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Ketvirtadienį, lapkričio 
24 d. švenčiame Padėkos 
Dieną. Padėkos šventės! 
pradžia parodo, kad tai bu- ! 
vo tikslas padėkuoti Dievui i 
už visas malones, už viską, 
ką jis yra davęs. Tokia tai 
buvo pradžia, taip turi bū
ti ir dabar. Mes, katalikai- 
darbininkai kaip tik ir turi
me pirmiausia dėkoti Auk
ščiausiajam už visas malo
nes, ir tą dieną praleisti 
Dievo garbei ir savo dvasi
nei naudai. ,

Linkime visiems lietu
viams katalikams, darbi
ninkams malonių ir laimin
gų švenčių.
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Ispanijos Nacionalistai Lai
mi Naujas Pazici jas

Kun. Dr. Bružas Paskirtas Mokslo Įstaigos Viršininku

Bercelona, Ispanija, lap
kričio 21 — Ispanijos na
cionalistai, atgavę Ebro u- 
pės svarbiąsias pozicijas.! 
smarkiai sumušo radikalus 
(lojalistus) prie Segre u- 
pės ir užėmė naujas svar
bias pozicijas.
• Radikalų krašto apsau
gos ministeris praneša, kad 
arti Barcelonos (radikalų 
sostinės) buvo padegtas a-j 
municijos sandėlis ir dirb
tuvė, kur nacionalistų pra
nešimu žuvo anie 200 žmo-i 
nių. Radikalai sako, kadi 
žuvo tik 4 žmonės ir 19 su- i 
žeista.

Ispanijos radikalai dė- 
kuoja Amerikiečiams už i 
maistą ir drabužius. Tas 
parodo, kad Ispanijos radi
kalams trūksta maisto ir. 
drabužių. Jeigu ne Ameri
kiečiai ir kitų šalių radika- j 
lai, tai Ispanijos radikalai, 
negalėtu išsilaikyti. Jie tu- _. .
retu pasiduoti, ir tuo būtų ,N.^Y.) viršininku, 
baigtas karas.
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Kun. Dr. Antanas Bružas

I .. .
, čio 21 — Anglijos lakūnas, 
i Brian Grover, 36 m. am
žiaus sumanė išvežti orlai- 

! viu savo žmoną iš Rusijos, 
kurią paliko 1934 m. Bet 
nepavyko. Jis nusileido drews, Algų ir Darbo Va- 
Starica kaimelyj, Kalinino landų įstatymo adminis- 
provincijoj, kada pritrūko; tratorius, perspėja darb- 
gasolino. Sovietų policija jį davius, kad jie nebandytų 
areštavo ir jo orlaivį už- laužyti to įstatymo, jeigu 
grobė. Lakūnas Grover ne- darbininkas ar darbininkai 
turėjo leidimo įvažiuoti į ir sutiktų nesilaikyti ir pa- 
Rusiją. Dar blogiau, kad siduoti darbdavio norui, 
jis buvo pasiryžęs išvežti Darbdavys, išgavęs darbi- 
iš Rusijos moterį, tos šalies ninku parašus, kad jie su- 
pilietę. Kaip žinome iš Ru-, tinka dirbti ilgas valandas

VOKIETIJA KEIČIA! Maskva, Rusija, lapkri- 
SAVO UŽSIENIO ’ A ‘ ‘

POLITIKĄ
Darbininkams

*

Taigi darbininkai turi ži
noti, kad gali dirbti šiais 
metais 44 vai. į savaitę ir 
p'auti nemažiau kaip 25 
centus į valandą. Jeigu dir
ba viršlaikius tai jie turi 
gauti mokėti už laiką ir 
pusę. ..

Pažymėtina, kad Algų ir 
Darbo Valandų įstatymui 
pradėjus veikti, maždaug 
35,000 darbininkų audeny- 

> I čiose laimėjo algų pakeli
ai jos niekas negauna leidi-arba už mažesnį atlygini-! mą, valandų sutrumpini
mo išvažiuoti, nes komu- mą, nusikalsta įstatymui mą, ypač Pietinėse ValSty-

Washington, D. C., lap-, 
kričio 21 — Elmer F. An-

Berlynas, Vokietija, lap
kričio 21 — Jiing. Valsty
bių, Anglijos ir kitų valsty- 

j bių Drotestai prieš Vokieti
ja dėl kataliku ir žydų per
sekiojimo Vokietijos užsie
nių politiką pasuko į kitą 
pusę, būtent, į Rusiją. Vo
kietijos spauda jau veda 

; propagandą už sudarymą 
santykių su Rusija. Be to, 
Vokietija nori būtinai pri
spausti Prancūziją, kad ji ____ ______r
nusilenktų V o k i e ti j a i. nizmo komisarai bijo, kad ir bus baudžiam iuž to įsta- , bėse, kur darbininkams at- 
Šiandien Prancūzija yra išvažiavusieji nepaskleistų tymo laužymą. Taipgi nu- lyginimas ir darbo sąlygos 
skaitoma amžinasis Vokie- žinių apie Rusijos komisą- sikalsta ir įstatymui ir bus buvo tikrai vergiškos, 
tiios priešas. rų teroristinius darbus, ir bus baudžiami už to įsta ' Dabar žiok tiek dazb*«^x-

Spėjama, kad Hitleris su- darbininkų skurdą ir var- tymo laužymą. Taipgi nu- kų teisės apgintos įstątv- 
SllaikysiąS nUO persekioji- i-..--- c- m:i. i.„j---
mo žydu. Pasuks savo apa
ratą į prieškarines koloni
jas.

rų teroristinius darbus, ir bus baudžiami už to įsta-; Dabar šiek tiek darbinin-

sikalsta ir darbininkai, ku- mais. Tik reikia, kad pat} s 
rie sutinka su darbdaviais darbininkai, įstatymu lai- 
nesilaikyti įstatvmo. Taip kydamiesi, susiorganįzuo-

Latvijos Nepriklausomybės 
Šven mas

Nashua, N. H., lapkričio 
21 — Pereitą savaitę kun. 
Dr. Antanas Bružas, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas, susilaukė iš 
savo Kongregacijos Pro- 
vinciolo paaukštinimą, bū
tent, paskirtas LaSalette 
Mokslo Įstaigos (Altemont,

Šv. Kazimiero par. klebo
nu paskirtas kun. Dr. Liut-

Mirė Petronėle Klimavičiene profesorius, Nashua ie- 
i čiams pažįstamas dar iš tų 
laikų, kada tos paranijos 
klebonu buvo kun. Abro
maitis.

Permainos įvyksta šią 
savaitę.

Kun. Dr. A. Bružas buvo 
stambi pajėga Naujoje An
glijoje. Jis čia pasižymėjo

Norvvood, Mass. — Sek
madienį, lapkričio 20 d. mi
rė Petronėlė Klimavičienė 
(Sinkevičiūtė), virš 60 me
tų amžiaus, gyv. 20 High- 
view St. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą, 9 suaugu
sius vaikus ir nemažai anū
kų ir gimines. Velionė Kli
mavičienė buvo adv. Sykes 
teta.

Laidojama iškilmingai iš 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčios 9 vai. ryte, 
antradienį, lapkričio 22 d. 
su trejomis šv. mišiomis.

p. Klimavičius yra LDS 
3 kuopos narys.

pp. Klimavičiams ir Sv- 
kes (Sinkevičiams) reiš
kiame gilią užuojautą.

ir kaipo vadas, ir kaino vi- Kaunas, lapkričio 21 d.— 
suomenininkas. LDS orga- Užsienio Reikalų Ministras 
nizaciiai ir laikraščiui Lozoraitis dalyvavo Rygo- 
“Darbininkui” buvo ne tik je, kaipo Lietuvos Vyriau- 
palankus, bet ir nuoširdus, sybės specialus atstovas 
Nuoširdžiai bendradarbia- Latvijos nepriklausomybės 
vo “Darbininkui” ir yra iškilmėse. Kau>e šiais me- 
LDS organizacijos komisi- tais, kaip ir kasmet, taip 
joj. Apgailestaujame, kad pat buvo suruoštas iškil- 
kun. Dr. Bružas išvyksta mingas Latvi jos nepriklau- 
toliau nuo LDS Centro, somybės minėjimas, į kurį 
bet kartu ir džiaugiamės, atvyko latviu propagandos 
kad jis yra skirtas užimti ministras Berzinis. Ta pro- 
tokią aukštą vietą mokslo sra. Kaunas ir visa Lietuva 
įstaigoje. Sveikiname kun. pasipuošė lietuviu ir latvių 
Dr. Antaną Bružą ir linki- tautinėmis vėliavomis, 
me geriausių sėkmių nau
jose pareigose.

