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Kaip jau buvo rašyta, 

Klaipėdoje vokietininkai 
triukšmauja ir reikalauja, 
kad Lietuva duotų Klaipė
dai autonomiją? Bet mes 
žinome gerai, kad nuo 1924 
m. Klaipėdos kraštas turi 
plačiausią autonomiją. 
Lai vokietininkai naudoja
si ta laisve ir lai jie tos 
laisvės nepavydi lietuviams 
^vvenan tiems Klaipėdos 
krašte.

Klaipėdos Krašto Vokietinin 
kai Agituoja

I

Lietuvos Prezidento 
Rinkimai

Klaipėda, spalių 26 d. į- 
vvkusiame Seimelio posė
dyje vokietininkai protes
tavo prieš tautai ir valsty
bei saugoti įstatymą. Sei
melio narys Gailius atrėmė 
ju priekaištus. Seimelio po
sėdį vokietininkai panau
dojo priešrinkiminei agita
cijai.

Lietuvos rinkimų įstaty
mas pakeistas tik tech
niška prasme ir pritaiky
tas naujai konstitucijai. • 
Kaip jau buvo rašvta, pre
zidentą rinks tautos atsto
vai, o tautos atstovus rinks 
savivaldybės. Prezidentas 
bus renkamas 1938 — 1945 
metų kadencijai. Tautos 
atstovus (seimą) rinks sa-, 
vivaldvbės lapkričio 4 d., oi 
prezidentą rinks tautos at
stovai lapkričio 14 d. š. m. į 
Rinkimai daromi be jokio 
nasiruošimo. Taigi permai
nų greičiausia nebus.

Vokietija Geruoju "Susitai
kins” Su Lietuva

Lenkai Nubaudė Lietuvos 
Policininką

Vilniaus Apel. Rūmai 10 
metų s. d. kalėjimo nubau
dė Lietuvos pasienio noli- 
cininką Kazį Malecka ku
rį lenkai nuo demarkacijos 
linijos pagrobė ir primetė 
eilę kaltinimų. Dėl Malec- 
kio pagrobimo Ukmergės 
apskr. viršininkas darė 
žvgių, bet Maleckas nebu
vo gražintas. Jis dabar sė
di Lukiškių kalėjime. Lais
voje Lietuvoje liko jo žmo
na ir aštuoni vaikai.

Berlynas, Vokietija, spa
lių 31 — Vokietijos spauda 
labai plačiai rašo apie Klai
pėda ir nacių teises Klaipė
dos krašte.. Klaipėdos na
ciai norėtų, kad Vokietija 
pultų Lietuvą ir atplėštų 
vienintelį Lietuvos uostą 
nuo Lietuvos, bet Vokieti
jos naciai kol kas to žygio 
nenori daryti. Laukia sei
melio rinkimų. Tuo tarpu 
Klaipėdos krašto 
ninkai smarkiai 
rinkimams.

Vokietijos nacių 
perspėja Lietuva, 
“daugiau nelaužau” Klai
pėdos statuto, kad duotų 
“pilną laisvę” vokietinin
kams veikti. Naciai tikisi 
išsiderėti “autonomiją” iš 
Lietuvos geruoju?!

Iš kitų šaltinių atėjusios 
žinios paduoda, kad Lietu
vos valdžia labai atsargiai 
elgiasi su vokietininkais, 
nes žino, kad šiais laikais 
ne teisingumu vaduojasi 
didžiosios pasaulio valsty
bės, bet ginklo galybe — 
smurtu.

i

vokieti- 
ruošiasi i

spauda 
kad ji
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Kaip Žemaitija iš tiesų atrodo. Vaizdas Lazdininkų kaime Darbėnų valse. Kretingos apskrities. Viršuje kairėje — Darbėnų naujai 
pastatyta geležinkelių stotis, dešinėje — ūkis prie kelio. Apačioje kairėje — ūkį kerta vieš kelis, žemaičių būdingas kryžius, linų derlius.
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Bulgarija Reikalaus 
Kolonijų

Gen. Franco Laimėjo Kovą

KLAIPĖDOS KRAŠTO DIREK
TORIJA ATIMINĖJA IŠ 

LIETUVIŲ PASUS ---------------------- ♦ ______
Japonai Užima Naujas 

Pozicijas

naši Algų Nukapojimiii ' | Vokietija Ištrėmė Lenkijos 
Žydus Į Lenkiją

Sofia, Bulgaria, spalių 31 
— Parliamento prez. Stoi- 
cho Mošanoff, savo kalboje 
parliamente, pareiškė, kad 
Bulgarija taip pat reika
laus teritorijų, kurias ji 
prarado po Pasaulinio ka
ro. Per pastarąsias dvi sa
vaites ėjo gandai, kad Ju
goslavija, Graikija ir Ru
munija tarėsi apie pertvar
kymą rubežiu. kad paten
kintų Bulgariją.

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, spalių 31 
— Ispanijos nacionalistų 
kariuomenė smarkiai su- 
mušo radikalų valdžios ka
riuomene ir ja išvijo iš Ca- 
ballos kalnų, kurie esą rak
tas į Ebro upės frontą. Tai 
esąs didelis laimėjimas, ku
rio siekė gen. Franco per 
tris mėnesius.

Shanghai, spalių 31 —Ja
ponai, užėmę Hankow, 
Canton - Hankow geležin
kelio ruože varosi pirmyn. 
Užėmė miestelį Tingsze- 
kiao, 50 mylių į pietus nuo 
Hankow. Kita dalis japonų 
kariuomenės laimi pietva
kariniame fronte. Kiniečiai t 
prisipažįsta pralaimėji-' 
mais.

v —

Klaipėda, — Artinantis 
Seimelio rinkimams, vokie
tininkai stengiasi atimti 
balsavimo teisę iš tų asme
nų, apie kuriuos mano, kad 
balsuos už lietuvių sąra
šus. Tos teisės paprastai 
neturi tie Lietuvos pilie
čiai, kurie nėra išgyvenę

Washington, D. C., spalių „ 
31 — Geležinkelių kompa- • 
nijos buvo užsimojusios į 
nukapoti algas savo darbi- beriyn 
ninkams. Darbininkai pasi-nų gi_  _ _ _ ____ ___
priešino. Prez. Roosevelt išieį<io įstatymą, kad visi į nacius, suėmė vokiečius ir 
tuoja-u sudarė taip vadina-, Lenkijos piliečiai, gvve- žydus Lenkijoje ir juos 
mą Facts Finding komi- nanti užsieniuose, turi už-; pradėjo deportuoti Vokie- 
sna.^ kuriai pavede ištirti siregistruoti, tai Vokie-tijon. Šis Lenkijos žygis 
geležinkeliečių darbininkų j. jjos vaidžia įsakė visiems nustebino nacius. Prisibi- 
algas ir darbo _ sąlygas, žydams kraustytis į Varšu- jodami konflikto, laikinai 
Kompanijos norėjo nuka- Vą Sakoma, kad Vokieti-,nutraukė deportavimą ir 
poti algas 15 nuošimčių., jos valdžia apie 12,(X)0 žy- pradėjo derybas.

v •

Berlynas, Vokietija, spa- siskaitė su protestu, tai
- Kaip tik Lenkija'Lenki jos valdžia, sekdama 

“*■-----, kad visi į nacius, suėmė vokiečius ir
. gvve- žydus Lenkijoje ir juos

Klaipėdos krašte tam tikro komisija ištyrus rado kad i ?pie • z< Praaeį° ,ae^Da6>- . .
laiko ir tuo ieiie vietom trv- T u - i 1SLyrus,raao’ Kaa dų, nežiūrint ar jie gimė Lenkija, išleisdama Įsta- laiKO ir tuo Įgiję vietos gy darbininkai ir dabar ne- Vnkiptiioip ar np nusodino tvma npsitikpio kad tokip . ventojo požymį. Bet pasku- eauna Dakankamu algų ¥ ne, susodino tvmą, nesitikėjo kad tokie

K-faS gauna PaKanKamiį aiKd_- į traukimus ir veze į Lenki- dalykai gali Įvykti. Ji tik ' timu laiku Klaipėdos Kras-Rooseveit uždraudė U, v«/iPrez. Roosevelt uždraudė

Didelis Gaisras Biežaičiuose

ATŠAUKIAMAS KARO STOVIS
LIETUVOJE

-------------------------------------------- ♦ _____________

to Direktorija pradėjo ali-įkapoti algas ir pažadėjo 
minėti vietos gyventojų . kompanijoms finansinę 
požymį ir is teisėtai jį įgi-| paramą, kad jos galėtų

Kaunas — Spalių 9 diena, 
nakti. Biežaičių bažnvtkai- 
mv (Kretingos apskrity) 
pilnoj javu daržinėų kilo 
didelis gaisras. Smarkiam 
vėjui pučiant, gaisras apė
mė šešis didžiulius pasta
tus pilnus javu. Jie visi su
degė. Ugny skendo visas 
bažnytkaimis. Atvvke ug
niagesiai iš Gargždu ir 
Klaipėdos gaisra sustabdė. 
Gaisro priežastis esąs pa
degimas iš keršto. *

v •

VAŽIUOKITE
X LIETUVON
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Vengrų-Čekų Ginčą Spręs
Vokietija-Italija

Kaunas — Nuo šių metų 
lapkričio 1 dienos atšaukia
mas karo stovis Lietuvoje.

jusiu lietuvių. Šiomis die
nomis Direktorija atėmė 
868 lietuvių pasus, neskai
tant autonominės policijos 
ir savivaldybių anksčiaus 

1 atimtų pasų.

verstis.

Vokietija Reikalauja 
Kolonijų

CIO Laimėjo Jersey City Fordas Derybose Su CIO

i jos pasienį, ir ten iš trau- norėjo,, kad užsienyj gyve
ninių varė į Lenkiją. nantieji Lenkijos piliečiai

Žydų deportavimas buvo užsiregistruotų Lenkijos 
padarytas visuose miestuo- konsulatuose prieš spalių 
se tuo pačiu laiku. Polici- 29 d. ir iš konsulatų įsigy- 
iai buvo įsakvta surinkti tų pažymėjimus, o kurie to 
žydus ir varyti į stotis be nepadarysią, tai jie nusto- 
jokio iš anksto pranešimo, šią pilietybės ir iau niekad 
Stotyse laukė specialūs negalėsią grįžti Lenkijon, 
traukiniai. Užsieniu diplomatai sa-

Naciai, deportuodami žy- ko, kad Vokietijos su Len- 
dus, neleido jiems pasiimti kija santvkiai turėsią nu- 
daugiau kaip po 10 markių trukti. Vokietija dabar 
pinigų. I naudoja Lenkiją kaipo į-

Dėl žydų deportavimo iš rankį mažasias Europos 
Vokietijos. Lenkijos vai- valstybes smaugti. Ateis 
džia pareiškė protestą. Ka-, laikas, kad Hitleris užsi- 
dangi Vokietijos naciai ne- manys ir Lenkiia apkanot.i.

Berlynas, Vokietija, spa
lių 31 — Nacių Kolonijinės 
Sąjungos vadas, gen. Rit- 
ter von Epp pareiškė, kad 
kitos valstybės turės su-

Berlynas, Vokietija, spa
lių 31 — Oficialiai praneša
ma, kad Čekijos ir Vengri
jos ginčą spręsti, trečiadie
nį lapkričio 2 d. susirinks__ _____ ______________ ___ __________  _______
Italijos, Vokietijos, Čeki- to "mayorą Hague, kuris kų~unijos (CIO) pirminin- io Prieš Pasaulinį” Karą, 
jos ir Vengrijos atstovai — buvo griežtai nusistatęs ko Homer Martin su Hen- T__ 1 ‘
diplomatai. Vokietijos už- neįsileisti CIO unijos į to ry Ford dėl darbo sąlygų ir Anglija 
sienių ministeris viešėda- miesto dirbtuves. Federa- “ ‘ ‘
mas dvi dienas Romoje iįs teismas išsprendė bylą 
pranešė Italijos valdžiai, CIO naudai, 
kad Vokietija pasiruošusi Teismas uždraudė depor- 
Čekoslovakijos rubežius tuoti CIO organizatorius; 
nustatyti bendroje konfe-| trukdyti CIO propagandą; 
rencijoje. Taip esą norėjų- uždraudė drausti CIO kai
šios ir Čekoslovakijos ir 
Vengrijos valdžios.

Vadinasi, Čekoslovakijos 
rubežių nustatymo reikalu 
nebereikalingos nei Angli
ja, nei Prancūzi ja, kaip kad 
buvo susitarta Muniche. J

Jersey City, N. J., spalių Detroit, Mich. — Šiomis—------ J 1 ----- J r---------------1 w ( v

31 — Šiomis dienomis pasi- dienomis prasidėjo dery- grąžinti Vokietijai koloni- 
baigė CIO byla prieš mies- bos Automobilių Darbinin- . ~

algų Fordo
Fordas jau kaikuriuos dar
bininkų reikalavimus suti
kęs patenkinti.

jas Afrikoj, kurias ji turė-

bėto jams kalbėti Jersey Ci
ty viešose vietose. Dabar 
CIO laimė jusi bylą galės 
laisvai veikti tame mieste.

Užsienyje Skleidžiami Gan
dai Apie Lietuvos Politikę 

NetikriAgronomijos mokslus 
šiuo metu Dvove studijuo-; 
ja 11 Vilniaus lietuvių stu
dentų. r ' ■ _________________ ____
kad sunku gauti darbo bai- tikos pakeitimą ir taria- 
gusiems teisių mokslus mus vokiečių pasiūlymus 
Vilniaus lietuviams. * neturi jokio pagrindo.

Kaunas — Užsienio spau- 
. JX. doje skleidžiami gandai a- 

Nusiskundžiama, pje Lietuvos užsienio poli-

Čekoslovakijoj Pasilikę 
300,000 Vokiečių

0 Vokiečiai Jau Užėmę
723.000 Čekų ir Slovakų

Tas kolonijas dabar turi 
i ir Prancūzija, 

dirbtuvėse. Taipgi turi prieškarinių 
Vokietijos kolonijų Belgi
ja ir Japonija. Hitleris y- 
pač nori atgauti Afrikos 
vidury didžiulę koloniją. 
Vokiečiu reikalaujamų ko
lonijų plotas užimtų beveik 
vieną ketvirtadalį visos A- 
,frikos. Tame plote yra la
ibai turtingų žemės sluogs- 
nių ir daug žaliavų.

I

Darbininkų Prakalbos

Žuvo Ispanijos Gen. Franco
BrolisBerlynas — Vokiečiai 

tvirtina, kad, užėmus visas 
penkias sritis, Čekoslova- 
kijoje dar pasilikę 300.000 31 — Karo orlaivio nelai- 
vokiečių. Čekoslovakai, iš mėje užmuštas Įeit. - pulk, 
savo pusės, pabrėžia, kad i- Ramon Franco, Ispanijos 
ki šiolei Vokietijos užimto- nacionalistų 
se srityje yra 723.000 čekų Franco brolis, Paima, Mai 
ir slovakų. ųrfsvr' 1

Burgos, Ispanija, * spalių

lorkoj. ,

vado, gen.

Newark, N. J. — Sekma
dienį, lapkričio 6 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos sve
tainėje, 207 Adams Street 
įvyks LDS kuopos prakal
bos. Kalbės LDS Naujos 
Anglijos apskričio pirmi
ninkas p. Jonas Kumpa ir 
“Darbininko” redaktorius 
p. Antanas F. Kneižys iš 
Bostono. Kalbės apie šių 
dienų darbininkų reikalus 
ir pasaulinius įvykius. Pra
kalbu rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites į šias prakalbas 
ateiti. Kviečiami ir iš apy
linkių kolonijų lietuviai.

Rengėjai, nėms.

Uždėjo Areštą Vilniaus Kr. 
Lietuvių Pieninėms

Kai kurios Vilniaus kraš
to lietuvių Pieninės buvo 
pasiskolinusios Lietuvių ū- 
kio draugijoj, kuri jau už
daryta. Jos valdinis kura
torius norėjo išeiškoti pi
nigus ir iš pieninių. Tačiau 
dr-jos tarnautojai kurato
rių apskundė teismui, ku
ris, atsižvelgdamas į skun
da, kol Ūkio dr-jos byla bus 
galutinai išspręsta, uždėjo 
areštą ant tų Lietuvių Ūkio 
dr-jos pinigų, kurie yra pa
siskolinti lietuvių pieni-
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\\Darbininko" Balius Pavyko
ęąmbridgę, Mass- — Šeš

tadienį, spalių 29 d., Biks 
Bąllroome įvyko “Darbi
ninko” pietinis bąlįuą. Pa- 
lyyąvo daug žmonių, dau
giausia jąunimo. Visi link
smą! prąleido laiką. Jauni
mas šokį, 9 senęąnięjį šne- 
kučįąvosi — suėjo 11“ 
tis ir jas atnąų^no/ 
buvo nęš jokių
svaiginamųjų gęrimų ųę- 
bųvOr

Baliuje dalyvavo labai 
daug ,
menų, valdininkų ir kandi
datų! 
riųgarį
Jac? Shąrkęy su femir 
pn, James M- Curley (Da-

kad Stepono Dariaus Posto 
benas nedalyvaus, bet p. J. 
Romanas, norėdamas atsi
lyginti “Darbininko” rė
mėjams ir prieteliams už 
pereitus metus, Posto beną 
atvežė ir jis labai gražiai 
Dąsirodė grojimu ir para- 

in- da. Šis benas taip pat įve- 
tus <

dauę profesįjonąlų ir A>iz- 
nierm, valininkų ir kandi
datų j vąįiinin^^s, tarp kų^

pn' James M?
mol^rątų Partijos kandida
tas 1 gubernatorius) su 
zmoųą.

Prieš pat balių buvo pra- 
neątą ręngįmo, koniisijai, 

“DAKTARAI

Liękįvė Dantistas 
A. L. Kapočius

251 Vf. Bą$APWAY, 
Go- tostoji), Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
Sere domis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki Į vaL vakare 
Nedėlionus ąuo 9 iki 12 VaL dieną 

(pagal sutartį)

i .

. nuo
1:30 iki 6 ir ųuo 6.30 iki 9 v. v

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshis,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Srf.Ų’ 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

■ Ab^'K. SA
kalba;,’
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ti teisybės arba lietuviškos 
dvasios.

Su dabartine padėtimi 
Europoj sunku pranašauti 
kas sekančią dieną atsitiks 
— valstybėse randasi dau
giau ginklų, nei maisto. Ti
kimės, kad mūsų tauta bus 

į galingesnė, apie ką kita ne- 
; norim nei kalbėti. Su ta pa- 

*<*1 UZglUUC U1UBŲ VUUią.ičia dvasįa gu kuria meS įg- 

Visi lietuviai nori atimti tą kovojom nepriklausomybę,

(Pasakyta Spalių 18 d. per 
“Pasiuntinio” Radio Prog
ramą — 
šiūtės).

Šį vakarą vėl primename 
skaudų įvykį spalių 9-tos 
dienos 1920 metais kai Len
kai užgrobė mūsų Vilnių

Ved. Ievos Luko-

2. . . y/?-

š V <.|X

Žinios Is Lietuvos
KREKENAVOS mieste- jis Damutę labai mylėjo, 

ly, Panevėžio g. 25-a p. S. j Mockevičių palaidojo rug- 
Žuko malūne IX. 10 d. buvo sėjo 24 d. Damutė, matyti, 
kilęs gaisras. Užsidegė po skausmo slegiama, nusi- 
viėnu stogu pastatyti tvąr- nuodijo actu. Kai Igną ly- 
tukas, daržinėlė ir Ibutonių dėjo į kapus, ją kunigas iš- 
pieninės “Liaudė” grieti-klausė išpažinties, paskum 
nės nugriebimo punkto namiškiai nugabeno į Aly- 
butas. Gaisras kilo iš dar- taus ligoninę. Pagyti vil- 
žinėlės (priežastys nežino- ties nėra, 
mos). Gaisras padarė daug 
nuostolių visuomenei: su
degė šaulių ugniagesių ko
mandos motorinis siurb
lys, žarnos ir kit. Gaisrą1 
gesino miesto savanorių! 
ugniagesių draugija ir ka-i _ D
nai. Jų pastangomis pavy- ni0 Vill[0 pu]ko priziniuose Sau. 
ko gaisrą lokalizuoti IT ap- Uymuose viršila Balčiūnas pasie-

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ąve. 
TeL COLumbia 3537.

i : —
I

Lietuvos Kariuomenės Virši
la Šaudymose Pasiekė 

Pasaulio Rekordo

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

žemę, nes Vilnius yra Lie
tuvos sostinė. Kad Vilnius 
priklauso Lietuvai yra aiš
ku iš istorijos. Gediminas 
įsteigė Vilnių 1323 metais 

o 
mūsų tėvai gyveno tame 
krašte nuo amžių amžiaus. 
Mes galime tikrai didžiuo
tis būdami Lietuviai — pi
liečiai senos ir garbingos 
tautos. Jei Lietuva išlaikys

su kuria sukūrėm dabarti
nę progresyvę tautą — ti
kimės pasisekimo ateityje. 
Kariauti dabartiniu laiku 
dėl Vilniaus būtų savižudy
bė, turime turėti kantry
bės, laukti tokios progos 
kai po Didžiojo Karo.

Prieš kelias savaites bu
vau Lietuvoj, buvau ir Vil
niuje. Kai broliai Lietuvoj 

- kalba apie Vilniaus Kraštą, 
dabartinę nepriklausomy-gali jausti tą lenkų neap- 
bę, o to mes neabejojame, kentimą. Jie priversti for- 
mes savo Vilnių atgausime, ■ majįaį pripažinti Vilnių 
nes niekas negali užkariau-; kaipo Lenkų teritoriją, bet

de į svetainę ir Demokratų 
parti jos kandidatą į guber- 1 
natorius p. James M. Cur- 
ley su žmona, kurie atvyko ! 
ame 10:30 vai. vakare.

