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KATALIKŲ PRELATAS 
RAGINA DARBININKUS 

ORGANIZUOTIS EINA NUO 1915 METŲ

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teises va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Boston, Mass. — Sekma
dienį, spalių 24 d., Trini- 
ty Forume kalbėjo prela
tas Francis J. Haas, Ka
talikų Universiteto socia
lių mokslų skyriaus virši
ninkas ir buvęs Jung. Val
stybių Darbo Santykiavi
mo Tarybos narys - apie 
nedarbą, darbininkų orga- 
nizavimasi ir unijas. Ger
biamas Vadas pažvmėjo, 
kad per pastaruosius du 
metu darbininkai sustip
rėjo kovoje už būvį. Bet ir 
tai iš 42,000,000 darbinin
kų tik 18 nuošimtis pri
klauso prie unijų. Ragino 
darbininkus dėtis i darbi
ninkų unijas, kurios galė
tų atsilaikyti prieš orga
nizuotus darbdavius. Dar
bininkai, būdami neorga
nizuoti, gauna mažas al
gas ir tuo pačiu iššaukia 
nedarbą. Prel. Haas parei
škė, kad dabartiniu laiku 
yra tarp 8 ir 9 mil. darbi
ninkų be darbo ir kad ne
darbas turėtų būti iš
spręstas kuogreičiausiai, 
nes vėliau gali būti labai 
liūdnos pasekmės.

LIETUVA PASAULINIA
ME TEISME

Kaunas, Lietuva —Hoj- 
gard - Schultz, danu fir
ma, statė Telšių - Kretin
gos geležinkelį. Lietuva 
atmokėjo, kaip buvo su
tarta, Amerikos doleriais. 
Bet doleriui kritus, danai 
norėjo gauti užmokesnį 
litais arba pridėti tiek, 
kiek išeina pagal valiuta. 
Lietuva atsisakė mokėti. 
Tai dabar danų firma pa
traukė Lietuvą į Haagcs 
teismą. Bylą svarstvs teis
mo skirta taikinamoji ko- 
misiia.

Lietuvos puse gins n^o- 
fesorius Remeris. Susisie-J 
kimo ministeriją 
vaus 
mas.

v •

atsto- 
prof. Mande^hta- 
Bvla numatoma 

svarstyti lapkričio mėne
sy.

VYSKUPAS LUCEY 
UŽGIRIA CIO DARBUS

CIO IR ADF TAIKOS 
DERYBOSE

Washington, D. C. — 
Spalių 25 d. čia susirinko 
Amerikos Darbo Federa
cijos ir Committee for In- 
dustrial Organization ats
tovai tartis apie sudary
mą taikos. Prez. Roosevel- 
t’as yra pasižadėjęs pats 
tarpininkauti, kad tos tai
kos derybos būtų sėkmin
gos. Darbininkai labiau
siai trokšta, kad vadai su
sitaikintų ir dirbtų nau
dingą darbą darbininkų 
gerovei.

Atlantic City, N. J. — 
John Brophy, CIO direk
torius, pasikalbėjime su 
Christian Front (Villano- 
va, Pa.) redaktorium, n. 
Richard Deverall, pareiš
kė, kad jis gavęs J. .E 
vyskupo Robert E. Lucey 
iš Amarilio, Texas, nuo
širdų CIO organizacijos 
darbų ir veikimo užgyri- 
mą ir kartu paraginima. 
kad darbininkai dėtųsi į 
geras darbininkų unijas 
dėl savitarpinės apsaugos 
ir progreso.

KARIUOMENE PASI
RUOŠUS, ŠAUKIA SO

CIALISTAS
NACIAI UŽDARE KATA

LIKŲ CENTRĄ

Danžigas, Laisvas Mies
tas — Nacių policija pa
darė kratą Kataliku Cen
tro raštinėje, pagrobė do
kumentus ir knygas ir už
darė visas katalikų įstai
gas.

Naciai, turėdami daugu
mą savo atstovų Danzigo 
seimely j, daro kas jiems 
patinka. Besiartinant rin
kimams, jie nori užslopin
ti visas įstaigas, kurios 
gali jiems pakenkti laike 
rinkimų.

Lietuvos Ministeriai Lan
ko Paryžiaus Parodą 
Paryžiaus Vyriausybės 

pakviesti spalių 19 d. Pa
ryžiun atvyko Lietuvos 
Susisiekimo Ministeris in
žinierius Stanišauskas r 
Karo Ministeris, Genero
las Dirmantas apžiūrėti 
Tarptautinę Parodą.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Lietuviai labai myli savo tautos nepriklausomybės gynėją — kariuomenę ir, kur tik galėdami, tą savo meilę ir pagarbą reiškia. 
Čia matome grįžtančius iš šio rudens manevrų Lietuvos karius, kuriuos miesteliu gyventojai pasitinka su gėlėmis ir džiaugsmu nu
švitusiais veidais.

Sovietai Nenori Tyrinėjimo 
Ispanijoj

Dabar Nesikišimo 
kreipsis į 

Franco ir Valencijos

Roma, Italija — Tarp- kitų kraštų radikalai. Is- 
tautinė Nesikišimo Komi- panai, jeigu tik turėtų lai- 
sija Londone nutarė pa- svę, pasiduotų gen. Fran- 
skirti komisiją, kuri aps- co vadovybei, 
kaitliuotų kiek yra Ispa
nijoje Italijos, Vokietijos misija 
ir Rusijos savanorių. Ka
da toks apskaitliavimas džias, kad jos leistų 
būtų užbaigtas, tai Nesiki
šimo Komisija padarytų 
sprendimą po kiek kuri 
valstybė turėtų ištraukti 
savo savanorių. Sovietų 
Rusijos komisarai tokiam 
tarymui baisiai priešinosi.
'jie norėjo, 

šus ginti Prancūziją ir 
taiką. Jis pareiškė, kad 
“ypač laukiąs aiškios ir 
griežtos akcijos Ispanijos 
reikalu”. Premieras socia
listas pažymėjo, kad jeigu 
nesikišimo komisija neį
sakys ištraukti savanorių 
iš Ispanijos, tai Prancūzi
ja atidarys rubežių ir 
teiks pagelbą Ispanijos 
radikalams.

Paryžius, Prancūzija,— 
Spalių 25 d. — Premieras 
Camille Chautemps, 
bedamas radikalų 
cialistų partijos kongrese,
pareiškė, kad Prancūzijos 
kariuomenė yra pasiruo-

kal-
so-

NAUJAS MISIJONIE- 
RIUS ATVYKO Iš 

LIETUVOS

kad Nesikiši
mo Komisija nutartų, kad 
tik Italija ir Vokietija iš
trauktų savo savanorius 
iš Ispanijos. Bet Nesikiši
mo Komisija padarė beša
lišką tarimą. Sovietų ko
misarai protestuoja, ir 
net norėtų atšaukti savo 
reikalavimą, kurį statė I- 
talijai.

Sovietų komisarai gerai 
žino, kad Ispanijos radi
kalų kariuomenėje daugu
ma kareivių iš Rusijos ir

EXTRA
LDS Naujos Anglijos 

APSK. SUVAŽIAVIMAS 

ATKELTAS
įvyks Sekmadienį, lap

kričio 14 d., 1937 m. 2 vai. 
po pietų, Šv. Juozapo par.

SOVIETU RAUDONIEJI P I? ~ ~
NEPATENKINTI CENZU Vl611. F FailC O
DAUGUMA PASISAKĖ 

TIKINČIAIS

Maskva, Rusija — Visas 
pasaulis laukia, kada so-

Ko- I 
gen.1 _ 
vai- vietų valdžia oficialiai pa- i 
aps- skelbs valstybinio cenzo

kaitliuoti kiek, kurioje pu- rezultatus, kurį užbaigė 
sėje yra svetimšalių ka
reivių. Valencijos radika
lų valdžia greičiausiai ne
leis tokio apskaitliavimo 
daryti.

Vadinasi, sovietų komi
sarai, T 
kalbėjo apie “taiką” ir tama ne viešai, kad pada- 
smerkė Italiją, dabar yra rytas cenzas paskelbtas 
prispirti prie sienos. Jie klaidingu dėlto, kad dau- 
žino, kad Ispanijos radi- guma Rusijos gyventojų 
kalų kariuomenėje yra be
veik visi kareiviai svetim
šaliai. Ištraukus 
šalius, Valencijos radika
lai nebeturėtų kariuome
nės.

šių metų pradžioje, štai 
i netikėtai sulaukė praneši- 
1 mo, kad padarytas cenzas 
esąs klaidingas ir kad 
naujas cenzas bus daro
mas 1939 metais. Labai 

kurie taip garsiai plačiai kalbama, supran-

svetim

J. V. DAR GILIAU 
BRENDA SKOLON

Užėmė Gijon

Šiomis dienomis iš Lie
tuvos atvyko kun. Jonas 
Kidykas, S. J. Svečias ap
sistojo pas kun. N. Pakal
nį, Apreiškimo parapijos 
(Brooklyn, N. Y.) klebo- _ _
ną. Kun. J. Kidykas atvy- galėję, Rogers St., Lowell, 
ko tęsti misijonieriaus 
kun. J. Bružiko, S. J. kil
nų misijonieriavimo dar- __
X* *?’***_.**! pasirengę vyktisnHgši;

Mass.
t Kreipiame visų kuopų 
dėmesį, kad atstovai būtų

Washington, D. C. — 
Prez. Roosevelt praneša, 
kad šiais metais Jung. 
Valstybių deficitas padi
dės 695 milijonais dolerių. 
Tai bus 277 milijonais do
lerių daugiau, nei buvo 
numatyta prieš 6 mėne
sius. Šiais metais per 6 
mėnesius gauta pajamų žino, 
256 milijonais dolerių 
mažiau nei tikėtasi, o iš
laidų daugiau.

pasisakė tikinčiais, kuo
met per 20 metu taip 
žiauriai kovota prieš reli
giją ir tikinčiuosius ir 
tiek daug pinigų išleista 
ir tiek daug žmonių su
šaudyta už tikėjimą. So- 

į vietų Rusijos žmonių reli
gingumas nervina komi
sarus,ir jie dėl gėdos prieš 
pasaulį negali oficialiai 
paskelbti padaryto cenzo 
ir paskelbė jį klaidingu.

Sovietų Rusijos komisa
rai garsiai šaukia, kad 
ten yra religijos laisvė, 
kad jokio persekiojimo ti
kinčiųjų nesą, bet pasau
lis, kuris laikosi teisybės, 

kad Rusijoje pilni 
kalėjimai, pilnos koncen
tracijos stovyklos (Solo-

• v

Gijon, Ispanija — Perei- Be to, dabar nacionalistai 
tą ketvirtadie n į gen. galės laisvai plaukioti lai- 
Francisco Franco, Ispani- vais ir nuo jų atakuoti ra
jos nacionalistų vado ka- dikalų tvirtoves, Valenci- 
riuomenė be didelio mūšio ją ir Barcelona. 
įžengė į Gijon miestą. To -------------
miesto gyventojai su di- SOVIETAI NESUTINKA 

' džiausiu džiaugsmu pasi- IŠTRAUKTI SAVANO- 
tiko išgelbėtojus iš žiau
rios radikalų valdžios.;
Radikalų kariuomenė ne
galėjo atsilaikyti, nes da
lis jų kariuomenės sukilo 
* Jšgelb^

iš Ispanijos, jeigu tą patį 
padarys Sovietų Rusija, 
tai pastaroji atsisakė iš- 

1 traukti, o tik reikalauja, 
1 kad Italija ir Vokietija 
ištrauktų. Vadinasi, sovie
tų komisarai norėjo su- 

I lošti gudruolių rolę, bet 
I nepavyko. Po tokio sovie-

• v v • R JŲ IŠ ISPANIJOS

Londonas, Anglija —
1 Kada Italijos valdžia pa- 
i reiškė, kad ji sutinkanti

žinome, kun. J. Bružikas įranešimo, nes pirmiaus 
buvo ne tik iškalbus misi- garstatas toikas kIia. 
jomenus pamokslininkas. | ci d8| jr tav0 OTsį_ 
bet ir uolus katalikiškos 
spaudos platintojas, išpla
tinęs tonus katalikiškų 
knygų ir laikraščių. Kun. 
J. Kidyką sveikiname ir 
linkime sveikatos sunkia
me misijonieriavimo dar
be.

, važiavimas perkeltas į 
lapkričio 14 d.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba: 
Dvasios Vadas Kun. 8. Kneižis, 
Pirmininkas Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas A. Zavetskas, 
Iždininkas K. Nadseika, 
Raitininkas Tarnas Versiackas.

Auga Nauji Fabrikai
Prie Kauno Viliampoly 

jau baigiama statyti ant
ras gumos fabrikas, ’ ku
riame dirbs apie 700 dar
bininkų.

Lietuvos Turizmo Drau
gija dalyvaus 1939 metų 
New ’ Yorko pasaulinėje 
Parodoje.

miestą nuo visiško sunai
kinimo ir išžudymo nekal
tų žmonių. Gen. Franco 
kariuomenė suėmė daug 
radikalų vadų, kurie ne-Į 
tikėtai užklupti nesuspėjo 
pabėgti. Subėgusius radi
kalus į laivus taip pat su
laikė.

Gijon miestą išvadavus, tų komisarų valdžios pa- 
gyventojai iš džiaugsmo reiškimo, Anglija ir Pran- 
sudarė demonstracijas 
sveikino išvaduotojus.

Radikalai kaltina “troc- kad kas nors ištrauktų sa- 
kinin*kus”, nes, sako, jie vanorius iš Ispanijos, bet 
įvykdę sukilimą ir tokiu leis kariaujančioms pu- 
būdu pasitarnavę naciona- sems Ispanijos klausimą 
listams. Radikalų kaltini- išspręsti. Jeigu Ispanijos 
mas parodo,_ kad jų fron- nacionalistams taip sek

sis, kaip dabar, tai karas 
greit užsibaigs visišku 
nacionalistų laimėjimu.

I t O -J

ir cūzija nuleido rankas, ir 
atrodo, kad nebereikalaus,

tas braška. Taip ir galima 
buvo laukti, kad bendras 
frontas neišsilaikys.

Asturijos mainieriai, ku- 
'rie stipriai laikėsi Oviedo, 

veckų salos) žmonių, iŠ-l^ip pat spaudžiami na- 
tremtų už tikėjimą.

Spalių 12 d. Lietuvos 
Seimas patvirtino galuti
ną 1936 metų valstybės 
biudžeto apyskaitą. Paja
mų turėta 302,802,064 li
tų, išlaidų 287,737,503. 
Kaip matome pajamos 
viršijo išlaidas 15,064,561 
litų.

3*7

cionalistų pasidavė.
Gen. Franco kariuome

nė užėmė ir kitą Asturi
jos uostą, Avi les. Taigi 
dabar Ispanijos naciona
listai yrą pilni šeimininkai J 
šiaurės vakarų Ispanijoj. 
Paėmę šiaurės vakari) Is
paniją, nacionalistai da
bar galės apie 100,000 ka
riuomenę siųsti į Katalo- 
nijos ir Madrido frontą.

BOMBARDAVO PRAN
CŪZIJOS LAIVĄ ISPA

NIJOS VANDENYNE

Perpignan, Prancūzija, 
— Pranešama, kad neži
nomas orlaivis bombarda
vo Prancūzijos prekinį 
laivą Oued Mellah ties 
Barcelona. Į užpuolimo 
viet$ pribuvo kiti du 
Prancūzijos, karo laivai. 
Laivo įgula išgelbėta, bet 
laivas labai sugadintas.
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LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

yra kviečiami pagerbti 
jauną kunigėlį, marijoną. 
Dalyvaus Tėvas Provinci-

> ir ki-įvyks antradienį, spalių jolas, kun. Jakaitis
26 d., 7:30 .vai. vakare, Šv. ti svečiai.
Petro par. salėje ant 7-tos1 ---- ==-=---- —
gatvės, So. Boston, Mass. i PARAPIJOS METINIS 

Kviečiami visi nariai da- į.
lyvauti. Valdyba.'

PRIMICIJOS

Spalių 24 d., 11 vai. ry
te, Šv. Petro bažnyčioje, 
kun. Kazimieras Vengras

narės 
tikietus 

ūdaiš gelbrti 
žodžiu, dė- 

£>4§Ūtigas, kad Šis va
karas^ netik programa 
butų įspūdingas, bet ir 
svečiais gausus.

Lietuvos Dtfkfė.

laikė savo pirmas iškil- j°s didysis choras, vado- 
mingas šv. mišias. Asisto-1 vaujant muzikui Rapoldi 
je dalyvavo kunigai: j. j Juškai ir operos ^ Artiste 
Plevokas, A. Morkūnas if į Jonė Žukauskaitė, kuri ne- 
K. Jenkus. Pamokslą sa- seniai atvyko iš Eriropos. 
kė kun. P. V. Strakaus- High School audftdrijo.f 
kas. Dalyvavo pamaldose telpa 1100 žmonių, taigi 
kun. Bublys, MIC. vietos visiems užteks'. S&

Po pamaldų kun. Vir-1 Bostone jatt seniai turėjo- 
mauskis iškėlė pietus ku- i tokį koncertą, kurio 

primicijantui irt programoje dalyvauti pla
čiai pagarsėjusi daminin
kė artistė. Taigi sekma
dienio vakare, spalių 31 d. 
High School auditorijoj 
dalyvaukime parapijos 
metiniame koncerte.

Vienas iš Rengėju.

:aitė, kriti ne--

koncertų sa
la riusi^įebėji- 

dfcj. n n j
Vienas hardfordietis ge

rai pakamantinėjo poną 
V. Kai. “Ką,” nustebęs 
hartfordietis, sako “jūs į 
tokius artistiškus koncer
tas teimate tik 45c. įžan
gos? Mes darėme po $2,06, 
rugp. 19-toje; ir pihia sa
lė buvo žmonių”.

Ir Bostoniečiai nori pil
nos salės žmonių. Dėlto jie 
padarė tikietus tik 45c. 
Lai pasinaudoja visi to
kia reta proga.

Susikuria nauja šeima
Lapkričio 21 d. šv. Bet- 

»o par. bažnyčioje priims 
moterystės sakrameri t ą 
Pranas Mattfckas iš So. 
Bostono su Helena Mar- 
Čiulaityte iš Readville', 
Mass. Abu yra rimti jau
nuoliai. Linkime jiem lai
mingiausios kloties.

UZKVIETIMAS
f • < J f f j f k T ——-***—* j • • * » -.4 .

Ateinantį sekmadienį, spaliu ’ didatąs į majorus James M- Cur- 
31 d., 8 vaL vakare, Boston Are-1 ley štai ką kalbėdamas pareiškė: 
na> St. Botolph St., Bostone i- Į“Pasidairius aplinkui nevien 
vyks masinis mitingas dabartinio 6-me ir 7-me Warduose. bet ir 
kandidato į majorus James M. visame Bostone mes rasime įvai- 
Curley rftnėją. Tą $ačfcą dieną 2 riaušių paminklų, kurie yra pa

statyti ne genijaus James M. 
Curley, kad pagerinti žmonių a- 
teitį. Reikia prisiminti vieną iš 
puikiausių pastatų, tai “L” gat
vės piešą, kuris nevien puošia 

, bet ir teikia didžiausį 
malonumą Bostono piliečiams. 

