
J DABARTIES 
rpiLDĖsruos!

Lietuvos Vyriausybė Atitaisė 
Savo Klaidą

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

‘ 4
i<

/

LITHUANIAN NEWS
Published every 

TUESDAY and FRIDAY 1
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

L .

/J

hJ

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) RUGSĖJIS (September) 27 D., 1938 M., Nr. 73. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI
Savaitraštis “Amerika” 

rašo, kad šiomis dienomislaou, Adu D1UU11O U.1C11VLU1O 

išleistas įstatymas Lietu
voje, kuris panaikina bu
vusią Vytauto Didžiojo u- 
niversiteto katalikišką fi
losofijos skyrių baigu
siems auklėtiniams skriau
dą — jiems dabar pripažin
tos «valstybės aukštąjį 
mokslą baigusių asmenų 
teisės.

Iš to kas čia pasakyta su
prantama, kad išleistas į- 
statymas pripažįsta baigu
siems mokslus teises kata
likiškame filosofijos sky-l 
riuje, bet nepasako ar tas 
skyrius paliekamas kaip; 
buvo,' ir ar baigusiems: 
mokslus bus pripažintos i 
lygios teisės su baigusiais; 
mokslus universiteto ki-1 
tuose skyriuose ir ateityje. |
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tLietuva Nele' 
Per Savo Žemę

tiRusŲ 1

Viesulas Sunaikino Lietuvių 
Namus

Pereitą trečiadienį, rug
sėjo 21 d. baisus viesulas 
sunaikino daug nuosavy- i 
bių ir užmušė šimtus žmo-| 
nių.

“Darbininkui” praneša, 
kad pp. Sinkevičiai, gyv. 
E. Ninth St., So. Bostone 
daugiausia nukentėjo. Ka
da viesulas nuplėšė U. S.l 
Fastener kompanijos dirb
tuvės stogą, tai krisdami 
balkiai ir plytos įlaužė pp. 
Sinkevičių 3 šeimynų na
mo prieky.

Pp. Karčiauskų ir pp. J. 
Navickų, gyv. Raven St., 
Dorchester išvertė me
džius.

Daugiausia iš lietuvių 
nukentėjo materialiai adv. 
Benjaminas Sykes, gyv. 
Norwood, Mass., kurio va
sarnamį (Wareham, Mas- 
sachusetts) viesulas ir 
vanduo visiškai nuo pama
to nunešė ir į šipulius su
daužė. Audros metu vasar- 
namyj buvo adv. Sykes tė
vukas, ir jis tik dėka kai
mynų išsigelbėjo. N__ 1.
lių padaryta $5,000.00.

Taipgi viesulas ir van
duo sunaikino p. Edv. Čio- 
čio, LDS nario, gyv. Provi
dence. R. I., vasarnamį, ku
ris kainavęs $5,000.

Iš Providence praneša, 
kad tokios audros ir potvy
nio niekas neatmena. Per 
7 minutes vanduo pakilo 
23 pėdas. Taip, kad niekas 
nesuspėjo pabėgti. Bet iš 
lietuvių mažai kas nuken
tėjo. Lietuviu parapijai pa
daryta $25.00 nuostolių.

Rhode Island valstybėje 
žuvo virš 300 žmonių.

Prašome visų lietuvių 
pranešti “Darbininko” re
dakcijai kas, kiek ir kur 
nukentėjo nuo viesulos ir 
potvynių.

Ryga, Latvija, rūgs. 26— 
Šiomis dienomis Lietuvos 
vyriausybė pranešė Vokie
tijos vyriausybei, kad ji ne
turinti nei karinės sąjun
gos, nei militarinės sutar
ties su Rusija, ir kad ji ne
leisianti sovietu kariuome
nės per savo žemę, jeigu 
kiltų karas.

Lietuva, Latvija ir Estija 
nesikreipė prie Anglijos, 
Prancūzijos ir Sovietų Ru
sijos, kad pripažintų ir gin
tų Pabaltijo valstybių neu
tralitetą kilus karui.

Amerika Už Taiką

Nepriėmė Hitlerio
Reikalavimų

Prez. Roosevelto Prašymas 
Palaikyti Taiką Sumažino 

Karo Įkarštį

mirė rugsėjo 23 d., Readlng, Pa. Laidotuvės Į- 
vyksta antradienį, rugsėjo 27 d., Chicago, III.

A. a. Aleksandras Būblys, MIC., gimė 
Aukštaičių krašte — švedasuose, geg. 1,1872 
metais, pasiturinčių tėvų šeimoje. Bet jo tė
veliui mirus, jis didelių patogumų neturėjo. 
Baigęs šešias gimnazijos klases Įstojo į dva
sinę kunigų seminariją Kaune ir lapkričio 13 
d., 1894 metais Įšvęstas kunigu.

A. a. kun. Aleksandras buvo gabus rašy
tojas, poetas ir Įžymus pamokslininkas. Jis 
buvo visų labai mylimas ir gerbiamas.

Nežiūrint, kad a. a. kun. Aleksandras tu- 
Joniškyje,rėjo Lietuvoje didelę parapiją 

apleido ją ir jstojo j Tėvų Marijonų Kongre
gaciją, kurioje nuoširdžiai dirbo iki paskuti
niam širdies suplakimui. A. a. Tėvo Aleksan
dro Būblio mirtis sukrėtė nevien Tėvų Mari
jonų Kongregaciją, bet visą lietuvių katalikų 
visuomenę.

(0 Milijonų Nuostolių Conn. 
Valstybėje

R. I. Reikalauja 
$25,000.000 Pašalpoms

Hartford, Conn., rūgs. 
26 — Connecticut valsty
bėje audra ir potvyniai pa
darė materialių nuostolių 
už $60,000,000. Vien Hart
forde nuostoliai siekia 
$5,000,000. Connecticut u- 
pė pradeda nusekti. Susi
siekimas tebėra nutrauk
tas. Apie 60 tūkstančių te- 
lephonų neveikia. Iš ketu
rių tūkstančių žmonių, ku
rie laike audros ir potvynių

Prez. Roosevelt savo pra
šyme Hitleriui ir Benes 
pareiškė, kad Amerika už 
taiką pasaulyie, bet kilus 
karui, nebus pasaulyj vals
tybės, kuri mažiau ar dau
giau nebūtų įvelta į karą. ^uvo išsįkraustęF iš savo 
Vad Prez- namų, jau tūkstantis
neduoda jokio užtikrinimo, g^’^t daug jų ir 
kad kilus karui Europoje | 8 »
Jung. Valstybes nestotų i 
karą. Karas vra baisi ne- -
laimė, dar baisesnė ir už 
buvusią viesulą ir potvy
nius.

Visas katalikiškas pasau
lis meldžiasi už taiką, šv. 
Tėvas, Popiežius Pijus XI 
skyrė “pereitą sekmadienį
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su-

nes namai sunai- 
_, kad juose gy

venti nebegalima. Ligų 
ženklų dar nesimato.

lydai Pradėjo Naujus 
Metus

»J -------------- 'JF,
maldoms už taiką. Popie- Rugsėjo 26 d. žydai pra
šiaus balso paklausė net ir dėjo naujų metų Šventes, 
įvairių sektų krikščionys. Žydai pradedą 5699 metus.

Providence, R. I., nigs. 
26 — Rhode Island valsty
bėje viesulas ir potvynis 
sunaikino 1500 vasarna
mių, apdraskė daugybę na
mų, vanduo sunaikino 
daug turto ir žuvusiųjų 
žmonių skaičius veik sie
kia 400. Gubernatorius Ro- 
bert E. Quinn reikalauja 
$25,000,000 iš Federalio 
fondo pašalpoms nukentė- 
jusiems gyventojams.

New Hampshire Valstybėje 
Žuvo 22 Žmonės

Materialiai Nuostoliai Sie
kia 22 Milijonų Dolerių

VVashington, D. C., rūgs. 
26 d. — Prez. Roosevelt 
paskutinioje karo įkarščio 
valandoje tiesioginiai pa
siuntė Hitleriui ir Benes, 
Čekoslovakijos prezidentui 
prašymą susilaikyti nuo 
karo ir palaikyti taiką Eu
ropoje. Šį prez. Roosevelto 
prašymą nuoširdžiai parė
mė Anglijos premieras 
Chamberlain.

Chamberlaino asmeniš
kas laiškas Hitleriui nu
vežtas orlaiviu. Tokiam j 
Chamberlaino žygiui pri- 
tarė ir Prancūzijos vyriau-; 
sybė. Laiško tekstas nepa-l 
skelbtas.

Prez. Rooseveltui atsi-
Tūkstančiai darbininkų šaukus palaikyti taiką, ka- 

beversdami griuvėsius ro įkarštis sumažėjęs. 
Naujoje Anglijoje, praėjus Suprantama, kad karui 
audrai ir potvyniams, jau prasidėjus ir Jung. Valsty- 
surado apie 600 žmonių žu- bės bus įtrauktos, 
vusių audros ir potvynių 1 --------------
nuteriotose vietose. Vien 
Rhode Island. valstybėje 
2__ apie 300-žMionių; Mas-
sachusetts apie 200; New 
Hampshire — 22; Connec
ticut 70; Vermont — 6, 
Maine 1. Kiek žuvo New bių ambasadorius Paryžiui 
York ir New Jersey valsty- įsakė visiems Jung. Valsty
bėse dar neturime žinių, bių piliečiams kuogrei- 
Rhode Island ir Connecti-. čiausiai išvažiuoti iš Pran- 
cut daugiausia nukentėjo cūziįos į Jung. Valstybes, 
nuo potvynių. Massachu- jeigu jie tik tą gali padary- 
setts valstybės vakarinę ti.

(00 Žmonių Žuvo Naujoje 
Anglijoje
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setts valstybės vakarinę 
dalį potvyniai taip pat nu- 
teriojo.

Vermont Valstybėje Žuvo 
(Žmonės

Rutland, Vt., rūgs. 26 —

• v

Jung. Valstybių Piliečiams 
į Įsakė Išvažiuoti

Paryžius, Prancūzija, —
Rūgs. 26 — Jung. Valsty-

Lenkai Reikalauja Tescheną

Prague, Čekoslovakija,— ginti Čekoslovakiją. Angli- 
Rugs. 26 — Čekoslovakijos ja vis dar laikosi neutraliai 
vyriausybė, sravus Hitlerio ir stengiasi sutaikinti, tei- 
nau jus reikalavimus, juos singiau pasakius, paten- 
vienbalsiai atmetė ir nuta- kinti Hitlerį. Bet vargiai 
rė ginti Čekoslovakijos ne- Anglijai pavyks, nes Hitle- 
priklausomybę.

Prancūzijos vyriausybė [imtini ne tik Čekoslovaki- 
taip pat nepripažino Hitle- j jai, bet ir visoms demokra- 
rio reikalavimų ir nutarė itinėms valstybėms.

rio reikalavimai yra nepri-

NAUJI HITLERIO REIKALA
VIMAI

Londonas, Anglija, rūgs.,dar daugiau sustiprino. 
26 — Vokietijos kancleris; Bet ką jis dabar daro su 

" i visai 
su ja nesiskaito, ginklu 
taikosi užgrobti.

------- VUAIULIJUO AailLlUliOi lYCį. J1O UdUCU UC 

Hitleris, nuvykus į Vokie-!Čekoslovakija? Jis 
tiją premierui Chamberlai- 
nui, įteikė šešių punktų ul
timatumą Čekoslovakijai, 
kuriuos Čekoslovakijos vy
riausybė atmetė. Premie-! 
ras Čhamberlainas, gavęs į 
naujus Hitlerio reikalavi
mus, buvo priverstas nu
traukti derybas su Hitleriu 
ir grįžti į Angliją.

Hitleris po to, kada Čeko- , vadas, Konrad Heinlein ir 
Slovakija priėmė pirmuo- 150 jo uniformuotų karei- 
Clinci LjT+-l/\ni/x Ir nl n yn 11 n — ~ — — — -...L. .. XI . . TT —

Sudetų Nacių Vadas Įžygia
vo Su Savo Korpusu Į 

Čekoslovakiją
Asch, Čekoslovakija, — 

Rūgs. 26 — Sudetų nacių

1

Varšuva, Lenkija, rūgs. 
26 — Lenkijos vyriausybė 
pasiuntė Čekoslovakijai 
reikalavimą, kad atiduotų 
Tescheną, kur esą apie

Šioje valstybėje laike aud-l 200,000 lenkų, kurie esą 
ros žuvo 6 žmonės. Namų varžomi. Lenkai pareiškę, 
ir kitokią nuosavybę sunai- kaip tik vokiečiai ginklu 
kino už milijonus dolerių J užsimos atplėšti Sudetų 
Vien ūkininkai turi milijo- kraštą, tai ir lenkų kariuo-
ną dolerių nuostolių.

Svetimšaliai Radikalai Bėga 
Iš Ispanijos

MANCHESTER, N. H., 
rūgs. 26 — Pranešimai iš 
viesulos ir potvynių nute-; 
notų vietų paduoda, kad 
22 žmonės žuvo ir padary
ta 22 milijonų dolerių ma-* 
terialių nuostolių. ‘

Henday, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, rūgs. 26 
— Ispanijos radikalų vy
riausybė pranešė Tautų 
Sąjungai, kad ji atleidžian
ti iš savo kariuomenės sve
timšalius, ir prašo, kad 
Tautų Sąjunga tarpinin
kautų užbaigti karą.

Pažymėtina, kad tokį žy
gį Ispanijos radikalų vy
riausybė padarė, kada pa
matė, kad nėra galimybės 
nugalėti nacionalistus.

Svetimšaliai radikalai 
kareiviai bėga iš Ispanijos. 
Spėjama, kad ne Ispanijos 
radikalų valdžia atleidžia 
svetimšalius kareivius, bet 
patys kareiviai atsisako 
kariauti ir grįžta į savo ša
lis. Lietuvių komunistų 
spauda praneša, kad ir lie
tuviai radikalai vieni jau 
sugrįžo, o kiti grįžta.

Ispanijos nacionalistai 
smarkiai sumušo radikalus 
Ebro fronte.

menė puls Tescheną. Len
kai reikalauja 600 ketvir
tainių mylių Čekoslovaki
jos žemės.

Ponai, lenkai, o kaip su 
Vilniaus kraštu? Laikas jį 
grąžinti Lietuvai.

Lenkų straksėiimas gali 
palaidoti ir Lenkijos nepri
klausomybę, jeigu kiltų 
pasaulinis karas.

Lyga Laukia Čekoslovakijos 
Klausimo

Geneva, rūgs. 26 — Tau
tų Sąjungos diplomatai 
laukia, kada bus įteiktas 
Čekoslovakijos klausimas. 
Bet nei Prancūzija, nei An
glija, nei Rusija kol kas to 
klausimo nekelia Tautų 
Sąjungos posėdyj. Rusijos 
užsienių komisaras Litvi- 
nov pareiškė, kad jeigu An
glija ir Prancūzija spaus 
Čekoslovakiją priimti Hit
lerio reikalavimus, tai jis 
paduosiąs Tautų Sąjungai 
skundą. Bet ką tai reiškia 
Tautų Sąjunga didžio
sioms valstybėms. Ji jau 
palaidota, nes to norėjo di
džiosios valstybės.

sius Hitlerio reikalavimus, 
pareikalavo štai ką:

1. Kad tuo jau išsitrauktų 
Čekų kariuomenė, policija 
ir rubežiaus sargyba iš Su
detų krašto.

2. Sudetų kraštas turi bū
ti atiduotas Vokietijos 
kontrolei su taip vadina
momis “Maginot Line” 
tvirtovėmis, dirbtuvėmis, 
geležinkeliais, viešosiomis 
įstaigomis, vieškeliais ir 
radio įrengimais.

3. Visus Sudetų krašto 
vokiečius Čekoslovakija 
turi atleisti iš savo kariuo
menės, policijos ir žandar
merijos.

4. Turi paleisti visus vo
kiečių kraujo politinius ka
linius į laisvę.

5. Sudetų krašto vietose, 
kur tikrai nėra žinoma 
kiek yra vokiečių gyvento
jų, turi įvykdyti plebiscitą, 
kuris būtų pravestas tarp
tautinės komisijos.

6. Įvairius klausimus dėl 
taikos, * kurie gali kilti 
spręs Vokiečių - Čekų ben
dra komisija.

Šių Hitlerio reikalavimų 
Čekoslovakija nepriėmė.

vių perėjo rubežių iš Vo
kietijos ir žygiuoja į Eger. 
Toje dalyje Čekoslovakijos 
kareivių mažai. Bet gal jau 
pasiuntė daugiau, kad ga
lėtų, kilus sukilimui, jį nu
malšinti. Naciai sveikino 
Heinleiną. Naciai turį savo 
kontrolėje apie 20 mylių 
plotą Čekoslovakijos žemė
je.

Naciai Laukia Hitlerio 
Kalbos

Berlynas, Vokietija, — 
Rūgs. 26 ’ ""
kietijos diktatorius Hitle
ris kalba į visą pasaulį, o 
ypač naciams. “Darbinin
kas” jau bus atspausdin
tas, kada Hitleris kalbės. 
Todėl negalime paduoti jo 
kalbos turinio. Spėjama, 
kad jeigu Anglija ir Pran
cūzija nuoširdi Čekoslova
kijai, tai Hitleris suminkš
tės pamatęs, kad veik visas 
pasaulis prieš Hitlerio už
simojimus.

Šį vakarą Vo-

Hitleris Sulaužė Sutartį
P ragu e, Čekoslovakija, 

rūgs. 26 — Iškelta viešai, 
kad 1926 m. Vokietija ir Če
koslovakija pasirašė arbi
tracijos sutartį, būtent, 
kad visi nesusipratimai tu
ri būti sprendžiami arbi
tracijos keliu arba tarp
tautiniame teisme. Tą pa
čią sutartį 1936 m. Hitleris

Lietuva Prisirišusi Prie 
Tautą Sąjungos Principų 
• -Į I

Geneva, rugsėjo 26 dieną 
— Užsienių Reikalų Minis
tras Lozoraitis Tautų Są
jungos pilnaties posėdyje 
pasakė kalbą, pabrėždamas 
Lietuvos prisirišimą prie 
Tautų Sąjungos principų. 
Kiekvienam nariui turi bū
ti palikta teisė apsispręsti, 
ar jos ypatinga padėtis lei
džia jai dalyvauti sankcijų 
prievolėse ir kuriuo mastu.

UŽUOJAUTA

LDS. Centras, “Darbininko” Re
dakcija ir Administracija reiškia gi
lią užuojautą Tėvų Marijonų Kon
gregacijai mirus a. a. Kun. A. Būb?x, 
liui, mic. ;;
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VIETINES ŽINIOS
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Lankėsi “Darbininko"
Redakcijoj

metus pradėjo Bostono Univer
sitete Law School, o Albertas 
Palionis Tafts Dental College. 
Pp- Jonas ir Rozalija Mončiūnai 

j yra LDS 6 kp. nariai, ir atvykę 
jį Bostoną norėjo aplankyti 
■ “Darbininko” redakciją, bet 
smarkus ir audringas lietus juos

nas, grodamas lietuyiš|uą 
ir angliškus kūrinius-

Teko nugirsti, kąį “Du
bininko” adm. A.'PekEaus 
tą vakarą užkvietė Jack 
Sharkey dalyvauti “Darbi
ninko” metiniame baliuj, 
kuris įvyks spalių 29 di, 
Eikš Ballroom, Cambridge, 
Mass. Rap.

iškuš

PABBININKK3
MĮgijps "

Šeštadienį, rugsėjo 24 d. “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi 
stud. Antanas Skirius, Lietuvos 
žurnalo “Naujoji Romuva”, 
administratorius, kuris kaipo sulaikė. Tad p. Mončiūnas pa- 
stipendiatas mokosi Mariana- šaukė telephonu 
polio Kolegijoj, Thompson, ir šių žodžių rašytojas turėjo 
Conn. Stud. Antanas Skirius yra progą nuvykti pasimatyti su pp. 
laikraščio “Darbininko” nuošir- Mončiūnais ir pasikalbėti įvai- 
dus bendradarbis. Jis pasakojo, riais klausimais, o ypač sužinoti 
kad pereitą trečiadienį po pietų1 įspūdžius iš Lietuvos, 
smarkus viesulas nuteriojo iri 
Marianapolio Kolegiją. Rūmai 
mažai nukentėjo, bet sodas, gė
lynas ir miškas liko kaip po ka
ro.

