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Vyskupas Ketteleri*

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

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Šiame “Darbininko” nu
mery telpa redakcijinis 
Gerb. K. straipsnis ant
rašte “Vytauto Didžiojo 
Universiteto Klausimu”. 
Tai balsas iš Lietuvos ak
tualiausiu dienos klausi
mu. Katalikai turi reaguo
ti prieš Lietuvos tautinin
kų valdžios užsimojimą a- 
timti Lietuvos katalikams 
teisę įsigyti katalikiškos 
pasaulėžiūros. Tikimasi, 
kad Kunigų Vienybė ir 
ALRK Federacija pasiųs 
Lietuvos valdžiai griežtą 
protestą vardu visos mūsų 
išeivijos.

Atėjo momentas, kad 
mes katalikai turime stoti 
Lietuvos katalikams į pa
galbą. Padėkime jiems ap
ginti katalikų teises Lie
tuvoje, nes anot Gerb. K., 
jų “rankos surakintos ir 
burna užčiaupta”.

Vilniaus universiteto lietuviai studentai ekskursijų po Okuopuotąją Vilniją 
metu patys gaminasi pietus. Jie jau prie visko pripratę, grūdinasi būsimoms ko
voms už Lietuvos žemę. Dabar šios lietuvių studentų kepuraitės uždraustos ne
šioti.

kinuosministeris
apdovanojo popiEžiy Ispanijos Klausimu

Castel Gandolfo — šio
mis dienomis Šv. Tėvas 
Pijus XI suteikė privačią 
audienciją vyskupui Pau- 
lyn Pin, Nankino (Kini
joj) apaštališkam vikarui. 
Kinijos vyskupas Šv. Tė
vui atvežė Kinijos finansų 
ministerio Kungo dovanų 
— dešimtojo šimtmečio 
piešinių kolekciją.

Sprendimas Turi
Būti Padarytas

ISPANIJOS RADIKALAI 
PASIGAILĖJO KUNIGO 

MOKSLININKO

PRANCŪZIJOS KA
RIUOMENE PARUBE- 

ŽYJE

LENKIJA TEIS ŠTAŠI
Lapkričio 5 d. lenkai 

teis Lietuvių Komiteto 
Pirmininką Stašį, kuris 
jau ilgai kalinamas Lu
kiškių kalėjime. Jį gins 
keturi advokatai.

Casablanca, Prancūzijos 
Moroceo 
pasiuntė kariuomenę sau
goti rubežių tarp Algeri- 
jos ir Morocco, kur arabų 
nacionalistai veda smar
kią propagandą. Policija 
ir kariuomenė areštavo 
Morocco Akcijos Komite
to vadą.

Prancūzija

Londonas — Anglija pa- 
i statė griežtą reikalavimą^ 
i kad Ispanijos savanorių 
; ištraukimo klausimas turi 
| būti užbaigtas svarstyti 
ir išspręstas antradienį, 
lapkričio 2 d. Bet nei An
glija, nei Prancūzija ne- 

jos darytų, 
i jeigu kitos valstybės to 
reikalavimo neišpildytų. 
Italijos premieras Musso- 
lini atšaukė savo atstovą 
iš Brusselio. Taigi sava
norių ištraukimas iš Ispa
nijos komplikuojasi dar 
labiau. Labai abejojama, 
kad tuo klausimu susitar
tų.

PINIGŲ IR VERTYBES 
POPIERŲ KURSAI 

LIETUVOJE
Spalių mėn. pradžioj 

Lietuvos bankai užsienio 
pinigus šitaip vertino: 
Anglijos 1 svaras

sterlingu ......   Lt. 29.26
Pietų Afrikos.,......... 28.20
Palestinos ....Z........ 29.24
USA doleris .>......... 5.92
Kanados doleris ... 5.91
Belgijos 100 belgų ... 99.50 
Italijos 100 lyrų .... 31.07 
Danijos 100 kronų 130.60 
Švedijos 100 kronų 150.80 
Estijos 100 kronu 
Suomijos 100 markių 12.94 
Vokietijos 100 mrk. 237.20 
Latvijos 100 latų ... 115.25 
Austr. 100 šilingu 
Dancigo 100 guld.

Tokia kaina užsienio pi
nigus Lietuvos bankuose 
galima pirkti ir parduoti.
ARGENTINOS SOSTINĖ

JE 100 LIETUVIU 
ŠOFERIU

Mūsų tautiečiai Argen
tinoje griebiasi įvairių 
verslo šakų. Nenaliko jų 
nepastebėtas ir šoferiavi- 
mas. Keliolika jų, susi
graibę žymesnes pinigu 
sumas. įsigijo automobi
lius ir neblogai gyvena, 
vežiodami keleivius. Dau
gelis mūsų tautiečių tar
nauja šoferiais auto susi
siekimo bendrovėse, o kiti 
automobilius nuomoja. 
Vien tik Argentinos sos
tinėje, Buenos Aires mie
ste lietuvių šoferių esama 
daugiau šimto.
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JAPONIJA - ITALIJA 
DERYBOSE .

ANGLIJOS - JAPONIJOS 
SANTYKIAI PABLOGĖJO

DAR 46 RUSAMS SKIRTA 
KULKA Į PAKAUŠĮ

POTVYNIS SUNAIKINO 
KAIMELIUS

Planuoja Pasirašyti Anti
komunistinę Sutartj

TRYS BRITŲ KAREI
VIAI SUŽEISTI

Tokio, Japonija — Japo
nijos užsienių reikalų mi
nisterijos 
praneša, kad Japonija ir tą, kuriame yra labai 
Italija planuoja pasirašyti daug užsienių gyventojų, 
sutartį, kuri būtų nu-' pramonininkų. Kada ja- 
kreipta prieš komunizmą.' ponų lakūnai pradėjo 
Tai būtų toki pat sutartis, bombarduoti Anglijos ko- 

, tai anglai 
Į paleido šūvius į orlaivius.
Trys Anglijos kareiviai 
sužeista. Tai jau bus viso 
sužeista 10 Anglijos ka
reivių nuo pradžios Japo
nijos - Kinijos karo. Kini
jos karo jėgos yra taip 
stiprios, kad Japonija šia
me mieste negali pasiva
ryti pirmyn. Per 15 va
landų japonai bombarda
vo kinų tvirtoves, bet bu
vo priversti trauktis at
gal.

VYSK. MATULIONIO 
AUKA ŠILUVOS DIEVO 

MOTINAI

Shanghai, Kinija — Ja
ponijos kariuomenė smar- 

spokesmanas kiai bombarduoja šį mies- 
kad Japonija ir tą,

i
I

Maskva, Rusija — Pra
nešama, kad sovietų ko
misarų teismas vėl nutei
sė sušaudymui 46 asme
nis. Nuteistieji buvo kal
tinami už “kontrarevoliu- 
cinį veikimą, naikinimą 
gyvulių ir kolektyvių ū- 
kių”.

Damascus, Syrija — 
Šiaurinėje Damascus kilo 
baisus potvynis, kuris su
naikino kelis kaimelius 
3000 ketvirtainių mylių 
aplinkumoje. Oficialiai 
pranešama, kad apie 50, 
000 žmonių nukentėjo nuo 
potvynio.

kokią jau Japonija yra' loniją iš oro, 
pasirašius su Vokietija.

ITALIJA ATŠAUKĖ 
SAVO AMBASADORIŲ 

IŠ PRANCŪZIJOS

Roma — Italijos valdžia Į 
atšaukė savo ambasadorių: 
V. Cerrutt’į iš Prancūzi
jos. Priežastis esą ta, kad 
Prancūzija po Ethiopijos 
užėmimo neatsiuntė į Ita
liją savo ambasadoriaus, 
ir kad Prancūzijos minis
teris pirmininkas pasmer
kęs Italiją kaipo Vidurže
mio jūros plėšiką.

RUSIJA, JAPONIJA SU
TRAUKĖ KARIUOME

NES Į PARUBEŽĮ I

Peiping, Kinija — Japo
nija ir Rusija jau sutrau
kė būrius kariuomenės 
Manchukuo ir Siberijos 
p aru be žy j. Apie 60,000 ja
ponų kareivių išstatyta 
parubežyj ir tik laukia į- 
sakymo pradėti mūšius. 
Bet kol kas nei Japonija, 
nei Rusija nenori pradėti 
karą, o tik viena kitos bi
jodamos pasiuntė kariuo
menes.

J. E. Vysk. Matulionis 
savo vyskupišką kryžių ir 
žiedą, kuriuos buvo atsi
vežęs iš Rusijos, paaukojo 
Šiluvos Dievo Motinai. 
Tos brangenybės pakabin
tos prie stebuklingojo Ma
rijos paveikslo.

SUDEGE TEATRAS 
NORWOODE

STALINAS ŠAMPANU 
NORI UŽLIETI BUDE

LIŠKUS DARBUS

NAUJI DARBO ĮSTATU 
MAI TURKIJOJE

So-

Bilbao, Ispanija — Radi
kalų valdžios budeliai iš
žudė beveik visus moksli- ( 
ninkus, o ypač kunigus jie' gi 
be pasigailėjimo žudė ir pasisakė ka 
kankino Ispanijoje. Bet 
vieno kunigo mokslininko, 
tai kun. Rodės, Jėzuito ra
dikalai pasigailėjo. Kun. 
Rodės yra žymus astrono
mas, Tortosa astronomiš
kos observatorijos Katalo- 
nijoj, direktorius.

Radikalų valdžia pasiun
tė ginkluotus milicininkus 
kun. Rodės areštuoti ir 
observatoriją sudeginti.

Kun. Rodės atvykusius 
milicininkus labai malo
niai priėmė ir pakvietė 
juos apžiūrėti observato
riją. Kada jiems visą ob
servatoriją aprodė ir pa
aiškino, kad toji pati ra
dikalu valdžia jam pavedė 
vesti šią svarbią mokslo 
įstaigą, tai milicininkai į- 
sitikino, kad to kunigo 
mokslininko nužudymas ar 
observatorijos sudegini
mas būtu didžiausias nuo
stolis. Tą jie sugrįžę pa
pasakojo ir savo valdžiai, 
kuri sutiko kunigo nežu
dyti, bet tik įsakė jį ir jo 
vedamą įstaigą saugoti.
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ISPANIJOS NACIONA
LISTAI PUOLA MADRI
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Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežras — Pra
nešama, kad gen. Franco 
kariuomenė skubotai kon
centruoja savo jėgas ir 
rengiasi lemiančiam mū
šiui. Be to, nacionalistai 
smarkiai iš oro atakuoja 
Valencia, Imr. buvo radi
kalų valdžios sostinė, ir 
kuri, matydama pavojų, 
pabėgo į Barceloną. Grei
tu laiku gali būti nukirs
tas Valencijos su Barcelo- 
na susisiekimas. Gijon 
puolimas radikalams, ma
tyt, buvo didžiausias smū
gis.

Rugsėjo 13 d. Turkijos 
vyriausybė priėmė naują 
įstatymą, normuojantį 
darbo sąlygas. Įstatymas 
daugiau liečia pramonės 
ir statybos darbininkų 
darbą. Pagal naują įstaty
mą darbo diena fabrikuo
se ir dirbtuvėse negali bū
ti ilgesnė, kaip 8 valandos. 
Statybos darbininkų die
na truks 10 valandų. At
lyginimas už darbą ne vi
sur vienodas. Stambule 
darbininkams mok a m a 
net 30% brangiau, negu 
Ankaroj ar provincijoje, 
nes pragyvenimo minimu
mas brangesnis net 50%, 
negu kitur. Įstatymas 
draudžia darbininkus at
leisti iš darbo be svarbios 
priežasties; priešingu at
veju mokama kompensaci
ja. Iki šiol tolimesnėse 
Turkijos vietose dar buvo 
neišnykęs paprotys fizi
nėm bausmėm raginti 
darbininkus stropiau dir
bti. Dabar šitokiems darb
davių sauvaliavimams jau 
padarytas galas: įstaty
mas numato bausmę iki 
2 metų kalėjimo, jei bus 
įrodyta, kad darbdavys ti
krai pavartojo smurtą, 
prieš darbininkus. Įstaty
me yra straipsnis, kuris j- 
pareigoja darbdavius neš
ti atsakomybę už nelai
mingus atsitikimus savo į- 
monėse.

Naujasis įstatymas igy- 
jo galios nuo lapkričio 1 
d., jį saugoti pavesta vi
daus reikalų ministerijos 
darbo inspekcijai, kuri 
svarbesniuose krašto cen
truose turi savo valdinin
kus.

Maskva, Rusija 
vietų kruvinasis diktato
rius Stalinas sušaukė nau
juosius anglies ir plieno 
industrijos komisarėlius, 
girdė juos šampanu ir ra
gino spausti darbininkus, 

i kad jie pakeltų anglies Ir 
į plieno industriją, kuri yra 
Į labai susmukus. Stalinas 
i sako, kad turi būti įgy- 
I vendintas darbininkų pa
sitikėjimas didesniais ir 
mažesniais vadukais. Ka
dangi senesnieji komisa
rai ir vadukai jau gavo 
kulką į pakaušį, o jaunes
nieji neturi patyrimo, tai 
Stalinas pajuto, kad žemė 
slenka iš po jo kojų. Tai
gi jis naujuosius vadukus 
susišaukė, gerai šampanu 
nugirdė ir mokino juos 
kaip jie turėtų spausti 
darbininkus, kad pakėlus 
nusmukusią industriją.

Kada Stalinas iškėlė 
I taurę šampano, tai susi
rinkusieji vadukai triukš
mavo ir sveikino kruviną
jį diktatorių, kuris šimtus 
komisarų komunistų sudo
rojo. Stalino vadukai, ku
rie kėlė taures šampano 
už jo sveikatą, žino, kad 
už mažiausią neištikimy
bės parodymą ir jų lau
kia budelių kulka.

Lietuvos ir Amerikos 
Prekyba

New Yorko firma “Pro- 
dex - Lit”, 79 Wall St., už
sakė Lietuvoje produktų 
keturių šimtų tūkstančių 
dolerių sumai. Užsakymas 
garantuotas. Tuom suda
romi ■' nuolatiniai rimti 
prekybiniai ryšiai.
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KINIJOS UŽPUOLIMAS 
GALI BŪTI JAPONIJOS- 

RUSIJOS KARO PRA
DŽIA

Shanghai, Kinija — Ja
ponijos lakūnai bombar
duoja Sunkian miestą. Su
griauta daug namų. Shan- 
ghai’juje eina smarkūs 
mūšiai. Tuo tarpu Japoni
jos ir Rusijos santykiai 
beveik visai nutruko. Tūk
stančius kariuomenės su
traukė į parubežius. Japo
nijos ir Kinijos sostinėse 
kalbama apie susitarimą 
pradėti taikos derybas. 
Taigi, kad tik nebūtų Ja
ponijos puolimas Kinijos 
provokacija Rusijai. Jei
gu tik Rusija pasijudintų 
prieš Japoniją, tai gali 
kilti karas, kuris gali išsi
vystyti į pasaulinį.

—----------
MIRĖ KUN. VELIČKA

Kaunas — Strėvininkuo
se mirė kun. Velička prieš 
kelis metus grįžęs iš Sov. 
Rusijos.

VOKIETIJA REIKA
LAUJA AUTONOMIJOS 

VOKIEČIAMS ČEKO
SLOVAKIJOJ

Norwood, Mass. — Ank
sti sekmadienio rytą, apie 
2:30 vai., užsidegė Guild 
teatras, Washington St. 
Užsidegė iš lauko pusės. 
Liepsnos taip greit apėmė 
namą, kad gaisrininkai 
atvykę nebegalėjo išgelbė
ti užsidegusio namo. Gais
ras padarė apie $100,000 
nuostolių. Valstybės gais- 

jūroje nuskandino Angli- |rininkų maršalas daro in- 
jos prekinį laivą; Radika-’ vestigaciją, ries gaisras 
lai sako, kad tą laivą nu- kilo dviem valandom pra- 
skandino Ispanijos nacio- ėjus nuo uždarymo teatro, 
nalistai, kurie apšaudę jį To teatro vedėju buvo lie- 
Iš orlaivių. Laivas plau- tuvis p. Vasiliauskas. Te
kias iš Prancūzijos į Bar-latras priklausė Norwėo- 
celoną. Visa įgula išgelbe-ldo Teatrui, kuris randasi 
ta. ant Centrai St.

NUSKANDINO ANGLI
JOS LAIVĄ ISPANIJOJ

Valencia, Ispanija — 
Praneša, kad Viduržemio

• •
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“IŠVALĖ” ADŽARISTA 
NO RESPUBLIKĄ

Laikraštis “Bakinskij 
rabočij” praneša, jog auk
ščiausias Adžaristano res
publikos tribunolas 
pasmerkęs mirti 8 “prieš
revoliucinio susivienijimo 

centro” narius, 
kurie ruošę ginkluotą su
kilimą su tikslu 
Adžaristaną nuo 
pavesti jį vienos 
listinės valstybės 
toratui. Tarp pasmerktųjų 
yra buv. Adžaristano CIK 
pirmininkas Lordkipanid- 
zė, jo įpėdinis Ramišvili ir 
keletas kitų buv. aukštų 
respublikos asmenų.

Berlynas, Vokietija —
Vokietijos diktatorius Hi
tleris^ kalbėdamas reichs
tage, pareiškė norą atgau
ti prieškarines kolonijas 
Afrikoje. Be to, pareiškė, 
kad Vokietija turi reika
lauti vokiečiams, gyve
nantiems Čekoslovakijoj, 
autonomijos, panašiai 
kaip, kad vokiečiai turi 
Klaipėdoje. Tai drąsus na
ciu vado žygis, kuris gali 
sukelti nemažai skandalo 
Europoje.

AUDRA NAUJOJE 
ANGLIJOJE

Vienas Žmogus Užmuštas

atplėšti 
SSSR ir 

kapita- 
protek-

Pereitą šeštadienį siau
tė smarkus vėjas, kuris 
pridarė daug medžiaginių 
nuostolių ir vieną žmogų 
užmušė griūdamas medis. 
Audra siautė Atlantiko 
pakraščiuose, Cape Cod ir 
šiaurinėje dalyje. Bostono 
priemiestyje sudegė skal
bykla. Gaisras padarė 
$55,000 nuostolių.
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''.! ARTISTĖ JONĖ ŽUKAUSKAITĖ BOSTONE

nė siunčia savo aiškia dai- 
jausmingus žodžius, 

našlaitėlę;

Antradienis^ Tap&icid 2,' 1937

Spalių 31, 8 vai. vakare, lietuviška. Pravirko. Pra- 
So. Bostono High School■ gydo iš jos gilios krūtinės, 
Auditorijume įvyko šv.!ašarą traukiantis balsas 
Petro liet, parapijos ren- ir visų akys sužvilgo. Ty- 
giamas koncertas, kuria- lu ■—* nei kvapo klausyto- 
me pasirodė ir artistė Jo- jų nesigirdi. O artistė Jo
nė Žukauskaitė.

Dainų programą išpildė na 
artistė J. Žukauskaitė ir primindama: 
Šv. Petro par. didysis cho- kad tave myliu; kad verkė 
ras vadovaujant muz. R.; verkė; kad Nemunėlis, ty- 
Juškai. ; •

Salė didelė ir jauki.! 
Žmonių buvo daug, bet ga- ’ 
Įėjo būti dar daugiau. Sve
čių - viešnių matėsi iš: 
Worcester — art. Čižaus- 
kai; Providence — kun. J. 
Vaitekūnas ir kiti; Maria
napolio — kun. Dr. Star
kus; Cambridge 
P. Juškaitis, muz. M. Kar
bauskas ir jo artimieji, 
taipgi choristai; Brockto
no — choristai - daininin
kai ir daug iš kitų koloni-į 
jų. Svečių tarpe matėsi ir 
vietinių profesionalų: ku
nigų, daktarų ir advoka
tų bei biznierių.

Pakilo uždanga ir pasi
rodė estradoj didysis Šv. 
Petro parapijos choras, 
kurio priešaky art. R. 
Juška maloniai pasveikino 
susirinkusius dalyvius ir 
davęs ženklą chorui už
traukė* Amerikos himną. 
Nuotaika rimta. Choras 
toliaus tęsia dainuodamas 
keletą dainų. Visų vakaro 
dalyvių akys estradoj ieš
ko, ko?! Ieško tos lietu
viškos paukštytės, kuri 
pasižadėjo patiekti pluoš
telį Lietuvos V dainų. Ir 
štai ji!...- Kuklūs tautiški 
drabužiai artina kiekvie
no žiūrovo smalsumą prie 
savęs ir dar nepradėjus 
jai dainuoti junti, kad tai 
asmenybė estradoj, tikrai

' ■ ■ ■ ■LS

kun.

kiai, tykiai teka; kad il
gu, ilgu... Čia jos simpa
tingas jausmingumas iš- 
semiamas ligi lugno ir, ji 
tą savo nuoširdumą palie
ka visų dalyvių širdyse. 
Ji sugeba išreikšti daina 
tą, ko mes dažnai nemoka
me pasakyti. Lyg lakštin
galos balsas: pilnas, skar
dus, griaudingas sklinda 
ir širdyj įsmenga...

