar
ba auka prie Lietuvių Dienos 
iškilmių, visiems širdingai a- 
čiū. Šv. Pranciškaus Seserys 

ir Kapelionas.

Kas buvo jau 30 metų at
gal, bet atsitinka dar ir 
šiandien panašių įvykių, 
nors jau daug rečiau.

ŠVENTAS RASTAS
NAUJAS TESTAMENTAS

- ir EVANGELIJOS

i i
I
I
i 
I

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas’’ ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.
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Rašo B. Buračas

Birštono Piliakalnio Padavimai
Okupuotoje Lietuvoje

Švenčionių Apskr.

dienų arešto ir penkiais 
auks. teismo išlaidų. Bim
ba pernai rudenį vėlai 5 

miesto 
vai-

Birštonas daugeliui yra 
žinomas visur išgarsėju
siais šaltinių mineraliniais, 
vandenimis, purvo vonio
mis ir gražiomis apylinkė
mis. Birštonas yra taip pat 
istorinė vieta. Istorinės 
vietos yra Vytauto Pilia
kalnis, Vytauto tvirtovė. 
Ginkaus pilelė, Kernyvės 
ir Žvėrinčius. Apie šias vie
tas žmonės pasakoja gra
žiausių pasakojimų. Sena
sis A. Žiūkas pasakoja, jog 
jis iš senų žmonių yra gir
dėjęs, kad ant Vytauto kal
no senovėje buvusi pilis. 
Toje pilyje gyvenęs krašto 
valdytojas ir jo kareiviai. 
Paskui, užėjus kokiai tai 
kariuomenei, pilies kariuo
menė negalėdama atsilai
kyti prieš galingus prie
šus, užsikasė žemėmis gi
liai kalne jr dabar ten te
bėra. Dabar kai kam ta ka
riuomenė prisisapnuoja, o 
kartais naktį einant pro pi
lį ir vaidinasi.

Buvęs Birštono panakti
niu koks tai Urbonavičius. 
Vieną kartą sutemose ve
dąs jis savo kumelaitę pro 
Vytauto kalną: žiūri — jo
ja toks ponaitis puikiausiu 
žirgu. Ponaičiukas užkal
bina jį mainyti arkliais. 
Pagaliau sumaino arkliais. 
Ponaitis sėdo Urbonavi
čiaus kumelėn, o senis Ur
bonavičius džiaugdamasis 
gerais mainais sėdo ii* nori 
jau joti namo, varo šiaip, 
varo taip, o žirgas nė iš 
vietos nejuda. Nulipa nuo 
žirgo žiūri, — kad jis bu
vęs užsodintas ant medžio; 
šatro. Paskui beieškodami 
tos kumelės apylinkėj užti
ko jos tik kriauklus ir skū
rą padžiautą ant kalkiny- 
čios stogo.

Kartą, sako, Vytauto kal
ne piemens ganę bandą, 
mėtę kaino kiaurymėn ak
menis. paskui panorėję su
žinoti kasgi ten viduje yra. 
bet nei vienas nedrįsta jc 
vidun leistis. Tuomet kiti 
piemens susigavę visų pie
menų ujamą patį mažiuką 
piemenėlį, perrišę jį per 
juostą vadelėmis ir įleidę 
kalno vidun. Įleisdami įsa
kę, jog jeigu bus bloga, tai! 
jis turi smagiai timptelėti 
vadeles, kad jie pajutę ga
lėtų skubiai traukti į lau
kan. Įleidus kalno vidun, 
tas piemuo pamatęs gražią 
paną besėdint ant pinigų 
skrynios ir galvą besišu
kuojant. Vaikas persigan
dęs, bet ta pana prašneku
si žmogaus balsu:
— Nebijok, vaikeli, aš tau 

nieko čia nedarysiu, nes tu.

v •

ne savo noru čia atėjai. Še 
imk aukso kiek tik tu nori 
ir neškis sau jį lauk. Iš
traukę iš kalno piemens 
nustebo, kad tiek daug tur
to tas žioplys rado, tuomet 
panorėjo ir jie ten leistis. 
Dabar jau norėtų leistis vi-1 
si. Įsileidus vienam kalno 
vidun, sutarto ženklo duo
dant nesulaukia. Traukia 
iš kalno vadeles lauk, bet1 
ištraukė tiktai vieną ran-j 
ką. Persigandę visi vaikai 
leidosi nuo kalno.

Kitą kartą Birštono ber
nai prisiklausę, ką seni 
žmonės porina, ėję Vytau-I 
to kalnan paslėptų pinigų! 
ieškoti. Kartu su savimi! 
nusivedę ir sargius šunis. 
Priėję tą vietą ėmę kasti. 
Kasa, kasa, dar nič nieko! 

! neradus, o jų šunes taip 
[smarkiai ėmę staugti, o 
[paskui nesulaikomi leidosi 
I bėgti. Tai matydami persi
gando ir kasėjai, metė kas
tuvus ir leidosi namo.

Kokia mergaitė vilnietė | 
sužinojusi, kurioj vietoj 
Vytauto kalne yra pinigai 
pakasti, nuėjusi iškasusi 
juos su visu katilu, o tas 
katilas su pinigais buvęs 
ketvirtainiškas, kaip skry- 
nė. Iš tų pinigų visa jos gi- 

; minė labai praturtėjusi, 
! sako, net garlaivį buvo pa
sistačiusi. Bet tie pinigai 
buvę nelaimingi, nes tas 
garlaivis ties Vytauto kal
nu josios brolį užmušęs ne
gyvai.

Kartą A. Žiūkas ėjęs 
naktį iš Ginkaus panemu
nių pro Vytauto kalną, ei
damas užsirūkysiąs pypkę. 
Tuo j prieš jį atsistojo dide- 

i lė žmogysta su šiaudiniu 
skrybėlių. Užsidegęs pyp- 

jkę Žiūkas leidosi bėgti. Ša- 
; lia jo bėga ir ta baisybė. 
Eina jis atgal ir ta baidyk
lė kartu. Niekaip nesiduo- 

! da pralenkti. Tik jau netoli 
' gryčių, išgirdęs Žeimį ar- 
■ moniką grojant, bent kiek 
pralinksmėjęs ir iš visų jė
gų pribėgęs tvoros spragą, 
kur seniau buvo kurortas 
aptvertas nuo miestelėnų 
karvių, ir šokęs per dvi 
spragas kartis. Baidyklė 
pribėgusi ir pasakius:
— Tavo laimė, mano' ne

laimė!
Ir nuūžė, nušvilpė me

džius lankstydama, kaip 
vikrys vėjas.

Dabarties seniausias Bir
štono gyventojas šeškaus- 
kas, turįs jau 80 metų am
žiaus, pamena, kada jis bu
vo 10 metų berniukas, tai 
jo dėdė anuomet buvęs jau 
per šimtą metų senelis ir

t

Švenčionėliai

vai. grįždamas iš 
įžeidęs neva Lenkijos 
stybę.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet per Dievo 
Kūno šventę, parapijiečiai 
lietuviai priešais bažnyčią, 
prie kryžiaus, pastatė alto
rėlį. Altorėlis buvo papuo
štas vien lietuviškais au
diniais, kuriuos šiemet su
nešė vien miežionėliškiai. 
Altoriukai buvo keturi: 
pirmas prie kryžiaus lietu
vių parapijiečių įrengtas, 
antras miesto lenkų, tre
čias kariuomenės, ketvir
tas prie statomos naujos 
bažnyčios durų lenkų Ka-

I

talikų Akcijos. Per Dievo 
Kūno iškilmes prisilaiko
ma tokios tvarkos: jeigu 
ta diena priklauso lietu
viams, tai nuo bažnyčios 
iki pirmojo altoriuko gie
dama lietuviškai; nuo pir
mojo iki antrojo — I_ 1_ 2,
nuo antrojo iki trečio —remdami 1924 m.