Nauia Nashua lietuvių 
parapijos kleb. kun. Liutkų 
taip pat sveikiname ir 
kviečiame į LDS ir “Dar
bininko” bendradarbius.

gą’

i J Lakūnas Brian Grover 
padarė 650 mylių kelionę aįškina Algų ir Darbo Va- tu į unijas ir kovotų už sa> ir pateko į komisarų ran- - - *
kas. Dabar sėdi kalėjime ir 
laukia teismo.

1932 m. Brian Grover, 
būdamas inžinierių, buvo’ 
nuvykęs į Rusiją pagelbėti 
pastatyti Sovietų aliejaus 
industriją Bakoje. Jis ten 
būdamas apsivedė su ruse' 
mergaite, taip, kaip ir dau
gelis kitų amatninkų yra: 
padarę, kada kitų šalių a-į 
matninkai buvo i

landų įstatymo vykintojas, vo teises.
i

------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ■     — ■■A

VOKIEČIŲ POLICIJA DARO KRATAS 
ATEIVIŲ NAMUOSE

“JEŠKO ŽYDŲ”

Milionierių Skaičius Auga 
Jung. Valstybėse

Prezidentas Išvyko 
Atostogų

Iš Berlyno praneša, kad 
Vokietijos slaptoji policija 
daro kratas ateivių nąmųOo 
se ir ieško pasislėpusių žy
dų. Sakoma, kad naciai su
tiko leisti žydams ekspor- 
teriams tęsti biznius, jeigu 
tas nekliudys Vokietijos 
užsieniu prekybai.

1 Naciai nasuko savo’ ma-: 
£*xxxvxxci X IVUOlia, 11CCUVU OCX V-*. aoiliuv, nuiAV v. • • • • • Y7

iš Rusijos valdžios leidimo pelnas siekė daugiau kai ^neriją įRumuniją. Kara- 
įvažiuoti, o jo žmona nega- milijonas dolerių per me- 1U®. Karohus, paaiškėjo Pa-. 
Įėjo išvažiuoti. Taigi jis ir tus. Sakoma, kad tai di- rvziuJe; ^skąs kitų, didžiu 
išsprendė ją išvežti iš Ru- džiausiąs milijonierių skai-, valsuvbių pagelbos. 
sijos slapta, bet nepavyko, čius nuo 1931 m.

aukštai1 VVashington, D. CM lap- 
vertinami, negu kad dabar, kričio 21 — Federalis iždo 
1934 m. išvyko iš Rusijos departmentas praneša, kad 
dirbti Anglijos aliejaus 1937 metais 413,499 asme- 
kompanijoj. Po kiek laiko nys išpildė pajamų mokes- 
jis norėjo grįžti pas savo niams blankas. Tarp tų e- 
žmoną į Rusija, bet negavo są 61 asmuo, kurio grynas

LEWIS IŠRINKTAS CIO 
PREZIDENTU

2,000 Kiniečių Sudegė 
Changsha Mieste

500, Liko Be Namų
ra. Kiniečių valdžia 
tyrinėjimą.

daro

Serga
Pereitą savaitę sunkiai 

susirgo p. Červokienė, gyv. 
St. Joseph St. Ligoninėje 
padaryta operacija. Prašy
kime Dievulio ligonei svei
katos. Ji yra motina p. Br. 
Červoko. NCS.

Shanghai, lapkričio 21 —
Dėl neišaiškintų priežaš- 
čių sudegė Changsha mies
tas, Hunan provincijoj. Du 
tūkstančiai kiniečių žuvo 
liepsnose ir apie 500,000 li
ko be namų.

Kai kas spėja, kad kinie-, ,v. _
čiai išgirdę, kad japonai ruošta nuo gruodžio men. 
jau greit užims miestą, jį 4 d. iki sausio mėn. 15 die- 
padegė. Bet tikrų žinių nė- nos.

— Jubiliejinė meno paro
da, Lietuvos nepriklauso
mybės dvidešimtmečio su
kakčiai paminėti, bus su-

v •

VVashington, D. C., lap
kričio 21— Prez. Roose-i 
velt išvyko dviem savaitėm j 
atostogų i Warm Spring,1 Pittsburgh, Pa., lapkri-t 
Georgia. Ten jis lauks su- čio 21 — Pereitą penkta-! 
grįžusio ambasadoriaus iš dienį užsibaigė CIO pirmas į 
Berlyno su raportu. Taipgi, 
spėjama, pasikvies savo 
kabineto narius pasitarti į- 
vairiais svarbiais klausi
mais.

I Naciai sudarę naują su
tartį su Čekoslovakija, pa- 
eal kurią Vokietija pasta- 
tvs naują didžiulį vieškelį 
ir požemius per pačią tos 
šalies širdį ir už tai gaus 
daugiau teisiu.

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Brockton, Mass. — šeš
tadienį, lapkričio 19 d. pp. 
A. Pociai susilaukė sūnaus. 
Motina, p. Pocienė ir sūnus 
yra geroje sveikatoje 
Brocktono ligoninėje. Svei
kiname! p. Alfonsas Pocius 
yra buvęs “Darbininko” 
administratorium.

seimas. John L. Lewis, bu-i 
vęs CIO vadas, vienbalsiai i 
išrinktas tos organizacijos 
pirmininku. Organizacija 
bus vadinama Coneress of 
Industrial Organizations 
— Industrijinių Organiza
cijų Kongresas.

Seimas priėmė keletą re
zoliucijų. Iš jų yra viena 
liečianti Fordo kompaniją, 
kurioj pareiškiama, I... ‘

Tik reikia stebėtis, kad ------------- - j

CIO seimas nepasmerkė Anglija—Jung. Valstybės 
komunizmo, kuris taip pat ’ į , w_ Z 
vra nemažesnis, bet dar r dSirSSO jUfdnĮvra nemažesnis, bet dar 
baisesnis darbininkų prie
šas.

Vienuolika Žmonių Žuvo 
Susigrūdime

Istanbul, Turkija, lapkr.
21 — Pereitą penktadienį 
apie 100,000 žmonių susi- 

kurioj pareiškiama, kad rinko pamatyti Turkijos 
jeigu kompanija nesutiks, mirusio diktatoriaus Ata- 
tartis su unija, tai skelbs,turko lavono. Susigrūdi- 
boikotą. Tarp kitų rezoliu-1 mas buvo toks didelis, kad
ei jų yra ir nacius ir fašis- net 11 žmonių žuvo, daug 

-• •• - i sužeista.tus smerkianti rezoliucija.

'>*9’7?D^idešimts metų atgal, lapkričio 2$ d. įsikūrė Lietuvos kariuomenė. Pradžia buvo sunktir vargin
ga. Bet dabar jau kas kita. Štai šių dienų Lietuvos kavalerija. *

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Amnestavo Eilę nubaustųjų
Kaunas, lapkričio 21 d.— 

Valstybės Prezidentas per
rinkimo proga amnestavo 
eilę nubaustų jų. Keliolikai 
grąžino susiaurintas teises, 
keliems karininkams grą
žino atimtus laipsnius.

Washington, D. C., lap
kričio 21 — Pereitos savai
tės pabaigoje Jung. Valsty
bės ir Anglija pasirašė pre
kybos sutartį. Ši sutartis 
liečia ne tik ekonominius 
Jung. Valstybių ir Kana
dos santykius, bet ir politi
nius. Dėl tos sutarties la
bai nervinasi Vokietijoj 
valdininkai. Vokiečiai no
rėjo, kad į tą sutartį būtų 
įtraukta ir Vokietija.