Viesulas išvertė gražius ir 
brangius medžius, už kuriuos: 
buvę galima gauti didelius pini-: 
gus, jeigu Kolegija būtų norėjų-, 
si parduoti.

Stud. Antanas Skirius, sekma
dienį, rugsėjo 25 d., L. Vyčių 
Naujos Anglijos Apskričio su
važiavime, So. Bostone skaitė 
jaunimui turiningą paskaitą.

PAMALDOS

Spalių 10 d., 7 :30 vai. vak 
Šv. Petro lietuvių par. bažny
čioje prasidės moterų pąįęįjęs. 
Šįmet misijų vedėju bus Tėvas 
Ęonayeptųrą Paulukas, Q. p., 
Lietuvos Pomininkonų provinci
jolas. Baisiųjų katastrofų suku
ty kiekviena mergina ir moteriš
kė turės gražios progos dvasiš
kai atsigaivinti' ir prisirengti 
per misijas.

“Darbininką”

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, rugsėjo 27 
d., š. m., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro parapijos salėje, 
492 E. 7th St., So. Bostone, 
įvyks LDS 1-mos kuopos 
susirinkimas. Kviečiami 
visi nariai dalyvauti. V-ba.

Grįžęs Iš Lietuvos Džiaugiasi 
Įspūdžiais

Kiek laiko atgal grįžo iš Lie
tuvos p. Jonas Mončiūnas su sa
vo žmona, gyv. Hartford, Conn. 
Pereitą antradienį, rugsėjo 20 
d. atvežė savo sūnų Praną ir pp. 
Pavilionių sūnų Albertą į- Bos-; 
toną, kurie lanko čia universite
tus. Pranas Mončiūnas antrus

DAKTARAI

Pp. Mončiūnai grįžo iš Lietu
vos patenkinti. Džiaugiasi, kad 
Lietuva per 20 nepriklausomy
bės metus padarė didelį progre
są. Nepriklausomos Lietuvos 

Į gyventojai labai patenkinti že
mės reforma. Tik per pastaruo
sius metus buvo kiek sunkiau 
verstis ūkininkams ir darbinin
kams, kada sumažėjo Lietuvos 
produktams marketas užsienyje. 
Šiais laikais visi esą susirūpinę 
karu. Ultimatumo priėmimu ne
patenkinti esą jaunimas ir ka
riuomenė. Bet valdininkai ir kai- 
kurie kariuomenės vadai tvirti
nę, kad kitos išeities nebuvo, 
kaip tik priimti ultimatumą.

Lietuvos Nepriklausomybės ir 
550 metų Krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje jubiliejų minėjimai 
buvo įspūdingi ir turiningi. Vi
sur pastebėjęs didelį entuziaz
mą. Pavasarininkų Kongresas 
buvo gausus ir iškilmingas.

p. Jonas Mončiūnas, prašomas 
redaktoriaus rašyti savo įspū
džius iš Lietuvos, pasižadėjo 
rašyti.

Pp. Mončiūnai, palikę savo šu
tų Praną ir Albertą Pavilionį, tą 
patį vakarą išvyko į Worcesterį, 
kur pernakvoję grįžo į namus.

šeštadienį, rugsėjo 24 d. teko 
sutikti pp. Mončiūnų sūnų Pra
ną, ir jis sakė, kad jo tėveliams, 
važiuojant iš Worcester dėl pot-

■ vynių vakarinėje Massachusetts 
; ir Connecticut dalyse prisėjo pa

daryti “extra” keletą desetkų 
mylių, kad pasiektų Hartfordą.

■ Vietomis keliai buvo uždaryti.

Šv. Petro lietuvių par. So. Bos
tono bažnyčioje įvyksta Pran
ciškonų - Tretininkų pamaldos 
ir susirinkimas, rūgs. 28 d., 7:30 
vai. vakare.

Spalių 1 d., 7:30 vai. vak., pra
sidės Rožančiaus mėnesio pa
maldos. Po jų Tėvas J. Stašai
tis pradės Tretininkams metines 
rekolekcijas.

Spalių 2 d. bus švenčiama Pa
nos Marijos Rožancavos šventė.

VILNIAUS GĘPULOS 
MINĖJIMAS

MIRĖ

Rūgs. 24 d., miesto ligo
ninėje, mirė Amelija Ja- 
remskienė, 46 metų, gyv. 
262 W. 4th St., So. Bostone. 
Ji paėjo iš Vilniaus krašto 
Amerikoje pragyveno 26 
metus. Paliko du sūnų ir 
dukterį. Laidojama iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, rūgs. 
27 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Šiuomi turime garbės praneš
ti gerbiamai So. Bostono lietu
vių visuomenei, kad mūsų nuta
rimu, yra paimta So. Bostone 
patogiausia salė — So. Boston 
High School — ir ten įvyks Vil
niaus Gedulos minėjimas, spa
lių 9 d., 7 vai. vak. Kalbės kun. 
J. Balkūnas, iš Maspeth, N. Y., 
ką tik aplankęs Vilnių. Muzikėlę 
programą išpildys Šv. Petro pa
rapijos bažnytinis choras, vado
vybėje artisto R. Juškos. Už- 
kvietėme ir daugiau kalbėtojų. 
Kviečiame visuomenę. Rengiame 
minėjimą 7 vai. vakare, nes tik 
tuomet tegalės pribūti mūsų 
principalis kalbėtojas.

Federacijos Skyrius.

VAŽINĖJASI -

ŠLIUBAI
Rugs. 25 d., panelė Ona 

D. Genevičiūtė gyv. 20 Po- 
plar St., Bostone, ištekėjo 
už Jono Driscoll. Liudijo 
Pranas Driscoll ir Marijona 
Genevičiūtė.

Sekė šliubas Jono Burūs 
su Antanina Augustinavi-

Lietuvis Dantistas
1L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

STEPONO DARIAUS 
POSTO BANKIETAS 

PAVYKO

i

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)'

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inmah arti Centrai Są., 

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA 7 kamba

rių modemiškai įrengtas namas, 
centralinė šiluma ir visi įrengi
mai, arti lietuviškos bažnyčios, 
Cambridge, Mass. Telefonuokite 
— Kir 9221.

BUčERYS paieško darbo So. 
Bostone. Turi daug patyrimo 
šiame amate. Vartoja keletą kal
bų. S. V. Amerikos pilietis. Turi 
automobilį ir vairavimo laisnį. 
Atsišaukite į “Darbininką”, 366 
W. Broadway, So. Bostone.

(16-23-30)

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
ių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broždway,
So. Boston, Mass.

■

TEL.ABOJTDH 2680.
T

GRABORIAI

’UVGN
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

Jack Sharkey
Buvęs pasaulinis bokso 

čampijonas, Jack Sharkey, 
pastangomis B. Petruške
vičiaus apsiėmė dalyvauti 
“Darbininko” metiniame 
baliuje, kuris įvyks spalių 
29 d-> 8 Magazine St., Cam
bridge, Mass. Jack Shar
key apsiėmė pasakyti lietu
vių kalboje 10 minutų pra- 
kalbėlę. Jis sako, laiko 
daug neturįs kalbėti, nes

norįs pašokti lietuvišką 
polką.

Taigi kas norite arčiau 
susipažinti su Jack Shar
key, prašome atvykti į 
“Darbininko” metinį balių 
ir ten turėsite progos sul 
juo pasikalbėti. Panelės, 
kurios norite su Jack Shar- 
kiu pašokti, įsigykite tikie
tus iš anksto!

v •

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

Ponia Alena Mikulskienė 
(Skudrytė) turi ilgas atos
togas. Šiuom laiku ji lan
kosi Califopnijoj. Atrašė 
draugams iŠ Los Angeles. 
Džiaugiasi gamta, oro gra
žumu ir šiltumu.

sti tokį' pagarsėjusį veikalą. 
Taigi dar kartą raginam visus 
pasirūpinti vietas išgirsti “Mi
kado”, Spalių 26 dieną, So. Bos
ton High School Auditorijoj.

Choristas.

— Amerikiečiai broliai 
Matūząi padarė filmą iš 
Tautines plimpijados vaiz-
dų. Filmą labai nusisekusi.

LANKĘSI

LANKĖSI

JosephW. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir
BALSAMUOTOJAS
NOTARY PUBLIC

502 East Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Jį bus rodoma ir Ameriko
je.
— Orįpis susisiekimas 

tąrp Kauno įr Klaipėdos' 
prasidės nuo rugsėjo mėn. 
15 (įįėpos. šita oro linija 
turėjo būti atidaryta liepos 
mėnesį, bet Anglijoje ne-, 
padarė sutartu laiku lėktu
vus.

Pirmadienį, rugsėjo 26 d. 
“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi p. J. Averkienė iš 
Brooklyn, N. Y., “Ameri
kos” administratoriaus po
no Danieliaus Averkos 
žmona. Ponia Jadvyga at
vyko iš New Yorko laivu. 
Viešės South Bostone visą 
savaitę.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Pereitą šeštadienį “Darbinin- 
išciute, gyv. 59 Story J5L, So. ke„ lankėsi Benis Pigaga iš 

Bostone. Liūditojais ._UZS1- Worcester, LDS 108 kp. senas 
. ' narys. Jis papasakojo kiek nuo

stolių viesulas padarė Worces- 
tery ir jo apylinkėje. P-nas B. 
Pigaga, apsilankymo proga, už
simokėjo už pasiųstas jam kny-

Bostone. Liūditojais r-~- 
rašė Karolis Brickly ir Qna 
Augustinavičiūtė. Liaudies Daina

KRIKŠTAS

Rūgs. 25 d., tapo pakrikš
tyta duktė Vinco - Adelės 
(Martinionytės) Zabaraus- 
kų vardais Judita - Ona. 
Kūmai buvo Jurgis Marti- 
nonis ir Marijona Brani- 
kauskienė.

Sekmadienį, rugsėjo 25 
d., Lietuvių salėje įvyko 
Stepono Dariaus Posto 317 
bankietas, į kurį susirinko 
virš 300 žmonių. Bankiete 
dalyvavo ir buvęs pasauli
nis bokso čempijonas Jack 
Sharkey.

Bankietui šeimininkavo 
ir svečius vaišino Stepono 
Dariaus Moterų Auxiliary. 
Bankietas įvyko apatinėje 
salėje, o viršutinėje — pro
grama. Svečiams paval
gius, p. Kąnuskis, trumpai 
pakalbėjęs, pristatė vaka
ro vedėju aav. F. Bagočių.

Kalbėtojai buvo šie: Jo
nas J. Romanas, adv. J. 
Cūnys, Dr. West, John Ha- 
verty, p. Dūkštą, adv. John 
McVey, J. Smigias, p. Rym- 
kus ir St. Stankus. Taipgi 
kalbėjo ir Jack Sharkey 
(Žukauskas). Reikia pas
tebėti, kad Jack Sharkey 
neblogai lietuviškai kalba, 
ir jei jis dažniau su lietu
viais dalyvautų, puikiai lie
tuviškai kalbėtų.

Jack Sharkey dabar varo 
kompaniją už James M. 
Curley, kuris siekia ant
ram terminui gubernato
riaus vietos.

Vakaro programą gra
žiai pamargino jaunos šo
kikės pp. Aldona, Birutė ir

Į Judita Petrusevičiūtės. Už 
gražų pasirodymą, Julija 
Puodelienė Birutei įr Judi
tai įteikė pp gražų bukietą, 
o J. Smigias įteikė gražų 
bukiete Aldonai. Tąipgi po- 

! ra dainų sudainavo p. Ku
bilium'

I

! bukietą Aldonai. T^ip^i po
ra dainų sudainavo p. Ku-

Daug gero ūpo sukėlė
Stepd&rDariaus Posto be-

gėlės.

NEPRIBUVO SU 
PAVEIKSLAIS

Žinios-Žinelės 1$. Lietuvos

Nuoširdžiai Dėkoju.
•r . . ~ f. -

Šiuomi reiškiu nuosir-

Rugs. 22 d., p. J. Januškevi
čius buvo apsigarsinęs rodyti 
gražius iš Liętuvos paveikslus, 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
So. Bostone. Buvo diena po di
džiosios viesulos. Paveikslų ro
dytojas negalėjo pribūti iš Hart
fordo, nes keliai buvo užlieti. Iš 
po baisios dienos žmonės dar ne
buvo atsipeikėję, ir mažai jų te
susirinko. Beabejo tuos paveiks
lus parodys kada bus galima.

Kaimyninės Kolonijos Įdo
maujasi Operete

Šv. Petro didžiojo choro ren
giama garsi operetė “Mikado” 
suįdomino ir Bostono apylinkės 
kolonijas.

Mokytoja Paulina Dravinskai- 
tė iš Stoughtono atsilankius į 
choro praktiką pasiklausyti 
kaip sekasi tas veikalas, buvo 
taip sužavėta, kad nupirko 10 bi-

džią padėką demokratams! betų sau ir savo draugams 
balsuotojams Su f f o 1 k Stoughtone.
County, kurie pereitą ant- Muzikas Mamertas Karbaus- 
radienį rugsėjo 20 dieną kas paėmė 20 bilietų savo cho- 
balsavo UŽ mane. AŠ netu- ristams pereitą pirmadienį. Tre- 
riu galimybės kiekvienam čiadienio vakare Mužikas M- 
asmeniai padėkoti, torelei ” 
per šį laikraštį reiškiu gi
lią padėką tiems, kurie už 
mane dirbo ir balsavo. Pe
reitą antradienį už mane 
balsavo Suffolk County 
105,000 asmenų, kurie savo 
balsavimu reiškė manimi 
pasitikėjimą, kaipo kandi
datą į Sheriff. Mano nuo
širdumas ir pagalba bus 
teikiama visiems 
čiams ir durys 
kįekvienąm.

Dar sykį dėkodamas De
mokratams Balsuotojams 
už teiktą man ko-opęraciją 
ir paramą, aš gi iš savo pu
sės Jums užtikrinu, kad aš 
darysiu tą, kas galima pa
daryti esant Sheriffu.“ ' 

Jūsų/
\ John F. Dowd, Councillor.

balsuotojams
County, kurie pereitą ant-

— Rugpjūčio 25 dieną 
Kaune įvyko Lietuvos-Če- 
koslovakijos tarpvalstybi
nės futbolo rungtynės. 
Rungtynes laimėjo Čeko- 
slovakai.

— Kaune Darbo Rūmai į- 
steigė pirmąją darbinin
kams aukštesniąją mokyk
lą — gimnaziją. Gimnazi
joje mokoma vakarais.

— Susisiekimo ministeri
ja tyrinėja ties Akmene 
vietą cemento fabrikui sta
tyti.

— Vilnijoje organizuoja
ma lietuvių ūkipipkų eks
kursija į nepriklausomąją 
Lietuvą. Ekskursininkai 
žada lankytis Kaune, Klai
pėdoje, Telšių žemės ūkio 
parodoje ir kitose vietose.

— Buv. Valstybės prezi
dentas Al $tulgipskis pa
traukė teisman “Vairo” 
redaktorių prof. Iz. Tamo
šaitį, kurį kaltina puoli
mais “Vairo” žurnale.
T r 1 » \ , • ' * ■ : • ■ *

• »

Kai ėjau aš per lauką,
Per žaliąjį laukelį,
Pamačiau ten panelę 
Grėbiant žalią šienelį.
Nepudruoti veideliai — 
Rūtelių vainikėliu, 
Tai patogi panelė, 
Tinka mano širdelei.

— Duok, panele, man ranką, 
Lai kiti nebelanko.
Jeigu būsi jau mano,
Duok žodelį man savo.
— Ne, nebūsiu aš tavo, 
Neduosiu žodžio savo.

Aš turiu bernužėlį,
Kaip tiktai zerkolėlį,
Ant kalbos malonesnį, 
Ant visko pravamesnį.
Po juodais ūseliukais, 
Raudonais veideliukais, 
Ant kojų kaliošiukai, 
Ant rankų žiedeliukai, 
Su gražiu mundurėliu — 
Rublelių šimtužėliu.
Turi jis žirgužėlį, 
Turi ratus ir važelį.
Tėvelius turi slaunius, 
Brolelius turi jaunus.
Liulką turi kutosuotą, 
Terbą turi skūrinę, 
Katilą turi varinį.

Padainavo Vikertienė, užrašė 
J. Vikertaitė, Rokiškis. "P. G.”

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
-------------------I

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Suffolk Down$ Įstaiga Atneša Daug Gero Pechell Shoe Store
* * • • » • •

JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

pilie- 
adaros

iš švariausių įstaigų, kurioje 
daug žmonių dirba, kurie paten
kinti, gauna geras algas ir 
džiaugiasi turėdami gerą tar
nystę. Suffolk Downs ir netie
sioginiu būdu padeda žmonėms, 
pirkdami visokius įrankius, ku
rie čia vietoj padaryti.

Rekordai parodo, kad šitos į- 
staigos veikimo metu, tai vieti-j 
nė pramonė pagyvėja, ir biznie-

Kaip įvairūs pardavimai užti
krina ir padaugina darbus, taip 
pat, ne tik užtikrina darbus, bet 
ir pakelia kultūrą ir pagerina 
gyvenimo aplinkybes, didžiulė 
įstaiga, kuri įkainuota du ir pu
sę milijoną dolerių.

Ten kur kartą buvo vieta vi
soms šašlavoms, ir seniems auto
mobiliams krovimo sandėlis, kur 
visos bakterijos atsirado, dabar 
tik trys ir pusė metų atgal, 1935 rių įeigos padidėja, 
m. pavasarį buvo pastatyta East; Daugiau negu $2,500,000 kai- 
Bostone. viena iš gražiausių navo pastatyti tuos didžiulius, 
lenktynių pramonė. Šiandien 
Suffolk Downs stovi kaip pa
minklas, tų žmonių kurie pasta
tė šitą milžinišką pasilinksmini
mo “fabriką”; nes iš tikrųjų tai 
ir yra fabrikas, kur tūkstančiai

ko. Ši operetė nebus atkartotai* žmonių gali pasilinksminti.

Karbauskas reikalavo dar 20 
daugiau bilietų. Valio Cambrid- 
ge’čiams. Mes, So. Bostono cho
ristai esame dėkingi ir prižada
me reikalui esant ir Tamstoirs 
pasitarnauti.

Muzikas J. Žemaitis iš Wor- 
cesterio jau išplatinęs 25 bilie
tus ir reikalauja daugiau. Ačiū 
ir Tamstai* Juozai. Atsilyginsi
me.

Mūsų choristai nesuspėjo 
kreiptis į visus chorus su bilie
tais ir kvietimais, bet tikimės, 
kad šią savaitę apvažuos visus 
kitus mūsų prieteiius su kvieti
mais. Iš tikrųjų, bilietai parsi
duoda gana greitai. Patariame, 
visiems kogreičiausia pasirū
pinti bilietus, nes jau mažai li-

ji vaidinama tik vieną vakarą. 
Būtų gaila praleisti progą ižgir-

Vietoj visokių atmatų, mes da
bar East Bostone matome vieną

gražus namus. Daug žmonių 
nuolat dirba, remontuodami ši
tuos rūmus. Darbas niekuomet 
nesustoja Suffolk Downs.

Massachusetts valstybė daug 
pelnija iš šitos įstaigos. Vėliau 
paduosime statistines žinias, 
kiek išduota valstybei ir Old 
A.ge Pension Fund. SJd.