Daugefiskis

I• I I L .i Švenčionių valsčius yra 
! padalytas į kelias rinkimų 
apygardas. Švenčionėlių a- 
pylinkėje Dotinėnų, Drus- 

jtėnų, Juodiškėnų, Kūčių 
ir kitos seniūnijos sugru- 

i puotos vienon Juodiškėnų 
j (Jodziszkianska) apygar- 
don, kuri turėjo teisę rink
ti keturius valsčiaus tary- 
'bininkus. Sudarius pirmą 
I valsčiaus lapą, kandida
tais buvo pastatyti vien 
poneliai, todėl lietuviai su
darė antrą. Šiaip taip jis 
buvo priimtas ir birželio 

[17 d. Juodiškėnuose įvyko 
i rinkimai. Į tarybininkus 
pateko vien lietuviai: Žu
kas, Vinciūnas, Padlipskis 
ir Mastavičius. Poneliai 
balsavimą visai prakišo. 
Pilinski ir Žebrovski, pav., 
gavo vos po kelius balsus.
— Šiuo laiku labai dažnai 

praeina audros su perkū
nija, kurios padaro nema
ža žalos. Birželio 21 d., ar
tojui beariant, perkūnas 
nutrenkė arklį, stipriai su
žeidė vieną žydę, išvarte- 
liojo senus medžius, nu
trenkė telefonų ir elektros 
vienas, net keliose vietose 
Švenčionėliuose 
naktų nebuvo 
šviesos.
— Burmistrui 

Iovskiui birželio 
priėmus prašymo iš Liud- buvo atšaukiama pirmoji 
viko Žygo, kuris prašė tau- decizija ir paskirta nauji 
tybės deklaracijos, šis nu- seniūno 
siuntė minimą prašymą seniūnu

; paštu.
Iš Pašaminės Albertas’sitenkinti tik pavaduotojo 

■ Žygas dar kartą birželio vieta.
Gerai būtų, kad ir vals- I w . - . ~ ~« ** ~ ~ *

Švenčionėliai čiau, kad vaitai išduotų 
tautybės deklaracijas. Vai

Rinkimai, deklaracija.- š* kart* at_sakė’ kad
jokio naujo parėdymo jis 
nėra gavęs.

Kančioginą

Melagūnų valse. Laimė
jome seniūną. Šių metų 
pradžioje mūsų seniūnijo
je rinkome seniūną. Rinki
mų komisijai panaikinus 
mūsų kandidatų lapą, se
niūnu tapo vienas rusas. 
Nusiuntėme protestą sto- 
rastijai, — nieko nepadė
jo. Įsiskaitėme į neigiamą 
Storastos atsakymą ir, sa
vo laimei, pastebėjome, 
kad atsakyme yra praleis
ti terminai, ir tada kreipė
mės į Vilniaus vaivadą.

Savo rašte mes išrodė- 
me, kad p. Storasta dvigu
bai klysta: netiksliai aps
kaičiavo, kuomet baigiasi 
laikas skundų įteikimui, ir 
nepastebėjo, kad buvo su
laužyta rinkimų tvarka. 
Dar negavę iš vaivadijos 
jokio atsakymo, jau iš Me- 
lagėnų vaito elgesio su
pratome, kad mes laimėjo
me. Jis net kelis kartus 
važinėjo pas mus ir prašė, 
kad nereikalautumėm 
naujų seniūno rinkimų. 
Prie to dar primygtinai 
klausinėjo, kas mus moki
nąs taip elgtis ir tt.

Po kiek laiko gavome iš 
Starostijos raštą, kuriuo

lietuvių 
Pasi- 

įstaty- 
vėl lietuviai; nuo trečio iki imu, sausio mėnesį daugė- 
ketvirto — lenkai ir nuo liškėnai tėvai įteikė mo- 
ketvirtojo iki bažnyčios— kyklų inspektoriui atitin- 
vėl lietuviai. Šiais metais karnas deklaracijas, kad 
buvo mūsų diena. Prieš tai pradžios mokyklose, ku- 
mieste ėjo paskalos, kad rias lanko lietuviai vaidai, 
procesijos metu mums vi- būtų įvesta dėstomoji lie
sai neteksią giedoti. Pasi- tuvių kalba.
rodo, kad visa tai buvo ne Kadangi vaitas tėvų pa- 
ią piršto išlaužta, tik kle-.rašų po deklaracijomis ne- 
bonas šį kartą palaikė mū- patvirtino, žadėdamas tai 
sų pusę ir nedavė laužyti padaryti paskutinę dieną, 
nustatytos tvarkos. Proce- o paskutinę dieną jo nie- 
sijos metu iš kareivių su- kur negalima buvo rasti, 
darytoji grandis palaikė 
tvarką prie celebranto. 
Lenkai giesmininkai buvo 
prileisti arčiau prie kuni
go, o lietuviai giesminin
kai net porą kartų buvo iš
sklaidyti, kartais apstum
dyti. Tačiau jie nesiliovę 
giedoję ir savo pareigą 
gražiai atliko. Įdomu, kad 
kariškas orkestras prieš 
procesiją porą kartų su
grojo mūsų “Marija, Mari-

I
lenkai:

Atsakyta dėl 
kalbos mokyklos.

I

daug pasakodavęs apie is
torines vieteles. Pasakoda
mas apie Vytauto kalną, 
sakydavęs, jog jis yra iš 
senų žmonių girdėjęs, kad 
šiame kalne senovėje gy
veno koks tai karalius Vy
tautu vadinamas, tame 
kalne buvusi ir Vytauto pi
lis. Pagal dabartines Birš
tono kapines yra eilė ne
aukštų ir jau gerokai nu- 
kasinėtų kalnelių, tai čia 
buvusi Vytauto “tvirtovė”, 
o seniau tie kalneliai tikrai 
buvę įdomiai supilti ir vi
saip išrangyti apsigyni
mui. Prie šių kalnelių daž
nai būdavo vaikai randa 
titnaginių skalelių labai 
gražiai nugaląstų, kurio
mis anot Šeškevičiaus, se
novėje kariuomenės šau- 
dydavosi ginant Vytauto 
krepastį.

Prieš 70 metų Vytauto 
pilies kalnas buvęs plikas 
be jokių medžių ir buvę 
matoma iš jo ypatingos 
formos, jog jis tikrai žmo
nių rankomis supiltas. Ar
ti Vytauto kalno esantieji 
kalneliai visi iš molio, o 
Vytauto kalnas iš smėlio, 
tik jo paviršius nestorai 
plūktas moliu. Tas irgi pa
rodo kalną esant supiltą.

Prieš kokius 65 metus, 
Birštono vyrai susitarę 
kasę Vytauto kalną norė
dami sužinoti kas jame y- 
ra, o žmonių būdavo pasa- 

[ kojama, jog senovėje kal
ne stovėję mūrai kokie ir 
kalne esą užkeikti pinigai. 
Giliau kalnan pasikasė ra- 

! dę daugybę plytų, buvusių 
sumūrytų su kalkėmis ir 

■ kaž kokius požeminius ur
vus. Norėdami ištirti tuos 
urvus, leido į juos ilgas 
kartis ar virpčius. Toliau 
kasti, sako, rusų valdžia 
uždraudusi. Vėliau dar il
gą laiką kalne buvusi ma
toma iškasta didelė duobė 
ir gilūs požemių urvai, į 
kuriuos piemens mėtydavę 
akmenis ir klausydavosi 
ausis pridėję kaip pože
miais rėdėdami dunda ak
mens.

Kur dabar kapinės ir ša
lia jų ilgas kalnelis, seniau 
vadintas Vytauto “krepas- 
tis”, čia kitados vaidinda- 
vosi. Naktį kada tai važia
vęs Dereškevičius su pačia. 
Prie kapinių stapt ir susto
jo arkliai. Gerai apžiūrė ję, 
rado ratų brauktus nuim
tus, o už kablių užkabintos 
arklių uodegos, todėl veži
mas ir nevažiuoja.

Kartą pavakare ėjęs 
Karpauckas nuo Vytauto 
kalno, žiūri — prie kuror
to vartų bliauna šlapias 
sulytas aviniukas. Žmogus 
paėmė tą avinėlį glėbin ir 
neša. Panešėjus avinėlis; 
paliko sunkus, kai akmuo. Į 
Atneša arti bažnyčios ir j 
matydamas, jog čia pikty
bė, o ne avinėlis, kai drėbs 
žemėn. O gi tas avinėlis tik 
nusijuokė ir nukūrė sau.

“O.-V.2.”i

I
I

ja”.

AnTdlduC

i 
per porą! 
elektros

Į

V. Kutu-
14 d. ne-

tai tėvai pasiuntė inspek
toriui deklaracijas su ne
nepatvirtintais parašais.