Susitarimas Su Lentai 
Telegramų Agentūrų

Kaunas, lapkričio 21 d.
Šiomis dienomis Lietuvos 
Telegramų Agentūra “El
ta” susitarė su Lenkijos 
Telegramų Agentūra “Pat” 
betarpiškai keistis infor
macijomis.

t

šeštadienį, lapkričio 26 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys pakvi 
solistė p. Ona Skirkevičienė ir jos sūnus ar 
Nashua ir radio orkestras. Prašome pasukti savo n 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis dainų, murikos

i ir kalbų iš WC0P radio stoties, Boston, Mass.

Jr



Antradienis, Lapkričio 22,1938 2

tDS l Kp: Susirinkimas

GRABORIAI

DAKTARAI Trumpai Iš Lietuvos

Šeimyniškas Vakarėlis {VAIRUS SKELBIMAI

Tel. TROwbridge 6330.

ADVOKATAI

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston

Peter Pilvinis, Sav.
PUBLfC PROPERTY

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

CHORO ŠAUNUS 
BANKIETAS

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentų, arba

BOSTON, MASS.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko

DROTTNINGHOLM--------------Lapkričio 30
GRIPSHOLM---------------------------- Gruodžio 7

minimu — šokiais, urojo Al. 
Steven’s orkestras.

Visi geroje nuotaikoje skirs
tėsi, sveikindami vadą muziką 
Rapolą Jušką ir jo žmoną p. Juš
kienę ir linkėjo jiem ilgiausių 
metų. Rap.

Lapkričio 14 d., Mass. Memo- 
rial ligoninėj Bronei Ivaškiūtei 
LDS 1-mos kp. narei padaryta 
rankos kaulo operacija.

Sveiksta ligoninėj.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Taip Mew Yorko, ir Kiaipėdo s. Per Gothenburgą

Kelionė prasideda'ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keieviams į Lietuvą per Švediją __

Stukas foto.
PP- Pranas ir Genovaitė Razvadauskai

Lapkričio 2b, 3 vai. po pietų, vietos lietuvių bažny
čioje, klebonas kun. P, Virmauskis surišo amžinu mo
terystės ryšiu, Lietuvos Vyčių 17 Algirdo kuopos ir 
Apskričio pirmininką, ir gabų biznierių, su vyte Geno
vaite Saveryte. Žmonių buvo artipilnė bažnyčia. Jau
niesiems pabroliais ir pamergėmis buvo: A. Gaputis, S. 
Puodžiūnaitė, F. Kazlauskas, O. Baltrušiūtė, B. Kudir
ka, O. Razvadauskaitė, V. Averka ir B. Daugirdaitė.

Parapijos salėje įvyko iškilminga vestuvių puota, 
kur dalyvavo virš dviejų šimtų giminių ir svečių. Atsi
lankiusių tarpe buvo kun. K. Urbonavičius, kun. Jonas 
Švagždys, LDS Centro pirmininkas, A. Peldžius ‘Darb.’ 
administratorius, advokatai Šalnai, prof. Pr. Galinis, 
Kasparai, Stukai, Likai ir daugelis kitų. Su P. Galiniu 
buvo atvykęs iš Harvardo universiteto sociologas ir 
folkrolo studijozas. Jam vestuvės nepaprastai gerą į- 
spūdį padariusios. Žmonės nepaprastai draugingi ir 
vaišingi, o valgių gausumas ir gardumas jį tiesiog ste
binąs. Didžiavosi, kad turėjo progos pirmą kartą val
gyti lietuviškų dešrų, riestainių ir juodos duonos. Be 
to, vestuvės buvo išmargintos lietuviškomis dainomis.

Negalėdami į vestuves atvykti sveikino telegra
momis pp. Kneižiai iš Norwoodo; Mažeikai, Averkai, 
Laučka ir Vilniškis iš Brooklyn, N. Y.

Po vestuvių jaunieji išvyko “medaus” kelionei, 
kurioje mano aplankyti New Yorką, Washingtoną ir 
kitus įdomesnius miestus.

Sugrįžę apsigyvens pas jaunosios tetą ponią Me- 
džiuniene, 735 E. 6th St.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias proVas.

Daro visokius legalius dokumentus

- 317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

— Ateinančiais metais, 
Šaulių Sąjungai minint sa
vo dvidešimtmečio sukaktį, 
bus suruošta Kaune didelė 
Šaulių chorų šventė.
— Lietuvių - vokiečių e- 

konominė komisija sutarė, 
kad artimiausiu laiku vo
kiečiai nupirks Lietuvoje į-

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasolme Staiion

119 Boston St., 
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

8
Įėję So. Bostone, įvyko šeimy
niškas vakarėlis, kurio tikslas 
buvo pagerbti “Darbininko” ad
ministratorių p. Antaną Pel- 
džių. Šio vakaro rengėjai buvo 
So. Bostono ir Cambridge LDS 
kuopų nariai ir vienas kitas p. 
A. Peldžiaus prietelius.

Vakarėlis buvo rengiamas pil
noj paslaptyj nuo to vakaro kal
tininko ir energingiems rengė- 
jams-joms atėjo į pagalbą ir lai
kas, kuris dažnai taip pakreipia; 
reikalus, kad nežinantiems viso 
parengimo eigos negalima sau ir 
įsivaizdinti kaip tokie supuoli
mai įvyksta.

Štai apie aštuntą valandą pri-1 
sirinko svečių ir viešnių apie I 
šimtas (daugiau ten ir netilptų) 
ir prie puošnių stalų užėmė vie
tas. Čia pat ir vakaro kaltinin
kas su savo visais baksais įlydė
tas jo artimesnių “draugų”, a- 
pie kuriuos paprastai buvo atsi
liepta, “kad Dieve apsaugok nuo 
draugų, o nuo priešų pats apsi
ginsiu”. Tikrai taip ir buvo. Rei
kėjo prakaituoti nuo įvairių lin
kėjimų. Tik tiek buvo lengviau, 
kad tie linkėjimai buvo dalina
mi. Dalis jų teko ir šalia jo sė
dinčiai poniai Petronėlei Peldžie- 
nei, jo amžinai draugei.

Prie stalų matėsi profesionalų, 
biznierių ir darbininkių-ų. Tai 
vis “Darbininko” artimieji. Jūsų 
korespondentui žvelgiant per 
“rakto skylutę” matėsi prie sta
lų sėdinčius profesionalus - biz
nierius : adv. J. Cūnys su žmona, 
p. J. Dilis, laikrodininkas - auk- 
sorius, adv. K. Kalinauskas su 
žmona (p. adv. K. Kalinauskas 
buvo ir toastmasteris), p. B. Ko
raitis su žmona, Dr. Dusevičius 
su žmona, adv. A. Šalna, A. F. 
Kneižys, “Darb.” redaktorius, p. 
D. A. Zaleskas su žmona, p.l 
Strokas su žmona, p. J. Glinec-; 
kis, p. Si Barusevičius, p. Al. 
Neviera, p. K. Šidlauskas, p. J. 
Smilgis su žmona, ir visa eilė ki
tų. Darbininkų-ių buvo visa dau-1 
guma ir tai tie mūsų artimiau
sieji “Darbininko” rėmėjai. Štai 
jų dalis: — pp. Šiauria. V. Va- 
latka/^Kalįšius, p. Sanda, St. 
Griganavičius su žmona, J. Jes
kevičius, p. Juška iŠ Arlington,*

Ketvirtadienį, lapkr. 17, š. m. 
vai. vakare, “Darbininko” sa-

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston. Mass.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

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

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETNSTAS

Išegzaminuoju akis
- priskiriu akinius,

kreivas akis atitie- 
gtnu ir amblijoniš- 

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L Pašakarnis, 0. D.
• 447 BROADVVAY, So. Boston.

p. Neuronis, V. Savickas, J. 
Kumpa su žmona, B. Kavoliutė, 
V. Javarauskaitė, St. Valatkevi- 
čienė, p. Puodelis, p. Varžinskai- 
tė, p. Bagdonas su žmona, p. Ča- 
plikienė, p. Curlionienė, A. Ivaš
ka su žmona, P. Tuleikis, H. Ple
kavičius su žmona, Zaveckas su 
žmona, p. Mockevičius, p. Žilius, 
p. Radaitis su žmona, A Janu
šonienė, p. Smigias su žmona, p. 
Valatkienė ir visa eilė kitų; taip
gi matėsi iš Norwoodo: pp. Ado
maitienė, Kurienė, Kudirkienė, 

1 Naujokaitienė, p. Warabow, lai
dotuvių direktorė.

žodžiu buvo gražus ir simpa
tingas svečių-viešnių būrys.

