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Rugsėjo 12 d., š. m. ‘Dar
bininke’ tilpo Lietuvių Die
nos iškilmių aprašymas, 
kur tilpo ir pastaba dėl p. 
Budrio kalbos, kurioj jis . 
paminėjo tik Dr. Šliupą, 
tą laisvamanybės platinto
ją, katalikybės griovėją, p. 
Vitaičiui, “V.” redaktoriui 
tokia “Darbininko” repor
terio pastaba nepatiko, ii 
jis rašo, kad “Darbinin
kas” savo pastaba parodęs 
“savo siaurą partinį nusi
statymą”. Na, p. redakto
riau, prašome įrodyti tą 
“siaurą nusistatymą”? Ai 
tai “siauras nusistaty
mas”, kada mes sakome 
kad Lietuvių Dienoje daly
vavo ne vienas Dr. Šliupas 
iš Lietuvos, bet buvo ii 
daugiau įžymių asmenų, 
atvykusių iš Lietuvos, ku
rie taip pat dalyvavo? Ai 
tai “siauras nusistaty
mas”, kada mes sakome, 
kad p. J. Budrys, Lietuvos 
Generalinis konsulas, pa
minėjęs Dr. Šliupą, priva
lėjo paminėti ir kitus, kaip 
tai: Dr. Prof. K. Pakštą. 
Jonavos burmistrą, kun. P. 
Vaitiekūną, Verslininkų 
ekskursijos vadą Dr. Kaš- 
kelį ir kitus? Jeigu jau mi
nimas vienas, tai reikia 
minėti ir kitus, kad neįžei- 
dus tos gausios Lietuvių 
Dienos dalyvių. Ar ne taip 
p. redaktoriau?

Taip, mes žinome, kad 
Dr. J. Šliupas yra brangus 
žmogus vienai mažai mūsų 
išeivijos grupelei. Bet kal
bą sakė ne tos grupelės at
stovas, o Lietuvos Genera
lis Konsulas.

p. Vitaitis rašo:
“Tik labai dideli pavy

duoliai tegali rodyti tokį 
siaurą partyviškumą. Bos
tono katalikų laikraštinin
kai turėtų atminti, kad čia 
buvo ne parapijos pikni
kas, bet bendra visos tau
tos šventė”.

Tiesa, kad tai nebuvo pa
rapijos piknikas, bet dai 
didesnė tiesa, kad tai ne
buvo vienvbiečių laisva- 
manėlių grupelės piknikė- 
lis, bet kaip ir p. Vitaitis 
pripažįsta, bendra visos 
tautos šventė. Be to, nesu- 
mušama tiesa, kad didelė 
dauguma tos šventės da
lyvių buvo katalikai.

Štai mes imkime iš Lie
tuvių Dienos programos, 
kurią išleido bendras Lie
tuvių Dienos komitetas, 
kurio garbės nariais yra ir 
Lietuvos valstybės atsto
vai, dalyvaujančių chorui 
sąrašai ir sužinosime, kad, 
iš 58 chorų, 45 buvo para-į 
pijų vargonininkų vado- Į 
vaujami chorai, o 13 chorų 
pasivadinę įvairiais tauti-l 
niais vardais: Vyčių, ‘Auš
ros’ ir kitais, taip pat yra 
daugumoje katalikų cho
rai. Tas pats buvo šokėjų i 
grupėse.

Lietuvių Dienoje Dr. 
Šliupo pasekėjų buvo tik 
maža grupelė. Jeigu p. j 
Budry’s nenorėjo minėti į- 
žymių svečių iš Lietuvos, i 
kurių vienminčių buvo vi
sa dauguma, tai nereikėjo 
minėti nė Dr. Šliupo. Be 
to, paminėjimas paminėji
mui nelygus, p. J. Budrys, 
paminėdamas Dr. Šliupą, ladelphia. Pa. 
stipriai užankcentavo, kai-

Rusai Pagrobė Vilniaus Kraštą
LDS Kuopų Valdybų 

Dėmesiui

LDS organizacijos meti
nis seimas, kuris įvyksta 
rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m., 
Cambridge lietuvių para
pijoj, Cambridge, Mass., 
čia pat. Bet dar tik maža 
dalis kuopų grąžino nau
jos konstitucijos projektą, 
kuris buvo pasiųstas kuo
poms svarstyti. Be to, ne
turime žinių kiek ir kurios 
kuopos išrinko atstovų į 
seimą. Beliko tik kelios 
dienos iki seimo. Jeigu ku
rios kuopos dar neturėjo 
priešseiminio susirinkimo, 
tai sušaukite dabar ir sku
biai praneškite Centrui ką 
padarėte su konstitucijos 
orojektu ir kiek atstovų 
išrinkote į seimą.

Prof. Dr. K. Pakštas pa
kviestas ir jau pasižadėjo 
LDS Seime skaityti pas
kaitą svarbiais šių dienų 
klausimais. Taigi svarbu, 
kad seimas būtų gausus 
atstovais ir svečiais iš
klausyti mūsų mokslinin
ko prof. dr. Pakšto paskai
tos.
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WORCESTER, MASS.

Sv. Kazimiero Parapija

Šventosios Uosto Vaizdas
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Vidaus uostas su žemeseme ir jachta “Šaulys”; tolumoje matomi uosto iren 
girnai.
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vai į LDS seimą, kuris į- 
jvyks rugsėjo 24 — 25 die- 
i nomis Cambridge, Mass.
Todėl visi nariai minėta
me susirinkime malonėki
te dalyvauti. Prie to LDS 
nariai, kurie atsilikę su
mokėti Centrui, malonė
kite ateityje užsimokėti.

Nuoširdžiai kviečia —
Komitetas.

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

LDS 7 kuopos prieš šei
minis susirinkimas įvyks 
Denktadienį rugsėjo 22 d., 
Šv. Kazimiero par. salėje, i 
tuojaus po vakarinių pa
maldų. Minėtame susirin
kime bus renkama atsto-

į

Rusija 'Užtikrino' Latvijai 
Neliečiamybę

Rusijos Armija Įsibriovė Į Lenkiją
Lenkijos Vyriausybė Pabėgo

----------------------------------- ■  — ■ -

Lenkai Protestuoja Rusijos 
Įsiveržimą

Roma, Italija, rūgs. 18— 
Lenkijos ambasadorius 
Dlugoszowski įteikė Itali
jos užsienių ministrui pro
testą prieš Rusiją dėl įsi
veržimo į Lenkiją. Spėja
ma, kad Italija seniai žino
jo, kad Vokietija ir Rusija.

lusios Lietuvai užimti Vil
nių, bet Lietuva atsisakiu
si. Tai neįtikėtina. Jeigu 
buvo kas tokio panašaus, 
tai Lietuva greičiausia į- 
žiūrėjo provokaciją. Neno
rėjo įsivelti į karą, kad 
duotų priežastį kitai ka
riaujančiai valstybei pulti 
Lietuvą.

Berlynas, rugsėjo 18 — 
i Vokietija ir Rusija pada
vė rankas nubraukti nuo 
Europos žemlapio dar vie
ną valstybę, būtent, Len
kiją. Rusijos raudonoji 
armija baigia užimti tas 
žemes, kurias ji valdė prieš 

i pasaulinį karą. Rusijos ka
riuomenė eina pirmyn 500 
[mylių fronte. Pasipriešini
mas silpnas. Sakoma, kad 
Vokietija ir Rusija yra su
sitarusios pasidalinti Len
kiją ir kitas valstybes taip, 
kaip kad buvo antras Lie
tuvos - Lenkijos padalini
mas 1793 m. Vokiečiai 
skubiai užima Lenkijos 
žemę iki rubežiaus, bū
tent, Balstogės — Brest- 
Litovsk liniją, Būgos upę 
ir Lembergą (Lwową).

Varšuva, Lenkijos sosti
nė jau apsupta. Vokiečių 
šiaurinis frontas jau susi
siekęs su pietiniu frontu 
ties Wlodawą. Ties Tarno- 
poliu vokiečius ir rusus 
skiria tik apie 40 mylių 
plotis. Vokiečiai jau užė
mė Brest - Litovską ir jo 
tvirtoves. Paėmė į nelais-

Pirmadienį, rugsėjo 18 
d., per radio pranešė, kad 
sovietų Rusijos raudonoji 
armija puolė Vilniaus 
kraštą ir jį užėmė. Lietuva 
pavojuje. Kaip žinome Lie
tuva ir Rusija turi nepuo
limo ir kitas sutartis. Be 
to, Sovietų Rusija yra pri
pažinusi Vilniaus kraštą 
Lietuvai 1920 m. Bet šian
dien sutartys Europos val
dovams nevertos nė to po- 
pierio ant kurio pasirašė, 
ginklas viską nulemia. So
vietų komisarai mėgsta 
girtis, kad jie respektuoja 
sutartis; kad jie nenori 
svetimų žemių užgrobti; 

į kad jie gina mažųjų vals
tybių nepriklausomybę. 
Dabar yra proga sovie- 

• tams savo žodžius paremti 
darbais. Vilniaus kraštas 
(priklauso Lietuvai, tai jis 
Lietuvai ir turi būti grą- 

I žintas.
I

I

I 
i
I
I

Berlynas, Vokietija, rug
sėjo 18 — Sovietų Rusijos 
vyriausybė pereitą šešta
dienį pranešė visų valsty
bių atstovams, kad jos ka
riuomenei įsakoma eiti į 
Lenkiją, kad “apsaugotų” 
baltgudžius ir ukrainie
čius. Raudonoji armija, 
gavus įsakymą žygiuoti į 
Lenkiją, per vieną dieną 
užėmė apie 50 mylių Len
kijos žemės ruožą parubc- 
žyj. Rusai įsibriovė ir į

Spauda ir radio paskelbė i 
i įvairių žinių apie Lietuvą.
Žiniomis iš Berlyno, Vo
kietija ir Rusija derybose. 
Tariasi apie Lenkijos pasi
dalinimą. Sakoma, kad ir 
Lietuva tose dervbose da- 
lyvauja. Lietuva rūpinasi 

Į liusios Lietuvai užimti Vil
nių ir Vilniaus kraštą. Bet 
sovietų Rusija priešinasi 
Lietuvos reikalavimams. 
Ir štai dabar, radio žinio
mis, Rusija užėmė Vilnių 
ir Vilniaus kraštą. Taip 
pat buvo žinių, kad Vokie
tija ir Rusija buvo pasiū- vę 600 lenkų kareivių.

Ryga, Latvija, rūgs. 18— 
Latvijos vyriausybė pra- _ 
neša, kad ji gavusi sovietų pasirašydamos nepuolimo 
Rusijos “užtikrinimą”, jog sutartį buvo numatę^ tą, 
ji laikysis neutralumo Lat
vijos atžvilgiu.

Rusija esą pasiuntusi 
“užtikrinimą” Suomijai ir 
Norvegijai, kad ji laikysis 
griežto neutralumo. Bet iš 
Lietuvos ir Estonijos nėra 
jokių žinių apie tų šalių 

I padėtį. Žinoma tik tas, kad 
• Rusijos kariuomenė jau 
1 pasiekė Lietuvos rubežių.

kas dabar vykdoma. Taigi
j Lenkijos protestą kol kas "‘niaus krašt«' ir UŽSn,ė 
nieko neatsakė ir gal būti'' 
neatsakys.

I»

i
po “tautos veteranas”. Pa
minėjęs, padarė pauzą ir 
tikėjosi susilaukti gausių 
aplodismentų. Bet tik ke
lios rankos kepštelėjo, n 
kiti nušvilpė. Dauguma tik 
pečiais patraukė dėl tokio 
p. Budrio nediplomatiško 
mosto.

Taigi p. “V.” redaktorius 
taikė šūvį “Darbininkui”, 
bet nepataikė. Jis tik jo 
paties žodžiais tariant, pa
rodė savo siaurą partinį 
nusistatymą, o p. Budriui 
suteikė meškos patarnavi
mą.

Japonai Grasina Jung. 
Valstybėms

Tokio, Japonija, rūgs. 18, 
— Kraštutinysis japonų 
nacionalistų laikraštis pa
rašė grasinimą Jung. Val
stybėms, kad ekonominis 
spaudimas prieš Japoniją 
gali iššaukti karą.

Iš Kunigy Vienybės Seimo,
New Yorke, 14 d. Rugsėjo, 1939 m.

Lenkijos kariuomenė, 
spaudžiama dviejų galy
bių, neatsilaiko. Lenkijos 
vyriausybė su prezidentu 
Moscickiu, užsienio reika
lų ministru Becku prieša
kyj jau pabėgo į Rumuni
ją. Lenkai kareiviai apsup
ti vokiečių vakariniame Raudonosios armijos šta- 
fronte tebesimuša, bet vo- bas sako, kad Lenkijoj 
kiečiai jau užėmė Kutuos Vokietijos ir Rusijos armi- 
miestą ir kitus miestelius, jos baigia susisiekti, beli- 
Jau šiandien galimi pasa
kyti. kad Lenkija užimta 
vokiečių ir rusų. Beliko 

i tik likučiai, kurie neebepa-
Anglijos pasiryžimą ka
riauti iki pergalės, kad su
triuškinus nacizmą Euro
poje. Bet nors ir neoficia
liai sakoma, kad Anglija 
nekeičianti savo nusistaty
mo. Anglijos vyriausybė 
rimtai svarsto padėtį, ir 
tyliai laukia kas bus to
liau. Tačiau dabar kyla 
klausimas kokie Anglijos j 
santykiai bus su sovietų 
Rusija.

Spėjama, kad Anglijos 
premjeras Chamberlain 
paskelbs oficialų savo vy
riausybės pranešimą tre
čiadienį, rūgs. 20 d.

Berlynas, rūgs. 18 — 
Šiandien Vokietijos spau
da paskelbė šešių punktų 
sutartį Vokietijos su Ru
sija, kuria jos išsprendė 
pasidalinti Lenkiją.

Anglija Pasiryžus Sutriuš
kinti Nacizmą

Londonas, rūgs. 18 —So
vietų Rusijos įsikišimas į 
Europos karą, susilpnino

jėgia atsilaikyti.

Iš Kauno Išgabena Vaikus 
Ir Senelius

Rusai Kalba Apie Taiką

I 

I

Dalyvavo iš viso 39 Kunigai, tarp kurių 3 Prelatai, 
5 Kunigai svečiai iš Lietuvos.

Seimo Prezidium, sudarė šie:
Seimo Pirmininkas: Kun. K. Vasys, Worceester, 

Mass.; Vice - Pirmininkas: Kun. J. J. Simonaitis, Eli- 
zabeth, N. J.; Raštininkai: Kun. C. E. Paulonis, Brook
lyn, N. Y., Kun. Dambrauskas, MIC.

Rezoliucijų Komisija: Kun. Pius Juraitis, Athol, 
Mass., Kun. Pranas M. Juras, Lawrence, Mass., Kun. 
Juozas Vaškevičius, MIC., Thompson, Conn.

Naujoji K. V. Centro Valdyba:
Pirmininkas: Kun. Norbertas Pakalnis, Brooklyn, 

N. Y.; Sekretorius: Kun. Pranas M. Juras, Lawrence, 
Mass.; Iždininkas: Kun. Dr. Vincas Martusevičius, Phi-

Pranešama, kad Lietu
vos vyriausybė įsakiusi iš
gabenti iš Kauno miesto 
apie 35,000 vaikų, daugiau
sia invalidų, mokinių ir li
gonių. Lietuva nori apsau
goti Kauno gyventojus, 
jeigu miestas būtų užpul
tas. Bet kol kas Lietuva 
nėra tiesioginiai užpulta. 
Ji laikosi griežto neutra
lumo.

Maskva, Rusija, rūgs. 18.įblokšta ir užimta, beliko 
neužimtos tik pelkės. An
glija, jeigu ji apskaičiuos, 
kad karo negali laimėti, tai 
ji priims taikos pasiūlymą.

Pavojinga padėtis Balka
nuose susidarė, kada Rusi
ja įsiveržė į Lenkiją. Ru
munija bijosi, kad rusai 
nepultų atsiimti Besarabi
jos. kuri buvo prijungta 
prie Rumunijos po pasau
linio karo. Rusija tos teri
torijos niekad neišsižadė
jo. Rusijai įstojus į karą, 
politika Europoje dar la
biau susipainiojo.

I

Naciai Areštavo Čekų Vadus
Paryžius, rūgs. 18 —Pra

nešama, kad naciai areš
tavo čekų vadus, prisibijo
dami sukilimo. Čekai yra 
stipriai susiorganizavę 
Prancūzijoje ir laukia mo
mento atstatyti Čekoslo-

Kun. C. E, Paulonis, Seimo Raštininkas, vakiją.

Britanija Ruošia Protestą 
Rusijai

I

j 
ko tik siauras ruožas ne-j 
užimtas. Rusijos armijos 
generalis štabas sako, kad 
kaip tik Lenkija bus pa- 
klupdyta, tai bus atsišauk
ta sustabdyti karą ir pra
dėti taikos derybas. Tai
kos pasiūlymą gal būti pa
darys Rusija ar Vokietija, 
ar ašies talkininkė Italija.

Kada Rusija savo ka
riuomenei įsakė žygiuoti į 
Lenkiją, tai tuo pačiu mo
mentu pranešė Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausy
bėm, kad Rusija laikysis 
neutralumo.

Anglija, Prancūzija. Ja
ponija. Balkanų valstybės 
ir net Jung. Valstybės ne
gali dar aiškiai suprasti, 
kaip toli Rusija eis į Len
kiją.

Taika ar karas dabar 
priklauso nuo Anglijos ir 
Prancūzijos. Jeigu Angli
ja ir Prancūzija laikysis 
savo žodžio, kad jos neleis 
Lenkijos užimti ir padalin
ti, tai beabejo kils ilgas 
pasaulinis karas. Lenkija, 

'galima sakyti, jau per-

I

Londonas, rūgs. 18 —
Britanijos valdžia išspren
dė protestuoti prieš sovie
tų Rusijos įsiveržimą į 
Lenkiją, praneša užsienių 
ambasada.

Mosčioki Pasiuntė Protestą 
Rooseveltui

Bucharestas, Rumunija, 
rūgs. 18 — Lenkijos prezi
dentas Moscicki pasiuntė 

i protestą prieš Vokietiją 
Jung. Valstybių prez. Roo
seveltui, pareikšdamas, 
kad Vokietijos naciai iš 
orlaivių bombarduoja mie
stelius ir kaimus, kur nėra 
nė kariuomenės, nė ginklų 
sandėlių, bet gyvena civi
liai žmonės”. Moscicki sa
ko, kad vokiečiai “bombar
duodami miestus nužudė 
ir sužeidė tūkstančius ci
vilių žmonių”.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
—

Vokiečiai Prie Varšuvos 
Vartų

Nauja Sutartis Rusijos Su 
Turkija

LENKIJOS ŽMONES KALTINA 
VALDŽIĄ

Prancūzijoje Sulaikyta 
Komunistų Laikraščiai

ALRK. FEDERACIJOS CENTRO
VALDYBA

Kaip jau žinome. ALRK zas B. Laučka, Antanas F. 
Federacijos Kongresas į- 
vyko rugsėjo 12 ir 13 dd..; 
š. m.. Apreiškimo lietuvių 
parapijoj. Brooklyn. N. Y. 
Federacijos Centro Valdy- 
bon Kongresas išrinko 
šiuos asmenis: kun. N. Pa
kalnis, kun. P. M. Juras, p.
J. B. Laučka. Dr. A. Ra
kauskas, p. L. Šimutis, p.
K. Krušinskas. p. M. Zu
jus. p. A. F. Kneižys. p. K. 
Vilniškis. Išrinktieji pasi
skirstė pareigomis, bū
tent: Dvasios Vadas — 
kun. N. Pakalnis; Pirmi
ninkas — Dr. A. Rakaus
kas; Vice - pirmininkai — 
p. Kazys Krušinskas ir p. 
Matas Zujus: Sekretorius 
— p. Leonardas Šimutis; 
Iždininkas — kun. Pran
ciškus M. Juras; nariai — 
pp. Kazys Vilniškis,

Kneižys.
Federacijos Kongrese 

parapijas atstovavo 27 ku
nigai; draugijas ir organi
zacijas atstovavo 70 atsto
vų; katalikiškus - lietuviš
kus laikraščius — “Drau
gą”, “Darbininką”, “Gar
są”, “Ameriką” atstovavo 
redaktoriai. Užsiregistra
vusių svečių dalyvavo 69, 
bet buvo ir neužsiregistra
vusių. Taigi jau tik iš pa
duoto sąrašo matome, kad 
Federacijos Kongresas bu
vo gausus atstovais.