Dabar gauti iš mokyklų 
kuratorijos dėl minėtų de
klaracijų atsakymai: Dau
gėliškio, Seniškio, Ažuši- 
lės, Endrikavo, Kalviškės 
ir Ignalino mokykloms. 
Visose išvardintose moky
klose kuratorius lietuvių 
kalbos dėstomąja neįveda, 
motyvuodamas, kad tėvų 
parašai po deklaracijomis 
nebuvo patvirtinti, ir kad 
jos įteiktos neindividua- 
įliai.

Kaltinėnų valse. Baudos. Į Kuratorius tačiau sutin- 
Antaladė yra palinijo juo- ka, kad minėtose mokyk- 
stoje ir joje leidžiama vai- lose būtų įvesta lietuvių 

nustatytu laiku, kalba kaipo neprivalomas 
nubaudė dalykas.

Dėl savo sprendimo ku-
o birželio 13 die- ratorius leidžia suintere-J19 d. kreipėsi Kaltinėnų

ną Švenčionių teismas nu- suotiems tėvams per 14jvalsčiun, klausdamas, ar čiaus vaitas VI. Malinovs- 
baudė B. Bimbą dešimčia dienų skųstis ministerijai.!jau turi įsakymą iš aukš- kis užleistų vietą kitam.

kščioti
Kelis asmenis i 
storastija už vėlų vaikš
čiojimą,

rinkimai. Dabar 
išrinkome kitą 

žmogų, o ruselis turėjo pa-

PRANEŠIMAS
1 9 0

20-ties Metų Sukakties 
WESTINGHOUSE 

RADIOS
Taip! Tik 20 metų atgal Westinghouse • suorganizavo radio 

broadcasting su Statiotl KDKA, per kurię radio programai yra 
leidžiami kiekvieną dieną. KDKA pirmutinė radio stotis, kuri 
padavė žinias apie rinkimų rezultatus, bažnyčių pamaldas, vie
šąsias prakalbas, teatrų eigą, baseball žaidimus, football žaidi
mus, tenis, benus, orkestras ir daugelį dalykų, kurie šiandien y- 
ra girdimi.

Tai dar buvo crystal sėt dienos. Pamatykite dabar 20 ties mė
ty sukakties Westinghouse radio.

PIONIERIŲ VARDAS RADIO DIRVOJE

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

Al
Samuel Kaufman. Prezidentas ir Kasinikas

Telefonas LIBerty 2337 $
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Rengiamas Naujos Anglijos LDS Apskrities Kęstučio Darže, East Dedham, Mass

Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 6 d., 1939
BUS IŠDALYTA DOVANŲ $105.00 VERTES GROS LONGIN BUINIO ORKESTRĄ

ĮVAIRI SPORTO PROGRAMA:
PROGRAMOJE - Virvės traukimas, Bėgimas, Bulvių rinkimas, Kiaušinių nešimas, Centų rinkimas ir kiti da

lykai, vadovybėje ALEKSANDRO IVAŠKOS.
Tautiškai pasipuošę vaikučiai su vėliavėlėmis išpildys gražią programą vadovybėje p. ONOS IVAŠKIENĖS.

Bus skanūs valgiai ir gėrimai. BUŠAI išeis nuo ‘‘Darbininko" namo 1 vai. po pietų. Tikietas ten ir atgal 40c. 
Pikniko pradžia 1 vai. po pietų. VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA- RENGEJEI

TORONTO ONT..CANADA
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE
i£

LDS N. A. Apskr. Nariu 
Dėmesiui!

I

Jau prabėgo daugiau, 
kaip mėnuo laiko, nuo pa
siųstų laiškų LDS N. A. 
Apskričio kuopoms per 
kuriuos buvo prašomi kuo
pų nariai perbalsuoti, kur 
pageidautų turėti savo 
metinį suvažiavimą — Ar 
Greenfielde 113 kuopos re
zidencijoj, kaip pripuola 
sulig eilės numerio, ar pra
dėti nuo pirmo numerio, 
kuris pripultų So. Bostono 
kuopos rezidencijoj. Re-

zultatas toks. Keturios 
kuopos — \Vorcesterio, šv. 
Kazimiero par., Cambrid
ge, Nashua ir Greenfield. 
už tai kad laikyti Green
fielde, gi So. Bostono. Lo- 
vvellio ir So. \Vorcesterio, 
kad So. Bostone: Brockto- 
nas paliko spręst Apskri
čio valdybai. Kitos kuopos 
nieko neatsakė. Tokiu bū
du išėjo 4 prieš 3. Ir šiuo- 
mi skelbiame, kad LDS N. 
Anglijos Apskričio meti
nis suvažiavimas įvyks 
113 kp. rezidencijoj, 
Greenfield. Mass. Diena 
bus paskelbta vėliau, kaip 
tik bus gauta iš 113 kp.
pranešimas. Suvažiavimas Kazlauskus, kurie taip pat turi 
manoma įvyks rugpiūčio savo namus ir užaugino gražią 
mėnesvj. šeimą. Kazlauskų sūnaus žmo

na yra Šv. Jono Krikštytojo lie
tuvių par. vargonininkė. Mums 
besisvečiuojant, pas pp. Kazlau
skus atėjo tos parapijos klebo
nas kun. W. McGinney. Jis ne 
lietuvis, bet šiek tiek moka lie
tuviškai. ir sako: “neužilgo iš
moksiu kalbėti gerai lietuviš
kai”.

Kun. McGinney yra jaunas

Šioje kolonijoje lankėsi iš Wa- 
terburv. Conn. pp. M. Augytė. 
J. Augys. E. Šambaris. J. Mar- 
celynas, P. Jakubauskas ir M. 
Adomaitytė. Pastaroji lankėsi 
pas pp. Ragauskus ir kitus, o 
pirmieji penki lankėsi pas pp. A. 
Jakubauskus.

pp. Antanas ir Petronėlė Ja
kubauskai yra malonūs žmonės, 
turi savo namą gražioje vietoje. 
Svečiams iškėlė šaunią priimtu
vių vakarienę. Dalyvavo gimi
nės ir pažįstami. Sekmadienį į 
Šv. Jono Krikštytojo lietuvių 
par. bažnyčią nuvyko išklausy
ti šv. mišių. Bažnyčia graži, 
taipgi ir klebonija mūrinė. Sek
madienį pp. Jakubauskai suren
gė šaunius pietus. Pietuose da
lyvavo giminės ir pažįstami.

Pp. Jakubauskai, kaip vieni, 
taip ir kiti turi gražius namus 
ir turi sukūrę gražias šeimynė
les.

Mums teko lankytis pas pp.

I

I

I
sus atminsime maldose, ir tiki- šeimynišką išvažiavimą liepos pat dalyvaus daug garbin- 
mės. kad Jūsų pasišventimo 30 dieną. Išrinkta komisija rū- 
darbai bus Aukščiausiojo gau- pinsis valgiais ir transportacija.
šiai atlyginti.

gų svečių.
' i* ~----------” į L. Vyčių seimo sesijos į-

Dėkui tai miniai žmonių, ku- Choras pradės mokintis nau- Vyks Harrison Public Lib- 
rie savo atsilankymu į pikniką Jas &ražias^ mišias, 
suteikė mums gražią ir taip rei- _
kalingą paramą. Dievas duosnu- trumpintų Gloria ir Credo, 
mu neleis prasilenkti.

Maldaudamos visiems gerada
riams gausaus atlyginimo, ir 
pavesdamos Jus ir Jūsų visus 
reikalus malonių Davėjui, taria
me paprastą, bet giliai nuoširdų 
ačiū. Švento Kazimiero Seserys.

CLEVELAND, OHIO

............... “• Dabartmiu rary auditorijoj. Bus įvai- 
vasaros laiku choras gieda su- rūg pasiiinksminimai. Sei

mo rengimo komisiją su
daro šie: Vincas Grinevi
čius. pirmininkas, p. Suza- 
na Daskerienė: sekretorė. 
Petras Velivas. Kazvs 
Kazlauskas ir Jonas Baub- 
lis. J.E.S.

Parapijos kieme jau atsidarė 
žaidimų skyriai. Tennis, base- 
ball ir mažiems vaikučiams su
pykins. Čia jauniems ir mažiems 
saugu ir patogu praleisti laiką 
žaidime.