447 Eįroadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų UhHr- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. 6argge 
ir Gąsdinę Statipn 

119 Boston St, 
DORCHESTER 

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

Viefos 75 karams, taisome 
maliavojaine. ir alyvuojąinr 

automobilius ir trokus. i* TtKfr 
Peter Pilvinis, Sav.
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ĮVAIRIOS žinios
Kareiviai Neleidžia Lanky

toją Į Cape Cod

Dienos Šviesos Taupymo 
Laikas

Tėvams Ir Broliams Marijonams 1 
1 Delei Mirties (H

KUN. ALEKSANDRO BŪBLIO 
MIC.

Reiškiame gilia užuojautą 
Antanas ir Petronėle Peldžiai.

mėlyna spalva, jis tuojau 
supyksta, pradeda bado 
streiką. Mokslininkai ma
no, kad tuatara, kurios tė
vynė Australija, yra vienas 
tų gyvių, kurie tolimoje se
novėje gyveno visame že
mės paviršiuje. “M. L.”

ki “globėjai” pareikalavo 
rašytų garantijų, kad bus 
pakankamai aukų gimna
zijai ir bendrabučiui išlai
kyti.

Tuos keistus reikalavi
mus “V. Ž.” pelnytai pava
dino cinizmu. Labdarybės 
draugijos likvidatorius p. 
Szwed’as net pareikalavo 
iš buv. valdybos garantijų, 
kad jis gausias pinigų ne 
tik bendrabučiams išlaiky
ti. bet ir savo atsigabentų 
valdininkų algoms apmo
kėti. Seniau, uždarant tą 
draugiją, buvo motyvuota, 
be kitko, kad draugija gau
na nelegaliai auku. o dabar 
reikalauja garantijų, kad 
aukos bus gaunamos to
liau...

Taigi, tie patys pinigai 
seniau buvo nelegalūs, o 
dabar legalūs.

Dar čia ne galas — pas
kutinėmis žiniomis iš šešių 
lietuviškų bendrabučių ve
dėjų, vaivada tik du pripa
žino tinkamus, kitiems lei
sdamas tik tris mėnesius 
pasilikti. Gal būt, ko gero, 
į jų vieta dar sugalvos at
siųsti “tinkamus”, pvz., iš 
Galicijos...

Vilniaus lietuviai patiria 
šitokiu neteisėtumų, ir kai 
jie, kad ir atsargioj formoj, 
norėjo dėl jų pasiskųsti lai
krašty. tas numeris buvo 
konfiskuotas... XX.

Gen. Franco Kviečia Alfonsą 
XIII (Sostą

Gub. Charles F. Hurley 
atsišaukė į įstaigas ir gy
ventojus, kad iki ateinan
čio sekmadienio laikytųsi 
Dienos Šviesos Taupymo 
laiko, kad duotų progą nuo 
audros ir potvynių nuken- 
tėjusiems gyventojams 
kiek apsitvarkyti. Atsišau
kimas padarytas tik šešta
dienį apie pietus. Kaiku- 
rios įstaigos jau buvo pa
dariusios patvarkymus 
pradėti darbus pastoviu 
laiku, tai gub. Hurley atsi
šaukimo negali priimti.

Taigi šią savaitę vieni lai
kosi Dienos Šviesos Taupy
mo laiko, o kiti Pastovaus 
laiko (Eastern Standard 
Time).

Kitą sekmadieni visi griš 
Rusija, rūgs. 6 P^e pastovaus laiko (East-

Italijos Diktatorius 
Sušvelnėjo

Roma, Italija, rūgs. 26 — 
Kada Čekoslovakijos vy
riausybė nepriėmė Hitlerio 
naujų reikalavimu, ir kada 
Anglija ir Prancūzija pasi
sakė prieš Hitlerį, tai Itali
jos diktatorius Mussolini 
j irgi atslūgo, ir savo karinė
je kalboje neberodė tokio 
‘ didelio keršto Čekoslovaki
jai ir kitoms, taikos sie- 
į kiančioms valstybėms. 
Mussolini kalbos tonas bu
vo nuolaidus.

Wareham, Mass., rūgs.
26 — Cape Cod visas pajū
ris taip nuteriotas, kad 
baisu ir pažiūrėti. Kariuo
menė saugo griuvėsius, ir 
neleidžia lankytojų į šiuos 
miestelius:' 
Bourne, Falmouth, Marion, 
Fairhaven, Westport, Mat-j 
tapoisett. Nuosavybių sa
vininkai dabar renka au
dros išblaškytus šipulius ir j 
įvairius daiktus. Vietomis 
vasarnamiai taip sunaikin
ti - sudraskyti, kad net ir 
savininkai nebegali pažin
ti dalių. Štai, pavyzdžiui, 
adv. B. Sykes vasarnamis, 
Pinehurst Beach į šipulius 
suardytas,ir dalys su visais 
tais* įrengimais "išnešiotos,! ji laikytų, nuošaliai rankas 
kad vargiai galės surasti 
ir stambesnius daiktus, 
kaip tai: refrigiratorių, 
pečių, lovas ir tt.
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Wareham,

Sovietai Įspėja Lenkiją
Maskva,

— Sovietų Rusija įspėja 
rakandais" drabužiais ir ki-, Lenkiją, ir pareiškia, kad

i ern Standard Time).

Mirė Teisėjas Kazys 
Kriaučiūnas

Kai Kur Atidaro Audenyčias

nuo Čekoslovakijos. Sovie
tų Rusijos pirmas asisten
tas užsienių reikalų komi
saro įteikė Lenkijos atsto
vui Rusijai notą, kad jeigu Rugsėjo 16 d. mirė teisė- 
Lenkija puls Čekoslovaki- jas Kazys Kay (Kriaučiū-
• j.-_ x__ i_______ i: eoją, tai ji nutrauks nepuoli
mo sutartį su Lenki ja.

____________ ___ v_ Bet daug kas abejoja, 
je potvynių pavojus praė-'kad Rusija stotų ginklu 
jo. Lawrence, Pacific Mills,! gelbėti Čekoslovakiją. Tai 
Wood Worsted Mills ir. esąs paprastas Sovietų

Massachusetts valstybė-

Seattle, Washington

nas, 68 m. amžiaus. Turė
jęs taip vadinamą cukrinę 
ligą. Gimęs 1870 m. Suval
kijoje. Amerikon atvyko 
1895.

Pagerbti Žuvę Lietuviai 
Kariai Prie Daugpilio

Sekmadienį, rugpiūčio 14 
d. žuvusių karių minėjimo 
šventėje, kuri švenčiama 
Latvijoj kasmet, buvo pa
gerbti ir mūsų kariai, žuvę 
1910 — 1920 metais, palai
doti Daugavpilyje.

Po iškilmingų pamaldų 
buvo padėtas mūsų karių 
kapuose, ties nežinomo ka
reivio kapu Daugavpilio į- 
gulos miesto ir organizaci
jų bendras vainikas. Be 
to vainikus sudėjo mūsų ir 
latvių karių kapuose Lietu
vos Konsulas Daugavpily
je M. Savickis.

Iškilmėse dalyvavo Žem- 
galijos divizijos aukšt. ka
rininkai valst. įstaigų ir 
miesto atstovai, kariuome
nės dalys, organizacijos, 
miesto ir apylinkių gyven
tojai.

VIDAUS ŽYDŲ SPAUDA
Lawrence Woolen Mills a-'bliofas: drąsinti, bet nieko 
tidarė jau kaikuriuos de- 
partmentus ir pradeda 
dirbti.

O range, Mass. — Potvy
niai tiek daug pridarė nuo
stolių, kad be federalės 
valdžios pagelbos neįmano
ma atidaryti įstaigas. Nuo- — m ±vxo.x uu
stolių dirbtuvėms padarė Dies iš Texas, Kongreso 
$760,000, o visam miestui komiteto, kuria tyrinėja 
$1,300,000. i komunistų veiklą Ameri-!

Kelios dirbtuvės atsidarė koje, praneša, kad jis tu-Į 
Fitchburg, Mass. j rįs • “iš tikrų šaltinių”, ži

nių, kad kaikurios valsty
bės vra paskyrusios milijo
nus dolerių propagandai, 
kad įvėlus Jung. Valstybes 
į Europos karą.

Lietuvoje Buvo Gyvenama 
Jau Apie 8000 Metų Prieš 

Kristų
Kaunas, rugsėjo 26 dieną. 

Šiomis dienomis Merkinės 
valsčiuje rastas titnaginis 
įrankis, kuris buvo naudo
jamas tarp 8000 iki 3000 
prieš Kristų.

Sugrįžo Valstybės Preziden
tas Iš Atostogą Tėviškėje
Kaunas, rugsėjo 20 die

ną, Valstybės Prezidentas 
Antanas Smetona iš savo 
tėviškės Užugirio, kame 
šią vasarą atostogavo, su
grįžo į Kauną.

nedaryti. Maiše Užsiuvo Vyrą

Susekė Sąmokslą Įtraukti 
Jung. Valstybes Į Karą

VVashington, D. C., rūgs.
26 — Pirmininkas Martin
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Lenkai Vilniaus Krašte 
Sunkina Lietuviams 

Lankyti Mokyklas
Vilnius, rugsėjo 26 die

ną — Vilniaus krašte len
kai neduoda lietuviams 
tautybės pažymėjimų vai
kams j lietuviškas mokyk
las. Kas neturi pažymėji
mo, kad jis lietuvis, to vai
kas negali būti priimtas į 
lietuvišką mokyklą. O jei 
lietuvių mokyklos vedėjas 
ir priimtu, už tą jis būtų 
nubaustas ir gal net moky
kla uždaryta.

Šiomis dienomis vengrų 
laikraštis “Uj Nemzedek” 
rašo apie gana įdomų ir re
tą įvykį Grano, prie Duno
jaus, mieste. Vienas veteri
narijos gydytojas, vykda
mas tikrinti gyvulių svei
katos, rado baisų radinį: 
viename name ant aukšto 
pamatė jis maišą, kuriame 
buvo iki kaklo įkištas vy
ras ir užsiūtas, Tąi buvo 84 
metų senelis, namų' savi
ninkės vyras. Namų savi
ninkė, 68 metų, tvirta mo
teris, kartą įpykusi jį įkišo 
maišan ir užsiuvo. Tai bu
vo jau prieš keturis mėne
sius. Pirma jį laikė ant šie- 

• no, o vėliau perkėlė į namo 
palėpę. Jis per tą laiką te
gaudavo visai mažai valgy
ti, todėl jau buvo labai nu
silpęs. Kaimynai, kurie a- 
pie šį įvykį žinojo, niekam 
nieko nesakė, nes ūkininkė 
buvo laikoma ragana. Jie 
bijojo, kad ir jiems kas 
nors negero nenutiktų. 
Rastasis vyras su menko
mis gyvybės žymėmis nu
gabentas į ligoninę, o žiau
rioji jo žmona areštuota.
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YALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mšsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Keisčiausias Gyvis
Pasaulyje

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

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

Visi skelbki t?s “Darbininke”.

pu- 
gv- 
Jis 
tri-

Draugiją Valdybą Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirminlnk# — Eva Marksienė.

625 B. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė.
311 K St, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienš,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkway 0558-VV
Iždininke — Ona StaniuUūte,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdare — Ona Mizgirdiene.

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

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

*ntr* utarnink* menesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinej svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
ti* nedšldienj kiekvieno mtnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj. 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

• visą dieną sė-

Lietuvos Žydai Nepatenkinti 
Užsienių Žydą Sąjungomis
::Dos Vort” Nr. 200, VDI. 

26 atspaude savo redakto
riaus straipsnį “Iš mūsų 
pasaulio”, kuriame auto
rius, nagrinėdamas kai ku
riuos žydų gyvenimo reika
lus, paliečia ir Amerikoje 
įsteigtą Lietuvos žydų iš
eivių sąjungą. Autorius 
nurodo, kad kalbamoji są
junga Amerikoje atstovau
janti ne visiems Lietuvos 
žydams, bet siaurai Lietu
vos žydų, vadinamų liaudi
ninkų (folkistų) grupei. 
Toje sąjungoje svarbesnę 
vietą užimąs žinomas dr. 
Sudarskis. Girdi, Lietuvos 
žydai stebisi, kodėl Ameri
koje išleistame Lietuvos 
žydų metraštyje esą įdėti 
tik tam tikros Kauno žydų 
politinės pakraipos, kaip 
“Folksblato”, “Mokslo My
lėtojų Draugijos”, “Jaunų
jų Scenos” bei “Žydų Ko
mercijos Gimnazijos” svei
kinimai.

Baigdamas, autorius pa
brėžia, kad panašios kituo
se kraštuose steigiamos 
sąjungos Lietuvos žydams 
nesančios reikalingos. Jos, 
gal būt, esančios reikalin
gos tik Sudarskiui. Apie 
tai turį žinoti Amerikos 
žydai. G. K.

Londonas — “Daily He- 
rald” iš Bazelio praneša, 
kad generolas Franco bu
vusį Ispanijos karalių pa
kvietė užimti sostą, kai na
cionalistai nugalės. Tačiau 
atrodo aišku, kad genero
las Franco nori turėti tik 
šiaudinį karalių Alfonso 
XIII asmenyje. Šiuo reika
lu deryboms vadovaus gra
fas Sierragorda. Ligi šiolei 
karalius atsakydavo norįs 
grįžti į Ispaniją, tik ne to
mis sąlygomis, kurias siū
lo generolas Franco.
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Stambi Iš Pietą Afrikos 
Svečio Auka

Ko Nemėgsta Lenkų 
Cenzūra

Anglas Kertonas paskel
bė savo kelionių ir tyrinė
jimų kraštuose aprašymą. 
Jo knygoje sensacingiau
sias yra gyvis tuatara, 
siau krokodilas, kuris 
vena 200 — 300 metų, 
yra dvieju pėdų ilgio,
mis akimis — dvi kaktoje, 
trečia' viršugalvyje. Jis 
rusvais šarvais, o iš kojų 
leidžia nuodus. Savo kiau
šinius tuatara peri ištisus 
metus. Keisčiausias gyvio 
veiksmas
dėti nejudant ir kvėpuoja 
jis tik per 5 sekundes kar
tą. Jei tuatara nori visiškai 
pailsėti, tai ji nekvėpuoja 
visą valandą.

Gyvis yra tikras gamtos 
nesusipratimas. Kai jį pir
mą karta pamatė skaityto
jai, netikė jo ir palaikė su
maniu padirbimu. Tuatara 
taip pat turi anties snapg, 
kuris jai labai patogus, nes 
ji gyvena vandenyje ir že- 

Imėje. Jei gyviui parodoma

Vilniaus lietuvių laikraš
tis “Vilniaus Žodis” Nr. 39 
negalėjo pasirodyti viešu
moj. Kodėl? Gi todėl, kad 
savo vedamajame priminė 
viešai žinomus faktus. Vil
niaus krašte uždarytos ar 
sulaikytos net devynios lie
tuvių organizacijos, kurių 
žinioje buvo anie sentyni 
šimtai veikiančiųjų viene
tu: mokvklu. darželių, skai- 
tvklų, skvrių, ratelių. .

Toms draugijoms paskiri 
lenkų kuratoriai ar likvi
datoriai. kurie

sau paskyrė algas iš tų 
aukų, kurios toms drau
gi joms lietuviu visuome
nės buvo siunčiamos.

Kai kurie kuratoriai savo 
algoms net užtraukė aukš
tas paskolas, lietuvių turtą 
užstatvdami bankams.

Netain seniai Labdarv- 
bės ir “Ryto” dr-jų lenkiš-

Prieš-Mokyklą Vaiko Valgis
Kas eina į vaiko kūną lo- (“prieš - mokyklos” am- 

šia svarbią rolę jo sveika- žiaus, turi gauti šaukštuką 
toje ir ateities gerbūviui J arba daugiau “Cod liver” 
Rūšis ir įvairumas maisto aliejaus kasdien žiemos 
kurį jam duodi ir valgymo laiku. Vasara jis gauna ga- 
papročiai yra labai svarbus na “vitamino D” nuo sau- 
dalykai. Geri valgymo pri- lės spindulių. Jis privalo 
pratimai yra labai svarbūs gauti nuo 12 iki 14 valandų 
sveikatai, ypatingai kūdi- miego kasnakt, ir turi atsi- 
kystėje, tai laikas veiklaus gulti trumpam laikui po 
augimo. Anksti jo gyveni- pietų.
me vaikas turi išmokti Sveikatos Departmentas 
<aip regulanskai valgyti, yra pagarnįnęS kelias kny- 
valgyti paprastą gerą mai- gUįes apje vaikų priežiūrą, 
stą, ir valgyti kas tik jam yįena jų iįečia “The Pre- 
duodama. Valgymo pnpra- (School Child”. Adresuotas 
timai nėra uzveldėti, nuo konvertas su pašto ženklu, 
kitų nepaeina. Vaikas daro pasiųstas j Room 342> De- 
viską ką tik kiti vaikai da- partment of Health, 125 
ro ir jis mėgsta sekti suau-tWorthStreet New York 
gusius, jeigu jis mato vie- City> yra proga įsigyti šią 
ną iš jo tėvų prašalinant knygUįę motinoms ir ki- 
zalias daržoves arba kitą tiems> kurie tik jų pagei. 
naudingą valgj, jis ir tą da- dauja. PLIS
ro. _________

Normalų vaiką nereik .. . - ..
prašyti valgyti. Jis turi ei- j Nuodingas AligiDUO GflSdinS 
ti prie stalo alkanas, jeigu Anglus
tik jis įpras valgyti, kas tik1 
jam padėta. Jam nereikia 
duoti jokio maisto tarpe Neseniai susektas nuo- 
valgių, kuris atimtų jam a- dingas augmuo vardu Ma- 
petitą. Jeigu tavo vaikas rihuana, panašus kanapių 
neturi apetito, tai surask augalui. Jo sėklos esančios 
priežastį. Gal jis gauna geras maistas kanarėlėms, 
perdaug saldžių daigtų tar- Augalas auga labai grei- 
pe valgių, arba negauna tai ir žmonių vadinamas 
gana šviežio oro, arba jis Indijos kanapėmis. Iš jo 
perdaug susijaudinęs kada grūdų daromi labai nuo- 
reik valgyti. Jeigu tik kas dingi vaistai — narkotikai, 
negerai kreipkis prie gydy-’Tie, kas ima tuos marihu- 
tojo.

Geriausias valgis “prieš-' 
mokyklą” vaikui yra val
gis, kuris aprūpina tinka
mus maisto elementus, ir 
įvairumą. Pienas, šviežios 
daržovės, vaisiai, mėsa, žu
vis, kiaušiniai, duona, svie
stas. sūris, naminis ameri
koniškas ir smetonuotas 
sūris, yra ypatingai geri 
vaikui. Keptas taukuotas 
maistas ir visoki saldūs 
užkandžiai netinka vai
kams.

Gauti gana “vitamino 
D”, kuris būtinai reikalin
gas augimui, sveikiems 
dantims ir kaulams, vaikas

gusius, jeigu jis mato vie-

Kaunas — Šiomis dieno
mis vyskupui M. Reiniui 
kanoniškai lankant Aly
taus II parapiją, dantų gyd. 
n. S. Zelichovas įteikė vys
kupui jo atsilankymo pro
ga į Alytų Iaiška ir savo 
dėdės p. Johno Ralsteino 
300 litų auka pagal savo 
nuožiūrą paskirti Alytaus 
miesto varguomenei, kuri 
priklauso kat. parapijai. P. 
Johnas Ralsteinas gvvena 
Afrikoje, Pietų Rodezijoje, 
Filabusi mieste, o dabar 
svečiuojasi Lietuvoje. Vys
kupas perteikė auką varg
šų vaikų prieglaudai Aly
tuje ir raštu pareiškė pa
dėka gailestingajam auko
tojui.

Tarptautinis Taikos Kongre
sas Hagoje

Kelios katalikų sąjungos, 
kurios rūpinasi tarptauti
ne taika ir gerais tarptau
tiniais santykiais, šią vasa
ra Hagoje sušaukė trečią 
tarpt, katalikų taikos kon
gresą.

Referatus skaitė žvmūs 
kat. sociologai: Lilio univ. 
prof. Delosas, Vašingtono 
univ. prof. Rvanas. Tulū- 
zos univ. nrof. Bye, Prof. A. 
Mulleris ir kit.