Pažymėtina, kad Federa
cijos Kongresas buvo gau
sus ne tik atstovais, bet ir 
nutarimais. Kreipiame vi
sų, Gerb. Skaitytojų dėme
sį į Kongreso priimtas re
zoliucijas. kurios telpa 3

Juo- šio numerio puslapy j.

Istanbui, Turkija, rūgs. 
18 — Šiomis dienomis į 
Maskvą nuvyko Turkijos 
užsienių ministras tartis 
politiniais klausimais su 
sovietų vyriausybe. Turki
ja greičiausia nori krypti 
prie Rusijos ir Vokietijos, 
nežiūrint to, kad ji yra pa
sižadėjusi Britanijai ir 
Prancūzijai padėti ka
riauti prieš užpuolimą Vi
duržemio jūroje ir Balka
nų valstybėse. Spėjama, 
kad sovietų Rusija nori 
patraukti Turkiją į savo 

.- pusę ir su ja pasirašyti 
a savitarpinės pagalbos su

tartį.
Rusija, susitarus su Tur-

Lenkija Protestuoja Prieš turf? atdy’kelią Ptr
Dardanelius į Vokietiją. Ji 
galės pristatyti žalios me
džiagos Vokietijai, kada 
Juodoji jūra bus uždaryta.

Berlynas, rūgs. 18 —Vo- 
, kietijos kariuomenė jau 
pasiekė Varšuvą, bet kol 
kas susilaikė nuo bombar
davimo. Laukia, kad len
kai be mūšio pasiduotų. 
Pietinėje Lenkijos dalyje 
vokiečiai varosi pirmyn, 
užimdami naujas pozici
jas. Jau visai arti Lwowo 
(Lemberg). Vokiečiai įtei
kė lenkams ultimatumą, 
kad Varšuvą atiduotų be 
mūšio. Vokiečių vyriausy
bė sako, kad jie neturį jo
kio tikslo briautis gilyn į 
rytinę Lenkiją. Kaip žino
me, rytinę Lenkiją baigia 
užimti Rusija.

1

Rusiją

i

-I Rusijos Ūkininkai Prašo 
Palaiminti Ūkius

Varšuva, rūgs. 18,—Len
kijos žmonės kaltina savo5 
vadus už nesugebėjimą 
apginti miestus nuo vokie-, 
čių. Jie sako: “Mūsų va
dai daug kalba, bet mažai i 
ką tedaro. 1 
Lvovo mieste kareiviai jau I 
nebeturėjo apsigynimui \ ,
ginklų. Tas pat yra ir ki-i^a® ,1S savliJJL ^ad galėtų 
tuose miestuose. Vokiečių koklu n0,rs badu Pakvies, 
lėktuvai nusileidžia į 200,11 pravoslavų kunigą palai- 
pedų virš miestų, o mūsų mmtų jų ukius. 
kareiviai neturi kuo į juos I 
šaudyti. Jei neužeis grei
tai smarkus lietus, tai į 10 
dienų bus visa užbaigta”, i

Maskva, rūgs. 18, — Ne-Į 
žiūrint žiaurių tikybinių 

RugsYjViFI Persekiojimų, Rusijos 
žmones neatsizada tikeji- 

Jmo. Ūkininkai renka au-

Lietuva Sustiprino Ginklo 
Pajėgas

Pax Romane Kongresas 
Būsiąs Ispanijoje

Paryžius, rūgs. 18, — 
Prancūzijos vyriausybė į- 
sakė komunistams nebeiš- 
leisti dviejų savo laikraš
čių, Ce Soir ir Humanite, 
nes jie esą pavojingi vals
tybės gerovei.

į Varšuva — Lenkų tele
gramų agentūra “Patas” 
iš Klaipėdos praneša, apie 
planą kolonizuoti vokie
čius Klaipėdos krašte. Tas 
planas paliesiąs 5,000 ū- 

; kių. Ta proga pabrėžiamas 
ūkininkų lietuvių tame 
krašte nerimas, nes juos 
grasinama nuskandinti 

; germanizacijos bangoje.

lietuvių parapijų sudary
tas komitetas. Taigi tam 
komitetui priklauso di
džiausia padėka, nes atsto
vai ir svečiai patyrė tikrą 
lietuvišką malonumą ir 
vaišingumą.

POPIETINĖ SESIJA
Popietinė seimo sesija 

įvyko taip pat Klaščiaus 
salėje. Buvo nemažai svei
kinimų žodžiu ir raštu. 
Prof. Dr. K. Pakštas, pasi- 

1 ulip svečiai, taip ir Cho- džiaugęs chorų pasįrody- 
ru Sąjungos atstovai pa- mu Lietuvių Dienos prog- 
reiškia, kad Chorų Sąjun- ramoje, ragino ir ateityj 
ga įtrauktų į tą gražų ir dirbti meno srityje, 
kilnų meno darbą visus 
mūsų išeivijos chorus. 
Reiškia pageidavimą, kad 
nors kartą į penkius metus 
suruoštų Lietuvių Dieną, 
kaip buvo Pasaulinėje Pa
rodoje. Visi džiaugiasi, 
kad Lietuvių Diena pavy
ko. Dėkoja muzikams ir 
chorams už gausų dalyva
vimą Lietuvių Dienos pro
gramoje.

Jau buvo rašyta, kad 
Choru Sąjungos seimas 
prasidėjo pirmadienį, rug
sėjo 11 d. š. m.. V. J. Atsi
mainymo parapijoj. Mas- 
pethe. Klaščiaus salėje.

Pirmoje sesijoje išrink
tas prezidiumas, pasakyta 
sveikinimų kalbos, išklau
syta valdybos raportų.

Seime dalyvavo garbingi 
svečiai, prelatai— M. Kru
šas. J. Ambotas. Maciejau- 
skas. keliolika kunigų ir 
pasaulionių.

Seimas priėmė keletą re
zoliucijų įvairiais 
mais.

Chorų Sąjungos 
bon išrinkta šie:

Pirm. — Juozas 
tis iš VVorcester, 
vice-pirm. — Iz. Vaišvilai
tė — Cicero, III.; sekr. — 
ponia Skelly, Chicago. III.; 
ižd. — p. Kasparas. Harri- 

Pietūs įvyko V. J. Atsi- son, N. J.
mainymo parapijos salėje. Seimas vienbalsiai pasi- 
Maspethe. Šaunios šeimi- rinko kun. K. Paulonį. Šv. 
įlinkės pagamino tikrai Jurgio par. (Brooklyn. N. 
skanius pietus, o kas svar- Y.) kleboną Dvasios Vadu 
blausia, kad už juos pie
taujantieji nieko neturėjo 
mokėti. Pietų metu, vado
vaujant seimo 
komo. Aleksiui, 
kalbas šie svečiai: 
Pilkauskas; p.

klausi-

Iš Rumunijos praneša, 
kad Lenkijos vyriausybė, 
kuri esą dabar yra apsisto
jus kaimely prie Rumuni
jos rubežiaus, pasiuntė 
Rusijai protestą, pareikš
dama, kad Lenkijos vy
riausybė tebėra savo že
mėje ir Rusija, turėdama 
nepuolimo sutartį su Len
kija neturėjo teisės briau- 
tis į Lenkiją.

Bet kiek ankščiau buvo 
pranešta, kad Lenkijos 
prezidentas Moscicki, už
sienių ministras Beckas ir 
56 kiti valdininkai pabėgo 
į Rumuniją. Rumunijos 
valdžia įsakė lenkams ap
leisti Rumuniją. Spėjama, 
kad lenkai vyks į Londoną. 
Apie 200 lenkų karo orlai
vių atlėkė į Rumuniją. 
Lenkų lakūnai buvo nu
ginkluoti. Penkiosdešjmts 
šeši lenkų karo orlaiviai 
pabėgo ir nusileido Latvi
joje. Lenkijos laivas nu
plaukė į Talino uostą, Es- 
toniją.

i

valdy-

Žemai- 
Mass.;

Vokietija Nuginklavo 
Slovakus

Bet Nesiruošia Karui

VVashington, rūgs. 18, — 
;Pax Romana kongreso da 
įlyviai, kurie atstovavo ke 
į turiosdešimtis 
j tautas, nutarė, 
įnančiais metais, 
i kongresas būsiąs Ispanijo-

Didžiausias Turtas

Nuskandino Britanijos Karo 
Laivą

Londonas, rūgs. 18 —Mi
nisterijos žiniomis, nus
kandino Britanijos karo 
laivą “Courageous” laivas 
buvo pastatytas 1916 m., 
kuriuo vežė orlaivius ir tu
rėjo 22,500 tonų įtalpos. 
Šis karo laivas buvo gerai 
apginkluotas. Laivo ilgis 
— 786 pėdų, ir plotis per 
patį vidurį buvo 100 pėdų. 
Spėjama, kad jį nuskandi
no submarinas.

įvairias 
kad atei- 
1940, jų_______ «

Kaunas, Lietuva — Lie-!7~, . . - j- - je, gi 1941 metais Romoje,tuvos kariuomene padiam-y ° J
ta naujomis pajėgomis. Di- 
dėlė dalis kariuomenės 5 
stovi Lenkijos parubežyj.; 
Ministras pirmininkas! 
praneša, kad Lietuvai nė-j 
ra tiesioginio pavojaus iš Į 
kaimynų, bet atsargumas 
gėdos nedaro.

Prancūzijos Monarkistai 
Susitaikė Su Respublikonais

Pas vieną turtingą ponią 
sykį atsilankė jos drauge 
ir tarė: “Parodyk man sa
vo brangius turtus”.

Turtuolė atidarė kito 
kambario duris, kuriame 
jos vaikučiai žaidė ir rody
dama į juos tarė: “Štai 
mano didžiausias turtas”.

8,500; Užmušta 
sauliname Kare

MII Pa

Paryžius — Prancūzijos 
monarkistai sudarė politi
nę taiką su respublikonais 
šios krizės metu. Komu
nistų partijos centre pada
ryta krata. Areštavo apie 
50 komunistų už platinimą 
lapelių.

Mussolini Nepaskelbia Savo 
Nusistatymo

ir nutarė prašyti Kunigų 
Vienybės, kad jį paskirtų.

Kitas seimas įvyks Hart
forde.

Radio žiniomis, Vokieti
jos karo štabas įsakė Slo
vakijos kariuomenei nusi
ginkluoti ir pasiduoti Vo
kietijos režimui. Kaip ži
nome, Vokietija užtikrino 
Slovakijai 25 metams au
tonomiją, bet dabar ją vi
sai pavergė. Vokiečiai sa
ko. kad jie turėjo nugin
kluoti slovakus, nes jie at
sisakę kariauti prieš len
kus.

l

i

vedėjui 
pasakė 
Dr. A.

M. Zujus,
“Garso” redaktorius; kun. 
P. Juras; Prof. Dr. K. Pak
štas ir kiti. Prof. Dr. Pakš
tas sveikino Lietuvos ka
talikų organizacijų vardu 
ir linkėjo, kad lietuviška 
daina amžiais skambėtų.

Pažymėtina, kad seimą 
ir visus parengimus ruošė 
New Yorko ir New Jersey

Austrijos Buvęs Ministras 
Kalėjime

Italija Sveikina Rusiją

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO 

Laivakorčių

TCLEBCCGn .

*

Vienna. Austrija, rūgs. 
18, — Iš tikrų šaltinių su
žinota. kad buvęs Austri
jos ministras Dr. Kurt von 
Schuschnigg yra nacių į- 
kalinta Viennoje. Dieną ir 
naktį prie kalėjimo kam
barėlio stovi nacių sargy
biniai. Jo žmonai leista jį 
aplankyti vieną sykį i sa
vaitę, ir tik penkioms mi
nutėms. Kada jie kalbasi 
du nacių sargybiniai stovi 
prie jų. Griežtai uždraus
ta kunigui jį aplankyti: 
nei išklausyti šv. mišių, 
nei priimti šv. sakramen
tų naciai jam neleidžia. Dr. 
Schuschnigg yra pamal
dus katalikas. Kada naciai 
užgrobė Austriją ir jį areš
tavo. jo paskutiniai žodžiai 
žmonėms buvo: “Dieve, 
apsaugok Austriją”.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
ra! verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Vokiečiai Bombardavę 
Vilnių

*

Londonas, rūgs. 18 — 
Pranešama, kad vokiečių 
lakūnai iš orlaivių bom
bardavo Lietuvos sostinę 
Vilnių, kuris buvo lenkų 
užgrobtas 1920 m. Ex- 
change Telegraph žinių a- 
gentūra sako, pereitą šeš
tadienį virš senojo istori
nio Vilniaus miesto pasiro
dė 18 Vokietijos bombne- 
šių, kurie bombomis 
sprogdino miestą. Numetę 
apie 200 bombų, sugriauta 
daugybė namų, sunaikinta 
istorinės vietos ir užmušta 
daug žmonių.

Hull Studijuoja Sovietų 
'Neutralumą'

Roma, rūgs. 18 — Itali
jos fašistai sveikina Rusi
ją, kad ji pasiuntė kariuo
menę į Lenkiją. Pareiškė, 
kad ji išsižada ankščiau 
buvusių priešingumų prieš 
Rusiją ir džiaugiasi, kad 
ji parodė solidarumą Vo
kietijai.

Taigi jau dabar visiems 
gal bus aišku, kad fašiz
mas ir komunizmas 
ranka rankon.

New York — Pereitame 
pasauliniame kare užmuš
ta 8,500,000 žmonių. Alian- 
tai. tarp kurių ir Jung. 
Valstybės, paaukojo 5,152, 
115 gyvybių, o Centralinės ~__ ___ .
valstybės neteko 3.386,209 1 kiečiais,

VVashington, D. C., rūgs. 
18 — Jung. Valstybių se
kretorius Hull šiandien, 
užsidaręs su kitais įžy
miais patarėjais, studijuo
ja sovietų Rusijos įsiver
žimą į Lenkiją ir jos “neu
tralumą”.

Jung. Valstybių Vyriausybės 
Konferencija Trečiadienį, 

Rugsėjo 20

eina

Naciai Sutraukia Jėgas 
Sulaikymui Prancūzų

Paryžius, rugsėjo 18 — 
Vokietijos karo vadovybė 
pasiuntė tūkstančius ge
rai apginkluotų kareivių į 
vakarinį frontą prieš pran
cūzus, kurie veržiasi gilyn 

’ į Vokietiją.
Prancūzijos spauda 

griežtai pasmerkė Rusijos 
įsiveržimą į Lenkiją.

Lenkams Nepavyko Įsiverž 
ti į Lietuvą

Roma, rūgs. 18, — Mus
solini, pareiškė, kad Vo
kietijos - Lenkijos karas 
neįvelia Italijos interesų, 
ir tik tam karui užsibaigus 
bus paskelbtas Italijos nu
sistatymas.

Rusija Nesitiki Alijantų 
Karo Prieš VokiečiusKaunas, Lietuva — Pra

sidėjus karui lenkų su vo- 
t , lenkai planavo

vyrų. Šiose skaitlinėse ne-; per Lietuvą pulti Rytinę 
įskaitoma sužeistieji, ku-Prūsiją. Išilgai Vilniaus ir 
rie netinka jokiam darbui, , Suvalkų demarkacijos li- 
1914 — 1918 m. buvo 65, i niios lenkai turėjo sutrau- 
038,810 ginkluotų vyrų, iš kę penkias divizijas. Bet prieš Hitlerį. Ji sako, kad 
kurių 37,494,186 buvo ne-; vokiečiai naciai, sužinoję

j lenkų planus, iš Rytinės. duoja Vokietijos miestų, o 
; Prūsijos puolė lenkus ir: Prancūzija vakarų fronte 
lenkams nebebuvo galimy-; smarkįų mūšių nepradėjo, 
bes pulti Rytinę Prūsiją iš I 
Lietuvos pusės.

Suprantama, jeigu len- 
Pirmas smarkus puoli- kai būtų veržėsi į Lietuvą, 

mas Vokietijos įvyko pir- tai ir Lietuvos kariuomenė 
madienį, rūgs. 4 d., kada 
Prancūzijos armija iš oro 
ir ant žemės puolė Vokieti
jos Siegfried tvirtovę va
kariniame fronte, o Angli
jos karo orlaiviai pradėjo 
bombarduoti vokiečių ka
rinius laivus Kiel kanale. 
Prancūzai smarkiai pradė
jo atakuoti vokiečius ties 
Maginot tvirtovėmis, kad Yorko pas. parodai, 
atitraukti Vokietijos karo Kaune atsiuntė sekančio 
jėgas nuo Lenkijos. Lenki- turinio sveikinimo telegra
mai dabar bus kiek leng-; mą: “Negalėdami dalyvau- 
viau kariauti, bet ji vargiai 
galės atsilaikyti. Lenkija 
dabar yra karo laukas.

I

Į
' Maskva, rūgs. 18, — So
vietų Rusijos vyriausybė 
nemano, kad Anglija ir 

ni jos lenkai turėjo sutrau- Prancūzija tikrai kovos
v •

laimingi — sužeisti.

Prancūzai Puola Siegf ried 
Tvirtoves

•> būtų buvus įvelta į karą, 
i nes Lietuva laikosi griežto 
neutralumo. Lenkai pasi
traukė į Gardiną.

Užjūrio Brolių Sveikinimas

Anglija tyčia nebombar-

Nuskandino Anglijos Lavą 
'Athenia'

New York, N. Y. rūgs. 10 
i d. Lietuvos Komitetas 

kad New Yorko pas. parodai,

Hitleris Paskelbė Savo
Įpėdinius

VVashington, D. C., rūgs.
18
šaukia Kongreso vadus ir 
savo kabineto viršininkus 
į konferenciją, rugsėjo 20 
d., 3 vai. po pietų, Baltuo
se Rūmuose. Konferenci
joje tarsis apie Europos 
padėtį.

Prez. Rooseveltas

Kunigas Išrinktas Darbinin
kams Vadovauti

Berlynas, Vokietija —'_
Vokietijos diktatorius Hit-; 
leris, kalbėdamas reichs
tage (parliamente) prieš 
pradėsiant karą, pareiškė, 
kad jis užsivilkęs kariškio i 
uniformą ir jos nenusivilk- į 

1 sęs kol nebus laimėtas ka-' 
ras arba jis žūsiąs karo; 
lauke. Jeigu jis žūsiąs ka-i 
ro lauke, tai jo vietą už-į 
imsiąs Goering’as. o Goe-> 
ring’ui žuvus, jo vietą už-j 
imsiąs Hess.

ti Lietuvių Dienoje, nuo
širdžiai sveikiname Paro
dos Vadybą, Amerikos Lie
tuvių Komitetą, ir visus 
Lietuvių Dienos dalyvius, 

i linkėdami kuo geriausios 
: kloties.” Lietuvos Komite- 
1 tas New Yorko Parodai.