Išpildyta trumpa kalbų 
programa, kurią vedė ba
liaus rengimo komiteto ' 
pirmininkas p. A. F. Knei- 
žys. Trumpas kalbeles pa
sakė advokatai: Juozas Cū- 
nys ir A. Mileris. Taipgi 
nasakė kalbelę lietuvių ir 
anglų kalboje mūsų tautie
tis, buvęs pasaulinio bokso 
čempijonas p. Jack Shar
key. Jis perstatė kalbėti p. 
James M. Curley, kaipo bū
siantį Massachusetts vals
tybės gubernatorių. p. 
James M. Curley kalbėjo 
labai trumpai. Jis labai į- 
vertino lietuvius ir pareiš
kė, kad lietuviai užsitar
nauja pripažinimo Massa
chusetts valstybėje. Jis už
tikrino, kad būdamas gu
bernatorium lietuvių nepa
mirš.

Baliaus dalyviai kėlė o- 
vacijas mūsų tautiečiui p. 
Jack Sharkey ir p. James 
Curley.

Visa Naujoji Anglija bu
vo reprezentuojama baliu
je. Iš New Yorko buvo at
vykęs lietuvių katalikų sa
vaitraščio “Amerika” re- 
jdaktorius p. Juozas B. 
Laučka; iš Marianapolio 
Kolegijos, vadovaujant 
mokytojui ir redaktoriui p. 
J. Pilipauskui, dalyvavo 
grupė studentų, tarp kurių 
ir iš Lietuvos atvykę stu
dentai — A. Skirius ir B. 
Laučka. Gausiai dalyvavo 
iš Massachusetts, Connec
ticut, Rhode Island, New 
Hampshire valstybių.

Profesijonalų ir biznierių 
buvo tiek daug, kad visų ir 
nebuvo galima suregis
truoti. Gal specialusis 
“Darbininko” raporteris 
paskelbs ir jų vardus kita
me numeryj. Baliumi visi 
buvo patenkinti. Tvarka 
buvo pavyzdinga. Už tai 
priklauso garbė Cambridge 
lietuvių parapijos LDS na
riams, choristams ir ki
tiems, o jiems gražiai ir 
nuoširdžiai talkininkavo 
So. Bostoniečiai Šv. Petro 
par. LDS nariai ir jų prie- 
teliai.

Šiame baliuje neteko gir
dėti nusiskundimų dėl 
tvarkos. Rodos, visi buvo 
patenkinti.

<

PARSIDUODA ant 5-tos gat
vės So. Bostone 2 namai po vie
ną šeimyną. Viskas moderniškai 
įrengta. Parduosiu stebėtinai pi
giai — po $600. Atsišaukite tuo
jau: ŠOU 4561. (28-1)

PARSIDUODA 137 Industry 
St. 3 šeimynų namas. Labai ge
ras pirkinys. Atsišaukite tuojau: 
John C. Haverty, 671 Mass. A- 
ve., Cambridge, Mass. Telefonas 
TRO 0889. “Mes taip arti, kaip 
telefonas”. (11-15)

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKA8
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,.
So. Boston, Mass.

• v

kaipo Lietuvos sostinė

.. . , „ .. n reikalui esant mūsų broliaiDarbininko „Baliaus Ren- t j kariuomenę tą kraš. 
& tą atsiimti. Kai j Kauną šią

_______ vasarą atvažiavo Vilniaus 
Ketvirtadieni, lapkričio 3 d..' ,sPortinjnkaL dalyvauti O- 

7:30 vai. vakare, “Darbininko”.Umpiadoje, Kauniečiai JUOS 
salėje įvyks “Darbininko” meti- n^šė ant pečių Šaukdami 
nio baliaus Rengimo Komisijų, gatvėse: “Mūsų Vilnius, 
tikietų platintojų ir darbininkų, Mūsų Vilnius”!
kurie dirbo baliuje susirinkimas, i Buvau prie Lenkų rube- 
Prašome visų skaitlingai daly-žiaus Vilniaus Krašte, kur 
vauti. j ’

A. F. Kneižys, Pirm.!I

“Mūsų Vilnius,

IkDARBININKO” BA
LIAUS TIKI ETŲ 
PLATINTOJAMS

Kurie iš gerb. veikėjų 
buvote paėmę baliaus tikie- 
tų platinimui, prašome prie 
pirmos progos atsiskaityti, 
nes baliaus rengimo komi
sija nori suvesti apyskai
tas. A. Peldžius, adm.

"Darbininko" Baliaus Dova 
na Teko Bridgeportiečiui

Tąlephone 
SO. BOSTON 

1058

BayYievMotorService
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Jot. KapočlOnas ir Peter Trečioką* 
SavinfnkaL

Prakalbos Pavyko

f Minuose r wtu»< jau
SOUOAMV l» SUSTlOUSHJ MUHOJLU 

f į JAVO NtSAUU KI GAIVOS

miNEXPELI.tR
rąM« MMM M«. ».« 9".

saugoti nuo sudegimo gr. 
nugr. punkti mašinas — 
motorą ir kit. Laimė, kad 
pavyko gaisrą sustabdyti,! 
kitaip jo padariniai galėjo 
būt baisūs.

kė pasaulio rekordą 9 mm. pis
toletu penkiais šūviais išmušęs 
visus 120 taškų.

Atkasimai Prie Sv. Trejybės
Bažnyčios

Kaunas — Vedant van
dentiekį į Švč. Trejybės 
par. kleboniją, kieme žemė
je atkasti grindiniai, 
tyti, tai yra senoviniai 
liai aplink Kauno pilį.

Jieznas

Ma- 
ke-

Lenkai Sulaikė Lietuvos 
Banko Tarybos Narį

Už Užstatę Jis Iš Kalėjimo 
Paleistas

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Vilniaus lenkų laikraščiai 
praneša, kad Lentvaravo 
stoty lenkai buvo sulaikę 
buv. Liet, banko direktorių 
ir dabartinį banko tarybos 
narį Joną Masiulį. Esą, jis 
prasilenkęs su valiutų įsta
tymu. J. Masiulis iš Lent- 
vasaro buvo nuvežtas į 
Vilnių ir pasodintas Lukiš
kių kalėjime. Netrukus už 
kelių tūkstančių zlotų už
statą J. Masiulis iš kalėji
mo paleistas. Kaip laikraš
čiai rašo, netrukus bus iš
spręsta, ar J. Masiulis pa
liks Lenkijoj iki bylos, ar 
bus išleistas į Neprikl. Lie
tuvą.

• v

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

Visi skelbki tės “Darbininke”.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

MEILĖS AUKA
lenkų kareivis ėjo savo sa ■?- 
gybines pareigas, norėda
mas jo foto, paklausiau ar 
moka lietuviškai, jis į ma
ne nieko neatsakė. Paklau
siau lenkiškai ar galima 
imti nuotrauką ir jam man 
nieko neatsakant, tą pada
riau. Tuo momentu išbėgo 
moteris iš bakūžės ir pilnu 
balsu sušuki): ‘*Koki jūs 
ten lietuviai, kad jūs len
kiškai kalbat, o aš būdama 
Lenkijoj lietuviškai kal
bu!” Iškart man buvo gėda, 
bet po to džiaugiausi išgir
dęs tos moters žodžius. Čia 
dar kitas įrodymas, kad 
Lietuvius su didele jėga 
galima užkariauti, bet jų 
dvasios niekados neužka
riausi.

Būdamas Vilniuje, žiūrė
jau į to miesto 200,000 gy
ventojus nuo Gedimino

-T

I. Mockevičius ilgą laiką 
draugavosi su Damute Gri- 
gonyte. Šią vasarą suruošė 
ir vestuves, bet sutuoktu
vių dieną Ignas susirgo, iri 
jį teko išvežti į ligoninę. A- 
lytaus ligoninėje išgulėjo 
apie mėn. laiko, ^bet kojos 
žaizdos visai nes&gijo. Grį
žo į namus. Matyti, užsi
nuodijo kraujas, ir 23 d. 
mirė.

Prieš mirtį ilgai kalbėjo-! 
si su Damute ir visų prašė 
prisegti gėlę dešinėje pusė
je prie krūtinės. Matyti, ir

• v

Katė Papiovė Lenkų 
Karvelį

“Darbininko” metiniame 
baliuje siuvamoji mašina 
teko Mr. Klimaičiui iš Brid- 
geport, Conn. Jis turėjo 
numerį 6545. Kadangi p. 
Klimaitis nebuvo baliuje, 
tai prašome jo atsiliepti ir 
įteikti mums turimą ii nu- kalno, kuris randasi vidu- 
meri- . . .. i ryj miesto. Širdyje, kaip ir

Baliaus Reng. Komisija. kiti lietuviai, ieškojau bū-' 
j dų, priemonių, kaip būtų 
; galima greičiau atsiimti tą 
kraštą. Jauti padarytą ne-

ŠLIUBAS

v •

Spalių 30 d., apsivedė Sta-
nislovas Petravičius su O- teisybę! Girdi gatvėse kai
na Armonaite, gyv. 438 E. lenkiškai , sužinai, kad 
6th St., So. Boston. Liudijo įr Lietuvai turi tarnauti 
Stanislovas Kazlauskas ir ’ 
Ona Pečiulytė.

lenkų kariuomenėje, su
pranti, kad tikra lietuvių

(Politiškas Skelbimas) '

kolonija, maža, bet turi 
stebėtinai didelę dvasią.

Lietuviams ir mūsų tau
tai gresia pavojus nuo Vo
kiečių ir lenkų. Mums ne
reikia abejoti apie savo Ne
priklausomybę — turime 
turėti pasitikėjimą savyje! 
Praeitis ir Čekoslovakijos 
padėtis rodo, kad iš kaimy
nų pagelbos negausime. 
Tikėkime, kad niekas nega
li užkariauti teisybės — 
kad niekas neužkariaus 
mūsų dvasios. Jūs Ameri
kos lietuviai didžiuokitės 
savo tauta ir išlaikykite 
lietuvišką dvasią vaikuose. 
Laukime progos, vėl būsi
me su Vilniaus kraštu dide
lė, galinga Europos tauta!

• v

Šiauliuose, Tilžės g. 110 
nr. katė papiovė atklydusį 
lenkų pašto karvelį. Šis 
karvelis žmonių pagauna
mas nesidavė. Ant karvelio 
kairės kojos rastas žiedas 
su užrašu P. 345.35.

Traukinys Pervažiavo Žmo- 
§0, Bet Hesuvažinėjo

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliaviniai ir patarimai dykai

Pediell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston

Spalių 30 d., Kristaus Ka
raliaus šventės vakare, 
bažnytinėje svetainėje įvy
ko LDS prakalbos. Kalbė
jo kun. P. Juškaitis, kun. 
K. Urbonavičius ir p. K. 
Vencius iš Lawrence. Kal
bėtojai pasakė turiningas 
kalbas apie spaudą ir dar
bininkų organizacijas. Pro
gramos vedėju buvo LDS 1 
kp. pirmininkas p. S. Gri- 
ganavičius.

KRIKŠTAS

Spalių 30 d., tapo pakrik
štyta duktė Adolfo - Vero
nikos (Kraunelytės) Iva
nauskų vardais Alena - Rū
ta. Kūmai buvo Andrius 
Baumila ir Bronislava 
Daugėlaitė.

BOK TIKRAS, KAD BALSUOSI UŽ LICENSES
Massachusetts valstybėje 45,000 žmonių 
nuolat dirba Alcoholic Beverage Industry ir 
f auna savaitinę algą $1,125,000, o metinę

58,500,000. Per 1937 metus Valstybė gavo 
iš taksų, license ir excise įmokėjimų iš šitos 

įstaigos net $5,339,438.
Tas Reiškia, Žemesni Taksai Jums 

BALSUOK TAIP 
KLAUSIMUOSE 1,2 ir 3 

Paskutiniai Klausimai 4-toje eileje ant baloto
1. Skali licantea b« grantad in thia dty (or town) for tha 
•ai* tharein of all alcoholic baveragas (whisky, rum, gia, 
malt bavaragac, arines and all othar alcoholic baveragaa)?

2. Shall licanaaa be granted in thia city (or town) for the 
•ala therein of winM and malt beveragaa (win«a and 
baar, ala and all othar malt beraragaa)?

3. Shall licanaaa be granted in thia city (or town) for the 
sale therein of all alcoholic beverages ta jipckages, so 
called, not to be drunk on the premiaed?

: i rja .v- ,
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Politines Prakalbos
Lietuvių Demokratų partijos 

politinės prakalbos, kuriose kal
bės buvęs pasaulio sunkaus svo
rio čampijonas, mūsų tautietis 
Jack Sharkey ir kiti kalbėtojai 
įvyks sekančiose vietose:

Ketvirtadienyje, Lapkričio-

Latvijos spauda praneša, 
kad šiomis dienomis tarp 
Kandavos ir Tukumo sto
čių įvyko nuotykis, kur 
traukinys pervažiavo be
gulintį tarp bėgių žmogų, 
bet nesuvažinėjo. Trauki
nio lokomotyvo vedėjas iš 
anksto pamatė kažką tarp 
bėgių begulinti, bet atstu
mas buvo toks mažas, kad 
traukinio nebegalėjo su
stabdyti. Todėl traukinys 
visa jėga ir pervažiavo be
gulintį. Tik vėliau trauki-' 
nys buvo sulaikytas, iš kur 
pasipylė pareigūnai į ta
riamos nelaimės vietą. Ta
čiau koks buvo nustebi
mas, kai atvykę į tą vietą, 
kur gulėjo kažkoks žmo-

November 3, 1938, 7:30 vai. va-!Sys» išgydo keiksmo zo- 
kare, Šv. KaziAiiero dr-jos avė-, džius, kam jam neleidžia 
tainėje, Westfield, Mass. ramiai ilsėtis.

Penktadienyje, Lapkričio-No- Pasirodė, kad traukinys 
vember 4,1938, 7:30 vąl. vąkąpę, pervažiavo tarp bėgių gu-. 
Šv. Kazimiero parapijos svetai- lintį pilietį Karolį Ozolį iš 
nėję, Worcester, Mass. ’- - —'----- 1 - - *■ - ’ ’ m - «- -

šeštadienyje, F 
vember 5, 1938, 7:30 vai. vaka
re, Piliečių Klubo salėje, Lynn, 
Mass._ > M - * !<•••'- 'F

Tosą kolonijose kur dar ne j-į 
vyko prakalbos, vietos veikėjai; 
yra kviečiami susinešti su Jack 
Sharkey, 156 Canąl St, Boston, 
Mass. ir jei bus galima, prakal
bos bus surengtos.

Tukumo miestelio. Tenka 
Lapkričio-No- pa^rgžti kad nuotykis bu- 

vo be galo laimingas, nes 
įsigėrusiam žmogui nieko 
nieko blogo neatsitiko. Tik 
tiek, kad jis buvo su tuo 
pačiu traukiniu nuvežtas į 
Tukumą ir ten atiduotas 
stoties geležinkelio polici
jai-

Parduodu Overglobe ir kitų iždir- 
byščių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St,
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų —Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

• Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Beuinatizmo, 
kur} noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga Išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Hm-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim joms PILNĄ 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI ISBA1Į- 
DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažsa 
kfaštua Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau J

ROSSK rRODUCTS CO. Dept. X-9 
2708 W. FarweU Avė. Cbicago, 11L

miNEXPELI.tR


Antradienis, Lapkričio 1 d., 1938

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Južkaitis, 
— Pirmininkas; P. Maukus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonwealth 
Ave., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

bjaurumą, kurį girtuoklystė pa
daro. Ir didžiojo New Yorko ga
tvėse rasite miegančių žmonių, 
jie galvas padėję ant cementinių 
laiptelių, o kojas ištiesę ant ša
ligatvių. Pastebėsite bjaurių 
girtuoklių grupes, svyruojančias 
gatvėmis nežinia kur, pastebėsi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
A +A

ANTANAS SKIRTUS

žeistųjų likę be kojų ir be 
rankų. Visiems invalidams . 
paskirtos pensijos, kurios Į 
siekia ligi 200 markių. Bū- į 
dingą tai, kad visiems in
validams ir jų artimie
siems griežtai uždrausta 
kalbėti, jog jie yra sužeisti 
Ispanijos naminiame kare. 
Klausiami, jie turi paaiš
kinti, kad susižalojo per 
nelaimingus atsitikimus.

klas, kur sueina nešvarūs, laisvo 
elgesio berniukai, kur dažnai ir 
mokytojai pasitaiko girtuokliai 
ir, dar dvokią alkoholiu, ateina 
mokyti jaunųjų. Leiskite vaikus 
į vienuolių seselių vedamas lie
tuvių privatines mokyklas, leis
kime į katalikų high school, a-
kademijas ir kolegijas, kur bus j te dar bjauresnių vaizdų. Aš ti-

’: kiu, kad tokie vaizdai nesukels 
jaunuolyje ūpo, noro girtauti, 
bet jis pasipiktins, ryžtingai 
prieš tai nusistatys. Išaiškink 
jam tą baisiąją socijalinę netei
sybę, kai vieni per naktis geria 
puikiausius šampanus, lėbauja, 
praūžia šimtus dolerių, o kiti ne- 

ar turi duonos kąsnio, renka iš ša- 
šląvynų likučius, ieško atmatų 
dėžėse tarp popierių sudžiūvu
sių, sugedusių sandvičių (svies
tainių) . Tokių vaizdų pats nese
nai mačiau Nevv Yorke, parody
kite ir jūs tai savo vaikams. Jie 
jausmingi, jie supras, jie neno
rės būti tokiais lėbautojais iš 
kitų kišenės ir prasigėrusiais 
elgetomis.

JAUNUOLIŲ DRAUGAI
Neveltui yra sakoma: “Apsau

gok, Viešpatie, mane nuo drau
gų, o nuo priešų ir pats apsigin
siu”. Dažnai draugai išpaikina 
ir gerus jaunuolius. Turime to
kių draugų patys saugotis, turi 
ir tėvai būti budrūs, kad paste
bėtų alkoholikus draugus ir nuo 
jų atskirtų savo vaikus.

auklėjama, prižiūrima ir apie 
tai jums pranešama.

SPAUDA IR JAUNIMAS
Be mokyklų, jaunimui turi 

milžiniškos įtakos spauda ir or-1 
ganizacijos. Noriu paklausti tė-l 
vų: “Ar patys vaikai pasirenkaJaunimas yra tautos ateitis, vis primena tuos dešimt statinės __r___________ _________

tai tautos žiedas, kuris gražiai lankų, reiškiančius Dešimt Die-'sau laikraščius ir kokius, r~‘ 
dar nurodote, ką skaityti? Ar į 
nemaitinate vaikų sielos su tuš
čiais “funny papers”, su gatvi
ne, sensacine spauda? Ar užde
gate vaikus rimtesniais klausi
mais — kaip religiniais, blaivy
bės, tautiniais ir k.?”

Turime gerą katalikišką spau
dą. Štai “Darbininkas”, “Drau- 

I gas”, “Amerika”, “Studentų žo
dis”, “Vytis”, jie visi turi būti 
kiekvieno kataliko šeimoje. Tė
vas turėtų kiekvienam sūnui, 
lankančiam bet kokią aukštesnę 
mokyklą, užsakyti vienintelį A- 
merikos lietuvių studentų ir in
teligentų mėnesinį žurnalą “Stu
dentų Žodį”. Kaip tik ten iške
liami gražia, gryna lietuvių kal
ba tie svarbieji katalikybės, tau
tybės, blaivybės, lietuviškų mo
kyklų ir kultūros klausimai. Jei 
dabar, vaiko jaunystėje bus pa
šykštėta kelių dolerių gerajai 
spaudai, organizacijoms, tai ta
vo vaikai per visą gyvenimą ne
turės nė vieno dolerio, ką tik už
dirbs, tą ir pragers. O kiek mes 
patys žinome žiaunų gyvenimo 
tragedijų! Ir vysk. Valančius 
praėjusiame amžiuje savo kny
gelėse šį klausimą jau iškėlė. Jis 
duoda pavyzdžių, kaip girtuok
liai sūnūs, kurie buvo blogai au
klėjami, vėliau savo motiną, tė- 

i vą išvaro elgetauti. Tokių trage
dijų ir šitame moderniškame 
šimtmetyje ir net Amerikoje pa
sitaiko daug, oi daug.

ORGANIZACIJŲ REIKŠ
MĖ

Daugelis tėvų, žinoma, taip pat 
ir jų vaikų visai nesupranta or
ganizacijos reikšmės. Nesupran
ta, kad organizacija ir spauda 
atitraukia jaunuolį nuo blogai 
praleidžiamų liuoslaikių, kad 
juos paruošia naudingam, kul
tūriniam darbui, kad organiza
cija teikia daug žinių blaivybės, 
religijos ir kitais svarbiais klau
simais, kad ji auklėja, moko 
mandagumo, apsukrumo, žodžiu, 
organizacija vispusiškai išlavina 
jaunuolį, paruošia gyvenimui. 
Tai kodėl, jaunime, jūs nenorite 
į jas stoti, kodėl, tėvai, nenorite 
leisti prisirašyti prie jų savo 
vaikų. Gal bijotės, gal nepasi
tikite, gal gailitės to mažo me
tinio nario mokesčio? Jau senai 
patirta, kad neorganizuotas jau
nuolis daugiau išleidžia, daugiau 
prageria, nes jis lėbavimui turi 
daugiau laiko, jis visur žymiai 
permoka, jis nešvarių žmonių 
apgaunamas.

Blaivybės idėja tik ir tegalima 
skleisti per organizacijas, įstei
giant jose blaivybės sekcijas, ku
rios šį klausimą studijuoja ir 
bendruose susirinkimuose infor
muoja, skaito referatus, paskai
tas.

žydi, bręsta ir neša vaisių. Koks vo įsakymų. O vynas reiškia
• jaunimas, tokia ir ateitis, nes žmonijos troškimą linksmybių, 

jis užims senųjų vietas, jie bus laisvės, norą ištrūkti iš įsakymų 
ministeriais, inžinieriais, kuni- ribų, 
gaiš, mokytojais ir įvairių sričių 
žinovais.