JO PA- Taipgi panašūs pležai yra pasta- 
AP- tyti: Carson. Columbus Park,

v«3 gdb; ir dabeartifis Jan-

vai. po pietų įvyks specialis mo- į 
~ HalL 

rtoa a.ve. ftsss. avė.
• SMft, )seA ggniAjam An- 

į arkitektui Sir Christopher 
jį Si- Eovflo KabMfrbje prie miestą, 

" whtati
JEI

, AP$fl>
- ct.

nigams,
jo tėvams. Primicijanto 
tėvų namuose buvo ban
kietas giminėms.

Viešas primicijų bankie-1 
tas Įvyksta parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St., spaliu) 
27 d., 7 vai. vakare. Visi ■

CAMBRIDGE’IEČlAI PA
SIRUOŠĘ DARBI!

DAKTARAI KRIKŠTAS

J JUOZAS M, DIUS
LAIKRODININKAS 

Parduodu ^vairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir patašau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

K*

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nno 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
Seredomls noc 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėiiomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Spalių 24 d., tapo pa
krikštytas Jono ir Orios 
(Grilevieiutės) Kiršlių sū
nelis vardais Jonas - Štif- 
gis. Kūmais buvo Jonas 
Januškevičius ir Anelė 
Genevičiutė.

MIRĖ

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA — Hary’s Cafe- 

restoranas su 7 dienų alaus tais
iau. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvykti Į Indianą, valstiją. Biznis 
geras, nes išdirbtas per daugeli 
metų. Atsišaukite po 5 vai. po 
pietų, 1984 Mass Avė., Cambrid
ge, Mass. (22-26-29)

Tūkstančiai pasieki palengvi
nimo rėlimu ir skausmų nyvar-
rmrnose muskuluose su MMs

išsitrynimais.

su “Inakro vaisbaženkliu yra
naudojamas per 78 metų.

PAIN-EXPELLERIS

I Spalių 22 d., miesto li
goninėje, mirė, kūdikį 
gimdydama, jauna Juoze
liu a Steckienė. Ji buvo 
krikštyta Šv. Roko par. 
bažnyčioje, Montelloje, 
1907 metais. Gyveno ilgai 
Europoje. Ištekėjo už 
Pranciškaus Steckio pra
eitą žiemą ir gražiai poro
je gyveno. Vyras iš gai
lesčio serga. Kūdikis au
ga. Palaidota tapo spalių 
25 d., iš šv. Petro bažny
čios šv. Benedikto kapuo
se.

Praeitą sekmadienį ku
nigai šv. Petro bažnyčioje 
kvietė katalikiškų draugi
jų valdybas su vėliavomis 
ir ženklais atstovauti mū
sų organizuotą visuomenę 
Kristaus Karaliaus šv. mi
šiose ir žmonių giminės 
pasiaukojimo akte, spalių 
31 d. 11 vai. ryte.

Kunigai taipgi ragino 
žmones eiti gausiai prie 
Sakramentų Kristaus Ka
raliaus, Visų Šventų ir 
Uždusinės Šventėje. Šakė, 
kad bus svečių kunigų pa
dėti klausyti išpažintis.

LIETUVOS DUKTERYS 
ruošia įdomi; VA

KARI

Lietuvos Dukterų po 
globa Mot. Šv. draugija 
ruošia įdomų vakarą, kiu
ris įvyks lapkričio 7 d.,- 
bažnytinėje salėje. Tame 
vakare, L. Vyčių 17-tos 
Algirdo kuopos vaidinto
jai suvaidins puikų veika-- 
lą: “Būk Jo Angelu Sar
gu”. Veikalo sūVšidiriimūi 
vadovauja bei režisuoja e- 
nergingas jaunuolis, A. 
Gaputis. Vaidintojai prak
tikuoja po kelis kirtus šą-
3^4^

Bostone iškeltas politi
kierių šmugehs su balsuo
tojo* parašais ir taipgi pi
liečių užregistravimu. Jau 
vienais, tūlas James E. 
Murphy iš Charlestown a- 
reštūdtas ir kaltinamus 
pagelbėjime ir raginime 
nelegaliai įregistruoti bal
suotojus. Laukiama teis
mo šprėn’dimo, o po to gal 
ir daugiau bus areštuota. 
Nelegaliame registravime 
balstriotbjų yra įvelta ir 
policija, riet aukštieji po
licijos viršininkai'.

Darbininko metiniame 
baliuje, lapkričio 20 d., 
Eikš Ballroome, Centrai 
Scfuare, Cambridge, bus 
daug įvairybių ir įdomy
bių. Dalyvaus Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus 
Posto Legionieriai ir jų 
pagelbininkės moterys ir 
merginos Auxikary ir ki
tų organizacijų nariai, 
(iros Legiono benas ir AI 
Stevens orkestras.

Cambridgiečrii jau pasi
ruošę visus svečius ir vie
šnias maloniai priimti ir 
pavaišinti. Štai komisija, 
kuri aptarnaus baliaus 
dalyvius ir dalyvias:

J. F. Snulgis, I. Sutkus, 
P. Radaitis, J. Sidabras, 
L. Virbickas, J. Žilis, V. 
Žilis, E. ZiĮis, J. Mackevi
čius, J. jr.“ Mackevičius, 
J. Morkūnas, L Šakafis, 
P. Pakalniškis, S. Pilko
ms, O. Kalinauskienė, O. 
Radaitienė, R. Vitkauskie
nė, M. Vitkauskaitė, K. 
Plekavičienė, 0. Plekavi- 
čiutė, O. Smilgienė, A. 
Vaisiauskas, Julė Sutkiu- 
tė, p. Šeputienė.

ATSIRADO NEŽINOMAS 
KAIMAS

Visas kaimas pabėgo nuo 
teismo. — 30 metų gyveno 
atskirti nuo pasaulio. — 
Nežinojo, kad buvo karas! 
ir revoliucija.
ėjo prašyti nesamo caro 

malonės.

Seniai

Sullivans Liąuors Store
295 W. BROADVVAY, TEL. ŠOU 9T?2

šeštadienį, spalių 23 d. 
Darbininke lankėsi p. A. 
X Mažeika, Lietuvos Vy
čių Centro Firnumirikas ir 
p. Danielius Averfca, A- 
merikos' administratorius 
ir LDŠ Centro Valdybos 
narys iš Brooklyn,, N. Y. 
Jiedu atvyko į p. Pranciš
kos Karlonaitės vestuves^ 
kurios įvyko tekmadienį, 
spalių 24 (i. P-lė Karlonai- 
tė yra L. Vyčių 17 kp. pir
mininkė ir p. Averkos gi
minaitė.

UZDYKA Pristatome į Nanruš
PROSPRRTY MTNNER 100 Proof i M. Senumo

KVORTA — $1.25
Ruginė Sfrarght degt. 90 proof 1 m. Senumo $1.25
Califomia Grape Brandy didelis butelis už $1.25
GIN kvorta ............... ..................J............ 99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta......... ......  $K25

ALUS GARUOK)!*
BAY STATĖ 3 konai ' 90 proof degtinės

už 25c. 41 ' •; 1 ■ Kvorta — $L09
a V: JsrSOff T . ,r.

PASAULI ŠTfiBftA
“Tik 45 centai!’’

Kadangi gražioji svetai
nė, kurioje bris Jonės žu- 
kartskaitės koncertas, yra 
labai erdvi, koncerto į- 
žangos bilietai padaryta 
tik po 45c.

Tas tikretų pigumas į 
tokį šv. Petro par. choro 
ir artistės Jonės Žukaus
kaitės šaunų koncertą, ir

Neseniai Sibire atrastas 
naujas, ligi šiol nežinomas 
kaimas, kurio gyventojai 
gyveno puslaukinių gyve
nimą ir nieko nežinojo, 
kas darosi pasaulyje. 1907 
m. Irkutsko gubernijoj, a- 
napus Baikalo ežero buvo 
nedidelis kaimelis. Į tą 
kaimelį kartą atvažiavo 
pristavas su dviem polici
ninkais mokesčių ieškoti. 
Kadangi gyventojai buvo 
neturtingi ir pinigų netu
rėjo, pristavas įsakė pa
imti ketvertą geresnių ar
klių ir visus geresnius 
drabužius. Gyventojai pa-| 
sipriešino, kilo ginčas, ku
rio metu ūkininkai užmu- 1 
šo pristavą ir vieną polici
ninką, o trečiasis polici
ninkas pabėgo. Pabūgę 
teismo ir bausmės, kaimo 
gyventojai nutarė pabėg
ti, yisjškai išsikelti iš tos ! 
vietos. Penkios Šeimos, ; 
sudarančios 37 žmones, 
paliko savo sodybas ir iš
keliavo tolyn į šiaurę, a- ; 
pie 400 klm, nuo savo so- !

jo tarp clidžrilių miškų, 
viriškži negyvenamose 
vietose ir Čia įsikūrė nau
jas sodybas, pasidarė dir
bamos žemės plotą. Taip 
jie ir gyveno visą laiką, 
Visiškai atskirti riSO pa
saulio. Javų jiems užaug
davo pakankamai maistui 
ir gyvumams pašarui, Vy
rai dažnai medžiojo girio
se, drabužius pasigamin
davo iš turimų avių Vilnų 
ir žvėrių kailių. Ugniai 
įžiebti vartojo titnaginius 
skiltuvus. O druskos rado 
žemėje, upelio pakrantėje. 
Per 30 metų jie taip gyve
no ir visai nežinojo, kad 
buvo didysis karas, o vė- 
lian revoliucija. Pagaliau 
jaunieji pabėgėlių Vaikai 
panoro pamatyti platų, 
pasaulį, bet seniai vis dar 
bijojo bausmės. Todėl nu
tarė pasiųsti d& seniau
sius vyrus į Peterburgą, i 
kurie turėjo pasiekti ca
rą ir prašyti jo malonės, į 
pasigailėjimo.

Bet pasiuntiniai Peter
burgo nepasiekę. Nukelia
vę apie 1.500 kilometrų, 
jie buvo sulaikyti netoli 
Tomsko ir įtarti šnipinėji
mu, nes neturėjo jokių 
dokumentų. Kai seniai, 
pradėjo aiškinti savo ke
lionės tikslą, niekas neti
kėjo, manė, kad jie bepro
čiai arba gudrūs šnipai. 
Pagaliau jie su sargybą 
buvo grąžinti į Irkutską, 
o iš ten policija nuvyko jų 
niekam nežinomą kaimą. 
Pabėgėlių sodybos tikrai 
buVo surastos. Čia puslau
kinių gyvenimu gyveno 
net 145 žmonės, iš kurių 
115 buvo gimę vietoje, o 
30 senųjų, 7 seniai jau bu
vo mirę. Bet dar labiau 
stebėjosi tie atsiskyrėliai, 
kai sužinojo, kad seniai 
nebėra caro, o Rusiją val
do bolševikai, Peterbur
gas pavadintas Leningra
du ir t. t. Jie negalėjo įsi
vaizduoti, kaip atrodo au
tomobiliai, lėktuvai, radio. 
Net dviračio jie nebuvo 
ratę. Nudžiugo jie sužino
ję, kad už seniai padarytą 
nusikaltimą jų niekas ne- 
bebaus. 40* žmonių tuojau 
iškeliavo į Irkutską pama
tyti naujo, dar nematyto 
pasaulio. ‘M.L.’

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

Visi skelbkftŠs “Darbininke".

Mallibott, Tinean ir Strandway.

Per 150 metu kiti miesto majo
rai nematė reikalo tokias pato
gias įstaigas pastatyti, tik James 
M. Curley vienintelis, kurį? sto
vėdamas už pagerinimą darbinin
ku būvio, pamatė ta reikalą ir 
PASTATĖ VISAS TAS BRAN
GIAS ĮSTAIGAS TIK UŽ 
$4,000,000.

James M. Curley būdamas Bos
tono majoru įsteigė požeminį su
sisiekimą tarp Bostono, So. Bos- 

įtono ir Dorchesterio, kuris kai
navo $11,000,000.

‘ ‘ APSIDAIRYK APLINKUI ’ ’, 
ir pamatysi šimtus gatvių, kurios 
yra puikiai ištaisytos. James M. 
Curley vienatinis troškimas ir 
noras yra pagerinti SVEIKA
TINGUMO ĮSTAIGOS, nes jis 
gerai žino, kad “Sveikame kūne, 
sveikas protas”. Jis įtaisė tais 
sumetimais parkus, žaislavietes, 
pležus ir kitas įstaigas.

Suvarg-usios, darbininkės mo
terys turi būti dėkingos James 

'M. Curlev už įtaisymą pležų, kur 
■vasaros laike gali pailsėti ir ma
loniai praleisti laiką.

Kadangi savo kūdikystėje aš 
buvau neturtingas ir žinau ką tai 
reiškia būti alkanam, kentėti šal
ti ir kitokius nepriteklių nesma
gumus, tai mano vienintelis troš
kimas buvo ir bus, kad apsaugo
ji ir kitus žmones skurde esan
čius. Galite Tamstos patys pa- 

i žvelgti i mano praeities rekor- 
i dus ir įsitikinti, kad aš tiesą kal
bu.

Vėl pažvelgus i Bostoną apleis
tus namus ir tamsias vietas, kur 
nėra šviesų ir jokiu patogumų, 
yra skaudu žiūrėti i tas šeimas, 
kurios ten gyvena, o niekas į 
juos dabar neatsižvelgia.

Kada aš pirmą syki buvau iš
rinktas City Council, So. Bosto
ne ir Roxbury buvo geležies dirb
tuvės, kuriose dirbo tūkstančiai 
žmonių. Dabar-gi išsivysčius Va
karams, jos persikėlė ten, o mū
sų žmonės liko be darbo. Ką da
bar reikia daryti, kad visi žmo
nės dirbtų? Pirmiausiai reikia į- 
vesti 5 dienų darbą ir nesuma
žinti darbininkams pajamų, tuo
met pasidarys visiems užtektinai 
darbo. Lapkričio 3 d. aš vyksiu 
į Washingtoną pasimatyti su pre
zidentu Rooseveltu ir prašyti jo, 
kad jis nepanaikintų WPA, kur 
dirba puspenkto milijono žmo
nių, kad paskui jiems negręstų 
skurdo pavojus.

Aš būdamas gubernatoriumi ir 
miesto majoru numušiau mašinų 
taksus iki $5.00 už tūkstantį, kur 
buvo mokama $38.00. Tą dariau, 
kad sulaikyti išsikėlimą iš Bos
tono fabriku, kuriuose šio mies
to piliečiai dirba. Reikia pasaky 
ti, kad po mano buvimo majoru 
kiti labai pakėlė taksus, kur pi
liečiai turėio sumokėti $10,000, 
000.

Kada buvo majoru ir guberna
toriumi James M. Curley taksai 
buvo mažesni 200% negu dabar 
kad yra. 'taigi, jei norite, kad 
grįžtų miestan gerovė, padidėtų 
darbai, sumažėtu taksai, tai atė
jus rinkimų dienai, balsuokite 
visi kaip vyrai, taip ir moterys 
už dabartinį kandidatą į miesto 
majorus JAMES M. CURLEY.

(Pol. adv.).

L St. LKįUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai- I 
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ. I
Visokiose įtalpose: Bonkoms, j 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. Į 
S. firmų Ir užsienio, pasirinki- 5 
mas didžiausias ir įvairiausias. Į 
POKILIAMS, VESTUVĖMS, ’ 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- 1 
I.IAMS. Specialiai kainos su- ( 
mažinamos. Pristatom greitai ir ; 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki ( 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147 '
Pas J. STRIGUNĄ I 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. •

Telefonas 
SOUth Boston

Šiais Metais Geriausiai 
Pirkti

DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

BIG
___ oTHBt Msi&Nssi>rr«a
ttEMm CR/mtTE eo.
‘ - 1S» MAKCOCKiT, _ —

Quincy, MrajisSa

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

GRABORIAI

S. BARASEVteIMS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBĖ8
LIETUVIŲ GRABORfUSf IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISUS

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyven. tJfeta: 838 Dorchester Are.
Tel. Colnmbia 2587

Farmeriams ir Gyvulių

1 JOSEPH W, CASPLR !
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir !
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 j 
Resičtence: 198 M St.
Tel. ŠOU Boston 3960

Patarnavimas Dieną ir Naktį *
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yra dvigubas komų pertei
kti labai pigiai. Dėl nuolatr- 

nių pirkinių ir informacijų kreipkitės pas: 
FRANK ROZENAS, Universal DistHIery East 
Taunton, Mass. arba Raynham, Mass.

Maitinkite gyvulius tirštais, distiliuotais ker
nais, kuris duos geresnį rezultatą ir pigiau kaš
tuos. Kadangi dabar yra dvigubas komų pertek
lius, tai ją galite pirkti labai pigiai. Dėl nublatė- • _ • « • • 9* • A . _ • « •

Tel. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes. 

564 East Broadnray 
- So. Boston, Mass. ' 
NOTARY PUBLIC
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MIRĖ DARBININKŲ 
VADAS

I

Pittsburgh, Pa. — šio
mis dienomis, automobilio į 
nelaimėje mirtinai sužeis
tas, kun. James M. Dela-‘ 
ney mirė. Kun. Delaneyj 
buvo neturtingųjų tėvas ir

JAPONAI ŠAUDO I 
AMERIKIEČIUS ’

J. V. Konsulas Pareiškė 
Protestą

Shanghai, Kinija, — 
globėjas. Jis 1933 m. su- Spalių 25 d. — Japonai iš 
organizavo fondą netur- orlaivių paleido bombas į 
tingosioms ir vargo pris- užsienių piliečių apgyven- 
paustoms šeimoms šelpti. tą vietą. Vieną Anglijos 
Velionis taip pat buvo žy- i kareivį užmušė ir 5 ame- 
mus kalbėtojas. Liūdi dar- rikiečiai ir keli kitų vals- 
bininkai netekę vado ir 
globėjo.

»
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FRANCO SUTRAUKĖ 
KARO JĖGAS ZARAGO- 

ZA PROVINCIJON

Hendaye, Prancūzijos - 
Ispanijos rubežhis, Spalių 
25 d. — Gen. Franco su
traukė geriausias karo iė- 
gas i Zaragoza provincija. 
Smarkiai ruošiasi mūšiui, 
kad atkirstų Barcelonos 
susisiekimą su Valencija 
ir tuo užbaigti 15 mėnesių 
Ispanijos civilį karą.

Radikalų valdžios k a- j 
riuomenė sprogdina gele-į 
žinkelį tarp Teruel ir Za-i 
ragoza, kad sutrukdytų ! 
gen. Franco kariuomenės į 
atvežimą.

Nacionalistų karo vado-į 
vybė sako, kad 60,000 as-t 
tur iečių, užimant Gijon, į 
be mūšio pasidavė ir ati- ' 
davė ginklus. Kiti, kurie 
buvo išbėgę iš Gijon, bū- į 
riais grįžta atgal ir pasi-j 
duoda nacionalistams.

tybių piliečiai atsirado di
deliame pavojuje. Jung. 
Valstybių konsulas tuojau 
įteikė Japonijai protestą. 
Japonija aiškinasi, kad 
ios lakūnas per klaida ao- 

i šaudęs užsienių piliečių 
apvyventą vietą. Jis ma
nęs, kad šaudąs į kinie
čius.