Londonas, Anglija— Do- 
naldson laivas “Athenia” 
plaukė iš Liverpool į Mon- 
treal, Canada. Pirmadienį 

! rūgs. 4 d., apie 200 mylių į 
i šiaurvakarus nuo Airijos 
laivas nuskendo. Laivo ka
pitonas sako, kad laivas 
buvo torpeduotas. Anglija 
kaltina Vokietiją. Bet Vo
kietija kaltės neprisiima ir 
sako, kad pačios Anglijos 
mina galėjo nuskandinti 
laivą.

Laivu “Athenia” važiavo 
1347 keleiviai ir gal būti 
buvo apie 100 darbininkų. 
Tarp kitų buvo apie 300 a- 
merikiečių. Sakoma, kad 
toje nelaimėje žuvo apie 
28 žmonių; kitus išgelbė
jo britų laivais.

LDS SEIMAS
y

Naciai Sunaikino Katalikų 
Moterų Draugiją

Buffalo. N. Y. rūgs. 18— 
Darbo federacijos unija iš
rinko kunigą William Kel- 
ly. O. M. I., būti vadu ir jų 
reikaluose patarėju.

Dusseldorf, Vokietija,— 
Rug. 18, — Naciai sunaiki
no katalikių moterų ir mo
tinų draugiją ir jų visą 
turtą užgrobė. Draugija 
turėjo virš milijono narių.

It

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.
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Ispanijos Uždavinys

lietuvių tautiniam, kultū
riniam ir labdaringam tik
slui ir vedimui propagan
dos.

b) Spalių mėnesį skirti 
vajų rinkimui aukų fondo 
naudai.

c) Paraginti visus Fede
racijos skyrius pagyvinti 
akciją pavergtų kraštų va
davimo reikalu.

d) Atsišaukti į visus kle
bonus, kad savo parapijo
se, kur dar nėra įsteigti 
Federacijos skyrius, kurie 
tuo pačiu laiku yra ir oku
puotų kraštų vadavimo 
skyriais.

e) Sekmingesniam darbo 
varymui, Federacijos Ta
ryba sudarė specialią pa
vergtų kraštų vadavimo 
reikalais sekciją.

Gyventojų Skaičius Europoje

Europos karui prasidėjus ir valstybėms grupuo
jantis vienon ar kiton kryptin, kai kas užduoda sau 
klausimą: kur kryps Ispanija — fašistų stovyklon, ar 
bus neutrali? (Apie jos demokratiškumą nė nekalba
ma — manoma, kad tai negalimas dalykas). Daugelis 
nepalankių generolų Franco politikų (visi kairieji) 
primygtinai teigia, kad Franco būtinai turi virsti fa
šistu, nes jis griežtai nusistatęs prieš komunizmą ir 
civiliniam kare naudojosi fašistų - italų ir nacių-vo- 
kiečių pagalba. Tuos visus kritikų spėliojimus išblaš
ko pats Franco, pareikšdamas, kad šiam kare jis bus 
visiškai neutralus. Jam užteko civilinio karo baiseny
bių. Dabar vienintelė jo rūpestis — atstatyti nualin
tą ir pusiau sugriautą Ispanijos kraštą.

Vienas žymus Ameerikos diplomatas, buvusis 
Belgijos ambasadorius, Hugh Gibson (nekatalikas) 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su gen. Franco ir neperse
niai tai paskelbė, kalbėdamas per radio iš Londono. P. 
Gibson ne vien tik su Franco kalbėjosi. Jis išvažinėjo 
Ispaniją skersai ir išilgai, padaręs 5000 mylių kelionę 
ir nuodugniai ištyręs dabartinę Ispanijos būklę, ne-i 
praleisdamas nevienos progos susipažinti su esamais1 
tarp įvairiausių žmonių santykiais. Anot p. Gibsono; 1 
vadinti Ispaniją fašistine tauta ar valstybe tai tik vie
ni juokai. Nieks ten apie fašizmą nesvajoja. Visi tik 
iš prityrimo žino, kad komunizmas tai tautos pražūtis 
ir kad svarbiausias dabar ispanų uždavinys — atsta
tyti ekonominę šalies gerovę. Kai dėl valdžios formos, 
tai patys žmonės tai išspręsią, kai tik kiek atsigriebs 
iš padarytųjų civiliniam kare ekonominių nuostolių.
Gen. Franco pareiškė, kad vokiečiams ir italams jau talikiška visuomene, 
atsiteista už suteiktąją pagalbą, o kas dar belieka sko- d) Stiprinti Amerikos 
los, tai bus atsilyginta prie pirmos galimybės. Tad į liet, tautinę sąmonę per 
politinę Ispanijos padėtį minėtieji talkininkai jokios! organizacijas spaudą, mo- 
įtakos neturi. Apie žiaurų pasielgimą su karo belais- kyklas ir kitus galimus 
viais kairieji skelbia pačias fantastiškiausias pasakas. 
Belaisviai dirba, tas tiesa, bet taip pat dirba ir visi ki
ti ispanai, kad tik greičiau atvestų savo tėvynę į bent 
kiek pakenčiamą būklę. Teisiama tik kriminalistus, 
kuriems įrodyta žmogžudystės, kankinimai, padegi
mai ir kiti kriminališki darbai. Franco gerai tai žino, 
kad juo maloniau bus pasielgta su buvusiais priešais, 
juo greičiau ir vieningiau jie stos į bendrą šalies at
statymo darbą. O atstatyti tenka daug, labai daug. 
Civilinis karas buvo pernelyg žiaurus ir pragaištingas. 
Keršto perimti raudonieji, ypač ateiviai, žudė ir naiki
no viską, kada pamatė, kad ne jų viršus bus. Tokiai 
nualintai šaliai, vos išėjusiai iš karo baisenybių, nau
jas karas atrodo kaip nauja nelaimė. Ispanija apsi
sprendė būti neutrali. K.

ALRK Federacijos kon
gresas išklausęs gerb. pro- j 

j fesoriaus Dr. K. Pakšto tu- j 
įriningos kalbos apie mūsii 
į tautos aktualiausius klau
simus, apie tarptautinę ir 
vidaus Lietuvos padėtį, 
Lietuvos katalikiškas or
ganizacijas ir jų vadus ir 
apie Amerikos lietuvių 
tautinį likimą, nutarė:

a) padėkoti referentui, 
prof. K. Pakštui, už gražią 
kalbą, pagirti Lietuvos da
bartinį nusistatymą, laiky
tis nuošaliai kilusioje Eu
ropos krizėje;

b) Sveikinti pradėtąjį 
darbą vienyti tautą, atsta
tyti normalią vidaus poli
tikos padėtį ir traukti prie 
valstybės vairo geriausias 
tautos jėgas.

c) Kooperuoti visuose 
darbuose ir reikaluose su 
organizuota Lietuvos ka-

I

I

j

Naujausiais duomenimis 
dabar visame pasaulyje y- 
ra per 2 milijardus gyven
tojų, būtent 2,140,000,000. 
Dar prieš keletą metų že
mės rutulio gyventojų 
duomenys neprašokdavo 
jdviejų miliardų. Gyvento
jų prieauglis kultūringuo
se kraštuose tolydžio didė
ja ir čia vidutiniškai vie
nam gyventojų tūkstan
tiui tenka prieauglio 3—7, 
o Azijos kraštuose gyven
tojų prieauglio tenka po 
25 ligi 30 vienam tūkstan- 

■ čiui.
Europoje gyventojų prie

auglio vienam tūkstančiui 
tenka:

10,3
11,5
8.7
9,2
7,1
7,0
5.7
5,0

Be šių mažesnių valsty
bių Europoje yra dar ma

išesnių, bet ir nepriklauso- 
įmų valstybių: Liuksem
burgas 300,000 gyventojų, 

(Lichtenšteinas 10,200 gy
ventojų, Monako 22,000 
gyventojų ir visų mažiau
sia Vatikano, vadinama 
Popiežiaus valstybėlė, tu- 
jrinti vos tik vieną tūkstan
ti gyventojų, tai daugiau
sia Šventojo sosto perso
nalas. Štai truputis iš tos 
valstybės statistikos: ten 
gyvena italų 853, šveicarų 
121, prancūzų 10 ir vokie- Amerikos lietuvių

I

I

Marianapolio Kolegijai 
Mokslą Pradedant

būdus.
e) Rengti prof. Pakštui 

prakalbų maršrutą, po vi
sas Amerikos lietuvių ko
lonijas.

ALRK Federacijos Kongreso 
Rezoliucijos

Europos ka-

pritarti tai 
kuri vykdo

(ALRK Federacijos kon-jmė žinią, kad LRKSA rū- 
gresas įvyko rugsėjo 12 ir : pėsčiu pradėtas lietuvių 
13 d. d., š. m., Apreiškimo į katalikų parapijose skau- 
parapijoj, Brooklyn, N. Y.) tų sąjūdis. Pradžia pada

ryta Chicagos apskrityje, 
vadovaujant p. J. Rakš- 
čiui. Kongresas nuošir-

•9

Jaunimo Klausimu
ALRK Federacijos Kon-j džiai pritaria ir giria skau

st __ įškiauSęS kun. V. | įų organizavimą ir šiam 
Masiulio referato jaunimo darbui pažada moralinę 
organizavimo reikalu,: 
vienbalsiai reiškia jam 
nuoširdžią padėką už deda
mas pastangas ir patiek
tus planus jaunimo suor
ganizavimui.

Kongresas prašo kun. 
Masiulio, kooperuojant su' 
Federacija, įsteigti atsto-, į0 pavergtų Lietuvos kraš- 
vybę lietuvių katalikų jau- vadavimo reikalais, iš- 
nimo organizavimui Ame- reįškė nuoširdžią padėką 
rikoje ir vadų nuoširdaus jr nutarė: 
su juo kooperavimo.

gresas, išklausęs kun. V. ■ organizavimą ir šiam

• v
paramą.

I
i

Lietuvos Okupuotų Kraštų 
Vadovavimo Reikalu

ALRK Federacijos Kon
gresas išklausęs redakto
riaus Mato Zujaus refera-

a) Įpareigoti Kat. Fede
racijos Tarybą prie Tautos 
Fondo įsteigti atskirą fon- 

ALRK Federacijos Kon- dą vien tik rėmimui pa- 
gresas su džiaugsmu prie- vergtų Lietuvos kraštų,

Skautų Reikalu

Rodos dar taip neseniai 
šventėm pabaigos mokslo 
metų akto dieną, o štai jau 
ir vėl šimtai tūkstančių 
moksleivių pradėjo naujus 
mokslo metus. Tūkstančių 
Amerikos mokyklų tarpe, 
naujus mokslo metus pra
dėjo ir Marianapolio Kole
gija. Palyginus per trum
pą laiką. Marianapolio Ko
legija sulaukė daug gra
žios simpatijos ne tik iš 

i visuo
menės, bet gavo pasitikėji
mą visų kitu Amerikos ko
legijų ir įėjo į jų tarpą, 
kaip naujas narvs. Džiugu 
ir malonu yra dėl to vi
siems lietuviams ir garbė 
jos globėjams.

Nors daug yra Ameriko
je garsių kolegijų, tačiau 
nereikia manyti, kad jos 

I visos išleidžia garsius ir iš
auklėtus žmones. Ne. gar
sius ir išauklėtus žmones 
išleidžia daugiau tos kole
gijos, kurios savo auklėti
niams duoda ne tik moks
lą. bet ir auklėjimą. Viena 
iš tokių kolegijų yra ir Ma
rianapolio Kolegija. Ji 

įduoda mokslą, ji auklėja 
| jaunimą, ji gaivina lietu
vių tautos idealus, ji remia 
ir palaiko siekiančius mo
kslo viršūnių jaunuolius.

Kadangi Marianapolio 
kolegija iš tikrųjų yra pa
sididžiavimas visų lietu
vių, todėl visų Amerikos 
lietuvių yra pareiga kole
giją visuomet paremti. Ne
pamirškime, kad Mariana
polio kolegijoje beveik a- 
pie pusė berniukų mokosi 
dykai, todėl, paremdami 
Marianapolio kolegiją, mes 
padedame ne tik pačiai ko
legijai, bet ypač pagelbsti- 
me ir paremiame tuos ber
niukus, kurie neturi iš ko 
siekti aukštesnio mokslo. 
Atsiminkime ir tai, kad 
turtingų lietuvių Ameriko
je yra maža, o lietuviai v- 
ra gabūs ir greitai prasi
muša į gyvenimą, jei tik
tai gauna progos pasiekti 
mokslą. Iš to viso seka — 
padėkime savo neturtin
giems jaunuoliams vis di
desniam skaičiui pasiekti 
mokslo viršūnes. Kolegija 
metai iš metų vis auga mo
kinių skaičiumi, garsė ja ir 
plečias. Jai reikalingos jau 
naujos patalpos, kurios, 
rodos, šįmet jau bus pra- 

i dėtos statyti ir dėlto vi
siems reikalinga rūpintis 
ir sielotis kolegijos reika
lais. Jei nesirūpinsime ko
legija, tai visai nesirūpin
kime ir visais kitais lietu
vių nutautėjimo reikalais, 
nes kolegija yra viena iš 
svarbių lietuvybės gaivin
tojų.

Tat pradedant Mariana
polio kolegi jai mokslą, rei
kia nuoširdžiai jai palinkė
ti gražiausių vaisių moks
le. auklė jime ir lietuvių 
tautinio gaivinimo darbe. 
Auk, garsėk ir tobulėk lie
tuvių Alma Mater Ameri
koje. P. Kupraitis.

i

I

10,5
9.6
9,4
9,4
7.1
6.2
5,9
5.7

natūralaus1
čių 9. Paskutinės statisti

škos duomenimis ten buvo 
; vedybų 5, gimė 4 ir mirė 2. 
Čia suminėtos pačios ma
žosios valstybės gyvena vi
sai nepriklausomai, tačiau 
glaudžiuose ryšiuose su 
kaimyninėmis valstybė
mis. Jos, išskyrus Vatika
ną, nelaiko savo atstovy
bių užsienyje, ten joms at
stovauti pavedusios ki
toms.

1935 m. 1938
23.5
14.5
12,1
11.5
11,4
11,3 10,1

21.9
13,0
10.9
11,0
10,1

Sov. Rusija 
Jugoslavija 
Lenkija 
Olandija 
Ispanija 
Portugalija

Pagal gyventojų prieau
glį šios šešios valstybės 
laikomos pirmoje vietoje. 
Pažymėtina, kad Rusijos 
kai kuriose vietose, pav. 
Gudijoje, vienam gyvento
ju tūkstančiui tenka net 
26 prieauglio.

Gyventojų prieauglio 
statistikos duomenimis

kad jos pradėtų rūpintis 
mūsų visuomenės blaivini
mo reikalais. Šiuo atžvil
giu mūsų veikėjai daug 
kur pasitarnautų, jei 
stengtųsi surengti išvažia
vimus, piknikus ir šiaip 
jau pramogas salėje, kiek 
galima blaivesnius, bū
tent: nevien paprastam 
pasilinksminimui su gėri
mais ir pasišokimui, bet 
su tam tikromis progra
momis, kuriomis būtų ke
liama žmonės blaivumo ir 
lietuviškumo kultūra.

ALRK Federacijos kon
gresas Brooklyne, rūgs. 13 
d., aptaręs lietuvių tautos 
aktualiuosius reikalus nu
sprendė:

1) Laikyti išmintingą ir 
labai girtiną Lietuvos vy
riausybės neutralumą pra
sidėjusiame 
re.

2) Karštai 
vyriausybei,
visų tautos grupių vieny
bę ir atstovauja visai lietu
vių tautai.

3) Lietuvių mokyklose 
Amerikoje sustiprinti lie
tuvių kalbą, istoriją ir ge
ografiją, prašant tam rei
kalui iš Lietuvos paramos.

4) Prašyti Lietuvos sti
pendijų Kaune, baigų-, 
siems Marianapolio Kole-| 
giją, Seserų Kazimieriečių, 
ir Pranciškiečių akademi-j 
joms ir kitoms lietuvių ka
talikų parapijos aukštes
nėms mokykloms Ameri
koje, rekomenduojant dva
sios vadams.

5) Suruošti Lietuvos ir 
Amerikos lėšomis vasari
nes ekskursijas į Lietuvą, 
baigusiems lietuvių moky
klas Amerikoje ir gavu
siems geriausius lietuvių 
kalbos pažymius.

Kongresas pageidauja, 
kad Federacijos Taryba 
stengtųsi sudaryti galimy
bes visoms mūsų centrali- 
nėms organizacijoms turė
ti nuolatinį keliaujantį iš 
kolonijos į koloniją orga
nizatorių ar organizato
rius, kurie bevažinėdami 
stiprintų atskirų organi
zacijų skyrius ir bendrąjį 
mūsų centro — Federaci
jos veikimą ir platintų lie
tuvių katalikišką spaudą.

Visuomenės Blaivumo 
Reikalais

Kongresas kreipia dėme
sį į mūsų įvairių įstaigų ir 
organizacijų vadovybes,.

4.1
4.3
3,9
3.4
3,0
2.1
1,0
0,5

5,0
3,9
3,7
3.4
2.5
2.3
1.4
0,3
529
di-
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antroje vietoje atsiduria 
šios Europos valstybės: 
Bulgarija 
Rumunija 
Italija 
Lietuva
Vokietija 
Danija 
Vengrija 
Suomija

Mažiausio
gyventojų prieauglio gru
pei priskiriamos šios Eu
ropos valstybės: 
Norvegija 
Čekoslovakija 
Šveicarija 
Latvija 
Anglija 
Švedija 
Estija 
Prancūzija

Iš viso Europoje yra 
milijonai. Europoje 
džiausią valstybė Sov. Ru- j iš visų Europos kraštų 
sija, turinti dabar apie 175 tirščiausiai gyvenamos 
milijonus gyventojų. Po šios valstybės, skaitant 
jos pirma vieta tenka Vo- vienam kvadratiniam km 
kieti jai su apie 80 mil. gy- tenka gyventojų: Belgijo- 
ventojų, Italija 42 mil., je 274, Olandijoje 247, An- 
Anglija apie 42 mil. ir glijoje, 196, Italijoje 104. 
Prancūzija apie 42 mil. Iš Išskyrus Vokietiją ir Če- 
šių didžiųjų valstybių, į- koslovakiją, šios valstybės 
skaitant ir kolonijas, dau- turi savo kolonijų. Be ko- 
giausia turi gyventojų An- lonijų, ir daugiausia žemės 
glija, būtent: 525 mil., ūkio kraštai, pagal gyven- 
Prancūzija 111 mil., Itali- tojų tirštumą taip atrodo: 
ja su kolonijom turi tik 52 Danijoje viename kvadra- 
mil. tiniame kilometre gyvena

Vidutinio dydžio valsty- žmonės, Jugoslavijoje I 
62, Lietuvoje 45, Estijoje: 
24 ir Latvijoje 30. Kai ku
rios valstybės turi plačius į 
negyvenamus plotus, todėl 
ten gyventojai gyvena re-Į 
tai. Prie šių valstybių pri-‘. 
klauso Sov. Rusija, čia 1* 
kv. kilometre gyvena 22 
žmonės, Švedijoje 14, Suo
mijoje 9 ir Norvegijoje 
taip pat 9 žmonės.