» Todėl tėvai turi didžiausią rū-
BŪKIME PAVYZDŽIU

Mums svarbu nustatyti kelią, 
pestį — sveikai, blaiviai išauk- kuriuo einant būtų galima sulai- 
lėti vaikus. Atsiminkime, tėve- kyti jaunimą nuo girtavimo, nuo 
liai, kad jūsų rankose yra lietu- alkoholio baisiosios ligos. Turi-i 
vių tautos ateitis. Mes turime me pradėti auklėti vaikus blai- 
gerai pažinti jaunimo priešus ir vybės dvasioje iš pat mažens, 
apsaugoti nuo jų.

Kai kada nors važiuosite per 
Belgiją, ant kryžkelių pastebėsi
te lentą su subirusios statinės 
(bačkos) vaizdu ir prancūzišku 
parašu “laisvė pražudo”. Tai į- 
spėjimas keleiviams, tai įspėji
mas automobilistams. Apie tai 
yra toks pasakojimas.

Kartą rūsyje stovėjo stipraus 
L vyno statinė. Jis buvo skiriamas 
~ vestuvių pokyliui. Statinė buvo 

didelė, stipri su ąžuoliniais šu
lais, apjuostais dešimt stiprių 
plieninių lankų. Vynas statinėje 
vis brendo, stiprėjo; jis šnypštė, 
putojo. Jis norėjo prasiveržti 
laukan, jis šaukė — “duokit lai- 

• svės, leiskit mane į tyrą orą, lei
skit į erdvių žydrumą”. Šulai 
pradėjo braškėti ir, kai dar la
biau pasiveržę vynas, trūko pir
masis lankas. Tuomet jis dar la
biau ėmė šnypšti, putoti, veržtis 
pirmyn — taip nutraukė ir ant
rą statinės lanką, o vėliau ir tre
čią ir ketvirtą. Vynutis vis, 
šaukdamas “laisvės, laisvės, lai
svės”, bėgo, šnypštė, putojo. Jis 
sutraukė visus statinės lankus, 
išsiliejo ant rūsio grindų, susi- Aš noriu pasidžiaugti gražiais 
gėrė į žemę ir išgaravo. Taip žu- pavyzdžiais iš blaivybės draugi- 
vo, išnyko, susigadino visas pui- jos padarytos įtakos. Žinau ke- 
kusis, gardusis vynas. ■ lėtą Marianapolio Kolegijos stu-

I Pažvelkime gyvenimam Ar ne- dentų blaivininkų, kurių tėvai 
* rasime panašumo šeimose? Ar “žmoniškai” vartoja alkoholį, o 

nešaukia bręstąs jaunuolis: — jų sūnūs yra pilni blaivininkai, 
“Duokit man laisvės, duokit net tėvas jo nepriverčia gerti, 
smagaus gyvenimo, duokit vyno, Ir dažnai gyvenime būna gražių 
degtinės, gražių merginų, vaiki- priešingumų — tėvai didžiausi 
nų. Duokit papirosų, cigarų, latrai, o vaikai, pasipiktinę jų 
linksmų teatrų — tik daugiau elgesiu, visiškai negeria. Nors 
smagumo, daugiau linksmybių!” labai dažnai gerų tėvų bent vie- 
O tėvas jam ramiai, šaltai atsa- nas, kitas šeimos narys yra užsi- 
ko: “Palauk, sūneli, palauk dūk- gimęs girtuoklis, o kartais ir 
rele, dar tebesate jauni, dar ne- blogo auklėjimo vaisius, 
pribrendote, dar peranksti nau
dotis suaugusių i__ 1---------1_. (
Peranksti pražydęs ir gražiau- rinkti kuo tinkamiausią mokyk- 
sias žiedas nušąla”. I lą. Neleisti į valdžios mišrias vi-

Tėvas iš meilės savo vaikams sų tautybių ir įsitikinimų moky-

nuo tada, kada jie pradeda gal
voti (5-6 metų), kada pradeda 
viskuo įdomautis. Tada lengva 
jiems sudaryti bjaurų vaizdą a- 
pie girtuoklius pasakomis, pa
veikslais, piešinėliais.

Patys tėvai turi būti pavyz
džiu vaikams. Jokiu būdu nepa
teisinama, kai tėvai geria, ūžia, 
lėbauja matant mažiems, bręs
tantiems vaikams; dar baisiau, 
kai tėvai, mažučiams lendant į a- 
kis, patenkina jų norus, pila 
bumelėn saldaus gėrimėlio. Tuo 

, užnuodija vaiko galvojimą, ja
me uždega troškimą to gėrimo, 

į Vaikas turi puikią atmintį, jis 
amžinai tokius dalykus atsime
na; vaikas tuomet gėrimą pra- 

. deda laikyti vyrišku dalyku. Jau 
ir suaugusiam sūnui per iškil
mes, sėdint prie bendro stalo, 
gali tėvas drįsti pasakyti, kad 
jam dar negalima gerti, dar jis 
per jaunas; ir jei sūnus bus 
mandagus, jis paklausys, tėvo 
nesukompromituos; o jei ten da
lyvaus susipratę svečiai, sūnaus 
nespirs gerti, nevers jo burnon 
stiklelio.

Kai tėvai savo vaikus pradeda 
malonumais, leisti mokyklon, turi gerai pasi-

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti paa biznierius mSsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matite "Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Svarbus ir vedybų klausimas. 
Jokiu būdu neleisti savo dukrų 
už girtuoklių, nes jie sugriauna 
visą šeimos židinį. Nors dukrelė 
ir norėtų tekėti — rimtai ją į- 
spėkite. Mergužėlės turi gerai 
atsiminti, kad labai daug tokių 
karštuolių nusivylė ir dabar 
kenčia. Pav. lietuvių rašytoja 
Lazdynų Pelėda — Pšibiliaus
kienė, kuri ištekėjo už latro vy
ro, manydama jį pataisyti, at
pratinti gerti, vėliau savo raš
tuose atvirai pasisako “buvau 
kvaila, kaip avis”. Tegul nebūna 
avelėmis šių Hienų jaunosios 
mergužėlės. Reikia saugoti jau
nimą ir nuo mišrių vedybų reli
gijos ir tautybės atžvilgiu, nes 
dauguma jų visai nesugyvena, 
nesutaria kaip vaikus auklėti ir 
vėliau išsiskiria, sugriauna šei
myninį gyvenimą.

Šiais laikais sportas labai ma
doje, jis visur proteguojamas, 
giriamas, jis jaunimo mėgia
mas. Tuo tarpu blaivybe daug 
mažesnis susidomėjimas, jauni
mas tiesiog žiūri, kaip į nepasie
kiamą, negalimą dalyką. Jis ne
supranta, kaip galima būti link
smam be alkoholinių gėrimų. 
Reikia pakeisti jų klaidingą 
nuomonę, nusistatymą, reikia 
sudaryti pramogų, kur būtų ga
lima gražiai praleisti laiką ir be 
alkoholinių gėrimų. Taigi, mo
kėkime prie jaunimo prieiti, jį 
sudominti ir patraukti savo pu
sėn.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠ1ŪNAS, Sav. 

490 Broadwav, Tel. 8OU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkltos “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

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

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

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Fln. RalL — Marijona MarkoniutS, 
4115 Washington St, Rosllndale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 W«st 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdar* — Ona Mizgirdienė, 

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos |GL—Marijona AukitikalnlenS, 

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

antra utarninką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

’ Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitinlnkę.

iV. JONO EV. BL. PASALPINSS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

VIce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfleld St, So. Boston, Mas*.

Prot Rait Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*.

Fln. Rašt Aleksandras Ivažka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mas*

Iždininkas, Andrius Zaleska* 
702 Flfth SL, So. Boston, Mas*

Maršalka. Jonas Zalkls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedžldienį kiekvieno mčneaio, 
2 vaL po pietų. Parapijos saMj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mas*

Tėvai turi mokėti susikalbėti 
su vaikais, turi pažinti jų psi
chologiją, jų būdą. Vien piktu
mu, barimu, mušimu (nors tas 
kartais padeda) vaikų neišmo
kysi, jų nesulaikysi nuo gėrimo; 
jie dar labiau slaptai gers, dar 
labiau tėvų negerbs, neklausys, 
netikės jų žodžiams, manys, kad 
taip kalba tik iš šykštumo ar ki
tais sumetimais. Reikia meile, 
gerumu įrodyti visas alkoholio 
blogąsias pasekmes, reikia jiems 
sudaryti tikrąjį gyvenimo vaiz
dą, tegu įsitikina, kad degtine 
yra visų gyvenimo blogybių šal
tinis, priežastis. Lengva juos į- 
tikinti. Tėve, paimk už rankos 
bręstantį sūnų, dukrą, nuvesk 
juos vidurnaktį (H-3 vai.) į Ntw 
Yorko, Bostono, Chicagos gat
ves, net ir į saliūnus. Kartu pa
matysite tą skurdą, tą vargą, tą •«

VINCAS NICKUS

Lietuvos Krepšiasvydininkės 
Pasižymėjo

Roma, spalių 12 dieną — 
Lietuvos krepšininkės Ro
moje nugalėjo itales 23 — 
21 ir šveicarietes 28 — 10. 
Ypatingai pažymėtinas lai
mėjimas prieš itales, nes 
tai yra viena iš tvirčiausių 
Europos komandų, o, be to, 
jos žaidė pas save.

Agituojama Prieš Darbinin
kų Klasę

ANGLIJOJE atsirado kaž 
kokia nauja Britų Reksistų 
Partija, paskelbusi savo 
manifestą — tokios dekla
racijos dar jokia politinė 
partija nebuvo paskelbusi. 
Ji visų pirma reikalauja 
panaikinti darbininkų kla-

___________ e----------------------------
(Telegrama “Darbininkui”) (ro lėktuvus. Užaliarmavus 
Amsterdam, N. Y. — šeš-'kariuomenę sukilęliai pasi-
- • . •• ~~ , traukę į aplinkinius mis-

- . £ kus.
Kijeve jau ankščiau buvę 

, jog atskirose Uk- 
. rainos srityse vyksta maiš- 
’ tai, bet tokio užpuolimo 

niekas nebuvo tikėjęsis.

tadienio rytą, spalių 29 d., 
š. m. Šv. Marijos ligoninėje 
mirė kompozitorius Vincas . .
Niekus. Laidojamas trečia- 
dienį, lapkričio 2 d. iš Šv. 
Kazimiero par. bažnyčios, i

Komp. Vincas Niekus y- 
ra parašęs daug įvairių

Jaunimo blaivinimo darbas 
sektųsi žymiai geriau, jei atsi
rastų iš jų pačių tarpo pasiry
žėlių blaivybės apaštalų. Tėvai 
turi juos užauginti, išauklėti, už
degti noru būti blaivybės idėjų 
skleidėju, troškimu būti apašta
lu, troškimu ryžtingai kovoti 
girtavimo plitimą. Baigdamas 
linkėčiau Amerikos lietuviams 
katalikams tokiais apaštalais iš
auklėti savo sūnelius, savo duk
reles. O jaunimas tegu supranta, 
tegu užsidega šia idėja, šių lai
kų apaštalai, šių laikų šventieji 
ne olose gyvena, ne savo celėse, 
kambarėliuose užsidarę tik mel
džiasi ir valgo, bet jie gyvenime 
kartu su visais, kaip Palaiminta
sis Jonas Bosko, kaip lietuvis 
Šv. Kazimieras ir k. šiais lai
kais blaivybės skleidėją kartu 
pamatysi su girtaujančiais šo
kiuose, darbe, iškilmėse, net ga
liūnuose. Bet visur eidamas jis 
turi vieną mintį — paveikti sa
vo pusėn pradedantį sirgti al
koholio liga, atitraukti jį, kol 
dar nevėlu. Būkite tokiais blai
vybės apaštalais. Jumis džiaug
sis Katalikų Bažnyčia, džiaugsis 
visa lietuvių tauta, džiaugsitės ir 
patys.

Paskaita skaityta 1938 m. spalių 

min. 16 < Cambridge, ALRKP. 

Blaivininkų Seime. j

• v

muzikos kūrinėlių: dainų, Daug Žydų Atvyko Į Jung.
šokių ir bažnytinių gies
mių. Tai buvo rimta pajė
ga muzikos srityje.

M. Kerbelis.

Valstybes

sę.
Priemonės, kuriomis siū

loma panaikinti darbinin
kų klasę, yra beveik neįti
kėtinos: visus darbininkus, 
kurie sudaro perviršį rei
kalingo pramonei skai
čiaus, siūloma išsiųsti iš 
didelių miestų, kad jie ne
stovinėtų gatvėse, prie te
atrų, prie restoranų prie 
kavinių, kai ten ateina ir 
atvažiuoja didi ponai ir po
nios!

Visi darbininkai turį bū
ti suregistruoti ir ištirti, 
ar jie tinka kuriam nors 
šių tikslų:

a) kraujo transfūzijai,
b) vakcinoms kultivuoti,
c) teikti moterų pieną li

goninėms.
Visi, kurie netinka tiems 

tikslams, turi būti sterili
zuoti...

Tie reksistai ketiną steig
ti gimdymo kontrolės cen
trus tose vietose, kur dau
giausia susispiečia darbo 
žmonės, ir kur žymiausias 
yra skurdas.

Galimas dalykas, kad 
toks partijos manifestas 
paskelbtas ne rimtai, nes 
Anglijoje nėra daug žmo
nių, kuriuos galima būtų 
prigauti su tokiais reformų 
pasiūlymais. “N. P.”

i

I
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Sekmadienį, spalių 30 d. į 
New Yorko uostą atplaukė

n OA u i • * • * iš Europos laivas Samaria,Per 20 Metų Lietuvoje Žuvo kuriuo atvyko daug žydų 
86 Policininkai j pabėgėlių iš Čekoslovaki- 

_______ jos, Austrijos ir Vokietijos. 
Kaunas - Per pirmą deJ Atvykusieji pasakojo, kad 

šimtmetį kovojant su vagi-* lr Prancūzijoje esą pavojus 
mis, plėšikais ir prie pasie-, zyaams-_________
nio žuvo iš viso 62 polici-' ...... .. u
ninkai. Dalis žuvo prie de- LietUVidi IspdnijOS Naminio 
markacijos linijos, kur len-, Karo |nva|j(|aj
kai tuos nukovė nežinia uz ______
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kai juos nukovė nežinia 
ką.

Atstatytas GPU Vadas 
Ježovas?

Buvo Užpultas Kijevo Karo 
Aerodromas

Karo Invalidai
Į

Gautomis iš Rytprūsių 
j (Tilžės, Ysručio ir kitų lie
tuvių apgyventų vietų) ži
niomis, ten dabar jau yra 
grįžusių iš Ispanijos nami
nio karo buvusių vokiečių 
karių lietuvių, kurie kare 

I buvo sužeisti ir neteko 
sveikatos. Ypač daug su-,

Oficiozinis reicho laikra
štis “Volkischer Beobach-' 
ter” deda iš Maskvos per 
Varšuvą atėjusį “patikimą 
pranešimą”, pasak kurio e- 
sąs iš pareigų atleistas 
GPU vadas Ježovas. Jo vie
ton paskirtas Malenkovas, 
komunistų partijos teismo 
narys. Ježovas esąs atsta- ; 
tytas dėl to, kad jo radika- ; 
liai pravesta valymo akci
ja pavojingai rezorganiza- 
vusi valstybės ir partijos 
administraciją. Ježovas e- 
sas sulikvidųotas tik poli
tiškai; jis paskirtas politiš
kai nereikšmingon vieton 
— SSSR vandens transpor
to reikalų komisaru.

Tas nats laikraštis prane
ša, jog naktį į spalių 9 d. 
grupė ginkluotu vyrų įsi
veržusi į Ki jevo karo aero
dromą ir kėsinosis užimti 
angarus.

Tarp užpuolikų ir aero
dromo sargybos įvykusios 
reguliarios kautynės, ku
rių metu užmušta ir sužei
sta no keletą žmonių iš a-į 
biejų pusių. Paaiškėję, jog 
užpuolimą ruošę ukrainie
čiai sukilėliai, kurie norė
ję paimti į savo rankas ka-

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į 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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DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOC1ATION OF LABOR

Entered m second-class matter Sept. 12, 1815 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________ $4.00 Amerikoje metams
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Foreign yearly ______________ $5.00 Užsieny metanas ........ J--------- -— Č" ””
Foreign once per week yearly $2.50; Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Filo de pairu jo.

Ruduo. -r- Kaimo moterų “vasara”. — Turgavietėj 
ant ratų. — Kas ką mėgsta? — šventovė baluoja.— 

Tėvo diena.
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PRENUMERATOS KAINA:
$4.ec 
—i 
(5.00

Kvepia ruduo, Netik kve
pia, bet ruduo tuoj, kiek
vienam žingsny pradės vai- 
dintis- šalnų metas jau a- 
tėjo, bet dar nešalta ir visi 
medžiai sodriai tebežaliuo
ja. Bulvenojai žali ir net 
pamidorai daržuose raudo-

Pasaulio Politiškas Šiupinys nuo ją? Bet vasaros jąų ne
bėrą ir šiemet jog jąų nebe-

• lroin ibgrąžinsi, kaip ir prabėgu
sio žmogaus amžiaus.

Prąėjųsį vasara buvo ne
visai paprastą: Pietaus 
kaip kur—tai beveik ir ne
buvo. šuliniai iki šio meto 
pas daugelį ūkininku išbai
gė sekti. Tokie, žinoma, 
laukia ir dabar lietaus, ir 
ne bile kokio lietaus!

Audru ir perkūniju — 
betgi užteko, žaibas sude
gino nemaža pilnu, javais 

nfii klimmi ii* fvonfii'

Negalime nusiskųsti, kad gyvename bergždžią, be 
įvykių laikotarpį. Įvykių turime net perdaug ir tai to
kių stambių, kokių retai istorijoj pasitaiko. Ir tie nau
jausieji “sumodernėjusio” pasaulio įvykiai kažkokie 
keisti, savotiški. Štai Japonija, karo nepaskelbus, bai
gia užkariauti Kiniją. Ispanijoj jau treti metai nepaly
ginamu žiaurumu verda civilinis karas. Kaukazietis 
Stalinas smaugia milžinišką rusų tautą. Iš nieko iški
lęs Hitleris terorizuoja Europą ir be karo sutriuškino 
Austriją ir Čekoslovakiją. Slavai - lenkai bučiuojasi su 
savo tradiciniais priešais vokiečiais. Anglija dreba tai 
prieš Hitlerį, tai prieš Mussolinį. Prancūzai merkiasi 
su vokiečiais — žodžiu, vyksta pirmiau negirdėtos ir su gyvuliais (nakties ipe-j 
nesvajotos politinės kombinuotės.

prikrautu kluonų ir tvartų

rį atlikti namų ruošą: — 
valgį pagaminti, sutvarky
ti butą, smulkius gyvulius! 
pašerti — ir šeimą paval
gydinti. Taip, pavalgydinti. 
Kiekviena moterys tatai ži
no, ką reiškia pagamint 
valgį. Rodos, kas čia tokio, 
jei būt miltų, sviesto, kiau
šinių, daržovių, kaikada ir 
mėsos. Bet žiūrėkit prie 
stalo vyrai (ypač vyrai, ne
dorėliai!) raukosi, trūksta 
ko tai? Žinomą gal kas pri-
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— išnyksta veislinės kiau
lės — vėl kyla paršelių kai
nos. O tos kainos už parše
lį pakila iki 25 litų 
nukrinta ikį 5 litų.

Sviestą nemažai valgo [i 
Lietuvoje miestelėnai. Jie 
daugiausia ateina prie ra- ' 
tų ir išsirenka, koks kam 
patinka.
— “O koks čia biskį rūkš- 

tus sviestas — peikia vie
na pirkėja paragavusi.
— O tai, žiūrėk, net pa

saldintas su cukrum, net 
kruopelė žymu — polici- 
jon!...
— Tai dabar tikrai jau 

“saldžiarūkštis”!
— O gi, poni, iš pieninės 

pįrkdavai?
— Nepatinka pienynės 

sviestas — neskanus...” 1
Įvairus sviestas, skirtin

gas skonis.
— Tamstą ar mėgsti po- ' 

midorus?
— Visa šeima valgo, o aš 

ne!
— Kodėl? • ;
— Neskanu; — dar blo- 

giau, kaip žalias klausinis..
Paliksim riųką.
Čia pat baluoja du balti 

aukšti, bažnyčios bokštai. 
Pagyvenus moteris užėjo 
už šventovės vartų.

Aplink turgavietę pilną 
žmonių. Krautuvės pilnėja. 
Moterys užkimšę manu
faktūros krautuves — vy
rai sustoję kalbasi apie ru
gių sėją, zuperį, karą, če- 
koslovakus ir labiausia — 
vokiečius, gudresni — pa
mini net Roozveltą.

Didelė iškaba, ant paties 
kampo “alaus baras”. Ši, 
modernišku vardu įstaiga, 
taip pat, pilna svečių. Šū
kauja drąsūs vyriški bal
sai. Pilna aplink stalus, pu
toja atkimštos bankos ir 
stiklynės. Kaip per nesusi
pratimą — matyt viena 
moteris? Greičiausia ji čia 
pakliuvo savo vyrų, “kaž
kur” pražuvusių beieško
dama?...

O šventovės, tos balta- 
bokštės — durys visa diena 
atviros. Tiek čia pat žmo
nių — gal panorės ne vie
nas užėjęs čia bent mažai 
valandėlei susikaupti.

Ilgokas, tamsus korido
rius iš šono veda į vidų. 
Grindys mirga, toli gilumo
je altoriai spindi ir ties vi
duriu amžina, — nes išti
sus šimtmečius — ugnelė 
žiba.

Viena moteris, su keleto* 
metų, berniuku — klupo 
prie vieno altoriaus. Moti
na išima iš nosinės, varinį 
pinigą, duoda berniukui, ir 
pakilę eina prie Šv. Antano 
statulos. Priėjusi motina, 
berniuką pakelia — šis į- 
meta pinigėlį į dėžutę, dar 
motina paėmus prineša 

. prie vaiko lūpyčių kruci
fiksą, — ir paskui pati pa
bučiuoja...

Skamba, tuščios bažny
čios sienos, išeina vaikelių 
vedina motina, susitinka 
tarpdury dar vieną mote
riškę.

Tų moterų tiek čia ma
žą? — Kasdieniai rūpes
čiai jąs atitraukė, tik po 
vieną, tartum viena antrą 
pavaduodama užeina nusi
lenkti prieš altorių.