Štai mažytis sužavėtas 
klausytojas neša puokštę 
gėlių ir teikia jai kaipo 

I ženklą pagarbos ir padė
kos. Lai toji puokštė gė
lių pasako tau brangioji 
Lietuvos dukra tai, ko 
mes negalėjome viešai pa
reikšti. Lai duoda Aukš- 

, či ausis tau stiprybės tęsti 
! ir toliau savo kilnų lietu
viškos dainos darbą.

Buvo ir pora solistų iš 
I choro narių. Vienas įstri
go ypač į mintį savo už- 
rekomendavimu per vedė

ją: “Gal paskutinį kartą 
į jis su mumis dainuos”, — 
toki tai žodžiai pasigirdo^ 
Kodėl?! Spėkite. Į šį klau
simą apsiimu vėliaus skai
tytojams parašyti, gi tuo 
tarpu pasakysiu, kad kon
certas gražiai praėjo. Rap.

I
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PADĖKA
MIC.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadvvay, So Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nao 
1:3O iki 6 »r nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomis <>co 9 iki 12 ▼. dieną. 
Subatomis nuo 9 Ik! 6 vai. vakare. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. J n man arti Centrai 9q..

Cambridge, Mass.

ARTISTE JONĖ ŽUKAUSKAITĖ
spalių 31 d., So. Bostone 
Šv. Petro par. metiniame 
koncerte šauniai pasirodė. 
Ji neseniai atvyko iš Lie
tuvos koncertuoti mūsų 
išeivijoje. Patartina vi
soms lietuvių kolonijoms 
art. Jonę Žukauskaitę, tą

idainos karalaitę pasikvie- 
. sti.
i

Art. J. Žukauskaitė pir
madienį lankėsi “Darbi
ninko” redakcijoj. Antra
dienį, lapkr. 2 d. išvyksta 
į Newarką.

Kun. K. Vengrą, 
pagerbti įvyko vakarienė 
trečiadienį, spalių 27 d., 
parapijos svetainėje. Jau 
buvo rašyta, kad vakarie
nė pavyko ir kad viskas 
buvo šauniai surengta. 
Dabar tenka tik padėkoti 
aukotojams, darbinin
kams, šeimininkėms ir vi
siems kitiems, 
kiu nors būdu 
prie vakarienės 
mo.

Štai sąrašas
tikietų platintojų, darbi
ninkių, patarnautojų ir 
1.1.:

Stambiausias aukas da
vė: K. Barisas, P. Sttokas 
(Klondike Mkt.).

Kiti(os) aukotojai: — 
p. Zerveskienė, p. Žukaus
kienė, p. Jenuškėvičienė. 
p. Subeckienė, p. Baraus
kienė, p. Grimienė, p. Ki- 
bartienė, p. Economos, pa-

kurie ko- 
prisidėjo 
pasiseki-

aukotojų,

nelė O. Staniliutė, p. Vasi-I 
lienė, p. Bernatavičienė, p. 
Saimonienė, p. Mitchell, p. 
Šidlauskienė, p. Znotinie- 
nė, p. V. Tamulaitis, p. J. 
Švagždys, p. K. Petraitis.

Tikietų platintojos: — 
p-lė M. Kilmoniutė, p. šmi- 
gelskienė, p. Vasilienė, p. 
Grigaliūnienė, p. Januške
vičienė, p. Valantaitė, p. 
Navickienė, p. Žukauskie
nė.

Darbininkės — p. Linge- 
viČienė, p. Navickienė, p. 
Šmigelskienė, p. Baraus
kienė, p. Staniliutė, p. Gri
mienė, p. Kazmauskienė, 
p. Znotinienė, p. Jogmi- 
nienė, p. Žukauskienė.

Prie stalų patarnavo so
dalietės — p. Šmigelskiu- 
tė, p. Žukauskiutė, p. Gra- 
bioliutė, p. M. Sinkevičiū
tė, p. Beleskiutė, p. Norin- 
kevičiutė, p. Valatkaitė, 
p. Marksaitė, p. Kanavi- 
čiutė, p. O. Sinkevičiūtė.

Iš Vyčių 17 kp. darba
vosi — p. K. Janavičius, 
p. A. Raudis, p. V. Bukau
skas. . i

Priėmimo komisija —p. 
Slaninas, p. Slaninas, p. 
Jakimavičius, p. Saduikis, 
p. Žukauskas.

Juos išmokė ir tvarkė 
Nanartavičienė. Garbė jai.

Gėles aukavo — p-nia 
Skudrienė ir p-lė M. Kil
moniutė.

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems.

Rengimo Komisija

VYČIŲ “HALLOWEEN” 
ŠOKIAI PAVYKO

v •Gaputis, kuris važinėjo po 
kolonijas skel b d a m a s 
šiuos šokius; taipgi E. 
Norinkevičiutė, O. Raz- 
vadauskaitė, S. Mickevi
čiūtė, F. Grendalytė, B. 
Skrickus, S. Mickevičius ir 
V. Kališius. Taipgi ir kiti 
Vyčiai, kurių vardų man 
neteko sužinoti.

Galima ąakyt, kad Vy
čių jaunimas pradėjo se
zoną su dideliu pasiseki
mu šioje kolonijoje.šioje kolonijoje.

Buvau ir aš.

KRIKŠTAS

Sullivans Liguors Store
295 BROADVVAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERTY WINNEB 100 Proof 1 M Senumo 

KVORTA — $1.25
Rugine Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25
GIN’ kvgirta'  ...............   .99c.
RUM už pt. 69c. — kvorta................ .......
’ ALUS GAKRISON
BAY STATĖ 3 keriai - ’ • • 90 proof degtinės

už 25c. Kvorta — $1.09

• z* J*

$1.35

LIETUVOS DUKTERŲ 
. DRAUGIJOS DIENA

-______
Lapkričio 7 d., bus kaip 

ir Lietuvos Dukterų Po 
Globa Mot. Šv. Draugijos 
diena. Tą rytą, Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje, 9:30 
vai., bus laikomos Šv. mi
šios už mirusias draugijos 
nares. Tų mišių klausys 
visos narės bendrai (in 
corpore). Todėl, visos na
rės, su ženkleliais, privalo 
susirinkti į bažnytinę sa
lę 9 vai. ryte, kur reikės 
susitvarkyti prieš marša- 
vimą bažnyčion.

Tos dienos vakare, 7 va
landą, bažnytinėj salėj, į- 
vyks draugijos ruošiamas 
vakaras, kuriame L. Vy
čių 17-tos kuopos vaidin
tojai perstatys įspūdingą 
veikalą, “Būk Jo Angelu 
Sargu”, — keturių veiks
mų dramą su dainomis ir 
muzika. Be vaidinimo, 
kalbės klebonas kun. P. 
Virmauskis ir kun. K. Ur
bonavičius. Dainuos žymi 
dainininkė, p-nia Rakaus
kienė (Adomaitytė) iš 
Nonvood, Mass. Bus ir ki
tokių margumynų. Prog
rama ves kun. K. Jenkus. 
Įžanga visai pigi, tik 25c. 
ir 35c. Todėl, visi lietuviai 
kviečiami į šį vakarą at
silankyti. Rengėjos.
BALSAVIMŲ KAMPA

NIJAI UŽSIBAIGUS

Į

Va-

GRASOMAI į
Mes velionio Juozo 

latkos šeima reiškiame 
padėką visiems, kurie už
jautė mus mūsų gedulio 
metu.

Ypatingai dėkoj ame 
klebonui kun. P. Juškai- 
čiui ir vikarui kun. J. Ple- 
vokui už bažnytinį patar
navimą; parapijos vargo
nininkui Mamertui Kar
bauskui, kuris su savo 
choristais atėjo į šerme
nis ir bažnyčioje per Šv. 
Mišias giedojo. Karstne- 
šiai - choristai buvo šie: 
ponai J. Remeika, Jv Ka
linauskas, K. Samalis, V. 
Gailevičius, S. Jakutis, ir 
S. Gailevičius.

Taip pat dėkojame vi
siems, kurie užprašė šv. 
mišias. Dėkojame ponui 
D. Zaletskui, graboriui, 
kuris mandagiai mums 
patarnavo. Reiškiame pa
dėkos žodį visiems tiems, 
kurie dalyvavo bažnyčio
je ir palydėjo į kapus.

Didžiai dėkingi:
Grasilda Valatkienė, duk
terys Julijona ir Morta, 
sūnūs Juozas ir Kazimie

ras Valatkai.

• v •

v •

LIETUVOJE LABAI 
GRAŽUS RUDUO

S. BARASEVIČIUS IR
4 SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS Ht 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadv&y, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyveik vieta-. 888 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimai Dieną ir Nakti

I

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funerai Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

ĮVAIRŪS SKELBIMAIŠiemet Lietuvoje ilgas 
ir gražus ruduo. Oras šil
tas, beveik visą laiką gie
dras dangus. Visa gamta 
apsidengus tautiškom i s 
vėliavos spalvomis, — eg
lės ir pušys žaliuoja, vie
nų lapuočių lapai paraudę, 
kitų pageltę.

Ūkininkai gražiu oru 
baigia laukų darbus. Ypač y 
džiaugiasi geromis darbo A 
sąlygomis cukrinių runke- 'i 

' lių augintojai, nes kitais b 
metais prisipurvindavo ir - 
permirkdavo runkel i u s 
nuo dirvos nuimdami ir 
veždami. Bet ne visi sau
su oru džiaugiasi; kai kur 
išdžiūvo šuliniai ir žmo- 

! nės turėjo bėdos su van
deniu, kiti ūkininkai ilgai 
negalėjo į arti išdžiuvu
sias dirvas ir laiku įsėti 
žiemkenčius. Spalių mėn. Į 
pradžioj vietomis palijo ir) 
pagerėjo žiemkenčių sėjos 
darbai. Manoma, kad ši!- ! 
to ir sauso rudens oras 
nebus būsimam rugių ir 
kviečių derliui kenksmin
gas. Tsb

i
JUOZAS M. DILIS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

LAIKRODININKAS

Šiandien Bostone pilie
čiai renka miesto mayorą. 
Priešrinkiminė kampani
ja buvo karšta. Kandida
tai vieni kitų tik “nuodė
mes” išrokavo. Bet žinome 
seną priežodį“Klaidų ne
daro tas, kuris nieko ne
veikia”. Peiktina, kad kai- 
kuriose įstaigose darbda
viai darė spaudimą į dar
bininkus, kad jie balsuotų 
už tą kandidatą, kuris 
jiems būtų naudingesnis.

Darbininkai turi vaduo
tis sąžinės ir įstatymų lai
sve. Balsuokite už tą kan
didatą, kuris jūsų many
mu yra tinkamesnis ma- 
yoro vietai. Nepaisykite 
kas ką sako, bet balsuoki
te. Niekas negali sužinoti 
kas ir už ką balsavo. Tai
gi dėkokime Dievui, kad 
čia ne sovietų Rusija, kur 
piliečiai net nei balsavi
mui neturi laisvės.

PLĖŠIKAI, UŽPUOLĖ 
VAISTINĘ

pa-Spalių 31 d., tapo 
krikštyta dukrelė Jono ir 
ųnos (Repšinskaitės) Pa
plauskų vardais Karolina 
Ona. Krikšto tėvais buvo 
Kazys Janevičius ir Alina 
Žigutytė.

APSIVEDĖ
Spalių 31 d., Vincentas 

Alukonis apsivedė su A- 
melija Pivarūnaite, gyv. 
14 George St., Mattapan, 
Mass. Liudijo Bronislovas 
Apšega ir Alena Alukony- 
tė. Jaunosios tėveliai iškė
lė vestuvių balių, 492 E. 
7th St. salėje.

GRAŽIAI PAVYKO 
KONCERTAS

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDRET SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Pereitą šeštadienį, vaka
re įvyko Vyčių šokiai, pa
rapijos svetainėje. Apie 
8:30 valandą vakare, jau
nimas iš visų kolonijų, ir 
net iš tolimo Providence, 
Rrode Island, buvo gausi 
reprezentacija. Susirinko 
apie 300 jaunimo ir links
minosi iki vėlumos nak
ties.

Daug jaunimo atvyko į 
šokius su kostumais. Už 
gražiausi kostumą dovana 
buvo įteikta p. Mary 
Smith ir Kazimierui Ka
bami, o už originaliausi 
kostumą Jurgiui Dubickui 
iš Worcester. Teisėjais 
buvo: V. Tamulis, J. Kas
peras ir p-lė A. Jasionytė. 
Taipgi reikia pagirti, kad 
“Rocky and His Pebbles” 
orkestras, vadovystėje 
Petro Rakausko, patenki
na jaunimą. *rX.

Prie šio vakaro pasise
kimo daug prisidėjo A.

Dainų mėgėjas tur būt 
nesigailėjo atsilankęs į šv. 
Petro parapijos didžiojo 
choro koncertą spalių 31 
dieną So. Bostono High 
School salėje, nes teko iš
girsti Lietuvos lakštinga
lą, panelę J. Žukauskaitę 
dainuojant keletą daine
lių. Jos balsas gražus, ge
rokai išlavintas per septy- 
nerių metų buvimą Romo
je. Jai ypač pasisekė su
dainuoti “Karvelėli, mėly
nasis” ir “Tykiai, tykiai 
plaukia Nemunėlis”.

Keturi šimtai -žiūrovų 
klausėsi jos ir šv. Petro 
parapijos didžiojo choro 
dainavimo gražių gražiau
sias, lietuviškas daineles. 
Visiems paliko gilų bei 
malonų įspūdį varg. Ra
polo Juškos diriguojamas 
choras. Salės akustika 
šiek tiek kenkė klausyto
jams pajusti pilną dainų 
grožį. Tačiau, bendrai pa
sakius, koncertą galima 
laikyti pavykusiu. Prog
rama susidėjo vien iš rim
tų lietuviškų dainelių. 
Linkėtina lietuviams dau
giau tokių chorų turėti, 
kaip šv. Petro parapijos 
choras. Kor.

Vėlai šeštadienio naktį 
du ginkluoti plėšikai už
puolė Liggett’s vaistinę, 
Bostono Šiaurės Stotyje. 
Plėšikai surišo du darbi
ninku ir paskui degančiu 
cigaretų degino vienam 
darbininkui kaklą, kad 
pasakytų piniginės šėpos 
užrakinimo kombinaciją, 
bet vistiek neišgavo, ir to
kiu būdu apsaugojo $1500 
kompanijos pinigų. Plėši
kai rado kitoje vietoje 
$1300 ir su tais pabėgo.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIUI

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybes kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
tftnu 20c. Rašykite:

Užsakymus siųskite: 
' “DARBININKAS” 

366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

nuolatinė vieta. 
Wm. Morkus, 

104 Jefferson St.
Hartford, Conn.

REIKALINGAS SIUVĖJAS
Patyręs taisyti ir prosyti vyriš
kus ir moteriškus drabužius. 
Naujų, siūti nereikės. Geram siu
vėjui

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

*tal 7* metu senumo patikima. 
lHmMtū. kuri, palmrvfna nm- kulu ir skausmu.* susi-

dkriažhu nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE 

PAIN-EXPELLERIO 
au “Inkaro** vaisbaženkliu visose

Ils « O • L 0 r A M o U t ’ V ,(

LINIMENT

L STREET L10U0R STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS 

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

 •

OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 PL
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

SHAWMUT GINCDUn AT CSHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. ui LVlALO Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 
Bay Statė Alus — 3 kenai už 25c.

DYKAI Į’RlSTATYMAS Į NAMUS
Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.



Antradienis, Lapkričio 2, 1937

ĮVAIRIOS žinios
VYSKUPU KONFEREN
CIJOS KOMUNIKATAS
Lietuvos Bažnytinės Pro

vincijos Arkivyskupas ir 
Vyskupai, susirinkę Kau
ne 1937 m. spalių mėn. 5, 
6 ir 7 d. į savo Konferen-, 
ciją, svarstė ir sprendė 
bažnytinius ir su jais su
sijusius klausimus.

1. Konferencija plačiai 
susipažino su Vyt. D. U- 
niversiteto Teologijos — 
Filosofijos Fakulteto Fi
losofijos Skyriaus juridi
ne padėtimi, jo struktūra, 
nuveiktais darbais ir grę
siančiais jam pavojais, 
nuodugniai apsvarstė bū- i 
dus, kuriais turėtų būti 
apsaugotos Skyriaus tei
sės, tuo būdu pareikšda
ma, kad Filosofijos Sky
riaus egzistavimas ir jo 
teisės yra Kat. Bažnyčiai 
Lietuvoje ir Lietuvos bei 
Amerikos lietuvių kat. 
visuomenei pirmaeilis da- Į 
lykas, kurio išsprendimas 
susilauks atitinkamo at
garsio užsieniuose ir lems 
Lietuvos vardą.

2. Konferencija nuodug
niai apsvarstė juridinę 
Katalikų Akcijos padėtį 
ir nustatė naujus būdus 
Kat. Akcijai sustiprinti, 
kaip antai Kat. Akcijos 
Fondo statutą.

3. Konferencija, imda
ma dėmesiu Kat. Veikimo 
Centro Vyriausios Valdy
bos pasiūlymus, pareikš
tus š. m. gegužės mėn. 31 
d. raštu, pavedė krikščio
nybės 550 m. Lietuvoje ju
biliejaus programos pra- 
vedimą K.V.C. Vyriausia
jai Valdybai pažymėdama, 
kad Bažnyčia dalyvaus ju-1 
biliejaus šventėse.

4. Turėdama galvo j e, ' 
kaip svarbus yra krikščio- • 
niškas jaunuomenės auk-į 
Įėjimas ir kaip jisai tinka
mai yra išdėstytas šv. Tė-' 
vo enciklikoje apie krikš
čioniškąjį jaunimo auklė
jimą, Konferencija nusi
statė supažindinti tiksliau 
mūsų visuomenę su tos 
enciklikos mokslu. *

5. Konferencija išklau
sė ir priėmė dėmesin pra
nešimą Kat. Universiteto 
reikalais.

6. Konferencija numatė 
būdus, kad tikybos pamo
kos specialinėse mokyklo
se eitų su reikiamu •sėk
mingumu.

7. Konferencija nutarė 
įsteigti prie K. V. C. Vy
riausios Valdybos spaudos 
biurą.

8. Konferencija pabrėžė 
reikalą, kad lietuviškųjų 
giesmių ir maldų tekstai, 
spausdinami maldaknygė
se, būtų suderinti su išlei
stojo Kancionalo tekstais.

9. Konferencija apsvars
tė būdų, kaip turi būti su
organizuotas Lietuvo j e 
tautinis misijų centras.

(pas.) M. Reinys, 
Vilkaviškio Vyskupas

Kadjutorius, Vyskupų 
Konferencijos Sekretorius

ATSTATYTAS SSSR KA
RO LAIVYNO VADAS

“Daily Telegraph” iš 
Maskvos praneša, jog

ten netikėtai atstatytas 
SSSR krašto apsaugos 
liaudies komisaro padė
jėjas, Sovietų S-gos jū
rų karo pajėgų viršinin
kas Vladimirovas Orlo

vas.
Orlovo atstatymas Londo
ną sujaudinęs, nes jis da
lyvavo Anglijos karaliaus 
vainikavime, kaip Sovietų 
delegacijos narys, vietoj 
marš. Tuchačevskio, kurio 
nebeišleido paskutinę mi
nutę. Dėl ko Orlovas ats
tatytas ir koks jo tolimes
nis likimas, nesą žinoma.

Orlovas gimęs 1895 m. 
Atėjus i valdžia bolševi
kams jis padarė puikia 
karjerą.

REISO NUŽUDYMAS. TE- 
RGR'STU ORGANIZACI
JA IR MILLERIO PAGRO

BIMAS
Š. m. rugsėjo 4 d. Švei

carijoj buvo nužudytas 
kažkoks Reisas. Šveicarų 
ir prancūzų policijos, ben
dradarbiaudamos,

nustatė, kad tas Reisas 
buvo GPU agentas, 

kurį už neklusnumą kiti 
agentai nužudė. Dabar

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 j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ją 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 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

pa rengimams..

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS IV. JONO EV. BL. PAŠALPOJ f 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininke — Eva Marksleng,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vloe-plrm. — Ona JankfenS,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Man. 
Prot RaSt — Bronė Cunienė,

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

Fln. RaSt — Marijona MarkonintS, 
4115 Waahington St, Roalindale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
RdinlnM — Ona StanlnltntC,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona MlzgirdlenS, 
\ 1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. V * -
Kaso* Globėja — Ona Šiaulienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.

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

Vice-Pirm. Albinas Nevlera,
16 VVlnfleld St, So. Boston, Mass. 