Iš šių duomenų matyti, 
kad Lietuvoje gali dar gy
venti du kartu tiek žmo
nių, tai tuo atveju tik pri
lygtų prie Danijos ir Pran
cūzijos gyventojų tirštu- 
mo, ir toli dar nepasiektų 
Anglijos, Belgijos, Olandi
jos, Vokietijos ir Čekoslo
vakijos. “Tr.”

bių grupei priklauso:
Lenkija 34,7 mil.
Ispanija 25,5 mil.
Rumunija 19,6 mil.
Portugalija 16,3 mil.
Jugoslavija 15,4 mil.
Čekoslovakija 10,2 mil.
Bulgarija 10,0 mil.

Mažesniųjų valstybių
grupei priklauso:
Graikija 6,9 mil.
Švedija 6,7 mil.
Bulgarija 6,3 mil.
Šveicarija 4,1 mil.
Suomija 3,8 mil.
Danija 3,7 mil.
Norvegija 2,9 mil.
Lietuva 2,4 mil.
Latvija 1,9 mil.
Estija 1,1 mil.

{DOMI šveicaruos kariuomene

I

esančias šveicarų
I

Federacijos kongresas 
džiaugiasi Lietuvių Die
nos, įvykusios rūgs. 10, 
1939, pasisekimu ir dėkoja 
visiems tos dienos rengė
jams ir programos daly
viams už gražų jų darbą, 
tik apgailestauja, kad taip 
iškilmingos dienos proga 
p. Generalinis Konsulas 
pasinaudojo įžeisti katali
kus, keldamas aikštėn tik 
p. Šliupo vardą, kuris visą 
gyvenimą šmeižė katali
kus ir ardė Amerikos lietu
vių vieningą darbą.

Padėka
ALRK Federacijos 

gresas nuoširdžiai dėkoja 
gerb. kun. Norbutui, Pa
kalniui ir visiems prisidė- 
jusiems prie surengimo 
šio XXVII Federacijos 
Kongreso.

Taip pat Kongreso daly
viai reiškia gilią padėką 
posėdžio vedėjams ir pre
legentams.

Kon

Kai kuriuose kraštuose reivio tarnybos vieta lai 
jauni vyrai stengiasi iš- koma —paslapty. Į kai 
vengti karinės prievolės, nuošė 
o Šveicarijos priešingai: kareivines civiliai visai ne- 
čia kiekvienas subrendęs gali patekti, 
vyras stengiasi būtinai | Kai kareivis grįžta iš ka-

| patekti į kariuomenę. 0 riuomenės, jam duodama 
kurie į kariuomenę nepa- pasiimti į namus kariška 
tenka, tie turi mokėti ne- uniforma, visi turėti gink- 
mažus mokesčius krašto lai, o raitininkai gauna ar- 
gynimo reikalams. Stojant klį ir balną. Todėl į kasme- 
į šveicarų kariuomenę rei- tinius pakartojimus ir pra- 
kia ne tik turėti gerą svei- timus visi atsarginiai vyk- 
katą, bet ir būti gerai iš- sta ginkluoti ir pilnoje 

įlavintam. Jaunuolis turi šarvuotėje. Šveicarai dar 
j gerai mokėti gimtąją kai- turi ypatingą kariuomenę 
bą, žinoti krašto geografi
ją ir mokėti matematikos, dalinius priimama tik tvir- 
truputį geometrijos ir kitų to sudėjimo, stiprius vy- 
dalykų, iš kurių reikia lai- rus, gerus sportininkus, 
kyti egzaminus. Priimtas taikliai šaudančius ir užsi- 
į kariuomenę vyras tar- grūdinusius vyrus. Tuo 
nauja joje tik tris mene- būdu beveik visi šveicarų 
sius, o po to paleidžiamas vyrai yra nuolatinėje karo 
į atsargą. Tačiau ligi 30 Į tarnyboje arba milicijoje, 
metų amžiaus jis turi kas- Beveik kiekviename name 
met vykti į savo dalį atlik- yra atsargos karys ir jo 

ginklai bei amunicija. O 
ir šiaip vyrai yra geri šau
liai ir turi šautuvus. Visi 
pasienių gyventojai yra 
paruošti ir pamokyti, kaip 
elgtis karo atveju. Karui 
kilus, kiekvienas šveicarų 
namas tuojau virsta maža

ti pakartojimo. Būdamas 
kariuomenėje kiekvienas 
kareivis gauna po 2 fran
kus per dieną ir visą išlai
kymą. Kareiviai gyvena 
kalnų tvirtovėse ir fortuo
se, į kuriuos pašaliečiui 
draudžiama įeiti, todėl ka-

Alpių šaulius, į kurių tvirto vėle, pasirengusia 
sutikti nekviestus svečius. 
Patys šveicarai sako, kad 
karui kilus per porą valan
dų būtų aklinai uždarytos 
visos krašto sienos, o gy
ventojai jau būtų pasiruo
šę gintis nuo priešo.

“M. L.”

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir pražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.
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Iš Lietuvių Dienos Pasaulinėje Parodoje
choras (25 balsai), Hart- 
ford, Conn., vad. J. Balsis. 
Šv. Pranciškaus par. cho
ras (30 balsų), Lawrence, 
Mass., vad. P. Sakas. Šv. 
Kazimiero par. choras (40 
balsų), Luzerne, Pa., vad. 
J. Varaitis. Šv. Marijos pa
rapijos choras (60 balsų), 
Kingston, Pa., vad. J. Sau- 
čiūnas. Šv. Juozapo par. 
choras (46 balsai), Maha
noy City, Pa., vad. J. Sliu- 
zelis. Atsimainymo par. 
choras (40 balsų), Maspe- 

jth’e, N. Y., vad. A. Vismi
nas. Šv. Pranciškaus par. 
choras (26 balsai), Miners 
Mills, Pa., vad. S. Simona- 
vičius. Šv. Pranciškaus pa
rapijos choras (27 balsai), 
Minersville, Pa., vad. J. Mi
kutavičius. Šv. Kazimiero 
parap. choras, New Haven, 
Conn., vad. p. A. M. Kripas. 
Šv. Andriejaus parap. cho
ras (55 balsų), New Bri- 
tain, Conn., vad. K. Žalnie- 
raitis. Švč. Trejybės parap. 
choras (25 balsai), New- 
ark, N. J., vad. A. Giedrai
tis. Šv. Jurgio parap. cho
ras (40 balsų), Norwood, 
Mass., vad. A. Šlapelis. Šv. 
Kazimiero parap. choras 
(60 balsų), Pittston, Pa., 
vad. J. Kudirka. Ėmimo į 
Dangų par. choras (36 bal
sai), Pittsburgh, Pa., vad. 
J. Senulis. Šv. Vincento 
par. choras (35 balsai), 
Pittsburgh, Pa., vad. A. 
Sadauskas. Šv. Kazimiero 
par. choras (48 balsai), 
Philadelphia, Pa., vad. J. 
Mickūnas. L. Vyčių cho
ras (80 balsų), Philadel
phia. Pa. “Dainos” choras 
(36 balsai), Philadelphia, 
Pa. Šv. Kazimiero par. cho
ras (55 balsai), vad. Kara- 
sauskas. Šv. Kazimiero pa
rapijos choras (38 balsai), 
Providence, R. I., vad. J. 
Banys. Šv. Kazimiero par. 
choras (48 balsai), Pater
son, N. J. Šv. Jurgio par. 
choras (50 balsų), Shenan- 
doah, Pa., vad. A. Grigo
raitis. Šv. Juozapo par. 
choras (60 balsų), Scran- 

1 vad K ton’ Pa-’vad- Bulevičius. 
Šv Mvkolo Šv- Kazimiero par. choras 

’ (22 balsai) i <32 balsai) St- c3air’ Pa”

Rugsėjo 10 d., š. m. Pa
saulinės Parodos New 
Yorke. Court of Peace aik
štėje. dar buvo dešimts mi
nučių lig dešimtos vai., 
o jau p. komp. Žilevičius 
su ištisa eile muzikų var
gonininkų riktavo jungtinį 
chorą ir jau pradėjo plauk
ti pirmieji ankstyvo ryto 
lietuviškos dainos aidai.

Įdomu buvo žinoti iš kur 
tie chorai atvykę ir šiuo 
atveju bus galima sužino
ti apie juos, nes didžioji 
programos dalis buvo pa
skelbta programos knygu
tėje ir ji turėjo būti išpil
dyta šių choru choro ir ki- •7 * *

tų vienetų antrą vai. po 
pietų. Programoje yra pa
žymėti šie chorai, kurie 
sudarę jungtinį chorą:

Šv. Kazimiero par. cho
ras (60 balsų), Amster- 
dam. N. Y., vad. Juozas Al- 
šauskas. Šv. Pranciškaus 
parap. choras (40 balsų), 
Athol. Mass., vad. Jurgis 
Stačiokas. Šv. Juozapo pa
rap. choras (30 balsų), 
Binghamton, N. Y., vad. E. 
Šlapelis. Šv. Jurgio parap. 
choras (36 balsai), Bridge- 
port. Conn., vad. A. Stani- 
šauskas. Apreiškimo par.’ 
choras. (95 balsai), Brook
lyn. N. Y., vad. J. Jankus. 
Šv. Jurgio parap. choras. 
(57 balsai). Brooklyn. N. 
Y., vad J. Brundza. Kara
lienės Angelų parap. cho
ras (76 balsai), Brooklyn. 
N. Y. vad. Pr. Dulkė. “O- 
peretės” choras. (48 bal
sai) Brooklyn, N. Y., vad. 
V. Tamkus. “Lietuvos Dai
na' ansamblis (16 balsų), 
Brooklyn. N. Y., vad. V. 
Tamkus. Šv. Roko parap. 
choras. (45 balsai) Brock
ton. Mass.. vad. J. Vaičai
tis. Nekalto Prasidėjimo P. 
M. choras (50 balsų), Cam
bridge. Mass.. vad. M. Kar
bauskas. L. Vyčių choras, 
(60 balsų), Chicago, III., 
vad. J. Saurys. “Birutė” 
choras (35 balsų) Chicago, 
III., vad. J. M. Byanskas. 
“Pirmyn"’ choras (38 bal
sai) Chicago. III 
Steponavičius, 
parao. choras, (----------- ,. ...
Easton, Pa., vad. p-lė A. Pi- vad- v: Mikutavičius. Am- 
kutis. Šv 
parap. <

•9
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Šv. Jurgio par. choras (24 
balsai), Utica, N. Y., vad. 
K. Vincius. Šv. Juozapo pa
rapijos L. Vyčių choras 
(80 balsų), Waterbury, 
Ct., vad. A. Aleksis. Lietu
vių Vaizbo Buto choras (40 
balsų), Waterbury, Ct., 
vad. B. Rasimaitė. Šv. Ka‘- 
zimiero par. < ‘ 
balsų), VVestfield, Mass., 
vad. V. Burdulis. Švč. Tre
jybės par. choras (65 bal
sai), Wilkes - Barre, Pa., 
vad. J. Stulgaitis. Aušros 
Vartų par. choras (50 bal
sų), Worcester, Mass., vad. 
J. Čižauskas. Šv. Kazimie
ro par. choras (70 balsų), 
vad. J. Žemaitis. Šv. Kazi
miero par. choras (35 bal
sai), Montreal, Canada, i 
vad. K. žižiūnas. “Aušros” 
choras, (40 balsų), Toron
to, Canada, vad. L. Pocius.

Tai chorai, kurie dalyva-

vo jungtiniame chorų cho
re. Buvo tai gražus jauni
mo būrys, kuris diriguoja
mas komp. Žilevičiaus iš
pildė dainų programą Lie
tuvių Dienoje pasaulinėj 
parodoj, New Yorke.

Reikia pripažinti, kad vi
sa dauguma, tai parapiji
niai bei katalikiškų orga
nizacijų chorai. Iš tikrųjų 

7 džiaugsmas veržiasi iš gi- 
n lumos širdies, kad lietuviai 

c> °ras T katalikai išeivijoje sudaro 
tokį gražų organizuotą gy
venimą. Juk jaunimas tai 
mūsų ateitis. Lietuviškas 
priežodis sako: “Ką pasėsi, 
tą ir piausi”. Kokį jaunimą 
išauginsi, tokią ir visuo
menę turėsi. Šiuo atveju 
laisvamanių šulai, kurie iš-' 
tisus metus griovė katali
kišką veikimą turėtų su
prasti, kad jie dirbo ardy
mo darbą ir dabar muštis 
į krūtinę atgailaudami dėl 
darytų klaidų ir kenks- 

imingo darbo netik katali
kybei, bet ir lietuvybei.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis. MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skilius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — RaStininkas, 7 Mott St., 
VVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commonvvealth 
Avė., VVorcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. "Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Vargas Girtuoklio Seimai

Kas nežino, kas negirdė
jo apie tą vargą, kurį ten
ka iškentėti dėl girtuoklio 
visai šeimai. Dėl vyro gir
tavimo žmona dažnai ne
gauna nė duonai reikalin
gų pinigų, nekalbant jau 
apie kitų reikalų patenki-' 
nimą. Dažnai ji turi klau
syti pikčiausių keiksmų, o 
net patirti žiauraus elge
sio. Vaikai paliekami be; 
globos, be mokslo, be tin
kamo paruošimo gyveni
mui, o dažnai ir patys iš
moksta ne tik girtuokliau
ti, bet paskęsta ir kito
kiuose nusikaltimuose.

i girtuoklystės, nes ji yra 
i labai paplitusi. Geria pasi
turintieji, nemažiau geria 
beturčiai, geria inteligen
tai, geria ir prasčiokėliai. 
Kiekviename, net ir gar- 
bingiausiame luome gali
me rasti tokių girtuoklių, 
kurie savo luomui daro ti
krą negarbę.

Tvarkinga Katalikiška
* Šeima

su

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULO JONO BUDRIO 

KALBA,
pasakyta Pasaulinėje Pa-, 
rodoje Court of Peace Rug
sėjo mėn. 10 d. Lietuvos 
Dienos proga (anglų kal
ba) :

Girtuoklis—Visuomenės 
Vėžys

Katalikiškoji šeima, 
organizuota katalikybės 
dėsniais ir pagal juos gy
venanti, turėtų būti vi
siems jos nariams ta pa
traukianti jėga, kuri jun
gia šeimos narius į vieną, 
kuri tėvui teikia džiaugs- 
.—, kai jis, savo vaikų ’l’ 1 ~ 1*

mokėjo patarti. Sakė, už
nuodytas oras, perspėjo 
juo nekvėpuoti. Visai tei
singai, tik kaip padaryti.

Mirė tėvo Dietrich tar
nas užnuodytu maro kva
pu. Kitą kur rasti? Kiek
vienas bėgo, vengė susitik
ti. Tik vienas Kolde nebijo 
nei užsikrėtimo, nei bai
sios mirties. Tik jis ėjo į 
lindynes ieškoti ligonių. 
Neradęs jokio draugo savo 
pavojingoj kelionėj prisi
rišo prie ordino juostos 
lempelę, pasiėmė į vieną 
ranką varpelį, į kitą taurę 
su Išganytojo kūnu — ėjo 
visas dienas nuo ryto lig 
vakaro.

Mirtis augo ir augo lyg 
nuodinga upė. Vežimai ve
žė lavonus krūvom į ben
drus kapus. Dievotas pran
ciškonas norėjo visus gel
bėti. Pasibalnojo žirgą ir 
raitas. Stula ant kaklo, 
prie balno lempelė, varpe
lis su taure rankose. Tai 
buvo nepaprastas vaizdas, 
kai pranciškonas su Šven
čiausiu raitas jojo per gat
ves kovoti su baisiąja mir
tim.

Maras jo pasigailėjo, bet 
su kiekvienu mirštančiu 
jo gailestinga širdis išken
tėjo mirties kančias. Jis 
ragino priimti mirtį už sa
vo gyvenimo atgailą. Taip 
sutaikė su Dievu, išgelbėjo 
tūkstančius sielų.

Kurie dar sveiki buvo, 
skubėjo į erdvią šv. Gudu- 
los bažnyčią, klupsti mel
dė Dangų pasigailėjimo. 
Gydytojai manė, kad už
darame Dievo name leng
viau paplis maras. Tada 
tėvas Kolde vidury preky
vietės susikalė lentų lūšną 
ir dieną ir naktį dalijo An
gelų Duoną. Čia galėjo vi
si atsiskubinti ir su juo pa
simelsti, atlikti išpažintį ir 
priimti Komuniją. Jis bu
vo pasigailėjimo angelas, 
nusivylusių guodėjas, ap
leistųjų pagelba.

Atėjus žiema norėjo 
drauge su maru darbštų 
tėvą ir iš šios landynės iš
vyti. Laimė, vienas arti- •Z 7
mos alaus varyklos šeimi
ninkas leido tėvą į savo na
mus. Pasakoja, kad šių na
mų maras visai nelietė. 
Tiesa, keisti namai, bet pa
švęsti karžygiškais Dievo 
tarno meilės darbais ir 
karšta tautos sielų malda.

Pamažu maras atslūgo. 
Gal būt atslūgti prisidėjo 
ir šaltis. Kadaise tirštai 
gyvenamas miestas visai 
ištuštėjo. Sako, apie 32 
tūkstančiai krito maro 
lauke. Ir iš visų tėvo Kolde 
rengtų prie mirties tik du 
neaitvirto. Vienas mirė a- 
bejojime, kitas visai atme
tė bet kokią dvasios pa
galbą. Bet ką tai reiškia tie 
du prieš kelioliką tūkstan
čių, kurie nenuilstamo tė
vo dėka perėjo su tikėji
mu į aną pasaulį.

Gausinga mirtis gražią 
dangui sėklą pasėjo...

“P. P.”

Kenčia dėl girtuoklių ir mo, 
visuomenė, ir valstybė, meilingo būrelio apsuptas. 
Girtuoklis nėra naudingas gali praleisti ilgesnę 
visuomenės narys. Darbu, 
kuriuo jis turėtų pelnytis 
sau ir saviesiems pragy
venimą, dėl savo apsileidi
mo jie nepatarnauja pla
čiajai visuomenei. Neretai 
virsta jai našta. Milijonai 
litų, už kuriuos kas metai 
būtų galima šimtai ir tūk
stančiai pigių butų pasis- 
tayti, darbininkus geres
niais darbo įrankiais aprū
pinti, pakelti šeimų gyve
nimo gerovę, paaukojama 
nepasotinamajam alkoho
lio dievaičiui. Nekalbant 
jau apie praleistą, sugaiš
tą dėl girtavimo laiką, ku
riame tiek daug būtų ga
lima padaryti, tiek naudos 
turėti sau ir kitiems.

Vargas visai šaliai dėl

va
landėlę laiko pasidalyti su 
jais džiaugsmais ir var
gais, sau rasdamas dorovi
nio sustiprinimo, o jiems 
rodydamas tikresnį gyve
nimo kelią.