Rengėjų - šeimininkių štabas 
buvo irgi skaitlingas: pp. O. 
Siaurienė, B. Žiliene, J. Puode
lienė, 1 Marksienė, p. Smilgienė, 
p. Nanartavičienė, p. šeputienė, 
P. Juškienė.

Bay ViewMotor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

WF.DISH AMĖRICAN LINE

VIETINĖS ŽINIOS Nauja Graži Porel



Antradienis, Lapkričio 22,1938

->rz) ’ P. Kupraitis
* "*2.

Neleiskime Vysti Žiedams!
r ■>

Amerika, gražūs yra ta- kavimas. Ar Amerikos uo-1 
vo dangoraižiai, puikūs ke- lėti kalnai yra gražesni už 
liai, milžiniškas tempas,'Lietuvos Šatriją, Ramby- 
bet keno rankomis esi tu ną, Medvėgalį už Birutės 
išpuošta. Europiečių ran-ir kitus krivaičių numylė- 
kos augino dangoraižius, įtus kalnus. O gal net ang- 
europiečių rankos puošė liškos dainos malonesnės 
tave, o jų tarpe lyg skruz- kaip mūsų sesučių iš var- 
dės plušte plušėjo ir daug go nupintos ir keliančios 
tūkstančių lietuvių. Mūsų jausmus dainelės. Jei ne, 
tėvai, mūsų broliai ir mes tai kodėl jau išsižadame ir 
patys paskendome įvai- norime užmiršti, kas taip 
riausiuose darbuose kurti gražu ir gera pas mūsų tė- 
sau ateitį. Nenuostabu dėl-vėlius, brolius ir sesutes 
to, kad šiandien ant šios ten prie Baltijos jūsų, ant 
žemės pečių mes galime žaliųjų Nemuno krantų, 
laisviau atsikvėpti ir jaus-! Netikėjau, kol pats at-! 
tis dalinai jos šeiminin- vykęs neįsitikinau, kad čia j 
kais, ir turime savo teises, gyvenančių tautiečių jau-' 
Gera visa tai, bet kodėl čia no ji karta jau mažai kalba 
tiek prakaito išlieję, daug! lietuviškai, o daugelis jų 
vargo iškentėję ir, galėda-;net visai nemoka. Daugelis 
mi dabar laisvai gyventi,^ galvoja, kad Lietuvoje dar 
greitai norime pamiršti sa- viskas “tamsu ir juoda”, 
vo tėvus, brolius ir sesutes,! Bet štai Amerikoje gimęs 
kurie ant Baltijos krašto ir pamatęs Lietuvą klieri- 
dar tas pačias, švelniai ma-i kas A. Kacevičius sušun- 
lonias dainas dainuoja. |ka: “Lietuva, tu mane su-

Kodėl norime taip grei- žavėjai! Aš tavęs neužmir- 
tai išsižadėti garbingo lie- šių amžinai... O kiek daug 
tuvio vardo ir ieškoti sve- nuvažiavę kitų jaunuolių 
timo? Kodėl jau norime panašiai sušunka. Tai ne
pamiršti vyturėlių balsus,!prasimanymas, tai argu- 
kurie vis dar žadina ir guo- mentuoti faktai.
džia mūsų mylimus arto- Brangūs tėvai, diedukai, 
jus, knibždančius dirvose,! mylimi kunigai, mokyto- 
skambinančius ryte rašo- jai ir visi kiti brangūs tau
tus dalgius. Ar gražesnis; 
yra Amerikos fabrikų kau
kimas kaip Lietuvos lakš
tutės balsas, ar gegutės 
raudančios našlaitės, ku- 
>>-- ■ ------- ---- -■■■ -
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Pirkite

Bernardas Koraitis

3

I

—...........
U ' ’ • •' i H f 7 V

Kol Nepakeltos Kainos
Baigiasi gražios rudens dienos —- ateina žiauri šalta žiema. Prieš atei

siant žiemai reikia prie jos prisirengti — įsigyti šilti ir elegantiški kaili
niai, kurie nevien kad šilti būtų, bet ir gerai išrūdytų. Nelaukite žiemos, 
pirkite kailinius dabar, kol dar kainos nėra pakilusios. Reikia žinoti, kad 
atėjus žiemai kailinių kainos eina aukštyn. Taigi, pasinaudokite proga — 
pirkite kailinius dabar. I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje turi 
didžiausį kailinių pasirinkimą su prieinamiausiomis kainomis.

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę visuomet reikalaukite Bernardo Korai- 
čio, kuris yra lietuvis šios kompanijos atstovas. Jis Jums geriausiai patar
naus ir dar nuleis 10 nuošimtį nuolaidos.

i

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti Į naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą.

atgarsį. Nepamiršome jų,

S

411 VVASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

vaikščiojamos nuo seniau- 
šių laikų.

Pilgrimų tėvai pirmieji 
pareiškė Padėką Ameriko
je. Pilgrimai atvyko į Ply1 
mouth’ą, Massachusetts 
valstybėje mažu laiveliu 
“Mayflower” gruodžio mė
nesį 1620 m. Daugiaus kaip 
pusė tų 120 angliškų pio
nierių mirė nuo ligų pir
maisiais metais jų buvimo. 
Amerikoje. Kitus gyvento
jus indijonai pamokino 
kaip sodinti ir auginti ja
vus. Jų pastangos auginti 
kornus, kviečius ir miežius 
buvo pasekmingos, ir se
kantį rudenį po jų atvyki- 

j mo, jie turėjo puikų piūtį 
Su užbaigimu darbo lau
kuose, jie nutarė laikyti iš-' 

• kilmes, ir į tas iškilmes jie 
i pasikvietė savo draugus — 
indijonus.

i Edward Winslow, vienas
_______ --- i iš vedėjų Plymoutho kolo- 

inijos, paliko parašytą re- 
PADĖKOS DIENA i kordą šito draugiškumo 

  i tarpe pirmųjų angliškų ko- 
Lapkričio mėnesio pas- lonistų ir vietinių gyvento- 

kutinį ketvirtadienį, yra le- jų. Indijonų vadas, Massa- 
galė šventė kiekvienoje soit, atvyko į Plymouthą 

; ir teritorijoje su 90 savo vyrų. Iškilmės 
dienomis ji gavo Jung. Vals. Tą dieną vadi-tęsėsi per tris dienas. Svar- 
__  1____ 1 — : -1_______ _____ 1 ’_____ ' z1 -» —■ i________________ •------------------,, I 1 • _ _ 1 . • ’ *1 ’1___ •_ “ __■_

užlaikymas 
piūčio iškilmių, kurios be
veik visame pasaulyje ap-

tiečiai, skelbkime kovą 
prieš nutautėjimą, ieškoki
me būdų nutautęjusius ati- 
tautinti, nes yra brangūs 
lietuvių žiedai, brangi tau-

-h

Sullivans Lsųuors Store
295 W. Broadvvay, Tel. ŠOU 9772 

Padėkonės Dienos Bargenai

tos šakelė. Kodėl leidžiame niekas iš mūsų nereikalau- 
jiems pamiršti tai, ko mo- ja, bet reikia dvasinės ko
ke mus motutės prie rate- ir dabar. Dabar tokių aukų 
lių ir kada jos už tai daug vos, kovos už brangų turtą 
nuo rusų kentėjo. Kodėl — kalbą. Šaukimės į pagal- 
tiek brangiai kainavusią bą talkininkų iš Lietuvos, 
kalbą, taip lengvai leidžia- kurioje manau rasime sau 
me pamiršti.

Žinau, kad reikia gerai tikiu, kad jie nepamirš ir 
mokėti vietinę kalbą, ji mūs.
mokėti yra būtina, bet ko Leiskime savo sūnus ir 
motutės išmokė prie rindė- dukteris, leiskime brolius 
lio, kuo išreiškia savo jaus- ir sesutes mokytis į Lietu- 
mus mūsų broliai ir sesu- vą. Mokslas ten pigus, pi- 
tės Lietuvos dirvose ir pie- gesnis kaip Amerikoje, bus 
vose, to niekuomet negali- naudingi vėliau lietuvių 
me leisti užmiršti. i kalbos mokytojai ir mums.