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

Pin. RaSt Aleksandras TvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Tidlnlnkas Pranas Tulei kis,
i 100 Bowen St, So. Boston, Maaa 
, MarSalka Jonas Zaikis,

7 Wlnfie1d St, So. Boston, Masu. 
Draugija laiko sualrinklmus kas tre 

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Į 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 49? 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

Draugija tavo ausi rinkimus laiko ka«

7:80 vai vakare, pnbsžnyttnėj «w 
rainėj

Visais drangtjoa reikalais kreipkite 
paa protokolą raitininką.

DARBININKAS
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Štai, kaip okupantai lenkai “valdo” Lietuvos užgrobtas žemes. Čia matyti 
vienas iš daugelio Lietuvos kariuomenės karžygių, palaidotų Švenčionių kapinė
se, kapų. Šitas kapas buvo “kultūringųjų” lenkų išniekintas. Tokią “kultūrą” 
lenkai neša pavergtiems lietuviams, gudams ir ukrainiečiams.

kaip įtariami Paryžiuj su-Į 
imti 5 GPU agentai, ku
rie nusikaltimą padarė pa
gal Maskvos direktyvas, Į kad galima būtų užtikrin-

“111. Kurjer Codzienny” 
ryšium su tuo rašo, jog

Reiso žudikai ir gen.
Millerio pagrobikai bu

vę tie patys.
laikraščio, GPU a- 

Reisą persekiojo
3 mėnesius. Reisas stačiai sako, jog 

taip manyti yra gryna 
iliuzija.

Moderniškas bombonešis

Bet ir iš viso įmanoma 
iš lėktuvų mėtyti bom
bas tokiu tikslumu,

ti, jog bombos kris kaip 
tik ties taikiniu, o ne kur 

i kitur? Šitą klausimą “Dai
ly Herald” laikrašty na
grinėja britų aviacijos 
gen. štabo karininkas L. 
E. O. Charltonas, kuris

Pasak 
gentai 
ištisus 
bėgiojęs iš vienos šalies į 
kitą kaip skalikų gainio-: 
jamas žvėris. Iš Olandijos Moderniškas bombonešis 
Reisas, kuris ten vadinosi i yra tikrai nuostabi maši- 
Eberhardtu,^ nuvyko^ į na, bet stebuklų ir su ja 
Šveicariją, iš ten nuvažia- negalima padaryti. Bombų 
vo Prancūzijon ir vėl grį-{ mėtymas yra darbas, kurį 
žo Šveicarijon, kur ir bu- lakūnas turi atlikti būda
vo nužudytas. mas kelis šimtus metrų

Reiso persekiojimui va-jVij*š žemės ir sėdėdamas 
dovavęs mašinoj, kuri lekia iki a-

Vladiminas Kondratje- Pie pustrečio šimto mylių 
vas, buvęs caro karinin- Per valandą greitumu.
« *■ 4^ I 4~^ I 1 4^ y ykas, dabar dirbąs GPU

užsienio sekcijoj 
ir turįs specialią paskirtį 
sekti rusų emigrantus. 
Kondratjevo prancūzų po
licija dabar stropiai ieško. 
Esą pagrindo manyti, kad 
Kondratjevas aktyviai da
lyvavo ir gen. Millerio pa
grobime.

Susektoji teroristų orga
nizacija, kurios auka buvo 
J. Reisas, sujaudino Pran
cūziją. Daugelio dešiniųjų 
laikraščių kategoriškai 
tvirtina, kad .teroristų or
ganizacijos nariai buvo iš 
dalies kominterno, iš da
lies GPU agentai. Tą or
ganizaciją jie kaltina nu
žudžius ekonomistą Nava- 
šiną ir pagrobus Millerį. 
Tos organizacijos nariu 
išaiškinimas, kaip rašo 
“Matin”, būsiąs labai sun
kus. nes jie turi po keletą 
netikrų pasų. Teroristai 
savo veiksmuose naudojo 
net lėktuvus.

“Joumal” rašo, kad te
roristai turėjo dideles pi
nigų sumas.

X • »
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bėjo kapitalistinę ūkio 
santvarką, Pasak J. Stem- 
po, Rusija paskutiniu lai
ku smarkiai padidino auk
so produkciją, o tai labai 
atsiliepė į tarptautinę rin
ką. Tuo būdu Sovietų auk
sas pašalino defliacinę 
aukso stokos įtaką pasau
linei monetarinei sistemai 
ir kainų lygmeniui. Padi
dinta aukso produkcija 
davė naujų jėgų Rusijos 
ekonominiam gyvenimui 
atstatyti ir išgelbėjo ją 

prieš jaunalietuvių veikė- nuo ūkinio smukimo. O 
ją etc. Rusijos ekonominis smu-

Kalvarijos apyl. teisėjas kimas būtų prastai atsilie- 
(p. A. Diržys), išžiūrėjęs pęs visame pasaulyje. Pa- 
bylą, rado, kad mokyt, galiau, auksas Rusiją į-. 
Aržuolaitis yra tikrai galino pirkti užsieny vis- 
smarkiai užgautas ir vi- ko, kas jai reikalinga, 
sus patrauktuosius į teis- Priešingai, neturėdama 
mą nubaudė nuo 3 iki 6 aukso išteklių, Rusija bū- 
mėn. kalėjimo. Kun. Tu- tų turėjusi už pusdykį 
moša buvo taip pat nu- pardavinėti užsieny savus 
baustas 6 mėn. Apie tą kviečius, mišką ir kitus 
sprendimą buvo plačiai produktus, o tai būtų la- 
pagarsinta apylinkėj ir bai numušę pasaulines tų 
tam tikroj spaudoj. gaminių kainas.

Tačiau nubaustieji, ne- •—---------
patenLinti tokiu sprendi- ABISINIJOS KARALIE- 

. mu, apeliavo aukščiau. NĖ ĮSTOJO Į VIENUO- 
Marijampolės apyg. teis
me nubaustiems atstovavo 
advokatas Dr. Pr. V. Rau- „ .... .<•'
linaitis, o mokyt. Aržuo- Negaus žmona įstojo i kil- 
laičiui vėl adv. Grėbliaus- j nįausl to koptų
kas. Apyg. Teismas, išžiū- vienuolyną. Karaliene pa
rėjęs bylą pereitų metų sekę etiopų įpročiu pagal 
gruodžio 15 d., Kalvarijos kuP_ karalienes, likusios 
apyl. teismo nutarimą pa- našlėmis ar netekusios so- 
naikino ir visus ūkininkus st°> pasirenka vienuolyno 
su kun. Tumosa išteisino, gyvenimą.
savo motyvuose pažymė- 
damas, kad jų pareiškime ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
melagingo iskundimo vi- -----------
sai nebuvo. Įvykdyta Mirties Bausmė
,T 4. 1 • 4. 4. Spalių 21 d. įvykdytaNepptenkintastuospren- baU3m- ūkininkui

Maurasaičiui, / nuteistam 
už ūkininko nužudymą, ti
kiu padegimą ir kėsini* 
mąsį nužudyti policininką 
laike ūkininkų streiko. ■

reabilituotis ir po skundu 
pasirašiusius 12 ūkininkų 
paduoti į teismą. Taip mo
kytojas Aržuolaitis ir pa
darė. Bylos eigoj prie kal
tinamųjų buvo priskirtas 
ir sangrūdos klebonas ku
nigas Tumosa, kurį palai
kė bendrininku, padėjusiu 
skundą rašyti etc. Visi 13 
buvo kaltinami, kad mela
gingai įskundę mokyt. Ar- 
žuolaitį, norėdami pakenk
ti jam tarnyboje, ir jį ap- 
šmeižę, pykdami kaip

!tulžį išlieja per Brazilijos 
Lietuvių S-gos organą, 
DULR-o lėšomis leidžia
mą “Lietuvį”. Vieną pa
moką pasirašo už ketu
rias. Liepos m. 7 d. moky
tojų konferencijoj, daly
vaujant ir p. Konsului, p. 
inspektorius Bakšys, pa
reiškė, kad tai ne tiesa. 
P. Konsulas buvo pasiža
dėjęs per tą patį “Lietu
vį” atitaisyti padarytą 
moralinę skriaudą. Tačiau 
lig šiandien dar to nepa
daryta.

Kai rugpiūčio m. 14 d. 
Mokos mokykloj įvyku
siame mokyklų tėvų ko
mitetų (ir šiaip tėvų) ir 
mokytojų susirinkime, tė
vai pareikalavo, kad įtar
tina kompanija atsiimtų 
savo rankas nuo lietuviš
kų mokyklų, tai “Lietu
vis” vėl pradėjo nešvariai 
pulti kapelionus. To dar 
negana. Tėvų komiteto do- 
sėdy buvo iškelta, kad 
kaikurie Braz. Liet. S-gos 
nariai pradėjo agitaciją 
prieš religijos mokymą 
mokykloj. Tai buvo iškel
ta Mokos.

Šia proga norėtųsi pa
klausti, kuriuo tikslu ata
tinkamos draugijos ir i- 
staigos siunčia į Naująjį 
Pasauli cenzuotus moky
tojus ir kunigus. Ar tam, 
kad plečkaitininku įtako
je buvę žmonės užimdami 
čia atsakingas vietas, te
rorizuotų naujai atvyku
sius ir nuoširdžiai norin
čius dirbti žmones? Jei 
ne, tai dėlko delsiame da
ryti reikalingų reformų ? 
Esamoji padėtis Sao Pau
lo lietuvių kolonijoj nega
lima ilgiau toleruoti.

“XX Amžius”

v •

LYNĄ

Žiniomis iš Jeruzalės,

damas, kad jų pareiškime ŽINIOS IŠ LIETUVOS

i ‘

dimu, mokyt. Aržuolaitis 
vietoj adv. Grėbliausko 
susitarė su adv. Bataičiu, 
kad surašytų kasacijos 
skundą ir jį palaikytų 
Vyr. Tribunole. Tribuno
las, šiomis dienomis išžiū
rėjęs skundą, ji atmetė ir 
patvirtino Marijampolės 
Apyg. Teismo sprendimą, 
kuriuo kun. Tumosa ir vi
si ūkininkai buvo išteisin
ti- -

Dabar, po aukščiausios 
teismo instancijos spren
dimo, kyla klausimas, ką 
darys mokyt. Aržuolaičio j- ■ 
vyresnieji? , i. ■ , .... , .

-----------  —. . Iš Darbininkų Gyvenini 
SOVIETAI IŠGELBĖJO Darbo Rūmai ; plecip.

KAPITALISTINĮ ŪKĮ gausiai lankomus bendrar* 
--------- - jo lavinimo ir amatų kurį- 

Anglų ekonomistas Šit šus darbininkams visoje 
J. Stempas, neseniai at- Lietuvoje. Jau provincijd- 
vykęs į Kanadą, pareiškė,; je veikia 13 darbininku 
kad Sovietų auksas išgel- kultūrinių klubų. ;

■■ I — ■ ■  ................ ■■ I « — ■ >— ■ >■ ■■ 4   ■ j » « !■ ■ »IIW II ■ ■■■
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Karo lakūnas turi nus- 
; tatyti tikslu aukštį ir 
skridimo greitį. Be to, jis 
turi žinoti vėjo greitį ir 
tikslią krvptį. Bet ir tai 
dar ne viskas. Jis neturi 
užmiršti, jog jo mašina 
pašėlusiu greitumu juda;

kiekviena akimirka su
daro naują veiksnį pro
blemos, kurią jis turi 

išspręsti.
Pagaliau paleista bomba 
nekrenta stačiai žemyn; 
iš pradžių ji tokiu pat 
greičiu, kaiu ir lėktuvas, 
lekia į priekį, tik pamažu 
žemės trauka nugali iner- 
ciją, ir ji, padariusi krei
vę, pradeda kristi statme
nai žemyn.

Dėl visų šitų priežasčių 
; bomba turi būti išmesta 
I dar lėktuvui neužlėkus 
virš taikinio. Suprantama, 
mažiausia apskaičiavimo 
klaida gali nepaprastai at
siliepti į rezultatą — rei
kia prisiminti, pav., tik 
tai, kad

lėktuvas nuskrenda dau
giau kaip 100 metrų į 

sekundę.
Lėktuvas yra mašina, ir 
gana tiksli; žmogus toks 
nėra, todėl nė kiek nenuo
stabu, jeigu skaitomas ge
ru toks bombardavimas, 
kur tam tikras procentas 
bombų krenta ties taiki
niu. Visos gi kitos krenta, 
kur papuola, arba kaip 
dabar Kinijos miestuose, 
ramių civilių gyventojų 
kvartaluose.

I
I

PATAIKYS AR NEPATAI
KYS? I

Ar įmanomas tikslus bom
bardavimas iš lėktuvų?

Pasipiktinusios japonų 
aviacijos “žygdarbiais”, 
didžiosios valstybės pa
reiškė protestą Tokio, 
kam jo lakūnai bombar
duoja atvirus Kinijus mie
stus. Japonai, teisinda
miesi, aiškinasi, jog jų 
lakūnams esą įsakyta ap
mėtyti bombomis tik stra
tegiškai reikšmingas kinų 
pastatus.

BRAZILIJA

I

i

I

I

MOKYTOJO BYLA SU 12 
ŪKININKU LIETUVOJ r

Pavojingas Žaidimas
Brazilijos Lietuvių S-ga 

su P. Mejumi T 
toriumi Bakšiu priešaky 
pradėjo kovą su kolonijos 
kapelionais. Jie visą savo

Seinų apskr., Punsko v., 
Žagariškių pr. m-loj dėstė 
vedėjas Just. Aržuolaitis. 
Tačiau nepatenkinta jo 
dėstymu tėvų dalis pada
vė šviet. M-jai ir k. švie
timo įstaigoms skundą, 
prašydami mokyt. Aržuo- 

jlaitį iš ten iškelti. Savo 
skunde ūkininkai rašė, 
kad Aržuolaitis žmonėse 
neturįs autoriteto, aplei
džiąs pamokas, blogai dė
sto tikybą, aiškindama4’ 
kad pasaulis susikūręs iš 
nieko, žmogus kilęs iš bež- 

1 džionės, tik nutruDėjusi 
ir inspek- uodega, kad visos tikybos 

esančios lygiai geros etc.
Šviet. M-ja pravedusi 

kvotą, patarė Aržuolaičiui

Civilio Aeroklubo Veikla
Spalių 24 d. pakrikštyti 

du nauji lėktuvai. Civilį* 
nio aero klubo metinė są-J 
mata siekia du šimtu tūk
stančiu litų. Pavasarį rud- 
šiamasi įvesti kelfeivinį ir 
pašto susisiekimą oru 
taip Kauno -Klaipėdos* 
Palangos, du kartu per 

s * , ' f'
‘ ; J.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite! '

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Published every Tuesday and Priday ezčept Holidays such as 
New;Year, Cfood Friday,1 Memorial Day, Indeuendence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASS0CIATI0N OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post otfice at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
• Acceptance for malling at special rate of paatage provided for in SectionllOS 

Aet of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES: 

Domestic yearly ........................... I
Foreign yearly  ............... l
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4-06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. i
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams .....................».. Č

$4.00

J. DauliusAT iH’.ii
Liberalizmas Ir Jo Refleksai
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škos.
(Čia Lietuvos tau|inin- 
•’ ^nzūra; išbraukė' 8 ei- 

re-

mi. Mane labai nudžiugi
no, kad autobusais galima 
nuvažįubti beveik į kiek
vieną Lietuvos miestelį. 
Didelis Sus. Min-jos nuo
pelnas. i

Apšvietos atžvilgiu Lie
tuva daro didelę pažangą: 
visur įvesta privalomas 
mokslas, mokyklų tinklas 
gerai išvystomas. Gaila, 
tik, kad mokytojuose ir 
besimokančioje jaunuo
menėje silpnėja idealiz
mas. Ypač tas skirtumas 
ryškus man dirbusiam 
Lietuvos nepriklausomy
bės pirmaisiais metais 
Lietuvoj. Paklausus kai 
kurių mokytojų ir kitų 
valstybės tarnautojų, ko
kios yra jų tokio atšalimo 
ir stokos pasišventimo vi
suomeniniame darbe prie
žastys, paaiškėjo, kad jie 
esą neoficialiai suvaržyti 
ir tapę lyg ir automatais; 
jiems esą galima dirbti tik 
tam tikros pakraipos or
ganizacijose bei rateliuo
se, bet ne ten, kur kiek
vienas labiau būtų linkęs. 
Nenormalu. Kam visa Lie
tuvos visuomenė tempti 
ant vieno kurpalio? Inte
ligentijai ir moksleivijai 
turėtų būti duota laisvu 
veikti tikybos, auklėjimo 
ir kultūrinio darbo srity
se.

Čia persistengiama, kai 
tuo tarpu svetimtaučių ža
lingai įtakai rodoma per
daug tolerancijos. Ypač, 
man atrodo, skaudus atei
tininkų klausimas. Vienas 
asmuo, kurs stovi prie 
Lietuvos dabartinio vairo, 
pareiškė, kad iš ateitinin
kų tarnaujantieji valsty
bės aparate

pasižymi sąžiningumu 
ir uoliu savo pareigų 

• ėjimu.
Jei taip, kam toji jaunuo
menės dalis turi būti po
sūniais tėvynėje? Mano 
supratimu, nė viena Lie
tuvos jaunuomenės srovė 
bei organizacija neturėtų 
būti nei privilegijuota, nei 
spaudžiama. Serviliz m o 
dvasia turi kuogreičiau- 
siai išnykti, nes tai silpni
na tautą.

Neribota spaudos laisvė 
Lietuvos gyvenime būtų 
gal ir kenksminga, bet da-Į 
bartinis jos suvaržymas i 
yra perdidelis. Sveika kri
tika valstybės ir šiaip 
žmonių gyvenime vaidina 
svarbų vaidmenį, ir ji la
bai reikalinga.

(Čia Lietuvos tautinin
kų valdžios cenzorius iš
braukė kelias eilutes. Kei
sta ar ne, kad mūsų tėvy
nėje ir karštas lietuvis pa
triotas negali parašyti žo
džio, jeigu tik ne pagal 
tautininkų “plauką”. Re
dakcija).

Yra dvasinio tautos re
greso žymių. Nemaža in
teligentų šeimų turi po 
vieną, du kūdikiu. Ar tai 
nebus mūsų išsigimimo 
žymės? Ponios ir panelės 
daug gražiau atrodytų 
tautiškais drabužiais, kaip 
su dažytomis lūpomis 
šlamančiuose šilkuose.

Lietuvių Karininkų Ra
movėj moterų kambarį 
puošia šešios, tautiniais 
kostiumais, lietuvaitės, 
kurių paveikslus piešė 
dailininkai Didžiokas ir 
Kalpokas. Esu tikras, kad 
Valstybės Prezidentas, 
rengdamas tą kambarį, 
norėjo paskatinti mūsų 
lietuves prie lietuviškumo.

Mūsų tėvynė yra ūkio 
1 šalis, ir tokios šalies gy

syję ir apdaruose. Tuo at
žvilgiu Lietuvai reikia pa
simokyti. iš Šveicarijos, 
Švedijos ir Danijos. Pa
prastumo galėtų būti dau
giau ir mūsų valdinėse į- 
staigose. Vienoj ministerį- 

' joj man kalbant su aukštu 
valdininku, žemesn i e j i 
tarnautojai atėję pas jį su 
reikalais, pastebėjau, jau
tės baimingai ir varžėsi. 
Neiškenčiau ir pareiškiau 
— kodėl jūs nesate natū
ralūs ir paprasti? Tai vis 
tur būt senovės vergijos 
liekana arba įsigalėjusio 
servilizmo apraiška.

Katalikų Bažnyčios ir 
valstybės nesantaika yra 
epus skaudulys Lietuvos 
gyvenime. Valstybei ir 
Katalikų Bažnyčiai lygiai 
turėtų rūpėti žmonių ti
kybinis, dorovinis ir eko
nominis padėjimas. Šios 
dvi jėgos turėtų sutarti ir 
harmoningai veikti. Deja, 
taip nėra. Didelių kivirčių 
kaip ir nėra, bet visokių 
nesusipratimų ir ginčų e- 
sama nemažai; tie kivir
čai jau tęsias daugelį me
tų ir todėl nėra normalūs. 
Katalikai Lietuvoj suda
ro 80%, o Latvijoj katali
kų yra tik 30%. Latvijoj 
Šventojo Tėvo yra paskir- 

; tas nuncijus, Lietuvoje 
yra charge d’affaires. Ne
santaika tarp valstybės ir 
Bažnyčios dažnai veda 
prie labai liūdnų rezulta
tų. Gerų norų susitaikyti 
vyriausybei ir Bažnyčiai 
nestinga. Tačiau kažin 
kodėl jie nerealizuojami ? 
Amerikos lietuviai, ypa- 

■ čiai katalikai, labai trokš
ta, kad Lietuvoj būt v ra
mybė tarp Valstybės ir 
Bažnyčios, ir kad mūsų 
jauna tėvynė žengtų doro
vės ir gerovės keliais pir
myn. > Amerikos lietuviai 
nuoširdžiai visokiais bū
dais rems Lietuvos reika
lus, kada čia tėvynėj bus 
geresnis susigyvenimas. 
Nesusipratimai tarp Baž
nyčios ir Valstybės ir į- 

: vairūs kivirčai jaunuome- 
į nes auklėjimo srity žymiai 
atstumia Amerikos lietu
vius, ir tai labai kenkia 
Lietuvai. Daugelis ameri
kiečių nenori į Lietuvą va
saros* atostogoms vykti, 
nes tos neigiamos apysto- 
vos slegia mūsų dvasią ir 
erzina mūsų nervus. Todėl 
dažnai išsivežama karčių 
įspūdžių, ir toki santykiai 
stumia žymią tautos dali 
Amerikoj atšalti nuo Lie
tuvos ir greičiau nutau
tėti.

i

kiūcp: ___
Putes ir XX 'Amžiaus 
dakcija buvo priversta pa
likti tuščią vietą. Red.).