Anglijos kareiviai, kada 
japonu lakūnas pradėjo 
mėtyti bombas, paleido į 
ji šūvius. Anglijos karo 
viršininkai sako, kad Ja
ponija tiksliai puola už
sienių koloniją.

Japonija pasirv ž u s i 
Shanghai paimti. Bet Ki
nija planuoja japonus ap
supti Shanghai’juje.

MONTELLIEČIAI KUN. 
J. VAITEKŪNUI 

NEPASIDUOS

VAKAR
t

ŠIANDIEN

RYTOJ
-9" •f

«

PICKWICK

Dainas visi žmonės mėg
sta — ir seni, ir maži. 
Nuo vienos dainelės mums 
darosi linksma, smagu,

I

miškai skamba, dimu. Javos salos čiabu- 
susidarys būrys viai, kalbėdamiesi su mie- 

— tuoj užveda lu svečiu, atsuka jam nu- 
Daina nušviečia garą — tai laikoma dide-

DĖL IŠPAŽINTIES PA
SLAPTIES SKUNDĄ 

IŠTRAUKĖ

Travancose, Indija — 
Kun. Paul, Šv. Juozapo 
parapijos, buvo iškelta 
byla už neišdavimą išoa- 
žinties paslapties, nes In
dijos įstatymai neapdrau- 
džia išpažinties paslapties. 
Bet kun. Paul ir teisman j 
patrauktas nesutiko pasa
kyti ką yra išpažinęs ir 
padaręs vagilius. Policija 
matydama, kad nieko ne
laimės, bylą ištraukė ir 
pasiaiškino, kad tai pada
rė tik dėl to, kad vagystė 
papildyta prieš treji i me
tus.

• ■V

Montello, Mass. — “Dar
bininko” baliaus kvietimo 
komisijos pirmininkė po
nia B. Cūnienė gavo nuo 
P-lės Onos Kašėtaitės se
kančio turinio laišką: 
“Nuoširdžiai ačiū už tikie- 
tus. Bus’ą tikrai suorga
nizuosime. P-nas Krušas 
pareiškė, kad kun. J. Vai
tekūnui montelliečiai jo
kiu būdu nepasiduos. 
Well, ką manote apie tai?

Ranorterio prierašas — 
Nepersenai kun. J. Vaite
kūnas buvo atvykęs į 
“Darbininką” ir pranešė 

, kad Edv. čiočys ir kiti 
: veikėjai jau esą įpusėję 
bus’o organizavime. Bet 
Montelliečiai smarkiai pa
dirbėję gali Providencie- 

• čius pasivyti.

Yra Pastovus Kokybėje, Skonyje 
Ir Pasižymėjime

Iš Krano

mu. Nes tai laikoma liū
desio ženklu ir blogo lin
kėjimu. Naujoje Zelandi
joje čiabuviai sveikinasi 
patrindami nosis.

Togo saloje kas nori pa
reikšti sutiktajam pagar
bą, pasilenkia iki žemės, 
pakelia gerbiamojo koją 
ir pastato ją sau ant 
sprando. O paskui ir pa
gerbtasis padaro ta pati 
savo bičiuliui. Kinijos 
provincijoj dar tebėra se
nas pagarbos pareiškimo

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, Dės jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję Į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadvay, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininke — Eva Marksienė,
825 E. 8th 8t, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenS,

1428 Columbia R<1., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Bronė Cunlenė,

29 Gould St., W. Rozbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fln. Rstt. — Marijona Markonlntė, 
4115 Washlngton St.. Rosllndsle, Mass.

TbL Psrkvay 0558-W
Hdininkė — Ona Stsntallutė,

100 West 8th St, Sa Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzjrlrdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Sianrienė,

448 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Draugija savo suslrinkteus laiko kas 

antrą ntsmtnkt ssėnssis.

•V. JONO EV. BL. P At ALPINI 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Švagždys,
601 6th St, So. Boston, Mase. 

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

Prot. Ražt Jonas Glineckin,
5 Thomas Pk, So. Boston. Masu 

Fin. Raftt. Aleksandras Tvaėka,
1514 Columbia Rd, S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St, So. Boston, Mase. 

Maršalka Jonas Zaikls.
7 TClnfield St, Sa Boston. Mm 

Draugija laiko susirinkimus kas trr
čtą nedėldienf kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 491 

E. 7th St, So. Boston, Mase.

7A0 vaL vakare, potežnytinėj sv» 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
- pas protokolą raitininką

PARODYK KRANĄ
©

Buteliuose
(12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

’jy • HArFĘMRfEFFEP & CO., 'NC. Boston. Mdss . 3REWERS SlNCE 1870.

ĮSTEIGIMAS PENKIŲ 
VALSTYBINIŲ KNYGY

NŲ

Sumanymas ką tik įves
tas Kongrese, kuris siūlo 
pamainymą autoriškų tie-, 
sų įstatymo ir įsteigimą 
penkių priedinių valstybi
nių knygynų. Leidėjai, 
kuriems “copyright” bus 
išduota turės pristatyti 
dvyliką kopijų jų leidinių, 
vietoje dviejų kaip dabar
tinis įstatymas reikalau
ja. Nauji valstybiniai 
knygynai apart dabarti
nio Kongreso Knygyno 
Washingtone, D. C., mūsų 
sostapilėje, Washington, 
D. C. būtų įsteigti New 
Yorko mieste, Memphis, 
Chicagoje, Denver ir San 
Francisco.

Kongresmonas Collins, 
iš Mississippi, kuris nese
niai paremenčiai kalbėjo

NAIKINA LIETUVIŠ
KAS PAMALDAS RYT

PRŪSIUOSE

Dar prieš keletą metų 
Tilžės krašte lietuvių kal
ba pamaldos buvo laiko
mos Kaukėnuose, Žiliuose, 
Argininkuose, Skaisgi- 
riuose, Ysėje ir kitur. O 

■ praėjusiais metais lietu
vių kalba pamaldų jau ne
laikyta ir tokiuose Pa- 
krokiuose, Gastuose, Skai- 
sgiriuose, Susimilkiuose, 
Ilgijoj, Ragainėje, Būd
viečiuose ir Serheuberge. 
Kaip “N. Romuva” rašo, 
čia suminėtose vietose 
bent per 14 dienų kartą 

i buvo lakomos lietuviškos 
pamaldos.. Dabar lietuvių 
kalba pamaldos belaiko
mos tik Tilžėje vieną kar
tą savaitėje. Kaimuose 
lietuviškus dvasinius susi-

t
I

uičii pai emaliu ižu - ------- *------------- ;~--------. *

apie šitą bylą pasakė Ats- rinkimus kartais laiko žo
džio sakytojai.tovų Butui, kad Kongre

so Knygynas per toli nuo 
visų šalies dalių. Ne taip 
Daug mokinių šioje šaly
je, kurių užsiėmimas, lai- 
lengva yra jį pasiekti, 
kas ir kitos priežastys ne
leidžia vykti į sostapilę 
gauti jiems reikalingų in
formacijų, kurių jie ne
gali gauti jų vietiniuose 
knygynuose, priversti be 
to apsieiti.

Kongremonas Collins 
taipgi sakė, kad Anglijoj 
leidėjai knygų turi pasiųs
ti vieną kopiją jų veikalo 
į muziejų ir po vieną kopi
ją visiems penkiems di
džiuliams knygy n a m s,' pą). 
Taipgi ir Airijoje, Newj 
Zealand, Graikijoj, Ispani
joj ir keliose kitose šaly- NISTŲ PROPAGANDA 
se leidėjai turi pristatyti. -----------
nuo 3 iki 6 kopijų naujų 
leidinių vaistyti n i a m s čių (L’Humanite 
knygynams,, kuomet jie mun., Le Populaire — so
prano “copyright”. Į cial., L’Oeure — radikal-

NAUJI DVASININKŲ 
SUŠAUDYMAI RUSIJOJ

I

Novosibirsko karo teis
mas pasmerkė sušaudyti 
9 žmones. Jų tarpe yra or
todoksų, vyskupas Ech- 
omjewskis, šventikai Ma- 
ksimovas, Toporovas, Sa- 
kutinas, Serbinenko, To- 
marovskis, Aleksiejevas. 
Jie kaltinami, šnipinėjimu 
ir kontrrevoliucija. Pana
šūs dvasininkų procesai 
vyksta ir kitur, nors bol
ševikai giriasi, kad jie 
duoda kulto laisvę (kil-

PRANCŪZIJOS KOMU-

Liaudies fronto laikraš- 
ko-

te, Azijoje, išeinančiam 
svečiui namų šeimininkas 
padovanoja sudužusį puo
duką ir apgaubia pečius 
balta skara, tuo palinkė
damas jam laimingos ke
lionės. Kai kurie Himala-

norisi šokinėt, dainuojant jų kalnų gyventojai svei- 
kitą — kažko gaila, kaž- kindamiesi net tris kartus 
ko liūdna... Kariai, eidami iškiša liežuvį. Pas mus 
į mūšį, traukia drąsius toks mandagumo pareiš- 
maršus, kad net laukai ai- kimas būtų palaikyta įžei
di, net 
Kur tik 
jaunimo 
dainą.
veidus, išblaško rūpesčius, liu pagarbos pareiškimu, 
žadina pasiryžimą, drąsi- Bet javiečiai nepaprastai 
na kovoj. Taigi, dainavi- įsižeistų, jei kas juos pa- 
mas — gaivina žmogaus sveikintų galvos palenki- 
dvasią. Bet ar žinote, kad 
atsirado užsieny vienas 
daktaras, kuris įrodinėja, 
kad dainavimas gaivina, 
irydo ir žmogaus kūną. 
Tas daktaras, kurio pa
vardė Chauting, sako, kad 
dainavimas esąs vaistas 
nuo daugelio, ypač kvėpa
vimo organu, ligų. Jo ban
dymų, iš 700 ligonių, sir
gusių astma (tokia liga— 
dusulio priepuoliai), su
sirgus širdžiai, inkstams, 
jeknoms trečdalis pasvei
kęs dėl dainavimo. Daina- paprotys. Jei susitinka du 
vimas padedąs ir anginą pažįstami, važiuo darni 
gydyti. Tik, žinoma, tai- rikšomis (žmonių trau- 
syklingas dainavimas, o kiamais vežimėliais), abu 
ne šiaip sau šūkavimas, išlipa ir tris kartus nusi- 
Juk ir gimnastika, svei- lenkia. Jei važiuotas su- 

; katą taisąs dalykas, tik tinka pėsčią, išlipa ir pa- 
tuomet naudinga, kai at- siūlo jam savo vieta. Pės- 
liekama taisyklingai. i čiasis turi tris kartus at-

Taigi rimtai mokykimės sisakyti tos malonės, ir 
dainavimo pamokas, o bū-, tik ketvirtą karta panra- 
sime ne tik linksmi, bet ir šytas gali užimti važia- 

j sveikatą palaikysime.

• X

soc.) tiražas prašoksta 
nacionalinių grupių spau
dos tiražą santykių (pro
vincijoj) 3:2. Su savo kino 
automobiliais komunistų 
partija aplanko ir men
kiausius kaimus. Naciona
linės partijos neįstengia 
išplėtoti tokios propagan
dos ir dėl to beveik 1.000 
rinkimų apylinkii] jos iki 
šiol negalėjo pravesti nė 
vieno savo kandidato.

VALSTYBINIAI PASI
ŽYMĖJIMO ŽENKLAI 

MISIJONIERAMS

Madagaskaro saloje vie
nuolė sesuo Delfiną 38 me
tus dirba misijų mokyk
lose. Įvertindama jos pasi
šventimą Prancūzijos vy
riausybė ją apdovanojo 
medaliu.

Anglų Afrikos kolonijoj 
Natrobi mieste, buvo na
mų pramonės paroda. Pir
mą premiją laimėjo kata
likų vienuolių — misio
nierių globojami afrikie- v • •ciai.

SKRAIDANTIS ATEIS
TAS

Maskvos bezbožninkų 
organizacija už gautus 
per rinkliavą pingus nusi
pirko sporto lėktuvą “Air- 
6”. Iškilmingai jį pakrikš
tijo ‘skraidantis ateistas’. 
Ant lėktuvo yra parašai 
“Visų šalių proletarai vie
nykitės” ir “Religija yra 
tautų opiumas”. Lėktuvas 
visų pirma bus skiriamas 
antireliginei literatūrai iš
vežioti.
— Maskvos bezbožninkų 

organizacijos iniciatyva 
gaminamos įvairiomis kal
bomis patefono plokštelės. 
Jau galima gauti trys 
plokštelės: Nr., 1. Bezbož
ninkų himnas ir Passiona-'

vusiojo vietą ir važiuoti 
už jo pinigus. Afrikos 
Konge kai kurie juodukai 

■ susitikę sveikinasi palies
dami pirštais vienas antro 
nosį, o po to stipriai su- 

i drožia kumščiu vienas ki
tam per nugarą. Juo stip
resnis smūgis, juo dau
giau pagarbos. Nes stip
riam vyrui negarbė, jei 

i jam suduodamas silpnas 
_ , kumščio smūgis, kuri ir

vaikas galėtų iškęsti. Ki- 
tose šalyse yra ir dar kei
stesnių pasisveikinimo bū
dų.

Sveikinantis parodo liežu
vį — Iš džiaugsmo muša 
kumščiu per nugarą —Su
tikę pažįstamą užleidžia 

jam savo vežimą

čiai nevisur vienodi. Kai 
kuriose mažiau kultūrin
gose šalyse yra net labai 
keistų mandagumo pa
pročių. Pavyzdžiui, Tibe-

ŠYKŠTUOLIAI
rijos kalba; Nr. Jaroslavs- 
kio kalba “Religija —ko
munizmo priešas”, Nr. 3 tuolį, 
Dimitrovo kalba “Bažny-1 kiekvieną kartą, pamer- 
čia — 
gas”.
— Užsieniečiai specialis

tai Rusijoje turi duoti pa
rašus, kad jie nepriklauso 
jokiai religinei bendruo
menei ir neskirs jokios al
gos dalies tikybinėms or
ganizacijoms. Atsisakan-

Pažinau vieną šykš- 
kuris rašydamas

fašizmo angelas sar- kęs plunksną, užkimšdavo 
| buteliuką, kad rašalas ne
išgaruotų.
— Čia vieni juokai. Bet 

aš pažinojau vieną šykš
tuolį, kuris nakčiai vis su
laikydavo laikrodį kad per 
greit nesudiltų.
— Hm... O aš žinau vie- 

tieji duoti tokius pasiža- ną poną, kuris neprenu- 
.. .. • .v jaįkraščių, kad

nereikėtų pirkti akinių!
dėjimus atleidžiami iš tar- • meruoja 
nybų. ' nereikėti

Kalėdinė
Ekskursija

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:

EUROPA.................  Lapkričio 27
NEW YORK ................Gruodžio 2
HAMBURG..................Gruodžio 9
EUROPA............ ....... Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į 
Kauną. Patogus geležinkeliu susisiekimas iš 

Hamburgo.
Informaciją klauskite pas vietini agentą arba
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Telephone SOUth Boston 2680

LRKSA I
Į

Tenka nudžiugti, kad LRKSA įregistravo čarterį 
Massachusetts valstybėj. Tai įvyko pasidėkojant or
ganizacijos vadų uolumui ir neilstamai ištvermei. 
Per ilgus, ilgus metus Katalikų Susivienijimui teko 
čia skursti, negalint be čarterio veikti ir žiūrint, kaip 
laisvamaniškos organizacijos mus katalikus išnaudo
ja. Dabar Mass valstybės katalikams atsiskleidžia 
naujas gyvenimo lapas. Jų rankos jau išrištos, reikia 
tik subruzti ir darbuotis, kad galėtume nors kiek už
kišti padarytąją per ilgus neveikimo metus spragą.

LRKSA yra stambiausia katalikų organizacija 
Amerikoje. Skaičiumi narių, didumu turto, įsigyveni
mo tradicijomis ji vyrauja mūsų išeivijos gyvenime. 
Būtų labai pageidaujama, kad šalia minėtųjų ypaty
bių ir veiklumu ji pralenktų visas kitas organizaci
jas. Tam atsiekti reikia, kad LRKSA daugiau išeitų 
viešumon, gyviau susidomėtų katalikiškąja akcija. 
Vis dėlto tenka pažymėti, kad pastaruoju laiku šioj 
srity padaryta daug pažangos, pasidėkojant tam fak
tui, kad LRKSA tampriai susi jo su Katalikų Fede
racija ir tuomi išėjo į platesnį visuomeninį veikimą. 
Taigi pradžia jau padaryta, įstota į platesnes veiki
mo vėžes, reikia tik pradėtasai darbas energingai 
stumti, pirmyn.

Ryšiumi su Katalikiškos Akcijos veikla, LRK. 
Federacijos Sekretoriatas štai ką praneša:

“Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos praside
da didelis mūsų kilnios organizacijos — Lietuvių R. 
K. Susivienijimo Amerikoj naujų narių prirašinėjimo 
vajus, kuris tęsis per šešis menesius. Kadangi LRK 
SA yra stiprus Federacijos narys, kadangi kiekvie
nas žmogus šiame krašte turi būti apsidraudęs savo 
sveikatą ir gyvybę ir kadangi LRKSA yra fraternalė 
organizacija, paremta religiniais ir tautiniais pagrin
dais ir sutvarkyta sulig valstybių apdraudos depart- 
mentų reikalavimais, dėlto Federacijos skyriai tepa
ragina lietuvius katalikus prie Sus-mo rašytis ir savo 
vaikus prirašyti, tuo pačiu prirašant juos prie lietu
vių katalikų organizacijos”.

Ką prie tų žodžių bepridėti? Nebent tai, kad 
Mass. valst. lietuviai, įsigiję LRKSA čarterį, turi auk
sinę progą pasidarbuoti tos kilnios organizacijos rei
kalais ir tuomi daug pasitarnauti katalikiškai išeivi
jai. K.

Meksikos Raudonieji Eina 
Prie Savo Tikslo

H -t ; į 
iai^ penkiolika kes žrnonės turė->° Pirkti 

metų nuo Lietuvos pinigų . t p0Jie?ėlius timėjo ma’ Btl» aPyvart0> suma 
litu jvedimo. Tas ateiti- vokiečia£s atiduoti gį. ----- -------- ■-

ko 1922 metų spalių 1 die- grūdus, sodų vai- - • ••----- -------------------- ,..
nų Naujagimiui Lietuvos j u groboniška Paartoje yra apie 110, >s
SffiUSS. SSS 
jis sutiktas dideliu pasitį- aip Ketverms metus.

i 1S| ’!