Visos kuopos prašomos 
išrinkti atstovus ir ruoštis 
skaitlingai dalyvauti.

t

Jonas Kumpa.
LDS N. A. A. Pirm.

v

I$
Sodaliečių Naujosios Anglijos Apskrities

PIKNIKAS
Sekmadieni,

Liepos-July 23, 1939
ROMUVOS PARKE. MONTELLO, MASS.

Sportas — Muzika, Skanūs Valgiai ir Gėrimai 

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
SODALIETĖS

EDVARDAS JAKUBAUSKAS 
yra tik 11 m. amžiaus, bet labai 
gabus, linksmas ir su visais 
draugiškas.

Toronto mieste gyvena apie 
tūkstantis lietuvių šeimynų. Tik 
gaila, kad ir čia yra apsileidu
sių tikėjime, bet gal Dievas pa
žadins jų sąžinę ir protą grįžti 
prie Motinos Bažnyčios.

P. Jakubauskas. 
Waterburietis.

*■ kunigas, labai malonaus būdo,t..................
1
i
l
X i Dienoje f Pasauline je raroaoje ) 
Ž'rugsėjo 10 d. Iš Toronto daly- 
£1 vaus daug lietuvių.|l "t

Nuoširdžiai Dėkuojame

Šv. Jurgio Parapija

Penktadieniais. Dievo Motinos 
Sopulingos novena labai įspū
dinga. Iš toli, dar nepriėjus prie 
bažnyčios, girdisi žmonių gie
dojimas. Bažnyčion įėjus, ma
tai pilną žmonių, dega daugybė 
lempučių prie Dievo Motinos 
Sopulingos statulos ir kitų al
torių. Dėl bažnyčios erdvingu- 
mo, kad žmonės girdėtų visur 
kunigo žodžius yra įtaisyti gar
siakalbiai. Gintarė.

Šv. Jurgio parapijos metinis 
piknikas įvyks liepos 23 d.. Bas
tąs Grove vietoj. Šį didelį suva
žiavimą drąsiai pavadiname 
Lietuvių Diena. Čia suvažiuos 
žmonių iš Akrono. Youngstow- 
no. Daytono. suvažiuos lietuviai 
ūkininkai, atvyks net iš tolimų 
miestų giminės. pažįstami, 
draugai.

Šiame piknike bus šimtai jau
nimo, vaikučių, senelių ir vi
duramžių. Tokis suvažiavimas 
tikrai džiugina lietuvių ateivių 
širdis. Tokioj dienoj lietuviai 
atrodo lyg būtų viena šeimyna. 
Visi nors paeina iš skirtingų 
kaimų, kaimelių, aukštaičiai, ar 
žemaičiai, ar iš dzūkijos krašto, 
vis vien visi jaučiasi tos pačios 
tėvynės Lietuvos sūnūs - dukte
ris.

Taigi sveiki sulaukę liepos 23

Lietuvos Vyčių Seimas

Išaušus liepos mėnesio devin- • 
tai dienai dangus buvo apsi
niaukęs. bet neilgam, nes vos ; 
pradėjo rinktis malonūs svečiai 
į Vilos pirmą pikniką, pasirodė 
saulutė ir visą dieną savo skaid
riais spinduliais džiugino visus 
atsilankiusius. Seselės, dėkin
gumo pilnomis širdimis, džiau
gėsi matydamos tą minią gera- __ ______________r r____
širdžių lietuvių, kurie suvažiavo dienos visi pribūkime į Šv. Jur- 
pasilinksminti Vilos gražiame"

Vieną vakarą pp. Antanas ir 
Petronėlė Jakubauskai surengė 
svečiams vakarienę savo na
muose. Toje vakarienėje dalyva
vo ir kleb. kun. McGinney. Te-tsode ir paremti Seselių reikalus, 
ko su juo plačiai pasikalbėti. Į patingai dėkojame gerb.

Jis žada dalyvauti Lietuvių klebonams: I. Valančiūnui, J. 
Dienoje f Pasaulinėje Parodoje) Čepukaičiui. I. Zimbliui. ir K.

............... gerb. kun. 
Martusevičiui

Virbickui: 
tams: V.
__

Dvidešimts septintas 
Lietuvos Vyčių seimas į- 
vyks Kerny, N, J. rugpiū
čio 6 d. savaitėje. Kearny- 
Harrison L. Vyčių 90 kp. 
nuoširdžiai priims svečius 
ir viešnias atstovus. Pla
nai jau padaryti šį seimą 
padaryti sėkmingu. Apie 
150 atstovų atvyksta iš 
kiekvienos valstybės. Taip

gio parapijos pikniką, į Lietu
vių Dieną, pasidalinkime lietu
višku širdingumu.

Bažnytinis choras pereitame 
turėti savoasisten- susirinkime nutarė 

ir J. j
Kun. McGinney norįs susipa- Bagdonui už atsilankymą, pa

žinti su daugiau lietuvių. Jis rėmimą, ir raginimą parapijo- 
’ vešis su savim ir 11 m. amžiaus nU i ’1°S pikniką. Taip pat ki- 
: Edvardą Jakubauską, kuris tar- tiems gerb. klebonams, kurie 
nauja šv. mišiose. Žada apsilan-‘ ragino parapijonus į pikniką. 
Ryti ir Waterbury, Conn. ; Širdingai dėkojame tiems ne-
—------------------------ --------------nuilstantiems geros širdies

Rcmkite tuos profesio- žmonėms, kurie rinko aukas 
nalus ir biznierius, kurie piknikui ir visą dieną darbavosi 

V savo skelbimais remia j piknike. Nors Jūsų vardus čia 
“Darbininką”. 'nepažymėjome, tačiau. Jus vi-

Pefer F. Carroll 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vemon St.
Worcester, Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. Worc. 4-6757

i
WILL BUILD A NEW 

GARAGE 0R ENLARGE 
THE OLD ONE

Norfolk Lumber Co.
43 Canton St.,

Phone Stoughton 372

100 Pearl St.,
Bridgevvater 350

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway, So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

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

Tel. Farkvay 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493 
E. 7th St., So. Boston, Mass.



Antradienis, Liepos 18 d., 1939 DSRBININKKB

[vietines ž in i os[!
ŽINUTES vystosi ir progresuoja. Dabar

tinė nauja vyriausybė daug rū
pinasi piliečių gerbūviu. Tėvas 
Aukštikalnis dabar lanko, Bos
tone, savo gimines ir pažįsta- 

,mus. Liepos 23 d. jis padės dar
buotis So. Bostono kunigams 

Į bažnyčioje.

tydami, kad pirmtuniais rėmė
jais šio sunkaus darbo yra vieti
niai kunigai: kleb. kun. P. Vir- 
mauskis, kun. K. Jenkus, kun. 
K. Urbonavičius ir kun. J. Ple- 
vokas. Ačiū jiems už nuoširdu
mą. Lauksime daugiau tokių, 
kurie įvertina jaunimo darbą.

Choristas.Liepos 14 d., vakare, šv. Vin
cento Pauliečio Labdarybės 
Draugija laikė savo savaitinį 
susirinkimą. Maldas atkalbėjus, 
vietoje dvasiškų skaitymų, sub- 
deakonas Andrius Naudžiūnas,
MIC. skaitė gražią ir naudingą, 
paskaitą. Skyrius nutarė va
žiuoti Katedron į draugijos me
tines pamaldas ir į Išvažiavimą 
liepos 23 d. Kalbėtojos! ir apie j 
savo skyriaus metinį parengi
mą.

_________l
GRABORIAIPerenei jos, įvykusios Kau

ne Baltijos kongreso pro
ga: esperantininkai, reko
menduodami įvesti Balti
jos vidurinėse mokyklose 
kaip bendrą susikalbėjimo 
priemonę esperento kalbą; 
Baltijos spaudos santar
vės konferencija: Baltijos 
Motinoms ir Kūdikiams 
Globoti Organizacijų kon
ferencija; Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos Rotary klu
bų atstovų konferencija; 
Baltijos muzikų, Roericho 
draugijų ir vaistininkų 
konferencijos. Dieną ankš
čiau pasibaigė gausi Bal
tijos kooperatininkų kon
ferencija, priėmusi visą 
eilę naudingų nutarimų 
plėsti kooperaciją bendro
mis jėgomis. Kitas Balti
jos kongresas ir Baltijos 
savaitė įvyks 1940 m. Tali
ne,

S. Barasevičius Ir Sūnus 
seniausias sios valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

J 
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

TeL COLumbia 3637.