Šeimų srityje mes esame 
legalizavę kai kurias a- 
bortų rūšis (Čia cenzūros 
išgriaužta eilutė. Red.) 
pastaruoju metu kaikas 
norėtų suteikti plačių tei-

Lietuvoje■? 11
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18 ir 19 šimt. įvairūs prapažįsta ir patys libera- 

kraštai liberalizmą laikė lai, net žymūs ių va dą j

Liberalizmas pasidarė ne o ne į laicistines valstybės 
tik ūkinė, f 
žiūrinė sistema. Jis siekė

U *

* •“•J A**k**u/ J 'T T

didžiausiu mados dalyku.. leisdami savo vaikus į jas, i 
r ---- -.—.j—=. ne o ne į laicistines valstybės,

Ibet ir pasaulė- mokyklas.
Moterystės srityje patys

•x

i
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reformuoti visą gyvenimą, liberalai, pabūgę skaudžių iS1U divorsams.
į ....................................... - - - ■
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i Šitoms liberalistinėms 
daryti stambių pastangoms gerą pagnn- 

pakeitimų. Antai 1 '

Svarbiausios liberalizmo civilinės moterystės vai-’ 
pastangos pasireiškė šei- šių, ėmė < 
mos ir mokyklos srityje. 
Laikydamas šeimą tiktai 
valstybine institucija, li
beralizmas deklaravo civi
linę moterystę, legalizavo 
plačią išsiskyrimų ir a- 
bortų laisvę, laisvąją mei- Italija 
lę ir reglamentaciją. Reli- atžvilgiu eina dar toliau, 
ginių bendruomenių tei- Jos ne tik kovoja su išsi- 

Spaudoje iškilo Lietuvos Universiteto klausimas, kiamą moterystę libera- j skyrimų manija bet sten- 
tuo atžvilgiu, kad norima likviduoti Filosofijos fakul- !izmas Priyač4- ?.ias! P^šalinti, ir. Pris
totas. Tas fakultetas iki šiol buvo toleruojamas kaipo 
pasiteisinimas dėl draudimo įsteigti katalikų univer
sitetą. Valdžia įrodinėjo, kad mažai šaliai persunki! 
bus du universitetu išlaikyti, o kadangi esamasis Vy
tauto Didž. Universiteto filosofijos - teologijos fakul
tetas pilnai aprūpina katalikų reikalus, tai naujo ka
talikiško universiteto nėra reikalo kurti. Kai kam at
rodė, kad Lietuvos vyriausybė kalba., nuoširdžiai — 
bona fide. Tačiau dabar išlindo yla iš maišo. Pasiro
do, kad ne tik neleidžiama" steigti katalikiškojo uni
versiteto, bet ir esamąjį Filosofijos skyrių norima 
panaikinti, kad katalikų moksleivija visai neturėtų 
kur įsigyti katalikiškos pasaulėžiūros. Tuo klausimu 
gavome iš pilniausiai patikimų šaltinių štai kokį pra
nešimą:

“Dabar aktualiausis dienos klausimas tai Vytau
to Didžiojo Universiteto reformos sąryšy su Teologi
jos - Filosofijos Fakulteto likimu. Arba sakysiu ad- 
verniškai — T. Filosofijos fa k-to likimas sąryšy su 
V. D. Universiteto reformomis. Projektas yra įneštas 
Seimui svarstyti. Tame projekte, trumpai sakant, nė
ra filosofijos skyriaus. Jis suliejamas su Humanitari
nių mokslų fakultetu. Jau senai buvo kalba, kad vai- Į 
džia prie to .eina, kad tą fakultetą arba jo filos. sky
rių panaikintų. Mūsų Dvas. Vyriausybė ir fakulteto 
vadovybė darė pas vyriausybę žygius ankščiau ir da- Į 
bar. Kai ankščiau Vyskupai lankėsi pas vyriausybės 
narius ir pas patį Resp. Prezidentą, tai jie visi ramin
davo, kad Vyskupų ir bendrai katalikų reikalai bus 
respektuojafni. O dabar! Dabar, kai Seimui paduotas 
projektas iš esmės skiriasi nuo to, kas buvo pažadėta, 
ir kai Vyskupai lankėsi pas Resp. Prezidentą, tai jau 
visai ką kitą jie kalba. Vyskupų konferencijos metu. 
5, 6 ir 7 spalių 
ties — per tris valandas ginčyjosi pas Resp. Preziden- i 
tą Smetoną šie asmenys: iš valdžios pusės — Prez. A. 
Smetona, min. pirmininkas Tūbelis ir švietimo minis- 
teris Tamkūnas; iš dvasiški jos vyriausybes: Arkivys
kupas Metropolitas Skvireckas, Vyskupas Staugaitis 
ir Vyskupas Paltarokas. To pasikalbėjimo rezultatai 
nekokie. Vyriausybė jokiu būdu nesutinka, kad prie 
humanitarinio fakulteto pasiliktų filosofijos skyrius, 
ir siūlo prie humanitarinių mokslų duoti vieną kitą 
katedrą katalikams. Uždarius filosofijos skyrių, prie 
teol. filosofijos fakulteto, katalikai netenka savo pa
saulėžiūrai ginti įstaigos: studentai ateitininkai ne
gauna savo ideologijai pažinti progos; esamieji pro
fesoriai prie teol. filosofijos fakulteto lieka be duo
nos. žodžiu, tuo žygiu vyriausybė suduoda skaudų 
smūgį katalikams. Dar galutinai tas klausimas neiš
spręstas, jį Seimas paims svarstyti. Bet galima numa
tyti, jog kaip valdžia nori, taip Seimas sprendžia”.

Trumpa ir aišku. Sukta, selintasi aplinkui ir pri
eita prie ko norėta. Bedieviška akcija sumanyta gud
riai ir vedama sklandžiai. Kuomet “liaudis nesupran
ta trinimosi viršūnėse”, — kaip išsireiškė vienas di
plomatas — vyriausybė kimba į katalikų vadus, šiuo 
atveju atkreipta dėmesio į katalikus pasaulionis. Vy
riausybės mainymu katalikų inteligentų perdaug jau 
priviso ir jų prieaugliui galo nesimato, pasidėkojant 
katalikiškam išmokslinimui, kurį gauna filosofijos 
fakultete, bestudijuodami šv. Tarno filosofiją. Reikia 
tam padaryti galas ir filosofijos skyrių panaikinti. 
Jau nuo seniai prie to buvo einama ir pagaliau priei
ta. Reikiamos pasisekimo sąlygos pilnai patikrintos: 
Seimas klusnus, spauda pažabota, liaudis trinimosi 
viršūnėse nesupranta...

Katalikų vadų padėtis Lietuvoje tikrai tragiška. 
Žiūrint į sistematingą katalikiškosios dvasios likvida
vimą ir tylėt* tai net eiliniam katalikų vadui nebepa
kenčiama. Tai, palyginti, kaip surištam žmogui kas 
pamaželi leistų kraują, o jis negali gintis, nes ir ran
kos surakintos ir burna užčiaupta. Vyskupai kiek į- 
manydami nori pagilinti katalikišką akciją, -c. apginti, 
laisvo mintyjimo bei katalikiškos pasaulėžiūros tei- į rovinti, tarsi subedievėjime ir ištvirkime būtų jos iš- 
ses, bet, susidūrę su griežtu .vyriausybės nusistatymu * ganymas. Stebėtina trumparegystė! K*

$5.00
DARBININKAS

306 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Vytauto Didžiojo 
Universiteto Klausimu
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dą, be abejo bus mums 
i ir socializmo mo-

• V -
Turkija, Brazilija, net davusi
Sovietų Rusija šiandien kykla, Įs kurios mes esa- 
siaurina divorsų, abortų me Pasisavinę du ryškiu 
• - •* — - - principus: “religija yra

! privatus dalykas” ir “do
rovė nėra reikalinga* reli
gijos”. Šituos principus 
įprasta išreikšti iš lenkų 
liberalų paskolinta fraze: 
nori tikėk, nori netikėk, 
kad tik būtum geras žmo
gus. Vadinas, nori tuokis 
Bažnyčioje, nori ne; nori 
vaikus mokyk religijos, 

inori nemokyk; nori visuo
meniniame gyvenime pai
syk — kad tik būtum ge- 

’ ras žmogus.
Šitas principas, kuris 

socializmo teorijoj skam- 
gentijos kartai teko mok- ba gražiau, negu praka
sius eiti kaip tik tuo me- ko j,

pas mus kaip tiktai pra
deda reikštis praktine, 
o ne teorine savo puse, 

liberalistinėje valstybė- Dėl to šis pastarasis kaip Taikydami religiją priva- 
.................. *------—- ciu reikalu, daug kas savo 

privačiame gyvenime jos 
jau nebesilaiko ir dėl to 
nori, kad ir visame vieša
jame gyvenime jos nebe
būtų laikomasi. Praktiš
kai areligija ne tik pasta
toma Ogioje plotmėje, 
bet dar bandoma ja privi
legijuoti. Tuo būdu socia
lizmo principas, pritaiky
tas praktikoje, veda mus 
į liberalizmą su jo įprasta 
šeimų, mokyklų ir viso 
viešojo gyvenimo laiciza- 
cija. XX.

ir kitas panašias lais
ves.

ir Vokietija šiuoV •

kios reikšmės neturinčiu tis, kurios veda į išsisky- 
dalyku. Visi įvairių įsiti- Į rimą. Jos visu griežtumu 
kinimų piliečiai kovoja su parnografija,

turėjo privalomai tuok- prostitucija ir abortais.
Jei imsime mūsų kraštą, 

tai jis, rodos, yra tuo lai- 
Mokyklų srityje libera- mingas, kad liberalizmo 

lizmas siekė atskirti mo- gadynes jis neturėjo pro- 
kyklą nuo religijos, paša- ?os’ r%kia., išgyven- 
lindamas religiją iš mo- ti. Mūsų pirmajai inteli- 
kyklos ir į jos vietą įves- ’ ~ 
damas etinės kultūros ar-i 
ba laicistinės dorovės mo- tu, kada Europoje mados 
kslą. dalykas buvo

Šita bereliginė mokykla socializmas.

je buvo vienintele teise- tiktai ir buvo pirmoji ryž
ta mokykla. kesnė mūsų inteligentijos

Jokios kitos mokyklos ne- mokykla, išskirianti iš 
norėta pripažinti. Tuo bū- tradicinės lietuvių tautos 
du įvairių įsitikinimų tė- mokyklos. . . , . x
vų vaikai turėjo prievarta; 
lankyti tik šias laicistines j 
valstybės mokyklas.

tis tik valstybės įstaigo
je-

Tačiau, deja, visiškai iš
vengti liberalizmo, atro
do, mums nebus lemta.

Viešojo gyvenimo sulai- Išgyvenę socializmo gady- 
cistinimo liberalizmas šie- mes, atrodo, dar tifrę- 
kė propaguodamas Bažny- sime grįžti į liberalizmą, 
čios nuo:valstybės atįsky- į’ 
rimą.

Šituos savo principus, 
ypač pirmuosius du, libe
ralizmui pavyko eilėje 
kraštų įstatymo keliu pra
vesti gyvenimam Dažniau
siai tai padaryta tuomet, 
kai liberalų partijos buvo 

į pasiekusios savo įsigalė- 
jjimo apogėjų.

Tačiau sulaicistinta šei
ma ir mokykla netrukus 
pradėjo rodyti tikruosius 
savo vaisius. Ėmė gausėti 
šeimų išsiskyrimai, prie
auglio nykimas, viešosios 
dorovės menkėjimas, lyti
nėmis ligomis susirgimų 

• didėjimas, mokinių nusi
kaltimų daugėjimas ir t.t.

Smukimo faktai buvo 
toki ryškūs, kad dėl jų ė- 
mė susirūpinti net patys 
liberalizmo atstovai. Dar 
labiau susirūpinimą reiš
kė tie, kurie su liberaliz
mo eksperimentais iš ank
sto negalėjo sutikti. Libe
ralizmas buvo priverstas 

i leisti šalia laicistinių mo
kyklų steigtis konfesi
nėms mokykloms, kurios 
greitai ėmė konkuruoti su 
liberalistinės valstybės la- 
cistinėmis mokyklomis, o 
kai kur, pav., Olandijoj, 
Belgijoj, Anglijoj šias pa
starąsias beveik visai iš
stūmė iš gyvenimo. Net 
Prancūzijoj ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur 
liberalizmas buvo realiza
vęs Bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybes, konfesinės 

į mokyklos vis labiau ir la
biau įsigali gyvenime. Ši
tų mokyklų aukštą vertę

i

\z •
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6 spalių nuo 8 iki 11 valandai nak-

i

kuris Vakarų Europoje 
šiandien jau yra beveik iš
gyventas. šitaip manyti 
verčia kai kurios dabarti
nio mūsų gyvenimo aprai

Kaip Amerikos Lietuviui 
Atrodo Tėvynė

v •

(Kun. Dr. J. B. Končius, Mt. marga. Pastebima kai ku 
Carmel, Ta. lietuvių par. kle- rių inteligentų bei turtin- 
honas, kuris praleido vasarą gesniųjų neutral U m a S. 

Nuostabu, kodėl Kauno 
žydai, ypačiai apšviestes- 

ini, kalba rusiškai ir tuo 
i jie net didžiuojasi. Koks 

yra žydų tikslas Lietuvo
je kalbėti rusiškai, ir ko
dėl lietuviai patriotai 
prieš tai nereaguoja?

Kauno reginį dar gadina 
vienas kitas elgetaujantis, 
ir basos sodžiaus moterė
lės. Tas ryškus skirtumas 
tarp turtingesniųjų ir 
skurdusios išvaizdos 
menų Kauno gatvėse 
daro nejaukų įspūdį.

Kiti Lietuvos miestai ir 
miesteliai daro pažangą, 
bet silpnesniu tempu, ne
gu Kaunas. Ūkininkų tro
besiai nuo didžiojo karo 
laikų, man atrodo, visai 
mažai padarė pažangos 
statybos atžvilgiu. Ten 
kai kur trobesiai labai 
menki ir daugelis jų, pa
stebėjau, susmukusi a i s 
stogais. Vyriausybė turė
tų atkreipti dėmesį į ūki
ninkų pastatus, ypač gelž- 
kelių rajonuose. Turistai, 
atvažiavę į Lietuvą arba 
tik pravažiuodami, iš to
kių vaizdų gali susidaryti 
klaidingą nuomonę apie 
Lietuvos kultūrą apskritai 
ir apie ūkininkų gyveni
mo sąlygas.

Komunikacija Lietuvoje

še savo pažiūras, kurios tilpo 
XX Amž. ir jas čia talpina
me. Red.).

Atvykęs iš Amerikos į 
savo gimtąją šalį, paste
bėjau daug gerų dalykų.; 
Bet negaliu nutylėti, neiš- 
kėlęs ir neigiamybių. Tas 
savo pažiūras reiškiu iš 
didžios meilės savo tėvy
nei ir broliams 
tems tautiečiams Lietuvo
je.
Ekonominė Lietuvos pa

žanga yra labai žymi
Kaunas, laikinoji sosti

nė, visiškai gali susilygin
ti su kultūringų šalių mie
stais; nauji gražūs namai 

į žaliuosiuose Aleksoto kal
nuose puošia visą vaizdą 
ir primena Šveicarijos 
miestus. — Švaros ir ko
munikacijos atžv ilgiu 
Kaunas taip pat nėra atsi
likęs nuo kitų kultūringų 
Europos miestų. Kauno 
miesto gatvių policininkai 
yra tikri džentelmenai,

gražiau atrodo negu ki
tų Europos didžiųjų 
miestų policininkai. 
Kauno publika — labai
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sesu- i

Varžyti katalikų veiklą, tegali tik liūdėti dėl sistema- 
tingo lietuvių tautos bedieviuhno. Mažutėliai prašo 
duonos, ir yra kas jiems ją paduoda, bet valdžia ker
ta darbuotojams per nagus, kad neišdrįstų tautos do-

ganymas. Stebėtina trumparegyste! K«

neutral ūmas.

su- 
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EXTRA
LDS Naujos Anglijos 

APSK. SUVAŽIAVIMAS

ATKELTAS
įvyks Sekmadienį, lap

kričio 14 d., 1937 m. 2 vai. 
po pietų, šv. Juozapo par. 
salėje, Rogers St., Lowell, 
Mass.

Kreipiame visų kuopų 
dėmesį, kad atstovai būtų 
pasirengę vykti sulig šio 
pranešimo, nes pirmiau* 
garsintas laikas rado kliū
čių dėl kurių ir buvo susi
važiavimas perkeltas į 
lapkričio 14 d.

LDS. N. A. Apakr. Valdyba: 
Dvasios Vadas Kun. S. Kneižis, 
Pirmininkas Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkae A. Zavetskas, 
Iždininkas K. Madaeika, 
Raštininkas Tarnas Versiackas.

į Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy-nviuuiunavija luięvuvvj^ saus, ir ;Lokios sanes gy-nems sunkiausia 

yra išvystyta : labai gerai, yentojai, turėtų pasižymė- ti savo liežuvi, 
keliai rūpestingai tvarko-• h nnnraafnmnkeliai rūpestingai tvarko-1 ti paprastumu savo elge- Spinoza

oiuvv.ua


Antradienis, Lapkričio 2, 1937 

V. K. Jeskevičius, S. J.

“Mes Neturime Karaliaus...!?”

•s

Iš Musų Veikimo Centro

Buvo laikas nelabai daug metų atgal, kada pa
klausus berniuko, “Kas tu nori būti užaugęs?” atsa
kymas beabejo būt buvęs: “Prezidentas”. Keletą Šimt
mečių atgal, tas pats berniukas maždaug būtų atsa
kęs: “Didžiu kareiviu”, — arba, jei būtų galima “Ka
ralium”. Tomis dienomis jis matė savo karalių ant 
smarkaus žirgo priekyj savo kareivių. Jeigu kara
lius buvo pirmasis taikoje, tai ir turėjo būti pirmasis 
tą taiką užlaikyti. Tada karaliai buvo žinomi savo 
narsumu (pats vardas, sako, tą įrodė: — “karas” — 
“liūtas”. Šiandien, mūsų berniukai nori būti dikta
toriais, nes tiktai jie esą gali daryti ir sakyti, ką tik
tai nori; jie vieni turi didžiausias kariuomenes, ir ga
lingiausią valdžią. Šiais laikais, prezidentas tai vien 
paikių barė jų apsiaustas; karalius tai auka ant gar
bės altoriaus. Dėl to mūsų berniukai nori būti dikta
toriais.

Bet parodykime tiems berniukams paveikslą Ka
rolio Didžiojo, lydint savo narsius riterius net į pat 
vidų priešų plieninių kardų; papasakok apie Vytauto 
Didžiojo karias, ir jojo Vyčius, — kaip nuo vieno ga
lo Lietuvos jisai siautė kaip audra prieš rusus, prieš 
totorius, ir vis nenuilsdamas:

“Vytauts lietuviams visiems, kiek mūs esti, 
Niekad nuo žirgų, neduoda nusėsti,
Niekad nuo ginklo kraujuoto netraukti 
Delno neleidžia: iš karo į karą,
Iš mūšio į mūšį, kaip sviets platus šitas, 
Visą skersai ir išilgai apvarė.
Prūsų gint ėjom, iš ten į Lenkiją... 
Tenai pabaigę, mongolą sudaužėm, 
Tyruos Rusijos klajojant paviję;...”

(Iš Mickevičiaus: “Gražina”) 
sakau, papasakok apie tuos karalius ir kunigaikš
čius, ir akys berniuko nušvis. Tai jo Didvyriai — tie. 
kurie su savo tarnais kariauja ir kenčia dėlei visų 
gerovės. Jau diktatoriai pamiršti!