Nuo pat jaunystės reiktų 
pratinti mažus lietuvius ir 
lietuvaites apseiti be svai
giųjų gėralų, pamėgti, kas 
dora, kas skaistu, kas auk
ština žmogų, pamėgti 
kiekvienam, koks jam pri
einamas, idealą. Daug 
sunkiau yra atpratinti jau 
nuo įprasto gėrimo, negu 
sulaikyti nuo dar nepradė
to. Juk neveltui yra pasa
kiusi senųjų išmintis: ko 
naujas puodas prisigeria, 

■tuo jis visuomet atsiduo
da.

remti Komitetui, Dirigen
tui, Chorvedžiams, choris
tams 
siems kurie dirbo, kad ta 

■Diena pasisektų.
siems ir aukojusiems savo 
tautos garbei ir Jums vi
siems atsilankiusiems, ta
riu nuoširdų ačiū!

Komitetas Lietuvoj, ku
ris ruošė Parodą, atsiuntė 
savo pasveikinimą, kurį 
čia ir perduodu:

“Negalėdami dalyvauti 
, nuošir

džiai sveikiname Parodos 
Vadybą, Amerikos Lietu- 

ivių Komitetą ir visus Lie
tuvių Dienos dalyvius, lin
kėdami kuogeriausios klo
ties.

Lietuvos Komitetas New 
Yorko Parodai”.

Daugumas Jūsų, mano 
brangūs tautiečiai, jau ap
lankėte Lietuvos Paviljoną 
šioje Parodoje. Likusieji 
dar aplankys. Kiti grįžta į 
jį po kelius kartus.

Kas sužadina mūsų visų 
(jausmus, patraukia širdį, 
kai kam ir ašarą išspau
džia? Tai, kad jis yra są- 
vas. Kuklus — bet sąvas. 
Prisiminkite vyskupą Va
lančių. Apylinkės šlėkta, 
manydamas, kad vyskupo 
motinai netinka dėvėti pa
prastos kaimietės rūbus, 
sumanė ją įvilkti į mies
tiškus drabužius ir štai, 
Vyskupas, pamatęs taip 
‘pasipuošusią’ motiną, pa
reiškė: “tai ne mano moti-

bei šokėjams, vi-

dirbu-
Mr. VVorld’s Fair Presi- 

dent, Mr. Federal Com- 
missioner General. 
Guests of Honor, La- 
dies and Gentlemen:

As Acting Commisioner 
General, I feel it my plea- 
sant duty to thank you 
most sincerely for your T. x 
presence here today, for uvių ienoje, 
your hearty greetings and 
for the cordiality which 
you have shown to us.

Through the whole-hear- 
ted cooperation ant pat- 
ronge of the World’s Fair 
Corporation, our vvork was1 
considerably alleviated. i 
and on this occasion, I 
wold likę particularly to 
express our deep gratitude 
to Mr. President and 
Asistants.

And now a word to 
Lithuanian Friends:

(toliau lietuvių kalba)
Didžiai Gerbiamas Pone

Ministre, Brangūs Kole
gos, Brangūs Tautiečiai: 
Ryšium su Lietuvos da

lyvavimu Pasaulinėje Pa-

IR ATĖJO MIRTIS

my

w V --- ' ’-------------------- ----------"------- " I
■ _ ‘ ''Petro ^ir Povilo berland Glee Club, vad. p.!
parap. choras (70 balsų ), J* Stulginskaitė Sv. Petro 
Elizabeth. N. J., vad. J. ži- ir Povilo par. choras (3o; 
levičius. "Aušros” choras ba^sa1)’ Tamaąua, Pa., va-j 
<40 balsų). Gardner, Mas-dovauJa J- Malakauskas 
sashusetts. vad. J. Stačio- Sv* Potro par. choras (46

Motinos Sopulingo- balsai), So. Boston, Mass., rodoje, jai paskirta ir Lie-

I

kas.
sios par. choras (43 bal
sai), Harrison, N. J., vad. 
Pr. Hodelis. Šv. Vincento 
par. choras, (30 baisų), Gi- 
rardville. Pa., vad. V. Sau
rys. Švč. Trejybės par 

į

i*
Ii

4

vad. R. Juška, “šešios Bi
rutės” grupė (6 balsai), 
So. Boston, Mass., vad. p. 
V. Minkus. “Gabija” cho
ras (46 balsai), So. Bos- 

. ton, Mass., vad. S. Paura.

ŠVENTAS RAŠTAS

XV a. per šiaurės Vokie- — išpūstino kaimus, mieš
ti ją perėjo maras — su au- tus, pagrobė paskutinius 
šra kėlės, su žaibu lenkty- gyventojus.
nes darė. Aplėkė kaimus. Atėjo ši pabaisę į tirštai 
kur laukai siūbuoja, ir gyvenamą Briuselio mies- 
tankius miestus, kur žmo- tą. Gatvėse pasirodė gulin- 
nės arti vienas kito gyve- čių žmonių paskutiniai 
na. Nesustabdė jo šuolio trūkčiojimai. Iš išverstų se
nei aukšti mūrai, nei uždą-' kių žiūrėjo priešmirtinė 
ri vartai, nei nukelti tiltai, baimė, veidai pajuodavo, 
nei stipriausios sargybos. Sveiki bėgo namo, užsida- 
Kur tik pasirodė ši juoda rė duris ir spoksojo per už- 
šmėkla tyli kaip naktis, darus langus. Dar vakar 
žiauri kaip alkanas vilkas, trykšte tryško gyvenimas, 
iš tūkstančio gerklių skli- šiandien griuvo kaip mal
do baimės riksmas. i kos ir mirė.

Tai buvo 1488 ir 1189 me- Tuo metu 
tai. ] 
miau siautė maras, bet ne 
taip, baisiai. Mieste ar kai
me, kur tik pasirodė, kilo 
didžiausias vaitojimas. 
Diena saulę temdė, naktis 
didino siaubą. Išgąstis au
go kasdien. Čia vienoj, čia 
kitoj vietoj skambėjo bau- 
kštūs balsai: maras! ma
ras!

I

tuvos Diena. Per tą Dieną 
Lietuva pagerbiama ir Pa
saulinės Parodos Vadovy
bės ir Jungtinių Valstybių 
Valdžios. Šiandien iškil
mingai pasitiktas Lietu
vos. Jų tarpe yra tautos na, mano yra kaimietė”, 
prezentuojama kariuome- Tokia ji jam buvo meiliau- 
nė, ir į mūsų šventę atsi- šia, tokią jis sodindavo už 
lankė aukšti svečiai, kurie 
tarė savo pasveikinimo žo
dį; mes turime svečių tar
pe ir broliškos Latvijos bei 
draugingos Estijos atsto
vus. Yra svečių ir iš Lietu
vos. J ųtarpe yra tautos 
veteranas, Daktaras Šliu
pas. (apie Šliupą labai sti
priai pabrėžė ir padarė 
pauzą. Red.). Europos pa
dėtis pakenkė Pasaulinei 
Parodai — ji pakenkė ir 
mums. Pasigendame sve
čių, kurie ruošėsi tai šven
tei atvykti. Šios dienos 
šventė surinko mimas lie
tuvių iš įvairiausių Jungti
nių Amerikos Valstybių ir 
Kanados vietų.

Lietuvos Dienai ruošti ir

Saksonijos 
Kitais metais ir pir- hercogas su dviem tūks- 

-------- tančiais ginkluotų karių 
žygiavo į miestą. Pamatę 
kariai baisų mirimą, išlak
stė. O mirtis sekė pakul- 
niui.

Gatvės nutilo. Tik šen
•

ten skambėjo" varpelis per 
gatves, per aikštes ir ats
kirus pašalius — dieną ir 
naktį. Tai ėjo su taure ku
nigas. Pirma jo su lempele 
tarnas. Ir namuose, ir ga- 
vėj, kur tik buvo sergan
tys, visur pritiko nenuils
tantis tėvas Dietrich Kol- 
de pranciškonas iš Booten- 
dal vienuolyno. Ėjo guos
damas, drąsindamas ir da
lydamas Švč. Sakramen

te tus. Tokį šventą vyrą mir- 
apystovas atgimusios Lie- į štančiam turėti buvo didi 
tuvos ir dar trumpą laisvo i paguoda.
gyvenimo laikotarpį — tas DI__  17 71___  „.1_ _
supras ir įvertins viską ki- augo vargas. Miesto valdy
tą Parodoje.

Taip žengė juodoji mirtis jų patarimo.

stalo šalia savęs garbin
giausioje vietoje. Jei mū
sų Paviljonas būtų bran
giausiai, kad ir auksu iš
puoštas, jis neatvaizduotų 
Lietuvos.

Noriu atkreipti Jūsų dė
mesį į du dalyku: tai tin
kamai simbolizuojančią 
mūsų parodą, lyg gražios 
pasakos antgalvis, kuklios 
lietuvaitės stovylą prieš 
Paviljoną ir Paviljono šir
dį

į Visos šalys pagerbė “Neži
nomą kareivį”. Mes lietu
viai, šalia to “Nežinomo 
kareivio” ir šalia tų pilkų 
didvyrių, padėjusių galvas 
už Lietuvos laisvę, turime 
gerbti ir tą “Nežinomą

“DARBININKAS”

s

NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

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

$ Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas.
į Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00. “Vargo Mokyklą”.

| 366 Broadway, So. Boston, Mass 
{■M

Lietuvę Motiną”, įskiepy- 
jusią meilę Lietuvai ir iš
laikiusią mūsų vieną iš se
niausių pasaulyje gražią 
lietuvių kalbą ir lietuvišką 
dainą. Kas įsidėmės i dar 
netaip tolimą praeiti sim
bolizuojančią “Vargo Mo
kyklą”, atsižvelgs į visas

Diena iš dienos mieste

ba prašė geriausių gydyto- 
O jie... tik

Žodynai -Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 

ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
S2.25. gerais audeklo apdarais 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė —- 

Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.75.
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Įdomios Žinios Apie Baltijos Jūrą Ką Papasakojo 110 Metų Senukas
Baltijos jūros vardą pir

miausia paskleidė šiaurės 
auksas gintaras. Jau ant
rame tūkstantmetyje prieš 
Kristų, Egiptas ir Graiki
ja gaudavo gintarą iš pie
tinių Baltijos jūros pa
kraščių. Septyni šimtai 
metų prieš Kristų ir

graikai iš gintarinių pa
puošalų jau žinojo Bal

tijos jūrą.
Pirmame šimtmetyje po 
Kristaus vis dažniau 
menai
Baltijos

ro- 
artindavosi prie 

pakraščių, ka
riaudami su germanais.

Romėnai Baltijos jūrą 
vaizdavosi nepaprasto 

didumo.
Nors Baltijos vardas 

šiek tiek primena lotynų 
balteus ir gotų Beit, kas 
reiškia diržas, juosta, bet 
tai dar neįrodo šių žodžių 
giminystės su Baltija. M. 
Prestorius.

Baltijos vardą išveda iš 
lietuviško žodžio “baltas”. 
Su šita mintimi sutinka ir 

. daugiau mokslininkų. Tuo 
būdu išeitų, kad Baltijos

5/ V •

jūros vardą yra davę lietu
viai. Tuo vardu ją vadina 
ir žymiausios pasaulio tau
tos, išskyrus tik vakarinių 
ir šiaurinių jos krantų gy
ventojus.

Baltijos jūra yra apsup
ta 10 valstybių: Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Suomijos, Švedijos, Dani
jos, Vokietijos, Lenkijos ir 
Dancigo. Šiaurėje ji to
liausiai nusitiesia Botnijos 
įlanka, rytuose labiausiai 
prisikiša Suomijos įlanka. 
Tuo būdu Baltija tektų 
laikyti visiškai šiaurinių 
kraštų jūra.

Su Kategatų ir visomis 
įlankomis ir salomis Balti
ja turi apie 415,000 kv. km.

Baltijos jūros salos su
daro apie 30,000 kv. km. 
Didžiausias Baltijos ilgis 
(nuo Skageno rago iki 
Torneo) yra apie 1,800 ki
lometrų, o didesni skersi
niai atstumai yra tokie: 
tarp Klaipėdos ir Karls- 
kronos (pietinis Švedų 
uostas) apie 370 km., tarp 
Klaipėdos ir Stokholmo

Connecticut

Manufacturers of Mamcurc Sets —'Ivory Products

Chester, Connecticut

C. J. BATES & SON

East Lyme, Connecticut

Durnam Duplex Razor Co

Manufacturers of the Durha'»' Dup’ex Razor

Mystic, Connecticut

Pataganset Finishing Co. Ine.

RUSSELL JENNINGS Mfg.Co.

Textile Finishing Surgical —Dressings

Manufacturers of Auger Bits

Chester, Connecticut

Standard Machinery Co
Manufacturers of Bookbinding Machinery and

Plastic Moulding Prcsses

Water St., Mystic, Connecticut

THE PRENTICE CO., Ine.

Manufacturers of Top Rolls and Clearers

Taftvilie, Connecticut

kus, kurie jau lenkiškai 
mokėjo. O kadangi žmonės 
greit lenkiškai neišmoko ir 
vistiek lietuviškai kalbėjo, 
tai ponai pradėjo vartoti 
griežtas priemones.

Esą būdavo, kai tik suži
no, kad baudžiauninkai 
lauke prie darbų lietuviš
kai kalba, tuojau liepia pa- 

keturi balnoti arklius ir zovada 
’ nulėkę pradeda lazdomis 

miestelis, seniau ten buvo čius. Be to, lietuviškai kal- 
tanki giria. Vieną kartą bantieji būdavo už kojų 
grįžtantį poną Garlijauską kariami, dūmuose rūkina- 
iš baliaus toje girioje už
puolę plėšikai. Išsigandęs 
Garlijauskas Dievui pasi
žadėjęs, kad jei iš plėšikų 
ištruks, tai toje vietoje pa
statys bažnyčią. Kadangi 
Garlijauskui iš plėšikų 
rankų pavyko ištrūkti, tai 
netrukus ir bažnyčia pra
dėta statyti. Senelis sakosi 
bažnyčios statymą atsime
nąs ir net pats tame darbe 
dalyvavęs. Tačiau tas už
puolimas taip paveikęs pe
ną Garlijauską, kad jis 
sunkiai apsirgęs ir kiek ^avau Vėsulo dvare. Pono 
laiko pasirgęs, mirė. Garli- palieptas, užsisėdau ant 

arklio ir su metežnikais 
nujojau prie Starapolės į 
Borsko šilą. Kažkas pra
nešė, kad mes ten esame, 
todėl kazokai apsupę šilą 
apie pusantro šimto me- 
težnikų išmušė. Iš didelio 
būrio man ir dar keliems 

Po to, senelis Juozas A-iPavyko pasprukti.
domavičius ilgą laiką dir- * Ar daug baudžiaunin- 

; bęs Linksmadvario dvare, kų tame sukilime dalyva- 
: kurį tuomet lietuviai vadi- vo ■
į no Vėsulo kalno dvaru, oi — Nedaug; daugiausia 
i lenkai “Vesoluvka”. Vėsu- tik tie, kuriems ponai liep- 
lo kalno dvaras priklausė į davo. Mat, paskelbus, kad 
ponui Cviakoriškiui, jį baudžiava panaikinama, 
nuomavo Širvinskas, o vė-, daugumas baudžiauninkų 

iliau Garlijausko žentas buvo dėkingi carui, o po- 
Gauronskis. j '1'"~ t~'"

Marvos (netoli Kauno)
dvaro ponas vokietis Lior-

mokslų nebaigęs atvyko 
pas Fredos poną Garlijaus
ką tarnauti. Garlijauskas 
buvęs žiaurus baudžiau
ninkams, dažnai raitas jo
damas per laukus mušda
vęs juos bizūnu. Dvare vi
si lietuviškai kalbėjo. Mo- 

i kėjęs gerai lietuviškai kal
bėti ponas Garlijauskas ir 
jo septyni vaikai:
sūnūs ir trys dukterys.

Kur dabartinis Garliavos ir bizūnais mušti

Linksmadvary, (Kauno' 
priemiesty), Vyčio gatvė
je, pas savo pasenusią duk
terį gyvena Juozas Ado
mavičius, gimęs 1829 me
tais. Senelis turi 110 metų. 
Nors jis ir labai senas, bet 
dar gana gerai jaučiasi, 
turi puikią atmintį, gerai 
mato ir vaikšto. Tik rankų 
pirštus sunkiai bevaldo ir 
pavargsta valgydamas. 
Taip pat ir su rūkymu var
gas, nes ir pypkės prisi
kimšti nebeišgali. 

I Senelis gimė ir augo Fre
dos (netoli Kauno) dvare, 
kuriame senelio tėvas bu
vo akanamu. Pasak sene-; 
lio, jo tėvas kilęs nuo Sei-I 
nų, mokęsis kunigu, bet 
pašaukimo neturėdamas

460 km., tarp Šventosios ir 
Helsinkio apie 610 km.

Palyginus su kitomis jū-l 
romis, Baltija vis dėlto y- 
ra negili, nes daugiau kaip 
pusė jos dugno nenusilei- 

,džia žemiau kaip 100 m. 
Žinoma, laivininkystei tas 
labai didelės reikšmės ne
turi, nes net didžiausių 

I transokeaninių laivų
gremzlė tesiekia 12 m. Ta
čiau dėl to uostų įrengi- 

' mas sekliuose krantuose 
yra sunkus.

Giliausia visos Baltijos 
vieta yra maždaug pusiau- 
kelyje tarp Stokholmo ir 
Gotlando salos — 469 m., o 
Rygos įlankoje — tik 53 
m. Giliausios vietos tarp; 

(Lietuvos pajūrio ir Švedi
jos kranto tik kaip kur gi
lesnės negu 100 m.

Lietuvos, Latvijos, Vo
kietijos ir Lenkijos pakra- 

; į ščiai daugiau pasižymi 
plačiomis seklumų juosto
mis (iki 5 m. gilumo), per 
kurias didesni laivai į uos
tus gali įplaukti specia
liais pagilintais ir molais 
apsaugotais takais, pav., 

■ Klaipėdos ir Šventosios 
; molai.