Baltijos tautos visomis 
turimomis priemonėmis 
privalo ir ateityje ugdyti 
tą vieningumą kaip tinka
miausią mūsų laisvės ir 
nepriklausomybės laidą ir, 
esant reikalui, tą laisvę ir 
nepriklausomybę bendro
mis jėgomis ginti. Antroje 
rezoliucijoje reiškiamas 
pageidavimas suprastinti 
tarp Baltijos valstybių pa
sų formalumus ir panai
kinti vizas. Trečioje rezo
liucijoje pageidau j a m a 
keistis kultūrinėmis ver
tybėmis, kreipti ypatingai 
didelį dėmesį į viena kitos 
literatūrą, Baltijos kraštų 
universitetuose įsteigti lie
tuvių, latvių, estų kalbų 
•lektoratus ir leisti atitin- 

ėmė 4 rezoliucijas. Pirmo-. karną žurnalą apie šių tri- 
je rezoliucijoje pabrėžia- J1! tautų kultūrinio gyve- 
ma, kad Baltijos tautų ne
priklausomybės ir laisvės 
tinkamiausia apsauga yra 
visų trijų tautų įgyvendin
ta vienybė ir jų glaudus 
bendradarbiavimas visose 
gyvenimo srityse, todėl

Šakiniai

Pabradės vaisė. Perkūni
ja. Birželio 15 dieną Zala- 
ve siautė audra su perkū
nija. Miške ir prie kelių 
audra išvertė ir sulaužė 
daugybę medžių. Šakimų 
sodžiuje perkūnas trenkė 
Garlos tvartan. Laimė, kad 
tvarte nebuvo daugiau gy
vulių, kaip tik kiaulė, ku
rią perkūnas nudėjo. Tvar
tas užsidegė, bet gaisras 
buvo greitai pastebėta ir 
užgesintas. Jeigu visa tai 

METJ.NLĄME DARBINJN- būtų buvę naktį būtų su-

LANKĖSI KUN. J. BOBI- 
NAS

j

Liepos 15 d., tapo pakrikšty
tas sūnus Jono - Amilės (Širei- 
kaitės) Ulinauskų vardais Jo
nas - Richardas. Kūmai buvo 

i Antanas Ulinauskas ir Petronė- Parodą, 
jie Dibilaitė.

—
Į Liepos 23 d. savo namuose,

Parvažiavo kun. Pranciškus ;158 w ?th gt mirė Aibinas A 
Aukštikalnis, S. J., iš Lietuvos.' Kaspar 34 metų Pallko 
Pasakoja, kad Lietuva sparčiai!

Pereitą savaimę pas “Darbi
ninko” administratorių lankėsi 
iš Montrealo, Kanada kun. Jo-, 
nas Bobinas su savo sesute stu-: 
dente Jule. Kun. J. Bobinas 
vyksta į New Yorko Pasaulinę

i

KO PIKNIKE BUSGRAŽI 
PROGRAMA

degęs visas sodžius.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

DAKTARAI
seserį ir 5 brolius, tarp kurių y- Kaip jau visiems yra žinoma, Kaunas — Baltijos 
ra Dr. Kasparas (dentistas) ir rugpiūčio 6 d., Kęstučio parke,! gresas paskutiniame 
p. Juozas Kasparas, laidotuvių 
direktorius. i “Darbininko” piknikas, kuria-

Gedulingos šv. mišios ir eg- me bus visokių įvairumų. P-nia 
zekvijos už a. a. Kasparo vėlę Ona Ivaškienė su savo grupe 
įvyks liepos 18 d., 8 vai. ryte vaikučių išpildys gražų, lietu- 

' Šv. Petro lietuvių par. bažnyčio- višką ir patrijotišką programą, 
je. P-nas Al. Ivaška vadovaus spor-

kon- 
savo 

E. Dedham, Mass. įvyks metinis posėdyje birželio 11 d. pri- 
“Darbininko” piknikas, Estijoje.

Trilypes Reikalu

P-nas Al. Ivaška vadovaus spor
to programai.

Tikimasi svečių ne vien iš 
Naujosios Anglijos, bet ir iš to
limų kolonijų. Teko nugirsti, 
kad Chicagos sąjungietės vyk- 
damos į savo seimą į Worceste- 
rį. žada dalyvauti ir “Darbinin
ko” piknike.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA naujas, trijų 

aukštų apartmentinis namas, 
ką tik naujai ištaisytas su pia- 
zais, baltos sinkos, ir naujas 
“radiator heater”. Savininkas 
išvažiuoja į vakarus. Labai ge
ras investmentas. Atsišaukite, 
93 Ashmont 
Mass.

Ketvirtadienį, liepos 13. š. m., 
7:30 vai. vakare. Darbininko sa
lėje, Įvyko trijų kuopų valdybų 
bei narių susirinkimas. Susirin
kimo tikslas: Išrinkti Veikimo 
Komisija, kuri rūpintųsi Trijų 
kuopų — Trilypės — pikniko 
reikalais, kuris įvyks rugsėjo -1 Užpereitą savaitę sunkiai su- 
September 3 d., Romuvos parke. sirgo Pranas Razvadauskas. bu- 

Į Po trumpo, bet turiningo pa- vęs LDS Centro iždininkas. L. 
sitarimo išrinkta: pirmininku — y Naujosios Anglijos apskr. 
Juozas Smūgis, vice-pirm. — V. pirmininkas ir veiklus visuome- 

j Valatka, iždininku — Kazys nininkas. Jis randasi miesto li- 
Čiurbulėnas. Propogandos ko- goninėje. Teko nugirsti, kad li- 
misijon — J. Kumpa ir St. Gri- gOnįs eina sveikyn. Linkime p. 
navičius. Sporto Komisija: My- Razvadauskui greitai pasveikti, 
kolas Grigas. Petras Pileckas,
Antanas Zaveckas ir Petras Ra- senas LDS 1-mos kp. narys Pra-

SERGA
I

Jau kelinta savaitė kaip serga

nimo laimėjimus. Ketvir
toje rezoliucijoje kreipia
mas visų trijų valstybių 
dėmesys į reikalą suartin
ti Baltijos tautų jaunuo
menę. Be to, priėmė rezo
liucijas šios atskiros kon-

Perkūnijos Darbai

ATOSTOGOS LIETUVOJE

(1938)
Rašo Jonas Mončiunas

(Tęsinys)

Dar ne taip seniai ameri
kiečių lietuvių spauda ra
šė apie lenkus, kad tai 
“proše panai”, o dabar 
Lietuvoje, ypač Kaune, tai 
kas žodis ir vis “prašau po
nas”. Pavyzdžiui, nueini į

tų ar daugiau į mėnesį, tai 
jiems ne brangu. Bet aš 
čia rašau apie Lietuvos 
darbininkus.

Susipažinau su gydytoju 
Girdzijausku. Pareiškiau 

■ jam, kad Lietuvos did
miesčiuose gydytojų yra 
užtektinai, bet mažesniuo
se miesteliuose trūksta. 
Tai jis man atsakė: “Yra 
gydytojų, kurie patys ne-

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Smarkioji Devintinių va
karo (VI-8) perkūnija su
degino Panevėžio Sena
miesčio vienkiemio Kaz- 
laučiūno klojimą, kuriame 
visoki ūkio padargai ir ve
žimai supleškėjo. Jau ket
virtą kartą ugnis lanko 
Kazlaučiūną. štai ir dabar 
— tebestato gyvenamą na
mą, o klojimo vėl nebėra. 
Ten klojimas ir 1936 me
tais sudegė.

Molainių km. perkūnas 
sudegino Glebavičiaus kū
tę su visais gyvuliais.

Alizavos par. sudegė ūk. 
Varnausko ir Čepo kloji
mai.

Beinoravoje (Smilgių) 
nutrenkė P. M-no karvę.