Gaila, dabar tokių didvyrių pasaulyje nesiranda. 
Žmonės visai atmeta net karaliaus vardą. Šiandien 
diktatoriai laiko valdžią — neturime karaliaus. Bet.
— neskubiai! Atsiminkime, kad tą patį sakė ir žydai,
— tą patį romėnai, kada Kristus pasiskelbė Save Ka
raliumi. Mes turime karalių, — mes priklausom Ka
ralystei. bet ta Karalystė “ne iš šio pasaulio”... Jau 
devyniolika šimtmečių praėjo nuo to laiko, kada žv- 
dai šaukė: “Mes neturime karaliaus, tiktai ciesorių!”, 
ir nuo to laiko iki šios dienos, žmonės nepaliaujamai 
atmeta Kristų Karalių. Net čionai", šioje laisvės ša
lyje, kada stojo katalikų kandidatas į Jungtinių Val
stybių prezidentus, protestantai ir bedieviai baimėj 
sušuko: “Jei jis laimės, tai jau pabaiga demokratijos 
Amerikoj. Bus Kristaus Karalystė, bus Popiežiaus 
valdžia!” Nors ne tiesa buvo jų skelbimai, vistiek į- 
rodė koks žmonių supratimas buvo apie Kristų ir Jo
jo karalystę.

Bet, bėda! Kristus pasiskelbė Save Karaliumi 
nuo Kryžiaus — tas pats Kristus, kurs sakė: “Dan
gus ir žemė praeis, bet mano žodis nepraeis!” Kris
tus, nori kas ar ne, mums yra Karalius per amžius.

Praeities istorija parodo, kaip Kristus nugali 
priešus, — ir tai be jokios stebuklingos pasaulinės ka
riuomenės. Du tūkstančiu metų atgal, Imperatoriška 
Roma, galingas kareivio dvasios sutvėrimas, vyravo 
šitame pasauly galybės didybėj. Jinai nešiojo ant sa
vo veido tūkstantinės kovos randus; jos galybe buvo 
skersai ir išilgai trijų kontinentų; josios šaknys bu
vo užaugusios stiprioje liaudyje; turtinga buvo ir li
teratūroje ir istorijoj, — kur buvo pasaulyje garbin
gesnė valdininkė? Viena su dievaičiais ir su žmonija, 
josios vardas kiekvienoje tautoje, ant kiekvieno lie
žuvio girdėjos, — rodės, kad Roma karaliaus iki kol 
neliks žemės plotas nugalėtas, ir jei būtų galima, per
žengs net šios žemės rybas. 'Jinai nužudė Kristaus 
Karaliaus kareivius, — nes jie nepripažino Romos 
Ciesorių dievaičiu. Josios šauksmai ir įsakymai skly- 
do i visas kolonijas — “Šalin su Kristum; šalin su 
Krikščionimis!”. Audra prieš Krikščionybę užsidegė,
— neliks nevieno dievątikio. Bet. — Roma, sykį taip 
galinga, — dabar dar galingesnė, nes KRISTUS iš
rinko tą miestą būti Jojo Sostine. Kristus laimėjo, — 
ne kardo, bet meilės galybe.

Jeruzalė Kristų nukankino, Jį nežmoniškai užmu
šė. Kristų Karalių visai atmetė — “Mes neturime ka
raliaus...!” Ne praėjo šimtmečio, ir neliko akmens ant 
akmens iš tos puikios žydų sostinės, Jeruzalės. Kris
tus karaliauja!

Europa. Amerika, Azija, visi turėjo savo dievai
čius ir karalius, bet palaipsniui, nejučiomis, Kristaus 
galybė numetė vieną, kita, trečią, — visus nuo jūjų 
menkų sostų, ir paskelbė tikrojo Dievo valdžią.

O šiandien kitaip? Meksika, per tiek metų ka- 
talikiška, atpuolė nuo Kryžiaus! Per dešimts metų 
buvo uždarytos bažnyčios, ir krikščionys kankinami. 
Mirė nevienas Dievui ištikimas, šaukdamas: “Viva 
Christo Rey!” “Tegyvuoja Kristus Karalius!” Kas 
atsitiko? Pereitą vasario mėnesį žmonės sukilo prieš 
valdininkus, atidarė Bažnyčias, ir atkakliai šaukė 
valdžiai tegu mėgina jas uždaryti. Išmaldavo pagal
bos nuo brolių katalikų, Amerikiečių ir pasistatė Ku
nigų Seminariją, New Meksikos valstybėje, kad galė
tų auklėti savo sūnus būti jų kunigais. Ar valdžia

Kristų Karalių nugalėjo? Ar žmogus - dulkė prieš au
drą kada papūtė?

' Ispanijoje šiandien pildosi Kristaus pranašystė: 
i “Brolis išduos brolį mirti, ir tėvas sūnų, vaikai kils 
prięš gimdytojus ir juos nužudys”. Ar galės Tikėji
mas pergyvpifti tokį persekiojimą? Beabejo, — galės, 
nes apie 1000 metų atgal, Šv. Jėzaus Kristaus Širdis 
apreiškė Garb. Tėvui Bernardui de Hoyos, kad “Aš 
karaliausiu Ispanijoj, ir bus tenai mano valdžia ga
lingesnė negu kur kitur!” Bus Kristaus Karalystė te
nai, kaip jį buvo du tūkstančiu metų atgal, — iškelta 
nuo padugnių Didžiojo Penktadienio į Velykų sekma
dienio garbę. Argi “nereikėjo, kad Kristus tai kentė
tų ir taip įeitų į savo garbę?”... “O aš, kai būsiu pa
keltas augštyn nuo žemės, visą patrauksiu prie sa
vęs”. Ar dar liks mums abejonės, ką mūsų Karalius 
darys? — Tas, kurio vardas “Amžinasis”, “Visaga
lis”?!

Kristaus Karalystė pamažu skleidžiasi po visą 
žemę. Pagonių kraštuose Jis stipriausiai kariauja su 
Savo narsiais, atsidavusiais kareiviais. Jie jau žino, 
koks Kristus yra Valdovas, — ir jie dirba ištisą die
ną ir naktį dėlei Jo gerovės. Kas gi nenorėtų kariauti, 
jeigu kovos Viršininkas netik prižadėjo, kad nereiks 
tarnams dirbti ar kentėti daugiau kaip Valdovui, ar
ba į didesnius pavojus stoti negu Jam, arba pabaigo
je kovos nereikės pasitenkinti su mažesnia dalimi lai
mėjimų ar garbės? Sakau, kas būtų toks paikas, kad 
atsisakytų kariauti šitokiomis sąlygomis? Net priža
dėta, kad mirtis ir skausmas tarno neužpuls. Ar galė
tų būti lengvesnė arba pelningesnė kova? Ištikrųjų, 
ar tas, kurs atsisako kariauti nėra paikas, bailys, 
baugštaširdis, šiaudadūšis, nenaudėlis, ir, galima sa
kyti, kvailys ir beprotis tokią progą praleisti užsitar- 
navimui garbės ir turto? Tikrai žmogus pelnytų visus 
tuos vardus, praleidęs tokią progą — jeigu būtų toks 
karalius ir valdovas. Bet šioje žemėje tokio žmogaus 
nėra.

Tiesa, tokio žmogaus nerasi, bet Jėzus Kristus, 
mūsų Karalius, yra DIEVAS, ir visą tai prižadėjo, 
dėlei vienos mažos kovos — dėlei savęs nugalėjimo. 
Jis neprašo, kad mes darytumėm ar kentėtumėm ką 
Jis jau padarė ar kentėjo. Jėzus nugalėjo šėtoną ne 
tiktai sykį, — ir tai po keturiasdešįmts dienų pasni- 
kavimo. Jis neprašo, kad mes mirtume ant Kryžiaus 
kaip Jam reikėjo, — ne. tiktai prašo prisilaikyti nuo 
uždraustųjų linksmybių, kurios neša su savim ir kū
no ir sielos vargą. Jis neprašo, kad mes vargtume, 
nuo miesto į miestą skelbdami Jo Žodi kaip Jis darė, 
bet tiktai aukoti puoduką šalto vandens arba kąsnį 
duonos Jojo apaštalams. Ir šitoje mūsų kovoje, sa
vęs nugalėjime, Jėzus netik prižadėjo mums gelbėti, 
dirbt su mumis, bet net duoda dvasią, kad galėtume 
kentėti visą ką dėlei Jo Vardo. Pagaliau, Jis nereika
lauja. kad būtume nužudyti šitoje kovoje, — ne, ver
čiau Jis atiduos mums gyvybę; jeigu paaukuosime ją 
dėl Jot “Kas myli savo gyvybę, tas praras ją, ir kas 
nekenčia savo gyvybės šiam pasaulyje, išlaikys ją 
amžinajam gyvenimui. Jei kas nori man tarnauti, tas 
teseka mane; kame aš esU, ten bus ir mano tarnas. Jei 
kas man tarnaus, mano Tėvas pagerbs jį...” “Aš esu 
atsikėlimas ir gyvybė; kas tiki į Mane, nors ir būtų 
miręs, bus gyvas, ir kiekvienas, kurs gyvas ir į Ma
ne tiki, nemirs per amžius”. “Aš vėl ateisiu ir pasi
imsiu jus pas Save, kad kur Aš esu, ten ir jūs būtu
mėte”. Ir net užtikrina mums Dievas sostą danguje 
drauge su Savim...

Su šitokiu valdovu ir karalium ar neteisingai 
Šventas Raštas vadina tuos, kurie atmetė Kristų dėl 
kūno geidulių, “bepročiais”? Ar ir mes neverti to, jei 
su žydais šauksime: “Mes neturime karaliaus”? Kova, 
ištikrųjų, gali būti sunki, nes su tamsybės galiūnais, 
bet Kristus jau yra pasakęs; “Nebijokite, Aš nuga
lėjau pasaulį”. Pergalė užtikrinta, prižadėtą...

Kokį patraukimą gali turėti mums šios žemės 
diktatoriai, kurie su jėga priverčia tarnauti, kada 
mes turime Meilės Karalių? Bet atrodo, kad žmonės 
gudresni už Kristų,— bent prievarta jie gauna tar- 
nystą, gi Kristus per meilę vargiai gauna paklusnu
mą. Kodėl? Todėl, kad mes ne-esame kaip tas mažas 
berniukas, kurs nežiūri viršįnes jėgos, bet tiktai į did
vyriškumą, į meilę, ir į vadovo pasiaukavimą. Jojo 
skaistūs ir aukšti idealai reikalauja ne gudrumo, bet 
narsumo. Kristus nieko bendro neturi su šito pasau
lio gudruoliais; Jis tiktai su mažutėliais turi reikalą, 
nes jie pažįsta tikrą Karalių. “Leiskite vaikus eiti pas 

Į Mane ir neginkite jiems, nes tokių yra Dievo karalys
tė. Ištikrųjų sakau jums, kas nepriima Dievo kara
lystės kaip kūdikis, neįeis į ją”. Nes ir tarpe žmonių, 
— kuris praranda kūdikio meilę ir garbę, nevertas 
yra kitų meilės ir pagarbos. Kūdikiai visu mylimi, 
nes jie skaistūs, nesutepti, pilni dievotumo įr ušsiti- 
,kėjimo. Jie tikrą narsumą ir karališkumą palįsta ir 
pamėgdžioja. Ir kūdikiai prie Kristaus bėgo,..!

I ’ " ’ ‘ •
Kristaus Karaliaus Šventei. / , *
Spalių 81 d., 1937 m. ■ 1 į~ ? ■

Kiekvienas didis darbas reikalauja dideles aukos 
ir pąsiryžimų, bet Jo laimėjimas atneša neįkainuoja- 

1 mą moralinį atpildą.

(Centro Raštinė — 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.)

STUDIJŲ RATELIAI
Federacijos apskričiai ir 

skyriai gana sėkmingai 
paminėję Vilniaus užgro
bimo dieną, siunčia surin
ktas aukas Vilniaus vada
vimo reikalams į Federa
cijos centrą ir rengiasi 
prie kitų darbų. Lapkri
čio mėnesyje yra pats lai
kas įsteigti studijų rate
lius ir diskusuoti sociali
nius klausimus.

Paprasčiausias būdas 
tokius ratelius suorgani
zuoti yra šioks: reikia pa
sirinkti vieną vakarą sa
vaitėj, kad susirinkti į sa
lę, mokyklą ar privatinius 
namus ir ten daryti pu
siau formalius pasikalbė
jimus vienu ar kitu iškel
tu klausimu. Bent vienas 
iš veikėjų turi būti pasi
ruošęs kurį nors aktualų 
socialinį (darbininkų) 
klausimą referuoti, o kiti 
stato klausimus, diskusuo- 
ja. Vienu vakaru užtenka 
vieną klausimą iškelti, jį 
išstudijuoti, išdiskusuoti. 
O jei kuriam klausimui 
vieno vakaro neužtenka, 
jam kelis vakarus pavesti.

Socialinių klausimų re
ferentai savo praneši
mams pagrįsti turi naudo
tis popiežių enciklikomis, 
išleistomis darbininkų 
reikalais — Leono XIII 
“Rerum Novarum” ir Pi
jaus XI “Quadragesimo 
Anno”. Yra galima gauti 
ir kitokios medžiagos — 
knygų ar žurnalų Ameri
kos kataliku veikimo cen
tre, tik, žinoma, anglų 
kalboje. Kam tokios me
džiagos reikėtų, Federaci
jos centrui tarpininkau
jant, bus galima gauti. 
Reikale kreipkitės į sekre- 
torijatą,

KONGRESO NUTARI
MAS

Studijų rateliams pata
riama diskusuoti sociali
nius (darbininkų) klausi
mus, nes Federacijos 26 
kongresas priėmė tokį nu
tarimą: “Federacijos kon
greso dalyviai mato gyvą 
reikalą energingai raginti 
pirmoje vietoje Federaci
jos skyrius ir apskričius, 
o ir visas prie Federacijos 
nri klausančias draugijas 
ir organizacijas, kad rū
pintus socialinių klausi

mų sprendimu, kad visais 
galimais būdais bįįtų po- 
pulerizuojamį popiežių en
ciklikų ‘Rerum NoVarūm* 
įr ‘QuadrageSimo Anno’ 
dėsniai, kurie nustato ke
lius į socialinio teisingumo 
įvykdymą. Kongresas pa
veda centro valdybai su
daryti komisiją bent iš 
trijų asmenų, kuri specia
liai rūpintus socialiniais 
klausimais, sudarytų pla
ną skyrių veikimui ir gvil
dentų tuos reikalus mūsų 
spaudoje.

SVEČIAI Iš LIETUVOS
Praėjusio mėnesio pa

baigoje į Ameriką atvyko 
kun. F. Kapočius, stato
mos Kaune paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios rek
torius ir Kazimieras Čibi
ras, laikraštininkas.

Jiedu atvyko atlankyti 
mūsų lietuvių Amerikie
čių, kad turėtume progą 
ir mes, plytelę, kitą įmū
ryti į tą paminklą, kuris 
amžiais kels Dievo garbę 
ir primins Lietuvos atsi
kėlimą iš griuvėsių ir į- 
stojimą Į nepriklausomą 
gyvenimą.

Amerikos lietuviai, tiek 
daug prisidėję prie Lietu
vos reikalų; be, abejonės, 
ir prie šio svarbaus darbo 
— užbaigimo statyti Pri
sikėlimo bažnyčios prisi- 

į dės.

LRKSA VAJUS
Nuo siu metų lapkričio 

; pirmos dienos prasideda 
didelis mūsų kilnios orga
nizacijos — Lietuvių R. K. 
Susivieni jimo Amerik o j 
naujų narių prirašinėjimo 
vajus, kuris tęsis per še
šis mėnesius.

, Kadangi L. R. K. S. A. 
j yra stiprus Federacijos 
i narys, kadangi kiekvienas 
žmogus šiame krašte turi 
būti apsidraudęs savo 
sveikatą ir gyvybę ir ka
dangi LRKSA yra frater- 
nalė organizacija, parem
ta religiniais ir tautiniais 

į pagrindais ir sutvarkyta 
! sulyg valstybių apdraudos 
’ departmentų reikalavi
mais. dėl to Federacijos 
skyriai teparagina lietu
vius katalikus prie Sus
ino rašytis ir savo vaikus 
prirašyti, tuo pačiu priri
šant juos prie lietuvių ka
talikų organizacijos.

L. šimutis.
ALRKF Sekretorius.

S Milijonai Darbininkų 
Pasaulio Uostuose

Neseniai vienas austrų 
laikraštis patiekė įdomių 
statistinių duomenų apie 
laivų pakrovėjus ir iškro- 
vėjus įvairiuose pasaulio 
uostuose, nurodydamas 
gyvenimo sąlygų skirtu- 
mą kontinentuose. Kalba
mo laikraščio žiniomis 
1937 m. balandžio mėnesį 
visame, pasaulyje

A-Franciškas, Sidnėjus, 
leksandrija ir kt.

Uostuos laivų pakrovė- 
jams ir iškrovėjąms dar
bas sunkumo atžvilgiu ne 
visur vienodas. Pąv., Lon
done, New Yorke, Sap- 
Fraaciske ir kt. Europos 
ir Amerikos uostuos lai
vus iškrauti ir pakrauti

visame. pasaulyje buvo.padeda įvairios mašinos, 
3.043.100 uostų darbinin- ypatingai palengyinan- 
kų, dirbančių prie ląivų i čios patį darbą. Azijoj tu 
pakrovimo it iškrovimo mašinų skaičius žymiai 
darbų. Iš Šito skaičiaus mažesnis, o Ąfrikos ir Au- 
Europa užima pirmą Vietą straUjos uostuos darbinįn- 
su 1,900,800 žmoni '
jai tenka tpie 1/ 
Amerikos uostams apie tuo pateisinama taį, 
1,305,000, 
200,000 ir Austrijai 
190,000 laivų pąkrovėjų ii 
Daugiausia uostų darbi-' v 
ninku turi Londonas, New s 
Yorkas, Šanchajus, Hon-^re, Marselis 
kongas, Hamburgas, San Genuja.

in■■imi .m*
ių, Azi- kąms reikia tenkintis tik 
,450,000. gyvąja darbo jėga. Tik št-

Afrikai apie žymiaj maŽesniuos Ąfri- 
r Austrijai apie 
laivų pakrovė jų.

uostų darfei-

dąrbi-
___ĮHus smarkiai 

ija tokius Europos uo
lus*, kaip La Hąv- 

i, Neapolis ar
— >

Darbo sąlygos geriau
sios Amerikos Jungt. Val
stybių Uostuos. Darbinin
kai dirba 6—7 vai. darbo 
dieną, ąpdrąusti nuo Jigos, 
nuo nelaimingų atsitiki
mų, gauna ?% didesnį už 
pragyvenimo minimumą 
atlyginimą, turi savo or
ganizaciją, švįetimosi įr 
kultūrinimosi įstaigas. Ki
tų Amerikos valstybių uo
stų darbininkų sąlygos 
jau žymiai prastesnės. 
Pav., Rįo-de-žaneiro (Bra
zilijoj) ar Buenos Aires 
(Argentinoj) uostų darbi
ninkai dirba 8 vai. darbo 
dieną, gauna atlyginimą 
tik 15% viršijantį pragy
venimo minimumą. Drau
dimas nuo ligos, senatvės, 
nelaimingų atsiti kimų 
daugiau popieriuje. Euro
poj geriausia gyvena An
glijos uostų darbininkai, 
ypatingai apsaugoti įsta
tymais nuo nelaimingų at
sitikimų ir senatvės. To
liau eina Prancūzi j a, 
Skandinavija, Danija, Ita
lija, Vokietija ir kt. kraš
tai, kur laivų pakrovė jų 
darbo sąlygos jau žymiai 
prastesnės, negu J. A. 
Valstybėse ar, Anglijoj.

Afrikoj, Azijoj laivų pa- 
krovėjai ir iškrovėjai gy
vena maždaug panašiose 
sąlygose. Jie nežino įsta
tymais numatyto atlygini
mo. įstatymais nenormuo- 
ia jų darbo laiko.

Paskutiniu laiku uostų 
darbininkų — laivų pa- 
krovėjų ir iškrovėjų — a- 
teities galimumus temdo 
nuolatinis nedarbas, ka
dangi darbininkų pasiūlos 
didesnės už paklausas. Vis 
dėlto, gerėjant įvairių 
kraštų ūkio būklei, nedar
bas mažėja. “D.”

‘VYRAI BROLIAI' ’
Tatai yra visai nauju būdu pa

rašyta maldaknygė. Sakau nauju 
būdu parašyta, neš čia —

Nauja, kad joje gražiai bei su
prantamai aprašyti bažnytiniai 
metai ir svarbiausios bažnytinės 
apeigos;

Nauja, kad prieinamu būdu iš
aiškinti visi sakramentai, jų a- 
peigos ir nurodyta, kaip su tin
kama pagarba ir rimtumu bei 
mandagumu sakramentus imti.

Nauja, kad labai suprantamai 
ir įdomiai nusakomi svarbiausi 
žmogaus gyvenimo klausimai, 
kiek jie liečia vyro pašaukimą ir 
pareigas; tai tam tikri apmąsty
mai. pusiau maldos, kurios labai 
vaizdžiai mums primins svarbiau
sius mūs sielos reikalus ir gyve
nimo atsakingumą;

Nauja, kad yra skyrius, pa
skirtas Vyrų Apaštalavimui, kur 
kiekvienas ras reikalingų paaiš- 
kinirmj ir bendras maldas prieš 
Komuniją ir po Komunijos.