Šimtus tūkstančių dole- Duokime jaunajai kartai 
rių paaukojome besikū- lietuviškų dainų ir patys, 

iriančiai tėvynei, nieko ne- jei dar mokame, dainuoki- 
gailėjome, darėme visa, me lietuviškai. Tat neleis- 
kad laisva amžiams paliktų kime vysti gražiausius tau- 
Lietuva, kurioje ilsisi gar- tos žiedus, pasodintus sve- 
sūs prabočiai. Subruskime timoje dirvoje.

bepritarti tiems žiauriems 
žaidimams ir pradėjo jau
nimui ieškoti gražesnių 
pramogų. Kaunietė Rege- 
lytė vėl parašė laišką gen. 
Frankui ir jam padėkojo, valstybėje 
Šiomis -------------------- ' ’ _ ” '
gen. Franko laišką su lin- name “Padėkos Dieną 
kėjimais ir savo fotografi- šiandieninis 
ja.

Kiek Kaštavo Čekų 
Tvirtovės

— Garsusis čekų kameri
nės muzikos orkestras (so
netas) buvo pasižadėjęs at-i 
vykti į Klaipėdą koncer- 
ituoti. Nonetas pranešė,Paskutiniu laiku buvo pa-

skelbta, kad pastatymas kad jis> dgl į ki čekoslo- 
Cekoslovakijos tvirtovių, vakijoje atvykti į Lietuvą 

negales.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SARATOGA degtinė 90 proof 1/2 senumo kv. $1.00

RUGINĖ, Straight 2 m. šen
OLD MEDAL degtinė Kvorta 

Pusė galiono..... ......
Galionas...................

POLAR BEAR GIN kvorta....
TYRAS CALIFORNIA VYNAS kvorta

Pusė galiono..........................
Galionas..................................

ALAUS Case (tiktai alus) ...................

., 90 proof kv. $1.25

........................ $1.19 
.........................$1.99 
.........................$3.99

.94

.45

.75 
$1.35
$1.75

J. E. KARDINOLAS PASMERKĖ 
VOKIETIJOS NACIUS

kurios dabar atiteko Vo
kietijai, atsiėjusios apie 40 
milijardų kronų, o Čekoslo-, 
vakijos paskutinioji mobi
lizacija — 20 milijardų 
kronų. Pasklidus šioms ži
nioms čekoslovakų radijas 
pranešė, kad fortifikacijų 
statymas Čekoslovakijai 
atsėjęs apie 2 milijardus 
kronų, o mobilizacijos rei
kalams iki šiolei išleista 
500 milijonų kronų.

Natūralizacija Moters Ište
kėjusios Už Amerikos 

Piliečio

— blausias valgis iškilmėse, 
buvo laukiniai kalakutai ir 
briedžiai. Ir nuo tos pirmos 
Padėkonės dienos kalaku
tas tapo mūsų tradicijona- 
lišku valgiu Padėkos iškil
mėse šioje šalyje.

Padėkos Diena minima 
plačiai visose Amerikos kor 
lonijose, bet gal Naujoj 

• Anglijoj iškilmingiausiai, 
ir iki šiai dienai ten šita 
šventė yra svarbiausia me
tinė šeimyniška šventė.

Keli padėkos minėjimai 
yra ypatingai svarbūs, nes 
[surišti su istoriškais įvy- 
Ikiais. Kontinentinis Kon- 
i gresas ragino padėkos die
nas kasmet laike revoliuci- 

Prezidentas Jurgis

s.

Taipgi turime LIETUVIŠKOS DEGTINĖS labai 
nebrangia kaina.

Pristatome į namus dykai. Užsakymus galite duoti 
per telefoną.

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mSsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bilę kurių krautuvę pasakykite, kad jų skelbimų 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq.Ca$h Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

Klausimas — Amerikos 
pilietis ką tik apsivedė su jos. 
svetimtaute, ir jis ją atsi- Washingtonas paskyrė to- 

I vežė iš Kanados su nekvo- kią dieną 1789 m. po priė- 
tine viza. Ar teisybė, kad mimu Konstitucijos. 1864 
ji gali įgyti Amerikos pi- m. rudenį, kada karas be- 
lietybę po vieno meto būvi- veik apgalėjo pietinę fede- 

raciją, Prezidentas Lincol- 
Atsakymas — Ne. Ji turi nas išleido proklamaciją, 

gyventi Jungt. Valstybėse paskirdamas lapkričio pas- 
net tris metus pirm negu kutinę dieną, kaip dieną 
gali paduoti naturalizaci- maldoms ir prašymams 
jos peticiją. Jai vientik ne- Augščiausiojo sugrąžinti

Boston, Mass., lapkričio(grija, prasidėjo smarkus
21 — Vakar J. E. Kardino-’ukrainiečiu persekiojimas 
las O’Connell, kalbėdamas Rvtinėje Galicijoje.
400 studentų Šv. Kryžiąus Lenkai, neatsižiūrėdami 
Katedros koplyčioje pa-j Vokietijos įspėjimą, pasi
reiškė, kad Vokietijos žmo- rengią užgrobti Karpatų- 
nės, pasiekę aukštai kultu- Rusini ją, taip, kaip jie yra 
roję ir moksle tapo teroris- padarę su Vilniaus kraštu. Rugiai I rūš. 14.75 — 15.25 reik paduoti prašymas dėl taiką, vienybę, ir sutarimą

— . — - ' — . « - ~ w * a a w a ai " a. • a ■— — — a ^aa z z • a * * .-aa .a a * • a W a • —a W a * a

Žemės Ūkio Gaminių Kainos šioje šalyje? 

Vilniuje
Zlotais už 100 kg. moka

tu naciu vergais. Garbinga- Tuo tikslu Lenkija Rusini-Į Rugiai II rūš. 14.25 —14.75 “pirmų popierų”. Tik atsi- visoj šalyj. Ir sekdami Lin- 
sis Ganytojas pažymėjo, jos ir sovietų valdomos Uk-( Kviečiai....... 19.50 — 20.00 tikimuose, kur apsivedi-colno pavyzdį, kiekvienas
kad kultūra ir mokslas be rainos pasieniais turi su-. Miežiai .........r'’"' - * * •’ ... - • -
Dievo negali išsilaikyti. Jis traukusi daug kariuome- Avižos 
perspėjo studentus, kurie nes. Vokietijos vvriausybė Grikiai 
lanko ne katalikiškas Ko- jau keletą kartų įspėjo, 
j • • • • j i - 3 • * - _ J J _ 3_ • _ _ _ _ • _ * V

nuo intelektualio pasidi- nedarytų, ir Rusini ją pa- 
džiavimo, kuris pašalina liktų ramybėje.
Dievą, pavojaus. | Kai kurie diplomatai sa-

14.50 — 15.00 mas ateivės už Amerikos prezidentas nuo jo dienų,
14.75 — 15.25 piliečio įvyko prieš gegu- išleidžia Padėkos prokla-
15.75 — 15.25 žės 24 d., 1934 m. ji gali maciją kas met ir skirta:

. .. . _T . x T ... v . . TxA±a.x -----  19.00 — 19.50 prašyti pilietybės išbūda- lapkričio mėn. paskutinį:
Le55ia?_.Peliuškos .... 23.50 - 24.00 ma tik vienus metus čia. ketvirtadienį. FUS.

Lubinas (m.) 10.50 —11.50 « 
Lubinas gel. 13.00 — 14.00 !!

ko’, kad Vokietija gali’ iš- Sėmenys .... 44.50 — 45.00 ; j 
kirsti Lenkiiai šnosa. Ji Sviestasl I rūš. urme už | |Ukrainiečiai Smerkia Lenkų 

Smurtą
K. Šidlauskas

918 E. BROADWAY,
Tel. SOUth Boston 9367 

Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

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

| Visi skelbkite “Darbininke”.