Vyro nė vieno nematyt 
peržengiant šventovės 
slenkstį. Teateina tik mo
tinos, retkarčiais. Šiemet 
Lietuvoje švęsta Tėvo dię- 

I na. Tęva, šeimos rūpintojo, 
maitintojo diena. Taip, šei
mos galvą nemaža rūpina
si, trūsią, prakaituoja, tą 
pilką žemelę purindamas, 
didelei šeimai duonelės pa

arba

I
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igvilę, biskį druskps, dąug 
pridėta, ar padažo maža. 

: Taip. O ar tie vyrai pagal
voja dėl ko taip atsftiko!? 
Kad reikėjo šeimininkei 
palikus virtuvę bėgti į tvar
tą ar pažiūrėt vaiko? Gal 
kitą sykį beskubindama, 
užsimiršus — ir antrą sy
kį į valgį ar puodą druskos 
įbėrė? Arba, — bepyga bū-

nesvajotos politinės kombinuotės. tu). Vėjai, kad ištisų trobų! tų ir riebiai ant bulvių ar
Mums lietuviams, žinoma, daugiąusiai rūpi Hitle- nedaug sugriovė, tai sto- skrylių uždėti sviesto —jei 

rio ir jo satelito Becko žygiai. Užėmęs Austriją ir su- gams teko nukentėti. Va- j pieno nevestų į pieninę, ar- 
klupdęs Čekoslovakiją, Hitleris skelbia, kad karo dau- žiuojant vieškeliu po vie-; ba, sviesto nereikėtų nešti 
giau nebūsią. Nacių armija būk tai demobilizuojasi ir nos audringos nakties ma-:rinkon?! 
pašauktieji kariuomenėn atsarginiai grįžta namo. Tai tesi: netik pašiaušti šiaųdi-i Moteris Lietuvoje, aiš- 
gan raminanti žinia. Bet štai geležinis vokiečių armi- niai stogai, pusiau šiaudai kiai, perdaug apkrauta 
jos vadas Goeringas spaudoje paskelbia, kad Klaipėda nunešti, — bet čerpių sto- darbais. Ji neturi jokio 
turi gauti autonomiją. Mes jau žinome, kokios “auto- gai apnuogyti, čerpės nu- liuoslaikio, jokių atostogų,
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Katalikų Bažnyčios Džiaugsmas
Kataliku Bažnyčia džiau- lią. Jie mokėjo mylėti Die- 

giasi, nes ji turi nesuskai- vą ir artimą.
tomus milijonus šventųjų. Visi šventieji, kurių užta- 
Šventieji yra tie, kurie mi- rimo mes šaukiamės, buvo 
rė turėdami pašvenčiamą
ją Dievo malonę ir kuriems mes. Šv. Augustinas mąs- 
nereikia skaistykloje atlik- tydąmas apie šventuosius 
ti bausmę už nuodėmes.
Gal ir mūsų mirusieji tė
vai, broliai, seserys ar gi
minės dabar yra šventieji!

Į

i

tokį pat žmonės, kaip ir

turi gauti autonomiją. Mes jau žinome, kokios “ 
nomijos” vokiečiai reikalauja. Ir iš čekų Hitleris tik barstytos 
autonomijos Sudetų vokiečiams pareikalavo, o tikru- Bet < 
moję prijungė juos prie Vokietijos. Baimė ima, Klaipė-skarda dengtiems troberĮHŪnimas, nors nekuriu 
dą prisiminus. . siams: —Matėsi i ‘ ~~

“Genialusis’ lenkų Beckas karštligingai šen ir ten skardos stogas numestas ir 
tupinėja, kad galėtų sudaryti šiokią tokią lenkišką 
“ašį”, kuri turėtų bent kiek atsparumo prieš vokiečių 
žygius, nes nujunta, kad Hitlerio “palankumas” len
kams artinasi prie galo. Nepuolimo sutartis tarp vokie
čių ir lenkų pasibaigia už poros metų, ir tada Silezijos 
ir Danzigo koridoriaus klausimas bus įdėtas į eilinę vo
kiečių politikos dienotvarkę. “Apdairus” Beckas iš ank
sto ieško sau prietelių, bet veltui. Rumunijos karalius praėjus, sykių ir skubieji

.................................. . .............. ...................vyrų dąrbąi. Dabar kas be- 
lyko? —Jei dar nebaigti 
rauti linai, bulvės kasti, 
daržovės sudoroti... Sų. li- 
nais skubink neskubinęs— 
maža paguoda: — niekas 
vis tiek neturės kur merk
ti — o nemįrkęs — pluošto 
doro negausi, o sykiu — įr 
pinigo.

Moterys tebėra apkrau
tos darbais ir rudenį. Mo1 
terys Lietuvoje visuomet

! ir sudaužytos, nė pavasarį, vasarą — nė 
dar prasčiąu buvo rudenį ir žiemą. Rūbų ga- 

‘ ‘ 1 — 
svirno tebėra jos darbas. Kaimi?- 

irjtei nėra laiko nė sirgti! 
užmestas, kaip koks skur- Taip, jį darbuojas, dažnai 
lys ant šiandinio kluono 
stogo.

Saulėtos ir ramios rugsė
jo mėn. dienos įprasta J4e- 
tuvoje vadinti: — bobų va
sara. Mat karštoji vasara

v •

Karolis labai šaltai jį priėmė. Čekai ir rusinai kratosi 
nuo lenkų, kaip nuo limpamosios ligos. Vengrai dar su 
jais flirtuoja, bet tinkamai valandai išmušus, pakaks 
tik vieno vokiečių įsakymo, kad vengrai nuo lenkų at
simestų.

Vis dėlto įdomūs santykiai tarp Hitlerio ir Becko. 
Austrijos ex-katalikas ir Galicijos žydelis (abudu jau 
masonai) dar tebegroja vienam koncerte. Beckas, ži
noma, einąs Hitlerio lakiejaus pareigas ir visaip jo iš
naudojamas. Kol kas Hitleris Beeką dar tebešelpia — 
davė jam 60 milijonų markių paskolos. Tie pinigai eis 
lenkų apsiginklavimui, kad jie, grasindami mažoms 
tautoms, padėtų Hitleriui lengviau savo planus įvyk- 
dinti. Bet tai tik laikinas dalykas. Nenatūrali lenkų- gal — daugiau turi darbo, 
vokiečių sąjunga ilgai tesėti negali. Atsiskaitymo va- Taip, pavyz.: — kasdien tu.- 
landa išmuš greičiau, negu Beckas numato.

Becko kiek padedami, vokiečiai jau sudarė Berly- Senesnieji LRKSA nariai 
no - Budapešto - Bucharesto ašį. Jiems nereikia užimti sudėjo į tąją tvirtovę į pus- 
nė Vengrijos, nė Rumunijos, nes tas šalis jie ekonomiš- antro milijono prakaitu 
kai pavergė. Prie tos vokiečių ašies šliejasi Bulgarija P* 
ir tur būt Jugoslavija.

Matydami vokiečių įsigalėjimą vidurinėj Europoj 
ir savo talkininkę Mažąją Santarvę suardytą, prancū
zai jaučiasi izoliuoti ir pradeda suprasti, kad komuniz
mas tai visokiais atžvilgiais prastas biznis. Todėl De- 
lądier mėgina užmegzti santykius su Hitleriu. Staigus 
pasukimas iš komunizmo į fašizmą gan keistas daly
kas, bet Deladier nori tą sumanymą pravaryti, nežiū
rint desperatiško komunistų pasipriešinimo.

Iš viso, dabar pasauly vyksta tokie dalykai, kurie, 
anot Šekspyro nė filosofams nęprisisapnavo. K.
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LRKSA
(Kun. P. Juro kalba Darbi
ninkų Radio Programoje 
spalių 22, 1938).

asmenų. O, jei galėtų pra
bilti mūsų žilgalvėlė mo
čiutė Lietuva! Jos dėkingu
mo jausmai, susisieję su 
džiaugsmo ašaromis, suvir
pintų net didžiausio indi
ferento širdies stygas. Ta-

LRKSA subūrė tūkstan
čius lietuvių reginiais, tau
tiniais ir socialiniais tiks
lais. Per pirmąjį pusę šim- da man nebereikėtų kalbė
to metų jis nuveikė milži- ti į jų protą ir įrodinėti, 
niškus darbus. Jis rūpės- kaip didelį vaidmenį suvai- 
tingai saugojo ir ginė pa-'dino LRKSA religiniame, 
ties Dievo suteiktą bran- tautiniame ir socialiniame 
giausiąją dovaną;. visada gyvenime ir kaip naudinga 
guodė ir ramino ligos per-j ir net reikalinga kiekvie- 
blokštuosius savo narius; nam lietuviui katalikui ap- 
džiugino ir šluostė ašaras, sidrausti savoje stipriau- 
kad ir laikinai mirtimi ąts- šioje nacionalėje fraterna- 
kirtiesiems nuo mylimųjų Įėję organizacijoje.

ir negaluodama, nes būna, 
kad visai nėra šeimoje 
žmogaus, kas ją galėtų pa
vaduoti.

Viename laikrašty buvo į- 
dėtąs toks paveikslas: — 
vyras melžia karvę, o mer
gina, netoli jo — sėdi ant 
arklio. Po paveikslu para
šas: “Kuomet vyrai melžia 
karves 
pajodinėti”. Taip, — pa
veikslas paveikslu, parašas 
parašu — dar ilgai, tur būt 
pasiliks.

Nuvažiuokim miestelin į 
turgų. Sakoma, jei nori 
kurių krašto gyvenimą gi
liau pažinti — nueik turga
vietėm Turgavietėj nėra 
poezijos, bet daug realybės. 
Čia ratų, iš kaimų suva
žiuoja ištisos eilės. Ant ra
tų įvairiausių produktų. 
Ant ratų sėdi daugiausia, 
irgi moterys. Moterys — 
vyrai tai, kaž kur įsikandę 
papirosą zuja. ' *

Ant ratų sviesto, kiauši
nių, obuolių, pamidorų įr 
tį. ir tt. 0 kur dar grūdai, 
gyvi paršeliai, spalvuoti 
gaidžiai... Daugelis kalbą:
— “kas būtų, jei pieninių, 
tų — sviesto fabrikų Lietu
voje nebūtų? Dabar Lietu
vos sviesto pilna Londone, 
Jeruzalėj — net Kapštate
— ir čia vietos rinkoje ant

moterys gali ir

I

jų jau nuėjo į geresni gy- 
venimą, o kiti pavargo, pa
seno. Bet jie trokšta, kad 
ju pastangų vaisiais pasi
naudotų jaunoji karta. Į ją 
senesnieji šiandien ir tie
sia savo pūslėtas rankąs. 
Ne tuščias rankąs, bet pil
nas gražiausių atsiminimų, 
pilnas dolerių. Kviečia jau
nimą rašytis į LRKSA ne 
savo, bet pačių jaunuolių 
labui.

Audringojo gyvenimo dažnų rątų ?
trukšmąi ir viliojančio pa- Paršeliai gyvi, keturių 

A1-jaunuoliu savaičių. Juos nu-E S a f** k£.nOTS “ “• 
mūsų vadų ir veikėju P*- kų' P“' ^31u? “enesms is- 
gelba. Pagelba ne nueis- augins, kvmtalo svorio be- 
kundimais ir nugastavi- konais Londono rinkai. Tų 
mais, ne vien gerais norais; kelių savaičių, paršelių kaį- 
ir tuščiais žodžiais — I

v «
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OR-!nos sviruoja, kaip jurą per 
GANĮZUOKIM®8, bet rea- potvįnį ir atoslūgį. Mat e- 
lioia NTarkTV'.tinora j:liais darbais. Neprotinga 
būt laukti svajonėmis pa
gristų gerųjų laikų, ypač 
dabar, kada eina naujų na
rių prirašinėjimo vajus. 
Juk apdrauda labiausiai 
reikalinga sunkiausiais lai
kais. LRKSA moderniškai 
sutvarkyti skyriai pilniau-
sįai patenkins jaunimą Jy- PĮgo 
giai kaip ir senimą. kinu

sąnt paršelių kainoms di
delėms — ūkininkai d^ug 
prisilieka veislinių kiaulių. 
O kai yrą daug veislinių 
kiaulių — netrukus atsi
randa daug paršelių ir jie 
dėl daugumo pasidaro pi
gūs. — “Kad paršeliai at- 

į —. piausim geriau 
ikules, nes neapsimoka!”

tarė: “Jeigu jie galėjo tai 
pasiekti, tai kodėl ne aš?” 
Kelias į šventumą yra 
mums nurodytas Kristaus 

j ir šventųjų; priemonės 
šventumui pasiekti yra 
mums teikiamos Bažny
čios, reikia tik joms nau
dotis; šventieji mes galime 
tapti, reikia tik norėti. No
rėkime būti šventais. Kiek
vienas šventasis padidina 
Bažnyčios džiaugsmą. Ta 
Kristaus Bažnyčia toki 
mums gera, tiek daug ma
lonių ir džiaugsmų ji mums 
suteikė, norėkime jos 
džiaugsmą padidinti.

Kada visų šventųjų šven
tėje, lapkričio pirmą dieną, 
klausysime šv. mišių, pa
prašykime šventųjų užta
rimo, kad mes tuojau pra- 
dėtumėm dauginti gerus 
darbus, labiau mylėti Die
vą ir artimą ir mirę patek
tumėm į šventųjų bendruo
menę. T.

I

ir džiaugiasi amžinąja lai
me.

Šventuoju pasidaryti nė
ra sunku. Nieko nepapras
to nereikalaujama. Reikia 
tik, pirmiausia, gerai su
prasti gyvenimo tikslą, tei
singai žinoti kam mes čia 
žemėje esame, o toliau Die
vo pagalba ir mąlpnė nuro
dys mums kelią į amžinąją 
laimę. Kad būti šventuoju' 
nereikia praleisti ilgų va-1 
landų bažnyčioje, ar vaikš
čioti galvą nulenkus ir pa
kreipus į vieną kurią pusę; 
nereikia matyti regėjimų 
ar apsireiškimų. Visi tie 
dalykai nepadaro žmogaus 
šventu. Milijonai šventųjų 
yra danguje, nes jie gyve
nime mokėjo save užmirš
ti, save išsižadėti ir visame 
ištikimai pildyti Dievo va-
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Gailestingumo Mėnuo
Visi žmonės atsimena mi

rusius. Jų mintys seka juos 
į kitą pasaulį ir myli, gaili
si ir meldžiasi. Tą meilę į 
prie mirusių žmonės išreiš
kiu per maldą, prašydami, 
kad Dievas būtų jiems gai
lestingas.

Katalikų Bažnyčia skiria 
visą lapkričio mėnesį įni
rusiems. Ji mums primena 
ir nurodo, kaip galime įni
rusiems sutrumpinti kan-

rūpindamas. Tik nejauku, 
kad ir to, pagyvenusio šei
mos tėvo, retokai pamaty
si už šventovės durų, kur 
žiba amžinoji ugnelė. Ji, 
neretai, dar lengvai pavi
lioja “Alaus baras”. Tačiau 
“Tėvo diena”, kad ir ne vi
si yra tikrai užsipelnę tos 
pagarbos — tai tikrai tą 
dieną, turi vaikeliai karš
čiau pasimelsti ir už mielą 
tėvelį, kad jis visur, visada 
būtų sveikas ir geras, aty- 
dus ir išmintingas, mylėtų 
labai savo šeimą — ir visų 
šeimų Aukščiausį Rūpinto
ją — Dangiškąjį Tėvą.

čių laiką. Per maldą, gerus 
darbus, ypač šv. mišias, 
mes galime išlaisvinti sie
las iš skaistyklos kančių ir 
palydėti jas į dangų.

Kada mes numirsime, gal 
neilgai kas mus teatsimins, 
gal žmonės mus užmirš, 
bet Viešpats Jėzus bus 
mums gailestingas, jei mes 
dabar būsime gailesting: 
mirųsiems. T

Neleis Statyti Medinių
Bažnyčių

Kaunas — Pagal mūrinės 
statybos planą netrukus 
mūrinė statyba bus priva
loma visiems valdiniams, 
savivaldybiniams ir kitų 
viešųjų įstaigų pastatams, 
mokykloms, bažnyčioms, 
parapijų namams, ligoni
nėms, sanatorijoms, ban
kams, teatrams, prieglau
doms, liaudies namams ir 
k. Numatoma dar 1939 m. 
plytas atpiginti iki 30 litų 
už tūkstantį.

550 metų Katalikiškosios Lietuvos ir 20 metų lais
vos Tėvynės sukąkčių proga kilo sumanymas tuos taip 
labai reikšmingus mūsų Tautai įvykius įamžinti įve
dant AMŽINĄJĄ ŠV. SAKRAMENTO ADORACIJĄ 
Šv. Mikalojaus — s.s. Benediktinių bažnyčioje Kaune. 
To sumanymo reikšmę bei naudingumą suprato Lietu
vos katalikiškoji visuomenė, o ypač, kaip visur ir visuo
met, giliai tai atjautė Amerikos Lietuviai. Jie įrodė tai 
savo aukomis. Gerb. Kun. D. Mikšys aplankęs tik mažą 
dalį amerikiečių lietuvių, surinko 6000 dolerių, kuriuos 
per kasos Globėją Kun. Linkų esame gavę; kai kas pri
žadėjo dar savo aukas prisiųsti vėliau.

Adoracijos įrengimą norėjome užbaigti š. m. spa
lių mėn. pabaigoje. Darant gi remontą atsirado daug 
sąmate nenumatytų išlaidų, ir todėl pilnai bažnyčią 
paruošti tegalėsime tik surinkus dar apie 5000 dol. rei
kalingų lėšų. Pidęlė dalis svarbesnių darbų jau atlik
tą. Visiems tautiečiams Amerikoje, prisidėjusiems į- 
vykdyti tą kilnų sumanymą gausingomis aukomis, 
nuoširdžiai dėkojame.

Amžinosios Šv. Sakramento Adoracijai Rengti 
Komiteto Pirmininkas f Vysk. T. Matulionis 

Iždininkas Kun. M. Bugenis 
1938 mt. spalių mėn. 4 d.
Kaunas, Benediktinių g. 4 c.
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
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1. Apsaugok mane Dieve nuo draugų...’ 2. Mažosios 
tautos pergyvena siaubą.

3. Nepaprastai kebli Lietuvos padėtis.

ĘEDAKCIJOS PASTABA. Šį 
laišką atsiuntė žmogus, ku
ris labai atidžiai seka pa
saulinę politiką ir gerai ži
no Lietuvos politinio gyve
nimo užkilisus.

APSAUGOK MANE DIE
VE NUO DRAUGŲ...

o nuo priešų aš apsiginsiu. 
Keista, bet labai dažnai tei
singa ši sena patarlė. Ji y-į 
patingai tinka tiems įvy
kiams, kurie dabar ištiko 
cekoslovakų tautą ir vals
tybę. Europa, o gal būt, ir 
visas pasaulis dar niekad 
nuo didžiojo karo nebuvo i 
taip sukrėstas, kaip šių 
metų rugsėjo mėnesį. Pa
saulinės žinių agentūros 
su taįs.įvykiais jau supa
žindino visus, tad čia jų nė 
nekartosime. Mums svarbu 
įžvelgti cekoslovakų trage
dijos gilesnes priežastis ir 
pasvarstyti jas Lietuvos 
gyvybinių interesų švieso
je.

Pirmiausia pastebėkime, 
kad Europos tautų santy
kiuose įsiviešpatavo baisi 
laukinio žmogaus taisyklė: 
kas stipresnis  ̂tas ir teisin
gesnis. Didžiosios valsty
bės galutinai įsidrąsino 
vartoti du griežtai priešin
gus mastus ir savo intere
sus patenkinti mažesniųjų

—

. I 
Kiekvienas kąrąs y ra bai-! 

sus. Dar baisesnis žadą bū
ti moderninis karas. Šū-‘ 
prantama, kąd jo niekas 
norėti'negali, kad vyriau
sios diplomatų pastangos 
turi būtį įšyengti tokios 
pasaulio katastrofos. Ta
čiau taikos pastangos gali 
būti sėkmingos tiktai tadą, 
kadą agresoriai (užpuolį-i 

, Taika
11

išėjo istorijoj negirdėtas 
dalykas: dvi didžiosios de
mokratijos susitarė su ru
duoju ir juoduoju fašizmu 
ir savo silpnesnį draugą 
privertė nusižudyti! Kad 
su Čekoslovakija yra taip 
įvykę,-niekas; akylesnis tuo ^ąi) bus sudrausti, 
neąbejoja. Čekoslovakijos kitų, mažesni y jų sąskaiton 
padalinimas yra šlykštes- nėra tikroji taiką, nes už- 
nis, negu savo laiku jvyk-į puoliko apetitai tokiu būdu 

r _ , t ._x didėja. Hitleris viena
šališkai sulaužė pokarines 
sutartis, okupavo Reino

dytas Lenkijos - Lietuvos 
padalinimas. Tada tas val
stybes padalino priešai, o

Klaipėdos Krašto vaizdas. Geros veislės avių Panda 
ganosi atole. VDV foto.t

Čekoslovakiją —• jos drau- kraštą, prisijungė Austri- 
gai. Tie draugai, kuriais ją, sulaužė Čekoslovakiją,

ir “taikos” vardan visa tainelaimingi čekoslovakai įr “taikos” vardan visa tai 
I šventai pasitikėjo, kuriems jam buvo leista. Ąr šitokių 
i iki pat paskutines valandos pasisekimų apsvaigintas 
talkininkavo, dėl kurių sa- jjs sustos, ar aprims? La- 
vo laiku čekų legionininkai bai ma£a vilties. Priešingai, 
lipin krauia Tai baisus iš-

rinės Europos taikos užtva
rą — Čekoslovakiją. Taigi 
gruobonių taika — tai silp
nesniojo žuvimas. Ji yra ne 
kas kitą, kaip tik karas be 
karo, kuris pavojingesnis 
už tikrąjį karą tuo, kad sa
vo auką, užpuola iš pasalų, 
kad jį paskelbia ne tik 
priešai, bet ir draugai. Ti
krai, jei kas Čekoslovakiją 
būtų išgelbėjęs nuo tokių 
draugų, prieš priešą ji bū-

jungus visoms valstybėms, 
kurių įsitikinimai ir gyvy
biniai interesai yra prie
šingi nacių viešpatavimui, i pralaimėjo.