Nauja, kad knyga išleista ant 
gražaus šilkinio popierio ir pa
puošta gražiomis iliustracijomis.

Pačios maldos parinktos su y- 
patingu rūpestingumu; jos apima 
visus kataliko vyro gyvenimo ti
kybinius reikalus; visos paimtos 
Iš pačių šaltinių, aprūpintos at
laidais ir. parašytos lengva, tai
syklinga ir gražia mūs kalba; 
kur reikia, pridėti’lotyniški teks
tai. bažnyčioje giedami.

ViAą suėmus, VYNAI BRO
LIAI — įtariausia ir gerilntia 
maldaknygė; tai na tik grąžtų 
rūpestingai parinktų maldų Riti
mą, bet ir tikras kataliko vyro 
religinis valdovas, ši knyga nu
sipelno, kad kiekvienas katalikas 
vyras,/ prieš pirkdamas malda
knygę pareikalautų ją parodyti. 
Nėra abejojimo, kad, ją pamatąs 
kitos jau neims į rankas. - 
visose knygų pardavyklose vyrai 
būtinai reikalaukite “VYNAI 
BROLIAI” maldaknygę.

šią didžiai vertingą maldakny
gę galite užsisakyti “Darbinin
ke”. Jos kaina
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Kristaus Karaliaus Šventės Rimčiai
------------------------------------------------------ . X t

Kristaus karalystės pra- dytoją — Bažnyčią, 
džia siekia netolimą pra-j Ar ilgai bus nesiskaito- 
eitį. 1937 metai atgal, ma su teisingumu, sąži- 
Kristus, senojo pasaulio ningumu, artimo meile ir 
griuvėsiuos pastatė savo garbe?
sostą. Stabmeldiško pa-' Dar nespėjo nudžiūti 
šaulio padangėmis nusi- kruvini, didž. kare vartoti, 
raitė pranašo žodžių kar- j plieno kardai, o štai jau

s ,

VAISIŲ SULČIŲ 
FABRIKAS

dabar norima ir vaisių 
sulčių gamybą pakelti ir 
išplėsti. Tam tikslui “Pie- 

Kaip žinoma Lietuvoje no Centras” specialiai sta
uki n inkai jau iš senovės tys fabriką.

9mylėdavo sodus. Jei kai-i 
kuriose šalyse, ūkininko 
sodyboje, trobos stovi pli- 

,___ ______ __ f__ kos, tai Lietuvoje ūkinin-
tojimas: “Jo karalystė ne- vėl jiems duodama darbo, kas skaito tą sau už ne- 
1-----------/T-i— r- „i_.----  garbę. Jo sodyba yra ap

sodinta medžiais, šeimi- 
' ninkės didžiuojasi savo 
gėlių darželiais, o ūkinin
kai lenktyniuojasi vaisių 
sodais. Vis naujų atmai
nų vaisinių medeliu skie
pų išrašydavo iš užsienio.

Dabar Lietuvoje yra 
daugybė savų, medelynų, 
kurie užaugina ir parduo
da ūkininkams pigia kai
na išbandytų Lietuvos 
klimate skiepų. Kad ūki-( 
ninkams padidinti paja-i 
mas iš sodų, yra pakelti! 
muitai už įvežamus užsie
ninius vynus. To dėka, sa
vo krašte praplito vaisvy
nių gamyba ir čia atsiek
ti dideli laimėjimai netik 
kiekybe, bet ir aukšta tų 
vynų kokybe. Čia paduo
dame skaitlines, kurios 
parodo kaip ta šaka vys- jį 
tesi metais. Tos žinios nė
ra pilnos, nes statistika 
apima tik vyną, pagamin
tą prekybai. Daugelis šei
mų gamina gerą vyną sa
vo suvartojimui, kas į

1

HA SAVININKE - 
ELGETA

bus sugriauta” (Dan. 7, Bet tas šaltas plienas, 
13). Alkana, milijoninė rodos, kalbėte kalba: dau- 
amžių praeitis sulaukė giau teisingumo ir artimo 
pastovios karalystės! Jos ; meilės. Netolimos praei-l 
tikslas (karalystės) —su-,ties karas pastatė nekal-: 
griauti netik senąjį stabų'tai žuvusiems 
pasaulį, 
žmogaus, 
individo, 
miausius, 
taujančius, sielos užkam-( lutėliai šnabžda: “Mes no- 
pius. .rime Kristaus Karaliaus

Šiandieną žmonija į gy-'taikos”... 
venimą žengia dvidešim-Į . 
tuoju žingsniu — dvide
šimtuoju amžiumi. Ji, ro
dos, savo sielą, prie gyve-; 
nimo stalo, sočiai pasoti-Į 
no. Taip atrodo... Ar šių 
dienu žmonija nieko ne-' 
trokšta? Ar šių dienų pa- I 
saulis, springstąs moder
nizmo, technikos ir pažan
gos obalsiais, yra mažiau | Iki kol dvidešimtasis 
alkanas negu anų laiku?., amžius savo protavimo 
Argi jis jau nebetrokšta j neišmaudys Amžinųjų tie- 
tieSOS, iXXX^XXX>X3 XX LUIIV'-'O ...j 

Bet kam čia daug klausi-’ 
nėti, jei jau atsakymas 
lįste lenda į akis.

Dvidešimto amži aus! 
žmogus negali nieko nebe-i 
trokšti. Modernizmo ar 
kokio ten kito “izmo” jam 
permaža. Jis yra alkanas 
pastovios — amžinai tve
riančios karalystės. Jis v- 
ra alkanas tiesos, meilės 
ir taikos, nes jis panieki
no pozityves Dievo teises. 
— Dekalogą ir taikos ūg-

____  ~ , VXXX Z-X4 T UMXVzXXX.J dUUg P^"" 

bet ir kiekvieno: minklų. Laiko dantys dar 
kaipo paskiro nesuspėjo jų sunaikinti, 
pasiekti toli-
tamsa viešpa-jir amžino kapų miego, ty? 
sielos užkam- (lutėliai šnabžda: “!

Tie paminklai, iš gilaus

Kol dvidešimto amžiaus 
| neteisingumas nebus pa
žabotas Kristaus Kara
liaus mokslu, tol neapy
kanta ir žiaurumas rado 
ir ras sau vietos, — tiek 
politikų - diplomatų. — 
tiek pavienių piliečių tar
pe.

Iki kol 
. amžius

i

meilės ir taikos?..įsų šaltiniuos — Dieviška
me Apreiškime, iki tol, 
žemelė, žmogaus maitin- 
tojėlė, bus vilgoma nekal
tu žmogaus krauju, iki tol 
ji bus penima nekaltomis statistikas neįeina, 
aukomis. Laikas susipras- Taip 1930 m. vvno ga- 

. ti. Bet ar susipras pašau- mybai suvartota 611 tūks- 
jlis bei paskiras jo indivi- tančiai kilogramų vaisių 
das tinkamai atšvęsti įr uogų ir pagaminta 413, 
Kristaus Karaliaus, 1937 500 litrų vyno, o 1936 m. 
metų, viešpatavimo su- dvidešimts dvi įmonės su
kaktuves, ir ar pasirašyt .vartojo 832.900 klgr. ir 
su Juo amžiną taikos su- pagamino 679,400 litrų — 

įtartį?.,. 852.000 litų sumai.
Vyriausybė ieško ir 

da vaisiu eksportui 
kas. 1930 metais jų

Taikos Kunigaikštis ir Mes

Kauno policija kelis kar
tus mieste sulaikė K. 
Stančiauskaitę, apie 50 m. 
amžiaus. Ji elgetaudavo, 
vaikščiodama po butus ir 
parduotuves. Už elgetavi
mą kelis kartus nubausta. 
Paaiškėjo, kad Rumšiškių 
valsčiuje ji turi 9 ha ūke
lį, bet jo nežiūri, pamėgo 
gyventi iš elgetavimo. Da
bar Kauno Apylinkės Tei
smas ją vėl nubaudė už el
getavimą dviem savaitėms 
kalėjimo.
LAUKE t JAUNIKIO — 

ATĖJO VAGIS

ran- 
rin-,Ieks- 

kenks ir neužmuš visame portuota: 13,759 tonų už 
mano šventame kalne, nes 5.522,500 litų, bet tai buvo

Kristus yra pavadintas 
Taikos Kunigaikštis. Ir 
kiekvienas žmogus, kuris 
supranta Evangelijų dva
sią, kad Krikščionybė tei
singai suprantama ir vi
suotinai įgyvendvta pa
naikintų karus ir įsteigtų 
ramybę ir taiką ant že
mės.

Nuostabu, galima saky
ti stebuklinga, kad Kris
tui ateinant ant žemės 
visoje Romos viešpatystė
je per dvyliką metų nebu
vo karo. Į septynis šimtus 
metų pirmą sykį pasau
lyje toki taika viešpatavo. 
Rodos, kad pasaulio ka
raliai nujautė, kad Taikos 
Kunigaikščio metas prisi- 
^kvintas nranašas Ižai P™ažinti- kad P° dcvy- dvejopu atžvilgiu!

Įkvėptas pranašas iza riinlilrns čimfn THAfii -----X

išimtini metai, tokio vai
sių derliaus paprastai ne
buvo, be to, Vokietijoje 
tą žiemą kaip tik dideli 
šalčiai sunaikino sodus. 
1936 m. eksportuota 1,937.

žeme pasidarė pilna paži
nimo Viešpaties” (Iz. 11.
6-9).

Negali būti mažiausios 
abejonės, kad jei Dievo 
valia būtų pildoma ant 8 tonų už‘ 749,500 Titų

Viena Kauno mergina 
ruošėsi tekėti. Prisipirko 
naujų suknelių ir kitokių 
papuošalų. Po keletos die
nų turėjo atvykti jauni
kis į jungtuves. Vieną ry
tą apie 7 vai. užrakinusi 

į kambarį, kaip ir visuomet, 
išvyko darban. Parvykusi 

i ir įėjusi į savo kambarį 
persigando. Ant sienų ne
bebuvo jungtuvių sukne
lės ir kitų daiktų. Durys 
rastos užrakintos. Taip 
pat ir langai neišdaužyti. 
Prieš kiek laiko iš tos pa
nelės kambario buvo pa
vogtas durų raktas. Mano
ma, kad pavogęs drabu
žius vagis ir bus tą raktą 
pavogęs, kuriuo ramiai 
atsirakino duris ir išnešė 
daiktus. Apskaičiuojama, 
kad pagrobė daiktų už a- 
pie 700 It. z

Medelių Sodinimas
Šiemet jaunieji ūkinin

kai paskelbė medelių so
dinimo konkursą, kuriame 
dalyvavo 212 jaun. ūkinin
kų rateliai. Viso pasodin
ta 180,000 medelių.

• v

laikotarpio’sukaktuves a- 
titinkamai' savo veikalais 
iškeltų ir visos mūsų kul
tūros sritys, sakysime, u- 
hiVersitetas, teatras, lite
ratūra, tapyba, muzika ir 
k. Mokslas literatūra ir 
menas sukaktuvių proga 
turėtų pasireikšti kūri
niais, ’ kuris neišnyktų 
drauge su oficialiu minėji
mu bei iškilmėmis.

Be to, buvo iškeltas su
manymas nepasitenkinti 
tik Vasario 16 d. iškilmė
mis, bet sudaryti minėji
mo programą visiems me
tams, sakysime, iki Tau
tos šventės — rugsėjo 8 
dienos.

Ekonominėje srityje per 
paskutiniuosius 20 metų, 
gal būt, buvo pasiekta 
daugiausia laimėjimų. To
dėl buvo pageidauta, kad 
sukaktuvių proga būtų 
suruošta žemės ūkio ii 
pram. paroda. Taip pat 
buvo pageidaujama su
ruošti dainos šventę, me
no festivalį, pavaryti pla
tesniu mastu propogandą 
užsieniuose ir t.t. žodžiu, 
susirinkusiųjų į pasitari
mą nuomone, sukaktuvių 
proga turėtų būti stengia
masi, kiek tai galima, pa
rodyti ir išryškinti visa 
tai, kas per paskutiniuo
sius 20 metų mūsų buvo 
pasiekta visose srityse.

Susirinkimas išrinko i- 
niciatyvinį komitetą, ku
riam pavedė, palaikant 
kontaktą su vyriausybe, 
rūpintis tolesniu sukak
tuvių minėjimu bei prog
ramos organizavimu. Taip 
pat jam pavesta sušaukti 
platesnį susirinkimą, ku
ris turėtų išrinkti vyriau
sią 20-ties metų nepri
klauso m y b ė s sukaktu
vėms minėti komitetą.

Tsb.

KAIP GYVENA IR DIR
BAI AMTOS'NU

SKRIAUSTIEJI ŽMONES

ARTINASI LIETUVOS 
LAISVES 20 METŲ 

SUKAKTIS

jas sakė: “jie nusikals iš 
savo kalavijų žagres ir iš 
savo iečių pjautuvus: tau- 
ta nebekels'kalavijo

vaiici uuiu puuuiiid am « tonų uz 749,500 litų, 
žemės kaip danguje, nra-i Muitų pakėlimu sulaiko- 
našystė būtų išsipildžius mas vaisių įvežimas iš už- 
ir nuo Jėzaus Kristaus už- sienių, į - - - -
gimimo nebebūtų buvę galimybė ;
karų. Bet žmonijos istori- duoti vaisius ir uogas, ir atgavimo. Nepriklauso- 
ja nuo Kristaus laiku kaip tiek šviežias, tiek džiovin- moję Lietuvoje jau rūpi

namasi tas sukaktuves 
Pagaliau, ypač” blaivy- tinkamai paminėti. Lietu- 

istorijoje didžiausias pa-j bės šalininkai, iškėlė nau- vos Nepriklausomybė yra 
didžiausias ir brangiau- 

vai- sias visos mūsų tautos lai- 
prieš žmogų, tautos prieš šių sultis’ Tai vėl nauja mėjimas. Todėl Nepriklau- 
x—o.. .i_~- - - - - somybės sukaktuves mi

nėsime visi lietuviai, bet 
kur būdami. Reikėtų jau 
dabar ruoštis. Kur yra 
kelios ar keliolika organi
zacijų, jos turėtų sudary
ti tarporganizacinį komi-

1938 metais sueina 20 
per tai duodama metų nuo Lietuvos Nepri- 
’ ankščiau par- klausomybės paskelbimo 

vaisius ir
.»—-------- ---------------- ------ ----------- — c-ivz-rv oviuzaao, uun. u

ir prieš išrašyta ašaromis! tas, vidaus rinkoje, 
ir krauju. Krikščionybės; y

piktinimas yra karas, ją sumanymą — gaminti 
nuolatinis karas žmogaus sveikiausį gėrimą — t"i 1 

tautą; Su gailesčiu reikia pramonės šaka, naudinga
__ j . . . mate-

niolikos šimtų metų, mes!rialiu, o ypač~ sveikatin-
Krikščionys vienoj valan- I gurnu, nes sultis yra svar-

, tiek
ma-

Pirma
kini pasaulio nuodėmes, pradėjo tuo rūpintis Blai- tetą, nes Nepriklausomy- 
duok mums taika”; o ki- vybės Draugija. Agrono-,bės sukaktuves turėtume

doje priklaupę prie Taikos bus maistas visiems, 
Kunigai k š č i o sa kome: Į suaugusiems, tiek

i" žiems vaikams.tautą, ir jie nebesilavins 
daugiau į karą” (Iz. 2. 4).
įrautIstU^ranatjsm°tonaU' t0> šaukiamc: "I kar’” ValadkV Kaune pra- 
kalba! “Tuomet vilkas g?.!^ikayarčiau mums prieik dėjo gaminti sultis; pra- 
vens su avinėliu ir lūšis 
gulės su ožiuku; veršis, 
liūtas ir avis bus draug, 
ir mažas vaikas juos va
rinės. Veršis ir lokys 
draug ganysis... Jie ne

, ti prie Kristaus, persiimti džioje pagamindavo 5000 
Jo mokslo dvasia. bonkų, o paskutiniu laiku

padaryti? 
išrauti iš sa- 

širdies neapykantą 
Antra, kada 

nesiduoti,

Į

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St. 
TEL. Broekton 2005
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Ką galime 
Pirmiausia, 
vo 
prieš kitus, 
karas gręsia, 
kad kas nors sukeltų mu
myse troškimą pralieti 
kraują. Trečia, mes turi
me reikalauti, kad valsty
bė būtų valdoma Krikš
čioniškais principais; kad 
tauta reikaluose su kita 
tauta, elgtųsi kaip tikras 
Krikščionis su savo broliu 
artimu, su meile, kantry
be, atleidimu. Ar tai ne
galima? Kodėl ne? Juk

gamina apie 20,000. Be to. 
norintieji galėjo išmokti 
patys pasigaminti sultis, 
tam tikslui keliose vietose 
Lietuvoje buvo nemoka
mai mokinama.

Vienok, tokia gamyba 
nedideliu maštabu nevi- 
suomet apsimoka. Todėl,

1 ** 1 ■' ■ 1 ■ i 1
tauta susideda iš pavienių 
asmenų. Jei asmuo gali 
būti tikras Krikščionis, 
tai ir visa tauta gali būti 
krikščioniška. Būkime tik
ri Taikos Kunigaikščio iš
pažintojai. T.

minėti itin vieningai. Kur 
yra galimumo, reikėtų į 
minėjimą kviesti ir iš Lie
tuvos kilusius kitataučius.

Kaune jau įvyko organi
zacijų, įstaigų atstovų ir 
visuomenės veikėjų pasi
tarimas Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų su
kaktuvių minėjimo reika
lu. Visi pasisakė, kad 20 
metų sukaktuvių minėji
mas turi būti suruoštas 
platesnis, iškilmingesnis. 
Buvo pareikšta eilė pagei
davimų. Tarp kitų buvo 
iškeltas sumanymas, kad 
tą įvykį minėtų ne tik or
ganizacijos, įstaigos, bet 
kad tas svarbus mūsų ne
priklausomojo gyvenimo

ŽMONIŲ DAINA APIE 
DOBILŲ VAINIKĖLĮ

Sudūmojau sau durnelę
Ir užjojau per girelę

(2 kartu). 
Ir užjojau per girelę, 
Ir sutraukiau kamanėles

(2 kartu). 
Ir sutraukiau kamanėles, 
Ir sustabdžiau žirgužėlį.
Ir sustabdžiau žirgužėlį, 
Išsitraukiau šoblytėlę.

Išsitraukiau šoblytėlę, 
Ir nukirtau dobilėlį.
Ir nukirtau dobilėlį. 
Ir nupyniau vainikėlį.

Ir nupyniau vainikėlį. 
Ir nujojau pas panelę.
Ir nujojau pas panelę, 
Ir nunešiau vainikėlį.

“Sveika, gyva, panaitėle, 
Aš atnešiau dovanėles:
Ant galvelės vainikėlį. 
Ant rankelės—žiedužėlį”.

“Dėkui tau gi, bemuželi 
Už dobilų vainikėlį.
Už dobilų vainikėlį, 
Ir už vario žiedužėlį.

Tebėr rūtų vainikėlis 
Už geltonųjų kaselių.

Žiba, tvaska žiedužėliai 
Ant baltųjų rankužėlių.

Yr jaunesnė sesutėlė — 
Nupins rūtų vainikėlį.
Yra mano brolužėlis — 
Nupirks aukso žiedužėlį.

Aš atkelsiu tau vartelius: 
Grįžk atgalio, bernužėli.
Nešk dobilų vainikėlį 
Ir varinį žiedužėlį.

Nešk, berneli, tai panelei. 
Kur nuskynei jos rūteles, 
Kur nuskynei jos rūteles, 

Ir numaustei jos žiedelius. 
Štai netoli tas dvarelis, 
Tavęs laukia ten panelė”.
Aš prijojau prie dvarelio, 
Ir išėjo motinėlė.

“Sveika gyva, motinėle,’ 
Aš atnešiau vainikėlį”.
“Nebereikia vainikėlio, 
Nebėr tavo panaitėlės.

Jau meteliai, kaip Kapelyj, 
Per baltuoju smėlužėliu”.
i; Užrašė Miesto Dulkė 

... K.. ‘M.L.’

Vilijampolėje, Linkuvos 
gatvėje gyvena nebylys 
vedęs nebilę. Nežiūrint, 
kad abu vedusieji yra gi
mę nebyliais, bet jie gana 
puikiai moka rašyti ir 
skaityti. Teisybė, jiems 
sunku tarti žodžius, bet 
jie gerai supranta kas y- 
ra parašyta. Šie nebyliai 
nė vienos dienos neapsei- 
na nenusipirkę laikraščio. 
Ši nebylių šeima verčiasi 
stalioryste ir gana puikiai 
gyvena.