Buvo stipriai pasisakyta 
prieš totalistines valstybes, 
kurios padaro tarptautinę 
taika negalima. Tarptauti
nių komplikacijų pagrinde 
daugiausia moralinė ir 
dvasinė krizė. Rezoliucijo
se, be šių minčių, užakcen
tuota pareiga krikščioniš
kųjų principu pagalba da
ryti tarptautinės moralės 
sanaciją ir stiprinti taikos 
idėją.
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anos vaistus — narkotikus, 
svaigsta kaip nuo kokaino, 
bet po to narkotikų veiki- 

! mas pasirodo daug pragai
štingesnis: žmogus neten
ka susivaldymo jėgų, gau
na palinkimus nusikalsti. 
Sako, kad yra buvę daug 
žmogžudyščių vien dėl to, 
kad nusikaltėlis vartojo 
marihuanos narkotikus ir 
neteko susivaldymo valios.

Anglijos įsakyta naikinti 
tą augalą. Jo sėklos buvo 
importuojamos iš Man- 
džiūrijos. Tos indiškos ka
napės auga ir Indijoje, tik 
iš ten draudžiama išvežti 
jas į kitus kraštus. “I. P.”

I
I
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CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję j tavernos 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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Gerb. Kun. K. Vasys, Worcesterio Aušros Vartų 
parapijos Klebonas švenčia 25 metų kunigystės jubi
liejų, kurio proga nuoširdžiai nusiteikę parapijonys 
ruošia jam visą eilę parengimų. Prie šios iškilmės 
džiaugsmingumo prisideda dar ir ta aplinkybe, kad 
kun. Vasys tik dabar sugrįžo iš Lietuvos, visokių įspū
džių kupinas. Jis ten pasimatė su tokiais asmenimis, 
kurie stovi arti valstybės vairo. Šiais politinių sukrėti
mų laikais pabuvojimas Lietuvoj ir bendrai Europoj 
gali nušviesti daug dalykų, kurie amerikiečių mintyse 
vaizduojasi labai neaiškioj formoj ir gali nustatyti pa
žiūras klaidinga kryptimi. Tad visi, kam tai prieinama, 
stengiasi pasimatyti su tokiu sveikų pažiūrų tėvynai
niu, kokiu yra kun. Vasys, ir pasiklausyti naujausių 
žinių iš plataus pasaulio. Suprantama tat, kodėl baž
nytinėse pamaldose ir iškilmingose kun. Vasio priimtu
vėse dalyvavo neišmatuojamai skaitlinga žmonių mi
nia.

Kun. K. Vasys visą 25 metų laikotarpį dirbo našų 
Bažnyčios ir visuomenės darbą. Ilgai- klebonavo West- 
fielde ir ten paliko gražiai sutvarkytą parapiją. Su 
mažu parapijonų skaičiumi pastatė nepaprastai jaukią 
bažnytėlę ir kleboniją ir net gatvę, kurioje gyveno, pa
vadino Šv. Kazimiero gatve. Tas sprendžia apie žymią 
jo įtak^ miesto Westfieldo reikaluose ir jaukiai pasta
to lietuvių vardą kitataučių akyse. Bet stambiausia 
gerb. jubiliato veikla pasireiškė Worcesteryje, kai jis 
pradėjo klebonauti Aušros Vartų parapijoj. Bažnyčios 
mūrai buvo jau pastatyti — dideli ir gražūs, bet vidus 
liko neužbaigtas. Tam reikėjo dar sukelti didelė suma 
pinigų, o jau ir taip buvo įeita į tokią stambįą skolą, 
kad apie užbaigimą bažnyčios neteko nė svajoti. Ta
čiau kun. Vasys tokią nenugalimą kliūtį veikiai nuga
lėjo ir neįmanomą svajonę įvykusiu faktu, kuriam 
nieks nenori tikėti, kol savo akimis nepamato puikiau
siai išpuošto bažnyčios vidaus, kur artistinis skonis 
lenktyniuoja su originalumu. Viskas čia savotiškai 
jauku, iki šiol nematyta. Nustebę lankytojai klausia: 
kaip tai buvo galima atsiekti tokiose sunkiose aplinky
bėse? — Norinčiajam viskas galima, — kukliai atsako 
jubiliatas.

Taip ir ne. Norinčiųjų yra milijonai, o tik vienam 
tokie dalykai pasiseka. Reiškia, prie gerų norų dar 
daug, daug ko reikia.

Visuomeniniame gyvenime gerb. jubiliatas visa
dos buvo aikštėj, ir ne tik aikštėj, bet ir viršūnėse. Jis 
keleriopai yra buvęs Kunigų Vienybės pirmininku ir 
Tarybos nariu. Be to, kas mums maloniausia pabrėžti, 
kun. Vasys yra literatūros ir laikraštijos mylėtojas. Ir 
pats gražiai rašo ir remia katalikišką spaudą. Tad lin
kime jam ilgiausių metų ir naudingiausios darbuotės.

K.
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Čekai Nemano Pasiduoti

šita pykstanti, baudžianti 
meilė visada lieka meile, 
meite brolių bendruomenei. 
: • Nė vienas tikintis katali- Per pastaruosius sėpty-žiavusieji kunigai į reko- 

nerius metus pagarsėjęs lekcijas pamiršta pasaulį ir 
misijonierius Tėvas O. La-'atsiduoda kontemplaty-

couture, S. J. duoda reko- viam gyvenimui, užlaiky- 
lekcijas vien kunigams,'darni griežtą silencijumą. 
gyvenantiems Kanadoje.)Visi susiburusieji dvasiš- 
Gi Jungtinėse Valstybėse kiai tikėjimu gyvena ant- 
tas uolusis jėzuitas davė'gamtinį gyvenimą, prisi- 
rekolekcijas kunigams tik imdami aštrią regulą. Ryt- 
du kart. Praėjusiais me- mėtį kiekvienas kunigas 
tais tokios rekolekcijos bu-laiko šv. mišias. Dienos 
vo vykinamos TT. Sulplici-imetu, su viršum penkias 

valandas klauso rekolekci-

joms, išreiškiančioms že- kas nesakė, jog Šv. Povi- 
mėje Kristaus Kūno vieny- juį trūko evangeliškos mei- 

i lės, kad jis neturėjo teisės 
Pagarba Vyskupui — tai baust, taigi ir dabar Popie- 

pagarba Bažnyčiai, jos vie- 21 us ir vyskupai turi teisę 
nybei ir per tai — pagarbn ir perspė ir baust tikin-

Pasitaiko, jog tam tikros 
krypties spauda įžeidžian
čiu tonu parašo apie kata
likų vyskupus ir paskui 
teisinasi tuo, kad tai buvęs 
tik mėginimas nurodyt, 
“jog bažnytiniai vyrai nė
ra be nuodėmės”. __ __ __ ____

Mūsų tikėjimo šviesoje tiškas užkabinėjimas Vys- sįja^ Evangeliškoji meilė 
be nuodėmės tėra Kristus kupo yra ženklas apatijos/_ įaį ne liberalų šūkis
ir Jo Motina. Šiaip Visi abejingumo ir net neapy- “iaisser faire”, tai ne abe- 
žmonės yra daugiau ar ma
žiau nuodėmingi, bet kata
likų moralė reikalauja iš 
tikinčiųjų didelės pagar
bos Popiežiui ir vysku
pams. Kas atsisako oficia
liuosius Bažnyčios atsto
vus gerbt, tas parodo, jog 
jo sąžinė nekatalikiška.

Prof. K. Adam’as sako,
kad Popiežiuje 1 
katalikui apsireiškia bro
lių vienybe. Čia jo žvilgis; 
nugali visokio individualu
mo ribas, ribas šalių ir kul
tūrų, ribas jūros ir sausu
mos. Ir visa didingoji krik
ščionija, josios gyvenimas 
vienas kitam ir vieno su ki
tu, josios šventa meilės 
bendruomenė Popiežiuje 
tampa regima tikrenybe, 
todėl tikinčiam negali iš
plėšt meilės Popiežiaus in
stitucijai nei popiežiškos 
valdžios blogas panaudoji
mas nei, apskritai, tiaros 
nešiotojo žmogiškos Silp- sudėtų vokiečių nesutari- 
nybės. Bučiuodamas Po- mų problema nėra vien tik

nybei ir per tai __ ______  ___
Kristaus Kūnui. Ir priešin- čiuosius, kai jų elgesys per- 
gai, niurnėjimas, žurnalis- daug kenkia Bažnyčios mi-

— tai ne liberalų šūkis 

kantos Kristaus Bažnyčiai, jmgas žiūrėjimas, kas ką 
Popiežiaus ir Vyskupo daro.

; institucijos yra dieviškoji Todėl joks žemiškas au- 
į valdžia meilės tarnyboje, tori te tas katalikų neįti- 
Tiesa, Popiežiaus ir Vys-i kins, jog sąmoningi ken- 
kupo perspėjamasis balsas kėjai Bažnyčiai turį būt ly- 
kartais giliai ir skaudžiai giai taip pat Popiežiaus ir 
paliečia katalikų sąžinę, vyskupų traktuojami, kaip 
Tai yra Šv. Povilo perspė- ir paklusnūs tikintieji ka

talikai. Apaštalai savo gy
vu pavyzdžiu parodo, jog
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- jimas, kai jis rašė korin-; 
tikinčiam tiečiams: “Ko jūs norite?!

’įKad aš ateičiau pas jus su 
rykšte...?” (I Kor. 4,21). 

Kartais vėl Popiežiaus a- 
natema praskamba pasau
lyje tuo pačiu tonu ir ta 
pačia kalba, kaip ir Šv. Po
vilo, kai jis išskyrė nedorą 
korintietį iš bažnytinės 
bendruomenės. Ir vis dėlto

I

Z X j • 4. • 1 • 0 liko dar šie:Bažnyčios vadai tur. teisę STD
ir pareigą perspet ir baust „ T . ..
tikinčiuosius, todėl pago
niškai galvoja ir rašo tie, 
kurie reikalauja iš Popie
žiaus ir vyskupų pasyvu
mo ten, kur kenkiama Baž
nyčios misijai. G. J s.

“P. G.”

KAIP KILO NESUTARIMAI TARP ČEKOSLOVAKŲ IR
sudėtu vokiečiu?

LXX£/XX VI . 

jonų seminarijoje, Wa- 
shington, N. Y. O šiais me- jų vedėjo šventųjų mokini- 
tais, rugsėjo 5—14 dd. to
kios pat rekolekcijos atsi
buvo Šv. Marijos seminari
joje, Baltimore, Md., į kur se pareigose.
buvo suvažiavę kunigai ir ryškinasi teologiškųjų tie- 
vienuoliai iš įvairių vysku- sų tikrovė, gilumas ir gro- 
pijų. Iš lietuvių kunigų, be! žė. Čia apaštališkoji siela, 
manęs, tas rekolekcijas at-1 padedant Šventą jai Dva- 
liko dar šie: Liudvikas šiai, sukurta dvasinio gy- 

. ir Kazi-jvenimo šventyklą... 
mieras Losįnskis. Iš vie
nuolių, reikia paminėti Die
vo žodžio misijonierių vie- 

Į nuolių garbingą senelį pro
vincijolą Hugo Aubrey, S. 
V. D., atvykusį net iš Te- 
chny, IUinois.

NEPAPRASTOS 
REKOLEKCIJOS

Tos rekolekcijos yra 
paprastos tuo, kad suva-

mų, kuriuos užsirašo į są
siuvinius. Kitas valandas 
praleidžia dvasinėse kilnio- 

Kiekvienam

V •

Visą pasaulį šiuo metu 
dominanti čekoslovakų ir

Kokia palaimintoji nuo
taika! Kunigus ir vienuo
lius matai susikaupusius 
dvasioje, ir jų veidai pripil
dyti antgamtiniu džiaugs
mu. Tikrovėje atrodo, kad 
viršum jų tūno Šventoji 
Dvasia ugninių liežuvių pa- 
vydale.

Matai visokio amžiaus 
dvasiškius: senus ir jau
nus, klebonus ir vikarus, 
pasaulinius ir vienuolius, 
profesorius ir misijonie
rius, viršininkus ir dignito
rius. Ir visi pripažįsta, kad 
vedamosios 
kiekvienam 
apreiškimas 
gyvenimui.

Tėvas O. Lacouture, S. J., 
Quebeko provincijos jėzui
tas, praleidžia dvyliką mė
nesių metuose, duodamas 
rekolekcijas vien kuni- 

343^ga.ms. Pasėkos reiškiasi 
našiausios. Štai, Quebeko 

„ t . V » xvw U- kardinolas Villeneuve, sep-
!r kio darbus tebirba tik 230 tyniolika vyskupų ir apie 

n -■ iu<2,500 kunigų prisiėmė kai-

ne-
v •

sas puses, o kas nespėjo jos išėjo vokiečių žemdir- 
pabėgti buvo užmuštas ar- bių ir katalikų partijos ats- 
ba suimtas ir vėliau nu- tovai, o kiek vėliau ir vo- 
baustas mirties bausme, kiečių socialdemokratų at- 

Nuo to laiko čekai prade- stovai. Nuo tada prasidėjo 
j jo griežtą kovą su Habs- dabartinė krizė.
burgais, kaip čekų nepri- . ......
klausomybės ir laisvės P«e sudėtų vok>ecių klau-

J Simo paaštrėjimo daug pri
sidėjo ir ta, aplinkybė, kad 
jų apgyventose srityse yra

nyoes. įsuciuooamas iro- mų pruDiema, uera vien uk. 
piežiaus ranką, jis tuo pa- šių dienų gyvenimo pada-

ras Galima sakyti, čekų ir 
sudėtų vokiečių nesutari
mai vyksta jau nuo keliu 

! amžių. Pirmiausia prisi-priešais. Nors čekai daug P* *-
mintinas Trijų dešimčių kartų bandė atgauti savo slde^ lr ta.aptakybe, kad 
metų karas, kurį laimėję teises, tačiau tai padaryti ..sn. ^se ^raHabsburgai įsakl konfd- jiems visų laikų kiLdė Bo- P™

čiu bučiuoja visus savo 
brokus, kurie Popiežiuje 
yra susijungę vienybėm Jo 
širdis tampa visos krikš
čionijos širdim — vieny; 
bės daugybėje širdim.

Naujasis Bažnyčios tei
sių kodeksas tikrai išdi-( 
džiu rimtumu pabrėžia,' 
kad Popiežiaus pilnutinė 
valdžia yra “nepriklauso-; 
ma nuo jokio žmogiškojo1 
autoriteto”, ir ji apima ne 
tik atskiras bažnyčias, bet 
ir atskirus “ganytojus ir 
bendruomenes” (Can. 218 
§ 1).

Kuo Popiežius yra visai

v •

Įlaužta &<n statistika sako kad iš
kuoti visų čekų dvarininkų hemijos vokiečiai. Pvz., i ’ čekosIovaku 34A dirba 
žemes. Po to karo daug če- 1907 metais Austrijoje į-. /iJiunc <
kų prekybininkų, amati- vedus visuotinę balsavimo m e . 68 Drek’boie 
ninku ir kitų veikėjų jų teisę, ministro portfeŲ tu- P..
tarpe ir žinomasis filoso- re jo gauti ir čekai. *
fas ir humanistas Come- čia čekams kelią pastojo 
nius, 1

>z •

rekolekcijos 
yra naujasis 
jų dvasiniam

• v

1 uumamoLao tomu nramnnpip 4„ I Z,DUU Kunigų prisiėmė Kai-
. buvo iš savo tėvynės Bohemijos vokiečiai. Tada , | i/nrekvbofe 88 ibamUjU rekolekcijų moki-

ištremti. 1774 metais spe- gimė ir ta vokiečių partija, vokiečiu 136 dirba nimus ir pratinasi vykdyti
cialiu imperatoriaus dekre- kuri pradėjo reikalauti Au- , .. Jį . , .!gyvenimam Pats kardino-
tu buvo uždrausta vartoti strijos prijungimo prie Vo- , , P ... “iias Villeneuve yra atlikęs

A1UU A VįFJICAIUO Jf-LCt VXOOJL • » • -y-v • •» « -y v užsienio rinkos. Dėl to pra-j tariamas rekolekcijas, ir
Bažnyčiai, tuo analogiškai ^s. a1^. ’. Didžiojo karo metu čekai sidėjus 1929 metais pašau- rekomenduodamas vi-
w<jinTPA« ft+ovir-oi ruausia visada būna, sis pagabau pradėjo rūpintis linei ūkio krizei, Čekoslo-įsiems kunigams atlikti, pa

savo nepriklausoma vals-1 vakijos pramonėje įvyko sakęs^ kad esančios mūsų 
tybe. 1918 metų spalių 28 tikra katastrofa. Jos eks- dvasiški jos atjauninimas, 
d. buvo paskelbta Čekoslo- portas 1929 metais buvo ^>o rekolekcijų atlikimo, 
vakijos nepriklausomybė, daugiau kaip 21 milijardas pats kardinolas Villeneuve 
Bohemijos vokiečiai ir ta-čekų kronų, o 1934 metais aPie rekolekcijų vedėją, 
da kreipėsi į Amerikos jis nukrito net iki 5,8 mili- Tėvą O. Lacouture, S. J 
Jungtinių Valstybių prezi- jardų. 1933-34 metąis be-'™®^ 
dentą Vilsoną, prašydami darbių skaičius buvo pasie- džiais: Si. 
apsisprendimo teisės ir pa-kęs net 920.000 žmonių. .Saint Paul 
teikdami savo tezes. Nuo Lengva suprasti, kad pa- J- --------- -------- -
to laiko Bohemijos vokie- saulinio ūkio krizės katas- Lacouture To pa
čiai pradėjo save vadinti trofa sunkiausiai palietė

VYSKUPAS yra atskirai 
bendruomenei — savo vys
kupijai. Tai išvidinės vie
nybės apraiška ir objekty- 
vacija, tai regimas ženk
las bendruomenės narių 
meilės, tai konkretizacija 
tikinčiųjų gyvenimo vie
nas kitam (Mohler), todėl 
suprantama, dėl ko katali
kui nėra žemėj kitų pagar
bos vertesnių vardų, kaip 
Popiežius ir Vyskupas.

Ir tais laikais, kada kata
likiškoji sąmonė dar nebu
vo persunkusi Vakarų pa
saulio, joks titulas nebuvo 
per aukštas ir joks papuo
šalas nebuvo per brangus, 
kad juo nebūtų buvę gali
ma papuošti Popiežiaus ar 
Vyskupo. Tai buvo taiko
ma ne Popiežiaus ar Vys
kupo asmeniui (nes niekas 
nedaro griežtesnio skirtu
mo tarp asmens ir parei
gos, kaip katalikas), bet 
tai buvo ir yra taikoma 
tiktai kilnioms jų funkci-
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gimtosios kalbos uždrau
dimas čekų tautą paskati
no prie atgimimo. 1848 me
tų įvykiuose Austrijos če
kai vėl buvo atsikovoję sa
vo vaidmenį.