Tai gerai supranta mažo
sios valstybės, bet kadangi 
Čekoslovagijos pavidale 
jos buvo išduotos, tai joms 
daugiau nieko nelieka, kaip 
tik kukliai tūnoti ir laukti..

Dviejų didžiųjų valstybių 
sutikimas su Hitlerio rei
kalavimais neišvengiamai 
Europos kraštams padarė 
įspūdį, kad nėra ko pasiti
kėti tomis valstybėmis kri
zės valandoje. Diktato- DrQg.a 
riams tas sutikimas padarė ®- 1 
įspūdį, jog ir ateityje bus 
priimti visi jų reikalavi
mai mažųjų valstybių są
skaita, jeigu tik jie bus pa-l 
lydėti atatinkamais grąsi- 

, nimais. Priimdami diktato- 
Įrių ultimatumą, anglai su 
prancūzais Hitleriui leido 
Vokietijos pralaimėtą didį
jį karą laimėti, o pačios su 
savo sąjungininkais po .20 
metų taikos ir tos taikos 
vardan jį labai negarbingai

’ • ----------------------- --------------------- X -------------------------------------------------UCL1 VAlUVkJ. X

liejo kraują... Tai baisus iš- gaiime tikėtis dar labai 
davimas! Juk jeigu ankš- skaudžių iš jo pusės daly
čiau čekoslovakai būtų bu-i kų, ypač mažosioms tau- 
vę įspėti demokratiniais toms. Sąlygas tam jis pa
są jungininkais nepasitikę-'ruošė: susmukdė demokra- 
ti, jie reikiamu laiku butų tinįų valstybių reikšmę ir 

pralaužė stipriausią Vidu- tų buvus daug atsparesnė.

MAŽOSIOS TAUTOS PERGY
VENA SIAUBĄ

NEPAPRASTAI KEBLI
LIETUVOS PADĖTIS

galėję savo politiką dar 
pakeisti ir išsigelbėti. Pa
tys jie angščiau būtų galė
ję su vokiečiais ir lenkais 
susitarti kur kas pigesne 
kaina.

Londono ir Paryžiaus dė
dės triumfuoja išgelbėję I ‘ Patyrusių politikos ste

bėtojų bendrai manoma, o 
tas nuomones dar sustipri
na karo bei strategijos il

siai pažiūra bus teisinges- novai, kad Vokietija šie
ne tų, kurie mano, kad ka- met kariauti buvo dar ne-1

taiką. Tačiau kokia kaina 
taika išgelbėta ir ar ji pa
galiau išgelbėta? Greičiau-

v •

mažiesiems. Juk to susita
rimo pagrindas yra toks, 
kad jokia valstybė negali 
savęs laikyti visiškai ne
priklausoma, jei ji pati sa
vo jėgomis negali savo sie-i • « Tv y, į — • i i ii C L Lį . LA L ic IaLcLIIL/* X\.CLLA IV ĮAIV v muxvv iiv • isąskaiton. Isryskejo toks tik atidėtas ir tai trum. pakankamai stipri. Net iri nų garantuoti. Kas belieka 

suktas galmgųjų dviveidis-pam laikuį Tas karas ati.! tuo atveju, jeifu jai būtų (daryti mažosioms tan
kumas, toto visokios teisy- d-tas pagalįau tam> kad j, talkijusi Italija, Lenkija ir:toms? Dabar joms viemn- 
neirimisntoksVeiėgosUšen-galStų laimėti vokiečiai, Vengrija prieš anglų - telė išeitis — glaustis prie 
neigimas, loks, jėgos šen nes įsįvįešpatavę vidurinė- prancūzų ir cekoslovakų-; stipriausiojo savo kaimy- 
mas kad mažiesiems; net je Europoje) jie po metų rusų bloką Vokietija karą 1
atrodo, anot vieno pohtiko, kitų bus jau tikro nenu_ būtų tikrai pralaimėjusi,
jog ir gyventi neapsimoką. galimį pagaiįau demokra- Tačiau yra gana aišku, kad 
Viskas apversta virsumko- tiniai sąiungininkai neteko prie tokios katastrofos ir 
jom. kas tau gera, tai man;, , . • ano-invinnfnc: didžiausi naciu karšta^al-

mas, kad mažiesiems net i Ęįropoje> jįg po metų rusų bloką Vokieti ja karą

buvo pasiūlytas sąmonin
gai — iš jų vadų... Jau 
prieš keletą mėnesių Lietu
voje buvo žinoma apie len
kų vyriausybės pasirengi
mą įsikišti dėl Vilniui Va
duoti Sąjungos likvidavi
mo ir Vilniaus, kaipo sosti
nės, iš Lietuvos konstituci
jos išbraukimo. Dabar, 
tarptautinei suirutei siau
čiant, lenkai mano tam įsi
kišimui esant kaip tik gera 
_____ jr LįetUvos visuo
menė tatai jau realiai paju
to.

Artėjant Spalių Devinta- 
jai buvo žinių, esą, lenkų 
ministeris p. Charvatas 
griežtai nusistatęs sutruk
dyti Vilniaus gedulo minė
jimą. Jis net kelis kartus 
lankęsis mūsų Užsienių 
Reikalų Ministerijoje su 
pakartotinais įspėjimais. 
Ir, žinoma, laimėjo. Vil
niaus pagrobimo minėji
mas šiemet Kaune išėjo vi
sai blankus. Mat, jis buvo 
paliktas kiekvieno asmeni
nei nuožiūrai... Nei val
džios įstaigos, nei valdinin
kų butai net gedulo vėliavų 
neiškėlė. Dar prieš kelias 
dienas valdiškas “Liet. Ai
das” buvo skelbęs, kad mi
nėjimas įvyksiąs ir Valst. 
Teatre ir Karo Sodelyje, 
tačiau neįvyko. Net puikus 
Kauno pavasarininkų prie 
Nežinomo Kareivio kapo 
pastatytas kryžius nebuvo 
leistas Spalių 9 pašventinti, 
motyvuojant, esą, lenkai 
čia įžiūrėsią demonstraci
ją... Tai štai ko prisigyve
nome savo tėvynėje švęs
dami 20-ties metų laisvės 
jos sukaktuves! Lenkai į 
Lietuvos gyvenimą, atsi
prašant, vis knisasi ir kni
sasi giliau.

Nė kiek negeresnės nau
jienos iš Vakarų. Ruošda
miesi seimelio rinkimams, 
Klaipėdos vokietininkai, 
matyt, kurstomi iš kitur, 
reikalauja neįmanomų da
lykų: Lietuvos valdžia tu
rinti skirti Klaipėdos kraš
tui tik tokius valdininkus, 
kuriuos tinkamai pripažin
tų direktorija (naciška!), 
reikalaujama panaikinti 
karo stovį ir atšaukti sau
gumo policiją. Bet kas ta
da iš Klaipėdos krašto Lie
tuvai belieka? Juk kare 
stovis ten palaikomas tik 
todėl, kad nepasikartotų 
panašūs įvykiai, kaip bir
želio mėnesį, tai vra, kad 
būtų priemonių sudrausti 
įvairių naciškų huliganų 
siautimui, į kuriuos vietos 
vokiečių policija žiūri pro 
pirštus. Mūsų saugumo po
licija Klaipėdos krašte, ga
lima sakyti, ir yra ten vie
nintelė tikroji policija 
tvarkai ir ramybei palai
kyti. Ją atitraukus, Klaipė
dos krašto lietuviams susi
darytų nepakenčiama pa
dėtis. Taigi, vidaus gyveni
mo sąlygas žinant, tokie 
Klaipėdos vokietininkų rei
kalavimai yra tiesiog neį
manomi, tačiau, rodos, 
bus į juos atsižvelgta, ka
dangi mūsų kaimynai, su 
Čekoslovakija apsidirbę, 
dabar jau ima ieškoti nau
jų aukų.

Netikusi mūsų paskuti
nių dešimties metų užsie
nių politika (nepagerini- 
mas savu laiku santykių su 
vokiečiais ir lenkais) pra
deda atsirūgti labai kar
čiai... Tačiau kilniu Bene- 
šo atsistatydinimo pavyz
džiu mūsų ikišiolinės poli
tikos vadovai neketina pa- 
s sekti.

Giedrus, saulėtas šis ru
duo Lietuvoje. Liūdna, kad 
negali būti tokia giedri 
žmonių nuotaika. Kaž ko
kių įvykių nujautimas, kaz 
kokios audros artėjimas 
visus slegia, skaudina šir- 
dįs ir niūrina veidus.

• v

asAtvirai rašydamas, 
čia nenuslėpsiu daugelio 
lietuvių pažiūros į Europos 
karą. Būtent manoma, kad 
busimasis karas Lietuvos 
interesams gali būti net la
bai naudingas. Žinoma, tuo 
atveju, jei pasaulinį karą 
laimėtų nedraugingi kai- 

; mynai, Lietuvos nepriklau
somybei susidarytų labai 
rimti pavojai. Tačiau prie
šingu atveju, tai yra, jeigu, 
tie kaimynai pralaimėtų, 
būtų vienintelė tikra proga 
įsistiprėti Klaipėdoje ir at
gauti Vilnių. O dabar Lie
tuvos, kaip ir kitu mažųjų 
valstybių, padėtis pasilie-; 
ka nei šiokia nei tokia. Ka
ras be karo, tai mažosioms 
tautoms tikrai kartuvės. 
Juk Miunchene įvykęs “su
sitarimas” Čekoslovakijos 
klausimu, ypatingai tas 
būdas, kuriuo tariamasis 
susitarimas įvyko, virto la
bai pavojingu Čekoslovaki
jos dydžio ir dar mažes
nėms už ją valstybėms 
precedentu. Ten susirinko 
keturių didžiųjų valstybių 
atstovai ir nieko nesiklaus
dami nusprendė padalinti 
Čekoslovakijos teritoriją. 
Bet tokiu pat būdu, praėjus 
kuriam laikui, ir kilus ko
kiam ginčui tarp didelės 
valstybės ir mažesnė, galės 
taip pat susirinkti tų pačių 
galybių atstovai ir “išsprę
sti” ginčą, nesiklausdami 
mažesnės valstybės norų 
ir interesų, didesnės vals
tybės naudai.

ANTRAS ULTIMATU- 
TUMAS LIETUVAI

O kad Vokietija su Len
kija ir toliau pasiryžusios 
tokiu grobuonio keliu eiti, 
kad jos nuolat prasimano 
įvairių kabliukų ant savo 
mažesniųjų kaimynų, tai 
jau dabar gerai matyt. Iš 
čia ir susidaro Lietuvai ne
paprastai kebli ir sunki 
padėtis. Austrijai žlugus, 
Lenkija išnaudodama pa
saulio sumišimą, pasisku
bino Lietuvai pirmą ulti
matumą atsiųsti,. Čekoslo
vakijai suirus, ir Lenkijai 
tuo suįrimu pelningai pasi
naudojus, Lietuva iš savo 
plėšriojo kaimyno jau tiki
si antro ultimatumo. Dau
gelis ženklų rodo, kad toks 

! ultimatumas paruoštas, 
i Triumfuodami dėl Tešino 
į sričių atsiėmimo, lenkų 
į demonstrantai įvairiose 
srityse vėl kaip ir kovo mė
nesį šaukė: “Marsz na 

!Kawno”. Mūąų valdinė ži- 
i nių agentūra išaiškino, kad 
j tuo būdu lenkai suklydę, 
manydami, kad Kaunas e- 
sąs Čekoslovakijoje... Ta
čiau tokiu vaikišku paaiš
kinimu niekas nepatikėjo. 
Priešingai, yra žinių, kad 
lenkų rėksniams tas šūkis1

Cekoslovakų tragedija 
Lietuvoje išgyvenama taip 
jautriai, lyg tai būtų savo
ji nelaimė. Laikraščiai pir- 

į mose vietose rašo tik apie 
tai, apgulti radio aparatai 
nasiklausyt žinių tik apie 
tai, tam tikslui buvo lei
džiamos net specialios tele
gramos. Labiausiai įtemp
tomis dienomis daugelis 
lietuvių, ypatingai kaunie
čių, stačiai dirbti negalėjo: 
skausmingai nusiteikusių 

' žmonių būreliai gatvėse, 
, butuose, kavinėse tik apie 
■ Čekoslovakiją ir tešnekėjo. 
Cekoslovakų pasiuntinys 
Lietuvai gavo labai daug 
užuojautos telegramų, laiš- 
šų ir vizitų. Daugelis jaut
rių lietuvių dar ir šiandien 
nešiojasi gilų skausmą, lyg 
būtų tik ką grįžę iš bran
giųjų artimųjų laidotuvių. 
Ir visai suprantama, kodėl.

Vargu ar būtų galima 
rasti Europoje kitas dvi 
valstybes, kurių būtų tokia 
oanaši istorija, galvojimo 
ir gyvenimo būdai, visa 
praeitis, dabartis ir ateities 
galimumai, kaip kad Lie
tuvos ir Čekoslovakijos. 
Kiekvienas čekoslovakas, 
kuris bent kiek yra mokę
sis istorijos, paklaustas a- 
pie Lietuvą ir lietuvius, bū
tinai atsimins Vytautą Di
dįjį pasireiškusi viename 
didžiausių čekų istorijos 
laikotarpyje. Kiekvienas 
čekas gali paoasakoti apie 
bendrus lietuvių - čekų ka
ro žygius prieš vokiečių ri
terius, apie vergavimą sve
timiesiems vėlesniais lai
kais ir apie tais pačiais bū
dais sau nepriklausomybės j 
išsikovojimą. Pagaliau ir; 
šiandien čekos 1 o v a k ų 
skriaudėjai yra juk tie pa
tys, kaip ir Lietuvos.

Tai štai kodėl lietuvių 
skausmas dėl cekoslovakų 
tragedijos toks gilus. Tai 
skausmas ne tik dėl drau
giškiausios mums tautos, 
bet ir dėl panašiausios sa
vo sąlygomis ir aplinkybė
mis į mūs tautos. Vokiečiai 
ir lenkai — tie patys var
nai, užpuolę draskyti Čeko
slovakijos kūną, nieko ge
ro nežada ir mažės n ;i jos 
seserei — Lietuvai. Skirtu
mas tik tas, kad Čekoslova
kija turėjo bent glaudžių 
sąjungininkų (nors ir gė
dingo atminimo!), turėjo 
puikiausius Europoje gin
klus ir fortus, turęjo dvie
jų milijonų vyrų kariuome
nę ir aukštų kalnų sienas, 
kai Lietuva to viso neturi. 
Nevienas lietuvis sau tarė: 
jau jeigu tokia valstybė,

no, palaikyti su juo kuo ge
riausius santykius, kad 
bent tuo būdū išgelbėti sa
vo gyvavimą. -
KĄ TURI DARYTI MAŽO

SIOS VALSTYBĖS
i • Ikišiolinei Čekoslovakijai 
žuvus, Europoje kuriasi vi
sai nauja politinė padėtis. 
Nacių ir fašistų frontas 
paėmė savo žinion visą Vi
durio Europą. Rusijos įta
ka Vakarams pasidarė ne
reikšminga, —o Prancūzija 
su Anglija neteko mažiau
sio pasitikėjimo ir simpati
jų iš savo ikišiolinių drau
gų. Ir suprantama kodėl. 
Tautų Sąjunga jau seniai 
neturi svaresnės reikšmės. 
Natūraliai daugelio mažų
jų akys su pasitikėjimu 
buvo nukrypusios į Pary
žių ir Londoną, į tas demo
kratijos tvirtoves. Dabar 
tas pasitikėjimas savaime 
sugriuvo, nes aiškiai maty
ti, kad šitų tvirtovių gynė- 
jąi tiek pakrykę, jog nebe
nori matyti, kad daryda
mos — kitų sąskaita! — 
beprasmiškas aukas taikai, 
jos tikrumoje ruošia savo 
pačių pražūtį. Juo jos dau
giau nusileidžia, juo dau
giau iš jų reikalaujama, 
kol pagaliau bus prieita i- 
ki to, kol bus pradėta par- 
eeliuoti ir jų nacių turtą.

Čekoslovakijos padalini
mas, anglams ir prancū
zams spaudžiant, visiems 
labai reikšmingas tuo, kąd 
jis reiškia galutinę Vakarų 
demokratijų kapituliaeiją 
prieš nacionalsocialistų 
grėshę. Priimdama Hitle
rio sąlygas, Europą patį at
sigula prieš nacių galybę. 
Tuo vokiečiai tikriausiai 
visu pilnumu pasinaudos ir 
tai nedelsdami. Spėjama, 
kad jau sekantį pavasarį 
Europa bus vėl sukrėstą. 
Mintis, kad saugumą gali
mą nusipirkti, metus vil
kams suplėšyti mažąsias žlugo... Tad dalyvaudamas 
valstybes, yrą labai apgąu- Čekoslovakijos gedule lie- 
linga. Jei norįma tąiką iš- tuvis lyg ir nujaučia, lyg ir 
saugoti patvariu būdu, tai pramato ir sąvo tėvynės li- 
galiįąą,padarytį,,itifc.susi- kimą... ' xf

didžiausi nacių karštagal
viai nenorėjo prieiti. Jiems 
sudrausti ir Čekoslovakijai 
išgelbėti būtų užtekę tik 
aiškaus, griežto ir vienin
go Anglijos, Prancūzijos ir 
SSSR įspėjimo, kad jie be 
svyravimų čekoslovakus 
gins. Tačiau tų valstybių 
vyriausybės tokio būtino į- 
spėjimo nepadarė ir tatai 
išėjo jų pačių ir Čekoslova
kijos didelei nelaimei.

Už tokį pragaištingą ne- 
ryžtumą ir nesutarimą pir
moj eilėj kalta vėl Anglija, 
kurios neaiški politika vo
kiečius paskatino pradėti 
ir didįjį karą. Antra, vokie
čiai taip pat turėjo tikslių 
žinių, jog daugelis Pran
cūzijos parlamentarų yra 

i nusistatę prieš sąjungą su 
SSSR. Tie parlamentarai 
būtų nenorėję pritarti ka
ro paskelbimui prieš Vokie
tiją. Tad ima aiškėti, kad 
vadovaujantys dabartiniai 
anglų ir prancūzų vyrai, 
kurie dar labai glaudžiai 
susigyvenę su socialine ka
pitalistine ūkio sistema, 
nepanorėjo iš vien ryžtis 
žygiams sų bolševistine 
Rusija prieš Vokietiją, y- 
pač kad pastarajai karą 
pralaimėjus, joje taip pat 
galėtų įsiviešpatauti komu
nizmas, taip bauginąs Va
karų turtinguosius konser
vatorius...

Šiaip ar taip, su Čekoslo
vakijos padalinimu Euro
poje galutinai įsigalėjo jė
ga vietoje teisingumo ir 
teisės. Pavėluotu laiku iri 
falšyvu būdu taiką gelbė- 
damos Vakarų valstybės 
nriėjo Miuncheno “susita-; 
rimą”, kuris visoms ma
žoms valstybėms nieko ge
ro nežada. Neabejojama, 
kad tas susitarimas labai 

j karčiai neužilgo atsilieps 
I ir Anglijai su Prancūzija, 

: įaigi ruuerio pazaaų ver-j tačiau jau dabar jis labai ir 
I tė daugiau negu abejotina.1 labai pavojingas visie • .s

jum. nao tau Ldi maii į b į { apginkluotos
bloga ir kas tau bloga, tai dviejų ilijonųP<ekoslova.

i . kų armijos, kas, žinoma,
Kai Cekoslovakų lėktų-1 jįems taip pat atsilieps la

vas perskrenda sieną, tai bai skaudžiai. Tad teisinga 
jau špionažas, o kai vokie- bus pasakius, kad anglai 
cių lėktuvas perskrenda su prancūzais, išduodami 
cekoslovakų .sieną, tai te- cekoslovakų tautą, galėjo 
būna paprasčiausias pakly- pasirinkti gėdą arba karą, 
dimas dėl ruko... Kai Čeko- jįe pasirinko gėdą, bet 
Slovakija mobilizavo dviejų greit turės ir karąl karą 
metų atsarginius, tai čia dar baisesnį ir nelaimin- 
buvo provakacija, o kai

- Vokietija paskelbė mobili
zaciją, tai čia buvo tik ma
nevrai... Už teisybę kovo
jančių laikraščių straips
niai - šmeižtai, tačiau vo
kiečių laikraščių šmeižtai 
— būtiniausias pasiaiški
nimas... Kai Schuschnig- 
gas pareikalavo plebiscito, 
tai buvo valstybės išdavi-i , - - „
mas, o kai plebiscito reika- R % •• . .
lauia Hitleris tai tėra tik reikalavimų jis neturęsiąs. įauja Hitleris, tai tėra tik Tačia jei prisiminsime 
pagelba tautoms apsispręs . . ’ J istoriia tokssti Sąžiningai gynęs de- ^“faMlžai 
mokratiją ir sutarčių sven- g{T faktai 1834pm
tumą prezidentas Benesąs » ; d d Hitleris, taip
Su o ki meta?£da?& Pat kilmingai pasakė: 2 
ką ir kas metai net4 kelis, Zt^nt^m^nvma^na: 
kartus ją sulaužąs vokiečių. 1- j .„„.-s-ina vra
fiureris - Europos išgel-
bėtoju. Lenkai pakėlė di-1 es? ? I Jsb ° « tnųkš4.dėl ke- “s

tijos vada/pasakė: ‘‘Sklei-

gesnį už karą galimą šian
dien.