Kitas darbininkų šeimo
je gimęs nebilys išmoko 
raidžių rinkėjo darbo. Da
bar jis dirba Lano spaus
tuvėje ir yra pavyzdingas, 
darbštus ir nepamaino
mas spaudos darbininkas.

Šančiuose gyvena apie 
30 metų turintis žmogus 
gimęs be kojų. Jo tėvas 
mirė jam dar visai mažam 
esant, o motina būdama 
varginga našlė pradėjo 
mokyti savo nelaimingą 
sūnų batsiuvystės amato. 
Berniukas buvo gabus ir 
greit tą darbą išmoko dir
bti net geriau už savo šei
mininką. Dabar kalbamas 
bekojis tarnauja kariuo
menės intendantūros dirb
tuvėse batsiuvystės meis
teriu ir uždirba per mėne
sį apie 400 litų.

Daug kas mato Kauno 
gatvėmis dažnai vaikščio
jantį jauną berankį vaiki
ną. Nepaisant to, kad jis 
yra gimęs be abiejų ran
kų, tas jam netrukdė 
baigti gimnaziją.

Aleksote, Dariaus - Gi-i 
rėno gatvėje gyvena ne
bylys ir aklas žmogus A. 
Valančius. Tokiu jis yra 
ir gimęs. Sunku su tuo ne
laiminguoju kalbėti ir jo 
ką nors paklausti, nes jis 
ne tik nieko negirdi, bet 
ir nemato. Valančiaus ar
timieji susikalba tam tik
rais jo kūno pačiupinėji- 
mais. Nors Valančius ir 
gimęs su milžiniškais de
fektais, bet už tai jis turi 
nepaprastai išlavintą uos
lę ir kitus kūno pojūčius. 
Jis tik iš oro sujudėjimo 
supranta, jei kas įeina į 
kambarį ar važiuo ja pro j 
šalį. Iš kvapo atskiria per 
keletą metrų atstumo ne 
tik vienos rūšies gyvulį 
nuo kito, bet ir vyrą nuo 
moters. Taip pat jis iš į
kvapo pažįsta visus savo!tėvams: 
artimuosius. Valančius jo- i liūs dėl mylimosios sosto 
kių išmaldų bei pašalpų išsižadėjo, o man tai nusi- 
nereikalauja, bet pragyve-t spiaut”, ir išėjo iš namu, 
no iš savo darbo. Jis su palikdamas vienus senus 
broliu turi puodų dirbtuvę tėvus.

ir abu rankomis ištisomis 
dienomis iš molio lipdo 
puodus, kuriuos iš jų per
ka visokie prekybininkai 
ir juos turgavietėse par
davinėja.

Be to, A. Valančius turi 
nepaprastai tikslią atmin
tį. Jei kartą ką nors ran
komis pačiupinėja, tai ir 
po mėnesio laiko to daikto 
figūrą peiliu išdrožinėja, 
bei iš molio nulipdo.

NUTEISĖ MIRTI 
PLĖŠIKĄ

v •

Meterkviečiuose, prie 
Šilutės, šiemet pavasarį 
apiplėšimo tikslu buvo nu
žudyta senutė Klašienė. 
Jos žudikus — klaipėdiš
kį Kirklį ir kretingiškį 
Venclauską — teisė Klai
pėdos Prisiekusiųjų Teis
mas. Venclauskas nuteis
tas mirti, o Kirklys — 15 
metų s. d. k.

DIDELES MUŠTYNES 
SUTKUOSE

Sutkai, Šakių ap. Šio 
kampelio žmonės, kaip 
kad ispanai, pradėjo tarpu 
savęs nesugyventi, štai, 
per vienus atlaidus Sut
kuose buvo kilęs tikras 
karas, nes tą dieną įvyko 
52 muštynės. Muštynėse 
dalyvavo netik vyrai, bei 
moterys ir emgrinos, ‘Ka
ro’ ginklai buvo viskas 
kas po ranka papuolė. Pa
sibaigus “Karui” paaiškė
jo, kad, ūkininkas Vede- 
gys, Leoniškių km. mirti
nai užmuštas, o sunkiau 

' ar lengviau sužalotų buvo 
per pusantros kapos.

KURŠĖNAI

Paleido Fabriką
Pavenčių cukraus fabri

ką užkūrė jau snalių 1, o 
spalių 4 d. paleido maši
nas šių metų sezono dar
bui. Manoma, fabrikas 
dirbs apie 100 dienų. Kur
šėnuose jaučiamas žmonių 
judėjimo pagyvėjimas, 
nes suvažiavo per 500 dar
bininkų, kurie šiaip Kur
šėnuose negyvena.
EDUARDO Vin PAVYZ

DŽIU

Mažeikiai, Raseinių aps
kričio. Vienas ūkininkai
tis įsimylėjo tūlo kampel- 
ninko dukterį, ketindamas 
ją vesti. Tačiau ūkininkai
čio tėvai griežtai uždrau
dė jam panelę vesti. Tada 
ūkininkaitis pasakęs savo 

“Anglijos kara-

Balsuokite už

ARTHURJ

4.

Nashuaiečiai

BURELLE

Nashua N. H

KANDIDATĄ JMAJORUS
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“DARBININKO” Metinis

idienį, Lapkričio-November 20,1937
Eikš Ballroom, 8 Magazine Street, Cambridge, Mass.

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS. Skanus Valgiai ir Gėrimai, Ceremonijos, Paštas, 
Rinkimas Baliaus Karalaitės ir Karalaičio. Įteikimas I. J. Fox Sidabrinės Lapės Apykaklės, 
Kuri Buvo Dovanota per B. Korulti. Visus NuoairdžlaI Kvieįia Rengim0 KorasIJA

Nors dėjimas į dėžes l obuolių, kaip padaryti iš 
(canning) ir džiovinimas i jų sviestą.
vaisių yra geriausiai visų' Nors iš visokių obuolių 
žinomas, tačiau iš vaisių galima padaryti gerą Svie- 
galima padaryti ir kitų stą, bet geriausiai pasise- 
dalykų, kurie pravartu ka, jei geros rūšies obuo- 
žiemos laiku turėti. Jokių; liai yra vartojami ir jei 
valgomų vaisių nereikia Į jie gerai verda.
išmesti, bet kiek tik gali- jung. Vai. Žemdirbystės ma, p-'” i °

sviestą. Jį dirbant, nors; 
ir pageidaujama turėti 
geriausių vaisių, tačiau; 
galima pasekmingai var
toti ir sveikąsias dalis su
gedusių jų. ,

-----------  --------- - L -ri’

REIKALINGI INDAI
Tuos pačius indus, kurie 

randasi beveik kiekvieno
je virtuvėje, galima var
toti ir dirbant vaisių svie
stą. Yra pageidaujama, 
bet nėra būtinai reikalin
ga, turėti palivotą arba a- 
lumininį katilą, kuris būtų 
vientik tam ir vartojamas. 
Kiti reikalingi indai yra 
koštuvas,, vėlinis sietas, 
grūstuvas, saikav i m u i 
puodeliai, peiliai ir skau- 
rados.

Dideli geležiniai ar vari
niai katilai, kurie būdavo 
seniau vartojami, dirbant 
obuolių sviestą lauke, 
daugely vietų ir dabar te
bevartojami.

būdas patartinas. Reikia brangus. Viši vąisių svies
to! virti kol gira ir obuo- tai turi būti panašiai ste- 
liai nebesiskyria, o tuomet' rilizuoti, bet jeigu to ne
atšalęs sviestas bus tirs-1 galima daryti, tada reikia 
tas, kaip ir gera obuolių karštu vašku (parrafin) 
sriuba. Tirštumą galima 
nutaikinti po truputį at- 
šaldant.

Dažniausia ima lygias 
dalis obuolių ir giros, kad 
padarius sviestą kaip rėi-

ĮVAIRENYBESa

Užpilti, ir tuomi jie bus 
apsaugoti nuo gedimo.

OBUOLIŲ SVIESTAS 
BE GIKOS

Geras obuolių sviestas

IŠ KUR ATSIRADO KI
NIJOS IR JAPONUOS 

VARDAI

OBUOLIŲ SVIESTAS SU 
OBUOLIŲ GIRA

Nors dabar obuolių svie
stas ir nėra šioje šalyje 
taip plačiai vartojamas, 
kaip seniau kad buvo, ta
čiau jis tebėra gerai žino
mas. Nėra geresnio būdo 
suvartoti gerus obuolius 
ir sveikas dalis sugedusių

Vt™J Departmentas yra atra
dęs, kad vasariniai obuo
liai tinka gerą sviestą pa
sidaryti. Kietųjų obuolių 
sviestas netaip gerai nu
siseka, jeigu jie nėra per
košti per dratinį sietelį. 
Tokios rūšies obuolius su
vartoti darymui obuolių 
sriubos, ir perkošti prieš 
sumaišant su gira. Kar
tais saldžius obuolius mai
šo su rūkščiais, dedant 
trečdalį saldžių ir du treč
daliu rūkštų. Perdaug pri
nokę obuoliai negeistini, ir 
jeigu juos prisieitų varto
ti, reikia truputį uksuso 
įdėti. Tiek uksuso dėti, 
kiek skonis reikalauja. 
Tiktai švieži saldi gira ar
ba sterilizuota turi būt 
vartojama. Tol reikia vi
rinti, kol pusė belieka. Jei
gu virinta gira yra karš
ta supilta į bleklnes ar 
bonkas ją galima ir vėliau 
sunaudoti darymui svies
to.

Nuluptus ir supiausty- 
tus obuolius reikia išvi
rinti sykiu su gira, kad 
padarius obuolių sviestą 
vienu sykiu, arba pirmiau 
galima padaryti obuolių 
sriubą, kurią paskui išver- 
di sykiu sU gira. Su kie
tais obuoliais pastarasis

kiant. Kitu žodžiu, penkis dažnai padaromas ir be 
galionus saldžios giros D^s. Užtektinai vandens 
reikia nuvirinti, kol lieka 
pustrečio galiono, o po

reikia pridėti prie nulup- 
tų ir supiaustytų obuolių, 

tam penkis galonus nulUp- kuomet padarys skystą o- 
tų ir supiaustytų obuolių į guolių sriubą, paskui įs-

ręs).
Dabar Kinijos vardas 

nuo mandžūrų dinastijos 
kritimo (1912 m.) yra 

'Čun - Guan - Min - Kuo 
i (Čun — vidurys, gua — 
gėlė, min — tauta, kuo — 

i kraštas). Tai pažodžiui 
reiškia: “Vidurio Gėlės

Šis Tautos Kraštas”.
Kiniečiai japonus dėl jų 
__j ūgio pašiepiamai

ventojams padėti, pasiūlė 
jiems emigruoti į kitus O- 
landijai priklausančius 
kraštus. Tačiau jie su sa
vo kraštu taip susigyvenę 

1 ir taip prisirišę prie savo 
gimtosios žemės, kad apie 
Olandijos pasiūlymą, nė 
girdėti nenorėjo.

LIET. ENCIKLOPEDI
JOS

BATCHELDER WHmORE COAL CO.

108 Dorchestef A ve..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920
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PRENUMERATO
RIAMS z

■ lengvo virinti, ant mažos 
ugnies apie 3 'ar 4 valan
das. Rudas cukVusyra tin-

reikia pridėti prie giros ir 
virinti. 4

Kad padarius gerą svie-’ įĮįįįįį? negu baltasis, 
stą svarbu yra, ilgai, ir ,kūrį reikia įdėti kada 

baigia virti. Cukrus, kuris 
apsistoja ant dugno New 
Orlens sirupo bačkos yra 
labai geras. Svaro į galio
ną užtenka, - bet tas pri
klauso nuo skonio, kaip ir 
cinamonas, kvepiantieji 
pipirai ir gvaizdikai, ku
riuos prideda sviestui iš
virus.

OBUOLIŲ SVIESTAS 
SU UOGŲ SKYSTIMU 
Jeigu geistina turėti uo-

Vienas iš seniausių kinij 
valstybės vyrų, kuris pla
čiai vartojamas, tai Čun-

!kui (čun — vidurys, kuo
— kraštas). Tai reiškia
“Vidurio Kraštas”.
Kinijos vardas atsirado Į
dar tada, kai ten viešpa- mažo ūgio pašiepiamai 
tavo feodalizmas. Pažymė- vadina “Uo”, t. y. nykštu- 
tina, kad ir vokiečiai Ki- kais (karlikais), o jų

Spausdinimas Liet. En
ciklopedijos sparčiai varo
mas pirmyn. Netrukus 
bus atspausdintas jau šeš
tas tomas. Kaina yra tay y j vj jut ęao XY<X111<X y L U<X

nijų dar “Reich der Mitte kraštą “Uo-kuo” — nykš- pati kaip ir pirmųjų tomų, 
būtent, $8.50. Prašome 
gerb. prenumeratorių nea
tidėliojant atnaujinti prc- 
numeratūrą, praneša n t 
man raštu šiuo adresu: 
901 XV. 33 St., Chicago, 
III. Reikalaujami tomai 
tuojau bus prisiųsti.

Galima taip pat kartu 
užsakyti Lietuvoje išleis
tas įvairias mokslo kny
gas, kurias dabar Spau- 

įdos Fondas pasiūlo labai 
j sumažintomis kainomis.

' J. Kriščiūnas, 
Spaudos Fondo atstovas.

vadino. tukų kraštu. VU amž. at-
Kitas Kinijos vardas, sirado naujas Japonijos 

taip pat kilęs iš feodaliz- vardas “Žipenkuo” (ži —pamažu virinti (nuo 4 iki
6 valandų) ir dažnai mai
šyti.

Jeigu cukrus vartoja
mas, reikia jį pridėti ka
da baigia virti. Koki sva
rą ant kiekvieno galiono 
gerai yra, bet galima dėti 
daugiau ar mažiau (arba 
visai nedėti) kaip kam 
tinka.

Obuolių sviestas yra pa
skanintas pridedant po 
pusę šaukštuko malto ci
namono, gvaizdikų (clo- _ ___ __ ___
ves) ir kvepiančiųjų pipi- galToiią nuluptų ir supiau-' 
rų (allspice). Šituos visus Sį.y^ų obuolių, išvirtų ir amž.
reikia sudėti ir sumaišyti perkoštų, Vieną puskvortė Kiniją,
kada jau užbaigia virti. skystimo, ~ _

Kol dar karštas, obuolių * Sidnio rnkraiis ir sis keliautojas Marco Po- tirštai apgyventa ši sala.------------ „-------- .u. . «. toSko 10) 1256 m. Veneci- palyginkime ją su Pran- 
druskos turi būti įmaišy
ta. Virinti reikia iš leng
vo, ir per dvi valandi daž
nai maišyti arba kol ne
pasidarys tirštas, tada į- 
maišyti vieną šaukštuką 
cinamono, ir kol karštas 
supilti į bonkas. Paskui 
virinti bonkas taip, kaip 
buvo daroma Su obuolių 
sviestu.

rf . -n-ih;.- .

OBUOLIŲ SVIESTAS SU 
CITRINOMIS

Reikia supiaustyti ketu
rias citrinas, apmerkti 
vandėnyno ir laikyti per 
naktį. Ant rytojaus sudė
ti į puodą sykiu su aštuo- 
niais svarais nuluptų ir 
supiaustytų obuolių. Vi
rinti vieną valandą, pridė
ti tris svarus cukraus ir 
virinti dar pusantros va
landos, kol nepasidarys 
tirštas, Sųfilti, į. bonkas 
kol karštas ir Virinti bon- 
kas, panašiai kaip buvo 
daryta su obuolių sviestu

mo laikų, tai — Čungua saulė, pen — pradžia, kuo 

rio Gėlė”. Taip pavadinta
Kinija dėl to, kad kara- Kraštas”, arba, kaip daž- 
liaus žemės buvo visų der- naį vadinama, “Tekančios 
lingiausios visoje valsty- Saulės Kraštas”, 
bėję.

Vardas “Kinija” (ang
liškai China — tark Čai- į 
na) kilo iš . dinastijos) 
kūrėjas Ši Guan Ti sujun
gė Kiniją ir sukūrė mo-l 
narchiją.

t’ — kraštas). Tai pažodžiui’
* - reiškia: “Saulės Pradžios

dėti žmonių

sviestą reikia supilti į iš
virintas bonkas, Stiklines, 
ir kitus panašius indus su 
gerai dangteliais. Tą pa
darius, reikia dar sekan
čiai virinti. Gerai užvož
tas dangteliais pilnas bon
kas sudėti į indą turint 
užtektinai gilumo jas ap
semti, įpilti vandens, už
dengti ir uždėti ant ug
nies. Pradėti skaityti lai
ką nuo tada, kada garas 
pasirodo, ir po 5 minutų 
ant kiekvienos kvortos, 10 
minutų ant kiekvieno pus- 
galiono, ir 15 minutų ant 
kiekvieno galiono; po to

’ padėti at
vėsti, paskui padėti sau
gioje vietoje, kol reikės 
vartoti. Nereikia nuimti 
dangtelio, kol reikia Var
toti. Jeigu dangteliai ne
užsidaro gerai, reikia 
prieš virinant įdėti .dang
teliuose vaškuoto#popie- 
roą. Tas virinimas yra 
dėlto, kad apsaugttii nuo 
pelėsių ir gedimo obuolių

galiono, ir lo micut 
kiekvieno galiono; jao 
išimti bonkas ir padėti

Javos sala, kuri____ _____ nuo 
gų skonio, galimą pridėti I Vardas “Kitajus” kilo iš XVII amžiaus priklauso 
jų skystimo. į kiekvieną “kitanų” giminės pavadi- Olandijai, užima tik 141, 

I nimo. Kitanai XI ir XII 420 kvadratinių kilometrų 
valdė visą šiaurinę plotą ir turi apie penkias- 
. Vardu “Katajus’' dešimts milijonų gyvento- 

vienas Kiniją pavadino ir garsu- jų. Kad suprastume, kaip

• v

PRANEŠIMAS

joje ir 1323 m. ten pat m i- cūzija, kuri užima 536,408
------ kvadratinių kilometrų

PYRAGAS SU OBUO- plotą ir turi apie keturias-
LIAIS dešimt milijonų gyvento-

—-------------------------------- j jų.

• -f f 1_____ ______________ •_____j _ -į / f __ I T7* 1 • •• * • Tkg. sviesto; ^4 kg.; Kiekvienais metais Ja- 
cūkraus (1^4 stiklinės); 5 vos saloje priauga 500,000 
— 6 kiaušiniai; 3 — 4 sti- gyventojų. Jau dabar šio- 
klinės miltų; 1 — lJ/2 kg. je saloje mitybos klausi- 

■ mas yra aktualus ir daug 
rimtesnis, negu Vokietijo
je, Indijoje, Kinijoje ir net 
Japonijoje.

Yietinė valdžia darė vis-

Švlasto, ir užima Vietą Į arba apjfeti au karštuvą* 
vaško, kuris dabar yra^ku. '-I*

luptų obuolių; 4 —5 šauk
štai pieno ir 1 pakelis kė
limo miltelių.

Ištrinti sviestą su cuk
rumi, sudėti po vieną 
kiaušinių trynius ir vėl ką, kad tik būtų lengviau 
gerai išsukti; pamažu su- 
berti miltus, supilti pieną 
ir pagaliau sudėti gerai 
išplaktą kiaušinių balty
mų putelę. Nieko nelau
kiant pilti į išteptą torto 
ar į keturkampę formą, 
prismaigyti skiltimis (į 4 
ar 6 dalis) supiaustytų o- 
buolių ir pakišti į vid. 
karštumo krosnį.

Bandyti ar pyragas iš
kepęs smeigiant ploną pa
galiuką. Jei iš pyrago iš
imtas pagaliukas sausas 
— tai pyragas iškepęs.

Moterų Sąjungos Mass., 
Maine ir New Hampshire 
Valstybių apskričio suva
žiavimas įvyks lapkričio 
7-tą dieną, Šv. Kazimiero 
lietuvių par. svetainėje, 
Temple St., Nashua, N. H. 
Sesijos prasidės pirmą va
landą po pietų.

Šis suvažiavimas yra 
metinis. Bus renkama 
nauja valdyba. Taipgi iš
girsime raportus iš Seimo.

Nuoširdžiai kviečiu vi
sas kuopas atsiųsti skait
lingai delegačių.

Magdalena Urmonienė, 
Apskričio Pirm.

žmonėms pragyventi: ati
davė didžiausius plotus, 
žemių, tinkančių Žemdir
bystei. Tačiau didelė dalis 
žmonių vis dėlto liko be: 
darbo ir be duobos. Lai
mė, kad dabar Javos salo
je pradeda kilti pramonė, 
kuri iki šiam laikui jau 
pareikalavo apie 20.000 
darbininkų. Tačiau maža 
vilties, kad pramonės sri
tis, patenkintų visus trok
štančius darbo žmones.

Olandijos vyriausybe, 
norėdama Javos salos gy-

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

Šv. Petras Kanizijus.
PrhfcaionfchiL bfzn toriai. pramonin

kai. karte skelbtas! “Darbininke” tik- 
tai vert! skaitytoji) fnramos.