šum milionų litų. Žino-

nuolat augo, kaip augo ir 
vulius.’ grūdus!~~sodų vii- padengimas. Dabar a-

XX Amžius paduoda pa- turi ir savų pietų vaisių, 
sikalbėjimą su šiomis die- bet nuo sostinės jie toliau 
nomis grįžusiu į Lietuvą

pinigui atsirasti nebuvo 
palankios sąlygos. Nebuvo 
jis sutiktas dideliu pasiti
kėjimu ne saviškių tarpe.! __ _______ ________ _ ____
Buvo paskelbta, kad atly- Lietuvos derlius didesnę katfa ankščiau. Taip' šiuo 
ginimai tarnautojams bus dalį vokiečių agentai su- metu litų padengimas sie- 
už rugsėjį mėnesį išmoka- gebėjo nupirkti už jau vi- kia Jo procentų: tai di-

; sai bevertes ostmarkes, džiausiąs padengimas ir 
ir auksinais, Vargšai ūkininkai stačiai iįįn stiprumo tikriausias I

1 v ♦- 1 ' / 1 I 1 O 1 AV X VA v w • V V V • a • V v

’ dengimas auksu ir sveti
ma valiuta dabar yra di- 

Dar 1922 metų rudens dėsnis negu yra buvęs bet

auga, tai vežasi iš užsie-• v

i Argentinos lietuvių nio. Ten apelsinų, bananų 
darbininku. Tai būta dar- tuzinas tekaštuoja tik 
bininko iš Rokiškio apy-1; maždaug 40 centų, (nors 
linkės. Į Argentiną jis bu- jie ten blogesnės rūšies), 
vo išvažiavęs 1936 metais, bet už tat obuoliai, bulvės 
savo lėšomis, tačiau ten žymiai brangesnės, kaip 
jam per blogas klimatas pas mus. Agurkai ten ne- 
ir gydytojų patariamas 
jis grįžta.
— Gyvenęs Buenos Aire-}vill ir vartoja daugiausia 

so mieste, butą turėjęs j baltą duoną. Kadangi la
pas ankščiau išvažiavusį j bai šilta, tai duona dau- 
brolį. Uždarbis dabar ten - P^rkJ;^na
blogas, perdaug privažia-; 
vusių užsieniečių. Šiaip 
pamatyti užsienio gyveni
mą įdomu. Argentinoj pi
gūs vaisiai: bananai, apel
sinai. Buenos Aireso mies
tas gauna juos daugiausia 
iš Brazilijos. Argentina

skanūs, kaip vanduo. 
Žmonės valgo daug daržo-mi litais, bet kas panorės 

galės gauti i 
skaitant už vieną litą 175 _____ ____ _________
auksinus. O auksinai buvo markes į bankus ir keisti jįtas turi didelį pasitikę ji- 
faktiškai vokiečiu okuna- jas į litus, bet jau tuo lai- mą ne tiktai savo tėvynė- 

ku už vieną litą reikėdavo je> bet ir užsieniuose. Sa- 
atiduoti 1000 ar 15000 kysim, Latvijoje, Lenkijo- 

■ markių. Ir taip žmonės vėl je, Vokietijoje litai ne 
j paliko be pinigų, be su- tiktai bankuose keičiami 
' taupų.

Lietuvos vyriausybė su- priima noriai 
j prato būtiną reikalą laiky- ■ riuose viešbučiuose 
ti lito tvirtumą, nors ge- tose įmonėse, 
rai numanė, kad tai ne
lengvas dalykas. Jeigu metais ir litas turėjo sun- 
būtų leista ir litams smu- , Česnius laikus. Lietuvos 
kti, tai žmonėse būtų ga- • visuomenėje ir spaudoje 
lutinai dingęs bet koks ir buvo vedama agitacija už 
bet kokiems pinigams pa- vertės numušimą,
sitikėjimas. Didesnį kie- kaip kad padarė kitos 
kį litų nebuvo galima iš- valstybės. Bet Lietuvos i 
leisti, nes nebuvo jiems vyriausybė griežtai laikė- 
padengimo. sį saVo nusistatymo; ji

Pradžioje Lietuvos pini- manė, kad Lietuvai daryti 
gų padengimui pagrindą piniginius eksperimentus 
sudarė tiktai trys milijo- (bandymą) yra pavojin- 
nai aukso rublių, kuriuos ga, kad nuvertinto lito 
Lietuva pagal taikos su- vertę paskui gali būti 

' tartį buvo gavusi iš So- sunku laikyti tinkamoje 
vietų Rusijos; 3,000,000 aukštumoje, o svyruojan- 
rublių, tai 15,000,000 litų, tis litas gali labai skau- 
Dar Lietuvos bankas ture-1 ašiai atsiliepti visam eko- 
jo šiek tiek svetimos tvir- nomiškam ‘šalies gyvem
tos valiutos — dolerių ir me. Kitų šalių pavyzdžiai 
kitų pinigų, — tai ir vis- . rodo kad pinigų svyravi- 
kas. Pagal litų įvedimo į- j mai yra labai žalingas da- 
statymą, litai turi būti. lykas ir ekonomiškai silp- 
auksu ar tvirta valiuta niems kraštams net ir la- 
padengti ne mažiau, kaip | bai pavojingas, 
trečdaliu. Tačiau Lietu-. Dabar litas jau yra nu- 
vos Bankas, atsargumo ga]ėjęs visus sunkumus ir 
sumetimais, nuolat laikė jo tvirtumui jokie pavojai 

i litus padengtus žymiai negręsia. Litai yra dabar 
tvirčiau, negu įstatymas bene tvirčiausi pinigai 
reikalavo; leido popieri- Europoje; jie tokie ir pa- 

: nius litus į apyvartą ma- siliks. Taigi penkiolikos 
žiau, negu turėjo teisės metų amžiaus litas gali 
leisti. Tokiu būdu visą lai- drąsiai žiūrėti į savo atei- 
ką buvo remiamas lito/* ----
tvirtumas.

1922 metų pabaigoje 
Lietuvos Banko aukso 
fondas turėjo tiktai apie 
15,000,000 litų, dabar tas 
fondas turi aukso už 76, pių.

maišeliais ėmė nešti ost- laidas. Dabar lietuviškas

faktiškai vokiečių okupa 
ei jos Lietuvoje išleisti pi
nigai, kitaip dar vadinami 
ostmarkėmis.

Atsirado ir moksliškų j 
išvedžiojimų, kad litas ne
išsilaikys, kad litus iš- j 
stums ostmarkės; tokį ai-j 
škinimą spausdino savait-i 
rašty “Lietuvy” prof. Vol
demaras. |

Valdiškos įstaigos val
dininkams algas išmokėjo 
litais, o privačių Įmonių 
tarnautojai daugumoje 
prašė ostmarkių — auksi- 

; nų. Mat auksinų gaudavo 
visą krūvą, o litų labai 
mažai. Gavusieji litus ne
šė juos keisti į ostmarkes. 
Spekuliantai bandė iš kar- 

j to lito vertę sumažinti, 
j Lito vertę iš karto stipriai 
parėmė Lietuvos Ūkio j 
Bankas, kuris pagal kursą' 
laisvai keitė litus į ost-1 
markes ir ostmarkes į Ii-! 
tus. Litui Įsigalėti padėjo 
ta aplinkybė, kad vokie
čių markė, o su ja kartu 
ir ostmarkė (auksinai) ■ 
toliau smarkiai krito. Kas 
litus pakeitė į auksinus, 
tas apsigavo. Netrukus 
pradėta gaudyti litus. Kas 
galėjo prasidaryti sutaupų, 
sutaupąs keitė i dolerius, 
nes ilgiau litus laikyti bi
jojo, nes buvo prisiklausę 
pranašyščių apie galimą

; litų smukimą.
Žmonėse pinigams pasi-i 

tikėjimo nebuvo. Lietuvos! 
žmonės buvo pergyvenę 
jau dviejų valiutų (pini
gų) žlugimus: buvo žlugę 
rusų rubliai ir vėliau vo-| 
kiečių markės. Su rusų! 
pinigų žlugimu Lietuvos i 
gyventojai neteko ilgame
čių savo sutaupų. Rusų 
taupomosios kasos, ir 
bankai išsikraustė Į Rusi
jos gilumą, neišmokėję in-j 
dėlininkams jų indėlius; ■ 
tie indėliai taip galutinai 
ir žlugo. Atsargesni žmo
nės turėjo rusiškij auksi
nių ir sidabrinių pinigu. 
Vokiečiai okupantai suge
bėjo ir užslėptus metali
nius pinigus sužvejoti, kai 
jau buvo smukę rusų po
pieriniai pinigai. Būtent, 
vokiečiai kai kurias reika
lingiausias prekes (drus
ką) žmonėms pardavinėjo 
tiktai už auksinius arba 
sidabrinius rusų pinigus. 
Kai metalinius rusų pini
gus sužvejojo, vokiečiai 
savo prekes pradėjo par
davinėti tiktai už pačių 
vokiečių popierinius pini
gus, padengtus tiktai vo
kišku garbės žodžiu. Tai 
buvo biauriausias vargšų 
Lietuvos žmonių vogimas 
ir Lietuvos turto viešas 
grobimas. Supranta m a, 
kad Lietuvoje vokiečiai 
leido tiktai savo menka
vertes prekes, už jas buvo 
aukštos kainos ir tas pre-

iMeksikos valdžia konfiskavo visą turtą, kuri a- 
merikiečiai ten buvo įsigiję. Kiek amerikoniško turto 
Meksikoje yra, tikrai negalima pasakyti, nes Wa- 
shingtonas viešai to neskelbia, bet tiek yra žinoma, 
kad ten įvesty ta milžiniškos pinigų sumos, siekian
čios kelių milijardų dolerių. Kada Meksikoje buvo 
“nacionalizuojama” bei užgrobiama Katalikų Bažny
čios nuosavybė, Amerikos milijonierių turtai buvo ne
liečiami. Net protestantų misijos buvo paliekamos ra
mybėje. Katalikų priešai džiūgavo: reiškia, radikalai 
persekioja tik katalikus, protestantų nekliudo. Prie 
to, ir stambiųjų kapitalistų turtą neišdrįsta užgrobti. 
Ir ko čia nerymastauti? — Komunistai sušnekami. 
Kada katalikiškos organizacijos siuntė masinius pro
testus į Washingtoną dėl barbariško katalikų perse
kiojimo, dėl groboniško nusavinimo jų bažnyčių ir 
mokyklų, tai Washingtono administracija labai šaltai 
tuos protestus priėmė. Aukštieji valdininkai, vos-vos 
paslėpdami nuobodų nusižiovavimą, mandagiai iš
klausė katalikų nusiskundimo ir pareiškė, kad negali 
kištis į vidujinius Meksikos reikalus. Katalikams te
ko skaudžiai nusivilti.

Tačiau atėjo kas turėjo ateiti. Sustiprėję valdžio
je, Meksikos raudonieji priėjo prie logingos išvados: 
pasiėmė ir Amerikos milijonierių turtą. Jie tai pada
rė ne iš sykio, bet ėjo prie to pažingsniui, keldami 
nuolatinius streikus stambiose amerikiečių industri
jos vietose ir visaip sabotažuodami svetimšalių biznį. 
Galutinai įsidrąsinę, raudonieji be ceremonijų “suna- 
cionalizavo” visą svetimšalių nuosavybę. Nesupran
tama, iš kur jie gavo tiek atkaklumo šokti prieš Ame
rikos kapitalistus. Tur būt besidarbuoją J. Valstybė
se vienminčiai jiems pamerkė: griebkite drąsiai, nes 
Amerikos vyriausybe “nesikiša į vidujinius Meksikos 
reikalus”... , ■:-< *.

Sotusis alkano neatjaučia — sako priežodis. So
tie ji protestantų kapitalistai neatjautė katalikų vari

i
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į kitas valiutas, bet juos 
ir kai ku- 

ir ki-

Ekonominio sunkmečio

; tik tam kartui — kas liko, 
greit sudžiūsta. Riebalų, 
mėsos mažai vartoja —tai 
šiltame klimate greit gen- 
dantieji produktai. Varto
jamas savotiškas aliejus 
— aseita.

Drabužius perka dau
giausia pasiūtus. Jie ten 
žymiai brangesni, negu 
pas mus. Daugiausia an
gliška medžiaga.

Kraštas šviečiasi, kul- 
tūrėja, tačiau šiaip doro
viniame gyvenime daug 
palaidumo. Komunistams 
veikti uždrausta.

Yra daug didelių ūkiu, 
po 20 ir daugiau kvadra
tinių kilometrų. Vienas 
lietuvis — p. Yčius — tu
ri apie 40,000 avių ūki. 
Už vilnas jis per metus 
paima keliasdešimt tūks
tančių litų. Lietuviai turi 
savų organizacijų ir lei
džia kelius savaitraščius.
— Darbas Argentinoj, — 

pasakojo toliau, — sun
kus. Visų pirma vasara 
labai karšta — pavėsy po 
38 — 40 laipsnių. Ūkiuose 
auginami javai, vadinami 
mais. Kai kurie .ir mies
tiečiai važiuoja i laukų 
darbus — koseče. Lietu
viai iš pradžių daugelis 
dirba skerdyklose. Tvan
kiame ore jiems 
dirbti nemalonus

• v

sunkus, varginantis. Dar
bininko produktingumas 
darbe keliamas savotišku, 
pas mus jau užmirštu bū
tu: už jo nugaros stovi 
prižiūrėtojas, kuris nuo
lat nuleidžia odinį botagą 
ant jo nuogų pečių. Muši
mas ir kt. fizinės baus
mės čia kasdieninis reiš
kinys, ir jau darbininkai 
su tua apsipratę. Už šitą 
sunkų darbą atlyginimas 
minimalus. Darbininkai 
dar ištenka pusbadžiai iš
gyventi, bet apsitaisyti, 
išnuomoti butą geresnėj 
vietoj jiems neįmanoma. 
Joki įstatymai darbininkų 
nesaugo. Kiekvienas dar
bininkas padaro su darb
daviu sutartį. Pagal tą su
tartį darbininkas negali 
sauvališkai pasitraukti iš 
darbo, bet darbdavys jį 
pašalina, kada tinkamas. 
Pasitaiko, kad darbinin
kas suserga ir neateina 
darban 3—4 dienas. Už to
kį “akiplėšiškumą” darbi
ninkas iš darbo šalinamas 
ir sulaikomas jo uždarbis. — mušti gyvulius. Iš viso 
Su atlyginimo išmokėjimu Argentinoj tenka dirbti 
daromos įvairiausios kom-- sunkiai. Beveik kiekviena- 
binacijos, ir jei darbinin- i me fabrike yra prižiūrė- 
kas gauna 75% savo už- tojas — kapitašė. Darbi- 
dirbtų pinigų — labai ge-įninkus jis akyliai prižiūri 
ra. < ir ragina šaukdamas:

Uostų darbininkų atly- Į — Varno! Varno! 
ginimo normos aukštesnės Iš viso, Argentinoj daug 
ir darbo sąlygos geresnės, į dirbama, 
bet juos 
nedarbas, 
kia daug 
už kurių 
varžoma 
amžina varžyba dėl darbo,' 
amžina baimė dėl juodo 
rytojaus darbininkams 
skaudesni dalykai, negu 
botago smūgiai.

I

I

tį; litas gali pasididžiuoti 
ir savo praeitim, nes jis 
savo tvirtumu ir savo ver
te ne kartą nebuvo susvy
ravęs, nors teko pergyven
ti ir sunkesnių laikotar- 

Tsb.

Baisus Darbininkų Gyvenimas 
Tolimuose Rytuose

Vienas austrų laikraštis 1 Darbininkų pareikalavi- 
paduoda kai kurių žinių ! mas Rytų Azijoj didelis: 
apie darbininkų būklę ry- ’ pramonei reikalinga bent 
tinėje Azijoj ir jos pakra- 250.000 darbininkų tik 
ščių salose. Straipsnio au- stambiuosiuose Ramiojo 
torius teigia, kad šitie vandenyno pakraščių cen- 
kraštai ilgai liks simboliu truose; didžiuliuose uos- 
nepaprasto darbo žmonių tuose prie laivų pakrovi- 
išnaudojimo. mo ir iškrovimo dirba de-

Rytų Azija pramonėj ir šimtys tūkstančių žmo- 
y? — • ■ «• v — __ • _ _ a________ -1 ____ ____ __ _

f

žemės ūkyj toli gražu nė
ra tiek atsilikusi, kaip Eu
ropoj apie tai manpma. 
Milžiniški miestai su tūks
tančiais fabrikų, magazi
nų, didžiuliais uostais ir 
milijonuais gyventojų nė
ra retas dalykas. Hong- 
kongas, Singapūras —var
dai, ne mažiau žinomi Eu
ropoj, kaip Roma, Neapo
lis, Konstantinopolis ar 
Amsterdamas. Bet kaip 
ten gyvena darbo žmogus, 
Europoj niekad nebuvo 
domimasi ir niekas dabar 
nesidomi. < . >

go Meksikoje. Dabar jie patys tokioj padėty atsidūrė 
ir trina savo akis, ar tai iš tiesų būtų faktas. Taip tai 
faktas. Dabar jie nebežiovauja iš nuobodumo, bežiū
rėdami į savo nuostolius. K.

I

!

tenka 

darbas
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nuolat kankina. Jeigu taip uoliai žmonės 
Į uostus atplau- dirbtų Lietuvoje, kaip ten. 
užsienių laivų, tai pas mus būtų daug 
pakrovimą nesi-, turtingesni, 
užmokėti. Bet i----- .i “SAULĖS” JUBILIEJI

NIS SUVAŽIAVIMAS
Į
I

nių; tarp džunglinio po
būdžio miškų išsimėtę 
tūkstančiai plantacijų, ku
riose dirba šimtai tūks
tančių darbininkų, žodžiu, 
visoj Rytų Azijoj (be Ja
ponijos ir Kinijos) dir
bančioji armija nemažes
nė, kaip 3—4 milijonų gal
vų, bet iš to darbo gyve
nančių žmonių skaičius 
didesnis: jis siekia 15—18 

i milijonų.
Kas sunkiau gyvena: 

pramonės ar plantacijų 
darbininkai — sunku at
sakyti.

Pramonėje įprasta dirb
ti dviem pakaitom per pa
rą, bet yra fabrikų, ku
riuose dirbama po 16 vai. 
darbo diena. Darbas yra

t

Šiais metais sukanka 30 
metų nuo “Saulės” Dr-jos 

Daugiausia darbo rankų veiklos pradžios. Toms su- 
reikalinga plantacijose, kaktuvėms paminėti Dr- 
Darbininkai sutartimi su- jos Centro Valdyba ketina 
siriša su darbdaviais ir išleisti specialų leidinį ir 
tampa tarytum pastarųjų sušaukti nepaprastą suva- 
nuosavybe. Jokiuos teis- žiavimą, kuriame kviečia
muose darbininkas prieš dalyvauti
darbdavį nesiskųs, nes by- prieškarinių gausių sk 
los nelaimės.