Į

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

.1156 Washingfon St., 
NORWOOD. MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Antanas zavecKas ir retras na- senas LDS 1-mos kp. narys Pra- restauraną valgyti. Ateina žino ko nori. Jeigu gydyto-. 
daitis. Dovanų bei laimėjimų — nas Mizgirdas. Jo adresas: 1512 mergaitė patarnautoja. Ji jas padaro arti dviejų tūk- 

mi T a a,‘ a 5. Columbia Rd„ So. Bostone. Po- sura§0 feą pasakai. Kada stančių litų j menesį baž-
rūntate apsiėmė ™,užbaigi sakyti ką nori, tai nytkaimyj, tai ko reikia?-cijos reikalais rūpintis apsiėmė 

Kazimieras Grigas.
Nutarta turėti dovanų platini- 

St., Dorchester, mo lenktynes.
(11-14-18) Reikia tikėtis, kad po karštos 

vasaros atėjus rugsėjo pradžiai 
darbininkai turės progos patiek
ti gražią programą ir kitus ma
lonumus. tik ką sugrįžusiems 
svečiams bei viešnioms nuo pa
jūrio bei miškų. Jaukioje Romu
vos parko salėje ir aukštame 
kalne galės pradėti rudens sezo
no malonumais gėrėtis. Lauksi- 

darbininkų parengimo. Rcp.

rapijos salėj, kaipo užveizda. 
Linkime ligoniui- greitai 
sveikti.

GRĮŽO LAIMINGAI

pa- “prašau Ar negali gyventi?” 
valgyti, i 

ir sako:
užmoki

PUIKI VIETA VAKA- 
CIJOMS

Gražiausia ir švariausia 
vieta Nantasket Beach 
praleisti savo vakacijas. 
Kambariai gražūs, švarūs 
ir pigūs. Praleiskite vaka
cijas pas lietuvę Stelių Ko- 
dienę, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė., Nan
tasket, Mass. (7-29)

i

i me

SMARKIAI DIRBA 
CHORISTAI

Pereitos savaitės pabaigoje i 
buvo išvykę automobiliais pp. 
Valatkai su šeima iš Roslindale. 
ir pp. Guzevičiai su šeima iš 
Mattapan į New Yorką pama-, 
tyti Pasaulinę Parodą. Aplankė 
Lietuvos Paviljoną ir kitus įdo
mesnius paviljonus. Grįžo lai
mingai pirmadienio rytą. Pp. 
Guzevičiai yra LDS nariai ir 
“Darbininko” skaitytojai, ir pp. 
Valatkai “Darbininko” skaity
tojai.

mergaitė atsako: 
ponas”. Atnešus 
deda ant stalo
“prašau ponas”,
jai ir vėl sako: “prašau po- ^kneles* iš užsfenio' 

amerikie- norį pįrkti pasiutų

Lietuvoje girdėjau, kad 
moterys (žinoma, inteli
gentės) noriai perka šilko 

nas . Mums amerikie- nQrj pįrjętį pasiutu arba 
ciams kažin kaip keistai pasisiūdinimui iš Lietuvos 
tas atrodo. Gal priprastu- into žilko Moterys sa. 
me. Štai, mano svogeno ko kad užsienyj gaminta3 
sūnus grįžo iš kariuome- geresnjSj išskalbus nesusi
nės. Kalbamės, o įis vis traukia. o Lietuvos me- 
kalbėdamas sako — j*“ 
šau ponas”. 7“ 
kur taip išmoko, ar ka
riuomenėje? Sako: “Ne.
Kariuomenėje moko šaky- toįVTaiį yra? bet negalė-

. Pra_ džiaga susitraukia arba 
Klausiu ]J°», vietomis išsitempia. Sako, 

Lietuvos valdžia siuntė 
ekspertus į užsienį patyrti

Kaunas — Birželio 15 d. 
prasidėjusios Kaune lietu

sių - vokiečių techniškų 
i delegacijų derybos laisvo
sios zonos Klaipėdos uos
te smulkmenoms aptarti 
po poros dienų buvo per
keltos į Klaipėdą, kur bus 

’ padaryti keli apžiūrėjimai 
vietoje, surašytas papildo
mas protokolas prie Berly
ne sudarytos 
uosto zonos 
bus sutvarkyti 
niški klausimai, 
laisvosios zonos naudoji
mu, susisiekimu su zona iš 
laisvosios Lietuvos ir kt.

I II

laisvosios 
sutarties ir 

visi tech- 
susiję su

GELBĖK
SAVO

PLAUKUS M
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

Šv. Petro parapijos didysis 
choras, kuris ruošiasi prie dide
lės operetės “Pinafore”, dirba 

i kaip bitelės per vasaros karš- 
įčius. Ta operetė, kuri bus pers- 
■ tatyta rugsėjo 24 ir 25, So. Bos
tono High School auditorijoj, 
bus gražesnė ir Įspūdingesnė, 
negu pereitų metų “Mikado”. 
Mūsų choristai nudžiugs skai-

ATSIŠAUKIMAS

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

SUFFOLK 
D0WNS

DABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

Įžanga (su taksais) Sėdynės 99c. 

Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien

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”.

Brangūs Broliai ir Seseris — 
Lietuviai — Tamistos jau daug 
kartų girdėjote Stepono Da
riaus Posto Beną grojant. Šis 
benas yra daug pasitarnavęs 
visuomenei. Bet visuomenė ne
atjaučia jų sunkaus darbo ir 
laiko. Todėl šiandieną, mes pra
šome visų Naujos Anglijos lie
tuvių. kad mus paremtumėte 
atvažiuodami į mūsų išvažiavi
mą. kuris įvyks liepos 23. Kęs
tučio parke, E. Dedham. Mass. 
ir prisidėtumėte tuo atvykimu, 
kad galėtume nuvežti beną į 
New Yorko Pasaulinę Parodą. 
Lietuvių Dieną. Kadangi Nau
joje Anglijoje yra tik vienas 
lietuvių benas. tai komp. J. Ži
levičius kviečia mūsų beną ats
tovauti visą Naująją Angliją.
Bet Postas neturtingas ir nepa- už tiek, 
jėgia vienas to darbo atlikti. 
Todėl kreipiasi į visuomenę, 
kad pagelbėtų. Vargiai, kad 
mūsų amžiuje bus kita proga. 
Todėl pasidarbuokime, parem
kime. kad posto benas galėtų 
dalyvauti Lietuvių Dienoje. Tuo 
pasirodymu mes kelsime lietu
vių vardą. Nuoširdžiai kviečia
me visus atvykti liepos 23 d. į 
Dedham.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVTN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
913 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 93b z 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Market
P. Baltrtrtlūnas ir p. Klinųa, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkitės “Darbininke".
S. Janeliūnas, 

Beno Komiteto Narys.

ti “Tamsta”, bet čia na
muose taip visi kalba, tai į 
ir aš turiu prisitaikinti.” 
Jie stebisi, kad mums ne 
labai patinka “ponai”.

Visoje Lietuvoje, o ypač 
Kaune yra įvairių prekių. į 
Taipgi galima gauti ir luk- 
susinių dalykų: šilkų ir tt. 
Tik žinoma, importuoti. 
daiktai brangūs. Pavyz
džiui “Maxwell House Co- 
ffee” už kurią mes čia mo
kame 30 centų, Kaune kai
nuoja 5 litai 20 centų (apie 
92 centai). Moteriškos 
sunknelės Kaune branges
nės, kaip Amerikoje; čeve- 
rykai arba batukai po 25— 
30 It. ir tai negeriausi. Aš 
pirkau sau kostiumą, tai 
ir Amerikoje būčiau gavęs 

Pamanykite sau, 
kad ūkyse darbininkai už
dirba į dieną apie 5 litus 
(kai kada ir tiek neuždir
ba), tai jiems pirkiniai yra 
perbrangūs. Pirkau 3 liet- 
švarkius po 80 litų. Ameri
kos pinigais, tai nebrangu, 

i bet Lietuvos žmonėms ne 
pigu. Lietuvos amatninkai 
arba profesijonalai, kaip 
Kripai, Stasys ir Mykolas, 
gaunanti po tūkstantį Ii-

i

jo, nes paslapties neišduo-! 
ida.

— Visame Klaipėdos kra
šte nepaprastai padidėjo 
eismo nelaimių skaičius.(Bus daugiau)

1939 Nauji Nash Automobiliai

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

I



Antradienis, Liepos 18 d. 1939

BROLIAI-SESERS LIETUVIAI!
(Kun. J. Jakaičio. MIC.. yra tikrai skaudi. Nei savo 

Tėvų Marijonų Provinciolo bažnyčios, nei jokios baž- 
kalba Darbininkų Radio nytinės nuosavybės jie 
Programoje, birž. 3. 1939). lig šiol neturi.