VW skelbkitka "Darbininke". *

Telefonas: Piaaa 1350.

JONAS GREBLIAUCK AS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.
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• Kinija ir Japonija
Rašo P. Gudas

DARBININKAS s
KINIJA PRADEDA MODERNIZUOTIS

Paskutinioji Kinijos monarkinė vyriausybė aiš
kiai pamatė, kad su sena tvarka Kinijai nebėra gyve
nimo. Reformos pradėta daryti jau 1900 m. Buvo su
planuota perorganizuoti armiją. Europon ir Ameri
kon buvo pasiųstos komisijos studijuoti valdymo for
mą ir buvo planas sudaryti konstituciją. Buvo užsi- 

Kinų rašyba yra sunki ir paini. Ji yra paveiksli- minta^ apie rinkimus. JrJ.909 m; *Vyk° 
nė ir ženkime, o ne garsinė. Kinų rašyba lengviau įsi- ’ *’ ’ »
vaizduosime, kai atsiminsime numerius. Numeriai — 
Į, 2, 3 ir t.t. yra ženklai. Tai visa kinų rašyba sudary
ta ant panašių pamatų. Sakysime saulė kinų rašte fi
gūruoja kaipo raidė “O” su juodu tašku viduryje. 
Kaip numerius gali skaityti visokių tautų žmonės, 
tai iš dalies ir kitų rašybą gali skaityti nemokėda
mas jų kalbos. Įvairiose Kinijos dalyse randasi įvai
rios tarmės. Jos būna taip tolimos, kad žmonės vie
nos provincijos nesusišneka su žmonėmis kitos. Bet 
rašyba yra bendra. Jei kas žino, kad tris rašome žen
klu 3, tai jis pažįs tą ženklą, bet kokios kalbos knygoj. 
Jei mes žinome, kad kinų raštuose saulė paženklina
ma kaipo O su juodu tašku viduryje, tai mes kinų raš
te pamatę tą ženklą, žinome, ką jis reiškia, kinų kal
bos visai nesuprasdami.

Lietuvių kalboje neturime garso “f”. Kai reikėjo 
lietuvių kalbon įtraukti svetimus žodžius su garsu 
Vf”, kaip va fizika, filosofija, tai buvo svyruojama ar 
palikti “f”, ar tarti.pizika, pilosopija ir t.t. Palinkome 
prie to, kad į savo alfabetą įtraukti svetimą garsą 
“f”. Kinų kalba neturi garso “r”. Kai reikėjo jiems į 
savo kalbą įtraukti tarptautinius žodžius su garsu 
*‘r”, tai kinai nutarė jo neįsileisti. Todėl Marija pas 
kinus yra Malija.

KINIJA NESUSPĖJO MODERNIZUOTIS
Kinai visada buvo aukštos nuomonės apie save. 

Jie per tūkstančius metų gyvendami savotišku gyve
nimu, mažai tesusidūrė su kitomis rasėmis. Todėl eu
ropiečiai ir kitos rasės mažai težinojo apie kinus, o 
kinai mažai težinojo apie kitas tautas. Kol europie
čiai žemiau stovėjo už kinus, tai bendravimo stoka 
nėjo kinų nenaudai. Dalykai pasikeitė, kai europiečiai 
pralenkė kinus. Bet kinai visvien nenorėjo europie
čių pirmenybės pripažinti, nenorėjo iš jų pasimokyti.

Kinijos mokytieji laikėsi tos nuomonės, kad jie 
iškilo taip aukštai ir išrado tiek, kad žmonija negali 
daugiau nieko naujo ir nieko geresnio išrasti. Berei
kia, girdi, tik vykinti tas, kas išminčių susekta religi
jos, doros, politikos, ekonomijos ir išradimų srityse. 
Belieka tik tą viską praktiškame gyvenime pritaiky
ti. Europiečius jie vadino raudonaisiais velniais. Ki
nai sakydavo, kad jie neprivalą iš raudonųjų velnių 
nieko mokytis. Europiečius-gi, atvykusius į Kiniją 
biznio daryti, laikydavo Europos elgetomis, kurie sa
vo krašte negali pragyvenimo padaryti.

Kinai yra nekaringi, ramaus būdo. Kai iš šiaurės 
juos ėmė užpuldinėti laukinės tautos, tai jie išbuda- 
vojo garsiąją kinišką sieną. Pradžia tai sienai pada
ryta buvo jau trečiame šimtmety po Kristaus. 1643 
m. karingi mandžūrai perėjo per tą sieną, užėmė Pe
kiną, sostinę, ir 1644 m. mandžūrų princas pradėjo 
naują dinastiją, kuri buvo paskutinė.

* Mandžūrų princas, naujasis Kinijos imperatorius, 
lįepė kinams auginti bizas, kaipo pavergimo ženklą. 
B* jie pasidavė tam pažeminimui.

-> Tuo tarpu japonai paėmė visai kitą kryptį ir 
pradėjo modernizuotis, pradėjo mokytis iš baltosios 
rasės. Ir jie pasirodė labai gabūs mokiniai. Daugely 
dalykų japonai pavijo baltuosius. Ypač pasižymėjo 
karo dalykuose.

Jei dabar japonams pavyktų užkariauti Kiniją, 
tai kinai japonams pasiduotų taip, kaip prieš 300 me
tų, kad pasidavė mandžūrams. Tik skirtumas būtų 
tame, kad mandžūrai pasidavė kinų įtakai, o dabar 
kinai turėtų pasiduoti japonų įtakai.

(Tęsinys)
KINŲ RAŠYBA
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stovybių rinkimai, o 1910 m. įvyko visuotini rinkimai.
Bet visoms toms reformoms vykinti trūko vadų. 

Ant sosto buvo nepilnametis įpėdinis, o regentas (ei
nąs imperatoriaus pareigas) buvo permenkas valdo
vas persilaužymo laikui. Ir spalių mėn. 1911 m. senoji 
vyriausybė griuvo.

Šia proga atsiminkime, kad ir Rusijos caro vy
riausybė pradėjo reformuotis veik tuo pačiu laiku, 
kaip Kinija. Abu monarchai pavėlavo ir susilaukė 
vienodo galo.

Į vietą monarchiškos vyriausybės Kinijoj susida
rė respublikoniška su karo vadu Juan Šikai priešaky
je. Kovo m. 1912 m. jau buvo gatava konstitucija 
Prancūzijos pavyzdžiu. Išrinktame parlamente viršų 
ėmė radikalai, kurie buvo susiorganizavę į Kuomin- 
tang. Po metų laiko tarp prezidento ir Kuomintango 
prasidėjo nesutarimas. Netrukus, vadovystėje Sun 
Jatseno, prasidėjo atvira kruvina kova prieš prezi
dentą. Sukilėliai buvo įveikti, vadas Sun Jatsenas pa
bėgo Japonijon.

1915 m. Juan Šikai paskelbė save imperatorium. 
Bet kai prasidėjo prieš jį maištai, tai monarchiją at
šaukė. Birželio 6, 1916 m. jisai mirė. Jo vieton stojo 
vice-prezidentas Li Juanhung. šisai pasirodė per men
ku vadu ir vyriausybė vis negalėjo įsistiprinti. Tuo 
tarpu kilo didysis karas, kurs nepagelbėjo Kinijai nu
sistovėti. O kai Rusijoj įsigalėjo bolševikai, tai bolše
vizmo bangos pasiekė ir Kiniją. Nacionalė Kinijos vy
riausybė su Čank Kaišeku priešakyje susidarė 1928 
m. su sostine Nankine. Nauj< ji vyriausybė nudavė e- 
santi prieškomunistinė, nes ji sau stiprybę sėmė iš 
Šanghajaus bankininkų. Iš paviršio Kinija išrodė vie
ninga. Bet neramumų laikais įsigalėjusios banditų 
bandos trukdė naujos vyriausybės stiprėjimą. Komu-
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nistų agitacija buvo smarki. Kaikurios ištisos provin
cijos buvo komunistų valdomos.

Tvirtos vyriausybės nesant, stiprieji kaimynai 
naudojosi. Sovietų Rusija pasisavino Mongoliją, Ang
lija įsigalėjo Tibete, o Mandžuriją paėmė Japonija.

Prie visų bėdų dabar Kinijai prisidėjo didžioji 
bėda, tai japonų prieš ją nepaskelbtas karas.

(Bus daugiau)

suvaidinta operetė “Ado
mas ir-Ieva” (M. Petraus
kų). Vaidins Šv. Cecilijos 
choro vaidintojai iš New- 
ark, N. J., vadovaujant 
muzikui Staniša u s k u i. 
Rengia Lietuvių R. K. pa
rapijos fondas. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti. 
Po vaidinimo bus šokiai. 
Įžanga 50c., tik į šokius 
35c. J. J. L.

NEW HAVEN, CONN.
ŽINIŲ ŽINELĖS

Šv. Kazimiero parapijos 
jubiliejinio . koncerto ren
gimo komisija praneša, 
kad jau įžangos bilietai 
atspausdinti ir pardavinė
jami. Taigi patartina iš 
anksto įsigyti bilietus, nes 
kaip girdėti visi šios kolo
nijos lietuviai ruošiasi da
lyvauti, ir iš apylinkių ko
lonijų gauta žinių, kad at
vyks skaitlingai; taigi ga
li pritrūkti ir sėdynių. Ži
noma, kurie nusipirks bi
lietus iš anksto turės pro
gą gauti sėdynes.

Bilietų galima gauti pas 
vietos kleboną kun. M. 
Pankų. V. Norkūną, M. 
Benevičių, p-nias S. Tamu- 
levičienę, Mačiulaitienę, 
A. Tiškienę, p-ną S. Gedri
mą, J. Masiulį, ir M. Jo- 

! kubaitę. rengimo komisi
jos raštininkę.

Visi su nekantrumu lau- .’
*

I
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

A.A. BRONĖ PALILIŪNAI- žmo^U3 turi silpnybių; aš UHU11& IHLILIUIIAI ir jų įurįu Gyvendamas 
negali išvengti neįžeidęs 
kito asmens, o daugiausiai 

— Netik ir ne už savo privatiškus 
Lietuvos Vyčiai liūdnai, reikalus.
sudejavo spalių 17 d., bet daug kartų tą padaręs, ir 
ir visa Chicagos jaunuo
menė, ypatingai Šv. Kazi
miero Akademija apsi
traukė gedulo šydu, kai 
išgirdo, kad mūsų a.a. 
Bronė Paliliūnaitė užmer
kė akutes.

a. a. Bronė Paliliūnaitė 
užbaigus Šv. Kazimiero 
Akademijos pradinę mo
kyklą 1924 m., įstojo į A- 
kademijos generalius kur
sus. Nuo pirmos dienos 
pasireiškė jos nepaprastas 
darbštumas ir uolumas, o 
drauge ir malonumas. Ji 
buvo visų mylima, — tiek 
bendramokslių, tiek fakul
teto.

Paskutiniais akademijos 
metais, ji buvo raštininkė 
Library Club’o, ir Senior 
klasės. Taipgi narė S. C. 
A. A. ir Spiritual Council, 
ir apart to Šv. Kazimiero 
Akademijos “Aidų” (S. C. 
A. Echoes) business vedė-

TĖ
Chicago, III.

Aš jaučiuosi

maniau, kad vien dėlto ir 
savo draugų netekau. Eet 
apsirikau. Štai mano ir 
mano žmonos brangūs 
draugai ir jų šeimynos, 
kurie mus atjautė mūsų 
25 metų gyvenimo sukak
tuvėse: pp. Akstinai, Smil
giai, Navickai, Kudirkai, 
Kavaliauskai, Kūrai, .Ta- 
sioniai, Bartuliai, Aidu- 
koniai, Navickai. Zinevi- 
čiai, Tvaskai. Vilkišiai, 
Pazniokai, Avižiniai, Gle- 
bai, varg. A. šlapelis, 
Kneižiai.

Pagerbimo vakaras, ku
rį jūs suruošėte , mums 
bus visada atmintyje. 
Mes labai įvertiname jū
sų linkėjimus, dovanas ir 
atsilankymą. Šis įvykis 
nebus pamirštas mūsų gy
venime. Mes tain pat iš 
savo pusės pasižadame jū
sų, brangūs draugai, nie
kada neoamiršti. Visiems 
atsilankiusiems tariame 
širdingiausią ačiū.
J. Verseckas ir Šeimyna.
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kia nepaprasto koncerto, iJos ambicija buvo auk- 
kuriame dainous visų lie
tuvių mylimi, ir atsižy
mėję dainininkai, muzikas 
Jonas Čižauskas ir p-nia 
Marijona Čižauskienė iš 
Worcester, Mass. Koncer
tas įvyks lapkričio - No- 
vember 14 d., 6:00 valan
dą vakare. Įžanga 50 
tų.

' šeštadienį, spalių 
Mykolas ir Barbora 
siuliai minėjo 25 metų ve
dybų sukaktuves arba si
dabrinį jubiliejų. Ta pro
ga p-nios Masiulienės se
sutė ir p-nios Gedrimienė, 
Januškienė, Pečiulienė, ir 
jubiliejantų dukrelės su
rengė pagerbimo puotą, 
kurioje dalyvavo 350 as
menų. Atsilankė skaitlin- 

Įgai giminiu iš Worcester, 
Mass. ir kitų kolonijų.

Sekanti giminės iš Wor- 
cester, Mass. paša k ė 
trumpas kalbas: p-nios M. 
Vitkienė, O. Tamutienė. 
F. Jančauskienė ir F. 
Rukšnaitis. Vietiniai kal
bėjo: p-nas Š. Varca, J. 
Šukaitis, F. Sangaila, po
nia Makauskienė ir M. Jo- 
kubaitė. Visi ir visos išrei
škė gerus linkėjimus po
nams Masiuliams.

Nuo susirinkusių įteik
ta graži dovana — sidab
riniai peiliai, šakutės ir 
šaukštai; p-nai Ignas ir 
Mikalina Radavičiai įtei
kė didelę sidabrinę tacą; 
p-nia Julijona Skarulienė

• v
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Rytinių Valstybių Žinios
-r.

mas Spellačy,' pirm. Ed.
Mončiūnas, kunigai: Va- 
lantiejus, Gauronskas, A- 

IŠKILMINGAS BANKIE- bromaitis, Dr. Jagminas, 
TAS KLEBONĄ PA- MIC., (kuris atstovavo 

GERBTI |kun. Dr. Navicką), Pan-
Spalių 24 d. po pietų vi- kus> Karkauskas, Gradec- ! 

sos lietuvių Švč. Trejybės Į kas, Vaitekūnas, Karlonas 
parapijos 16 draugijų su<ir Ražaitis. Paskui kalbe- 
rengė šaunią vakarienę ir J° daktarai. Mikalonis ir 
programą paminėti kleb. Aukštikalnis; Kazys šim-
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HARTFORD, CONN.

cen-

17, 
Ma-

• štesniosios mokyklos mo- 
. kytoja; pavyzdžiu buvo 
punktuališkume; ypatybė 
— greitumas; obalsis:
“Nevertas jis gyventi, t
kurs gyvena vien sau”.

Taipgi tais pačiais 1928 
metais, Bronislova baigė 
Akademijos Konservatori- gams už suruoštą bankie- 
ją. Mokyklos laiku ji pa- spalių 12 d. š. m. mū- 
rašė keletą gražių muzi- Sy 25 metų vedybinio gy- 
kos veikalėlių ir visuomet venimo sukaktuvių proga, 
buvo Akademijos parengi- mūsų namuose. Dėkoja
mų akompanistė. . me linkėjimus, vaišes

Užbaigus Akademiją, į- jr <jovanas. Ypatingai dė
sto jo į De Paul Universi- jame pp; Smilgiams, 

ir brolienėms

BERKLEY, MASS.

i

NUOŠIRDI PADĖKA
Mes nuoširdžiai dėkoja

me savo giminėms ir drau-

stojo į De Paul Universi- k6-jame
tetą ir po keturių metų, broliams __ ________
gavo diplomą. Paskiaus ne K]evamS) šepučiams, Ska- 
tik buvo vargonininkė ino- pjnskįenei ir kitiems. Lai 
kyklos ~ vaikučiams Gim. pįevas atlygina visiems 
Pan. Švenč. bažnyčioje, u* parodvtą mums meilę 
bet daug darbavosi Vyčių 
tarpe, kur jau L. V. Cen-

Mažeika 
atsiliepė

ir nuoširdumą.
Antanas ir Veronika

Klevai.
f

tro Pirm. A. 
spaudoj gražiai 
apie jos veiklą.

Amžiną atilsį 
Viešpatie!

, Jonas Mončiūnas, 
Vincas Žalnieraitis, pr^f. 
Aleksis, Elžbieta Kočiū- 
nienė (šeimininkių virši
ninkė), Giedraitienė, Ag 
nė Kasmonaitytė, vakaro 
vedėjas kun. Kripas. Ga
lutinai kalbėjo solemni- 
zantas kun. J. Ambotas ir 
dėkojo visiems ir visoms 
darbininkams - kėms. sve
čiams trumpai minėdamas 
praeities darbus, prašė ko- 
operavimo ateity, ypač 
jaunimo.

Draugijos paskui įteikė 
dovaną, ir taipgi Marijos 
Vaikelių pirm. Agnė Kas
monaitytė įteikė nuo Ma
rijos Vaikelių dovanėlę. 
Giedraičiai aukavo gėles.

Vienu žodžiu vakarienė 
labai pavyko. Dalyvavo 
nemažai žmonių iš Water- 
bury, New Britain -ir 
Hartfordo apylinkes. Rei
kia padėkoti visoms ir vi
siems darbininkams, ku
rių vardus pavardes iš
vardyt čia nėra vietos ir 
laiko. Visi ir visos darba
vosi pavyzdingai ir manau 
visi ir visos, kurie atsilan
kė neapsivylė. Vietiniai 
laikraščiai gražiai aprašė 
ir talpino paveikslus.

kun. J. Amboto 25 metų kus’ 
klebonavimo sukaktį. Va
karienė buvo šauni. Val
gius pagamino parapijos 
darbščios moterys. Buvo 
pilna svetainė žmonių.

Muzikos programą išpil
dė šie: Švč. Trejybės pa
rapijos choras, vadovybė
je Justino Balsio. Duetą 
išpildė Ona Bucevičiutė ir 
Valerija Kaunietvtė; solo 
dainavo Betty Holeck, Va
lerija Kaunietytė, Ona 
Bucevičiutė, Matas Kri
pas. Jonukas Kripukas de
klamavo ir padainavo vie
ną linksmą klebonui pa
gerbti dainelę, ir Mvko- 
liukas Kripukas padekla
mavo ir pianu skambino.

Paskui Pranas Šimkus 
iš Worcesterio, kuris lai
mėjo Major Bowes Ama- 
teur Radio Hour circuit 
tour visoj Amerikoj ir 
grojo Darbininkų Radio 
programoj grojo armoni- 
nika ir dainavo angliškai 
ir lietuviškai. Paskui ger
biamieji Sintautai iš New 
Britžin dainavo solo.

Prano Pakėno orkes
tras grojo maršą klebonui 
įeinant su visais parapijos 
dr-jų pirmininkais - ėmis 
ir vice-pirm., Legijono ir 
Moterų Auxiliary. Po va
karienės toji pati orkestrą 
grojo šokiams.

Prakalbas sakė sekan
tieji: Miesto majoras Ta-
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duok jai
I. R

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

numoti. mass.
ŠIRDINGAI ACIt !

Dėkojame Dievui, kad 
leido mums sulaukti 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių. Tie 25 metai 
prabėgo labai greitai ir 
laimingai. Kiekv ienas

i Kabiališkiui, Rockford, 
III. — Tamstos korespon
dencija apie parapijos fė- 
rus, pamokas ir parapijos 
laimėjimus netilps, nes 
jau apie tai tilpo kito mū
sų korespondento. Bet dėl
to Tamsta nepadėkite 
plunksnos rūdyti. Rašyki
te dažnai ir tuojau po į- 
vykių. Tamstos bendra
darbiavimas ‘Darbininkui’ 
labai reikalingas.

Frankiui Matukui, Phi- 
ladelphia, Pa. — “Darbi
ninkas” nėra politinis lai
kraštis, ir todėl politiniai 
pranešimai, atsišaukimai 
turi būti apmokami. Ne
mokamai netalpiname. 
“Darbininko” administra
cija priima visų politinių 
partijų, kurios nėra anti- 
katalikiškos,. skelbimus 
apmokamai.

UNDEN, N. J.

iš Maspeth, L. I. prisiuntė 
gražią šilkinę bedspread.

Ilgiausių metų linkiu ir 
aš p-nams Masiuliams.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston

' Lapkričio 7 d., 8:30 vai. 
vakare, Linden Hali, 
Wood Avė. ir 16th St. bus

Kalėdinė
Ekskursija

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW Y0RK0:

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

HAMBUBG-AMEBICAN LINE
BOBTH GEBMAB 110TD

252 B0YL8T0N 8T, BOSTON, MASS.