Šitokios darbo sąlygos 
labai neigiamai atsiliepia 

į Į darbininkų sveikatingu
mą. Pramonėj darbinin
kas darbingumo nustoja 
per — 8 metus, plantaci
jose tai atsitinka po 6—7 
metų. Rekordą šiuo atžvil
giu muša barono šalco 
plantacijose dirbą darbi
ninkai: ten dažnai darbin
gumas dingsta nuo įtemp
to darbo ir botagų smū
gių po 3—4 metų. Imant 
dėmesin tai, kad rytuose 
žmonės pradeda dirbti 
jauni, jau 21—25 metų 
vyrai daugumoj verčiasi 
elgetavimu. “D.”

dalyvauti buvusių

! rių valdybų nariai, įvairiu 
mokyklų (pradžios, kur
sų, gimnazijų, seminari
jų) mokytojai, dirbę prieš 
D. Karą, per Karą ir ne
priklausomybę atgavus 
Tame suvažiavime kvie
čiami dalyvauti ir prieš
karinių kursų, gimnazijų! 
ir seminarijų buvę auklė
tiniai. Suvažiavimas su į- 
vairia programa numato
mas sušaukti spalių mėn. 
31 d.

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Spinoza
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Kinija ir Japonija
Rašo P. Gndas

(Tęsinys)
GARSIEJI KINIJOS MOKYTOJAI

Kinijos garsiųjų mokytojų tarpe pirmoje vietoje 
stovi Konfucijus. Kas Indijai buvo Buda, tas Kinijai 
buvo Konfucijus. Jo nurodytais pagrindais buvo ku
riama Kinijos politinė, socialėir ekonominė santvar
ka. Konfucijus yra vienas didžiausių žmonijos minty- 
tojų ir mokytojų.

Konfucijus nėra, kaip koks graikų Sokratas, 
kurs jaudino savo tautą tik tada, kada jisai gyveno, 
o po mirties tik mokytieji juo teužsiima. Konfucijus 
buvo kinams mokytoju, kai jis gyveno ir jo įtaka ne
dingo su jo mirtimi. Konfucijus kinams taip gyvas, 
kaip krikščionims Kristus. Iš Konfucijaus kinai sau 
stiprybės sėmėsi per 2,500 metų.

Yra apskaičiuojama,’kad Konfucijus gimė 551 
metais prieš Kristų. Jisai buvo karininko sūnus. Ki
nai istorikai išvedžioja, kad Konfucijaus prabočiai y- 
ra kilę iš pirmojo Kinijos imperatoriaus.

Kai Konfucijus buvo trijų metų amžiaus, tai mi
rė jo tėvas. Jo tolimesnis likimas jaunystėje mažai 
žinomas. Tik žinoma iš jo paties pasakymo, kad jis 
mokslui atsidavė jau nuo 15 metų amžiaus.

Pagal kinų paprotį, jis vedė jaunas ir sulaukęs 
20 metų amžiaus tėvu tapo. Netrukus no to jisai ta
po aukštu valdininku. Jisai pilnai susipažino su tų 
laikų valdišku aparatu, matė jo trūkumus. Galvojo, 
kaip čia pašalinus blogybes ir pagerinus visą san
tvarką. Galvojo apie pakėlimą moralybės kinu tau
toje. Rūpėjo jam ir medžiaginis tautiečių pakėlimas. 
Kai jis buvo 30 metu amžiaus tai jau buvo pagarsė
jęs po visą kraštą ir išminties trokštantieji žmonės iš 
visų dalių keliavo pas jį. Jisai tada tapo vyriausiu 
Kinijos teisėju. Toje vietoje būdamas, iisai pamatė, 
kaip dėl stokos gero išauklėjimo žmonės ima nikta- 
dariauti. Jisai pripažino, kad norint pakelti žmonių 
dorą, reikia gerinti auklėjimą ir tobulinti santvarką. 
Jisai buvo sočia lis reformatorius.

Šiais laikais matome, kaip “pažangiose” tautose 
daug kalbama apie sociali teisingumą ir santvarkos 
gerinimą. O Kinijoj tuo dalyku, Konfucijaus dėka, 
imta rūpintis prieš 2.500 metų.

Kaino teisėjas Konfucijas sakė: “Tardydamas 
bylas, aš elgiuos, kaip ir kiti žmonės, bet svarbiau
sias daiktas yra tai padaryti tą, kad žmonėms nerei
kėtu kreiptis i teismus.”

Nors Konfucijus buvo išmintingiausias teisėjas, 
bet visiems neįtiko. Neįtiko blogos valios žmonėms ir 
tie ji išėdė iš pozicijos. Tada Konfucijus keliavo no 
visa Kiniją. Ji lydėjo būrelis jo mokinių. Daugely vie
tų jis buvo šauniai priimtas, bet kitur ji vadino pa
klydusiu šunim. Kai jau jis buvo arti 70 metų am
žiaus, tai sugrįžo į Su provinciją, kur jis buvo teisė
ju. Provincijos valdovas jį vaišingai priėmė, bet ne
skyrė jo į poziciją, o tik padarė jį savo patarėju. Val
dovo dvare Konfucijus gyveno penkis metus ir rašė 
veikalus.

Apie jo paskutines dienas štai kas kinų istorijoj 
užrašyta:

Vieną rytą jis atsikėlė anksti ir, sudėjęs rankas 
užpakaly, vilkdamas savo lazdą, vaikštinėjo prie du
rų ir murmėjo: “Didis kalnas turi subirėti; stiprus 
balkis turi nulūžti; ir išminties žmogus turi nuvysti, 
kaip žolė”.

Po to netrukus Konfucijus įėjo vidun ir atsisėdo. 
Prie jo prisiartino mokinys ir paklausė bene jis sune- 
galėjo. Atsakė: “Išmintingų karalių neatsiranda. Ir 
kas net šios žemės gali paimti mane už mokytoją? 
Jaučiu, kad artinasi mano galas”.
> Pasirgęs septynias dienas, Konfucijus mirė.

Konfucijus mirė jausdamas, kad jis nebuvo įver
tintas, kad jo pastangos pasitarnauti savo tautai bu
vo tuščios. Bet taip nebuvo. Jo raštai kinams tapo jų 
Biblija, jam pristatyta šventyklų po visą Kiniją, jo 
vardas augščiausioje pagarboje tarp žymiausių ir 
menkiausių jo tautiečių. Kas pavasari ir kas rudenį 
jo atminčiai yra skirtos dienos ir jos švenčiamos. Vi
sos mokyklos, mokslo metus pradedant ir baigiant, 
jį pagerbia, jį mini kiekvieno mėnesio pirmą ir pen- 
kioliktg dieną, švenčia jo gimimo dieną.
' KO MOKĖ KONFUCIJUS

Konfucijus nebuvo religinis mokytojas. Nebuvo 
toks, kaip Indijos Buda. Jisai nebuvo dvasiškas va
das. Jisai rūpinosi žmonijos gyvenimu šiame pasauly
je. Konfucijus žmones mokė žmoniškumo ir doro gy
venimo, nieko neminėdamas apie jo sielą, užgrabinį 
gyvenimą ir kitokius tikybinius klausimus. Jisai ta
me nieko savotiško, nieko naujo neskelbė, o palaikė 
tais laikais esamąją kinų religiją. Neskelbė griovimą 
esamos politinės santvarkos. Tik uoliai ir griežtai sto
jo už dorinimą valdovu, valdininkų ir minių.

Kitas mintytojas, kurs daugeriopai paveikė į Ki
nus buvo Lao Tze. Konfucijus gimė šiaurinėj Kinijoj, 
o Lao Tze — pietinėj. Lao Tze gyveno dar ankščiau 
Konfucijaus. Lao Tzės mokslas vadinasi Taoizmu. 
Lao Tze buvo religingas mistikas. Šio pasaulio reika
lais jisai nesirūpino. Lao Tzės Tao daug maž reiškia 
Visatos Įstatymą. Tą Visatos Įstatymą galima pa
žinti ne protu ir studijomis, o mąstymu ir vidujine 
šviesa. Šitaip pažinęs Visatos Įstatymą, žmogus tai
kys savo gyvenimą prie jo ir pagal jį tvarkys savo 
gyvenimą prie jo ir pagal jį tvarkys savo poelgius. O

DARBININKAS

Vaizdas Lowellio lietuvių katalikų bankieto, spalių 10 d., pagerbti 
savo mylimą kleb. kun. P. Strakauską. Iš kairės į dešinę: Kun. Pranciš
kus Juškaitis, kun. Petras Kapočius, kun. Pranciškus Virmauskis, kun. 
Dr. Starkus, kun. Kazimieras Urbonavičius, Garbės Svečias: kun. Pran
ciškus Strakauskas, kun. Augustinas Petraitis, kun. Pranciškus Juras; 
antroj eilėj: — kun. Jonas Pauliukonis, MIC., kun. A. Morkūnas, MIC., 
kun. J. Bucevičius, kun. Jonas Skalandis, kun. Kazimieras Jenkus, kle
bono motina ponia Agota Strakausk ienė, p. p. Marijona Kiburienė, Vik
torija Kohanskięnė, Baltrušiunienė. kųn. Motiejus Andriušis MIC., Juo
zas Strakauskas, klebono brolis ir k.

•f

Nuoširdus Žodis . mato tą viską, ką nuo pra- 
i džios savo būvimo visais 
laikais pasaulis mato ir 
pripažįsta, tik jis prisime
ta to nematąs ir nesu
prantąs, prisimeta tyčia 
asilu, ar idijotu, o prisi
meta todėl, kad esmėje, 
tasai laisvamanis yra blo
gas žmogus, ištvirkęs ir. 
sakant paprastai jis netu
ri padorumo jausmo. Jisa i 
žino geriausiai, kad tas jo 
netikėjimas ir laisvama- 
nybė yra kvailybė, absur
das, bet tas jam yra būti
nai reikalinga. Visu pir
miausia reikalinga patai
kavimui sau, patenkini
mui savo gyvuliškųjų ins
tinktų geidulių, o toliau, 
užslopinimui savo sąžinės 
balso, kuris ir didžiausio 
ištvirkėlio niekuomet ne
apleidžia ir bent laiks nuo 
laiko jį kremta.

Sąžinė laismaniui sako: 
— Žmogeli! — Dievas į 
tave įkvėpė dalelę nemir
tingumo, ir tave išaukšti
no virš visų sutvėrimų, 
tau suteikė protą, išmintį 
ir dovanas šventosios 
Dvasios, kad jas naudotu- 
mei Jo garbei, artymo lai
mei, žmonijos labui: ko
dėl tad tas dovanas nie-į 
kais leidi? Kam jas sųnau-! 
doji blogam ir tampi ne
naudėliu, žmonijos kenkė-; 
ju?

— Ne — į tą sąžinės bal
są atsako laisvamanis — 
nėra Dievo, nėra nieko a-, 
part materiaJio žmogaus 
būvio ir, jis nuduodamas 
ir toliau laismanišką drą-| 
šuolį, viešai demonstruo
damas savo pažangius įsi
tikinimus (?) brenda kas 
kart gilyn į blogumus iki 

... visiško nustojimo žmogiš- 
viename žingsnyje Dievo kumo jausmo, arba— kas 

įpra- visagalybės ir Jo padari- taip pat dažnai su netikė- 
nių, kad nesuprastų Vieš- fjaįs atsitinka — iki juos 
paties Kristaus tikėjimo apšviečia atsivertimo į ti- 
mokslo tiesą, ir pagalios, dėjimą Dievo malonė. Bet 

i kad netikėtų į kilnesnį taįp ar kitaip, sveikai, 
žmonijos paskyrimą už tą, nuosekliai galvojant priei-į 

sime f.įk £ą išvadą, kad 
žmogus neturįs tikėjimo 
doru žmogumi negali būti. 
Aš taip esu įsitikinęs ir 
tikrai nuoširdžiai tai tvir
tinu; o kad mano toksai 
nuoširdus tvirtinimas ir 
teisybė nepatinka p.p. lai
svamaniams — aš tame 
nekaltas. Laisvamąnybė 
ir bedievybė yra didžiausi 
nuodėmių žmogžudysčių 
ir visokių ištvirkavimo 
šaltiniai it pradžia. -F.V.

bet...
Žmo-

Kaip tik neseniai gavau 
gana ypatingo turinio lai
šką. “Iš įsitikinimo lais
vamanis (!) reikalauja 
laisvamaniams pagarbos” 
ir rašo šitaip:

bai yra naudinga, 
ką gi be padarysi? 
gaus prigimtis taip stai
giai nepasikeičia — kaip

' nelyginant kaip kurių 
“kur vėjas pučia” inteli-

... nors savo įsitikini- Sent%- kurie neS™ei b"- 
mu ir pasaulėžiūra esame?’0 uohauslals agitatoriais 
griežtai priešingų polių!.. ,. ? , ■ ■ • •
žmonės, bet būti’ mums SIan?.,en ^buojasi visai 
nuoširdžiais ir atvirais Prles!n^ *monl\ 
tas kenkti visai neturėtu.' k\klta ,skelbla ~
Iš savo pusės kaip tik no- kur laka ten ,r IoJa' 
riu duoti to atvirumo iro- Plačiau nesigilinant į 

dymą ir pareiškiu, kad jei klausimą kas tai yra lais- 
tamstos laikraščiui jaučiu vamanybė ir bedievybė, 
didžiausią neapykantą, nes tai perdaug laikrašty- 
kur ir kaip tik galėdamas je užimtų vietos atsakysiu 
stengiuosi jam pakenkti; vien tik į tą “nuoširdų” 
ir tai darau ne dėl ko kito, laisvamanio klausima, 
vien tik todėl, kad jūs to 
laikraščio skiltyse kovoja
te prieš bedievybę ir laisva 
manybę, už tai, kad jūs į- 
rodinėjate laisvamanybės 
daromąją visuomenei ža
lą. Išsireikšdamas taip at
virai (puikus atvirumas, 
kad net nė vardo nė pa
vardės nepasisako!), tu
riu teisės pageidauti ir iš 
tamstos tokio pat atviru
mo ir nuoširdumo. Tad i 
klausiu tamstos, pone, 
kurs daugiausia toje sri
tyje plunksna kovoji, ar 
tamsta ištikrųjų netiki, 
kad žmogus, kurs save 
prie taip vadinamųjų (?) monstruodami savo neti- 
netikinėiųjų prisiskaito, kėjimą ir 
galėtų būti žmogumi tei
singu, doru? Malonu būtų 
tuo klausimu išgirsti tam
stos nuomonę tamstos ve
damojo laikraščio skilty
se, tik atsakymas turėtų 
būti teisingas ir aiškus, ne išvadas daryti, 
koks išsisukinėjimas 
kaip paprastai (?), 
tamstos prie sienos 
spirti, išsisukinėti 
te’”

• w

Jei apsieinančiu be “ti
kybos ir religinių apeigų” 
yra nesubrędęs jaunuolis 
ar koks ten pusprotis ne- 
dakepėlis, tai ne ką su 
tokiuo nelaimingu bepa- 

: darys..., bet jei juo yra 
žmogus subrendęs, svei
kas ir dar mokytas, —tai 

~ mano giliausiu įsitikinimu 
toks ir žmogus ant tiek y- 
ra blogas, kad už jo tei
singumą ir dorumą neduo- 

I čiau nė supuvusio cento.
Pirmiausia jis yra apga

vikas. Jis ir save ir kitus 
stengiasi apmulkinti de-

• v

laisvamanybę, 
nes jei prie tam tikro išsi
mokslinimo ir patyrimo 
jo galvoje visi balkiai yra 
tvarkoje taip, kad gali 
sveikas, protingai, nuose
kliai galvoti, ir tinkamas 

", — tai ne- 
— galima prileisti, kad tas 

kad žmogus, nematytų kiek- 
pri-

Mielu noru, malonus 
tamsta, būsiu atviras ir 
nuoširdus, nes kitokiu net 
ir norėdamas būt negaliu. 
Nei man, nei mano veda
mam laikraščiui, su tuo 
su laisvamaniais nuoširdų 
mu, teisybę sakant, nela- 

kurį jai naujoviškasai pa- 
gonizmas ir naujoviškoji 
bedieviškoji materialisti
nė pasaulėžvalga galiau
siai skiria. Priešingai, jis

kai dėl šio gyvenimo gerovės, sakė Lao Tze, tai ge
riausia, kad žmonės atmestų politinę organizaciją, at
mestų etiketą, ceremonijas ir gyventų primityviškai.

Trečia mintytojų šaka buvo taip vadinami Mo- 
histai. Mo Ti, tos šakos įsteigėjas, buvo giliai religin
gas. Jisai mokė, kad šang Ti, Aukščiaųsysis Dievas, 
myli visus žmones. Todėl visi žmonės privalo mylėti 
viens kitą ir visi turi rūpintis bendra gerove. Todėl 
pasmerkė karą. Pasmerkė iškilmingas laidotuves.

Ketvirta Kinijos mintytojų šaka vadinasi Lega- 
listais. Legalistai stojo už įkūrimą ekonomiškos san
tvarkos. kur viešpatautų socijalis teisingumas ir po
litiškas teisėtumas.'1 * ' > 5 • *

Visi viršuje minėti mintytojai, šviesos, tiesos ir 
gerovės ieškotojai gyveno keletą šimtmečių prieš 
Kristų. . j.

(Bus daugiau)
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KEISTI MEDIKALIŠKI PRIETARAI
Dr. John L. Rice 

New Yorlco Miesto
Sveikatos Komisijonierius taip pasveikti 

Šiandien

perka visokius 
juos nešioja,

daiktus ir 
tikėdamas 
yra netik

JUOKELIAI

Šiandien medikališko Pav°iu™Ybet visaI 
mokslo praktika yra to- aP\ _,ke1' 
kia plati, kad sergantieji I Netikėkite 
žmonės net mažiausiose!s,ema P™tarams' genaus 
vietose mūsų šalyje gali Pastikekite savo gydyto- 
lengvai pasišaukti gydy-Į „^eieiaus gąlespe-
to ją. Bet nežiūrint moks
lo, apšvietos ir civilizaci
jos išsiplėtojimo yra ste
bėtinas daiktas, kad tiek 
daug žmonių vis tiki į vi
sokius keistus medikališ- 
kus prietarus ir juos var
toja susirgę. Randame, 
kad netik mažų vietų žmo- į 
nės seka juos, bet ir di-

1 džiausiuose mies tuose 
žmonės taip daro.

Sunku tikėti, kad žmo
nės gydo dusulį su sriuba 
iš virtų driežlių piene; ar
ba kad jie maudo vandens 
liga sergantį “mullen” la-j 
puošė su druska; arba kad 
apriša gyvus ungurius 
prie vočių.

Daug žmonių tiki, kad 
voro tinklas uždėtas ant 
įpiovimo sustabdys krau
jo tekėjimą, bet mes gerai i 
žinome, kad tas tinklas 
pilnas dulkių ir greičiaus I 
gali blogo padaryti, o nei 
gero. Kiti mano, kad sū
dyta kiauliena ir terpenti- j 
nas išgydys visus įpjovi
mus, arba kad vištos kar-: 
štas kraujas tikrai išgy
dys gyvatės įkandimą, o

Netikėkite tiems vi-

tarti kaip sulaikyti ligas. 
Ligų perai reikalauja sti
presnių būdų jų išnaikini
mui, negu žmonės randa 
visokiuose prietaruose.