Atrodo, anglų ir prancū-j 
zų politikai nepakankamai 
pažįsta Hitlerio psichologi
ją, jei jie dar tiki jo gera 
valia. Hitleris, tiesa, nese
niai pakartotinai prisiekdi-1 
nė ja, kad “sutvarkius” Če- 
koslovakijos klausima Eu-

• v

tautai.) Čekoslovakijoje V<£te-
ir garsiai pasauliui trimi- r - ......
tuoja laisvo tautų apsi- triją'Tr ČekSovakijį.'T^i
ir garsiai pasauliui trimi- . 1 • *_ / J_ _ _*
sprendimo teisę, o patys 
tuo tarpu žiauriausiai nai
kina net per 10 milijonų 
ukrainiečių, lietuvių, gudų, 
vokiečių...
PRIVSRTt NUSIŽUDYTI

Šitokiam melui siaučiant, 
visų akys nukrypo į didžią
sias Vakarų demokratijas: 
Angliją ir Prancūziją. 
Daug kas nuoširdžiai tikė- 

. jo, kad jos pagaliku su
draus Europos maištinin
kus ir smurtininkus, tuo 
būdu apgindamos ir save 
ir savo ištikimą sąjungi
ninką — Čekoslovakiją. Ir

v •

tiia norinti įsiveržti į Aus-

yra melas. Kas jį skleidžia? 
Siauras suinteresuotų as
menų ratelis, kuris nenori 
taikos”.

j.938 m. kovo 12 d., kai 
vokiečių kariuomenė įžy
giavo į Austriją, Hitlerio 
patikėtinis maršalas Goe- 
ringas padarė oficialų pa
reiškimą Čekoslovakijos 
pasiuntiniui Berlyne Mast- 
ny, kad Vokietija neturinti 

i jokių nedraugingų suma
nymų Prahos vyriausybės 
atžvilgiu. O kas pasirodė?.. 
Taigi Hitlerio pažadų ver-

i

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

BROOKLYN, N. Y.
ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 

KONCERTAS

j nebuvo net publikos alsavimo. 
Nesivita populiarumo, bet pats 
atlikimas tų dalykų sukėlė audi- 
toriumo susižavėjimo. Tas kon
certas parodė dar kartą art. J.

Seniai laukiamas art. J. Žu- Žukauskaitės didelius gabumus 
dainavimo srityje ir tikrai mums 
lietuviams yra garbė turėti savo 
tarpe tokią žymią dainininkę, 
kuri ir svetimtaučių tarpe gali 
su pasididžiavimu pasirodyti. 
Tai yra pajėga, kurios ateitis ga
li atnešti triumpo laurus ne tik 
mūsų tautai ir visai dainavimo 
meno sričiai.

Negalima nutylėti ir apie dai
nininką Al. Vasiliauską. Jo po
puliarios dainos, puikus išpildy
mas ir švelnus balsus visus ža
vėti žavėjo. Jauna dar tai pajė
ga, bet daug žadanti ateičiai.

Pianistas T. Šidlauskas dar

kauskaitės koncertas įvyko spa
lių 23 d. Apreiškimo parapijos 
auditoriųme. Visoje Amerikoje 
žinomas visuomenininkas ir vei
kėjas kun. N. Pakalnis norėda
mas savo mylimų parapijiečių 
meniniį skonį pakelti ir duoti ką 
tai kilnesnio, užleido šiam kon
certui savo erdvę ir puikią audi- 
toriumą šiam tikslui. Ir tikrai į 
tą puikų koncertą atsilankė 
daug žymių asmenų. Jų tarpe 
matėsi šie žymūs kunigai: kun. 
N. Pakalnis, Rytų Provincijos 
Kunigų Vienybės pirmininkas, 
kun. J. Balkūnas, Kunigų Vieny
bės Centro pirmininkas, Klebo
nai kun. Paulonis ir kun. J.’ A- tartą parodė savo žavėtinus ga- 
leksiūnas iš Brooklyn, kun. S. bumus prie piano. Tik 
Stonis iš Jersey City ir kun. Le- gerėtis ir klausytis, 
kešius. Be to dalyvavo “Ameri
kos” štabas su redaktorių Lauč- 
ka priešakyje, visi Brooklyno 
muzikai ir šiaip visa eilė žymių 
dainininkų ir meno mėgėjų. Gai
la tik, kad plačioji visuomenė ne 
visai skaitlingai dalyvavo. Dar 
labiau gaila ir nuostabu, kad 
vietinės parapijos choras, ku
riam, regis, daina ir koncertai 
turėtų būti arčiausiai širdžiai, 
beveik visai nebuvo atstovauja
mas.

Kaip iš visuomenės pusės buvo 
kiek to žymaus koncerto neįver
tinimas ir apsileidimas, tai iš 
artistų pusės buvo puikiausias 
pasirodymas. To koncerto ren
gėja art. J. Žukauskaitė tikrai ligoninės liko išvežtas į 
aukštai pasirodė su savo talen
tu. Ji savo programoje išpildė 
žymiausių mūsų kompozitorių 
kurinius, kaip A. Kačanausko. 
V. Kuprevičius, M. Petrausko, 
J. Tallat-Kelpšos, S. Šimkaus ir 
kitų. Lygiai buvo sudainuota to
kių klasikų kuriniai l&ip VrEte-- 
Crescenzio, G. Puccini. Nors kai 
kurie iš tų gal ir sunkiau priei
nami plačiajai visuomenei. Vie
nok jos puikiai išlavintas balsas, 
jautri siela ir artistiški gabumai 
taip puikiai tą viską paėmė, kad 
dainuojant kai kuriuos dalykus,

„ ĮSI
K' JI b

galima

Tokių tai koncertų mums dau
giau reikalinga. Tai garbė yra 
to koncerto rengėjai art. J. Žu
kauskaitei ir jos sandarbinin- 
kams. Tikimasi, kad ir daugiau 
mūsų jaunos meninės pajėgos 
suteiks progos pasigerėti tokiais 
puikiais koncertais, o mūsų pla
čioji lietuvių visuomenė pradės 
daugiau ir labiau įvertinti kil
nesnius ir gražesnius koncertus.

Dalyvis.

LAWREHCE, MASS.
Rimtai sunegalėjo 

Norkūnas. Iš Lawrence

lie Hospital, Wrentham,

Mikolas 
miesto 

Pondvi- 
Mass.

Daktaras J. Puišys, Lawrence 
atidarė ofisą. Lietuviai Lawren- 
ciečiai džiaugiasi susilaukę nau
jo gydytojo. Tai stambi pajėga. 
Linkime geriausios kloties.

Aguonėlė.Ui is.

i PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterų SąjungosNaujo
sios Anglijos Apskričio 

Kuopoms

MOKYKLA Karčios Ašaros, Omai Persimainė į Didelį Džiaugsmą

HERBLAX
Šie vaistai yra padaryti iš 

žolių. Gydytojai pataria juos 
naudoti kaip vaikams, taip ir 
suaugusiems nuo vidurių už
kietėjimo.

Wellington & Co. Ine.
Laboratory at Nonvood, Mass.

nuo

Lietuvių Šv. Jurgio parapijos 
mokykla, kurią veda Seserys 
Kazimierietės, šiais metais atro
do, kad padidėjo skaičiumi vai
kelių. Vasaros metu tapo įtaisy
ti dar du kambariai. Dabar mo
kykla turi aštuonis kambarius. 
Vęikia astuoni skyriai. Shenan- 
dorio lietuviai labai džiaugiasi 
lietuviška mokykla. Šiais metais 
klebonas įrengė dar ir kūdikių 
darželį. Kūdikių darželyje vai
kučių yra apie trisdešimts. Kū
dikių darželį veda Sesuo Infan- 
ta. Vietinis laikraštis “Evening 
Herald” labai gražiai apie lietu
viškų “Kūdikių Darželį” parašė. 
Pažymėjo, kad tai pirmutinis ir 
vienintelis katalikiškas kūdikių 
darželis Shenandoryje. Gyrė 
darželio vedėją ir džiaugėsi, kad 
tokios įstaigos Shenandoris su
silaukė.

Nauja LRKSA Paneliu (“Feminine Fancies") 117 Kuopa
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Lapkr. 5 d., puošniame Win- Viešnias rūpestingai prižiūrė- 
dermere viešbutyj, šios panelės jo ir vaišino malonios šeiminin- 
rengia savo pirmą šokių vakarą, kės p. Liutkienė su dukrele Ma- 
Gros merginų orkestras, Ann tildą, kuri taip-gi yra 5-tosios 
Mae and her Chicago Sweet- kuopos pirmininkė. Joms padėjo 
hearts. Pirmoj eilėj, iš kairės: p. M. Vaitekūnienė ir p-lė O. 
Florencija Yuss, korespondentė; Paulikonytė. Viešnios kupinos 
Lillian Eurkaitė, Vice-pirminin- malonių įspūdžių skirstėsi na- 
kė; Kun. A. Baltutis, Dvasios mon, džiaugdamosi, kad Moterų 
Vadas; Ieva Lukošiūtė, pirmi- Sąjunga taip gražiai atidarė sa- 
ninkė; Ona Berneckaitė, Rašti- vo žieminio sezono veikimą, 
ninkė. Antroj eilėj: L. Šimutis, 
LRKSA Centro Pirmininkas; E- 
lena Yuss, Alicija Lukošiūtė, 
Konstancija Mikšis, Sidney Ma
lin, J. Mickeliūnas, Chicagos 
Apskr. Organizatorius. Trečioj 
eilėj: Morta Sucilla, Josephine 
Peters, Helen Kedzewick, Estelle vyks pas
Lukošiūtė. Paveiksle nėra narių: Paulauskienę, lapkričio 30-tą. 
Ona Poška, Marie Pilot, Eileen Sąjungos prieteliai lai nepamir- 
English, Marcella Zėkas.

Pirmininkės Žodis
Draugija tai yra liaudies 

venimo mokykla ir galima saky
ti, jog dėl darbo žmonių tai yra 
geriausia mokykla iš dviejų at
žvilgių, būtent, visiems prieina
ma, o antra tai yra daug ir gerų 
mokytojų vieni bei vienos moki
na iš praktikos, o kiti iš teorijos, 
tokiu būdu lengvai galima visuo
menės gyvenimo klausimus gvil
denti. -• *■

Šiomis dienomis dar viena gy
venimo mokykla įsikūrė, štai 
matote, tik dalis naujai susior-

Šeimininkės taria nuoširdų a- 
čiū visoms, kurios prisidėjo bent 
kokiu būdu prie suruošimo taip 
sėkmingo vakarėlio, taip pat dė- 
kuoja ir visiems atsilankiu
siems.

Sekantis panašus vakarėlis į- 
sąjungietę p. Aleną

SKAUTAI

Kleb. kun. J. Karaliaus pastan
gomis tapo suorganizuota ber
niukų ir mergaičių skautų tru
pės. Mergaitės globos parapijos 
moterų draugiją, o berniukus— 
Šv. Vardo draugija. Berniukams 
vadovaus prisirengę vadai: Al
binas Matulevičius, Pranas Trei
gys, Petras Jokubonis, Grigas; 
trupės komitetą sudaro: Jonas 
Navickas, Vincas Juodka, Albi
nas Norkevičius, Jurgis Saka
lauskas, Leonardas Čaikauskas. 
Mergaitėms vadovauja sekan
čios: mokytoja Čepliūtė, p-lė 
Sakalauskaitė, B. Vosyliūtė, No- 
vikiūtė, Naudžiūnaitė.

Gavusi pranešimą 
mūsų apskričio pirminin
kės ponios T. Mažeikienės 
šiuomi skelbiu mūsų apsk 
suvažiavima. kuris įvyks 
lapkričio - Nov. 6-tą, 1938, 
Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnytinėj svetainėj, 94 
Bradford St., Lawrence, 
Mass., 1-mą vai. po pietų. 
Kadangi šis suvažiavimas 
yra metinis ir randasi daug 
svarbių reikalų, taigi ir 
kviečiamos visos kuopos 
išrinkti ir atsiųsti savo at
stoves į šį suvažiavimą. 
Taipgi noriu pranešti, kad 
mūsų gerb. artistė Marijo
na Čižauskienė iš Worces- 
ter, Mass. duos paskaitą 
šiame suvažiavime.

L. V. Venčienė,
Apskr. Raštininkė.

• v •

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS ) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORWOQD, MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

(Politiškas Skelbimas)

Sheriff

Balsuokite Už Daniel J. Floo
Kandidatas į Norfolk 

County

r l

Mr. Flood yra lietuvių 
geras draugas. Jis vi
siems patarnauja ir nuo
širdžiai padeda darbinin
kams. Tai atėjus Lapkri
čio ją dienai, visi balsuo

kime už DANIEL J. 
FLOOD.

šta pasižymėti sau tą dieną.

J PAVEIKSLAI
' Kas iš mūsų nenori pamatyti 
savo tėvynės Lietuvos! Bet ne 
visiems aplinkybės leidžia ten 
nuvykti. Taigi antra geriausia 
išeitis, tai pamatyti Lietuvą pa
veiksluose. Tokią progą ir mes 
turėjome spalių 26-tą Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, kur 
filmininkas Januškevičius rodė 
gražius spalvuotus vaizdus Lie- 
tuvos miestų, gyvenimo ir dar- 

j buotės.
j Daug pasigerėjimo sukėlė y-į 

ganizavusLTetuvių_Romos~Ka- Pač moteryse rankdarbių para, 
talikų Susivienijimo Amerikoje da’ kuri visų trauke savo 
Panelių “Feminine Fancies” 117, turtingomis spalvomis. _ 
kuopos paveikslą, kur jaunos Pelnas, kaip teko girdėti, ėjo 
bei energingos kuopos narės, pusiau su parapija, 

kurios pasirengė prie visuome- 
nės darbo bei veikimo. Lapkr. 5 
d., puošniame Windermere vieš-i 
butyj, kuris randasi Chicagos 
gražioje rytinėje dalyje miesto, 
rengia nepaprastą šokių vakarą.

Sumanus asmuo visuomet tu
rėtų žiūrėti į laikraščius bei į 
kultūringas draugijas kaipo į 
visuomenės kasdieninį gyvenimo 
kelrodį, nes mes tik per kultū
ringas draugijas ir jų organus 
tegalime atjausti jo laikinį pul
są.

Draugija tik tuomet yra pa
sekminga ir stipri kada jos na
riai bei narės atjaučia valdybos 
naudingus siekimus. Mūsų val
dyba bei kuopa turi savo narių 
stiprią atjautą, bet to neužten
ka dar tų jaunų panelių tėveliai 
bei draugai žinodami ir supras
dami jų nusistatymą turėtų vie
ningai padėti, kad ko daugiau
sia susiburti daugiau darbščių 
panelių į virš minėtą kuopą. Kad 
kuopai gauti vieningumą ir iš lietuvių bažnyčioje kilo gaisras, 
to pasitenkinimą, reikia dirbti; kuris labai daug blėdies padarė, 
tai draugės dirbkime kultūros Dabar yra taisoma. Dedamas

LAISVAMĄNIAI SU LEN
KAIS PASIBUČIAVO

darbą.

SHENANDOAH, PA.
i .

DARBAI
Žiemai artėjant, anglių kasyk

los pradėjo pilnesnį laiką dirbti, 
bet daugelis didelių kasyklų jau 
kelinti metai kaip stovi uždary
tos, ir eina kalbos, kad kaikurios 
žada vėl pradėti dirbti. Žmonės 
to labai laukia. Lietuvių yra la
bai daug be darbo. Mat veik vi
sur bosai yra airiai arba protes-

' tantai, tai darbus jie duoda savo 
žmonėms. Daugelis lietuvių dir
ba prie taisymo kelių. Jaunuo
menė iš kasyklų bėga į didesnius 
miestus. Shenandoah lietuvių 
skaičius mažiausia trečdaliu su
mažėjo, palyginant su skaičiumi 
dešimts metų atgal.

Press Assosiation Žinių gan ilgai liūdėjo ir paga- ; 
Agentūra praneša, kad liau verkė; paskiau sugry- 
mažame Ecceles miestely, žęs miestelin, giliai susi- 
Anglijoje, gyveno gana jaudinęs ir susimąstęs, jis 
laimingai ir pavyzdingai sustojo aikštėje, 
vienas anglas, Mr. Frank _
Williams, su savo jauna,1 
23 m. amžiaus žmonele E- 
thel. Tačiau dar pereitų 
metų spalių mėn., Mr. Wil- 
liams mylimoji žmonelė, 
staiga paslaptingu būdu iš 
namų pražuvo... Neveizint 
to, kiek jos vyras su polici
jos ir laikraščių pagalba 
padėjo pastangų ją suras
ti, tačiau viskas buvo vel
tui... Jo žmona pražuvo, 
tarsi ugny sudegė, ir ją su
rasti niekam nebepavyko... 
Kiek tai laiko po jo žmonos 
pražuvimo praslinkus, Mr. 
Williams policijos buvo pa
kviestas į Salford’o Hope 
Hospital ligoninę, kurios 
lavoninėje (Mortuary), bu
vo iš Irwell upės, pro ligo- 22 
ninę betekančios, atvesta 
prigerusios jaunos mote
ries lavonas. Bet kadangi 
lavonas perilgai vandeny 
būdamas, tiek sugedo, kad 
nebegalima buvo jo kaip 
reikiant pažinti. Tačiau 
Mr. Frank Williams, jį ap
žiūrėjęs, vis tik dėl to, pri
pažino, kad tai yra miste
riškai pražuvusios jo žmo
nos lavonas. Todėl nieko 
nebelaukdamas, jis parsi
gabeno lavoną iš Salfordo 
į Eccles, ir palaidojo Weas- 
te Cemetary kapuose. Li
kęs našliu, Mr. Williams, 
kaip doras vyras, tankiai 
savo mylimosios žmonelės 
kapą lankydavo, šviežio
mis gėlėmis jį puošdavo, 
na ir... nekartą gailiomis 
ašaromis jį laistydavo.

Dabar, 
vieną kartą jis kaip papra- Vieną gyvą ir vieną “miru- 
stai, atsilankęs pas žuvu- šią”! 
sios savo žmonelės kapą,

“Hullo, Frank! — pa
budino jį tarsi iš miego ša
ly jo, kaž kieno, moteriš
kas balsas. Pakreipęs savo 
akis ton pusėn, — staiga 
jis pamatę, pas jį bestovin
čią “mirusiąją”, savo žmo
ną Ethel. Nebegalima nė į- 
sivaizduoti, kiek p-nui Wil- 
liams buvo nusistebėjimo, 
džiaugsmo ir laimės, kad 
jo žmonelė, kurią jis taip 
mylėjo, nors buvo “miru
si”, tačiau dabar vėl gyve- 
niman pas jį sugryžo! Iš 
jos pasakojimo vėliau pa
aiškėjo, kad ji kokiais tai 
sumetimais, palikusi savo 
vyrą, slapta išvažiavo 
Manchesterin, kurį laiką 
ten be vyro žinios išbuvusi, 
— ji pasibijojo namon 
gryžti. Taigi ji nusprendė 
ten ir pasilikti. Ji gavo dar
bą bovelnos verpyklose ir 
ten apsigyveno. Bet kadan
gi ji laikraščių neskaitė, 
tat ir nežinojo, kad jos vy
ras ir policija jos ieško. 
Galop, esą baisiai pasiilgu
si namų, — ji kaip ten be
būtų nutariusi kryžti na
mon. Pargryžusi, ji buvo 
nuvykusi stadijonan, fut
bolo žaidimo pasižiūrėti, — 
kai netikėtai iš žmonių iš
girdo, kad mylima jo vyro 
futbolo komanda, tą dieną 
žaidžia. Ji tikėjosi jį ten 
rasti: kadangi ten jo nera- 

’ dusi, — 
'i aikštėje 
’ mačiusi.

į Nors 
vieną kartą vedė, — tačiau 

visai neseniai, jis turi dabar dvi žmonas:

Spalių 8 d. vietiniame angliš
kame laikraštyje tilpo skelbi
mas, kad vakare, lenkų svetainė
je bus didelės ir svarbios pra
kalbos reikale “lietuviškos tau
tiškos bažnyčios”. Kalbėtojais 
būsią tūlas Valadka ir Brazis. 
Tas prakalbas garsino ir plaka
tais, kuriais buvo aplipinti dau
gelio lietuviškų saliūnų langai. 
Skelbimuose buvo pažymėta, 
kad sekmadienį lenkų nezalež- 
ninkų bažnytužėje bus lietuviš
kos neva “pamaldos ir pamoks
las”. Kvietė visus. Gal iš žingei
dumo, skaitant vyrus, vaikus ir 
moteris, arti šimtas susirinko. 
Spalių 10 d. vietos angliškas lai
kraštis paskelbė, kad lietuviai 
suorganizavo “tautišką nepri
klausomą bažnyčią”. Taipgi pa
žymėjo, kad toji lietuvių neza- 
ležnikų tautiškoji bažnyčia bus 
po valdžia lenkiško neva vysku
po Hoduro iš Scranton, Pa., ir 
kad lietuviams pamaldos bus lai
komos lenkų nezaležninkų baž
nytužėje ir neva lietuvis pryče- 
ris gyvens pas lenkų nezaležnin
kų pryčerį.