Vienoje kilus sąmyšiui, 
reichstagas turėjo išsi
kraustyti į Moravijos mies
telį Kremzirą. Čia buvo su
daryta nauja valstybės 
konstitucija. Jos sudarymo 
vienas svarbiausių asmenų 
buvo Čekų istorikas Palec
kis. Toje konstitucijoje 
Austrija buvo numatyta; 
federacine valstybe. Visos 
mažumos turėjo gauti savo 
autonomijas, jų tarpe iri 
čekai Bohemijoje. Tačiau 
prieš tokią autonomiją 
griežtai stojo Bohemijos 
vokiečiai. Planas baigėsi 
tuo, kad 18 metų amžiaus 
imperatorius Pranciškus 
Juozapas išsiuntė kariuo
menę to reichstago išvai- Slovakiją valdė čekoslova- 
kytk Atstovai išlakstė į vi- kų tautinės koalicijos vy- 
------------- --------- --------— riausybė, o vokiečiai tą lai-

I

d. buvo paskelbta Čekoslo- pertas 1929 metais buvo Po rekolekcijų atlikimo,

Atrodė, kad Chamberlainas jau buvo besulipdąs 
Europos taiką. Raktas nuo neišeinamos padėties rodės 
tik jam ir Hitleriui priklausąs. Chamberlainaą pasiūlė 
Hitleriui pasiimti gyvenančius Čekoslovakijoj Sudėto 
vokiečius. Hitleris jautėsi patenkintas. Atrodė viskas 
būsią gerai, reikėjo tik vieno mažmožio — čekų sutiki
mo. Bet čia kaip tiktai atsirado kliūtis: čekai nenori 
priimti Chamberlaino sumanymo. Jie pasiryžo gintis, 
kad ir vieniem reikėtų stoti prieš visą vokiečių galybę. 
Tuo būdu raktas nuo painios padėties perėjo į čekų 
rankas. Bereikalo Chamberlainas jiems įrodinėjo, kad 
būtų beprotystė šokL muštis su vokiečiais, ypač kad ir 
lenkai su vengrais grūmoja įsipainioti į kovą. Čekai 
svarstė, svarstė ir priėjo išvadą, kad nebus beprotystė 
kovot su Hitlerio galybe. Kaip tik priešingai, tai vienin
telė išeitis iš susidariusios sunkios padėties. Ir štai 
kaip jie galvoja.

Jei geruoju pasiduos vokiečiams, tai jų valstybei 
vis vien ne gyvenimas, nes Sudetų kraštas tai pati 
svarbiausia čekų industrijos dalis. Jo nustojus, čekams kus, kai šie pradės tikrąjį su Hitleriu karą. Ir sovietai vokiečių pilietinės partijos 
ir skurdas ir negarbė. Be to, pasiduodami vokiečiams, 
čekai neapsidraus nė nuo lenkų nė nuo vengrų puoli
mo, nes šiuo du kaimynu, vokiečiams pritariant ir pa
dedant, dar drąsiau draskys nusilpnintą Čekoslovaki
ją. Tad čekams belieka viena išeitis: jei žūti, tai gar
bingai — su ginklu rankose.

Toks čekų pasiryžimas smarkiai paveikė anglus 

gįau, jei čekai pasiduotų. Geruoju Oksiduodami, jie pa- 
liįosuotų talkininkus nuo pasirsfeytos sutarties — ką 
gi juos beginsi, jei patys pasiduoda? Gi stodami į kovą, minti.

•9 
i žo- 

džiais: “Since the time of 
‘ ~ 1 no priest has

kad pa-1 preached so forcefully as 
. . TT* o-f Vi o v* T .onriiifiiro” T’n na_

______ _ ____ __ tikrinimui, skaitykite 
sudėtų vokiečiais. Tuo bū- turtingus pramone sudėtų straipsnį “A September 
du Bohemijos vokiečiai ne- vokiečių plotus. [ r^reat for^Priests , tnpu-
dalyvavo <" 
valstybės atkūrime.

Naujai atkurtosios Če- sius sudėtų vokiečius ne- 
koslovakijos tautybių san-'buvo sunku išjudinti. Ir po 
tykis buvo toks: 65,5% če- 1933 metų sausio 30 d,, ka- 
koslovakų ir 34,5% mažu- da Vokietijoje įsigalėjo na-' 
mų— vokiečių, vengrų, cionalsocialistai, .

' ukrainų, žydų ir lenkų. Ma- vokiečiai jau pradėjo kai-j ^I8S1S 19 dieną Kanadoje.

metų rudenį Čekoslovaki- ^ovincedeQuebec.

Čekoslovakijos Žinoma, tokioje sunkioje' g kunigų mėnraštyj: “The 
kūrime. ūkinėje būklėje atsidūru-;®cclesiastical Rev^Y ’

i Rius sudėtu vokiečius ne-, editlOB, 1938,
I pp. 292 ir sek.
j Sekančios rekolekcijos 
' kunigams anglų kalboje 

sudėtų! prasidės spalių 10 d. ir
» 

žumos gavo gimtosios kai- bėti apie “anšliusą”. 1933;
bos ir plačios kultūrinės 
autonomijos teises. Nuo 
1919 iki 1926 metų Čeko-

v .
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čekai priverčia talkininkus išlaikyti duotą žodį. Tuo ką buvo opozicijoje. Po 
būdu, kad ir nenoromis, prancūzai pasiryžę ginti če-'1926 metų čekoslovakų ir

Lietuviai kunigai, atlikę 
tas rekolekcijas, nesigai
lės! Šventojo Jono mokyti
niai, kuomet klausė Kris
taus: “Rabbi (Mokytojau), 
kur gyveni?*’ Gi Jėzus at
sakė jiems: ‘ ‘Ateikite ir 
prisižiūrėkite! (Jon. 1,38— 
39). Kun. A* T, (Samata).

jos vyriausybei uždarius 
vokiečių nacionalistų ir na
cionalsocialistų partijas, 
1934 metų rugsėjo 1 d. vo
kiečių gimnastikos moky
tojas Konradas Henleinas 
įsteigė sudėtų vokiečių tė
vynės frontą. Pagaliau 
Konradui Henleinui pavy
ko daugumą sudėtų vokie
čių suspiesti į savo partiją 
ir įvairiuose rinkimuose 
laimėti nemaža atstovų.

sakosi prfsidėsią, jei prancūzai savo žodį išlaikys. Gi susitarė, opozicijoje pasi- 
prancūzai jau mobilizuoja du milijonu kareivių. Čekai liko čekoslovakų ir vokie- 
gerai pasimokino iš austrų likimo: jei pasiduosi, nieks čių socialdemokratai. 1929 
tavęs neužtars. metais buvo sudaryta tokia

Hitleris dar vis tiki į savo žvaigždę, bet šiuo kartu vyriausybė, į kurią įėjo ir
ar ne kreivu keliu bus jos vedamas. Atrodo, kad ir jo vokiečių žemdirbių, katali- Nuo to laiko prasidėjo ra- 
sėbras, lenkų ministeris Beckas, veda perdaug rizikin- kų ir socialdemokratų par-

metais buvo sudaryta tokia

dikalūs Konrado Henleino
iri prancūzus. Žinoma, talkininkams būtų daug pato- gą ir neapdairią politiką. Hitlerio pusryčiams Čekoslo- tijos atstovai. Tokia koali- partijos reikalavimai, ku- 

« vakija, pietums —Lenkija. I J _ "
Gi Beckas jam padeda ir pusryčius ir pietus ga-1 kovo mėnesio. Po Austri-

K. jos prijungimo iš koabci-

i ei ja pasiliko iki Šių metų rių didelę dalį yTa iėjtidinu- 
Į kovo mėnesio. Po Austri- si ir is užsienių einanti pro-

paganėte ir agitacija. ‘L.A.
ą- **
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Saros ir Agaros vaikai. 
Fašistų rasės grynumas.—i

| | J. MATEIKA
f

u— Žydai įr lietuviai.
-šv. Tėvo bakas dėl žydų.—

prieš žydus.
Gal labiausiai teko žy

dams pakelti trečiajam rei-

Keliolikos milijonų tauta 
šiuo metu gyvena išsisklai
džiusi po visą platųjį pa
saulį. Jie gyveno visokiau- che. Ten prasidėjo nekilu
sių tautų tarpe, išmoksta -- * ■ '
jų kalbas ir sugeba prisi
taikinti prie vietos gyveni
mo aplinkybių. Tačiau įsi
dėmėtina, kad jie su kito
mis, draug gyvenančiomis 
tautomis, labai mažai asi-!dams draudžiama samdyti 
miliuojasi, bet išlaiko savo 
skirtingą rasę, tautybę it 
tikybą. Kalbėti sena hebra
jų kalba, maža iš jų, tur 
būt, bekalba; daugelis var-! 
to ja kasdieniniame gyveni
me kitas Europiečių kal
bas.

Tie keliolika milijonų žy
dų visame pasaulyje palai
ko tarpusavy didelę vieny
bę. Pas juos drąsiai galėtų 
būti pritaikintas šūkis: — 
“vienas už visus ir visi už 
vieną!”

Jų pragyvenimo šaltiniai 
įvairūs. Tačiau labai žymi 
jų dalis verčiasi prekyba ir 
nuolat turi reikalo su pini
gais. Jie mėgo pinigus, ma
tyt, juos iš senovės, gal būt 
nuo pradžios metalinių pi
nigų atsiradimo. Žinoma 
tie, kurie prekiavo. Tačiau 
jau gihoje senovėje, kaip 
mini šventraštis — izraeli
tai laikė didžiules gyvulių 
bandas ir vertėsi javų au
ginimu.

Pirkliai ir tada smelkėsi 
į miestus, kur būdavo di
desnis žmonių susibūri
mas. Senovės Jeruzalėj į- 
vairūs prekybininkai varė 
smarkiai savo , biznį. Pre
kiavo ir maine - keitė pini
gus net šventovės kieme. 
Jie visai, dėl gero uždarbio, 
buvo pamiršę vietą, kur 
tinka prekiauti ir skambin
ti metaliniais pinigais, kad 
net Kristus netekęs kan
trybės sykį visus pirklius; 
išvyjo, kurie maldos na-į 
mus buvo pavertę nešvaria 
prekiviete.

Šiais laikais žydai tebe- 
mėgsta prekybą, turi dėl to 
daug reikalų su pinigais, 
moka gerai prekiauti ir už

turingas žydų ujimas. Iš
leista daugybė įstatymų ir 
taisyklių prieš semitus, ra
sės “gryninimo” sumeti
mais.

Trečiajam Reiche žy-

ne žydų tautybės tarnai
tes, draudžiama jiems lan
kyti bendros pirtys; viešo
se aikštėse ar miestų sod
nuose — jiems neleidžiama 
sėsti ant bendrų suolų; 
jiems Stovi, tik žydams, 
skirtingai nudažytos sėdy
nės ir t. t.

Žydai Lietuvoje gyvena 
jau keletas šimtmečių. Lie
tuvos kaimietis vilko sun
kų baudžiavos jungą; pri
vilegijuoti šlėktos ir stam
besni dvarininkai važinėjo 
karktomis pasikinkę ket
vertu. Kaimietis savo sun
kų dienos darbą ir skurdą 
užpildavo degtine. Dvari
ninkai buvo susirūpinę 
baudžiauninkų “patogu
mais”. Buvo pristeigę ne
tik degtinės varyklių, bet 
įkūrė pakankamai tankų 
karčiamų tinklą. Tų kar- 
čiamų šinkoriais specialiai 
teko būti Maušiukams ir 
Iršiukams.

Tie tirštai tamsūs Lietu
vos kaimiečiui laikai pras
linko. Retas senelis bepasi
taiko, kuris visa tai bent 
kiek prisimintų.

Daug vėliau, einant prie 
galo rusų viešpatavimui — 
visa smulkioji ir stambioji 
prekyba Lietuvoje buvo 
žydų rankose. Lietuvis dro
vėjosi prekybos amato, 
nors ir skaitė mažiau pik
tu, kaip karčiamos laiky
mu. Bet vis tiek, sakydavo, 
kad be suktybės prekiaut 
vargu begalima: — reikia 
užsiprašyt dvigubai, nie
kam tikusią prekę girti ir 
t. t.

ŽYDAI NEPRIKLAUSO
MOJE LIETUVOJE

, Mainės laikai, kitėjo pa-

t
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DARBININKAS

Vaizdai iš Darbo Šventės, įvykusios Kaune šių metų rugpiūčio 14,15 d. Viršuje vidaus reikalų ministras pik. Leonas kalba kelias
dešimt tūkstantinei miniai darbininkų; apačioje iš kairės į dešinę: vidaus reikalų ministras pik. Leonas sveikina medaliu apdovanotą 
darbininką, šventėje dalyvavusių darbininkų klubų vėliavų dalis, darbininkių plastika. (Vaizdai iš Lietuvos)

- tuvos — savo tėvynės Lie
tuvos taip greitai nepamir
šta. Ar jie būtų išsikraustę 
Amerikon, ar Pietų Afri- 
kon ar ir Tolimuose Rytuo
se arba Palestinon — šuti

kę net “pogromų” prieš 
juos.

Lenkijoj žydų labai daug. 
Pačių Lenkijos gyventojų 
nemaža, o žydai tų gyven
to jų skaičių dar patirština.
Ten nereti atviri išsišoki-Į kę žmogų lietuvį iš tolimos

dirbti, ir tas nuolatinis su- pročiai. Jau dvidešimt me-
sidūrimas su pinigais pa- tų Lietuva gyvena nepri-
darė įtakos, yra klausomu gyvenimu. Pusė
daug sutaupę ir uždirbę di
desnio kapitalo. Daugybę 
bankų ir stambių įmonių 
jie valdo; žymi pasaulio 
spauda yra žydų rankose, o 
žinoma, kad spauda sudaro 
viešąją opiniją.

TREČIASIS REICHAS 
IR ŽYDAI

Tik diktatorinių režimų 
valstybėse žydų įtaka men
kėja. Fašistinės valstybės 
suvaržė spaudą ir žinoma, 
tuolabiau teko nukęsti žy
dų kapitalo leidžiamiems 
laikraščiams. Prasidėjo 
dar smarkus kurstymas 
persunktas antisemitizmo 
dvasia. Taip buvo paruo
šiama dirva tolimesniems 
nedraugiškiems žygiams

visos prekybs atsidūrė pa
čių lietuvių rankse. Žydų 
Lietuvje ir šiandien tebėra 
daug, bet jie, kaip ir viso 
pasaulio žmonės' kulturėja, 
darosi teisingesni manda
gesni.

Lietuvių, santykiai su žy
dais niekad nebuvo blogi. 
Jie širdingi pasilieka iki 
šioL Lietuvis kaimietis va
dina kreipdamasis- vardu 
“Maušiukas”, “h!lija”, “Ir- 
šiukas” — arba tiesiai: — 
“žydelis”. Jokių kurstymų 
ir antisemitinės agitacijos 
Lietuvoje niekas negirdėjo,

Rusijoj, dar carų laikais, 
žydams buvo uždrausta ne- 
kurie miestai ir sritys ap
sigyvenimui. Ten yra įvy- — --- - - - - - - —

niai prieš žydus. Lenkijoj' tėvynės begalo džiaugiasi, 
labai daug skurdžiai gyVe-1 mylimu svečiu laiko ir vai- 
nančių žydų, tiek ir pačių šina. 
lenkų.

Didysis karas iškėlė daug 
kilnių obalsių; daugybė 
mažesnių tautų atgavo ne
priklausomybę. žydams 
buvo pažadėta atkurti Se
noji jų tėvynė Palestina. 
Visa iielaimė tik, kad Pa
lestina nebūto visai tuščia, 
o buvo apgyventa arabų. 
Arabai ir žydai — izmaeli- 
tai ir izraelitai — tai vieno 
tėvo Abraomo vaikai, tik 
dviejų motinų — Saros ir 
Agaros. Abraomui iš Sa
ros pirmosios žmonos — 
gimė Izaokas, Jokūbas ir 
toliau visa Izraelitų žydų 
aini ja. O iš tarnaitės Aga
ros gimė Izmaelis. Izmaelio 
aini ją sudaro visi arabų ap
gyventi kraštai. Taigi jie 
visi broliai, vieno tėvo Ab
raomo vaikai.

Tačiau iš gyvenimo žino
me, kad dažnai tikri broliai 
blogai sugyvena. Lygiai! 
taip pat semitai arabai ne
draugiškai sutiko kultūrin- 
gesnius iF turtingesnius 
savo brolius žydus.

• v
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LDS. Naujos
Suvažiavimas

Apskričio

LDS, Naujos Anglijos Apskričio Suvažiavimas *į- 
vjrks Sekmadienį, Spalių 23 d., 1938 rru, 1-ma vaL po 
pietų, Lietuvių Katalikų Centro Kambariuose, 80 River 
St., Haverhili, Mass.

Kviečiamas visos LDS Naujos Anglijos kuopos 
prisiųsti savo atstovus, šiame suvažiavime bus aptar- 
t<svarbūs mūsų organizacijos gerovei veikimo planai. 
Apbfcričio Valdyba: — Kun. 8. Kneižis, Dvasios Vadai;. Jonas 
Kumpa, Pirmininkas; Antanas ZavetSkM, Vice-rtrmiriinkas; Ka-

Laikraščiuose minėta, 
kaip Jungtinių Valstybių 
emigrantai žydai yra at
siuntę stambias sumas Lie
tuvon prieglaudoms ne

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Južkaitis — Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirminin- 
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., Worcester, Mass.; O. Sidabriene — Iždininkė, 
6 Commonwealth Avė., Worcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaltė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

ATSARGIAU
Kas savaitę, kasdien, vie

nas, du ir daugiau žmonių
drąsuolių pasauliui nerei
kia.

Pereitą savaitę, arti

ruotojai įvažiuoja į nelai
mes, bet ką gi sakyti apie 
tuos drąsuolius vairuoto
jus, kurie geria svaiginan
čius gėrimus, ir tada vie
toj eiti į lovą atsigulti, va
žiuoja automobiliu. Toki 
drąsuoliai jau nepaiso švie
sų ant kryžkelių, jie nežiū
ri greitumo patvarkymų, 
jie nemato kitų automobi
lių. Ar reikia stebėtis, kad 
tiek nelaimių pasitaiko per 
savaitę ir per metus tik 
šioje šalyje. Teisingai pa
sakė vienas vairuotojas: 
reikalingas alkoholis, bet 
automobiliui, o ne vairuo- 

| tojui.
Visoje šalyje griebiasi į- 

vairių priemonių, kad su
mažinti nelaimių skaičių. 
Vairuotojai, areštuoti išsi- 
gėrę arba girti, yra smar
kiai baudžiami. Tur būt 
būtų geriausia bausmė, tai 
neleisti tokiems visai va
žiuoti. Būtų jiems ir ki-

t
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vien žydų, bet ir lietuvių, netenka gyvybės gerdami
Per didįjį karą ir tuojau po alkoholį. Kasdien laikras- Charlston, Massachusetts,: 
karo,- besikūriant Lietuvos čiuoše Skaitoma, kad vie- ankstį ryte, pasitaikė šitir-F 
valstybei žydai yra dėję nas, du, vairuotojai^ buvo pūlinga nelaimė. Važiavo 
nemažą aukų, mūsų jaunai suareštuoti už žmogžudys- autobusas su 16 keleivių, 
k^LlTU.01Hdlči tti. Y.? _x*__-— noo cnT’trorri-nS'i/’k ainanfi IT* TYHRAS

valstybėse einant kompa- gatve žmogų. Skaitoma, sunkvežimis 
nijai dėl “rasės grynumo”, kad tūlas vairuotojas buvo trailer). Su

valstybei žydai yra dėję nas, du, vairuotojai^ buvo pūlinga nelaimėj Važiavo 
r

Fašistinėse ■ nes suvažinėjo einantį ir iš kitos pusės važiavo
1-1-____ rrn+.TA Smurtu CLro i+rx-rri o S11TI (tfUCk SU

Sunkvežimis va- 
_ ir italų fašistai ima pa- pasodintas “daboklėn , nes ziavęs ne savo puse. Auto- 
vyzdį iš Hitlerio ir ėmė 
varžyti žydus naujai su
galvotomis priemonėmis. 
Prieš tas priemones aiškiai 
pasisakė Šv. Tėvas, pabrėž-' 
damas, kad visos tautos y- 
ra vieno tėvo vaikai ir visi 
lygūs prieš Dievą; niekam;
nevalia vienas kito žeminti,. o . . . . . ,
niekinti ir skriausti. Fašis- ,ka 8^ Per automobi- soną 3 keleiviai buvo už
taras tas Šv. Tėvo balsas nelaimes, negu šioji *a- mus i vie oje, mirė e y- . panaikinus, laikai page- 

!®SVi±± Ss Kodėl? Mat, nemažas 
” skaičius žmonių gavo dar

bus varyklose ir smuklėse. 
Prohibici ja panaikinta. Ko- 

• kios išdavos! Kiek šiandien 
šioje šalyje žmonių neturi 
darbo. Matyti, kad per 
daug pasitikėta alkoholiui.