Man, kaipo Marijonų Pastovaus gyvenančio 
Vienuolijos vadui Ameri- kunigo jie neturėjo. Tuoj 
koje yra džiugu turėti pro- no karo tenai buvo nuvy- 
gos čionai pareikšti mūsų kęs dabartinis Montello 
nuoširdžius dėking ūmo klebonas, kun. Jonas Švag- 
jausmus už rėmimą mūsų ždys. bet po keletos mene- 
mokslo įstaigų — kolegi- siu turėjo grįžti atgal, Ra
jos ir seminarijos, ir mū- dangi lietuvių tenai buvo 
su laikraščių — dienraščio dar labai maža ir jie nepa- 
“Draugo”, savaitraščio 
“Laivo” ir mėnraščio 
dentų Žodžio’.

Vasario mėnesyje 
vienuoliai Marijonai 
ko darbuotis i Pietų Ame- nes lietuvio kunigo globos, 
rikos respubliką — Argen- Kuomet kovo 1 d. į Ar
tiną, kanre nors yra daug gentiną nuvyko iš Šiaurės 
lietuvių, bet jie neturėjo Amerikos pasiųsti kunigai 
nei vieno lietuvio kunigo. Marijonai, jie tenai nera- 
Išvykusių jų kunigų Mari- do jokios lietuvių bažny- 
jonų skaitliuje yra Bosto- tinės nuosavybės. Todėl 
no lietuvis kun. Kaz. Veng- jiems teko prašytis sve- 
ras, buvęs “Draugo” tvar- timtaučių globos — Sale- 
kvtojas. kun. Ant. Andriu- ziečių Vienuolyne. kame 
šis ir kun. Jonas Jakaitis, išgyveno du mėnesiu ko
šių minčių reiškėjas. Dvi liai susirado išnuomavi- 
savaitės atgal, būtent, ge- mui nedidelį namelį darbi- 
gužės 17 d. aš grįžau iš ninku rajone, kame tirš- 
Argentinos. kad pasiruošti čiau mūsų tautiečiai gy- 
suteikti Argentiniečiams vena.
stipresnę paramą. Kadangi Buenos Aires

Argentinoje dabar esą- lietuviai gyvena labai išsi- 
ma apie 30.000 lietuvių, mėtę nuo pat atvykimo 
kurių didesnė pusė gyvena Tėvai Marijonai laiko lie- 
sostinėje Buenos Aires ir tuviams pamaldas keliose 
jos apylinkėje. Dauguma bažnyčiose, būtent. Šv. Jo- 
lietuvių tenai suvažiavo no Evangelisto bažnyčioje 
po didžiojo karo. ypač — Boca. Ražančavos baž- 
1926.1927. 1928 metais. nyčioie — Pineyra ir nuo

Argentinos lietuvių dau- gegužės mėnesio jų apsi- 
guma yra paprasti dirbtu- gyventoje vietoje — Va- 
vių darbininkai. Ypač jų lentin Alsiva. Be to. kas 
daug dirba mėsos šaldytu- antrą sekmadienį vienas 
vuose Swift'o ir Armour'o. kunigas vyksta pamal- 
Merginos tarnauja pasitu- doms Berisso miesto lietu- 
rinčių šeimose virėjomis viams.
ar kambarinėmis. Taipgi Marijonai eina

Darbininkų uždarbiai y- dėstyti tikyba į lietuvių 
ra labai menki, taip, kad mokyklas — Buenos Aires 
vedusieji vyrai ir moteris ir Berisso.
turi uždarbiauti, gi neve- Argentinos lietuviai yra 
dusieji patys sau gamina silpnai organizuoti. Be ku- 
valgi ir skalbiasi baltinius, nigu lietuviai katalikai ne- 

Pasiturinčių lietuvių Bu- turi aukšto mokslo vadų, 
enos Aires apylinkėje yra Buenos Aires lietuviai 
tik keletas, o turtingų vi- neturi nė vieno gydytojo ir 
sai nėra. Nors Buenos Ai- nė vieno advokato, 
res mieste automobilių yra 
daug, bet 
vienas turi 
trys turi 
(truck’us), 
pragyvenimą. Keletas lie
tuviu daro pragyvenimą 
siuvimu.

Kadangi lietuvių būklė 
Argentinoje vra skurdi, 
tai Lietuvos valdžia savo 
kaštais tenai išlaiko lietu
viams dvi mokyklas.

Religiniu žvilgsniu Ar
gentinos lietuvių padėtis stipriai organizuoti

‘Stu-

trys 
išvy-

jėgė sau kunigo išlaikyti.
Ilgiausia ten išbuvo kun. 

Janilionis, bet ir jis po as
tuonių metų išvyko, palik
damas lietuvius be dvasi-

iš lietuvių tik tuvių 
automobilį ir vienas vardu 
sunkvežimius vra 
kuriais daro

Dr. Antanas Rakauskas, pirm. 
Kun. Ig. Albavičius, iždininkas, 

Leonardas Šimutis, sekretorius.

DARBININKAS

1

Samuel Kautai♦

ištikimi Katalikų Bažnyčiai. Šv. 
Kirilas net Romoje mirė. Dėl 
artimų ryšių su Konstantinopo
lio rytų apeigų patriarchais Ru
sijos bažnyčia ėjo greitai to
kiais pat klaidingais keliais, 
kaip ir pastarieji. Kai imperia
lizmo centras buvo perkeltas į 
Konstantinopolį. jo valdovai 

žymius pa- stengėsi jį padaryti ne tik val-

JraįagL

Kviečiame Draugijas Į Federa 
rijos Kongresą

1939 m. rugsėjo 12 ir 13 dienomis, Apreiškimo 
par. salėje, Brooklyn, N. Y., įvyks Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos XXVII kongresas.

Atsižvelgdama į momento svarbą. Federacijos 
Taryba nutarė šį kongresą vadinti Visuotinu Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kongresu ir sukviesti į jį visas 
lietuvių katalikų organizacijas, kuopas, draugijas, 
klubus, chorus ir tt. Tad, šiuomi kviečiame ir Tamstų 
gerbiamą Draugiją.

Kviesdami į kongresą, turime priminti, kad spren
džiamąjį balsą kongrese turės tik tos draugijos, kurios 
yra Federacijos narėmis. Narėmis yra draugijos, su
mokančios į Federacijos Centrą po $1.00 į metus. Dėl 
to. jei Tamstų Draugija dar nėra Federacijos nare, 
prašome prisirašyti, sumokant atatinkamą mokestį 
tuojau ar kongreso metu. Draugijos į kongresą renka 
po vieną atstovą. Po atstovų mandatais turi pasirašy
ti draugijos valdyba ir dvasios vadas.

Kongrese bus svarstomi aktualūs Katalikų Akci
jos ir mūsų tautos reikalai. Turėdami galvoje neramu
mus. kurie siaučia pasaulyje ir pavojus, kurie susida
ro mūsų tautai, mes. Amerikos lietuviai katalikai, tu
rime būti pasiruošę ir budėti. Kongresas turės sustip
rinti mūsų vieningumą ir nustatyti tinkamas gaires 
mūsų tikslesniam ir platesniam veikimui, kad didinti 
Dievo garbę ir kelti tautos gerovę.

Pasitikėdami, kad prisiusite savo atstovą į Fede
racijos kongresą ir tuo prisidėsite prie katalikiško ir 
tautiško veikimo stiprinimo, liekame,

A.L.R.K. FEDERACIJOS VALDYBA:

Jau 950 metų praėjo nuo to licijos valdoma ir tvarkoma į- 
laiko. kai Rusijos D. Knig. Olga staiga. Jau Šv. Kirilas ir Meto- 
priėmė Šv. Krikštą. Vadinasi, ta dijas dirbo slavų žemėje IX 
dabar norinti Dievu atsikratyti amž. ir skelbdami šv. evangeli- 
valstybė daugiau negu 400 me- ją įkūrė atskirą apeigą bei abė- 
tų prieš Lietuvos krikštą prade- celę. Tačiau abudu broliu buvo 
jo išpažinti Kristaus mokslą. 
Nors beveik jau 1000 metų ru
sai yra krikščionys. tačiau 
krikščioniškas mokslas turėjo 
maža įtakos jų gyvenimui, ir 
liaudis prisilaikė tik išorinių ti
kybos formų, nenormavo savo 
elgesio pagal bažnyčios įsaky
mus. Pati bažnyčios santvarka 
pergyveno įvairius 
keitimus, kurie, galima sakyti, dymo. bet ir krikščionybės cen- 
mažino ilgainiui dvasiškijos au
toritetą. kol galiausiai Rusijos 
bažnyčia virto, taip sakant, po-

Vietoje išeina keletas lie- 
laikraščiu. kuriu 

“Švyturys” 
leidžiamas katalikų. 