Prakalbose ir anose neva “pa
maldose” dalyvavo tie iš lietu
vių, kurie į jokią bažnyčią nei
davo. .Yra žinomi kaipo laisva
maniai, socialistai ir komunistai. 
Žmonės pasakoja, kad pryčeris 
Brazis aiškino, kad reikia sta
tyti arba pirkti “bažnyčią”, bet 
bet žymi dalis susirinkusių sakė, 

•kad reikia pirkti salę, o ne “baž
nyčią”, ir salėje sekmadieniais 
bus galima laikyti “pamaldas”, 
o kitomis dienomis ten bus gali
ma laikyti šokius, balius, vaka
rienes ir susirinkimus. Žmonės 
kalba, kad tai komunistų su
manymas, būk jie tokiu keliu 
savo tikslams nori įsigyti sve
tainę. Tą judėjimą remia keli 
saliūninkai, kad sau iš to biznį 
darius. Vienok iš tų pelų nebus 
grūdų. Gloverso Mainierys

PARAPIJOS NAMŲ 
PATAISOS

Pereitą žiemą kovo mėnesyje

| ■**■'•**'•• J * v-lvmj-vt i— w- - -t - - mm r

naujas stogas, pastatytas naujas 
kaminas, viduje rengiamasi nau
jai sienas tinkavoti, elektros vie
los per naują išvedžiojamos, 
naujas pečius ir apšildymo sis
tema sudėta. Iš lauko irgi tarpe 
akmenų, kur cementas ištrupė- 

. jęs, yra taisoma. Tas darbas bu- 
i vo labai reikalingas, nes kaiku- 
i rie akmenys ant bokštų ką tik 

kybojo. Tą darbą atlieka du 
• jauni vyrukai lietuviai, Žmonės 
■ stebiasi kaip jie taip aukštai 

virvėmis pasikabinę dirba. Sese-

VORCESTER, MASS.
SĄJUNGOS VAKARAS

Rudeniui atėjus, suskato visos 
draugijos ruoštis didesnei veik
lai. Moterų Sąjungos 5-ta kuopa 
jau yra nutarus ruošti visą eilę 
socialių vakarėlių pas įvairias 
nares. *

Pirmas toks vakarėlis įvyko 
spalių 26-tą Mass. valstybės di
rektorės p. Veronikos Liutkie- 
nės namuose. Susirinkę tikrai rų vienuolynas iš lauko ir iš vi- 
maloniai praleido laiką, užmegs-'daus tapo pertaisytas. Mokykla 
damos naujas pažintis, šneku- Į ir klebonija iš lauko tapo numa- 
čiuodamos, žaisdamos beano ir liavotos. Maliavojimo darbą at- 
kortomis ir džiaugdamos laimė- liko irgi lietuvis, Juozas Zimnic- 
tomis dovanomis. Įkas. ' • “*■ ’

MEDUS
Grynas bičių medus, ku

rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

ėjusi miestelin, ir 
bestovintį jį pa-

Mr. Williams tik

J. Butkevičius.
■■—... - s

Dėmesio!
THE BROCKTON SAVINGS BANK

ATIDARO

Savings Bank Life Insurance Departamentą
Parduoda Insurance Žemiausiomis Kainomis 

Dividendas išmokamas kasmet pradedant su pirmu

NUO 6 MĖN. IKI 70 METŲ
$1000 Insurance nuo 5 metų — $1.03 į Mėn. 
$1000 Insuranca nuo 15 metų — $1.18 į Mėn. 
$1000 Insurance nuo 25 metų — $1.48 į Mėn. 
$1000 Insurance nuo 35 metų — $1.96 i Mėn.

$1.03 į Mėn.

Pašaukite mus ir Paprašykite dėl

FREE PAMPHLETS
BROCKTON SAVINGS BANK

Bank On Hill Kampe Court S Main St.
X y

(Politiškas Skelbimas)

Balsuokite už Thomas D.MuIlin
DEMOKRATŲ KANDIDATĄ

I Representative iš
10-to NORFOLK DISTRICT
Canton, Sharon, Stoughton

Gimž ir gyvena visuomet Can- 
tone.

Buvusis Selektmonas — 6 met.
Buvusis Miesto Kasininkas —

3 metus.
Buvusis Narys Sveikatos De

partamente — 3 metus.
Dabartinis Member of Trustees 

of Canton Public Library— 
13 metų.

Trustee Canton Institution for
Savings.

Auto mobile Dealer Cantone —
13 metų.

Jis yra visų gerai pažįstamas ir 
žinomas.

Jis yra pilnai kvalifikuotas li
tam darbui, Ir pilnai pasi

ruošęs visiems padlti. Tafvlsl balsuokite už THOMAS D. MULLIN.
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Žinios Iš Lietuvos

t.:

Ar Bus Pasaulio Olimpijado- 
je Krepšinis?

Lietuvos Baravykai l 
Brazilija

7

Kai buvo pranešta, kad 
Japonija atsisakė ruošti 
1940 metais pasaulinę o- 
limpijadą ir tą olimpijadą 
apsiėmė suruošti Suomija, 
savo sostinėje Elsinky, 
Lietuvos sportininkai labai 
apsidžiaugė. į Japoniją ne
įmanomai tolima ir sunki 
kelionė, o Suomija pasie
kiama visai lengvai; čia ar
ti, pigu ir patogu. Tačiau 
buvo nusivilta, kai buvo 
paskelbta ruošiamoji olim
pijados programa, kurioje 
nebuvo įtrauktas krepši-! 
nio varžybos, o lietuviai] 
kaip tiktai turi norą daly
vauti krepšinio varžybose, 
nes šioje sporto šakoje yra 
įgijusi net Europos meis
terio vardą. Atsirado ir] 
daugiau nepasitenkinusių 
valstybių krepšinio neį
traukimu į olimpijados 
programą. Didžiausią ne
pasitenkinimą parodė tos 
valstybės, kuriose yra iš- 

\ siplėtęs krepšinio sportas, 
pirmoje eilėje Pabaltijo 

' kraštai. Dabar dėl krepši
nio programos įtraukimo į 
Pasaulio Olimpijadą pra- 

, dėjo rūpintis ir kitos vals
tybės ir net Pasaulio Krep
šinio Federacija. Tuo rei
kalu Suomijoje lankėsi 
tarptautinės Krepšinio Fe
deracijos generalinis se
kretorius Džemsas. Jo pa
reiškimu po jo vizito Hel
sinkyje yra net 75% gali
mybės, kad krepšinio žaidi
mai bus įtraukti į pasauli
nės olimpijados programą.

Tokiu būdu yra daag vil
ties, kad Lietuvos šę. nieji 
krepšininkai, amerikiečių 
lietuvių sustiprinti, galės 
dalyvauti rungtynėse už 
pasaulio krepšinio meiste
rio vardą 1940 metais Suo
mijoje.

v •

Tsb.

A. Panemunė

Lietuva dar turi smulkes
nių savo krašto augmenų 
ir kitų pelkių, kurių išve
žimas į užsienius dar nėra 
tinkamai sutvarkytas. Vai
stiniai augalai, uogos, rie
šutai, grybai ir kitos smul
kesnės prekės laukia dar 
sumanių prekybininkų ir 
rinkų užsieniuose. O Lietu- 

įva turi tokių augalų, kurių 
kituose kraštuose visai nė
ra. Įdomu, kad kartais net 
tolimų kraštų prekybos 
firmos ieško Lietuvoje kai 
kurių dalykų.

Pavyzdžiui, kelios Brazi
lijos firmos kreipėsi į Kau
ne esančią lietuvių preky
bos bendrovę “Eksportą” 
prašydamos pasiųsti lietu
viškų grybų baravykų pa
vyzdžius, nurodyti jų kai
ną ir kokius kiekius galėtų 
pirkti.

Bendrovė savo konser
vuotų grybų pavyzdžius 
jau išsiuntė į Braziliją. 
Grybų eksporto reikalu ve
damas susirašinėjimas su 
kai kuriomis Argentinos 
firmomis.

Šiemet Lietuvoje labai 
grybingi metai. Ypač daug 
randama baravykų, o bara
vykas yra geriausias Lietu
vos miškų grybas; neveltui 
sakoma: baravykas 
bų pulkininkas.

Kai dabar vėl Lietuvai 
yra plačiau atsidariusi Vo
kietijos rinka, tai bet ku
rių ir menkesnės vęrtės 

i produktų išvežimui kliū
čių nėra. Šiemet visas at
liekamas sodų vaisių (o- 
buolių) derlius bus išvež
tas į Vokietiją. Taip pat 
vokiečiai nupirks žąsis, 
kiek ūkininkai jų turės 
parduoti. Tsb.

Svarbus Žemės Valdymo 
Įstatymas Lietuvoje

gry-

Lietuvos darbų vaizdas. Keliams taisyti masina darbe.
nūs žemės įgyjimo aktą, i 
žemė grįžta buvusiam jos 
savininkui; kai žemė įgyja-

' ■ - ■ . -----------I—

Seniūno Rinkimai
Gelvonai, Ukmergės aps-ma bendrininko dalinantis krfčio Rugsėjo i8 d. Gel-

bendrą nuosavybę ir kai 
žemę įgyja savininko že „ _
murinės eilės giminaičiai į Ameriką"
ar jo sutuoktinis, ir dar kai 
kuriais atsitikimais.

Įstatymo projekto sako
ma, kad negali būti žemės 
Ūkiai skaldomi perleidimo, 
pardavimo iš varžytinių, 
bendro nuosavybės pasida
linimo ar kitokiais žemės 
nuosavybės perėjimo bū
dais taip, kad po suskaldy
mo įgijėlio ar perleidėjo ū- 
kyje būtų mažiau žemės 
kaip 6 ha I rūšies, 8 ha n 
rūšies, 10 ha II rūšies arba 
12 ha IV rūšies. Jeigu ūkiui 
priklauso įvairių žemės rū
šių, tai 1 ha pirmos rūšies 
laikomas lygiu 1 ir vienam, 
trečdaliui antros rūšies, Ii 
ir dviem trečdaliam tre
čios rūšies ir 2 ha ketvir-

V I Ktos rūsies. Miestų zonose ?

, vonuose įvyko seniūno rin
kimai. Buvusis seniūnas iš- 

tai rei
kėjo rinkti naują. Rinki
muose dalyvavo daug žmo
nių. Kandidatais buvo iš
statyti Mikučionis Alek
sandras iš Kalekiemių, P. 
Strazdas ir A. Lukšas iš 
Ževeliškių km., 
iš Gelvonų km.

• v

VDV

Klaipėda

Garhinaac
Pasielgimas

— Šio mėnesio 20 d. Zui
kinės kaimo vienas pilietis, 
pamiškėj pasigavęs, su
pjaustė savo žmoną. Grei
tai jai buvo suteikta pagal
ba ir paguldyta miesto li
goninėj. Gyvybei pavojus. 
Visuomenė tokiu elgesiu be 
galo pasipiktinusi, ypač 
kad kitą dieną jis dar ne
buvo suimtas.

Vyriausybė priėmė ir į- 
teikė Seimui svarstyti že
mės valdymui tvarkyti į- 
statymo projektą.

Pagal projektą, žemės ū- 
kio žemei įgyti reikia leidi
mo, kurį duoda žemės ūkio 
ministras. Leidimų nerei
kia, kai žemę įgyja valsty
bė arba žemę įgyjama iš 
valstybės; kai žemę įgyja 
savivaldybė ar Žemės Ban
kas; kai, teismui panaiki-

I

Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15)..
Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 W«st Broadvyay So, Boston, Maw.

Hyaržytame Ūky Atsirado 
Vaiduokliai

Vįfcąįęlų kaime, neperse- 
nai mirusio ūkininko na
muose, pradėjo rodytis ne- 
paprasti vąįdųokliški įvy
kiai. Aplankę vaidenimosi 
vietą žmonės pasakoja, 
kad kąžįn kokia nemato
ma jėga išdaužo namų įan5 
gus, išįięto iš trobos daik
tus, vąikščięją naktimis po 

2ŠrtV®jo į įei-
— ; 'džia plytgąhais, kaulais,

kiloja indus įr t. į. Ūkio sa
vininkė, būdama drąsi mo
teris, nęt ir šiurpiausiu 
mojnentų savo ūkio neap
leido, bęt pasikvietė polici
ją kuri viątįęk įrgį nieke 
negalėją padalyti. Garsas 
pasklido ko ne vįsamę Su
valkų krašte. Šnjoųęs, pa
metę įr darbų? važiavę net 
iš kelinto valsčiaus. Iš
trempė javus, dąržovęs. šį 
reikalą pradėjo poįįęiją 
rįmęiaų tirįi, įr, kaip teko 
girdėti, pastaruoju laiku 
krim. poį. jau yra sučiupu
sį 13 naetų berniuką, kuris 
ir kęįęs tokias sensacijas, 
į Visa vaiduoklio rolė, ma
tyt, ląbąi gudriai su vyres
niųjų “galvų žinia” įr buvo 
paruoštą. Gal būt buvo, 
gąsdinama iš keršto, nes 
sis ūkis buvo pirktas iš 
Žęmės Banko, kuris buvę 
paėmęs jį už skolas.

Sųgąvus aną mažametį 
“vaiduoklį” vąidinimasįs 
dar nesibaigia; mąnomą, 
kad sugautąjį pakeičia kiti.

Šiomis dienomis vienas 
Lietuvos kariuomenės sa
vanoris viename Kauno 
knygyne vitrinoje pastebė
jo nedorovingą atvirutę. 
Paėmęs sudraskė į gabalus 
sviedė į kampą, sakyda
mas: “Šąlin šlykštybės iš 
Kauno. Kas gėdos neturi 
— gyvulys, nę žmogus”. 
Sumokėjo nustatytą kąuią | - -r -*
no. Išeinant krautuvės par
davėja sako, kad esą dąr 
daugiau tokių atviručių, 
galite ir jas nupirkti ir su
plėšyti. Buvęs karys atsa
kė, kad jeigu vėl drįsitę iš
statyti į langą, tai žinoma 
atėjęs 
šysiu.

nupirksiu ir suplė-

VIETOJ TAIKINIO NU- ‘ 
ŠOVĖ POLICININKĄ

Rugsėjo 25 d. po pietų 
Klaipėdos įgulos pulko] 
šaudymo aikštėje įvyko 
skaudi nelaimė, per kurią 
žuvo 27 metų pasienio po
licininkas Aleksas Jonu
šas.

Žuvimo aplinkybės buvo
ir Bareta tokios: aikštėje, viename 
Kadangi šaudymo koridoriuje, vyko 

Bareta buvo seniūno pade-mažojo kalibro pistoletais 
jėju, tai jį ir išrinko. Naują šaudymo rungtynės. Jo' i 
seniūną dar turės patvir- i dalyvavo pasienio policijos 
tinti 
kas.

apskrities viršinin- valdininkai. Kitame šau
dymo koridoriuje pratimus 

i atliko šauliai. Policininkas 
j A. Janušas ėjo atsinešti 
i naujų taikinių. Ir įėjo į 
šaulių šaudymo koridorių. 
Vos tik jam įžengus, pasi
girdo šūvis, ir kulka Janu- 

Vietos urėdas dėl gaisrųjį Pa^ikė Jis kr1’
kurie dėl nežinomų prie- to "etoje. Nelaimingasis 
•............................... - įr pasienio policijoje tarnavo

Jnųol934m. Jis yra kilęs 
iš Utenos apskr. Vyžuonių 
valsčiaus. Į šaudymo pra
timus buvo atvykęs iš Pa
langos.

Troškūnai
IŠTEISINO 33 ŪKININ

KUS

nustatyti plotai gali būti žasčių kilo kaimo baloj ir 
mažesni: pirmoje zonoje “ ,ten P^met? 1 vadines

balas, sudarė bylas Gaiga- 
lių k. dvidešimt dviem ūki
ninkam ir Kuosenų k. vie
nuolikai ūkininkų.

Teisme vieną bylą atsto
vavo Subačiaus girininkas 

gal“ būtiiV- Krukonis ir Kuosenų k.

50%, antroje 30%.
Žemės ūkio valdytojas, 

kuris dėl girtavimo, tingi
niavimo, netvarkingumo, 
apsileidimo ar kitų tokių 
asmens ypatybių ūkį ne
tinkamai veda, • •
nuo ūkio šalinamas, jei į-: ^7e"t0Jal t ',ko 
spėtas ūkio vedimo per J?* atstovavo Kupls- 
dvejus metus nesutvarko, i kl° ?lrlnmk“J-. Tam°hu’ 
žemės ūkio vedimo netin-1 na?.> “ Pnes Upninkus Gai- 
kamumą nustato ir ūkio'sį‘9 kalm° gyventojai tuo 
valdytoją apie gręsianti Ubai pasipiktinę ir klausia, 
nušalinimą įspėja raštu ~-ar tlk .ne“°,ras
pygardos žemės tvarkyto- I reklamuotis pnes Miškų 
jas kai ūkį valdo ne jo sa- Departamentą, kad kalti- 
vininkas, tai įspėjimas į- 
teikiamas tiek faktinajam 
valdytojui, tiek savininkui. 
Kai nežinia, kas yra ūkio 
savininkas arba kur jis bės 
gyvena, arba kai savinin- dailės paroda bus suruošta 
kas ne Lietuvoje, tai skel
bimas skelbiamas “Vyr. 
Žiniose”. Tsb.

Visų Metų Derlius Žuvo 
Ugnyje

Veiveriai. Dievogalos km. 
rugsėjo 17 d. vidurdienį ki
lo gaisras. Užsidegė Varka- 
los kluonas. Esant sausam

ninkus “rado”?

— Jubiliejinė 20 metų 
Lietuvos nepriklausomy- 

sukakčiai paminėti

nuo gruodžio 4 d. ligi sau
sio 15 d. Kultūros Muzieju
je-

Pradės Kirsti Merkine- 
Miškus

Tirkšliai
Laimingai Likyiduptaą 

Gaisras
Pas vietos kleboną buvo 

parvežta kuliamoji maši- 
Į na. Neblaivus mašinistas į- 
ki 19 vai. trūsė apie ją įr 
rūkė cigaretus, 6 vėliau, 
sako, atsigulęs daržinėje 
ant nekultų javų. 23 vai. 
daržinėje kilo gaisras. Su
degė daržinė ir šalia vasa
rojaus stirtos. Bet didesnio 
gaisro išvengta, o pavojus 
buvo didelis.

69 IR 6B Mėty Jaunavedžiai
Rugsėjo 17 d. Utenos baž

nyčioje buvo sutuokta be
ne pirmoji tokio amžiaus 
pora: jaunoji — 69 metų, o 
jaunasis — 60 metų. Jau
noji — našlė Gr-nė K. iš 
Draniecinų km., o jaunasis 
J. M-kis iš Viskėnų, abu 
žemdirbiai, — ūkininkai. 
Jaunavedžiai tikisi laimin- 
go gyvenimo.

$HWė$ Šveaiė Klaipėdoje

ūkininkai,

Klaipėdos krašto seime
lis ųutąrė kasmet gegužės 
męn. 1 dieną švęsti vadina
mąją šįaurės šventę.

Išgriovė Periamo Šventyklos 
Pamatus

I

Kretingoje Stato Du 
Fabrikus

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nąktį

402 Washingten
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limoslnai dil visokių reikalų.

Kretingoje, stoties rajo
ne, statomas didelis linų 
apdirbimo fabrikas ir vie-_ 
na iš didžiausių žemaičių 
plytinė.

Šiomis dienomis Vilniaus 
miesto magistrato darbi
ninkai kasinėjo prie pat 
Katedros - Bazilikos esamą 
aikštės dalį ir į iškastus 
griovius dėjo kanalizacijai 
reikalingus vamzdžius. Be- 
kasdami užtiko senus pa-! 
matus ir gabalą išlenkto 
skliauto. Pamatai padary
ti iš akmens ir plytų ir, už
imdami kelių metrų plotą, 
eina lygiagrečiai Katedros 
sienų. Spėjama, kad tai y- 
ra buvusios lietuvių pago- 
nų Perkūno šventyklos pa
matai. Tačiau kasinėjimo 
darbų vadovybė, užuot tuos 
pamatus ištyrusi, liepė 
juos vienoje vietoje iš
griauti ir padėti kanaliza
cijos vamzdžius.

MALDAKNYGES
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro vlrMtari, 384 pusi...............................  65c.
SVEIKA MARMA, juodi tikro Kolenkoro viriįęiijy, raudoni kramtai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikam*, raa£a formato, 127 pusL, ..........  3Oc.

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kofenkorp virUUaL 192 pu^l- ------------ »$•

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaitam* maMpAnyg^ tinkama 

prie Pirmos įv. KorijupŲos, tikro k0onkore. vlrĮcJiąi, miiiy 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstus virbeliai; 

apvalūs kampai ______________________________________ _________________ $1.25
MALDAKNYGĖ, jModi dra$u#iiąM apdarai, 255 pusi- ----------------- ----------- 65c.

MALDŲ RINKIHtyiS, juo^i, odps imitacijos apdarai ----------------------------- 75c.
1 MALDŲ RINKINĖLIS, Juodi tikros ddos minkšti apdarai __  $1.60

MALDŲ RINKINĖLIS, balti paJuldMiįvai virtęliĄi ......................  9Oc.

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virieliai su kabike ________  $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tiknM odos apdarai, 555 pusi. ___________  $2.50

6VENTAS DIEVE, dideltmis raidomis, tikros odos apdarai, kraštai 

_____________ gausiai auksuoti tikru auksv, 565 pusi. ____ _ ________________ $3.00

VYRAI BROLIAI, speolaH vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 

slbs maldos, šilkine labai plona popiara, Juodi kolenkoro vir- 
šeiial ....................    $130

VYRAI gROJ-IĄl, tikros odos apparaj, atfvaJūo kamPAl, tikru auksu 

auksuoti kraštai, $3? pust ----------- ------------------------------------------------ $230

DIDĖLĖMIS DATOMIS MALDAKNYGE 
‘ŠVENTASJHEVE’

“Šventas Dieve”, —- 
knygos forajątąs 5x 
3*/2 colių, storumo 
colis. Juodį, tikroą o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

iOuna

Užsakymus prašome siųsti:

DARBINftOAS

Varėnos urėdijoje, kur 
šiemet numatoma iškirsti 
per 4;4.000 ktnji miško, ne
trukus prasidės miško me- 

.ugiąu- 
šią bus kertama Merkinės 
apylinkėje. Taip pat smar
kiai pradėti naikinti ir pri-. 
vatiški Merkinės miškai. 
Bijoma, kad apylinkė ne
virstų lekiojąnčio smėlio 
plotais,.

Panevėžys
—------~----- ——. cruKus prasmes iiiisko i

ir vėjuotam orui, gaisras* dži^gos gamyba. Daugi
labai greit išsiplėtė. Subė
gus daugeliui vietos gy
ventojų, pavyko apginti 
tik kiti gretimi trobesiai, 
o iš degančio pastato tik 
maža dalis buvo išgelbėta. 
Sudegė iškulti ir nekulti 
jąvai, ūkio mašinos, pa
dargai ir kita. Be to, po tuo 
pačiu stogu buvo ir svir
nas, kuriame žuvo nemaža 
turto. Gaisrą pastebėję ke
letas lėktuvų ilgai skraidė 
aplinkui. Esant nemažam 
vėjui, sudegę šiaudai krito 
už keleto kilometrų. Nuos
tolių padaryta apie 19 tūk
stančių litų. Gaisro prieža
stis tiriama.