Pernai, sako Distilled 
Spirits Institute, svaigina
mųjų gėrimų industrija 
sumokėjo virš bilijono do
lerių mokesniais. Kas iš
skaičiuos kiek skausmo, 
mirčių, širdgėlą alkoholis 
yra per savo viešpatavimo 
metus athešęs!

Alkoholis yra keikiamas 
tų kurie buvo jo ištikimi 
sekėjai, ir kitų.

labai nepatikd. 
Labai

I

važiavo išsigėręs. Ne sykį busas gan smarkiai važia- 
teko girdėti, kad ant vieš- vo į Worcesterį. Nesvajojoj 

! kelio pasitaikė nelaimė dėl keleiviai, kad išvažiuodami 
to, kad vairuotojas buvo iš New Yorko, kaikuriems 
girtas. jiems bus paskutinė kelio- tiems saugiau, 

nė. Autobusas ir sunkveži-
Iš Washingtono praneša- mis susimušė. Sunkveži- ir dar atsargiau turėtų vai- 

ma, kad šioje šalyje kas mio priešakis maždaug dvi 
met daugiau žmonių neten- pėdas įvažiavo į autobuso

Atsargiau - atsargiau —

ruotojai važiuoti.
Prieš penkeris metus bu

vo manoma, kad prohibici-

gražų pavyzdį re mirtis sutinka nekaltus 
mums paduoda Šv. Raštas, keleivius, netik jaunus, bet 
kai jau senovėje žydams ir senus. Alkoholis daly- 
teko ne tik kariauti su km^vauja nemažame skaičiuje 

Žydai pažadėtoje jiems mynais, bet kartais labai pragaištingose nelaimėse, 
atkurti valstybėje, pradėjo gražiai sugyventi it susi- yra tokių vairuotojų, ku- 
pamazu kraustytis iš visų draugauti. Žydų istorijoj rie drįsta gerti ir net pasi- 
-----ulio kraštų. Važiavo žiiioma^ Noėmės istorija, f j, ir važiuoti automobi-

gyvenimo aplinkybių ver-; įįį bet'ir 20 ar 30 ki- 
čiama iškeliavo iš gimtinės Įų žmonių gyvybę. Tokių

pasaulio kraštų. Važiavo 
Palestinon ne tuščiomis, 
bet su kapitalais ir bema
tant už auksą ima supir
kinėti iš arabų žemes. Ara
bai pajuto, kad prieš pini
gus vargu ar jie beatlaikys 
savo pazicijas. Prasidėjo 
smurtas ir teroras.
ŽYDAI LIETUVOS ILGISI

Palestina nedaug žydų 
išviliojo iš Lietuvos. Gal 
būt jų yra kelis kart dau
giau Jungtinėse Amer. Val
stybėse, kur jie jaučiasi 
pilnai laisvi, sotūs ir tur
tingi.

Keletas metų atgal iš 
Kauno buvo išlydėta parti
ja žydų, daugumoj jaunuo
menės į 9 SSR naujai įkur- 
tącftiuobidž^o >respuWiką 
šalę Turkestano. Kaip 
jiems ten einasi — netenka

vavusių pasauliniame ka-vo nugabenti į ligonines.
— - - - Koks reginys — kiek nerei

kalingo skausmo, ir nerei
kalingų mirčių! To sunkve
žimio ir to autobuso išvaiz
da daug ką sakė. Šalin au
tobusas, šalin sunkvežimis, 
nes bendrovės kitą, du ir 
daugiau nupirks, bet kas 
su mirusiais. Kas juos at
pirks? Gal pinigas — gal 
ašaros. Kas grąžins tą 
sveiką petį, tiesias kojas, ir 
kitus sveikus sąnarius!

Minėta nelaimė galėjo 
būti išvengta, jeigu vai
ruotojai būtų buvę atsar
gesni.

Negirti arba negėrę vai-

ku-

Vienažydų šeimastmkių jju jįe pavojun stato ne-

pas kaimynus MoabitUs. 
Ten begyvenant jų Vaikai 
— du sūnūs Veda sau mote
ris rtioabites. Vėliau šeimos 
tėvas miršta ir jo žmona 
Noėmė lieka našlė. Miršta 
ir josios Sūnai, belieka tik 
dvi jaunos josios marčios. 
Noėmė pasiryžta grįžti 
gimtojon šalin pas Savo 
tautą. Išeinant tėvynėn, 
Noėmę palydi josios jaustos 
marčios. Paėjus Noėmė 
sustojus jas dvi pabučiuot 
ją ir liepia grįžti atgal, Bet 
viena jų —Rūta tarė; — 
“Nesipriešink Man, kad aš 
turėčiau tave apleisti ir 
nueiti,-nes kur tik tu eisi, 
eisiu ir aš; ir kame tu pasi
liksi, pasSiksiū lygiai ir aš. 
Tato tauta bus mano taū-

Zwų Lietus J

Italijoje, Iranos įlankoje 
šiomis dienomis buvo retas' 
gamtos įvykis: apie dešim
tį minučių lijo žuvų lietus. 
Po lietaus vietos gyvento
jai maišais sėmėsi ir nešė 
jas namo.

Kaip šį retą gamtos reiš
kinį išaiškinti? Aiškinama 
taip, kad kur nors toliau 
ties jūra, ežeru, ar upe bu
vo susisukęs didelis viesu
las, kuris pagavo vandenį 
ir kartu SU žuvimis išnešė 
aukštai į orą. Didelis vėjas 
su debesimis žuvis galėjo 
gana toli nunešti ir paskui

v •

■
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ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

IKą tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 

Herlito Angllškai-Lietuvišką žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

; darbininkas ,
^888 W. B«ettdwsy, So. Boston* Mass.
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AtsišauMmas į Muzikos, Choristes IrMuzikos Mylėtojus f te

Vasara, poilsio, atostogų 
laikas, jau baigiasi. Tikrą 
vasaros grožį, malonumą, 
gali suprasti menininkas, 
muzikas — choristas. Mu
ziko siela jautresnė, švel
nesnė. Muzikas - choristas 
patirtus įspūdžius pergy
vena giliau, stengiasi iš
reikšti daina, meliodija: 
lakštingalos čiulbėjimą, u- 
pelio čiurlenimą, jūros 
bangų ošimą — Svetimtau
čiai gėrisi mūsų dainomis. 
— Lietuviai yra muzikalūs, 
tik reikia tuos gabumus 
išvystyti.

Parapijos choro giedoji
mas, ar dainavimas gražus, 
kada suderinti balsai. Aiš
ku, be darbo ir pasiaukoji
mo sunku ką nors kilnesnio 
padaryti. Pastebėta, kad 
mūsų lietuvių chorams 
dažniausia trūksta vyrų. I 
Vyrų turim pakankamai 
kiekvienoje parapijoje, bet! 
labai gaila, kad nepriside
da prie choro, mano: kad 
giedojimas, dainavimas tai 
tik mergaičių darbas. — 
Chorų Sąjungos tikslas, 
kad kiekvienas choristas, 
prikalbintų, atvestų į cho-j 
rą po vyrą. Paraginkime 
savo draugus, pažįstamus.

Reikia būtinai lankyti 
repeticijas. Kaip sunku 
mokytojui - vargonininkui, 
kada choristai neateina į 
repeticijas. Kartais svajo
ja, kad repeticijos reika
lingos Baltrui ar Barborai, 
bet tik ne man. Toki cho
ristai tai tik kliudo geram 
choro veikimui. Lankant 
repeticijas, choristas daro
si kas kart akylesnis, pas
tabus ir lavina balsą. Cho
ras yra atskirų žmonių 
grupė, bet ką gieda ar dai
nuoja turi pasisavinti, per
gyventi visa savo siela, 
tarsi būtų vienas asmuo.

Dainuodami nejučiomis 
išmokstame ir lietuviškai 
kalbėti. Kaip gražiai skam
ba: — “Lietuva, brangi 
mano Tėvynė” — “Dul, dul, 
dul, dul, dūdelė, graži ma
no mergelė!” Mūsų tėvai 
džiaugsis, kad sūnus, duk
tė, priklauso prie choro.
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Chorų Sąjungos nusista
tymas, kad chorai santy
kiautų su kaimyniniais 
chorais, rengdami bendras 
Dainų Šventes, vakarus, ir! 
galėtų chorai gauti premi
jas. Tikslas, kad kiekvie
nas choristas turėtų pro-, 
gos pamatyti ir pažinti ki
tų parapijų choristus ir da
lyvautų socialiniame, pat- 
rijotiniame lietuvių veiki
me. Ypatingai svarbu gerai 
pasiruošti ir dalyvauti New 
Yorke World’s Fair Lietu
vių dienoje, 10 dieną rugsė
jo 1939 m. Kviečiu visus 
chorus prisirašyti prie 
“Chorų Sąjungos”. Visi 
stokime į darbą, ir savo 
melodinga daina nustebin
sime pasaulį.

Pareiškiu, kad “Chorų 
Sąjungos” organas yra 
“Muzikos Žinios”, ir kiek
vienas choristas gali užsi
prenumeruoti tą laikraštį 
už $1 metams. Antrašas — 
“Muzikos Žinios” — 1702 
N. Wolcott Avė. — Chica
go, III. Rašykite straips
nius, žinias lietuviškai; jei 
bus klaidų, redakcija pa
taisys.

Baigdamas trumpai pa
reiškiu: —

1) Kad vyrai ir mergaitės 
prisirašytų prie savo para
pijos choro ir uoliai lanky
tų repeticijas.

2) Chorai prisirašytų prie 
“Chorų Sąjungos” ir dau
giau dalyvautų parapijos 
darbe.

3) Chorai santykiautų 
su savo kaimynais, lanky-
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“DARBININKO”JIETINIS

Eikš Ballroom
8 Magazine Street, Cambridge, Mass.

Šeštadienį, Spalių - Oct. 29,1938
te

Baliuje Bus Duodama Dovana
Elektrikine Siuvamoji Mašina

VERTES $100.00
Gros AL STEVENS’ ORKESTRĄ

ŠOKIAI 7:30 IKI 12 VAL
Įžanga 45c
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darni provincijas, rengda- 
imi dainų šventės, vakarus 
j ir t. t. Chorai galėtų gauti 
premijas, pagyrimo lapus 

(jr panašiai.
4) Chorai dalyvautų Lie

tuvių Dienoje, New Yorko 
pasaulinėje parodoje, 10 
dieną rugsėjo 1939 m.

5) Choristai užsiprenu
meruotų “Muzikos Žinias” 
ir paremtų savo raštais.

JUOZAS K. ŽEMAITIS, 
Amerikos Lietuvių Vargo
nininkų ir Chorų Sąjungos 

Pirmininkas.
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pranešti komisijai viršminėtu 
antrašu.

Kurie negalėtų į iškilmes pri
būti, prašomi pridėti savo auką 
ir prisiųsti baigimui Darželio į- 
rengimo skolų mokėjimui.

Dr. Vinco Kudirkos Paminklo 
Komisija:

K. S. Karpius,
A. M. Praškevičius, 
Izidorius Šamas, 
Jonas Petrauskas. i

BROOKLYN, M. Y.

Šiomis dienomis V 
vos aukščiausias 
sprendė šią bylą ir n'utaYė 
ją visai nutraukti.

Lenkai Apie Lietuvos Pieno 
Okį

Visus Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI

Okupuoto j ė Lietuvoj e
Lenkai Jau Tardė žižmarą
Šiemet liepos mėn. 17 die

ną į Pirmąją Tautinę Olim- 
pijadą Kaune buvo atvykę 
ir vilniečiai- sportininkai, 
kurie nepriklausomoje Lie
tuvoje viešėjo iki rugpiū
čio mėn. 8 dienos. Vilnie
čių ekskursijai virš 40 
žmonių vadovavo Pranas 
žižmaras, ūilniaus Vytau
to Didžiojo^ gimnazijos

pakviestas į storastiją ir 
ilgai ten tardomas apie vil
niečių viešėjimą nepri
klausomoje Lietuvoje. Tsb.

Vilniuje Bendrabučiams Iš
laikyti Reikalauja Garantijų

kuria neva tai būtų užtik
rintas lėšų bendrabučiams 
gavimas.

Garantijos pareikalavo ir 
Vilniaus “Ryto” kurato
rius, kad lėšų turėtų ir Vy
tauto Didžiojo gimnazija. 
Gimnazijos direktorius be- 

!ne tik užtikrino kad gim
nazija turėsianti lėšų, kaip 
ir turėjusi iki šiol.

“Polska Zbrojna” Nr. 232, 
VIII. 23 perspaude iš laik
raščio “Spolnotta” straips
nį apie Lietuvos prekybos 
bendroves. Laikraštyje ra
šoma, jog Lietuvoje pienas 
esąs vadinamas “baltuoju 
auksu”. Jis tikrai esąs ver
tas to vardo, nes pieno pro
duktai sudarą 20% viso 
Lietuvos valstybės ekspor
to. Tik geros ekonominės 
organizacijos dėka Lietu
va turinti tokį biudžetą. Šis 
kraštas neturįs savo natū
ralinių turtų. Girdi, visą 
pramonės produktų impor
tą Lietuva turinti padengti 
žemės ūkio produktų eks
portu.

Toliau pažymima, jog 
Lietuva tai esanti išimtinai 
žemės ūkio šalis, josios ū- 
kininkas gyvenąs visiškai 
gerai. Už tai jis esąs dėkin
gas įvairioms koperaci- 
joms ir bendrovėms, gera
jam ūkiui. Pieno bendro
vės neleidžiančios skriaus
ti ūkininkų.

Pirmaisiais nepriklauso
mybės metais, baigdamas 
rašo laikraštis, Lietuvoje 
buvusi tik viena pieno per
dirbimo bendrovė. Šian
dien jų esama 200.

v •

Be Reikalo Kalino

te

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

.................. .......—
i Dr. Vinco Kudirkos Draugija, 
! gyvuojanti Clevelande arti 30 
| metų.
| Paminklas pastatomas pami
nėti Dr. Vinco Kudirkos 80 me
tų gimimo sukakčiai.

Iškilmėse dalyvaus miesto ma- 
yoras ir kiti žymūs valdininkai, 

_ kartu kitų Lietuviškų kolonijų
sas iškilmių programas, kurio veikėjai, Dr. Vinco Kudirkos gi-

CLEYELAND, OHIO
IŠKILMĖ DARŽELYJE

Jau buvo pranešta, kad Lietu
vių Darželyje bus pastatytas Dr. 
Vinco Kudirkos paminklas, bet 
nebuvo nustatyta toms iškil
mėms diena.

Dabar galutinai nustatyta vi-

Dėl lenkų administraci
jos organų priekabingumo 
apie pusę metų buvo kali
namos labdarybės draugi
jos mergaičių bendrabučio 
vedėja Uršulė Sekmukaitė 
ir to bendrabučio auklėtinė 
Tarailaitė, kurios šiomis 
dienomis prokuratūros į- 
sakymu, kaip nieku nenu-

• v •

Panaikino Lietuviams 
Iškeltų Bylų v •

Vilnius— Nuo 1937 m. 
lapkričio mėn. pradžios 
Lietuvių Labdarybės Drau
gijos visą turtą ir jos išlai
komus bendrabučius tvar
ko valdžios paskirtas kura
torius, o paskutiniu metu 
likvidatorius J. l 
Šiomis dienomis jisai pra
nešė buv. Draugijos valdy
bos nariams apie bendra-

Art. J. Žukauskaitės 
Koncertas

Spalių 23 d. sekmadienį,
Apreiškimo parapijos salė- sporto mokytojas.
je įvyksta art. J. Žukaus-j Vilniečiai visur Lietuvo- 
kaitės Koncertas. Be pa- je buvo nepaprastai entu- 
čios Žukauskaitės dar dai-ziastingai sutinkami, prii- 
nuos dainininkas Aleksan-jmami bei palydimi. Ypač 
dras Vasiliauskas iš Dėt-j jų vadas Pr. žižmaras bu-__ _______  - _____
roit. Teko nugirsti, kad vo stačiai ant rankų nėšio- bučių išlaikymo sąlygas: 
programa ruošiama plati jamas, apibarstomas gėlė- bendrabučiai galėsią veik- 
ir įdomi, kas sukelia visuo- mis. jįs visur buvo sveiki- ti, jei jiems valdybos na- 
menės susidomėjimą. Tat namas, kaip didvyris, lie-’fiai parūpins reguliariai 

------- i. ... _. — nustatytu terminu lėšų. 
Lėšų parūpinimas turįs bū
ti užtikrintas nejudomybe. 
Vadinas, maža to, kad visa 
D-jos nejudomybė yra lik
vidatoriaus žinioje; reika
laujama užstatyti ir paski
rų asmenų nejudomybė.

f

sveikintinos yra mūsų nau-( tuvių tautos gynėjas. Nes
jų artistų pastangos, vis visi atsimena jo garbingą 
labiau sudominti mūsų lie-žygį, kai jisai, būdamas 
tuvių išeiviją, o kartu ir priešų apsuptas, drįso pilti 
jaunajai kartai duoti kil- antausį ir iššaukti į dviko-
nesnių dalykų. Žinius.

LINDEN, N.J.

v •

Savo laiku Vilniaus lietu
vių veikėjai buvo parašę sikaltusios, paleistos iš ka-

smulkmenos bus paskelbta to- J11*11®3 *r draugai.
liau. I Mūsų organizacijos prašomos

Dr. Vinco Kudirkos paminklas prisiųsti iškilmėms savo dovaną 
bus atidengtas sekmadienį, Spa- — vainiką.
lių 2 d., Lietuvių Darželyje. Nuo
Lietuvių salės į Darželį su vaini- muzikų organizacijos, daktarų

Vainikai pageidaujami nuo

Art. J. Žukauskaitės 
Koncertas

Spalių 16 d. Lindene Klu
be Likrosa, 800 Roselle, į- 
vyksta Art. J. Žukauskai
tės Koncertas. Koncertui 
ruošti yra susidaręs Komi
tetas priešakyje su žinomu

kais iškilmių dalyviai važiuos draugijos.jrofesijonalių orga- Lindene visuomenės veikė
ju p. Liudvinaičiu. Labai 
pagirtinas Lindeniečių žy
gis pakviesti tokią žymią

• nizacijų, chorų ir tt.
Viskas privalo būti prisiųsta 

vanojimo apeigą atliks Lietuvos arba pačių atvežta į Clevelandą 
kariuomenės Majoras S. Naru-, iki šeštadienio, Spalių 1 d. 
šis, kuris tą paminklą atveža, 
kaip dovaną nuo Lietuvos Kari- lonijų norėdami iškilmėse daly- 
ninkų Ramovės. vauti prašomi pranešti šiuo ant-

Šį paminklą Darželyje stato rašų:

papuoštais automobiliais.
Paminklo atidengimo ir pado-

I

I Veikėjai ir svečiai iš kitų ko- dainininkę, kaip art. J. ŽU- 
i •• ___ —j__ • _—_  Irniiolrn nitą i _

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS. 

f Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005 *

Drį Vinco Kudirkos Paminklo 
Komisija 

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

BANKETAS

Po iškilmių Darželyje, tą patį 
vakarą Lietuvių salėje bus Mjr. 
S. Narušio pagerbimui 
tas. ‘

Norintieji dalyvauti 
kitų kolonijų svečiai

kauskaitė. Beabėjo bus di
delis malonumas jos gerai 
išdirbto balso pasiklausyti 
ir pasigerėti lietuviška 
daina. Svarbu, kad kilnūs 
rengėjai kuo daugiausiai 
sutrauktų jaunimo. Žinius.

vę lenkų karininką už lie
tuvių tautos įžeidimą ir 
dvikovėje jį dar nugalėjo.