Druskos Baltijos jūroje 
lyra daug mažiau, negu ki
tose pakraščių jūrose, ir 
kuo toliau į šiaurę, tuo 
druskingumas mažėja. At
lanto centre druskos svo
ris sudaro 3,7%, Šiaurės 
jūroje — 3,5%, o tarp Dan
cigo, Stokholmo, Klaipė
dos bei Talino tik nuo — 
0,63% — 0,72%. Be to, a- 
pysūrį Baltijos vandenį 
smarkiai atskiedžia gėlu- 
sis didelių upių, dažno lie
taus ir sniego vanduo, ku
lio per metus į jūrą subė
ga net 450 kub. km. Vadi
nasi, iš Baltijos jūros daug 
druskos negalėtumėm iš- 

! sigarinti. 
i Lietuvos pakraščiuose 
nėra vienodas jūros van- 

fdens sūrumas. Prie Palan
gos jie siekia 0,661%, bet 
kai atsisuka pietinis vėjas 
ir atneša nuo Klaipėdos 
Nemuno gėlaus vandens, 
tai vandens sūrumas prie 

Į Palangos sumažėja. Prie
šingai, šiauriniai vėjai at- 
i varo sūresnio vandens sro
vę. Arčiau Ventos ir Dau
guvos žiočių sūrumas vėl 
mažesnis. Nepaprastai ry- 

i škus sūrumo skirtumas galos ponai visus versdavo leivių garlaivis 
Didž. Beito sąsiaurio pa-j 

i I virsiu je (1 %) ir dugne 66i

Į
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mi, kad pagoniška dvasia 
išlėktų.
— Ir vis dėlto tat padėda

vo? — pratariu.
— Ką galėjai padaryti 

prieš ponus?’ Turėjo vers
ti liežuvį į lenkų šnektą. O 
kurie negalėjo išmokti, tie 
per Nemuną atbėgdavo į 
šią pusę. Gi čia tokio ver
timo nebuvo. Kas kaip mo
kėjo, taip kalbėjo.
— Kai 1863 metais caras 

panaikino baudžiavą ir 
prasidėjo maištai, aš tar-

jauską laidojo vakare nau
jai pastatytos Garliavos 
bažnyčios rūsyje. Laidotu
vėse dalyvavo didelė minia 
ponų ir baudžiauninkų, o 
eisenos metu pakelyje 
smalos bačkos degė nuoi 
Fredos dvaro iki Garliavai

• nai vis dar stengėsi bau
džiavą išlaikyti, todėl dau
guma manė, kad ponai vėl

į kė buvo pragarsėjęs me- norl grąžinti baudžiavą. 
• džiotojas. Jis turėjo dide- Todėl < .
1 lę medžioklės šunų moky- baudžiauninkai pranešda- 
!klą kurioje iš mažens šu- vo rusams’. metežnin- 
niukus medžioti pratinda-į ka* yra pasislėpę.
vo. O kad tie šunes geriau! 1865 metais senelis rusų
augtų juos kasdien save 
krūtims žindė apie 20 mo-

i terų baudžiauninkių.
Vieną kartą po medžiok

lės pas poną Liorkę įvyko 
didelis balius. Iš toliau vie- į 
nam atvykusiam baliau-■ o ,visi kiti gyvena. Paskuti- 
ninkui patiko jauna Lior- Rju laiku senelis Adomavi- 
kės baudžiauninkė, gelton- ■ čius apie 15 metų tarnavo 
kasė Mariuką, kurią Lior- sarSu Kauno miesto savi

škė sutiko už porą arklių valdybėje, 
perleisti svečiui. Mariuką Laike Didžiojo karo, 
sužinojo savo likimą ir no- į sako senelis, — buvau sū
rėjo pabėgti, ponai dėl to!s^r^s- Vokiečių gydytojai 
labai užsirūstino. Jie Ma- pripažino, kad man jokių 
riuką pagavo ir, į maišą i maistų nėra ir aš greit mir- 
užrišę, įmetė į Nemuną, sa- s^u- a^ ne nemiriau, 
kydami: bet ^ar ir dabar gyvenu.

— Nenorėjai mus links
minti, tai dabar palinks-; 
mink žuveles...
— Nors anais laikais čia 

buvo sunku gyventi, — pa
sakoja senelis, — bet vis 
dėlto geriau, kaip anoje 
pusėje Nemuno. Ypatingai 
daug žmonių į čia atbėg
davo nuo Vendžiogalos. 
Ten, mat, keli ponai norėjo 
visai išnaikinti lietuvišką 
šnektą.

Pasak senelio,

dažniausiai buvę

j 1865 metais senelis rusų 
buvo sugautas ir nugaben
tas į Petrapilį kariuomenė
je tarnauti. Tarnavo apie 
15 metų muzikantu. Grįžęs 
vedė ir dar susilaukė 15 
vaikų, kurių septyni mirė,

“M. L.”

Veidrodžiai Gydo Nuo 
Jūros Ligos

i m. gilumoje (3,08%). Tai 
i yra dėl to, kad šito sąsiau
rio dugnu j Baltijos jūrą 
bėga sūrus vanduo iš At
lanto, o paviršium į Atlan
tą išeina upiū atskiestas 
vanduo. “M. L.”

į Kas nežino, kad jūromis 
keliaujant tenka susirgti 

Įjūrų liga. Kiekvienas, kas 
; sirgo, žino, kaip tai yra ne- 
’ smagu. Nors laivai rūpin
davosi, kad keleiviai ne- J

sirgtų, tačiau iki šiol nieko 
gero nebuvo pasiekta. Bet 

Vendžio- dabar naujasis anglų ke- 
_ t o i “Maurita-

lenkiškai šnekėti. Pradžio- nia”, kuris greitai išplauks 
je elgdavosi “švelniomis” į į vandenyną, aprūpino sa- 
priemonėmis: išmokusiam vo kajutes ypatingais vei- 
keletą žodžių pratarti len- drodžiais, kurie pavadinti 
kiškai, — mažiau rykščių burtų veidrodžiais. Kiek- 
prie dibos pririšę įkirsda- vienas, kas į tuos veidro- 
vo. Mokytis lenkų kalbos džius pasižiūri, pamato sa- 
reikėjo pas iš kitų dvaru ve labai gerai beatrodantį. 
atgabentus baudžiaunin- Jei kas ir yra išbalęs nu-

vargęs, bet jo veidas atro
do raudonas ir patenkin
tas. Šie burtų veidrodžiai 
kaip tik žada daugelį ke
leivių išgydyti nuo jūrų 
ligos.

Gydytojai kaip tik pabrė
žia, kad dažniausiai jūrų 
liga suserga ne tiek dėl jū
ros aplinkybių, kiek dėl 
psichologinių reiškinių. 
Dažniausia patys ligoniai 
įsikalba sau ligą, nes iš 
anksto pradeda tos ligos

bijotis. Tuo būdu dabar 
kiekvienas keleivis, kuris 
iš anksto pamanys apie 
galimą jūrų ligą, turės tik 
žvilgterėti į veidrodį ir kai 
ten pamatys savo gražų 
linksmą ir patenkintą vei
dą, tai savaime atkris jūrų 
ligos susirgimo galimybės.

“L. A.”

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

Rhode Island

Ladies' Wear — Coatings and Suitings — Westerly, R. I.

Branch Plant at Stafford, Conn.

Swift River Woolen Co

Marion Woolen Mills
Manufacturers of Womens Dress Goods and Cloakings

Boys Suitings

Wyoming, Rhode Island

Richmond Lace Works
Lace Manufacturers

Alton, Richmond Rhode Island
Tel. Caroline 7-R-2

X

Moscow Yarn Mill

i
Manufacturers of Novelty Yarns

Commission Twisting

Hope Valley, Rhode Island

Delite Fabrics, Ine.
Makers of

Woven Elastic Fabrics

Westerly, Rhode Island

KENYON PIECE OYE WORKS

i Kenyon, Rhode Island *

Belleville Woolen Company
Manufacturers of

Belleville, Rhode Island

Women's Wear Woolens

t I
Dorset Woolen Co

Woo!en Manufacturers

I Wickford, Rhode Island
!
|



Antradie: darbininkas 6

Rytinių Valstybių Žinios
BAYONNE, N J.

—■
si visoje Europoje ir Jung. Val
stybėse.

NOVENA
Rugsėjo 21 d. ketvirtadienyje 

7 ;30 P. M. prasideda novena 
prie šv. Mykolo, parapijos Už
tarytojo. *Novena tęsis per 9 d. 
ir baigsis iškilmingais šv. My
kolo atlaidais rugsėjo 29 d. Lai
ke novenos rytais Mišios bus 
laikomos 8:30: vakarais pamok
slas. novenalės maldos ir palai
minimas 7:30. Išpažintis bus 
klausoma rytais prieš Mišias ir 
vakarais po pamaldų. Novena 
ves pats klebonas kun. S. Sto
nis. Kviečiama visus Bayonne 
ir apylinkės lietuvius pasinau- 
dodoti Dievo malonėmis ir uo
liai lankytis į novena.

TRUMPAI APIE VISKĄ
— Kurt. P. Vaitiekūnas iš Jo

navos. vieši pas savo draugą 
kun. kleb. S. Stonį. Atsilankė ir 
į draugijų mitingus ir įdomiai 
papasakojo apie Lietuvą.

— Lietuvių Dienoje didelis 
skaičius Bayoniečių dalyvavo.

— Federacijos Kongresas iš 
Bayonne šv. Mykolo parapijos 
dalyvavo J. Navickas: iš Rožan
čiaus Draugijos D. Marcinkienė 
ir šv. Onos Draugijos O. Masal
skienė.

NEW HAVEN. CONN

KLEBONO PAGERBIMO
PRIIMTUVĖS

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS IŠ 
KOLONUOS

MŪSŲ

Bayonne Šv. Mykolo parapi
jos Rožančiaus ir šv. Onos Dr- 
jos iniciativa yra rengiama rug
sėjo 24 d. sekmadieni pagerbi
mo bei priimtuvių savo klebono 
vakarienė. Vakarienė prasidės 
6:00 vakare. Manoma daug sve
čių sukviesti ir rengiama prog
ramėlė. Tikietų platinimas eina 
labai pasekmingai ir kiekvienas 
rengiasi i savo dvasios vado pa
gerbimo vakarienę.

kad ir 
skait-

Programoj dalyvaus ir p. Er- 
nest Fisher iš Vienuos Staatso- 
pera baritonas, kuris yra daina
vęs Metropolitan Operoj. Pary
žiuj. Berlyne. Milanoj. Dainuo
ja 4 kalbiose — vokiečių, pran
cūzų. italų ir anglų.

Taipgi dalyvaus p. Frieda 
Rummler. pianistė, koncertavu-

Peter F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public

10 Vernon St
VVorcester. Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį
Tel. Worc. 4-6757

Malonu yra pasakyti, 
mūsų kolonijos lietuviai 
lingai dalyvavo Lietuvių Dienoj, 
pasaulinėj parodoj. Joje dalyva
vo Šv. Kazimiero parapijos cho
ras su savo dvasios vadu kun. 
M. Pankum. ir vedėja p-nia A. 
Kripienė. Visos dalyvės choris
tės buvo pasipuošusios tautiš
kais drabužiais.

Kurie dalyvavo. džiaugiasi to
kia gražia ir turininga progra
ma. ir ilgai negalės užmiršti į- 
gytų Įspūdžių toje iškilmingoje 
mūsų Tautos Dienoje. Kiekvie
nas atydžiai klausės gražių dai
nų. kurios sužadino nevieno 
jausmus prie didesnės tėvynės 
meilės.

Skaitlingas lietuvių suvažiavi
mas parodė svetimtaučiams, 
kad lietuviai moka vieningai 
dirbti, yra susipratę ir apsi
švietę žmonės.

Programos metu svetimtau
čiai ypatingai gėrėjosi dainoms 
ir šokiais ir klausinėjo plačiau 
apie lietuvių tautą.

Lietuvių pavilionas. apie kurį 
teko girdėti įvairių išsireiški
mų. man darė neapsakomą ma
lonumą. nes jame teko pamatyti 
tas brangenybes, apie kurias 
mano tėveliai kalbėjo ir jas my
lėjo. Lietuvių išdirbiniai gražūs

ir įdomūs — čia daug galima' 
pasimokinti, nes Lietuva jau y-' 
ra įžengusi į kultūringų šalių į 
tarpą. Į . ' *-•

Lietuvių Dienos rengimo ko- lietiems ------- v — -------
misijai, kuri daug darbo, ren- viškų knygų skaitytojų j 
giant šią Tautos Dieną pri- grupė 1

Naujas Knygų Skaitymo Klūbas

Štai gera naujiena my- j čiams, kurie mėgsta skai-
> skaityti. Lietu- tyti.

Šis skaitymo klūbas va- 
Siau<. &x susiorganizavo ir dinas “Lithuanian Book-
klauso didžiausia garbė, nes ta per savo Skaitymo Komi- of-the-Month Club”. -Kasi

į Višinskio ir Dariaus - Girėno 
’ gatvių). Visi viešbučio įrengi
mai bus padaryti pagal pasku
tinius technikos reikalavimus. 
Be keliasdešimt kambarių sve
čiams, taip pat bus alaus baras, 
restoranas ir kt.

GREENFIELD. MASS.

Perkelia Klaipėdos 
Gimnazijų

Kaunas — Ministrų Ta
ryba nutarė Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnaziją 
perkelti į Šventąją. Kol 
Šventojoje bus sudarytos 
gimnazijai veikti tinka
mos sąlygos, gimnazija 
laikinai įsteigiama Palan
goje. Be to, Ministrų Ta
ryba pavedė Susisiekimo 
Ministerijai 300,000 Lt. 
Šventosios - Darbėnų gele
žinkelio žemės darbams 
užbaigti, nelaukiant sąma
tos pakeitimo ir leido už
pirkti užsienyje reikalin
gą geležinkeliui statyti 
medžiagą.

Kaunas — .Liepos mėn. eks
portas siekė 17,2 mil. Lt., o im
portas 17,4 mil. Lt. Tuo būdu 
prekybos balansas jau antras 
mėnuo išlaiko lygsvarą. Per š. 
m. septynis mėn. išvežimas pa
siekė 124,4 mil. Lt, o įvežimas 

Į110 mil. Lt ir balanso aktyvas 
Į 14,4 mil. Lt. 1938 m. pirmųjų 
1 septynių mėn. respektyvūs 
skaitmenys buvo 137,5 mil. Lt. 
128,5 mil. Lt ir 9 mil. Lt.

Lietuvoje 57,504 Radio 
Abonentai

Kaunas — Pašto Valdy
bos statistikos skyriaus 
žiniomis šių metų rugpjū
čio 1 dieną visoje Lietuvo
je buvo užregistruota 57, 
504 radio abonentai.

ABINGTON & HINGHAM, MASS.mėnuo, o iš pradžių rečiau, 
Komisija rekomenduoja 
vieną įdomią iš Lietuvos 
knygą. Šios knygos kaina . 
bus ta pati, kurią mokė
tume Kauno knygų krau
tuvėj. Jokių ekstra mokės- i

diena bus įrašyta mūsų tautos siją rekomenduos kas mė- 
istorijoj. nuo geriausių, įdomiausių;

------------ knygų, kurias jie yra ga
vę iš Lietuvos.

Pavyzdžiui, pirmutinė 
knyga, kurią ši komisija, 
pirmininkaujant New Yor-.-----„------- .
ko radio pranešėjui, J. Bu- čių nebus uždėta. Komisi- 
levičiui, r’------- j---- -

sigyti yra Putino “Krizė”. 
Tai nėra kokia moksliška, 
neįskaitoma knyga, bet la-

i
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Bourbeau’s PackageStore
Finest Domėsite & Imported Liquors

69 Second St. Tel. 565 Turners Falls. Mass.

Stoneleigh - Prospect Hill 
Boarding School For Girls

General Academic College

Preparatory Junior College Courses

Founded 1869

Greenfield. Mass.
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> PAT S PACKAGE STORE į

? Finest ir. VVin.es. Liouors and C
r Eeers J

12 Federal St. Greenfield. Mass. J
''.........................................
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GREENFIELD CO-OPERATIVE

FARMERS EXCHANGE

Greenfield, Mass.

I

STUDENTŲ KUOPA RENGIA
ŠOKIUS

Lietuvių Studentų kuopa, kuri 
susiorganizavo mūsų kolonijoj, 
birželio 4. 1939 ir jau turi apie 
25 narius rengia pirmą šio se
zono pasilinksminimą, tai yra 
moderniškus ir senoviškos ma
dos šokius. Šokiams gros gera 
orchestra, kuri šioje apylinkėje 
yra pasižymėjus. — visi žino bai įdomi pasaka iš Lietu- 
Bud Smith’s Orchestrą. I ....

Kadangi jau seniai buvo pa- metu. Krizė yra amerikie- 
geidaujama katalikiško jauni
mo tarpe studentų kuopa, taigi 
dabar visi turėtų ja pasinaudoti 
ir prisirašyti, nes būdami minė
tos kuopos nariais-rėms plačiau 
galės susipažinti su lietuvišku 
jaunimu visoj Amerikoj, ir pa
laikyti lietuvių kalbą ir papro
čius.

Parapijiečiai ir visi lietuviai 
nepraleiskite progos neparėmę 
studentų pirmo parengimo, nes rankų nepaleisti, visos ne- 
jaunimas. kuris priklauso prie 
studentų kuopos, yra prisidėjęs : 
prie įvairių parengimų dėl pa
rapijos ir draugijų. Ranka ran
ką mazgoja, kad abidvi būtų 
baltos, taigi je. norim, kad jau
nimas remtų draugijų parengi
mus. mes visi remkim jų paren
gimus. Šokiai įvyks rugsėjo 24 
d., š. m. Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje. 339 Greene St.

Jaunimas užkviečia aplinkinių jis sako,

rekomenduoja į- ja užmokės visas persiun- ' 
_ .... timo išlaidas 0 knyga, ga- $

Įima tikėtis, bus tikrai ne- z 
nuobodi. *

i Šį mėnesį visi lietuviškų z 
vos gyvenimo depresijos knygų mėgėjai skaitys '

“Krizė”. Kaina tiktai 65 £ 
centai. Norintieji būti pir- z 
mutiniais klubo nariais ir /

Abington Mutual Fire Insurance 
Company
Incorporated 1856 

Kinds of Insurance Written 
Fire and Lightning, Tornado and Windstorm 

Leakage. Automobile Fire and Theft. Collision and 
Property Damage

536 Washington St. Abington, Mass.

Daniel’s Oil Co.
Distributors of Richfield Gasoline & Fuel Oils 

Promp D»livery of Range & Fuel Oils

25 Main St. Tel. 4722 Greenfield. Mass. I

čių vadinama depresija, 
sunkūs be darbo laikai.
Bet Krizės vardą užsitar- lietuviškų knygų platinto- 
nauja ir viena grakšti po- jais> prašome siųsti čekį ar 
niutė, Kristina. Ne viską -- ~ -
Kristina dirbo, bet josios 
sugebėjimas flirtuoti su
daro labai įdomias kombi- 

’ nacijas, kurios priverčia 
skaitytojus šios knygos iš

’_______ ,   i - “ -X- •.  |

perskaičius. “Krizėj”, kaip 
ir gyvenime rasime ir ki
tokių būdų, ir kitų nusis
tatymo žmonių. Rasime ti
krai pasišventusių patrio
tų, kaip senis Vivydas, ku
ris nenusimena net tada, 
kada skolininkai atima be
veik paskutinius iš kam
bario rakandus. “Nieko”, 

i uaunuuas uzKviecia apiuiKiruų Badu nemirsiu,
kolonijų Studentų kuopų narius gyventi liko nebeilgai, o 
atsilankyti į šiuos šokius.

i

Money Order sekančiu a-J 
dresu: Lithuanian Book- ■ 
of-the-Month Club, 129 i 
West 88th Street, New 
York City, New York.

•

Pirmutiniai užsakymai 
bus išsiųsti į Lietuvą į de
šimts dienų po šio praneši
mo paskelbimo. Taigi ragi
name įsirašyti Putino 
Krizė” neatidėliojant.

Skaitymo Komisija
I
I 
i i 
I 
I

LIETUVOS ŽINIOS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298

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

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

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

Tel. Farkway 0558-NV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukšti kalnienė.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų raštininkę.

I

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 \Vinficld 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 viršeliais. 

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, 491
E. ’th St., So. Boston, Mass.

darbo dar daug. Kol esu 
gyvas, dar galiu Lietuvai 

Kelios dienos praėjo kaip man kokį krislą gero padaryti”, 
pateko į rankas knyga anglų Jo posūnis gi eina visai 
kalboje “U ..................“
ments Of Truth”, kurią parašė 
lietuvis p. Matas P. Brazauskas, 
iš NVaterbury. Conn. Knyga yra 
labai įdomi ir naudinga kiekvie
nam jaunam ir senam pasiskai
tyti. Kadangi joje daug pasa
kyta tiesos ir pamokinančių iš
sireiškimų taigi būtų patartina leista, 
visiems ją įsigyti, ypatingai veik nepasirodžius, 
jaunimui būtų rekomenduoja- Dėl to naujai įsikūrusi 
ma. kad galėtų daugiau pasi- Skaitymo Komisija nutarė 
mokinti. I _ _ 
aptaisyta su gražiais ir stipriais

Paskutinė- 
Klaipėdos 

darbai ap
skirtą lais-

Hingham Mutual 
Fire Insurance Company 

Incorporated March 4. 1826

113 Years of Protection. Service and Savings to our Assureds

Time Honored—Time Tested Hingham, Mass.