Varšuva, Lenkija, lapkri
čio 21 — Lvovo Graikų Ka
talikų -■ Metropolitas An- 
dreas Szeptyskyj ir dauge
lis kitų įžymiu ukrainiečių 
vadų griežtai pasmerkė 
lenkų smurtą prieš ukrai
niečius Rvtinėje Galicijoje.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

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

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

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

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

Tel. Ps.rkv.-ay 0558-tV
Iždininkė — Ona StaniuUūtė, 

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

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

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

antrs utamlnks mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PAtALPINCS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

■

kirsti Lenkijai šposą. Ji Sviestasl I rūš. urme 
gali pagelbėti ukrainie-[kg. 3.10; Sviestas I rūš. de- 
čiams iškovoti nepriklau- " ’ - - - ’ - °”--— 
somybę.

Gen. Franco Paklausęs Kau
nietės Patarimo

I
I

Ispanijos nacionalistų va
das gen. Frankas esąs dide
lis mėgėjas bulių kautynių

tai. už 1 kg. 3:40; Sviestas 
II rūš. urme už 1 kg. 3.00; 
Sviestas II rūš. dėtai, už 1 
kg. 3.10.

Lenkijos zlotas yra tru
putį brangesnis už litą.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

TT, . . v. . / x 113 metiejdč uuiiu AduiYiiių,iUkrainiečiai savo proteste . . ;so;nažymi, kad lenki smar- k.u?.03 labal 13?>-
kiai nersekioįa ukrainie- Pjatlnusl°s- kaume’
čius visoje Lenkijoje, o y- globos draugi-
Dač Rytinėie Galicijoje; Jos narč D. Regelyte, suži- 
taip pat uždarinėja ukrai- no jusi, kad pats gen. Fran- 
niečių mokyklas, knvgy- kas mėgsta tas žiaurias 
nūs ir kitas kultūrines ir kautynes žiūrėti, parašė 
mokslo įstaigas. Daug uk- jam laišką ir prašė panai- 
rainiečiu areštavo dėl to,[kinti Ispanijoj bulių kau- 
kad jie buvo įtarti prieš- tynęs. Paskui ji dar para- 
lenkiškame veikime. Į laiškus vienam genero-

Protestą nasiraše trys lui ir iai Frankienei ir 
“’l ™ brašė Panaikinti

Proteste pažymimas tas 
faktas, kad po padalinimo, laJSKai, ar kas kita pavei- 
Čekoslovakijos, kada Len<kė. kad Ispanijoj bulių 
kija siekė su jungti savo kautynės pradėta drausti, 
valstybės rubežius su Ven-1 Pats gen. Franko ėmė ne-

Kiek Dabar Vokietija Turi 
Gyventojų

Prieš Austrijos prijungi
mą Vokietija turėjo 470. 
700 kv. klm. ir apie 68 mil. 
gyventojų. Po Austrijos 
prijungimo Vokietija padi
dėjo 83.833 kv. klm. ir 7( 
mil. gyventojų. Prijungus 
Čekoslovakijos dalį, Vokie
tija padidėjo apie 28.000 
kv. klm. ir daugiau kaip 3 
mil. gyventojų. Tuo būdu 
dabar Vokietija apima 
580,000 kv. klm. ir turi 78 
milijonus gyventojų. Tiek 
pat kaip tik gyventojų turi] 
Prancūzija ir Lenkija drau
ge paimtos.

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

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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Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 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 
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SUBSCRIPTION RATES: Į PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly ____________ $4.00 Amerikoje metams __________$4.00
Domestic once per wėtek yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Foreign yearly ______________$5.00 Į Užsieny metams ------- -------- ------$5.00
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DARBININKAS
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Motina Marija Mazzarello
Marija Mazzarello yra 

viena iš neturtingos klasės 
žmonių. Jos gyvenimas a- 
pima vien tik trumpus ke- 
turiasdešimts 
metus, 
poezijos mėnuo, 
mišką ir dangišką gimimą, 
tos gausiai Dievo malonė
mis apdovanotos gėlelės.

Marija Mazzarello gimė 
Mornesės miestelyje, Itali
joj, 1837 m. gegužės mėn.* 
9 dieną; mirė Nizzos mies
te, Italijoj, 1881 m. gegu
žės mėn. 14 dieną. Ji buvo

v • keturius
Gegužis, gėlių ir 

žymi, že-

!

j pirmoji laimė Dievo duota, bės tašką. 
Juozapui ir Makdalenai 
Calcagno, neturtingiems.

praleisti kokį laiką adora
cijoj. Bet ką jau besakyti 
apie jos didelį dievotumą 
prie Dievo Motinos Mari
jos Krikščionių Pagelbos, 
kurios garbei buvo pašvęs
ta visa Seserų Kongregaci
ja ir kaipo atsidėkodamas, 
kun. Bosko, tai dangiška
jai globėjai, pavadino nau
ją Seserų Ordiną — Mari
jos Krikščionių Pagelbos 
Dukteris. Motina M. neat
likdavo, kad ir mažiausį 
reikalą pirm nepasitarus, 
kaip ji vadindavo, su savo 
Dangiškąja Karaliene.

Kadangi Saleziečių Drau
gija ėmė greitu laiku plės
tis po visą pasaulį ir ka
dangi pasaulyje yra dau
gybė ne visų tik vargšų ir 
apleistų berniukų, bet ir 
mergaičių, tat greitu laiku 
ir Marijos Krikščionių Pa
gelbos Seseris turėjo skir
stytis.

Tuose atvejuose Motinos 
Marijos širdis skausmu 
degdavo, bet kad padrąsi
nus savo dukteris ir neno
rėdama joms dar didesnį 

netrukus pasirodė. Marytė Bosko ėmė planuoti: kaip skausmą padaryti, nes ją 
be jokių mikčiojimų išreiš
kė savo mažą reikalą ir už
klausė: — Ar papildžiau 
nuodėmę ? Kunigas nuste- ■ 
bęs, matydamas tokią jau
trią sąžinę, atsakė: — vi
sai menkniekis, būkite ra
mi.— ---------------
— Ar galiu eiti prie Dievo men. 7 dieną matome šven- ne dirbtume taip dirbkime,

mosi savo du broliuku, 
Marytė grįžo iš lauko dar
bo į namus. Ji buvo susi
mąsčiusi ir kažin-koks ne
ramumas slėgė jos sąžinę. 
Ir štai staiga, palieka vai
kučius tikroj vietoj žaisti, 
o ji ištarusi •

buvo toli, antra, tais lai
kais mažai kas tesirūpin
davo mergaičių mokynimu. 
Te išmoko skaitant supras
ti gerą knygą ir katekizmą. 
Turėjo gerą atmintį. Sek
madieniais, kada kunigas 
išaiškinęs religijos pamo
kas, norėdamas žinoti ar 
vaikučiai viską gerai su- kunigo. Nelaimei, neradusi veikti joje 
prato iššaukdavo vieną 
berniuką ir vieną mergai
tę, kad jie vienas kito už- 
klaūsdami, atsakinėtų, 
Marytė visuomet laimėda
vo, taip vadinamą — gar-

liko visai atsimainiusi. Jos 
jėgos buvo labai sumenkė- 
jusios ir jautėsi, kad nebe
galės, kaip pirmiau savo 
tėveliams padėti laukų 
darbuose. Kūnas nustojo 
savo fizinių jėgų, tačiau

— palaukite, dvasia paliko su savo pir- 
tuoj grįšiu — bėga ieškoti mykšte energija. Ėmė 
L_ ..________________ veikti jojo viena mintis,
klebono namie, eina į kitą kaip toji mintis atsirado, 
artimą bažnytkiemį ir bei- tur būt ir ji pati nežinojo 
džiasi į klebonijos duris kaip išsiaiškinti. Marija, 
prašydama pasimatyti su turėdama jau 23 metus, 
klebonu.