Žinoma, vilniečiams ne
priklausomoje Lietuvoje 
buvo daug prikalbėta gra
žių žodžių, nebuvo pamirš
tas ir okupuotasai Vilnius. 
Tačiau patys vilniečiai vi
sur laikėsi labai -santūriai, 
savo elgesniais ir kalbomis 
nedavė jokių priežasčių 
lenkams prikibti. Juk jie 
žinojo, kad jų visus žygius 
seka lenkų šnipai ir apie 
viską praneš į aną pusę. 
Tačiau Pr. žižmaras neiš
vengė tardymų. Vilniaus 
lietuvių laikraščiai prane- ! 
ša, kad Pr. žižmaras buvo

Lenkijos valstybės prezi
dentui raštą dėl lietuvių 

lu iuCuuj teishi varžymo ir t. p. Dėl 
Švedas.! šio rašto Vilniaus lenkų ad

ministracija administraci
niu keliu nubaudė apie 20 
lietuvių veikėjų su K. Sta- 
šiu, kun. Čibiru, kun. dr. 
Viskanta ir kit. pryšaky. 
Apygardos teismas, betgi 
Vilniaus lietuvius išteisino. 
Tačiau tada prokuroras 
padavė kasaciją, primygti
nai reikalaudamas lietu
vius nubausti už tai, kad 
jie išdėstė savo nusiskun
dimus Prezidento vardu 
rašytoje peticijoje.

bankie-

bankete 
prašomi

Įėjimo.

Ištremtos Lietuvaitės
Rugpiūčio 15 d. iš Dieve- 

niškio, Ašmenos apskr., 
ištremtos į krašto gilumą 
dvi lietuvės M. Juršienė ir 
R. Žydelienė. Visų tremti
nių laukia labai sunki da
lia, nes naujose ištrėmimo 
vietose niekas ne tik nesi
tiki turėti kokių pragyve
nimo šaltinių, bet sutinka 
iš vietos administracijos į- 
vairiausių persekiojimų ir 
apsunkinimų.

HARRISON, N. L
Artistės J. Žukauskaitės 

Koncertas
Harrison ir. Kearny vi

suomenės veikėjai tariasi

su art. J. Žukauskaite dėl 
surengimo jai koncerto. 
Galima tikėtis, kad greitai 
bus prieita prie pilno susi
tarimo, tuo labiau, kad 
kleb. kun. L. Vaicekauskas 
pats būdamas muzikos bei 
dainos žinovas tam prita
ria, o Muz. Hodelis it gi ta 
mintį labai remia. Sveikin
tinas žygis. Žiniusk z

, . ...

Montelliečiai Ir Iš Apylinkės-Visi Į 
PARAPIJOS NAUJOS SALES 

SH0 WER

Atsilankę svečiai nenuobodžiaus. Geras orkestras 
juos linksmins, kol jie pavalgys ir atsigers. Patirta, 
kad monteliečiams labai patinka dainos bendrai visų 
dainuojamos, taigi tos dainos ir tą vakarą jiems teiks 
nemažo pasigerėjimo.

Taigi, visi ruoškitės į SHOWER!
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

Spalių-Oct. 11 d., 7 vai. Vakare
Naujoje Viršutinėje Parapijos Salėje,

Monroe St. ir Samteli Avė
Montello, Mass.

.. . __ . ... _______
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PluošteĮį Mylimosios 
PUmIbJ Jf Atnęšk Mąn”... 

Taip daro, kaip liudija 
“Komsomolskaja Pravda”, 
ne vįenį tiktai veterinarijos 
studiozai. Keistas reiški
nys: kol ankščiau iš rusų 
studentų nereikalavo atsi
žadėti Dievo, jie neeikvo
davo savo kuklių išteklių 
burtininkių honorarams; 
dabar jie verčiami nepripa
žinti tikėjimo, ir burtinin
kų pajamos iš akademinio 
jaunimo šimteriopai padi
dėjo.

Buvo apklausinėta aps
čiai jaunuolių, ką tik gavu
sių brandos atestatus. Pa
aiškėjo, kad, pvz., Vorone
žo 12-sios vidurinės moky- į 
klos dešimtoje klasėje yra 

j suolas, kuriame niekas ne- Į 
sėdi. Ir mokiniai, ir net mo
kytojai sako, kad tas suo
las užburtas -— nelaimin
gas: tie, kurie jame sėdi, 
gauną blogus pažymius. 
Taip tas suolas klasėje ne
naudojamas ir stovi: sėdė-; 
ti jame niekas nedrįsta, bet 
ir išnešti jį drovisi. Tame 
pačiame Voroneže 10-sios 
vidurinės mokyklos abitu
rientai dažnai vaikščioda-

i

■

Kaip Čigonai Taboretelijosi Vogtais DobĮais ai

Sovietuose pradėta liauja 
kampanija — prieš burti
ninkus, chiromantus, atei
ties spėjikųs. “ĮiuĮ|uros ip 
poilsio parkų” administra
toriams uždrausti “atrak
cionai su dresiruotomis pa
pūgomis ir laimės trauki
mu”; valstybės saugumo 
paręigįjnąms ir Jarosįavs- 
kįo bedieyįų sąjungos pio
nieriams pavesta stoti ko
vos pj-iešakin. Bet tie kovo
tojainelabai noriąį vykdo 
jįępis įuptaš direktyvas, 
piąsiteisipdami:
— Dievą mes netikime, 

bet tikime į daiktus, bur
tus, amuletus. (“Komso
molskaja Pravda”, VU! 
15).

Buvo patikrinta eilė auk
štųjų mokyklų. Viatkos 
(dabar Kirovo) veterinari
jos instituto studentai pui
kiai susipažinę su Markso 
mokslu ir persiėmę Stalino 
idėjomis; paklausti jie nė 
nemikčiodami atsako:

— Dievo nėra, o žmogus 
yra kilęs iš beždžionės.

Bet tokie “laisvi įsitikini-į 
mai” jiems nekliudo urmu 
eiti pas burtininkes. Ir pa-vo pas burtininkus, kad 
ti “Komsomolskaja Prav- užvardytų nuo blogų pažy- 
da” pastebi, kad tenai jie 
eina toli gražu ne dėl pra- 
migos, bet visiškai su kon
krečiais klausimais. Įdo
mu, su kokiais? Gi dau
giausia dėl širdies dalykų. 
Studentui krito į akis mer
gaitė; be jos jis stačiai ne
gali gyventi, bet ji, laidoke, 
į jį nė dėmesio , nekreipia. 
Ir eina vargšas pas burti
ninkę. Arba studentė jau
čia, kad jos vienintelis jai’priemonių” atsineša 
1 • v « . • • • V _ 1 • _ _ it _ _

t.

mių. Tokius užvardijimus 
plačiai praktikuoja ir Mas
kvos moksleiviai, pionieriai 
ir komsomolcai. Pinigų 
burtininkams užsimokėti 
mokiniams duoda tėvai.

Laikyti egzaminus į auk
štąsias mokyklas kandida
tai dažnai ateina taip pat!

Šiandien jie ręįkąĮguja

“PICKVVICK"
«X • T • ‘ • 9 ■ •
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IS KRANO - PARODYK Į KRANĄ
BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS
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BREV/ED BY HAFFENREFFER & CO., INC., BOSTON, MASS., BREVERS SINCE 187C

» 4,
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Kodėl Marijampolę Kai Kas 
Vadina Starapole

Toje vietoje, kur dabar 
ta’ZžnaTate'ina5’ taip pat‘?tūkso Marijampolė, XVII 
pirma pasiteiravę pas bur-; šimtmečio pradžioje nebu- 

Į tininkus; jie dargi ir amu- Y? ue VJeHQ,^p;9i^sio^, ^a" 
Sietų, ir visokių “simatinių 'ciau netrukus čia išdygo 

vQri kelios sodybos, kurios bu- 
kaskart darosi šaltesnis— išvengtų sunkių klausimųjų0. pavadintos Pesesupio 
ir šįkart byla nepasibaigs Amuletų galia tiki ir dau-, UaĮmu- rer kurį, laiką sis 1 —' - - - - kaimas gerokai išaugo. Ja-

narkomas me atsirado amatininkų, 
" _ vienas kitas gyventojas ė- 

kišenėje~~90-Šioš vorstis P^kyba, paga- 
is liau buvo atidaryta ir smu

klė. Kaimas pasidarė pana
šus jau į miestelį, tiktai 
trūko bažnyčios. Pašešu- 
piečiai, norėdami pasimels
ti, turėjo keliauti į Prienus 
arba į Vilkaviškį. Bet anais 
laikais tokios kelionės ne-

be burtininkės. O tos k ar- , gelis aukštų komunistų: 
tais štai ką savo klientams 
paporina:

— Nukirpk kuokštelį sa
vo mylimosios plaukų ir at
nešk man, — tada aš tau 
padėsiu.

Gi studentės ir šitokių 
dalykų išgirsta:
— Pasek, kada tavasis 

nagus karpys. Surink tas 
nuokarpas ir atgabenk 
man — bematant pagelbė
siu.

Ir “nuo tikėjimo prietarų 
išsilaisvinęs” akademinis 
Sovietų jaunimas sąžinin
gai tuos nurodymus vykdo.

sušaudytasis
Rosenholcas visada nešio
davosi ] 
psalmės ištrauką. Ir ne jis 
vienas toks!

Ypatingai amuletus mėg
sta žmonės, kurių profesi
ja susijusi su pavojumi gy
vybei: lakūnai, šoferiai, jū
rininkai, kasyklų darbi
ninkai... Prieš didesnius į- 
vykius — revizijas, patik
rinimus, valymus — amu
letais suskanta apsirūpin
ti ir sovietų bei partijos 
veikėjai: ir čia, mat, “pro
fesinė rizika”...

Išimties nesudaro ne kva
lifikuotieji bedievybės pro
pagandistai. Tiesa, į Dievą 
jie nevisi, bet tarp jų sun
ku rasti tokių, kurie neti
kėtų į velnią. Ten, kur gy
vena mahometonys, tie 
propagandos liūtai sutry
pia Alachą; krikščionių 
tarpe jie į miltus sumala 
Dievą, bet visur su pagar- 

■ ba baime jie tyliai pripa- 
: žįsta velnio viešpatavimą.

Ir “Komsomolskaja Prav
da”, iškėlusi eibę panašių, 
kaip čia atpasakotieji, pa
vyzdžių, vis dėlto nusis
kundžia, kad kovai su bur
tais “trūksta kadrų”. Ir 
kaip jų netruks?Sunaikinę 
tikėjimą, Sovietai atvėrė 
kelią burtams. Tepasi- 
džiaųgia: “išlaisvintas” iš 
tikėjitno “varžtų5’ sovieti
nis jaunimas pateko į tam
siąją burtų vergiją! XX.

Juozas Kasinskas
i[ Ine.
!> Laidotuvių Diręktorius
! ■ Patarnavimas Diapą ir Naktį

i: 602 Washington Blvd.
J BALTIMORE, Md. 
;! Telephone Plaza 8595
■ ! Lirnoiinai ’dil visokių reikalų.

čigonai jau buvo pasidali
nę ir praleidę. :

Šiaulių apygardoj teis
mas Janavičienę nubaudė 
ketvertais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Jurgį A- 
leksandravičių, Jokūbą Ja
navičių ir Joną Arlauską— . 
po vienerius metus papras
tojo kalėjimo; Jofiėnę, ku
ri iš čigonų paėmė 500 dol. 
iškeisti, nubaudė viene- 
riais metais papr. kalėjimo 
lygtinai. Rastuosius dole
rius nutarė grąžinti Oba- 
kevičiams, jei valiutų ko
misija leis, nes pas save 
svetimos valstybės valiutą, 
be valiutų komisijos leidi-- 
mo, laikyti negalima.

* -- - -
Batakių valsčiuje, Cįjj- 

teikių k., pas ūkinin. Oba- 
kevičienę atėjo sena čigonė 
įr siūlė kortomis išprana
šauti ateitį. Obakevičienė 
puo pranašavimo atsisakė. 
Obakevičiai gyveno tur
tingai, turėjo sutaupę pini
gų. Tačiau juos laikė ne 
banke, bet namie slapstė. 
Vieną dieną ObakeyiČiai, 
grįžę iš lauko, rado atida
rytą langą, perstatytas gė
les ir atvirą drabužių spin
tą. Spintoje kabėjo Obake- 
vičienės gorsetas išplėšto
mis kišenaitėmis- Mat, O- 
bakevičienė į gorsetą buvo 
įsiuvusi dvi kišenaites ir 
jose slėpė pinigus. Iš gor- 
seto buvo išvogta 5.100 do
lerių ir 450 litų.

Po kelių dienų vienas či
goniukas Skaudvilėj krau
tuvėse norėjo iškeisti 500 
dol. banknotą, bet neiškei- 
tė. Dotnuvos miestelyje či
gonai pirkdami įvairių pre
kių pas Jofienę davė 500 
dol. banknotą. Jofienė či
gonams davė grąžos tik 
tuomet, kai nuvykusi į 
Šiaulius dolerius perdavė 
kažin kuriam Šlapobers- 
kui. Policija įtarė, kad šie 
čigonai bus Obakevičius 
apvogę. Nuvyko į Krakių 
valsčių, kur stovėjo čigonų 
taboras. Norėjo sulaikyti 
seną čigonę Viktę Janavi
čienę. Ji, pamačiusi polici
ninkus, bėgo į mišką. Bėg
dama du pundelius pinigij 
padavė savo sūnui paslėp
ti. Tas pinigus nunešė į 
mišką ir po egle pakasė. 
Policija sulaikė kelis čigo
nus, kurie vienur kitur mė
gino keisti dolerius. Pra
džioje nė vienas kaltu ne
prisipažino, o Janavičienė 
aiškinosi, kad Obakevičie- 
nei ji kėlusi kortas, atiden
gusi paslaptį, kad jos vy
ras neištikimas, 
bakevičienė jai 
tokiu aiškinimu policija 
pluoštą dolerių. Žinoma, 
nepatikėjo. Janavičienę ir 
kitus čigonus sulaikė ir 
perdavė teismo organams. 
Po egle buvo rasta paslėp
ta 3.600 dol., kitus pinigus

Lietuvoj Mažėja Gimimai, 
’ Bet Ir Mirimai. . . . .

Šiemet birželio mėn. vi
soje valstybėje buvo 1.671 
jungtuvės, gimė 5.631 kū
dikis, mirė 2.276 asm. įr 
priaugo 3.355 ąsm.

Palyginus su praeitų 
dvejų metų to pat mėnesio 
vidurkiu, jungtuvės padi
dėjo: 18,2%, gimimai — 
13,2% ir natūralinis prie
auglis — 29,2%; o mirimai 
sumažėjo 4,3%.

Iš viso pęr 1938 m. pir- . 
mus 6 mėnė§ių3 buvo 11. 
586 jungtuvės (1937 m. — 
10.500, 1936 m. 11A06), 
gimė — 30.489 kūdikiai 
(1937 m. — 29.915,1936 m.
— 32.678), mirė 16.263 
asm. (1937 m. — 18.470, 
1936 m. — 16.966) ir pri
augo 14.226 asm. (1937 m.
— 11.445, 1936 m. — 15. 
712).

Palyginus su praeitų dve
jų metų tų pat mėnesįų vi
durkiu, padidėjo: jungtu
vės 7,2% ir natūralinis 
prieauglis 4,8%; sumažėjo 
gimimai 2,6% ir mirimai 
8,2%.

y * « «• 

kais ir visuomenininkas, 
mirė 1929 metais.

Jo atminimui 1938 m. 
rugpiūčio 26 dieną (penk
tadienį) 7 vai. ryto Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje įvy
ko gedulingos Šv. Mišios ir 
kapinėse jo kapo pamink
lo pašventinimas.

Sv. Mišias laikė prel. J. 
Gražys, o paminklą šventi
no ir pamokslą pasakė kun. 
A. Sušiiiskas.

buvo juokai. D$1 to kartą 
išseko pašešupiečių kan
trybė ir jie nutarė pasista
tyti savą bažnyčią. Šį su
manymą jie įvykdę 1718 
m., bet naudos ne kiek te
turėjo, nes vyskupas nepa
skyrė nuolatinių kunigo. 
Kunigas turėdavo atvykti 
iš kurios nors kaimyninės 
parapijos. Kaip tik tuo lai
ku kažkas šią vietą pradė
jo vadinti nebe Pašešupiu, 
bet Starapole. Naujasis 
vardas, matyt, greitai pri
gijo, nes nuo 1736 m. Paše- 
šupis jau nebeminimas nei 
metrikuose, nei kituose do
kumentuose. Pagaliau se-__  _______ c ___
nasis vardas išnyko ir iš Lenkiją numatoma leisti 
žmonių atminties. Tačiau i tik vieną porą traukinių, 
ir Staropolė neilgai te- Ryšium su tuo lenkai gal- 
skambėjo. 1750 jn. atvyko voja Varšuvos - Rygos

t.

Į Lenkiją Eis Mažiau 
Traukimą

Kadangi gele- 
su

Kaunas
žinkelių susisiekimas 
Lenkija yra nuostolingas 
abiem valstybėm, tai kaip 
teko girdėti, žiemos sezo
nui iš Kauno į Vilnių ir

v •

Užtai O- 
davusi

Tauragnai
• V’ Perkūnas trenkė į Mą- 

leckažemio kaimo ūk. Jųr- . 
gelėno tvartus. Tvartai, šų 
juose buvusiomis kiaulė
mis, visai sudegė.
____ i__________ ____ ________

MALDAKNYGES
į ją vienuoliai marijonai. 
Grafienė Butlierięnė užra
šė jiems žemės plotą tarp 
Šešupės ir Jevonio upelio, 
savo miestelį. Marijonai ta 
suteikdama teisę kurti čia 
teise tuoj pasinaudojo. Ša
lia Starapolės pracįėjo dyg
ti nauji namaį. Naująjį 
miestelį marijonai pavadi
no Marijampolę. Vienas 
nuo kito skiriami tiktaiJe-

traukinių susisiekimą pa
sukti per Jonavą, Šiaulius, 
Joniškį.

Padvigubins Lietuvos Jūrų 
Prekybos Laivyną

Dabar Lietuvos jūrų lai
vynas turi dešimts laivų. 
Lietuvos — Baltijos Loy- 
das turi penkis laivus, Svi- 
derskio bendrovė 3 laivus

vonio upelio, abu miesteliai įr “Sandėlio" bendrovė 2 
buvo vadinami savais var- Iaivus. gie laivai dabar dar 
dais beveik 50 metų. Gal perveža, tiktai dešimtų da-

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ..........30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi. —....... 35c.
GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi. ..................... 65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams maldaknygė, tinkama

------    ---------------------------- — ‘ ' 5 ■ r ** — r- ~ v - - » . x ■» 

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

■ . - J r > ’

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
>1.25 

65c.
. 75c.
>1.50 
. 90c. 
>1.50 
>2.50

apvalūs kampai .......................................................... ..........................
MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi. —----------------
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ........... ...............
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai L..... ........
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ______
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi. ________
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi. _________________ >3.00
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384

pusi.........—............................................................................ ............ ’.___ 65c.
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai :.............. ................. ........................................................_______

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu
auksuoti kraštai, 632 pusi. _______ ___________ -___________>2.50

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

'ŠVENTASjJIEVE'
“Šventas Dįeye”, — 
knygos formatus 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

būt tįę du vardai būtų 
skambėję ir vėliau, jei nę 
karalius Stanislovas Au
gustas. Jis 1792 m. abiems 
miesteliams suteikė Mag
deburgo miesto teises ir 
bendrų herbą. Nuo to laiko 
Starapolės vardas iš visų 
oficialių raštų išbrauktas. 
Tačiau visuomenė senojo 
miestelio vardo nenorėjo 
atsižadėti. Jis ėjo iš lūpų i 
lūpas. Kai kas senąją Ma
rijampolę tebevadina Sta
rapole dar ir dabar.

Panevėžys
I. ■ “ " '

Įr vX-’-■ 
į Į 7 Pašvėntirilriošs
j A. a. kun. Jonas Karbaus
kas - Maišinyš, žinomas 
lietuvių spaudos durbidlb- 
kas Rusų priespaudos lai-

Kun. Karbausko Paminklo
• • •__ * v -

lį tų prekių, kurios į Lietu
vą atvežamos ar išvežamos 
jūrų keliais. Pernai lietu
viškais laivais buvo pervež
ta tiek prekių, kad už jų 
transportą uždirbta apie 
du milijonai litų. Laivai 
davė gerą pelną ir turėjo 
daug darbo.