Lietuvos atstovybė irgi
leidžia savaitraštį, tačiau 
katalikiškų žinių ir straip
snių jis vengia.

Du to miesto lietuviški 
laikraščiai tyčiomis der
gia tikėjimą, žemina tikin
čiuosius ir agituoja minias 
priešintis tikėjimui.

Kadangi katalikai nėra 
todėl

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

60 EllswGr*h St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

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

visuomenės veikla yra 
sunki. Labai maži darbi
ninku uždarbiai jiems ne- 
^ido lipi šiol netik įsigyti 
bažnyčias, bet jie nenaiėg- 
davo nei kunipo išlaikyti.

Šiaurės Amerikos lietu
viai savo kaštais jiems at
siuntė kunigus vienuolius 
ir tik su Šiaurės Amerikos 
lietuviu Dagelba Argenti
nos lietuviai gali tikėtis į- 
sisrvti bažnyčią. Tėvai Ma
ri ion ai tam darbui vra pa
siryžę tarpininkauti ir ga
lima tikėtis, kad šioje ša
lvie atsiras lietuviu, kurie 
tain reikalingame darbe a- 
teis Pietų Amerikos lietu
viams i oapelbą. —

Baigdamas, sveikinu 
Šiaurės Amerikos lietu
vius — Pietų Amerikos lie
tuviu vardu, ypač vardu ’ 
tenai pasilikusio dirbti į 
Bostono lietuvio — kun. 
Kazio Vengro.
— Dėkoju Bostono įžy

miausiam laikraščiui — 
“Darbininkui” už man su
teikta progą prabilti ir lin
kiu sėkmingos veiklos a- 
teičiai.

tru. Vis dėlto iki IX amž. Rytų j 
sostinės patriarchas pripažino 
Romos Šv. Tėvo pirmenybę ir 
buvo jam paklusnus. Tik 858 m. 
buvo padėtas pagrindas hierar
chijos suskilimui į vakarų ir 
rytų bažnyčias. Tais metais bu
vo imperatoriaus Mykolo III 
(vadinamo girtuokliu) pašalin
tas teisėtas K. patriarchas Igno
tas ir jo vieton pasodintas be 
galo savingas Photijas. kuris, 
būdamas ekskomunikuotas po
piežiaus, negalėjo, žinoma, pri
pažinti Romos autoriteto. Nors 
paskui po Photijo ir buvo pat
riarchai. kurie palaikė ryšius su 
Roma, bet 1054 m. patriarchas 
M. Keruliarus nutraukia amži
nai santykius su Roma. Kadan
gi Rusijos mitropolitai buvo į- 
šventinami Konstantinopolio 
patriarcho, tai atskilimas K. 
patriarcho atėjo drauge galas ir 
Rusijos bažnyčios, netiesioginės 
priklausomybės nuo Romos. 
Pirmoji Rusijos mitropolito 
būstinė buvo Kijevas. Kai mi-

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

dirbti' troP°hto būstinė buvo perkelta
I į Maskvą. 1328 m. Kijevo mitro- 
politas ir visa pietų Rusija pri
pažino Šv. Tėvą, pareikšdami 
jam klusnumą. Paskui Kijevo ir 
Maskvos mitropolitas. Izidorius 
pasirašė 1439 m. Florencijoje 
prisijungimo aktą, bet Maskvos 
valdžia buvo tam priešinga ir iš
trėmė jį. Kai Konstantinopolis 
buvo užkariautas turkų ir K. 
patriarcho įtaka krito. Rusijos 
mitropolitas prikergė sau patri
archo vardą. Tačiau Petras I, 
Rusijos caras panaikino 1720 
m. patriarchą ir pavedė R. Baž
nyčios santvarką Šv. Sinodui, 
susidariusiam iš 12, caro pas
kirtų dvasininkų ir pasauliečių. 
Tuo būdu Rusijos bažnyčia ta- 

1 po priklausoma nuo pasaulinės

ĮSIGYKITE
General Electric Radio

General Electric Radio yra skaitomi vieni geriausių. Jų tonas yra la
bai švelnus ir malonus. Modelis H—500 kainuoja tik $13.95. Jis turi Dyna- 
mic Speaker, 5 G-E tūbas. Drum-type dial. Galima girdėti visoki progra
mai ir policijos šaukimai. Kabinetas yra labai gražus Ivory spalvos.

Modelis H—634 reikia tik prijungti prie elektros srovės ir gausi pui
kiausią muziką. Jis turi viduj ground ir aerial. Jame yra Television Audio 
ir Phonograph Key. Jo kaina tik $44.95.

G-E Record Player yra vienas geriausių. Tik prijunk jį prie AC ra
dio ir pasidarys puikiausias Phonograph. Jis pats starduojasi. Elektriki- 
nis motoras. Galima groti 10 ar 12 colių rekordus. Turi volume kontrolį. 
Kaina tiš $9.95.

Modelis H-520 Portable. Tik reikalinga prijungti. Jis turi Beam-a-sco- 
pe. Nereikalinga ground ir aeria. Keturi automatiški klevišiai tuning. 5 
G-E tūbos. Drum-type Dial. AC-DC galima operuoti. Labai gražiai pada
rytas. Kaina tik $18.95.

Modelis H—73. Tik prijunk, jis turi Beam-a-scope, kuriam nereika
linga ground nei aerial. Turi Television Audio ir Phonograph Key. Tu
ning devyni klevišiai. Galima su juo gauti nevien vietinius programus, 
bet ir kitų valstybių. Septynios G-E tūbos. Kaina tik $54.95.

Boston, Mass.
ITS "a“ Prez. ir Kasininkas

valdžios, ir jos autoritetas buvo Į Kad skaitytojai suprastų, kaip 
pasiekęs prieš karo žemiausio Į formaliai buvo išplėsta Rusijos
laipsnio. To reikėjo ir laukti, 
nes kaimo dvasiškiai buvo ma
žai išsilavinę, turėdavo gausias 
šeimas, o mažas žemės sklypas 
negalėdavo kartais jos ir išlai
kyti. Tuo būdu dvasiškis tapo 
visai priklausomas nuo savo pa
rapijiečių, kurių ydomis, ypač 
girtuokliavimu užsikrėsdavo. 
Po karo kai Rusija dabar valdo
ma bolševikų, bažnyčios galva 
yra patriarchas, bet neturi jo
kios reikšmės, ir gali būti, il
gainiui visai nustos įtakos, jei 
grįžus tikybos laisvei, iš Romos 
ir iš kitų kraštų paruoštas ir
dar ruošiamas rytų apeigas dva- čiavo Rusijoje apie 50 įvairių 
siškių kadras ras dirvą šv. e- atskalūnų (sektų). Dr. J. J-čius 
vangelijos sėklai. *

hierarchija prieš karą, paduo
du keletą statistikos skaičių. R. 
buvo 66 eparchijų su 3 mitropo- 
litais, 14 arkivyskupų ir 50 vys
kupų, 49.082 bažnyčios, 46.014 
kunigų. 503 vyrų ir 325 moterų 
vienuolynų. Tačiau toks didelis 
rodosi, kunigų skaičius negalėjo 
sustabdyti plėtimosi atskalūnų, 
kurie nuo 16 amž., kai patriar
chas Nikonas rusų bažnytines 
knygas reformavo arba geriau 
sakant, pats pritaikino graiko- 
schizmatiškai linkmei. Prieš ka
rą minėtasis Šv. Sinodas skai-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Met<xlą,VP’; 
tnrns.

Mes turim pulkų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kur) noriai pasiųsime 
kožnam šio laikrnšflo 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose. jeiau jie sus
tingę. arba labai jau
slus, jeigu turit k“n- 
tčti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti į>:iprastą, 
kuris pageliojo iim-

“Ū.-V.2.”

Mes Dorini
Plikei). 7 dienoms
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
daugiau, tų galčsit daryti už mažus 
ki.štus. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistų 7 dienas, PYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresų 
tuojau j

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI IŠBAN- 

naib’otl

ROSSE PROnrCTS CO. Drpt X 9 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, 11L