Nereikia manyti, kad

nusistato išmokti siuvimo,
— Tik, ką tik dabar už- kad galėtų geriau pasiekti 

baigė vakarienę — atsako slaptą tikslą, padėti mer- 
tarnaitė.
— Tai gerai, prašykite, sas jai sakė: surinkti jau- 

kad tuoj išeitų! — Tuoj?!
— Turi svečių! Galės jie 
šiek, tiek palaukti; aš turiu 
kalbėti su klebonu dėl vie
no labai svarbaus reikalo— 
Laukit — Negaliu laukti,

•__ — • *. _____ - - - .

gaitėms — Vidujinis bal-
bet Dievą-mylintiems tė- žarija butų apturėjusi iš 

|prigimties didelį palinki-, 
f mą gerą daryti. Jos būdas 
buvo ugningas, kaip ir mo
tinos, už tat turėjo būti 
pataisomas gerumu ir mei- 
le- Ka!PS33! ž“°_SU®_geH‘"skubu 

man tą savo reikalą, aš pa- joms pritarus, 
sitarnausiu f 
jums atsakymą. — Yra as- rė — Nekalto Prasidėjimo 

T meniška, paslaptis, — Tar- Dukterų draugija. Apvaiz- 
naitė murmėdama nuėjo dos keliai nesuprantami, 
pranešti klebonui, kuris Kaip tik tuo pat laiku, kun.

vams.
Geri tėvai, padėkojo Die

vui už dovaną, net tą pačią 
dieną, neša Kūdikėlį į baž
nyčią, kad per Šv. Krikšto 
Sakramentą apvalius nuo 
pirmosios nuodėmės ir iš- 
savo pusės pasižada, kaip 
pavyzdžiu, taip gerais pa
mokinimais, auklėti tą sa
vo angelėlį Dievo meilėje.

Jaunam diegeliui, atsi
dūrus geroj padėtyje, ja
me išsivystė tos dvi ypatin-

nas neturtingas mergai
tes, jas išmokyti ir įskiepy
ti į jų širdis: šalintis nuo 
nuodėmės ir daryti gerą. 
Kiek vėliau Marija tą savo 
nuomonę išreiškė kaip 

— Pasakykit kurioms savo draugėms, ir 
, Mornesej, 

ir grąžinsiu su klebono parama, įsikū-

Laiku ar nelaiku ir Amerikos protestantai prade
da suprasti bedievybės pavojų. Jie klausia: iš kur Hit
leris gavo bedievybės platinimo pamoką? Ir atsako: 
nuo Lenino, kurs, anot jų, pirmas viešai įvedęs perse
kiojimą tikėjimo į moderniškąjį pasaulį. Kiekvienas 
tikįs į Dievą rusas buvo išmestas iš komunistų partijos, j 
Bažnyčios buvo uždarytos ar sunaikintos, dvasininkai 
ir parapijiečiai persekiojami. Kur tik komunizmas 
gauna įsigalėti, ten baudžiama kiekvieną, kurs drįsta 
tikėti į Dievą. Tas pats vyksta Meksikoj. Komunistinis 
Ispanijos vyriausybės sparnas, tarsi kokių maniakų: 
gauja, visiškai nualino tą nelaimingą kraštą. Jie plėšė; 
ir degino bažnyčias ir dasileido nežmoniškų žudynių ir 
neapsakomo smurto prieš kunigus ir vienuoles.

Ir Hitleris tą kruviną tikėjimo "persekiojimo pa
moką gavo ne nuo ko kito, tik nuo komunistinių tero
ristų. Jis dar toli gražu savo persekiojimo neužbaigė. 
Krikščionių vyskupai, kunigai ir parapijos tapo auko
mis nacių brutališkumo. Dabar Hitleris užsimojo už
grobti Katalikų Bažnyčios nuosavybę visoj Vokietijoj 
ir Austrijoj, kad nusibankrutyjusi nacių valdžia galėtų ■ 
finansiškai atsigriebti ir toliau Europą terorizuoti.

Taip kalba protestantų spauda. Pagaliau ir jie sto- 
jo ginti Katalikų Bažnyčią ir pradeda jau pripažinti,i1”’ 
kad taip vadinamieji Ispanijos lojalistai atnešė ispa- v0 propagan(ją kiek gudriau (ne taip vienpusiškai) ir 
nų tautai vien žudynes ir kultūros sunaikinimą. Pro-'tautimnklJ vyriausybę vadintų ne tautiškąja, bet tau-i 
testantai jau suprato, kad Katalikų Bažnyčia sudaro: 
krikščionybės pagrindą.

Kad Hitleris seka komunistų metodą tikėjimui: 
persekioti, apie tai, rodos; netenka abejoti. Jau jis 
daug kuo panašus į Staliną. Nebereikalo jau kalbama, 
kad Rusijos ir Vokietijos diktatoriai rengiasi kits ki
tam ranką paduoti. Prisiminta, kad Bismarkis nuola
tos kaldavo Vokietijos politikams laikytis vienybėj su 
Rusija. Šiuo momentu atrodo, kad tarp Rusijos ir Vo
kietijos stovi neperžengiama praraja, bet tiktai taip 
atrodo. Tikrumoje Hitlerio ir Stalino vidaus politika 
beveik tapatinga. Stipriausias juos jungiąs cementas 
tai neapykanta tikėjimo. Vienas tik dalykas dar at
grasina Hitlerį nuo Rusijos — tai įsigalėjimas žydų 
sovietijoj. Bet — sako anglų žurnalistas Duranty — ____________  Jt x«*xxo.x,
Stalinas daugiau žydų išpjovė, negu Hitleris kada nors įaį aišku, kad jis vien tautininkais tepasitiki. Kaip tą 
išpjaus*._____________ ________________________ K- dalyką nevartaliosime, vis vien susidaro išvada, kad

tautininkų partija skaudžiai iš tautos pasityčiojo. Tau
tos vadui ar vadams taip elgtis nepridera.

Pono Baranausko vienpusiškumas dar labiau ryš
kėja, kada jis kalba apie Pavasarininkus. Štai jo žo
džiai.

“Pavasarininkai, pasiėmę gražų obalsį “Dievui ir 
Tėvynei”, toli gražu jo nevykdo. Ar gi tai tautos atei
tis toks jaunimas, į kurio organizacijos eiles priimama 
visokio plauko lenkpalaikius, arba juos toleruoja? Aiš
ku, kad tokios, organizacijos ateitis tamsi ir nepaslap- 
tis, kad ji merdi. Šių metų “Pavasario” kongrese buvo 
apie 40,900 žmonių. Bet ar galima būtų paklausti, kiek „*^*.*«, au*t6W — c r---------r-------j-----------------------

buvo tikrų pavasarininkų? Aš manau, kad ir Jūs gerai skyriasi vien tik savo tar-^Mes pasiaukavome Dievui, 
žinote, kad naudodamiesi atpiginimu, žmonių didesnė nyboj, dažnai bando kan- ir, jei norime būti jo, netu- 
pusė (pusė negali būti didesnė, ji visados lygi — Red.) čiomis. Bandoma siela vi- rime atsižvelgti į tai ką 

nuo že
miškų daiktų, supranta jų

ro ir išmintingo sumetimo,1 
ji taip gi turėjo sąmonės ir 
geros nuožiūros, bet buvo 
per daug prisirišusi prie 
savos nuomonės ir už tai 
buvo reikalo tą ypatybę 
tvarkyti su dideliu pasi
šventimu. Jos širdis buvo

v •
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gos dorybės: darbštumo ir; Jautn ir linkusi prie gro- 
pamaldumo. Ir, rodos, kad ;zi°; turėJ° būti sutobulinti 
tos dvi ypatybės daugiau- | Jausmai- 
šiai ją stiprino gyvenime ir 
ją lydėjo link dangaus.

Namų ruoša ir lauko dar-' trią sąžinę, 
bas užėmė Marytės jaunys- i mažo 
tės dienas. Neturėjo lai-į šiek tiek apie tai suprasti, 
mes lankyti mokyklos: vie-j Vieną dieną jau nebetoli stalo? 
na, nuo jos namų mokykla | saulei leidžiantis, vesda-

Marija nuo pat jaunystės 
buvo įsigyjusi labai jau- 

kad ir iš to 
pavyzdžio galime

tautininkų vyriausybę vadintų ne tautiškąja, bet tau- 
tininkiška, vadinasi, partine. Neginčysim, kad Lietu
va padarė nemažą medžiaginio progreso — gyva tauta 
juk turi kiek pažengti — bet taip pat netenka ginčyti, 
kad dvasiniu ir politiniu atžvilgiu ji, pasidėkojant tau
tininkų vadovybei, įsipainiojo į labai keblią padėtį. Juk 
kaip tik dėl jos ateities, dėl jos nepriklausomybės ten
ka mums drebėti.