STIPRIAUSIAS VYRAS

I
i

Viename restorane sėdi 
trys boksininkai. Jau 
daug laiko jie rengiasi 
rungtynėms, tad dabar jie 
užsisako tik vandens su 
citrina. Padavėjas atneša. 
Jis paima citriną, norėda
mas ją perpjauti ir išspau
sti sultis. Pirmasis boksi
ninkas jam sako:
— Palik, aš pats tai pa

darysiu !
Jis paima citriną ir sus

paudžia savo stipria ran
ka. Visos sultys tik trykš- 
telėja, ir citrina pasidarė 
visai plokščia.

Tada sako jam antrasis:
— Iš tos citrinos aš tik

riausiai išspausčiau dar 
25 lašus. Tik duok šen!

Abu boksininkai ir pa
davėjas žiūri ir skaičiuo- 

šis dar iš-kramtytas tabakas bitės > Ir‘ikrai. 
įkandimą. Viena motina _2b]asuJ.
tymais sergančiam vaikui 
nedavė vandens 
ir neprausė jo 
rankų pilnai 
kad jeigu ji 
praus tai jis mirs.

O kiek motinų apriša į- 
vairiausių daiktų aplink 
savo vaikų kaklus apsau
goti juos nuo užkrečiamų 
ligų.

Karšti blynai dedami 
ant krūtinės, kad išgydy
ti šaltį ir nešiota kojinė 
per visą dieną apvyniojus 
aplink kaklą, kada skau
da gerklę. Net ir sūdyta 
kiauliena. apibarstyta 
jnodais pipirais, apsiriša ^“pradeda'lašėti“ sultys“ 
aplmk kaklą nuo šalčio.

Daug išmislų vartoja
ma išgydyti reumatizmo. 
Vienas žmogus pataria 
aprišti riešą su varine 
viela, kitas sako su rau
dona flanelė.

Tas visas praktikas 
žmonės vadina: “lengvos 
naminės gyduolės”.

Įvairios tautos turi savo 
ypatingus prietarus. Afri
kos žmonės tiki, kad jei
gu jie pasiliks kaulą mi-,

1 I
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Trečiasis boksininkas 
atsigerti nenurimsta.
veido ir ~ Duok šen, — sako jis. 

tikėdama — aš taiD Pat dar išspau- 
vaiką nu-’ siu.25 lašus- . .

Anie nenori jam tikėt, 
bet tuoj ir šis atskaito ly
giai 25 lašus.

Tuo tarpu prieina prie 
jų liesas, nepažįstamas 
ponas, sėdėjęs prie kito 
staliuko ir viską matęs, ir 
paprašo, kad jie leistų ir 
jam parodyti savo meną. 
Trys stipruoliai pažvelgia 
į jį su pasigailėjimu, bet 
leidžia pabandyti. Tada 
mažasis ponas paima visų 
spausta citrina, ir iš jos•

Boksininkai skaičiuoja. 
Štai, jau 25 lašai, jau 50. 
Suskaitę 75 lašus, jie vi
sai netenka žado, bet sul
tys laša ir laša, pagaliau 
jau ir 100 lašų, ir vis dar 
nesibaigia. Boksinin k a i 
neiškenčia ir sušunka visi 
kartu:
— Sustok! — šaukia vie

nas.
— Kaip tu čia taip pada

rai? — klausia antras.
~ _ . . - . — Kas tamsta toks eši?!rusios gimines, tai tas ju , stebisi trečias

Mažasis ponas permeta 
juos išdidžiai akimis ir

gyvastį pailgins; ir kad
liūto dantis apsaugoja sa- ....
vininką nuo materijos; ir, SmiaiTtsako:

— Aš — mokesčių ins
pektorius. XX.

-------------
MCSŲ LAIKŲ VAIKAI

savi-

i

jeigu žmogus pameta dan
tį kovos lauke, nepaisantį 
kokiu būdu, kaip ilgai jis 
laikys tą dantį su savim, į 

tai taip ilgai nepames sa-į 
vo kitų dantų; kad susi
traukimas pirštinės reiš
kia, kad pirštinės 
ninkas mirs.

Kada mažas žydukas 
pameta jo pirmutinį dan
tį, tai jis kelis kartus ap
sisuka ratu ir įmeta tą 
dantį į pečių, prašydamas, 
kad sekantieji jo dantys 
būtų drūti ir stiprūs.

Jauna mergina, kuri ti
ki, kad nušluostymas vei
do mėnulio šviesoje išnai
kins piegmas. ji blogo nie
kam nedaro ir savo svei
katos pavojun nestato, bet ! ____
sergantis žmogus, kuris j gaišiai veikia ii gali jį pa- 
netiki gydytojams, bet žadinti.

į A • — ** te «a « •—

Sočiai pavalgęs pietų, 
senelis nuėjo į sodelį ir, 
atsisėdęs minkštoje kėdė- 

Į je, užkrankė visais bal
sais. Apie jį, kaip papras
tai, sukinėjasi anūkėlis. 
Išėjusi laukan motina 
mato tokią sceną: vaikas 
atkakliai sukinėja senelio 
švarko sagą.
— Ką tu darai, Antanė

li? Juk negalima seneliui 
trukdyti poilsio... »
— Aš ir netlukdau, ma

myte. Aš tik noiiu kitą 
stotį pagauti, nes šita pel-
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Žinios Iš Lietuvos 
lIETOViy BATAUOHASpv.'S'^f,«: ęiRIPF rai, nors ir nuolat grėsė

uiuiiiu * i Biurui areštaiMir galį net 
; 7 7 7 . j mirties bausmės. Mat,
- Kada siautė Didysis ka- ( Biuras pradėjo išdavinėti 
ras, lietuvių^ tauta buvo; Lietuvos piliečiams pasus, 
labai išblaškyta. Lietu-į priiminėti į Lietuvos pi- 
voje lietuviai nešė sunkų 
okupantų jungą, Rusijoje 
apie 250.000 Lietuvos gy
ventojų vargo sunkų karo 
tremtinių gyvenimą. Apie 
30.000 lietuvių buvo rušų I 
pilietinio karo frontu. Tai- i 
metu geriausiai ir f— 
giausiai gyveno 
100,000 lietuvių, 
rių aplinkybių, dar prieš mvbę ir Sibire 
karą apleidusių gimtąjį 
kraštą. Įdomu dabar pri
siminti ir pažymėti, kad 
lietuviai visur būdami ir 
net savo tarpe kiek įma
nydami vieningai dirbo priešvaldiškas 
savo valstybės atstatv- mas kariuomenės). Ka- 
mui. Šituo atžvilgiu labai ; aangi Kolčako valdžia, 
yra įdomus lietuvių visuo-’kuri laikėsi daugiausia 
meniškas darbas Sibire, santarvininkų (prancūzų, 
karo ir revoliucijos metu, anglų) parama, labai ger- 
buvo apie 50.000 lietuvių., bė svetimšalius. Taigi su 
Jie ten turėjo karo trem- svetimšališkais dokumen
tinių šelpimo ir kultūrinių, tais, nors ir nepripažinto 
organizacijų. Jų tragiš-; Lietuvių Biuro išduotais, 
kiausia būklė buvo 1918— lietuviai visose žemesnėse 
1919 metais, kad jie buvo; įstaigose buvo laikomi 
net dviem kariškais fron- svetimšaliais. Sibiro lietu- 
tais atskirti nuo savo te- viai taip pat supratę, kad 
vynės. Nė su Lietuva, nė ■ Liet u v o s Nepriklauso- 
su kitomis lietuvių kolom’- mybės atgavimas neanseis 
jomis nebuvo jokio susi-■ be kariškų kovų, 
siekimo ir susižinojimo.
Ateidavo į Sibirą tiktai 
gandai, kad kuriasi Ne
priklausomoji Lietuva,
kad jie turi daug priešų, 
maža jėgų. Šitie gandai 
Sibiro lietuviuose kėlė li
pą ir džiaugsmą, kartu ir 
nerimą. 1918 — 1919 me- ;sibirskas). Jis buvo gerai 
tais dauguma lietuvių iš parūpintas rūbais, maistu 
Rusijos grįžo, o Sibiro- lie--jr -ginklais. Deja, batalio

nui oganizuotai nepavyko 
parvykti į Lietuvą. Žlugus 
Kolčako valdžiai ir bolše
vikams užėmus 
žlugo ir lietuvių batalio
nas ir jo tiktai 
kabo šiandien 
zėjuje Kaune. Tą vėliava 
ištisus metus slapstė ba
taliono vado žmona Elz
bieta Kakerenaitė - Linke- 

j vičienė ir 1920 metų rude-

v •

lietybę; be to, pasus tu
rintiems išdavinėjo pažy
mėjimus, liuosuojančius iš 
rusų (Kalčako) kariuome
nės...

Tuo gi tarpu vadinama- 
sau- sis Aukštasis Rusijos Val- 
apie dytoįas admirolas Kolča- 

del įvai- kas Lietuvos Nepriklauso- 
gyvenan- 

tiems lietuviams Lietuvos 
pilietybę nepripažino. To
kiu būdu Centralinio Lie
tuvių Biuro darbas Sibire, 
bent dalinai buvo aiškiai 

(liuosavi- 
kariuomenės).

• v •

■v ••

**■ ^papasakoti Mūzėjų lan-! 
kantiems.

« Centralinis Lietu v £ ų 
Biuras Sibire išsiuntinėjo 
(per Japoniją) daugybę 
laiški; — memorandumų 
Taikos Konferencijos Pa- 
ryžiūje delegacijoms ir 
viso pasaulio valstybių 
ministerijoms su Lietuvos 
Nepriklausomybės reika
lavimais.

Kad ir 
Lietuviai 
Lietuvos 
čiau įdomu tai, 
dirbo ir drąsiai ir suma
niai dirbo, net gyvendami 
baisaus rusų pilietinio ka
ro verpetuose.

nedaug Sibiro 
galėjo padaryti 
reikalams, ta- 

kad jie

Tsb.

v •
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Todėl, 
jie ėmė kurti ir karišką 
jėgą. Tiesa, tepavyko su
organizuoti tiktai vieną 
batalioną, kuriame buvo 
400 karių, jų tarpe 18 ka
rininkų. Batalionas buvo 
suorganizuotas Novoni- 
kolajevske (dabar Novo-

tuviai buvo atskirti ne 
tiek tik nuo Lietuvos, bet 
ir nuo Rusijos. Uralu kal
nynuose susidariusiu rusų 
pilieinio karo frontu. Tai
gi, Sibiro lietuviai nekan
travo ir nerimavo, nes ne
galėjo dalyvauti Lietuvos 
atstatymo darbe svar
biausiu laiku. Tačiau jie 
darė ką įmanė ir Sibire 
būdami.

Tomske buvo sukurta nį, ant krūtinės po rūbais 
centralinis Lietuvių Biu- apsiviniojusi, slapta ir 
ras Sibire, kuris ėmėsi, per rubežių iš Rusijos 
eiti Lietuvos Atstovybės parvežė ir atidavė Karo 
pareigas. Biuras neturėjo į Muzėjui. Tai retas Karo 
nei Lietuvos vyriausybės Muzėjaus eksponatas, a- 
įgaliojimų, nes su Lietu- pie kurį generolas Nage- 
va nepavyko susižinoti, nė vičius nepamiršta įdomiai

v —
_____;e-

Sibirą,

vėliava
Karo Mu-

Į

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavernus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausiu miežių ir tinkamai įsendintas.

i

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose. < >

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
11

BIJUTIŠKIS
Atlaidai

Rugsėjo 29 d. buvo 
Mykolo ir 40 vai. atlaidai 
Per tris dienas oras buvo 
gražus. Taigi ir žmonių 
nemažai lankėsi per atlai
dus; nemažai kunigų at
vyko su dvasine pagelba 
klebonui klausyti išnažin- 
čių. Kleb. kun. J. Zabulio
nis džiaugėsi, kad daugu
ma parapijiečių atliko iš
pažintį. Komunijų per tris 
dienas išdalyta virš 1600. i

Pamokslus sakė, pirmą 
dieną. Inturkės

Šv.

STRIUNAITIS

~....... Mūsų lenkų pavergtoji sostinė Vilnius turi labai
vikaras dau£ gražių rūmų. Čia matome Rotušės portiką ir Šv. 

kun. J. Kazlauskas; antrą Kazimiero bažnyčios bokštą._____________________
diena Malėtų gimnazijos 
kapelionas kun. P. Bačins- x _ ,v. ■ . , . , T
kas ir Dubingių klebonas nas: taiP ir zmones dziau- jausko ir kun. J. Meidaus 
kun. K. Ribikauskas; tre- s 
čią dieną Giedraičių dėka- 
nas kun. „. --------------
Paskutinius mišparus ir 
procesiją atliko kun.

.* * ff.

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Be to, ir Lentupis iš čia 
taip pat netoli, per kurį 
eina platusis geležinkelis.

Labiausiai Striūnai t į 
puošia graži mūrinė baž
nyčia. Ji stovi aukštoje 
gražioje vietoje ir yra toli 
apylinkėje matome. Šalia 
stovi būdinga nors ir ne
aukšta varpinė. Aplinkui 

! bažnyčią auga gražūs me- 
1 džiai.

Pirmoji medinė bažnvtė- 
lė buvo pastatyta 1781 
metais. Ją pastatę Greb- 
nickai. Toji bažnytėlė iš
stovėjo iki 1848 metų, ka
da buvo pastatyta nauja 
iš akmenų ir plytų. Šią 
bažnyčia pastatė Maslaus- 
■kas. Taigi, dabartinė 
Striunaičio bažnyčia stovi 
jau apie 90 metu.

Striunaičio ir daugumos 
apylinkės kaimų gyvento
jai daugiausia lietuviai. 

Į Jie yra susipratę ir savo 
gimtąją kalbą myli ir 

* brangina. Jaunimas moka 
daug įvairių dainų ir jas 
noriai dainuoja. Bet čia 
jau atsiranda ir sugudėju- 
siu sodžių.

Striunaičio parapijos 
gyventojai yra prisirišę 
prie savo žemelės, kurią 

! jiems jų seneliai paliko ir, 
ja purendami, eina lietu
višku keliu. “A.”

Striunaitis yra nedidelis 
mūsų krašto bažnytkai
mis. Nuo Vilniaus jis yra 
į šiaurės rytus maždaug 
už 70 kilometrų. Striunai
tis yra Švenčionių apskri-i 
tyje.

Striunaičio apylinkių 
gamta graži, įdomi. Žemės' 
paviršius čia gana paki-* 
lūs, kalvotas, yra aplinkui! 
gražių kalnelių ir šiaip, 
aukštumų. Aplinkui tęsia
si platūs dirbami laukai.; 
Žemė čia nepergeriausia. 
Laukuose yra nemaža ak-! 
menų, žvyro ir smėlio. į 
Miškų Striunaičio apylin- j 
kėse yra dar gana daug: 
užsilikę. Jie čia kalnų pa
šlaitėse puikiai žaliuoja ir 
visai apylinkei teikia 
daug gražumo. Kai kur 
žemesnės vietos. Ten že-l 
lia gražios pievos. Kai kur! 
nasitaiko balingu vietų ir 
šiaip mažai naudingų plo
tų. Apskritai, Striunaičio 
apylinkės yra vienos ido-! 
mesnių ir jas verta atlan
kyti.

Pats Striunaičio bažnyt- j 
kaimis stovi ant gana 
aukšto kalno. Užlipęs ant 
to kalno toli užmatai ir; 
gėriesi gražiu reginiu.

Pro Striunaitį teka gra
žus Meros upelis, kuris 
prasideda Švenčionių apy
linkėse. Meros pakrantės 
vietomis gražios, medžiais 
ir krūmokšniais apaugu
sios. Meros upelis sruve- 
na per miškus, laukus ir 
netoli Pauliankos įteka 
Žeimenon. Nuo čia abi! 
drauge neša savo vande
nis į Nerį — mūsų upių ir 
upeliu motutę.

Šalia Striunaičio, ryti- j 
j nėję pusėje, teka dar nedi- • 
delis Striūnos upelis. To! 

i upelio pakrantėse stovi; 
kaimas — Senasis Striu- į 
naitis. Matyt, kai senovė-! 
je pradėjo statytis dabar
tinio bažnytkaimio vietoje 
kitas kaimas, tai jį žmo
nės pavadino Naujuoju 

i Striunaičiu. Taigi, nuo 
Striūnos upės vardo ir 
bažnytkaimis gavo savo 
pavadinimą. Striūnos upė 
teka daugiausia žemomis, 
balingomis vietomis. Ji 
yra nesrauni, pakrantėse 
auga medžiai, krūmokš
niai, tęsiasi pievos. Striū
na įteka Stračos upėn, ku
ri yra gana vandeninga ir 
vingiuodama nuniauk i a 
Neries link, į kuria ir įte
ka netoli Mykoliškio.

Striunaityje priskaito- 
ma apie 300 gyventojų. 
Gyventojai visi lietuviai. 
Žmonės daugiausia užsii
ma žemės ūkiu, kai kas 
kitokiais amatais ir pre
kyba. Bažnytkaimio na
mai visi mediniai, bet dai
lūs. Yra keletas nedidelių 
gatvelių. Viduryje bažnyt
kaimio, pakalnėje, yra ga
na didelė aikštė, šalia ku
rios eina kelias. Prie ke
lio stovi kryžius. Striunai
tyje šalia namų ir gatvių 
pakranštėmis auga gražių 
medžių, kurie savo žalumu 
teikia bažnytkaimiui daug 
gražumo.

Per Striunaitį eina ma
žai kelių, kurie jį jungtų 
su didesniais miesteliais. 
Daugiausia sueina tik pa
prasti keliai iš apylinkės 
sodžių. Vienas yra svar
besnis kelias, kuris jungia 
Švenčionis su Svyriais.

Nepertoliau šiai nuo 
Striunaičio bažnytkaimio 
eina siaurasis geležinkelis 
iš Švenčionių į Lentupį. 
Artimiausia geležinkelio 
stotis Švenčionyse. Čia y- 
ra jo valsčius ir paštas.