Šančių Bažnyčia Pašventins 
Šiemet

Sudegė Klojimas Su 
Hękultais Javais 

Rozalimo valse., Medinių 
km. sudegė ūkininko Ben. 
Kasperavičiaus klojimas ir 
daržine su nekultais javais 
ir pašaru. Nuostolių pada
ryta apie 10.000 litų.

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžią- nuotrąAjką “Stovi motina 
verkdama”.

Padegė?

Stovi tautos verkdama, y 
AM to torySano regėdama 
I S*N| savoprikaitą. *•' 
O kaip Širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį n

Sūnų «vp
Kursai. ttnogeu. ssrigĮ

Nosėduose, Lekėčių vals
čiuje, rugsėjo 19 d. 20 va
landą sudegė Juozo Mar
inos klojimas su pašaru ir 
javais. Įtariama, kad tai 
buvo padegimas. Gretimai 
statomame trobesy taip

Naujoji Šančių bažnyčia 
iš oro puses jau baigta. 
Dabar sparčiai varomai vi
daus jjfęngU" * ” J‘
matoma ga H 
čią baigti ir pašventinti pat rastas apdegintų šiau- 
dar šiemet dų glėbys.

♦
366 West Broadway,

tunu
'-'aY

So. Boston, Maus.

L



Antradienis, Lapkričio 1 d., 1933

Sv. Kazimiera Parapijos,
SIDABRINIS JUBILIEJUS

1913-1938
Kansas City, Kansas,

Lenkų klebonas jųjų sie
kimus sužinojęs pasiprieš?- 
no. Atsisakė šiam pionie
rių būreliui duoti savo su
tikimą sukurti lietuvių pa
rapiją, aiškindamas, jog 
skaičius per mažas, jog ne
galės bažnyčios užlaikyti.

v •

DARBININKAS

Lietuvos darbų vaizdas. Ūkininkai veža javus j Lietūkio sandėlius ir 
grįždami pasikrauna dirbtinių trąšų. VDV.

< y

Įk ii J
i •*■^11... is?
V :

8
Dabar švenčiama tikrai; VI. 40 m. — vyras ir mo- 

garbingos sukaktuvės, teris ranka rankon laimin- 
Prisimindami, jog visu pir-'gi.
ma reikia Dievui padėkoti j VII. 50 m. — aukščiausias 
už Jojo suteiktas malones, taškas, didžiausio pajėgu- 
parapijiečiai dalyvauja mo metai.
dviejų savaičių Misijose/ Vm. 60 m. — jau žemyn; 
pirmoje savtiėje tėvai ir žmonės jau pradeda senti. * 
motinos, o antroje jauni-! IX. 70 m. — moteris lai- 
mas. Dvasinis pasiruoši- kosi vyro; abu su lazdomis, 
mas baigėsi sekmadienį, X. 80 m. — baltaplaukiai 
spalių 30 dieną. Tą dieną senukai.
buvo švenčiamas Sidabri-į XI. 90 m. — vyras remia- 
nis Jubiliejus. Visi parapi- si dviem lazdom, moteris 
jos nariai priėmė Šv. Ko- viena; abu sulinkę, šiltais 
muniją. Laike pirmų Mišių rūbais apsivilkę.
Vyskupas suteikė Sutvirti- XII. 100 m. — susėdę vos 
nimo Sakramentą; antros pakrutą senukai.
mišios iškilmingos, Vysku-1 Apačioje: kairėje veža 
pui dalyvaujant. Pirmą va- krikštyti, dešinėje laidctu- 
landą po pietų, bažnyčios vių eisena.
salėje, įvyko šiaunūs pie-į Taigi, kaip matome, tvir-

i tūs, kuriuose apart visų čiausias žmogus būna 50 
. parapijiečių dalyvavo Vys- m. amžiaus, o 70-80 jau pa- 

kupas ir kiti aukšti sve- senęs. 90-100 m. tikrai jau 
čiai. yra metai iš Dievo malonės

Garbė tokiai parapijai, — tokio amželio retas su
kurtos nariai garbindami laukia. Pragyvenusių dau- 
Dievą kelia lietuvių vardą, giau kaip šimtą metų tėra 
Ir šioji mažiutė parapija labai retos išimtys, 
stovi kaip švyturys rodąs: Vis dėlto, šimtas metų, 
ir daug didesnioms kelią — palyginti, gana ilgas laiko- 
pavyzdys, kaip su mažomis tarpis, o tačiau kaip jis 
jėgomis, bet tvirtu pasiry- greitai prašvilpia. Imi. kar- 
žimu, Dievui gelbstint ir tais ir pagalvoji, kaip būtų 
uoliai darbuojantis galima gera būti Matuzeliu ir pa- 
didžius bei garbingus dar- gyventi bent keletą šimte- 
bus nuveikti.

Kun. Pranas Žekas,
Klebonas.

Senovės galingos tautos jau atėjo, kad troškimai 
yra palikusios savo žymes, būtų išpildyti. Taigi jie pa
kurtas laikas bei permai prašė Kunigo Jonaičio už 
nos negalėjo išdilinti. Taip, juos pas Vyskupą užtarti. 
Lietuva, kadaise viena iš 
galingiausiųjų Europos 
kraštų, yra palikusi bent 
savo kalbą, visų kalbų se
niausia.

Kad ją ir savo protėvių į- 
pročius užlaikius, mažas 
šiame mieste gyvenančiųjų 
lietuvių būrelis, p. Vincui
Žemaičiui vadovaujant, Tačiau lietuviai nepasi- 
nutarė imtis priemonių, davė. Nežiūrint visų kliū- 
kad įsteigus lietuvišką 
draugiją. Tad, sausio mėn. 
1905 m., trisdešimts vienas 
vyras suėjo p. Andriaus braška) Paulių Lukosevi- 
Valatkos namuosna, ir ta- 
me susirinkime prasidėjo 
Šv. Kazimiero Draugijos 
veikimas. P. Vincas Žemai
tis buvo išrinktas pirmi
ninku ir iš valdžios gauta; 
čarteris.

Kadangi nebūta lietuviui 
parapijos, o radosi lenkų,] 
tai lietuviai prisiglaudę 
prie jos. Lenkų klebonas 
pasireiškė tikru dvasios tė
vu. Jis leido vyrams laikyti 
savo susirinkimus parapi
jos salėje. Lietuviai, iš savo 
pusės jausdami pareigą 
remti bei palaikyti bažny- 
čią, kurioje garbino Dievą, !aftimoj apylinkėje,^ 
paskyrė p. Antaną Granau-: 
ską ir p. Armoską komite
tu išrinkti metinius mokes
čius iš savųjų.

Lenkų klebonas pažadėjo 
karts nuo karto pakviesti 
lietuvį kunigą išpažinčių 
klausyti. Daugelis lankėsi; 
bet dažniausiai atvykdavo 
iš Omaha, Nebraska, Šv. 
Antano parapijos klebonas, 
kun. Jonaitis.

Žmonės įsiilgę laukdavo 
jojo atsilankymo. Ir per jį
jį jųjų tylus ilgėjimasis 
turėti savąją bažnyčią ra
do išsireiškimo. Jisai pas
katino turėti vilties. Sep
tynių metų laikotarpyje, 
Šv. Kazimiero Draugija iš
augo nuo trisdešimts vie
no į šešiasdešimts penkis 
narius, kurių trisdešimts; 
aštuoni buvo vedę, o dvi- 
dešimts septyni nevedę. Iš 
viso lietuvių buvo šimtas 
dvidešimts penki. Laikas

ičių, išrinko p.p. Tarvydą, 
(jau miręs) Armošką, (da
bar gyvenąs Omaha, Ne-

• v

v •

X •

čių, Juozą Aleksaitį ir Bro
nių Strumilą, kurie sykiu 
su Kun. Jonaičiu nuėjo į 
Vyskupo Kanceliariją. Jo 
Ekscelencija Vyskupas 
Ward maloniai priėmė, 
klausėsi jųjų prašymu, bet 
buvo linkęs prisilaikyti len
kų klebono nuomonės, būk 
permažai lietuvių ir jųjų 
pasirinkta bažnyčiai vieta 
per arti trijų kitų bažny
čių, nors ir ne lietuvių. 
Tuomet kun. Jonaitis pra
bilo, Vyskupui paaiškinda
mas, jog nežiūrint kiek be
būtų kitataučių bažnyčių 

, lietu
viai nori savosios, kad bū
tų lietuvis kunigas vietoj 
gyvenąs, o ne iš kitur laiks 
nuo laiko atsilankąs, ir jie 
nerimsią iki tas įvyks. 
Rimtai apsvarstęs, Vysku
pas sutiko, bet patarė pro
tingai pasielgti ir pirkti 
tik sulig savo išgalėjimo.
LIETUVIAI ATSISKYRĖ 

NUO LENKŲ
Taip balandžio 28 d., 

1912 m. buvo įsigyta sena, 
protestantų apleista baž- 
nytužė su gretimu žemės j 
plotu, viskam kainuojant 
devyni šimtai dolerių. Da
bar buvo reikalingas kuni
gas, kuris prižiūrėtų patai
symo bei tinkamai atnau
jinimo ir vidaus pakeitimo 
darbą. 1912 m. pabaigoje, 
kviečiamas kun. J. Mali
nauskas atvažiavo iš Buf- 
falo, N. Y. ir pradėjo klebo
no pareigas eiti. Nesant 
klebonijos laikinai apsigy-

i
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veno Šv. Margaretos Ligo- lūs namai. Jie susideda iš krikštynose. Bažnyčios re- 
dviejų aukštų, pirmame kordai parodo šimtą septy-( 

» mokyklai įtaisyta du dide- niosdešimts penkis Krikš- 
nuo Ii jaukūs kambariai, o ant- tus, šešiasdešimts vedybų, 

rame sesutėms mokyto-Šiandien parapijos turtas 
Namų yra $23,500.00 vertės.

pastatymui bei įtaisymui 
atsiėjo virš aštuonių tūks
tančių dolerių. Parapijos 
skola padidėjo, bet nenu- 
gazdino parapijiečių, kurie 
pasiguodė savąją mokykla. 
Sesutės Benediktinės bu
vo pakviestos iš Atchison, 
Kansas vesti mokyklą ir a- 
tidarymo dienoje devynes- 
dešimts šeši vaikučiai už
sirašė.

ninėje.
Susilaukus savo kunigo 

Lietuviai atsitraukė i 
Lenkų parapijos. Bažny
čios sutaisymo laikui ii- joms vienuolynas, 
giau užsitęsus, Šv. Brigi
tos bažnyčioje rado vietos 
sekmadieniais turėti savo 
pamaldas. Lapkričio mėn.
1913 m. Vyskupas pašven
tino atnaujintą, dabar lie
tuvių, bažnyčią, duodamas 
jai Šv. Kazimiero vardą.

Žmonės susidomėjo kle
bonija. Aukavo, skolinosi 
ir pagaliau nupirko name
lius, už juos mokėdami du 
tūkstančius tris šimtus do- PARAPIJOS MOKYKLA 
lerių. Pirmas klebonas juo
se išbuvo iki liepos mėn.
1914 m. Jį sekė sekantieji:
kun. J. Minoz (ne lietuvis 
— nuo rugp. 1914 iki kovo 
1915); kun. Tarnas Tamo- 
liūnas, 
įšventintas geg. 1915 m., 
klebonavo iki 1917 m.; nuo 
1917 iki 1919 m. keletą 
svetimtaučių kunigų dar
bavosi, dažnai pasikeisda- IT“' BaKU’ ououuurę-. . .. . tarpu veikdamas iki balan-, jul jaĮi iant amžių tvari-mi. Darant naujų jtaisymų džio 1928. prancūzas —Ka- J 
parapijos skola augo taip, nadietis kun. Caisee lietu
ku kuomet kovo 1919 m. viams tarnav0 du ir pusę 
kun Kazimieras Skripkus met įteisydamas bažny- 
(dabartinis Bmghampton,1 — 
N. Y. klebonas) atvyko, ji 
buvo pasiekus šešis tūks
tančius dolerių. Kun. 
Skripkus čionai darbavosi 
iki lapkričio mėn. 1920 m. 
Žmonės dar ir dabar prisi
mena jojo gražų vadovavi- 
mą, nuveikimus ir jiems T“ "sesutės "Pranciškietes. 
parodytus malonumus. I kuriog ir dabar veda moky. 
Nors ir trumpai klebono ^ 
pareigas ėjęs^ kun. Skrip-j parapįjos steigėjai tikė- 
kus daug įtaisė ir patobuli-i jogį šviesesnės ateities — 
no: padidino bažnyčios sa-' jog žmonių skaičius
lę, klebonijai įskase ir pa- spargiai aug3 Bet dgj ke. 
statė pamatą, surinko sep-!Ietos priežasčių tas neįvy-

i Žmonės yra ištikimi savo 
Vyskupui ir visada darba
vosi išvien su savo klebo
nais. Jū ūpas nenupuolęs 
niekuomet, ir uoliai dar
buojasi kaip darbavosi 
prieš dvidešimts penkis 
metus Dievo garbei ir tėvy
nės gerovei.

• v

lių metų! (Iš XX Amž.).

1

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

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellavorth St 
Worcester, Man.

Telefonas
Worcester, 5-4335

šioje diecezijoje

Šiuo visu laiku klebonu 
buvo kun. Cisas. Lapkričio; 
mėn. jo vietą užėmė kun. į 
Jonas Aleknavičius, kurį 
po trylikos mėnesių pava-į 
davo 1924 m. kun. Vaitonis,! 
irgi trylika mėnesių klebo
naudamas. Tada kun. L. j 
Meister (vokietys) penkis 
mėnesius viską vedė,

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd, 

South Boston

PHONE
So. Boston

ĮVAIRENYBES
6

KADA ŽMOGUS BŪNA 
VERŠIU IR LIŪTU

Žmogaus Amžius Laipsniais
Žmogaus gyvenimas yra 20 m. — ožys; 

taip trumpas, kad ir nepa- 42 
kol junti, kaip jis prabėgęs.

m. — liūtas; 
50 m. — lapė;

_ -------- --------* -------------7 JlUlUl, • r 7

kun. Vaitonis sugrįžo, šiuo pasaka sako, kad Sutvėrė- 60 m- ~ /ilkas:

čios šildymui krošhį, nau
jai apdengdamas stogą. 
Dabartinis klebonas kun. 
Pranas Zekas užėmė savo 
vietą lapkričio mėn. 27 d., 
1930 m. ką tik įšventintas 
kunigu. 1931 m. iš Pitts- 

i burgh, Pa. buvo pakvies-

• v •

tynis šimtus dolerių, už 
kuriuos nupirko varpą, ku- 
ris b“’® Vyskupo Pašven- vlistyK^gai"užtat,“‘kad

ko. Iš Lietuvos atkeliau
jantieji sustojo rytinėse

Du Teisėjai

karvelis; 
povas; 
višta; 
žąsis; 

vanagas; 
pelėda;

I

•J70 m. —' šuo;
80 m. — katinas;
90 m. — asilas; šikšnosparnis;
100 m. — jaučio kaukuolė; pau
kščio kaukuolė.

niams, žmogui, kuriam 
buvo pertrumpas gautasis 
amžius, pridėta dar šunies, 
asilo ir kitų gyvulių am
žiaus dalis. Tiems gyvu
liams jų gautasis amžius 
pasirodė per daug ilgas ir 
jie nuo dalies atsisakė. Tuo 
tarpu žmogus, gavęs iš ke
leto gyvulių jų amžiaus da
lį, dar daugiau jau jam ne
bebuvo pridėta. Taip bylo
ja pasaka.

Ir iš tiesų, žmogui jo gy
venimas atrodo per trum
pas. ]

. .. ' . .. X-_________ _________

Vai šiandien jau užaugęs, sens- iš 1790 m. užsilikęs 
tąs, o ryt jau ir mirti rei- nys, kuriame palaipsniui 
kia. atvaizduota žmogaus gy-

Įdomu, kaip žmogaus am- venimas:
žius mokslininkų dalija-! Pirmiausia lopšyje guli 
mas ir kaip to amžiaus kūdikis.
laipsniai vaizduojami. į Ant antrojo laipto 5 me- 

Pitagoras, gyvenęs 582— tų berniukas ir mergaitė.
507 m. prieš Kristų, graikų IU. 10 m. — berniukas ir 
mokslininkas, žmogaus mergaitė žaidžia žaislais 
amžių vaizduoja taip:

Anglijoje du teisėjai bu
vo patraukti teismo atsa
komybėn už neatsargų va
žinėjimą automobiliais ap
gyventose vietose. Atvy- 

i kus jiems į teismo rūmus, 
kitų teisėjų nebuvo, jiedu 

I sutarė vienas antro bylas 
čia pat išspręsti.

Teisėjas Nr. 1 atsisėdo 
prie teisėjo stalo, pašaukė 
Teisėją Nr. 2 į kaltinamųjų 
suolą ir užklausė:

Tamsta esi kaltinamas 
peržengęs eismo įstaty
mu numatytą automobi
liams greitį. Ar prisipažįs- 
i ti kaltu ar ne

Kitas vokiečių moksli- —Kaltas, jūsų malonybe, 
ninkas taip dalija: — sako Teisėjas Nr. 2.

Naujagimis; 5 m. — kūdi-j — Teismas, išžiūrėjęs by- 
kis; 10 m. — vaikas; 20 m. lą, nusprendė nubausti 
— jaunuolis; 30 m. — vy- tamstą pinigine bauda su
ras; 40 m. darbo žmogus;
50 m. — tylos žmogus; 60 
m. — senstąs; 70 m. — se
nis; 80 m. — baltaplaukis;
90 m. — baidyklė; 100 m.— 
metai iš Dievo malonės.

Rodos, dar vakar bu- Viename Vokietijos mies- 
vaikas, jaunuolis, o te yra nežinomo autoriaus

> raizi-

v •

v •

tintas 1920 m.
Nežiūrint dažnaus klebo

nų keitimosi žmonės 
svyravo savo pasiryžimuo
se. Pakeltos sunkenybės ir 
pragyventi rūpesčiai dar 
juos sutvirtino. Nebuvo 
dar visu kuo patenkinti, 
nes parapijos ateitis nebu
vo užtikrinta. Sekmadie
niais bažnyčia buvo pilna, 
bet trūko kasdieninio para
pijinio veikimo. Jie norėjo 
savo mokyklos, kad atei
nančios kartos galėtų pasi
džiaugti jųjų nuveikimais. 
Tuo reikalu nuėjo pas Vys- šimts du vaikučiu mokyk- 
kupą, paaiškino, jog skolos loję ir devyniosdešimts su
tik devyniolika šimtų do- augusio jaunimo — iš viso 
lerių, jog apsiima patys apie du šimtu septyniasde- 
statyti mokyklą ir išsijuo- šimts penkis narius, 
sę dirbti, kad viską apmo- ~ 
kėjus. Trumpai paabejojęs jos nariai yra patyrę daug 
Vyskupas pagaliau leido.

Mokyklos statymo dar- visuomet dėkingi Visaga 
bas pradėtas 1921 metų liui Dievui. Jie matė savo 
pradžioje, kertinis akmuo sūnus ir dukteris pri 
įmūrintas tą patį rudenį, o čiusnvĮ 
sekantį rudenį stovėjo dai-tą, daly

v •

jau Lietuvoje lauko darbai 
buvo jiems nusibodę, ir lai- 

ne-i mės kraštą pasiekę, ieškojo 
kitokių užsiėmimų negu ū- 
kininko arba girininko. Vė
liau Amerikos valdžia ista-į Nuo 1 iki 20 metų — pra- 
’f *’ 1 *"~

ir lėlėmis.
IV. 20 m. šokančių

tymu sumažino Jvaižiuo- dedąs žmogus; 20 — 40 m. jaunuolių pora.

Šv. Kazimiero parapija yra m. tikras žmogus; 60 — 80 nos rankos sujungtos ve- 
— senstąs žmogus, dyboms.

jančiųjų skaičių. Gal dėl to _ jaunas žmogus; 40 — 60

iš visų lietuvių parapijų A- m> . ____
merikoje mažiausia, nors Trumpai: vyro: berniukas; 
dvidešimts penkių metų jaUnuolis, vyras, senelis; 
laikotarpyje truputi padi-i moters: mergaitė, mergina, — ---- j— . . (

r ’ I
Taip vaizdavo ir tapyto

jas Caspar David Friedrich 
(1774 — 1840 m.).

Kaip matome, jie žmo
gaus amžių laipsniuoja po 
20 metų.

Wartburge, vienoj poky
lių salėj, yra Moritzo von 
Schwindo darbo freska, 
kuri žmogaus gyvenimą, 
pradedant nuo 
vaizduoja taip: 

Vyras 
10 m. — veršis; 
30 m. — jautis;

dėjo. Šiandien ją sudaro, moteris, senutė, 
šešiosdešimts septynios 
šeimynos; turi penkesde-

Per visą tą laiką parapi-

dvasinio gero už ką jie yra « 
t

10 metų,

V. 30 m. — vyro ir mergi-

moję penkių šilingų.
Po to teisėjai pasikeitė 

vietomis. Teisėjas Nr. 2. 
atsisėdo prie teisėjų stalo, 
o Teisėjas Nr. 1 — kalti
namųjų suole. Teisėjas Nr. 
2 klausia:
— Tamsta esi kaltinamas 

nusižengęs eismo įstaty
mui ir važiavęs automobi
liu greičiau, ne kaip lei
džia įstatymas. Ar prisipa
žįsti kaltu ar ne?
— Kaltas, jūsų malony

bė, — atsako Teisėjas Nr. 
1.
— Tos rūšies bylų jau 

perdaug, antra iš eilės šį 
rytą! Teismas, išžiūrėjęs 
bylą, nusprendė nubausti 
tamstą pinigine bauda su
moje 30 šilingų ir atimti 
leidimą vairuoti automobi
liu per 12 mėnesių!..

Parduodame

en-
Moteris 

viščiukas 
šarka;

Visokios rūšies ANGLIS ir COKE
Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš

ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 
Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir ;’ 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje. ! ] 

'DARBININKAS" į Į
366 W. Broddway, Tel. ŠOU 2680, So. Boston, Mass.::
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