NASHUA, N. H. NASHUA, N. H.

L. W. JOHNSON, VEDĖJAS

Miltai — šienas — Zuparas — Sėklos

10 Railroad Square Tel. 1470 Nashua, N. H.

FARM SERVICE COMPANY

BROCKTON, MASS. BROCKTON, MASS.
Klaipėda — 

mis dienomis 
uoste pradėti 
tverti Lietuvai 
vosios zonos sritį, kaip tai
yra numatyta susitarime. 
Į laisvąją zoną žiemos uo
ste patenka ir valdiškasis 
locų namas, kur bus įreng
ta Lietuvos muitinė ir kai 
kurios kitos zonoje veik- 

Į uosto 
Ši knyga bendrovės direktorių VI.

" j kreipiasi begalės 
dar Amerikoje be- žmonių su prašymais gau- j 

ti tarnybas laisvojoje uos- i 
to zonoje. Prašančiųjų tar
pe labai daug ne tik lietu
vių, bet ir vokiečių.

My Will And Frag- nauja liberališka krypti
mi.

Ir taip iš visokeriopų 
priešingų tipų žmonių au
torius sukūrė šį puikų ro- siančios įstaigos, 
maną “Krizė”, 
nors jau keli metai kaip iš- Statkų

Knygos kaina Si.75, ją paskleisti amerikie-

' dingos knygos ir linkiu, kad
Jei kas norėtų mūsų kolonijoj Dievas suteiktų stiprią sveika- 

įsigyti knygą, gali kreiptis pas tą, kad ir toliau galėtų savo gra- 
p-nią Juzę Dičkienė, arba pas žų darbą tęsti, o taip pat pagei- 
M. Jokubaitę.

Šiuo širdingai sveikinu p. Ma- kiekvienoje lietuvių šeimoje, 
tą Brazauską, autorių šios nau-|

I

dauja, kad ši knyga rastųsi'

Šiauliai — Šiaulių miesto sa
vivaldybė pradėjo reprezenta
cinio viešbučio statybą. Nauja
sis viešbutis bus didžiausias 
Lietuvoje ir užims veik visą

M.' kvartalo pusę iš Pagyžių (tarp

ALGER PAPER BOX CO

Brockton, Mass.

NORVVOOD, MASS. NORVVOOD, MASS.
XVXX4£X.-XXX-XXX'XXX%M%VXXXXXV'XXXX^tXXXXX-ri

Norvvood

WINSLOW BROS. & 
SMITH CO.

Mass.

VVin.es


Antradienis, Rugsėjo 19, 1939 DSftBININKKB

[vietinės žinios
UI"......... ........................

LDS1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

ZINUTĖS tan, Chicago, UI., pradėti moky
tis medicinos mokslus. Studen-

Rugs. 13 d., kun. Liubauskas, 
iš Utica, N. Y., lankėsi, So. Bos
tone, pas gimines, “Darbininke” 
ir klebonijoje.

Pasirodo, kad šį mėnesį, daug 
mūsų jaunimo vyksta mokytis. 
Studentas M. Gredenlis grįžta 
garsian Jeffenson universite-! 
tan, Philadelphia, Pa., tęsti me- ■ 
dicinos mokslus. Studentas Zai- j 
kis važiuoja Layola universite-:

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON. MASS.

Tel. TROvvbridge 6330.

Mm Repshrs, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

tas Janušonis grįžta Bostono 
kolegijon. Studentas Bernotas 
įstojo Bostono kolegijon. Stu
dentai Skinstavičius ir Saulė- 
nas stoja Bostono arkidiecezi- 
jos Seminarijon. Ton seminari- 
jon grįžta deakonas Abračins- 
kas ir klierikas Žuromskis. Sto
ja metų mokslo darban subdea- 
konas Naudžiūnas MIC., klieri
kai Šmigelskis MIC., Jakimavi
čius, S. J., Jumontas. S. J., ir 
daug kitų.

Tėvas Geraldas, C. P., (Motė- 
jūnas) šiomis dienomis pakei

ktas į Tėvų Pasionistų namą, 
Springfield, Mass. Iš ten jis va- 

I žinės su misijomis.
—

j Rūgs. 17 d. pakrikštytas Ro
naldas - Vilimas sūnus Kazimie
ro - Birutės (Mickevičiūtės)

Į Bobinų. Kūmais buvo Viktoras 
i Balčiūnas ir Alena Neretienė.

Vėliau, tą pačią dieną pakrik- 
I štyta duktė Antano ir Daratos 
' (Gailiūtės) Donylų, vardais 
Rūta - Ona. Kūmai buvo Henri- 

j kas Vinauskas ir Kunigunda 
: Donylaitė.

Kunigai pranešė ,kad šv. Pet- 
' ro par. bažnyčioje pamaldos, 
rūgs. 24 d., bus laikomos sulig 
atitaisyto laikrodžio (Eastem 

i Standard Time).
___________

Ketvirtadienį. 14 d., vakare. 
“Darbininke” lankėsi p-nia Ja
dvyga Averkienė iš Brooklyn 
N. Y.. ‘Amerikos’ administrato
riaus Danieliaus Averkos žmo
na.

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rugsė
jo 21 d., š. m., 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” salėje, E St., So. 
Boston, Mass. Kviečiami visi 
nariai skaitlingai dalyvauti. 
Bus renkami atstovai LDS sei
mą. Valdyba.

'Darbininko' Metinių Šokių 
Reikalu Susirinkimas

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Liet. Vyčių 17-tos Alg. kpuo- 

pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, rugsėjo 20 d., 
Vyčių kambary. 7:30 vai. vaka
re. Bus įvairūs pranešimai ir

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NORWOOD, MASS Savitarpio Meilės Įstatymas

p. Vaclovas Jezavitas buvo] 
automobilio sužeistas šeštadie
nį, rugsėjo 9-tą dieną, kuomet 
moteris, automobilio vairuoto- 

' ja, partrenkė jį ant kampo Dean 
ir Washington gatvių. Jisai bu
vo pargabentas į savo namus.
Spėjama, kad sunkiai buvo su- teise, bet ir vienas kitą gelbėti, 
žeisti pečiai ir viduriai. Jisai;“ne žodžiais ir liežuviu, bet dar- 
dabar yra prižiūromas Daktaro bais ir tiesa", atsimenant, kad 
Gasson.

i

Savitarpio meilės • įstatymas, 
sako Šv. Tėvas Leonas XIII, ku
ris yra kaip koks teisingumo į- 
statymo apvainikavimas, mums 
įsako ne tiktai kiekvienam ati
duoti tai, kas jam priklauso, ir 
tuo būdu leisti pasinaudoti savo

' birželio mėn. visoje valstybėje 
buvo 1,189 jungtuvės, gimė — 
4,396 kūdikiai, mirė 2,237 asm. 
ir priaugo 2.159 asm. Iš viso 
per 1939 m. pirmus 6 mėnesius 
buvo 10,638 jungtuvės, gimė 
28,753 kūdikiai, mirė 18,445 
asm. ir priaugo 10,308 asm.

Atšvęsta Tautos Šventė

i

GRABORIAI

PAIEŠKAU pusbrolio Adolfo 
Jozialio, paeinančio iš Strežūnų 
kaimo. Nočios parapijos. Kania
vos valsčiaus. Į Ameriką atvyko 
1909 m. ir gyveno Providence, 
R. I. 1911 m. išvyko į Chicago, 
III. Prašau pačiam arba kas ži
note apie jį ar jis yra gyvas ar 
miręs prašau pranešti man, ' už 
ką būsiu labai dėkinga. Mano a- 
dresas. Mrs. Amilia Dzekevičie- 
nė, 437 Cholkstone Avė., Provi
dence, R. I. (19-22)

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKA1, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

diskusijos iš darbuotės. Vasaros 
sezonui pasibaigus, visi nariai 
yra kviečiami atvykti į šį svar
bų susirinkimą. Taipgi bus ren
kami delegatai į pusmetinį su
važiavimą. Hartford, Conn., a- 
teinantį sekmadienį.

F. Grendelytė, Sekr.

įvyko ketvirtadienį, rugsėjo 14, 
š. m., 7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, 330 E St. So. Bos
ton, Mass. Plačiai apkalbėjus 
metinio parengimo reikalus iš
rinkta veikimo valdyba: —

Pirm. — A. F. Kneižys, ‘Dar
bininko’ redaktorius; vice-pirm.
— V. Savickas ir St. Griganavi
čius; sekr. — Petras Kupraitis 
ir J. Kumpa; iždininkas — P. 
Tuleikis; iždo glob. — A. Za- 
vatskas.

Biznio komisija — Pirminin
kas p. H. Plekavičius ir pagelb.
— J. Smilgis. Jiems palikta tei
sė kviestis pagelbon šeiminin
kės.

Kvietimo Komisija— F. Gren
delytė, J. Vaišnoras, Ona Ivaš- 
kienė, A. Peidžius.

Spaudos - Garsinimų — A. F. 
Kneižys, I. Ivaška, Stasys Gri
ganavičius ir P. Kupraitis.

Priėmimo svečių komisija — 
p. Palionis, p. Puodelienė p. A. 
Gaputis ir p. O. Razvadauskai- 
tė. |

Tikietų platinimo komisija — 
Pirm. — A. Peidžius. Nariai — 
p. Juška iš Arlington. p. Tulei
kis. p. Neuronis. p. Zaleckas. p. 
Kuderauskienė, p. Juškienė, p. 
Marksienė, p. Janušonienė, p. 
Januškevičienė, p. Siaurienė. p. 
Valatka, p. Smilgis, p. Vaišno
ras. p. Žilienė, p. Plekavičius, p. 
Smilgienė, p. Palionis, p. Puode
lienė, p. Savickas, p. Jeskevi- 
čius, p. Grigas, p. Žuromskas, 
p. Sanda, p. Kališius, p. Griga
navičius ir kiti.

Nutarta turėti įžanga tik 40c.
Metiniai šokiai įvyks šešta

dienį, spalių 28 d., Eikš Balroom 
salėje, 8 Magazine St., Cambrid
ge, Mass. Gros Al. Stevens or
kestras. Visi iš visur kviečiami 
rengtis dalyvauti “Darbininko” 
metiniuose šokiuose. Rap.

BOSTONO STUDENTAI 
VEIKIA!

z

Spalių 7 d.. 7-toje gatvėje mū
sų Studentų kuopa rengia ru
dens socialinį vakarėlį. Visi, ku
rie atvyks turės progos susipa
žinti ne tik su vietiniais, bet ir 
kitų kolonijų studentais: Nor- 
wood’o, Worcester’io, Brockto- 
n’o. Providence ir Marianapolio. 
Mūsų pirmininkas, “Al” Janu
šonis širdingai kviečia visus ir 
visas dalyvauti, nes jis prižada 
visiems “a swell time”. Lauksi
me! Baronka.

VYČIŲ N. A. APSKRIČIO 
IŠVAŽIAVIMAS

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 
Į Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš Įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

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

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

Povilas Biishmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
7S3 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, prnmonin- 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tat verti skaitytoju paramos.

Visi skelbki tęs “Darbininke”.

J 
r 

Į

Į
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Kristus meilingai pasakė savie
siems: “aš jums duodu naują į- 
sakymą: mylėti vieni kitus: 

j aš jus mylėjau, taip ir jūs 
mylėkite vieni kitus”. (Šv. 
nas). (Graves de Communi, 

KAUNAS — Vidaus Reikalų'215’ *
Ministerijos Valst. Saug. De-, 
partamento iniciatyva šiemet 
rengiamas kovos su piktu mė-! 
nuo, kuris truks nuo rugsėjo 17! 
iki spalių 17 dienos. Kovos su 
piktu mėnesio tikslas yra įsą
moninti visuomenei reikalą ko- panijos švietimo 
voti su visomis ydomis, negero
vėmis ir nusikaltimais bei kelti 
ir ugdyti bendrą visuomenės 
taurumą ir teisingumą.

Šiam tikslui siekti numatoma 
kovos su piktu mėnesio proga 
panaudoti visos kultūrinės pro
pagandos priemonės: spauda, 
radijas, viešoji tribūna, kinas ir 
kt.

Visoje Lietuvoje per kovos su 
piktu mėnesį bus išplėtota in
tensyvi propaganda žodžiu: vi
suose miestuose, miesteliuose, 
bažnytkaimiuose bus rengiamos 
paskaitos, visuomeniniai nusi
kaltėlių teismai, kino teatruose 
bus nemokamai rodomos kovos 
su piktu idėjai pritaikintos fil- 
mos.

Iš viso, numatoma, bus su
rengta apie 500 paskaitų ir ke
lios dešimtys įvairių blogybių 
teismų.

Prie šio kovos su piktu mėne
siu aktyviai prisidės ir visa 

Į Lietuvos dvasiški ja.
Ši iniciatyva iš tikrųjų svei

kintina, kad mažinama įvairiais 
būdais nusikaltimai Lietuvoje.

Ruošiamasi Kovos Su Piktu kaip
MMSM Jo-

VI,

Kaunas, rugsėjo 8 d. vi
same krašte atšvęsta su 
dideliu pasiryžimu saugo
ti neitralitetą Tautos šven
tė. Atsižvelgiant į rimtą 
pasaulio padėtį Krašto Ap
saugos Ministras Genero
las Černius ir Kariuome
nės Vadas Generolas Raš
tikis savo kalbose pareiš
kė, kad esame neutralūs ir 
pasiryžę tą neutralumą 
ginti patys.

I 
I

Vynas 5,000 Mėty Senumo

kpiTLSHužudę Prižiūrėtoją Pabė- 
oo Du KaliniaiPakabinti Kryžius

I

Madridas, rūgs. 18 — Is- 
ministe- 

rija išleido šitokį įsakymą: 
“Ispanijos žmonės kovojo 
už tikėjimą. Ispanijos lai
mėjimas yra Kryžiaus lai
mėjimas. Mes Įsakome, 
kad šv. kryžiaus išaukšti
nimo dienoje, rugsėjo 14, 

i visose mokyklose būtų ant 
sienų pakabinti kryžiai. 
Toje dienoje, taip pat bus 
laikomos pamaldos už žū- 

į vusius mokytojus ir moki- 
■ nius karo metu. Ir tokios 
pamaldos bus laikomos 
kiekvienais metais, rugsė
jo 14 dieną”.

i Vokiečiai Giriasi Pasas* ki
nais

Berlynas, rūgs. 11. —Vo
kietijos armijos vadovybė 
praneša, kad jų kareiviai 
nugali lenkus prie Varšu
vos. Jie sako užėmę Kros- 
no. Buklo ir pasiekė Kol- 
buszową prie San upės.

Rugpiūčio mėn. 3 d. iš 
Kauno IX forto kalėjimo, 
nužudę kalinių priežiūrė- 
toją ir pagrobę jo ginklą, 
pabėgo du kaliniai: Jeros- 
lavas Baranauskas, gim. 
1910 m. Ukmergės mieste, 
ir Pranas Šablevičius, gim. 
1913 m. Kauno mieste. Ba
ranauskas 1936 m. buvo 
nubaustas Apeliacinių Rū
mų už piešimus 7 met. 6 
mėn. sunkiųjų darbų kalė
jimu. Šablevičius yra bau
stas 8 kartus, daugiausia 
už vagystę, o taip pat už 
pabėgima is kariuomenės 
ii kariškų daiktų pasisavi
nimą.

Šiuo metu policijos or
ganai nusikaltėlius seka.

Lapių apylinkėje nežino
mi vyriškiai šiomis dieno
mis išprievartavo vieną 
moterį. Spėjama, kad tai 
padarė tie pabėgėliai.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorehester Avė. ■ 
TeL COLumbia 2537.

JosephW.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Brosdway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

■

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabcw
(WRUBLIAUSK AS ) 

LIETUVIS GRABORI'JS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St,
NORU’OOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu ‘vairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

kuris įvyko pereitą sekmadienį 
Kęstučio Parke, E. Dedham, 
Mass., puikiai pavyko, nors ir 
iš ryto oras buvo labai abejoti
nas, ir kai kur pradėjo net lyti. 
Nors ir saulės nebuvo, didelė 
minia jaunimo į pikniką atvyko.

Naujos Anglijos Vyčių Aps
kritys susideda iš 9 kuopų: So. 
Boston, Norwood, Lawrence. 
Worcester. So. VVorcester, Hud- 
son. Athol, Westfield, ir Provi
dence, R. I.. ir visos šios kuopos 
turėjo mažiausia keturis darbi
ninkus. Vis stropiai dirbo, kad 
išvažiavimas būtų pasekmingas 
ir pavyktų. Liks ir gražaus pel
no. Šįmet komitetuose dirbo iš 
viso apie 40 žm. Dirbo labai vie
ningai. Taip pat South Bostcn’o 
ir Narwood’o “soft bąli" rateliai 
turėjo “tie”. Daug narių prisi- j 
dėjo, prie darbo, tačiau visų ne
galima išvardinti. Ypatingai 
darbavosi šeimininkės: E. Slat- 
kevičienė ir jos pagelbininkės— 
E. Nanartavičienė. M. Komičie- 
nė, ir M. Rudauskienė. gamin
damos valgius ir tt. Ačiū joms 
ir taip pat M. Kilmoniūtei, ne
nuilstančiai Vyčių darbuotojai, 
kuri daug darbavosi ir šiame 
išvažiavime. Ačiū ir Dvasios 
Vadams, kunigams, biznieriams 
ir profesionalams, už jų rėmi
mą. Taipgi visiems draugams, 
kurie pribuvo į šį milžinišką iš
važiavimą. Matėsi daug svečių 
iš tolimų kolonijų — p. D. Aver
kienė. iš New York. A.E.L.

Nilo žemupyje. Egypte. anglų 
mokslininkas Emerys ir Egipto 
valdžios atstovai atkasė senovės 
Egipto karalių (faraonų) kapą, 
kurio senumas apskaičiuojamas 
apie 5,000 metų. Tas kapas su
dėtas iš 7 požeminių būstų. Že
mutiniame būste rastas apdegęs 
medinis karstas, variu apkaus
tytas neštuvai ir akmeniniai į- 
rankiai. Kituose skyriuose ras
ta darbo įrankių, mediniai niūk
iai apkaustyti variu, kauliniai 

Į dur-varpsčiai, smeigės ir daug 
[ įvairių papuošalų. Mokslininkai 
mano, kad rastieji įrankiai bu- 

! vo vartojami prieš 5,000 metų. L 
Greta karsto rasti keturi dideli g 

i ąsočiai, užantspauduoti faraono I 
Cero antspaudais. Trys ąsočiai ■ 
buvo tušti, o vienas pilnas švie
siai raudono skystimo. Pasiro
do, kad tai esąs senovės laikų 
vynas, visai gero skonio ir iabai 
stiprus. Manoma, kad ir tas vy-, 
nas gali turėti apie 5.000 metų 
senumo, nors tiksliai jo amžių! | 
ir sunku nustatyti.

Kaunas — Centralinio Statis
tikos Biuro duomenimis, natū
ralinis gyventojų judėjimas Lie
tuvoje 1939 m. sausio - birželio
mėn. buvo toks: per 1939 m. jasi jau apie vieną mėnesį.