Esamos laiyininkystės 
trys bendrovės, jau turė- 
spofte ir gaudamos gerą 
damos patyrimo jūrų tran- 
pelną, ruošiasi per metus 
ląįko prekybos laivyną pa: 
dvigubinti, — įsigyti dar 
dešimts laivų. Porą laivų 
žadą įsigyti didesnių, 'kad 
jais galima butų plaukioti 
per vąųdenynus. Taip gali
mas dalykas, kad Lietuvos 
jūrų prekybiniai laivai jau 
ateinapčiais metais lanky
sis ir Amerikos uostuose.

>130

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname sios maldaknygės 
raidžių nuotraukų “Stovi motina 
verkdama”.

Stovi potina verkdama. 
Ant tp Įąyžiaus regėdama 
f SftnĮj »avp p ‘

Kaina

O kaip širdis jos skaudėjo. 
Kada mirštantį regėjo « 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,
Užsakymus praiome siųsti:

ODININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.



DARBINiHlEAS

Pennsylvanijos Žinios
Antradienis, Rugsėjo 27,1938

i

Ketvirtadienis, 6:20 P.M.
Gerb. Motinai K. Aloyzai, 
Pittsbųrgh, Pa.
Brangiausioji Motina:

(RAŠO SESERYS PRAN CIŠKIETeS)
Rio de Janeiro, Brazil ir motorai pradėjo vėl veik- 

Rugpiūčio 25,1938 (ti, kad priartėjus prie iš
lipimo vietos. Apie 10:30 
vai. turėsime išlipti, ir pra
sidės sąjudys. Visgi, buvo 
gera pastovėti, stebėti vis- 

jką, ir prisiminti: “O šešta- 
Po dvylikos dienų kelio- dieni. kas S* palydės mus ?” 

nės vandeniu ir oru, 5 vai.: Trumpai tarus, tiesiog 
šį rytą buvome gana arti, negalima viską apibudinti, 
kad galėjome matyti Bra-'Aš dabar suprantu, ką p-lė' 
žili jos krantus. Pažvelgusiu Bois sakė, kada kalbė- 
sios pro laivo langutį, ste-' jo, kad viskas neapsakoma, i 
bėjomės, argi kalnus bei neaprašoma. Tai tiesa. Čia 
debesius matome? Gi tik- matai vieną šalį, o ten ki- 
rovėje, patys kalnai kėlėsi Ten toliau, apie vidurį, 
iš vandenyno į viršų. Tuo- matai strateginę poziciją, 
jau ėjome į viršų, kur visa ir vėl kitoje puseje stebiesi 
judėjo ir šlamėjo, ir kiek-* tvirtovėmis. Dar toliau, ten 
vienas žingeidavo pamaty- viduryje, regi Jūreivių Ka
ti kitą naują reginį, ir visi,' rininkų Akademiją ir į kai- 
pradedant kapitonu ir bai- r£ matai Orlaivių Stovyk- 
giant paprastu darbininku, 14- Gi pats Rio de Janeiro 
buvo pasiruošę kaip šven- miestas guli slėnyj, aplin- 
tadieniui. I kui ir už miesto tėmyji

Atleisk, Gerbiamoji Mo-. vien kalnus ir kalnelius, 
tina, kad tiesiog neįstengiu! Giedrame popiety apie 1 
aprašyti Rio de Janeiro valandą pasiryžome va- 
uosto įspūdingumą ir išdi-’žiuoti pas majestotingą 
durną. Pirmiausia akį pa-'Kristaus statulą. Beva- 
gauna viliojanti kalnai ir žiuojant, pastebėjome 
vingiuoti kalneliai. Iš ke- daug įdomybių, kurių an- 
leivių, kas nors netikėtai rašyti tiesiog negalima. Vi- 
išsitarė: “Aure, matau Su- sų pirma turiu priminti, 
garloaf, ten toli!” Ir kiek- ; kad čia yra žiema, bet tem- 
vienas ryžtasi į smailią to! peratūra pakilusi iki 85 
kalno viršūnę, ir kartu ma- laipsnių F. Kai važiavome 
tome, 'kad ir vanduo per- svarbiąja gatve, kuri va- 
maino savo spalvą į žalsvą,: dinasi Avenida Rio Bran- 
ir juntame, kad artėjame co, mes žvelgėme šen ir 
krantų. Kas nors iš kelei- ten, mėgindamos paskaity- 
vių suduoda į petį kitam ty įvairius parašus portu- 
garsiai pratardamas: “At- galų kalba, ir žiūrėjome į į 
siprašau, bet ar tamsta įvairius arkitektūros sti- 
matai Kristų kitoje pusė- liūs. Restoranai ir tavernai 
je?” Ir visi iš vien eina į įrengti gatvėse. Krautuvės 
kitą laivo pusę, kad pama- neturi didelių langų, bet su 
tyti majestotingą Kristaus ta vorais išsikraustoma į 
statulą, kuri, nudailinta iš gatvę. Visokios mėsos iška
bamojo marmuro, vaizduo- bintos palubėse, vaisiai ir 
ja gyvąjį Kristų su iškės- daržovės iškabintos. Taip 
tomis rankomis ir laimi- pat žiūrėjome įtramvajus, 
nanti pasaulį. Tolumoje, už j kuriais 1918 metais važi- 
dešimties mylių, matai mil- nėjome Pittsburghe. New 
žinišką kryžių Korkovado Yorke matome vežimėliais 
Kalno viršūnėje, kuri nuo stumiamus kromelius, gi 
jūros lygumos iškyla 2,100 čia matėme kaip kromel- 
pėdų. Laivui įplaukus į uo- ninkai savo tavorą laiko 
stą ir nuleidus įkąrą, po ant galvų. Pav. duonos ke- 
pusvalandžio atėjo Brazili- pėjas neša ant savo galvos 
jos respublikos oficialūs užsidėjęs stiklinę padėklą 
valdininkai peržiūrėti laivo su įvairiais piragais, arba 
su keliauninkais. Po ap- skalbėja neša savo skalbi- 
žiūrėjimo ir tyrimo, kurs 
buvo gana triukšmingas, pat neša kitų pirkinius, 
valdininkai, apleido laivą, 1.1.

I

Amerikos lakūno Povilo Šaltenio, atskridusio į Kauną su šauliams padovanotu lėktuvu, sutikimas aerodrome. Viršuje iš kairės į 
dešinę: aukštieji svečiai su kariuomenės štabo viršininku brig. gen. Černiumi, Šaulių Sąjungos vadu pik. Saladžiumi ir karo aviacijos 
štabo viršininku pik. Itn. Repšiu priešakyje laukia atskrendant lakūno Šaltenio; šaulė atskridusiam lakūnui P. Šalteniui įteikia rožių 
puokštę; šaulių aviacijos būrio vadas kpt. Krasnickas skaito amerikiečių šauliams padovanotojo lėktuvo krikšto aktą, prie lėktuvo sto
vi krikšto tėvai: p. Černienė ir Šaulių Sąjungos vadas pik. Saladžius. Apačioje iš kairės į dešinę: išsirikiavę šauliai laukia atskrendan- 
čio lak. P. Šaltenio; lak. P. Šaltenis skaito lėktuvo perdavimo aktą; lak. P. Šaltenis su amerikiečių Šaulių Sąjungai padovanotu lėktuvu, 
kuris buvo pakrikštytas “Sakalo” vardu.

I ’ . v . v

Patsai važiavimas į kalno ninkus, ir jie mums atrodė miršti karštose savo mal- 
viršūnę buvo be galo įdo- t;aip pat užsiėmę, kaip ir W. dose^ 
mus. Mes ne vieną kartą P. A. darbininkai Jungtinė- 
sulaikėme savo kvapą — se Valstybėse; bet čionykš- 
iš baimės, kad kur nenu- čiai darbininkai yra basi ir 
garmėtume. Patsai kalnas, kiek tinginiauja. Pravažia- 
labai status; kelias labai vome ir turtingesniųjų 
siauras, ir užsisukimai be žmonių rezidencijas ir 
galo pavojingi. Pittsbur-maudynes jūros pakraš- 
ghe neteko matyti tokių čiuose. Taip pat pravažia- 
pavojingumų. Net baimė a- vome ir neturčių apgyven- 
pimdavo, pamanius kas tas ’ —
būtų, jei prieš mus sutik- skurdžių paprasčiausia gy- 
tume kitą automobilį, va- venimo būklė. Sunku įtikė- 
žiuojantį žemyn. Tačiau, ti, kad čia gyvena žmonės._____ _______
reginiai be galo gražūs, ir Mums paaiškino, kad tos širdų “Dėkui” ir didį įvertini- 
jais džiaugiamės. Tai atly- sekcijos gyventojai visai mą paramos ir dovanos $281.22. 
ginimas už įgytą baimę, neina dirbti. Jie gyvena) Prašysime Visagalio Jums 
Pradžioje, erdvus uostas tikrąjį Čigonų gyvenimą, ir gausių malonių ir karštai melsi- 
vos tik matomas. Bet, šie- vagia, ką .gali ir paskui da- me laimint mūšų geradarius vi-

DIDELES SAVANORIU AUKOS LIETUVAI TĖVYNEI
Tavo misijonierės, 

Sesuo M. Julija ir bendra
keleivės.

Ligi 1937. IV. 12 Kariuo- goninėse mirė nuo įvairių 
menės štabe savanoriais ligų ir sužeidimų 2.611 ka- 
pripažinta 9.981 kariai, rių. Nelaisvėn 1919 — 1927 
Dar apie 200 savanorių m. pateko 1.146 kariai, 
prašymų dėl pripažinimo Karių kapams tvarkyti 
neišspręsta. Vadinasi, dar komisija yra aplankiusi 
suregistruotų savanorių daugybę karių kapų ir dau- 
bus apie 10.2000. Bet visai gely vietų nustatė, kada ir 
nežinoma, kiek nukautųjų kur karys palaidotas. Ji 
bei mirusiųjų tarpe buvo taip pat patikrino rikiuo- 
savanorių. Todėl nežinoma tės skyriuje visų mirusių- 
ir kiek iš viso buvo savano- jų (vadinasi, ir žuvusiųjų 

įkaro laukuose) registraci- 
1 jos korteles. Visas savo su
rinktas apie žuvusius (be 
mirusiųjų nuo ligų) sura
šė į sąrašą “Karininkų ir 
kareivių, žuvusių kovose 
einant tarnybos pareigas 
sąrašas”.

Tos komisijos žiniomis 
iki minėtos dienos žuvo ir 

; bolševikais ir bermontinin- mirė nuo žaizdų karo lau
kais 530 karių; kovose su kuose bei tarnybos parei- 
lenkais: 1919 —1920. X. 30. Sas eidami 1.366 kariai, jų 
232 kariai; 1920. IX. 30 — tarPe 57 karininkai ir 4 ka- 
1920. XI. 20. kovose su len- ro valdininkai; mirė nuo į- 
kais želigovskininkais 222 vairių ligų 2.812 karių ir 
kariai ir 1920. XI. 21. —'dingo be žinios 226 kariai. 
1920. XI. 1. kovose su len-'IŠ vis° 4.404 kariai. Dingu- 
kais dėl demarkacijos lini-|S^4.m be žinios tarpe gali 
jos išlaikymo 186 karių bei būti: žuvę karo lauke, bet 

o<xx&Jmxxxx^. Su-'lavonai galėjo būtiv nesu
žeisti 1.175 kariai; iš jų in-įra®^ arba vietos žmonių 

šiais metais prie 24-tos Lietu- validais tapo 163 kariai; įį- nežinia kur palaidoti. Vadi- 
11 Dianos voiirimn nrisiHAin-—--------------------------------- 1 naši, tuo tarpu tikrai žino

ma, kad, kaip nurodo minė
ta komisija, žuvo karo lau
kuose, tarnybos pareigas 
eidami bei mirė nuo įvairių 
ligų 4.178 kariai.

Šaulių ir partizanų iki 
1928 m. žuvo 78. Viso ka
ruose dėl Lietuvos Nepri
klausomybės žuvo 1.444 
kariai, šauliai bei partiza-

Padėka Lakewood 
Lietuviams

Maloniai dėkojame gerbiamai
vietas. Tai tikrųjų Dvasiškiai, Rėmėjoms, Darbi

ninkams ir visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie Lake- 
wood Lietuvių Dienos, rugpiū
čio 15 d. Reiškiame Jums nuo-• v

kiant kalno viršūnę, uostas linasi su savo kaimynais 
regimas visame didume, visu tuo, ką dienos metu 
Ties kiekvienu užsisukimu galėjo pasigrobti, 
pastebi ką nors naujo, kaip; 
pirmiau nematytus me
džius arba augalus. Argi į- 
tikėtum, kad poinzetės au
ga ant medžių, taip pat ir 
vata? Palmos apie 20 pėdų 
aukščio linguoja viršui ki
tų. Vienur, kitur, pastebi 
puikius namus, statytus is
panų stilium, ir gali gėrė
tis įvairia jų spalva. Trau
kia akį puikūs sodai, įreng

Nors ir įgyjome daug 
gražių įspūdžių, bet kada 
automobilius sustojo ties 
keleivių vieta, vadinama 
“Tourist Club de Brazil”, 
aš džiaugiaus, kad sugrį
žome, nes jautėmės labai 
išvargusios.

v •

nius, ir pristatytojas taip 
ir

i

I

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

suose Jų reikaluose.
Didžiai dėkingos,

Šv. Kazimiero Seserys,
(Newtown, Pa.)

rių.
Savanorių Žygių žinio

mis, per visus karus bei 
kovas dėl Lietuvos Nepri
klausomybės, būtent iki 
1927. IX. 1 d. karo laukuo
se žuvo 1.002 kariai ir 96 
mirė nuo žaizdų; arba viso 
1.098 žuvę kariai; iš jų nu- 

• kauta: 1919 m. kovose su
MAHANOY CITY, PA

24-ta Lietuvių Diena,. įvykusi 
rugp. 15 d., 1938 m. Lakewood 
Park, Pa., gryno pelno davė 
$843.68.

’ Po vieną dalį pelno gauna:
Rugpiūčio 26, 1938 Marianapolio Kolegija, Thomp- 
Penktadienio rytą son> Conn., Šv. Kazimiero Vie

nuolynas, Newtown, Pa. ir Šv.
v . į Vis dar tebesame Rio de Pranciškaus Vienuolynas Pitts- pasienio sargybinių,

ti uz narnu, kur matai apel- janeiro uoste. Čia didelis burgh, Pa. 
sinų medžius, bananų au- bildesys ir alasas! Darbi- i____________r_________________
galus, ir kartu padžiautus ninkai iškrauna prekes iš vių Dienos veikimo prisidėjo:—1--------
skalbinius. Pagaliau, priar- iaįvo, ir trys didžiuliai kel- Kun. J. V. Skripkus iš ’ ___ *____________ ___
tėjome prie mažos lygios tuvai, neapsakomai bildė- burgh, Pa., Kun. K. Rakauskas; Šoko tautinius šokius, 
aikštės ir automobilius SU- Ha m i, palengvina iškrovi- klierikai: Albinas Neverauskas, taip pat didelė garbė ir širdinga 

nafornaiiia ... • . . .. .. « Rpmardaę Šimkus ir Vincas „n/UVn V

iš Pitts- rėdę tautiniais rūbais, salėje pa- 
. Už tai

stojo. Vežikas patarnauja, mą Galite įsivaizdinti ala-iBernardas šimkus ir Vincas padėka priklauso kun. K. Kle- 
atidarydamas dureles. Čia „ įr triukšmą. Gi tie brazi- 'strockis — visi iš Mahan°y Ci‘; vinskui už mergaičių išlavinimą x—• _-_x.------------ • tyf pa 'įr pristatymą į programą. Ačiū

Sekančių parapijų chorai ir jr gg. kalbėtojams, Hon. Judge 
ir p. 

ir varg. J. Šluželis, — Šv. Gegužiui iš Mahanoy City už

iau turi eiti pešti, nes va- lipnia į tiprioc npmikalba- žiavimui kelias dar nebaig- mT kada pradeda rinčX “ S5’ —
tas. Kopiant į viršų apie ^^0^0būd?s "

j 200 pėdų, mes pajutome nas iš amerikonų laivo ofi- Jurgio, Shenandoah ir varg. V. ^Si^kjJb^ 
stovinčios ties mus milži- ciajų išsitaręs: “Jiems ima x. Medonis, — Šv. Petro ir Po-j 
niskos ir majeSvOtmgos Lrįs dienas iškrauti iaiva, vilo, Tau 
Kristaus marmurinės st3--kuomet J. Valstybėse iš- nauskas, 
tūlos pamatu. Mums paaiš- krautų į pusę dienos!” To- Clair ir varg. Dr. V. Mikutavi- 
kino, kad pati statula yra fcįe gįnčai jr nesutarimai čius-

niškos . ------------ — k,,. x vz-1 Visiems kitiems, nors čia ir --------->------------— >---------------
ir majestotingos įrįg dienas iškrauti laiva, vilo, Tamaąua ir varg. J. Molo- neminėtiems dėkingumą reiškia, nai, o drauge su mirusiais

— Šv. Kazimiero, St.

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.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston
SU

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

' 100 pėdų aukštumo. Mes 
keliais atvejais nufotogra
favome tą statulą, ir pri
siusime keletą vaizdų,«iš 
kurių galėsite numanyti 
statulos didumą ir majes- 
totingumą.

Nuo kalno viršūnės ma
tytis Rio de Janeiro mies
tas, ir uostas atrodo lyg 
būtų maža žaismavietė. 
Negalima įžiūrėti gatvių, 
nė kelių. Visa, ką gali ma
tyti, tai stogus, kurie atro
do maždaug kaip degtukų 
dėžutės, sustatytos į vieną 
vietą.

Važiavimas žemyn buvo 
taip pat įdomus, kaip ir va
žiavimas į viršų. Pakelyje, 
mes pravažiavome darbi-

užima daug laiko.
Po vakarykščios įspūdin

gos kelionės, šiandien aš 
jaučiuos gana gerai. Kitos 
Sesutės taip pat jaučiasi 
geroje sveikatoje. Jos da
bar žiūri į darbininkus, iš
kraunančius laivą. Grįžu
sios turės daug ką papasa
koti.

Rio de Janeiro uostą ap
leisime šiandien po pietų, 
apie 4 valandą. Santos prie
plauką pasieksime apie 8 
vai. vakare.

Kai užbaigsime kelionę, 
detaliai aprašysiu viską; ir 
prižadu, kad pasistengsiu 
įdomiau parašyti.

Malonėkite mūsų nepa-

Lietuvių Dienos veikimu pasi
žymėjo, daugiausiai pelno pris
tatė, verti pagyrimo ir širdingos 
padėkos: Saldžiausios širdies 
parapijiečiai iš New Philadelphi- 
jos, kartu su jųjų energingu bei 
darbščiu vikaru, kun. J. Gaudin- 
sku; Šv. Juozapo parapija, Ma
hanoy City, ‘kaip visuomet; — 
šv. 'Jurgio parapija, Shenan
doah su jųjų klebonu kun. J. 
Karalium, kun. A. Dekučiu ir 
kun. J^ Neverausku; — šv. Pet
ro ir Povilo parapija, Tamaąua 
ir jųjų klebonu kun. J. Šukevi- 
čium, — šv. Kazimiero parapija, 
St. Clair ir jųjų klebonu kun. P.1 
Laumakiu.

Lietuvių Dienos programą pa
gražino ir vertos yra didelės pa
dėkos, 8 mergaitės — mokinės 
šv. Pranciškaus parapijos mo
kyklos, Minersville, kurios pasi-

Kun. P. Čėsna,
24-tos Lietuvių Dienos Pirm.

nuo įvairių ligų 4.256 as
menys.