Kazlauskas. Kaip klebo-| ko, Malėtų Dekano M. La-1 

kad dienos buvo■ automobiliu atvyko prie 
, nes daugumas

II" Lesevičius.' &alėJ° ateiti į bažnyčią ir
naudotis Dievo malonė-

J. mis. Bijutiškietis.
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VISIEMS J9SVAINIEČIAMS IR MANO PAŽIS 
TAMIEMS SVARBUŽINOTI

Josvainiuose 1903 m., varpą nutarėme atlieti, 
rūpesčiu klebono kun. J. Jis turės svorio apie 50 
Navicko, parapiečių ir A- pūdų ir kaštiios apie 16, 
merikoje gyvenančių Jos- 000 litų. Tam tikslui Jos- 
vainiečių pinigais pasta- vainiečiai aukoja varpe- 
tyta gotiško stiliaus labai liūs, varinius daiktus ir 
graži mūro bažnyčia. Ji pinigus. Varpas bus tik- 
gražiai išdažyta, papuošta ‘ rai reikšmingas, nes jis 
gražiais altoriais, įvai- j pasidarys iš smulkių žmo- 
riais rakandais ir apara- į nių dovanėlių bei varpelių, 
tais. Turėjo senus vargo- | Prie to prakilnaus darbo 
nūs ir 3 varpus. Ši gražio- ’ labai maloniai kviečiu ir 
ji bažnyčia laimingai sto- prašau prisidėti nors ma- 
vėjo iki karo. Karo laikui 
Josvainių bažnyčia labai 
nukentėjo. Rusai trauk
damiesi varpnyčioj padė
jo daug dinamito dėžučių 
norėdami susprogdinti 
varpnyčią ir joje varpus, 
laimė, kad ne visos dina- į 
mito dėžutės sprogo. Bet 
ir taip nuo sprogimo visos 
čerpės nukrito nuo bažny
čios stogo, viso jos langai 
išbirę jo ir varpas visai su
sprogo. Bažnyčios sienos 
kaikur suskylo, bet nežy
miai. Susprogdinto varpo 
dalis pas liepto varpny
čioj po grindimis, o jo ske
veldras buvo užkastos Šu
švėje, bet atsiradus išda
vikui varpo skeveldros li
ko išvežtos į Vokietiją. 
Klebonas J. Gudavičius 
padarė skubotus bažny
čios remontus, o klebonas 
kun. Pr. Vasiliauskis di
desnę dalį bažnyčios sto
go apdengė cinkine skar
da, pataisė vargonus ir ki
tus bažnyčios remontus at 
liko, už tai jam garbė. 
Dievo Apveizdos rėdimu 
ir Arkivyskupo paskryri- 
mu nuo šių metų birželio 
mėnesio priseina man val
dyti parapiją ir rūpintis 
Josvainių bažnyčios gero
ve. Per šį laiką padaryti 
nauji ąžuoliniai varpny- 
čiai įrengimai, išpiltas ir 
sutvarkytas šventorius, 

1 pataisyta bažnyčios sienos 
’ir stogas. O susprogdintą lydimas Prelato J. Labu-
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žomis aukomis visus gy
venančius Amerikoje Jos- 
vainiečius ir savo pažįsta
mus. O atlietas varpas ai
dėdamas skelbs geradėjų 
duosnumą. Asmenims, no
rintiems parinkti minė- 

Įtam tikslui aukų, gavęs jų 
prielankų sutikimą, pasių
siu formalius įgalioji
mus. Tuo tarpu labai nuo
širdžiai prašau visus* Jos- 
vainiečius ir savo pažįsta
mus kiekvienas atskirai 
aukoti Josvainių bažny
čios varpo atliejimui ir 
aukas siųsti šiuo adresu: 

j Kun. Dr. P. Kasčiukas, 
1 Josvainiai, Kėdainių aps. 
Įba ir padėka

Kun. Petras Kasčiukas, j 
Josvainių bažnyčios admi

nistratorius.
P. S. Aukotojai ir jų au

kos bus skelbiamos iš sa
kyklos ir už juos pasimel- 
džiama. K. P. K.
Josvainiai, 8. X. 1937
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STIRNIAI
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LIETUVOS NĖRA TAI
KOS DARŽELY

klebonijos, kurio jau lau
kė nemažas būrys kunigų 
ir didelė minia žmonių. 
Po sutikimui buvo nulydė
tas į laikiną bažnyčią. Ap
sirengus Vyskupui ir ku
nigams, su procesija atly
dėtas prie naujos stato
mosios bažnyčios ir tuo- 

i jaus prasidėjo šventini
mo apeigos. J. E. Vysku
pas pašventinęs kertinį 
akmenį, būsimos bažny
čios presbyterijoje, kur 
bus altorius prie laikinai 
parengto altoriaus atlai
kė mišias, pasakė iškil
mėms pritaikintą pamoks
lą, pagyrė parapijiečius, 
kad jie nebijo sunkaus 
darbo ir nesigaili aukoti 
savo centų Dievo namams 
statyti ir kleboną J. Kaz
lauską už darbštumą. Vi
sų prašė dirbti vienybėje, 
kad pradėta bažnyčia 
greit užbaigtų. Po misi 
suteikė palaiminimą.

v •

Buenos Aires provinci- 
į joje La Platoje mieste yra 
gražiai įrengtas gėlių tai
kos darželis. Jame yra 32 
valstybių tautinės gėlės. 
Kiekviena valstybė yra 

i čia atsiuntusi savo tautinę 
• gėlę. Bulgarija turi rau- 
I donų rožių krūmą. Rumu- 
i nija — baltų rožių krūmą.
Indija — lotos, EI Salva- 

i d°r 
į vestro rožę, Turkija — 
tulpes, Suomija — konva
liją, Japonija — chrizan
temas, Etiopija — 

: vandens leliją ir t.t.
tame darželyje taikos sim- 

; bolio gėlės nėra iš Lietu
vos.

Į Draugiją Užsienių Lie
tuviams Remti kreiptasi 
ir prašyta į tą darželį at
siųsti Lietuvos gėlę.

kavą, USA — Si!

balta 
Tik

II

I
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S-BES TURI 40 SKER
DYKLĄ

Ligi šių metų Lietuvos 
miestų, apskričių ir vals
čių savivaldybės išlaikė 
34 skerdyklas, šiemet 
prisidėjo dar šešios sker
dyklos: Jonavos ir Šedu
vos miestų, Raguvos, 
rijų, Simno ir Ylakių 
sčių s-bių.

Stirnių parapija yra 
nauja ir nedidelė, bet žmo
nės labai geri ir darbštūs. 
Iš vieno su klebonu dar- 
buodamies greitu laiku 

‘pasistatys gražią akmeni
nę mūro bažnyčią, nes tik 
šią vasarą pradėjo mūryti 
ir jau iki langų išmūrijo, 
kaip klebonas sakė prieš 
pašventinimą kertinio ak
mens turėjo parapijos su
sirinkimą, visi parapijie
čiai su didžiausiu ūpu pa
siryžę ir pasižadėję, būti
nai ateinančiais metais 
vasarą užbaigti bažnyčią 
statyti.

; Po pietų J. E. Vysku
pas, tuo pačiu automobi
liu, lydimas prelato J. La
buko ir kun. J. Meidaus 
atsisveikinęs su Stirnie- 
čiais ir didele minia, kuri 
buvo net iš kelių parapi
jų suplaukusi, išvyko iš 
Stirnių. Pakelyje dar už
važiavo į Bijutiškį pas 
kun. J. Zabulionį pažiūrėti 
ir pamatyti pastatytos 
naujos klebonijos, kuri 
tik pastatyta, bet dar neį
rengta, iš Bijutiškio jau 
vakare išvažiavo į savo 
namus Kaišiadoryse.

Ex-Amerikietfo.
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Kertinis akmens pašventi
nimas

Stirnų parapijai spalių 
3 d., 1937 m. yra istorinė 
diena, nes toje dienoje J. 
E. Kaišiadorių Vyskupas
J. Kukta pašventino nau
jos statomosios bažnyčios 
kertinį akmenį. Iš ryto a- 
pie 10 vai. J. E. Vyskupas

Sei- 
val-

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusia vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vairių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina buvo 
$1.00, dabar tik 60c. Užsa- 
kvmus siuskite:

būti

MONARCHHOME ;
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė. 
Arti Cfanmings Highiray 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvčma.

Valandos Sekmadieniais:
6-~-10:30 A. M.; 4—6:30 P. M. ' 
t' 1 ■ • ■ I ....
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November 20,

Rinkimas ' 
Kuri Buvo

Minint 150 Metą

Viešos Tarnybos (Civil Service) Darbai Okupuotoje Lietuvoje surašė šiuos vietinius as
menis: M. Brazauskienę,. 
K. Brazauską, K. Greizę, 
J. Greizytę, Al. Greizytę, 

j Ad. Greizytę, J. Maldžiūtę 
ir K. Rimšelį. Surašydami 
visų klausė, kiek turi me
tų, žemės ir kuo verčiasi. 
Klausinėjo lenkiškai, bet 

(mergaites atsakinėjo lie
tuviškai. Žmonių užklaus- 

----- „ . ti, kam jie surašomi ir 
nr. buvo rašyta, kad š. m. n}en- 21 kreipėsi pas tardomi, atsakė: “Vėliau 

viską sužinosite”.
— Neseniai čia buvo at

vykęs sekvestratorius, ku
ris norėjo iš Ig. Rimšelio

išreikalauti 150 auks. 
baudą, kuri jam pernai 
uždėta už rastą jo darže 
tabaką. Ig. Rimšelį rado 
sergantį, kuris guli supa- 
raližuotas jau 7 mėnesiai. 
Sekvestratorius, nieko ne
gavęs, surašė protokolą ir 
išeidamas pasakė, kad vis 
dėlto reikės arba sumokė
ti arba atsėdėti. Kitą kar
tą sekvestratorius rinko 
nesumokėtus mokesči u s 
už žemę. Iš Brazausko jau 
buvo beimąs kailinius, bet 
tas paskiau sumokėjo pi
nigus.

krutamųjų paveikslų 
j, kad scenoj pagar

sinimas būtų parodytas, ir j 
nesykj turėjo vartoti lan- I 
gų skelbimus.

Kaip tik būna “assem- 
bled” kvotimas (kaip tai 
raštininko, stenografės, 
knygvedžių, ir pan.) apli- 
kantams iš Washingtono 

i pasiųsta kortelę, su kuria, 
j turi vykti į paskirtą vietą 
paskirtu laiku. Ankščiau, 

j aphkącijos formoj visi 
j reikalavimai buvo išpildy- 
I ti, arba prie jų prisilaiky
ta. BuVo sužinota ar apli
kantas tinkamų metų — 
tarpe 18 ir 55.

Reikalavimai dėl įvairių 
darbų mainosi. Ne viskas 
priklauso nuo teisingai at-

■ sakytų klausimų. Kaiku-
■ rie darbai reikalauja raš- 
i tu atsakymų, kiti darbo 
patyrimo darodymus, kiti 
sveikumo ir drūtumo, kiti 
asmeniškų ypatybių, kiti 
aritmetikoj greitumo ir 
teisingumo ir t.t. Vienas 
kvotimas visiems nepri
taikintas, todėl kad kiek
vieno mainosi, dėl kiek
vieno darbo yra tam dar
bui pritaikintas kvotimas.

Dėdė Šamas turi darbų 
— prižiūri visą maistą, 
renka ir dalina korespon
dencijas, dirba pinigus, 
atspausdina popierinius 
pinigus, kasa kanalus, 
stato laivus, prižiūri gi-

Jung. Valstybių valdžia ir neprašalina darbininkų, 
yra pasaulio didžiausias Tas lieka rankose Jung. 
darbdavys. Jos klasifikuo- Vai. prezidento arba įvai- 
toj tarnyboj yra suvirs rių valdžios departmentų 
pusė milijono vietų. viršininkų. Komisiųa turi

Ką aplikantūi reikia da- viešai paskelbti, kad kvo- 
ryti prašant darbo vai- timai bus laikyti, kur bus 
džioje?

Visų pirmiausia apli- 
kanl-as turi būti Jung. 
Vals. pilietis. Ateivio įsi- 
gijimas valdiškos vietos 
yra labai nepaprastas at
sitikimas — ateivis bus 
samdomas tik tokiame at- vairiuose departmentnosė 
sitikime, kur negalima darbininkai atsistato, ap
gauti piliečio atlikti būti-> leidžia vietas, ir panašiai, 
nai reikalingą darbą, arba departmentai 
jeigu valdžiai reikėtų ko
kio specialisto ir tokio ne
si rastų tarpe piliečių. To
kių atsitikimų yra taip 
mažai, kad negalima nei 
vieno paminėti.

Aplikantas turi imti vie- inima spalvą, rasę arba ti- 
ną iš trijų žingsnių — turi kėjimiškus ar politiškus 
asmeniškai nueiti į bile palinkimus aplikanto. 
Vieną iš 4,000 paštų,' kur Išrenkamumo laikas y- 
yiešos tarnybos (civil ser- ra vienas metas nuo die- 
vice) popieros laikomos; nos užregistravimo vardo, 
gali parašyti laišką sekre- bet vardų visas sąrašas 
toriui “Civil Service Dis- gali būti pailgintas il- 
trict”, arba gali pasiųsti giaus, jeigu tarnybos ret- 
laišką į Washingtoną pra- kalavimai to reikalauja, 
šant, kad jo vardas būtų; Kuomet tik bus kvoti- 
padėtas ant sąrašo apli- mai, apie tai tuoj praneš- 
kantų, norinčių imti kvo- ta tiems trylika distrik- 
timuš. Yra 13 distriktinių tams — kas inima 27*8 
Viešos tarnybos ofisų, valstybiškus apskrrtiškus 
Juose galima gauti teisin- ir miestiškus skyrius., 
giausias informacijas ir Pranešimai tuoj pasiųsti į rras, pagerina neapgyven- 
patarimus. i 18000 knygynų, 500 kole- ;

Viešos Tarnybos istaty- gijų ir kitų mokslo įstat
ui a s buvo priimtas 1883 gų, radio stotims, organi- 
metuose, prašalinti blogu- žarijoms kaip tai YMCA, 
mus taip vadinamo “spoils YWCA, ir IMHA, Knights 
system”, kuri sistema to- of Columbus, laikraš- 
se dienose gyvavo. Sulig čiams žurnalams ir ki
tos sistemos, ofisų virsi-. tiems leidiniams. Jeigu j pirmenybę grįžusiems ve- 
ifinkai tik savo draugams reikalinga, pasiųsti Cham-J teranams, ir sulig pirme- 
ir giminėms paskyrė visas bers 6f Commerce, Boards 
valdiškas vietas, nepai- of Trade, miestų organi- 
sant ar jie galėjo atlikti žarijoms, broliškoms or- 
paskirtą darbą ar ne. Bet ganizacijoms, kitais Žo
liaująs įstatymas bando džiais, visur iš kur tik bus 
tik tinkamiausiems žmo- galimą sutraukti psskir- 
nėms pavesti valdiškas tam darbui tirikamiaūsiūs 
Vietas arba darbus. darbininkus. Valdžia sten-

Pagal šitą naują aktą giasi gauti kuogeriausius 
prezidentas paskiria tris darbininkus. Bet gaila, 
komisijonieriūs, kurie pri- kad algos ne labai didelės, 
Valo sekti įstatymo reika- tokiu būdu nepritraukia 
lavimus ir valdyti tamy- specialistų ir techniškų ži- 
bos darbus. Tik du komi- novų. Ne sunku gauti ste- 
SijonilSfMi ga’li priklausy-! nografų, raštininkų ir pa

našių darbininkų, bet spe
cialistų labai sunku gauti. 
Ir todėl valdžia plačiai tu-

laikyti, ir kokiems dar
bams arba vietoms laiky
ti. Turi peržiūrėti kvoti
mų pasekmes ir pranešti 
aplikantams ar pasekmin
gai ar ne pasekmmgrai iš
laikė kvotimus. Kuomet į-

pasiunčia 
Komsiijai sąrašą vietų, ir 
Komisijos užduotis yra 
pristatyti pasekmingų ap- 
likantų vardus, fotografi
jas ir trumpą aprašymą a- 
pie juos. Aprašymas ne-

I

tas žemes, oru lekioja, ve
da visokius sveikatos ty
rinėjimus ir šimtus kitų 
dalykų. Tą darbą nori pa
vesti tik tinkamiausiems 
darbininkams.

Šiandien valdžia duoda

I

j

ŠVENČIONIŲ APSKR. [ liuose pastatytus Lietuvių 
I liaudies namus. Dabar
■ tenka pranešti, kad tų na
mų gyventojas — buv. lie-

ŠVENČIONELIAI
Dėl įsakymo nugriauti

Lietuvių liaudies namus tuviškos skaityklos vedė- 
kreTptasi pas vidaus rei- jas J. Dilys ir lietuvaitės 

kalų rninisterį
“Vilu. Ryt.” 75 (865) O._ švalkiūtė,

i
rugsėjo mėn. 18 d. 
čionėlių magistratas raštu 
įsake ištuštinti ir nugriau
ti 1934 metais Švenčionė-
------------- ; ——i

jas J. Dilys ir lietuvaitės 
tretininkės O. Garlytė ir 

, — rugsėjo

Šven- v^e^os burmistrą V. Rat- 
vinskį, kad jiems duotų 
daugiau laiko surasti kitą 
gyvenamąjį butą. Burm. 
V. Ratvinskis atsakė nie
ko negalįs padaryti ir pa
tarė tuo reikalu kreiptis į 
Švenčionių apskrities Sto
rastą. Tretininkės taip ir 
padarė. Jos buvo nuvyku- 
sios storastijos įstaigon 
rugsėjo mėn. 22 d., bet ten 
jų Storasta nepriėmė. 
Joms buvo pasakyta, kad 
kreiptųsi' pas Švenčionėlių 
burmistrą. Kai jos paaiš
kino, kad pas burfnistrą 

! jau buvusios

dytos paskyrimu — tarpe 
tų vietų randasi imigraci
jos komisijonieriūs, įvai
rūs sekretoriai, ir sekre
torių pagelbininkai, de- 
partmentų ir biurų virši
ninkai. Kiekvienas de- 
partmentas arba biuras 
turi sąrašą darbų, kurie 
turi būti pripildyti be 
kvotimo. Kžikurios vietos 
reikalauja specializuoto 
lavinimo. I jau buvusios ir jis pata-

Šitoj kliasoj turime įvai- kreiptis pas Storastą, 
rius agentus, kurie parodo 
moksliškus būdus žemdir
bystės įvairiose vietose, 
komisijonieriai kurie ve
da reikalus su indijonais, 
specialistai valdžių bepro
čių ligonbučiuose Wa-

i

KOLEOS RĖMĖJU SEIMAS

fi prie vienos politiškos’ 
partijos.

„ Pagal Aktą, Komisija >---------- -----------F-------- —
Miko viešus kvotimus,, su- ri garsinti savo reikaląvi- 
žinoti aplikantų tinkamu- •mušti’* Apart viršminėtų; 
mą. Komisija nepaskiria būdų kartais turi kreiptis

nybės aktų iš kovo 3 it 
liepos 2-tros, beveik 365, 
000 prašymų nuo vetera
nų priimta dėl klasifikuo
tos tarnybos. Bet iš 224, 
000 kurio tinkami perėjo 
arta išlaikė kvotimus tik 
ketvirta dalis gavo darbų. 
Pirmenybės reikalavimai 
prašalina mėtų ūgio ir 
svarščio reikalavimus.

Dėdė Šamas turi darbų, 
kurie nereikalauja kvoti
mų. Bet dėl tų vietų prežf- 
dentas paskiria žiriones. 
Pav. Pašto virširtifikai 
pfrmoš, antros it trečios 
kliasos paštu yra prezi
dento paskirti ir Šenato 
užgirti. Taipgi Svarbesnės 
vietos Washtagtone pripil-

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet šaukiamas 
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų seimas, kuris įvyks 

| kolegijos rūmuose spalių mėnesio 31 dieną — Rėmėjų 
i metinėje šventėje — Kristaus Karaliaus dienoje, pas
kutiniame spalių mėnesio sekmadienyje.

Seimas prasidės 10 valandą ryte iškilmingomis 
šv. mišiomis ir pamokslu. Posėdžiai įvyks kolegijoje 
auditorijoje 2 valandą po pietų. Seimas baigsis Šven
čiausio palaiminimu.