Kaunas — Gauta žinių, 
kad šiomis dienomis į Lie
tuvą atvyksta antroji ne
maža Londono lietuvių ek
skursija. Pirmoji Londono 
lietuvių ekskursija iš 30 
lietuvių Lietuvoje svečiuo-

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

I

ir

Angelėlis Man Kalbėjo

Vieną kartą, kai sėdėjau 
Aš ant akmenėlio. 
Išgirdau girdėjau
Balsą angelėlio.
Tasai angelėlis
Iš dangaus kalbėjo
Ir labai maloniai
Į mane žiūrėjo. 
“O geri, vaikučiai.
Jūs neišdykaukit
Dievui ir Tėvynei
Vis gerai tamaukit.”
Tuos žodžius ištaręs 
Angelas išnyko
Prie Dievulio sosto
Greit jisai nuvyko.

Alena Grodytė.

Comoliments of
JL

HOUSE OF SULLIVAN

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodewall, Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METU PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Zemoe

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavimal ir patarimai dykai

J. Sullivan Esą.

1939 Nauji Nash Automobiliai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorehester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Slonite Weldmg Co.
Welding Hot Water & Steam

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

I
Į

i

NASH automobiliai jra 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.

Profesionalai, biznieriai. pnimonin- 
,kai, kurie skelbiasi "Darbininke'’ tik- 
' tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės "Darbininke".

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

TEL. GEN 9296

OueenAnn Laundry, Ine.
7—9 Ellery St,

So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.



■

.otradienis r.ucsėio

J. Butkevičius

DARBININKAS

— Taigi taigi, sūneli: — 
Bepigu tau. sveikam jau
nam... O jau man. senatvė
je. ne tik viena, bet ir visos 
bėdos kartu supuola... Mat 
ir patarlė sako: — “Viena 
bėda, — ne bėda!” Taip ir 
man: kad tik vienus dan
tis ar skilvį geltų... Bet dar 
ir dešinę koją nemažiau, 
kai dantis ar skilvį skau
da...

— Dėl Dievo meilės! — 
sutikęs Kas gi Tamstų, tėvuk, ko- 

bet gerai jai. yra? — sušuko jo auk-

— O! Sveikas gyvas, se-] 
neli! Tai seniai Tamsta, 
tėvuk, mačiau! Kaip kloja
si? Kaip sveikatėlė? Kiek 
jau laiko praslinko, o aš 
vis nieko apie jus. tėvuk, 
nebegirdėjau!.. Gal tėvu
kas jau nepažįstate ma
nęs?! Juk čia taip Tamstų 
mylimas auklėtinis. Jonas, 
kalba! — karštai, simpa
tingai, sveikindamasis, 
kalbėjo jaunas vaikinas, 
netikėtai gatvėje 
seniai matytą, 
jam pažįstamą, savo auk- lėtinis.
lėto ją senelį N. — Nieko čia nėra tokio y-

— Nepažįstu?! Apsirin- patingo, ar pavojingo, su
kate. taip manydami! Svei- neli. Bet štai: paslydau ne
kas sveikas sūneli!
— Ar jau užmiršai, kad 

aš esu Tamstos auklėtojas. 
Toks suaugęs. tvirtas, 
gražus. — veidely raudo
nas. tarsi, putinas. Jonuti, 
atrodai. Gali būti, kad ir 
sveikatėlė labai gerai? Su 
pasitenkinimu. žiūrėda
mas į gražų, pilną gyvumo damasis jo auklėtinis, 
ir energijos, savo auklėti
nį. klausinėjo senelis.

— Taip, tėvuti! Ačiū V.
Dievui kuogeriausia!
— O kaip tėvukas? — pa- tai nebūtų atsitikę,

klausė jo auklėtinis. ]
—Dar. sūneli, su visa 1 

kuo, būtų pusė bėdos, jei
gu ne tie nelabieji dantys: 
— kaip tik kiek šalčio gau- ! 
nu. tai kaip šuneliui, pasiu- < 
tusiai visus gelia... O prie 
to prisideda dar ir skilvio • 
skaudėjimas. Mat maistą 
nebeįstengiu kaip reikiant 
sukramtyti...

— Tai labai bloga... Aš la
bai gailiuosi. Tamstų, se
neli, girdėdamas tokį jū
sų nusiskundimą. Turite 
greitai kreiptis prie dan
tisto: Jis duos dantims ko
kių nors gyduolių. Ar Cri- 
pium Asprains. nepaban- 
dėte ant jų. kai skauda.! 
uždėti ?

— Bandžiau, sūneli, bet 
kas iš to, kad nieko ne
gelbsti... Dėjau ir galvos ir 
dantų miltelių, ir dar ko. 
O vis tik tas pats. Ką ne
pridariau ir dėl skilvio — 
gelia ir gana!

— Tai blogos naujienos... 
Ne ką padarysi! Tačiau ne
nustokite vilties; nepasi
duokite perdaug pesimiz
mui. Tuomet, Tamstai, tė-

Valstybės Prezidentas A. Smetona ir žemės ūkio 
ministras dr. J. Krikščiūnas (dešinėje) apžiūri Šešu
pės nusausinimo darbus Suvalkijoje. Suvalkų Kalva-

tikėtai užmynęs ant apel
sino žievės, belipdamas iš 
automobilio, parpuoliau, 
susimušiau, ir skauda...

— O Maloningas Viešpa
tie’ — Pasakyk man, tė
vuk. prie kokių apystovų rijos — Šešupės melioracijos darbus dirba apie 500 
visa tai Tamstai atsitiko?
—paklausė nemaž įdomau-

— Et, sūneli, tai sena is- • 
torija... Kam kur klius ar 
neklius, o seniui pirmiau
sia! Taip ir man. Žinoma, 

jeigu 1 
ligonbučio valdyba, būtų 
buvusi dėl manęs kiek rū
pestingesnė. bet...
— Dėl Dievo, tėvuk! — 

Ką tie Tamstų ištarti žo
džiai reiškia? — Nejaugi 
jūs, tėvuk, ir ligonbuty bu
vote ?

— Matai, sūneli, kad bu
vau...

— Argi dėl gydymosi?
— Na ir kaip!
— Svieteli, tu mano! — 

Koks reikalas. Tamstą, tė
vuk. ligonbutin nuvarė?! 
— susimaišęs paklausė jo 
auklėtinis.

— Nelaimė su automobi
liu sūneli...

— Su-automobiliu!
— Taigi. Matai, sūneli, 

mėnuo laiko atgal, aš grį
žau iš laidotuvių savo au
tomobiliu. Prie užsisuki
mo automobilius paslydo, 
apsivertė, ir mane vargšą 
senį...

— Vadinasi sužeidė? — 
atsidusęs pastebėjo jo au
klėtinis.
— Na, ir kaip!
—O Dieve, mano Dieve!

— Ne ką padarysi!... Ta- 
vuk, kaip ligoniui, tik bū- čiau, tėvuk, nevargink il- 
t; kur kas blogiau... įgai manęs, nuoširdžiai

darbininkų. Sutvarkius Šešupės slėnį 7 kilometrų iš
kastos upės bare, bus nusausinta apie 1,230 hektarų 
pelkių. Vaizdelyje matoma graži pieva, kur pirma bu
vo neišbrendamas liūnas.
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BROCKERT’S ALE

60 Eilswcr‘A St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Bo-ton

2271

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję i taverr.us ar restoranus pra
šykite BROCKERTS. Paragavę BRO- 
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

jau reiksią greitai "dvės
ti” (okoliet), tokią kvaily- 

Dar toli gražu prieš pa-lnėtų mišiose. A. Ž. nesuti- ‘ ' darąs. A. Ž. atrėžė, kvai-
skelbimą rusų caro edikto, 1 ko, pareikšdamas, kad tatį^^ esanti tų, kūne ne- 
apie tikybos laisvę, gyveno! prieštarautų jo sąžinei ir į tikrą Šv. Petro įpe-
popas A. Žerčaninovas. Jis mokslo vyriausybei, kuri Bažnyčią, o kas ank-
buvo baigęs pravoslavų galinti reikalauti, kad jis 
dvasinę akademiją, ir, į- ■ vykdytų tą, ką jis savo 
šventytas popų, buvo pas-■ raštuose skelbia. Tokiomis 
kirtas kunigauti vienoje 
Nižne - Novgorodo parapi
joje. Nuo pat savo pasto
racijos pradžios popas Ž. 
mišių metu melsdavosi už 
Šv. Tėvą. Praslinko daug 
metų ir niekas to iš rusų 
valdžios nepastebėjo. Bet 
viskas turi galą, ir tas ru
sų popo iškrypimas paska
tino kažin ką pranešti apie 
tai jo vyskupui. Pastarasis’ 
netrukus pakvietė A. Ž. 
pas save ir paklausė, ar tai 
teisybė, kad jis tad daręs. 
A. Ž. buvo priverstas teisy
bę pasakyti ir įtikino, kad 
čia kaltės nėra, nes jau sa
vo disertacijoje jis pareiš
kęs, kad Romos popiežius 
yra ne tik vakarų, bet ir 
rytų bažnyčios galva. Jei 
jis meldžiasi už Šv. Tėvą, 
tai jis vykdąs tik tat, kas 
jo pasakyta disertacijoje, 
kuri pravoslavų vvriausy- 
bės pripažinta. Koks buvo 
vyskupo nusivylimas, kai 
pažvelgęs į A. Ž. disertaci
ją, jam teko sutikti su po- 

i no žodžiais. Vyskupas pa
reikalavo, kad A. Ž. išsiža
dėtų savo nusistatymo ir 
ilgainiui Šv. Tėvo nebemi- 

mas, tarsi, kriminalistas 
priežiūroje.
— O žmonės, žmonės! — 

Sukčiai, vagys, beširdžiai, 
kraugeriai. —

— Nesisielok perdaug, 
mano sūneli! Aš dar turiu 
pakankamai jėgų, visa tai 
iki karsto kantriai perkęs- 
ti... Tai bus mano žemiš
koji šveitykla už nuodė- 

Į mes...
Auklėtinis išgirdęs sene

lio pilnus Dievo ir savo ar
timo meilės žodžius, taip 
tvirtą ir didelį atsidavimą, 
nusiramino ir giliai susi
mąstė...
— Sūneli, aš jau turiu ei

ti... pilnu dvasios ramumu 
Į ir linksma veido išraiška, 
maloniai pratarė senelis 
savo auklėtiniui.

—Bet, pagaliau, pasakyk 
man, tėvuk, kur dabar ei- 

> i si? — žingeidžiai paklausė 
! į jo jaunuolis.

— Į ligonbutį sūneli! 
kad gyvenu toli, ir mažai — Ir vėl ligonbutin? 
galiu Tamstai pagelbėti... ten veiksi? 
Būki ramus ir perdaug ne- — Koją masažuoju ir 
sielvartauk. Tas Tamstai ne esančią žaizdą po 
nieko nebepadės, tik su
naikins paskutines Tams
tos jėgas, ir patį amžių ge
rokai sutrumpins, — guo
dė senelį jo auklėtinis.

— Sūneli, jau man reikės 
eiti... Tu nežinai, kad man 
nevalia mieste ilgai ant nelio. Visuomet, kai tik 
vietos su kuo nors kalbėti, nueinu, , 
Gali kartais detektyvai 
mane pastebėti. Tuomet 
būtų nauja bėda, — liūd
nai kalbėjo senelis, žemyn 
nuleidęs savo galvą.

— Kas? — Detektyvai?!
— To aš tai suvisai nebe-i 
galiu suprasti!
— Taip, sūneli!
— Na, tai kokį jie reikalą 

ir teisę turi Tamstą stebė
ti? — nustebęs paklausė 
jo auklėtinis.
— Matai, sūneli, taip yra: 

Pralošus man bylą, jie su
galvojo dar kažkokią ten 
pabaudą, ir nori prie ma
nęs prisikabinti, kad ją su
mokėčiau... O to nebegalė
damas padaryti esu laiko-

Popas Aleksiejus Žečanino vas Tampa KatalTkij Kunigy

Tamstų prašau. Apie ko- prietelių, visi virto mano 
kias laidotuves. Tamsta, priešai!
čia man kalbate? — Dėl kokios tai priežas-

— A_š jokių laidotuvių ties?
tiek laiko atgal, visiškai 
nebegirdėjau!
— Negirdėjai? Tai, sūne

li, mano mylimoji senelė 
žmona, mirė... Jau kiek 
laiko...

— O tai taip? — Amžiną
jį atilsį, duok žmonelei 
Viešpatie! Dar. rodos, ne- 
taip labai ir sena buvo... — 
Dabar, tėvuk, tai susilau
kėte smūgį! Taip ji Tamstą 
mylėdavo, gerbdavo ir at
jausdavo...

Senelis tai girdėdamas, riausius advokatus, papir- 
kelis kartus palingavęs su
vargusią savo galvą, kar- i 
čiai atsiduso. Paskiau, nu
sibraukęs per veidus be
riedančias ašaras, toles- 
niai kalbėjo toliau.
— Matai, sūneli, koks da

bar žiaurus likimas mane 
ištiko: Pasenau, jėgų nus
tojau. palikau niekam vi
siškai nebetinkamu! Nie
kas dabar manęs neatjau
čia. nepaguodžia, ne sura
mina... Pirmiau, kai buvo! 
mano mylimoji žmona ir 
seselė gyvos; kai turėjau labai man Tamstos gaila!

. turto ir pinigų. — visi ma- Bet ką padarysi. Vargas, 
ne gerbė ir mylėjo: visi bu
vo mano draugai ir priete
liai; visiems buvau reika
lingas. O dabar... — senat
vėje, pats vienas, esu pri
verstas savimi visa kuo rū
pintis... Per sielvarto, kan
čių ir vargų bangas, turiu 
plaukti į karsto ir amžiny
bės prieplauką. Štai kad ir 
dabar, kai išėjau iš ligon
bučio, niekas nepasirūpino 
man automobilio namo 
parvešti. Turėjau pats eiti 
ieškoti. Beeidamas, kaip, 
minėjau, užsistojau ant a- 
pelsino žievės. Puoliau, su
simušiau koją, kurią ir da
bar nebepaliauja skaudėję. 
Sužeista, skaudama koja 
važiavau automobiliu. 
Kuomet reikėjo stabdyti, 
negalėjau laiku prisjausti, 
ir įvyko antra nelaimė...
— Bet tėvuk, kurgi Tam

stų kompanija, — senieji 
draugai dingo? Juk jų ne
mažai turėjai? — paklau
sė sujaudintu balsu, be
klausydamas tokios kal
bos jo auklėtinis.
— Jie, sūneli, jau kuris 

F Į laikas. kaip iš draugų ir

— Tai vis dėl to nelai
mingo kapitalo, dėl pini
go... Mat savo biznelį pats 
nebegalėdamas dėl senat
vės ir ligos vesti, pave
džiau jiems. Pradėjo mane 
skriausti, — visokias šu
nybes daryti. Tai matyda
mas, užprotestavau. Nieko 
nepagelbėjo. Dar blogiau
pasidarė... Jie ėmė atvirai 
man grąsinti. Kreipiausi 
teisman, ir tai nieko negel
bėjo. Jie stojo visi prieš 
mane... — Pasisamdė ge-

ko teisėjus ir liudininkus, ’ 
ir bylą pralošiau...’
— O kas buvo toliau?
— Kas buvo? Toliau, by

lą pralošęs buvau privers
tas teismo išlaidas apmo
kėti. Pinigų nedaug turė
jau, o paskolos irgi pas 
nieką nebegalėjau gauti. 
Taigi atsitiko, kad teismas 
mano biznelį iš varžytinių 
pardavė... Taip ir likausi 
pavargėliu...
— Seneli, seneli! — Kaip

I

sąlygomis A. Ž., žinoma, 
nebebuvo galima kunigau
ti savo parapijoje, ir vys
kupas išsiuntė jį į Suzdalio 
tvirtovę, kur atgailaudavo, 
daug rusų 
dvasininkų.
kartą reviziją Sinodo (tai 
buvo aukščiausia Rusijos 
bažnyčios valdžia) parei
gūnas nerado atgailaujan
čių būryje nė vieno dvasi
ninko, kuriam galima būtų 
Davesti popų priežiūrą. 
Nors A. ž. prisipažino jis] 
esąs katalikų Bažnyčios į 
šalininkas ir toksai liksiąs, 
tačiau pareigūnas paskyrė 
jį nusikaltėlių viršininku. 
Ilgainiui A. Ž. teko susi
durti su gub. P. Stolypinu. 
Šis darė jam priekaištus, 
kad pravoslavų popu ir to
kio amžiaus būdamas, kad

nusikaltėlių 
Darydamas

sčiau dvėsiąs, ar guberna
torius ar Ž., dar reikia pa
laukti. Kaip žinoma, P. 
Stolypinas buvo nukautas, 
o kun. A. Žerčaninovas, 
bolševikų ištremtas į Sibi
rą, neseniai mirė, sulaukęs 
92 m.

Dr. J. Januškevičius.
“Ū.-V.Ž.”

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.
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kartus savaitėje, gydyto- 
jai perriša... Štai tik pen- | 

Į kios minutės laiko: Gailes
tingosios seselės, matyt, | 
jau manęs laukia... Jos ’ 
taip malonios ir gailestin- ® 
gos dėl manęs, vargšo se- t•

Ką

jos mane palinks-:!

. . . . . . . . I
♦
♦
I
I

mina, paguodžia, surami
na... Tikros samarietės! 
Jos, yra vieninteliai mano 
vargšo prieteliai ir drau
gai. Daugiau nieko nebe
turiu... Dieve, dar šiame 

; gyvenime joms tinkamai 
už visa tai užmokėk!
— Sudiev, sūneli, mano 

auklėtini!
— Sudiev, tėveli, brangu

sis mano auklėtojau! Jonui 
staiga per veidus nuriedė
jo gailios ašaros...

Senelis, persiskyręs su 
savo auklėtiniu, lėtais žin
gsniais nukeliavo ligonbu
čio linkui. O jo auklėtinis 
Jonas, nuliūdęs ir susi
mąstęs, nuėjo savo keliu.

įsigykite Zenith!
RADIO

investigote today 
all the sensational new 
1940 Zenith* with 
fyfaV'fMACOTT 

The marvelout new device 
thot mean* no ceriai — no 
ground—no installation . .. 
įuet plug your Zenith in 
and play and what’t more 
Wavemagnet eliminates 
man-made stotie. Gives 
radio reception noise-free 
beyond belief.

MODEL 6D456—Never be- _ __ __ _ __
fore have we oflfered a low priced 
console with so many quality 
features__ automatic tuning...
Wavemagnet . . . full 8 inch 
speaker . . . hand rubbed wal- 
nut finish.
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Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

$3095
PAMATYKITE

ZENITH ŠIANDIEN!

IF IT HASM'T 4 WAVEMAGMET 
IT ISH’T A ZEHITH

Pamatykite 1940 Naujus Modelius
Nauji Zenith Radio yra tikrai stebėtini,

Jle duoda pasakiškai gražų ir malonų toną; ___
Wavemagnet”, tai naujas įtaisas, kuris atstoja 

aerią, nereikalinga ground ir kiti dalykai. Zenith 
tik įjunk ir jis puikiausiai veiks. Pirm negu pirksi 
radio, tai ateik į mūsų krautuvę ir pamatyk nau
jus ZENITH RADIOS. Pamatę įsitikinsite, kad Ze- 

' nith __

nes 
turi

nith yra vieni puikiausių.

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.
92 HIGH ST., BOSTON, MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337