Nuoširdžiai kviečiu visus kilniuosius Kolegijos 
Rėmėjus, kuriems rūpi mūsų tautos švietimo reika
lai, kuriems rūpi mūsų lietuvių katalikų jaunimas ir 
jojo ateitis, skaitlingai dalyvauti šiame seime. Rėmė- 

Šummskį, jų skyriai iš anksto privalo padaryti priešseiminius 
susirinkimus, išrinkti seimui atstovus ir nuskirti, su
lig savo išgalia, finansinę kolegijai paramą.

Seime gali dalyvauti kiekvienas, kuriam Maria- 
inapolio KolėgijbS darbas yra arti širdies.

Kun. Jonas Vaitekūnas,
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

I

joms pasakyta, kad kreip-į 
tusi pas apskrities seime
lio inžinierių f 1.
kuris 1934 metais namus, 
prieš jų pašventinimą, su 
kun. A. Jakovaniu apžiū
rėjo ir leido juos naudoti, 

shingtone, chemikai Wa- Moterėles nuėjo ir pus inž. 
shingtone, Filtration įstai- Šuminskį, kuris joms pa- 
goj ir daugelis kitų.

Kaikurios vietos yra lai
kinos, šitoj kliasoj pri
klauso sargai, kelių staty
mo darbo užveizdėtojai, 
telefono darbininkai pa
samdyti girių gaisrams 
pasirodžius, darbininkai 
šviesų stotyse, laikinieji 
raštininkai žemių ofisuo- — 
se, ir tt. suminėjo šios bylos istori-

Laivyno kepėjai, kovos b* paprašė paveikti, 
vyrai, stalų tarnai, lėks- kad Švenčionėlių magis- 
čių plovėjai ir pan. darbi- trato sprendimas nugriau- 
ninkai samdomi be kvoti- ti Lietuvių liaudies nairius 
mų. Į būtų panaikintas. Bė to.

Viešos Tarnybos Komi- tiesioginiai tų namų savi- 
sija neturi jokių* ryšių su 
mokyklomis, kurios veda 
“civil service” kvotimus, 
ir neišduoda kvotimų 
klausimų tokioms mokyk
loms-. Visokių mokyklų at
stovai draudžiami peržiū
rėti kvotimų pbpieras. iri- 
formarijos kaulink tų kvo
timų gaunamo® tik iš Unr- 
ted Statės Givil Service 
Commistrimv arba mx> dis- 
trikto sekretoriaus. Nerei
kia mokėti už tas infor
macijas —• dykai duoda
mos.

j sakė, kad iš namų išsi
kraustytų, nes kitaip’ bū- į 
siančioš iškraustytos prie- ‘ 
vartos būdu. *

Skaityklos vedėjas J. Di
lys su savo šeima iš liau
dies namų jau išsikėlė ir 
parašė vidaus reikalų mi- 
ništeriui generolui Sklad- 
kovskiui skundą, kuriame Į

i

ninkai apeliavo į Švenčio
nių apskrities sėSmelj.

Lietuvaitės tretinihkės, 
kurios tūri jau po 60 me
tų, iš namų išsikelti neke-I 
tina. Jos lauks, ką atsa
kys vidaus reikalų minis- 
tėris.
^VENČKINIŲAPSKR.- — * 

VAICIŪKJŠKfi;
Surašė ir ištardė *

Rugsėjo mėn*. 16 d. čia 
buvo atvykęs Kaltinėnų 
policijos komendantas ir 
pohc. Marciniakas, kurie

• v



Antradienis, Spalių 26 d., 1937

Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y.

MINĖJIMAS SPALIŲ 
9-TOS

Sekmadienį, spalių 17 d. 
1:30 vai. po pietų, Šv. Jur
gio parapijos auditorijoje, 
dalyvaujant svečiams kal
bėtojams, kun. F. Kapo
čiui ir p. J. Tysliavai įvy
ko spalių 9 d. minėjimas. 
VVS kp. pirmininkas p. 
Pr. Svetikas, pradėdamas 
programą, pažymėjo šios 
dienos reikšmę visai lie
tuvių tautai ir perstatė 
kleboną kun. Joną M. 
Bakšį, kuris prisiminė, 
kad toji diena klaidingai 
minima kaipo gedulo die
ną, nes kaipgi gali būti 
gedulas, kada tauta ir ša
lis yra gyva. Tai turi bū
ti minima kaipo pasiryži
mo diena, kurioje atnauji
nami patriotiški jausmai 
ir ruošiamasi į kovą atė
mimui pavergtos sostinės 
iš lenkų. Klebonas pir
muoju kalbėtoju perstatė 
kun. F. Kapočių, rektorių 
Prisikėlimo bažn y č i o s 
Kaune, kuris per pastarą
sias kelias dienas svečia
vosi pas mūsų kleboną. 
Dek kun. Kapočius savo 
gražioje kalboje pažymė
jo: “Ginklu ir karine spė- I 
ka Vilniaus neatvaduosi
me, pinigine galybe taipgi 
ne! Bet suvienysime Vil
nių su Lietuva tiktai tąja 
kilniąja dvasia, kuri pri
kėlė Lietuvą iš vergijos”. 
Toliau paaiškino apie sta
tomą Prisikėlimo bažny
čią, kuri yra paminklinė 
Lietuvos bažnyčia ir sy-į 
kiu išreiškimas meilės i 
Dieviškajai Jėzaus Šir- 
džiai nuo visos lietuvių 
tautos.

Po to kalbėjo p. Juozas 
Tysliava. Jis patriotingo- 
je kalboje nupiešė Vil

PHILABELPHIA, PA.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Kun. D. Mikšys lanko 
lietuvių namus ir priimi
nėja aukas įsteigimui Je
ruzalėje prie Jėzaus kars
to maldos namo. Tą dar
bą, kaip jau buvo rašyta, 
užgyrė ALRK. Federaci
jos Kongresas. Darbas se
kasi. Aną diena susiti
kau kun. D. Mikšį ir už
klausiau apie pasekmes. 
Kun. D. Mikšys atsakė: 
“Shenandoah ir Philadel- 
phijoj lietuviai pasirodė 
gerai; įvertina mano dar
bą ir supranta reikalą. 
Suaukojo virš 15 šimtų 
dolerių. Tikiuos, kad ir 
kitos kolonijos paseks ir 
aukos tam šventam tiks
lui.”

Kun. D. Mikšys nedaro 
jokio spaudimo, o tik pri
mena žmonėms reikalą ir 
išaiškina apie Šventąją 
Žemę ir tokios religinės į- 
staigos reikalingumą.

Taigi patariu visiems 
lietuviams prisidėti prie 
to gražaus ir kilnaus dar
bo, kada kun. D. Mikšys 
atvyks į jūsų koloniją.

K. Dryža.

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

niaus pagrobimą, pažymė
damas, kad planas tam 
pagrobimui buvo padary
tas ne prieš septynioliką 
metų, bet dar Jogailos lai
kais.

Susirinkusių žmonių mi
nia atydžiai klausėsi abie
jų kalbėtoju ir pakilusiu 
ūpu sudainavę Tautos 
himną išsiskyrstė.

Buvo renkamos aukos 
padengimui lėšų ir Vil
niaus našlaičiams. Auka
vo: $2.00 Antanas Žiemys; 
poSl.OO: Pr. Svetikas, F. 
Šlapelis, J. Juška, M. Ka- 
napickas, ir K. Zlotkus; 
po 50c. M. Urbonas, S. 
Butrimas, Ig. Margelis, 
Mrs. Remeikis, J. Braknis. 
K. Šilinis, K. Stašaitis, .T. 
Šūkis, P. Mocieiūnienė, P. 
Rajeckas, P. Tamošaus
kas, T. Kairienė, A. Šve
dienė. V. Butrimaitis. F. 
Ptašinskienė, A. Marči- 
lionis. O. Jurgelionienė, J. 
Dubickienė, K. Sabaliaus
kienė, Pr. Grvbaitis, Pr. 
Samuolis, J. Miglinas. A. 
Beleckis, O. Malinauskie
nė, J. Lakickas, O. Juoza- 
naitienė, M. Briauna, J 
Karalius ir V. Poluikis. 
Smulkiais $9.65. Sykiu 
$31.15c. Širdingai ačiū au
kuoto jams. Vyturys.

NEVVARK. N. J.
Pereitame L. Vyčiu 29 

kp. susirinkime nutarta 
rengti šokius sausio 15 d., 
1938 m. Išrinko komisiją, 
kuri jau darbą pradėjo: 
pasamdė Bob Macey ir jo 
Caldmont Club orkestrą.

Praneša iš anksto, kad 
kitų draugijų komisijos 
žinotų kada įvyks jauni
mo šokiai ir kad tą vaka
rą nerengtų kitų šokiai, 
bet visi ir visos ateitu i 
Vyčių šokius. Narys

I
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DETROIT, MICH. 
IŠKILMINGOS LAIDO

TUVĖS
Spalių 13, iš Šv. Jurgio I 

par. bažnyčios buvo laido
jama a. a. Uršulė Dau- 
mantienė, Girardville, Pa. į 
kunigo M. Daumanto mo
tina.

Bažnyčia buvo išpuošta 
gedulo šydais. Dalyvavo 
daug dvasiškių kunigų:: 
Kun. Norbutas, Tėvas Al
fonsas, kun. Klimas, kun. Į 
Šukevičius. kun. K. Valai
tis, kun. Karužiškis, kun. 
V. Masevičius, kun. I. Bo- 
reišis, kun. J. B. Čižaus
kas. Buvo tris vargoni
ninkai svečias: iš Girar
dville, Pa. B. Nekrašas ir 
J. Blažis. Jos sūnus kun. 
M. Daumantas atnašavo 
iškilmingas šv. mišias. 
Pamokslą bažnyčioje pa
sakė labai graudu ir pa
mokinantį kun. V, Masevi
čius. Laike mišių giedojo 
solo “Sveika Marija” kle
bonas J. B. Čižauskas ir 
vargonininkai. Prie visų 
altorių buvo laikomos net 
po dvejas šv. mišias. Iš 
bažnyčios daug žmonių ly
dėjo į Mt. Olivet kapines. 
Kapuose pasakė gražų pa
mokslą kun. I. Boreišis. 
Šv. Antano par. klebonas. 
Apibudino a. a. velionės

nuveiktus darbus, priminė 
jos sūnaus primicijas sa
kydamas, “Tu spaudei 
galvą savo motinai, laimi
nai J4 gyvą, jinai iš 

į džiaugsmo verkė, o dabar 
nors negali spausti jos 
galvos, tai pakrapįk ją ir 
sukalbėk paskutinę mal- 

i dą, palikdamas ją čionai”. 
Sugriaudino visus. Jis sa
kė, kad kad ta motina lai
minga, kuri turi sūnų ku
nigą ir gražiai išmokino 
Tai jai didžiausia laimė, 
nes jis atnašavo gedulo 
šv. mišias ir nalydėjo 
skaudančia širdimi į am
žina vieta, kur ji ramiai 
ilsėsis ir lauks visų pas 

j ją ateinančiųjų.
Sulaukė ilgaus amžiaus. 

Mirė turėdama 74 metus. 
Jos gražūs darbai paliks 
visų atmintyse, ir gražiai 
išauklėta šeima, kuri susi
deda iš dvieju dukterų ir 
dviejų sūnų. Paliko nuliū
dime savo vyrą, sūnų kun. 
M. Daumantą, sūnų Joną 
Daumantą, dukterį B. Pet
kienę, gerai žinomą visuo
menės veikėją šioje para
pijoje ir dukterį Ieva Re- 
deckienę ir daug anūkų ir 
anūkių. Ilsėkis amžinoje 
atilsyje ir lauk mūs pas 
save ateinančiu.

J. N. Medinis.
_________________

IŠVYKO I NEW YORKĄ 
-- ----------

Pereitą savaitę išvyko i 
Nevv Yorką p. art. Mari
jona Čižauskienė, p. muzi
ko Jono Čižausko, Wor- 
cesterio Aušros Vartų pa
rapijos vargonininko žmo
na. Kada grįž ar jau grįžo 
raporteris nepraneša.

TURNERS F ALIS, MASS.
Ponų Lukošių sūnus ap

sivedė su p. Kuzmiskaite 
spalių 12 d. (Columbus 
dienoje), Šv. Marijos ai
rių par. bažnyčioje. Lai 
Dievas laimina šią lietu- 

j višką porelę. Rap.

GREENFIELD, MASS.
Spalių 30 d. čia rodys 

paveikslus iš Lietuvos ir 
bus šokiai.

Lapkričio 13 d. įvyks Šv. 
Onos draugijos teatras ir 
šokiai. Vaidintojai smar
kiai mokinasi gražų vei
kalą. Dalyvaukime visi.

A. Dėdinas.

MONTRĖALČANADA
Spalių 10-tą, Šv. Kazi

miero parap. svetainėje 
turėjome Vilniaus gedulo 
dienos minėjimą.

Tos dienos iškilmės pra
sidėjo 3:30 vai. p.p., Šv. 
Kazimiero parap. choristų 
dainavimu CBM radio 
programoj. Per keletą mė
nesių choras lavinosi ir 
uoliai lankė repeticijas, 
kad ši programa būtų sėk
mingas.

Neveltui jųjų darbas.
Choristai buvo taip pui

kiai išlavinti ir taip jaus
mingai dainavo kiekvieną 
dainą, kad kiek man teko 
girdėti nebuvo nė vieno 
lietuvio, kuris nebūtų bu
vęs sujaudintas. Daugu
mai akys džiaugsmo aša
romis apsipylė, išgirdus 
harmoningai dainuojant 
lietuviškas daineles. Mon- 
treale dar pirmą kartą 
per radio teko: anglams, 
prancūzams ir kitatau
čiams išgirsti gražiąją 
lietuvių kalbą.

Sudainuota sekančios 
dainos:

1. Lietuvos himnas— V.• a

DARBININKAS

ŠIS RADIO 9 TŪBŲ SETAS PARSIDUODA SU ANTENA UŽ $99.95

ZENITH
KEPTA AVIENA

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine

Boston, Mass
Samual Kaufman Prezidentas ir Kasininkas

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

TIKRAS LIETUVIS

JOSEPH D. GAYSON
UCUNSUD OPTICIAN 

Geriausio stiliaus akiniai

721 Main St "o®“ »
Hartford, Conn. Pilone

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFABORIUS IB 
BAL8AMU0T0JAS 

1000 Washingtoa St
MASS 

TEL Norwoud 1503 

Mbnt«D6 Office:
10 Intervale St

TEL Brockton 2005

; 3. Gaudžia
M. Petrauskas; 

per Nemunai- 
J. Žilevičiaus; 5. Jau-

J. H. M., Detroit, Mich. 
—Pranešimas apie įvyks
tantį koncertą gautas ket
virtadienį, spalių 21 d. Su
vėluotas. Visus raštus 
penktadienio numeriui tu
rime ' gauti antradienį 
prieš, o vėliausia trečia
dienio rytą.

Įsigykite Zenith Radio, kuriuo gausite puikiausius progTamus is viso pasaulio. Zenith 
Radio turi labai švelnų ir malonę toną. Su juo galite gauti visokios rūšies programus: 
sporto, policijos šaukimus, įvairius koncertus ir t.t.

Nusipirkę Zenith savo namuose išgirsite kumštynes, kurios Amerikoje yra labai po
puliarios. Turint ši radio nereikė važiuoti kumštynių matyti —jas girdėsite savo namuose.

3 svogūnus, 2 
biai supiaustytas morkas, 
kelis pipirus, uždėti tru
putį taukų arba lajaus, 
užpilti truputį vandens ir 
pakepti į krosnį ar orkai
tę.

4) Kepant keletą kartų 
aplaistyti, kad nedžiūtų. 
Kepta apie 2 valandas.

5) Iškeptą mėsą plonai 
supiaustyti ir valgyti su 
bulvėmis, su kopūstais ar 
su kitomis daržovėmis. 
Be daržovių valgoma mė
sa neskalsi.

puliarios. Turint ši radio nereikė važiuoti kumštynių matyti
Reikia pasakyti, kad Zenith radio yra pagarsėjęs tono švelnumu ir naturališkumu. Už

tai, jei manai pirkti radio, tai ateik j mūsų krautuvę ir persitikrink — palygink jo toną 
su kitais radio ir pats patirsi, kad Zenith viršija kitus.

Mes duodame radio lengvais išsimokėjim ais. Galėsite mokėti kas savaitę ir nepamaty
site kaip greitai ir lengvai galima jį įsigyti.

Kudirką; 2. Mes be Vil
niaus nenurimsim — A 
Vanagaitis 
trimitai — 
4. Tiltaitis 
tj 
nos mintys, žodžiai ir mu
zika mūsų gerb. varg. K. 
žižiūno. 6. Kur sapnų gro
žybė — A. Vanagaitis; 7. 
Aš už jūrių žiemavojau- 
A. Vanagaičio.

Radio programą aiškino 
lietuvių, anglų ir pracūzu 
kalboje kleb. J. J. Bobi- 
nas. Studentas E. Andru- 
kaitis taipgi trumpai kal
bėjo aDie tos dienos iškil
mes. Telegramai, telepho- 
nai ir laiškai per keletą 
dienų plaukė su pasigerė
jimu nuo įvairių tautų Į 
žmonių.

Valio! choristams už to
kį pasidarbavimą.

Širdingai ačiū klebonui 
kun. J. J. Bobinui ir varg. 
K. žižiūnui už n? stangas 
kad ši programa Kfltr sėk
minga. Tą pačia diena 
7:30 vai. vak. turėjome ki
tą gražią programą baž
nyčios svetainėje.

Vilniaus Vadavimo Są
jungos pirmininkė Marija 
Aurštaitė sveikino visus į 
svečius ir dėkojo to iškil
mingo vakarėlio darbuo
tojams.

Choras atkartojo tos 
dienos radio programos 
dainas. Po ilgų aplodis
mentų sekė prakalbos.

Gerb. V. širvidas svečias 
iš Rouses Point, N. Y. bu-1 
vo to vakarėlio garbės na
rys ir tvarkdarys.

Jo kalba, visi gėrėjosi. 
Svečias Juozas Tysliava iš 
Brooklyn, N. Y. pasakė 
įdomią kalbą apie Lietu
vą. Toliau suvaidintas vei- 
kaliukas: “Ant nežinomo 
kareivio kapo”, kurį gra
žiai suvaidipp panelės Ire
na ir Ramutė Ivaškevičiū
tės.

Surinkta aukų Vilniaus 
reikalams. Vakarėlis bai
gėsi Lietuvos himnu.

Lietuvaitė.

Avienos šlaunys, ypačiai 
užpakalinės netinka virti; 
bet užtat tai yra labai ge
ras kepsnys. Daroma taip: j

1) Norint kad aviena ne
turėtų aštraus savo ypa
tingo skonio, reikia ją pa
mirkyti šaltam vandeny.

2) Išmirkytą mėsą siek 
tiek prismaigstyti lašinių, 
nes šlaunies mėsa yra lie
sa ir sausa.

3) Prismaigstytą (gali
ma, žinoma ir nesmaigs
tyti), padėti keptuvėn, už
barstyti (|ruskos, įdėti 2— 
3 svogūnus, 2 — 3 stam-
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