Dabar žodelis dėl Prezidento rinkimų. Nežiūrint

atlikti tą patį mergaitėms, visos mylėdavo kaip tikrą 
kas jau buvo sėkmingai motiną, sakydavo: — Taip 
daroma neturtingiems vai- yra labai sunku skirtis, 
kams. Netikėtas Šv. kun., bet ar šiaip ar taip vieną 

i Bosko susitikimas ir susi-1 būsim priverstos net būti- 
draugavimas su kun. Peš-;nai skirtis, tat tą mūsų 
tarino Asteje, taip viską! skausmą aukokime Viešpa- 

I surėdė, kad 1864 m. Spalių Į čiui ir kame nebūtume, ką 

tąjį, su savo’ dideliu vaiku-:kad visos galėtume užsi
pelnyti tą pačią vietą Dan
gaus Karalystėje.

Laike paskutinios savo 
ligos ji buvo begalo kantri 
ir rami. Laikas nuo laiko, 
kada sopuliai imdavo ją 
smarkiai kankinti, sakyda
vo: — Viešpatie, duokite 
man kentėti čia ant žemės, 

‘ , pirmą perėjo keletas metų. Joikiek norite, bi tik tuoj po
sykį įlipęs į sakyklą paša- planai subrendo. Ir štai mirties mano siela galėtų 
’ -: — Neatėjau ieškoti pradžioje gegužės mėn. tave pamatyti Danguje.

Švintant šeštadienio ry-

— Žinoma — Dar klebo- čių pulku, darantį vizitą 
nas norėjo paaiškinti, bet Mornesej. Kaip tik tada, 
Marytė padėkojusi, jau Marija ir jos draugės pir- 
skubėjo prie savo paliktų mą sykį pažino kun. Bosko 
broliukų. ; ir iš jo lūpų išgirdo paska-

rj - , . . ,, . ' tinimo žodžius: gerą dary-Pne gero dvasinio Man- . j-
jos išauklėjimo daug prisi-i 
dėjo kunigas Dominikas Po pirmo kun. Bosko 
Pestarino, kuris paskirtas grūdo pašėjimo Mornesej 
Mornesėj klebonu, ] ‘

tos pagarbos, kurią neva visa Lietuva teikia p. Smeto- kė: — Neatėjau ieškoti pradžioje gegužės mėn. 
nai, jis vis dėlto taip sutvarkė rinkimų mašineriją, kad darbo jūsų gražiuose vyn- 1871 m. Šventasis susau- 

rinko, nes rinkikai jo buvo išrinkti. Ranka ranką nu- čioje, Dievo vynuogyne: — narius, kad pasitarius dėl 
mazgojo. Jei p. Smetona būtų jau taip tikras, kad tau-' pasiliksiu tarp , jūsų, jei ^auJJ> 
ta jį gerbia ir myli, tai būtų davęs valią visai tautai jį 
išrinkti. Kadangi jį rinko tik tautininkų partijos nariai.

rinkimai išeitų vien jo naudai. Reiškia jis pats save is- uogynuose, bet čia bažny- kia savo kapitulos visus tuį gegužės 14 d. 1881 m. . - ....... .w . . . - — - . ! -r-r-, norma Iro H naaifaniia do1 •• tt
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Neperseniai “D-ko” redakcija gavo laišką, kuria
me reaguojama į straipsnį “Lietuvos prezidento rinki
mas”, tilpusį “D-ko” 80 num. Laiško autorius, pasira
šęs Jonas Baranauskas, sakosi esąs tik du mėnesiu iš 
Lietuvos, ten užaugęs ir žinąs iš pagrindų jos gyveni
mą. Jis stebisi, kaip galima ką nepalankaus rašyti a- 
pie p. Smetoną ir tautininkų partiją.

“Norėtųsi man paklausti — rašo p. Baranauskas
— ar yra buvęs dabar to straipsnio autorius Lietuvoje? 
Ar yra susipažinęs su tautiškosios vyriausybės nu
veiktais darbais? Ar jisai bent kiek turi atminties ir 
atsimena 1926 m. partinės vyriausybės pražūtingą 
veiklą tėvynei? Ar jis padarė palyginimą su anų dienų 
vyriausybės nuveiktais darbais ir šiandieninės tautiš
kosios vyriausybės darbais? Ar jis nemato to progre
so, tos pažangos, kokią padarė tautiškoji vyriausybė 
tautos gerovei? Ar jis matė, kaip entuziastiškai sutin
kamas mūsų malonusis senukas Respublikos Preziden
tas A. Smetona? Kodėl jį gi taip gerbia? Vienas yra at
sakymas: užtai, kad jis yra tikrasis tautos vadas, iš- , 
vedęs Lietuvą iš klaikių partinių šuntakių į tiesų vieš- greso eigą transliuoti per radio, tik kun. Mironui var- 
kelį. Jis yra galingiausios lietuvių jaunimo organizaci
jos “Jaunosios Lietuvos” šefas. Kaip miela pažiūrėti, 
kaip žygiuoja tiesios žalios gretos. Juk tai mūsų tau
tos ateitis — tautos žiedas, tas žaliasis kaimo jauni
mas. Tai 42,000 rinktinių Lietuvos sūnų ir dukrų, ku
rie pasišventę dirbti visoms išgalėms tautos gerovei!”

Labai gražus panegyrikas (pagyrimas) tautinin
kų partijai ir jos padarui “Jaunajai Lietuvai”. Tiesiog 
nurašyta iš tautininkiškos ideologijos vadovėlių. Ne
vienos ydos, nevienos silpnybės. Tačiau tas kaip tiktai 
verčia manyti, kad čia ne sveikas bešališkas apibūdini
mas, bet kažkokia vienpusiška propaginda. Pavelys p. 
Baranauskas padaryti jam dvi pastabi: kad varytų sa-
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man duosite darbo, kurio Kongregacijos įsteigimo, 
ieškau. Ir ištikrųjų, ėmėsi į Tik tada, kada po gero mė- 
darbą, ypatingai tarpe jau- nėšio apmąstymo ir mal- 
nimo, vesdamas juos prie dos, vėl susirinko kapitula, 
doros. Marija iš jo išmoko galutinai buvo įsteigta toji 
būti paklusni, atsisakyda- nauja Šv. kun. Bosko šei
ma nuo savo asmeniškų ma ir liko paskirti: kun.! 
nusistatymų; pernešti kitų Pestorino dvasios vaduko 
silpnybes, be išmetinėjimo;: Marija pirmoji viršininkė, 
būti kantri ir su kiekvienu Motina Marija Mazzarel- 
lygiąi elgtis, neparodyda- pasiaukavusi Dievo tar- 
ma jokios antipatijos ar nybai tapo visų dorybių pa- 
nuobodavimo-; šalintis^ nuo vyzdys. Drąsino savo drau- 
pavojų ir visur ieškoti gUS jei Dievo meilės viską 
vien tik Dievo garbės. i pernešti ir nekreipti dėme-

Dievas tas sielas, kurias šio į pasaulį. Sakydavo:—

Motina Marija Mazzarel-

vien tik Dievo garbės.

suvažiavo, kurie toli gražu nieko bendro neturi siškai atsitraukia 
su pavasarininkais, o atvažiavo tik pamatyti Kauną”. ]

Kaip matome, Jaunalietuviai viskas, Pavasarinin- niekingumą ir visiškai atši- 
kai niekis. Ir lenkpalaikius toleruoja, ir mirti rengiasi, duoda Dievo valiai. Už tat 
(Jei tautininkai ilgai valdžioj išsilaikys, tai ne tik Pa- įr Marijai atėjo sunkios 

bandymo dienos. Tapo už
pulta didelės dvasinės kri
zės, ėmė jaustis savo dide
lį nevertingumą: melsdavo
si, eidavo prie šv. Sakra
mentų ir jos širdis atrody
davo šalta, kaip ledas; at
likinėdavo savo visas pa
reigas, bet negaudavo ra
mybės, o kas labiausiai, 

, » • - . < i ( * I pritrūko jai noro apie tai:
ujami ir persekiojami, išaugo iki 50,000. Toks tai skir- pasisakyti savo dvasios 
tumas tarp tautininkiškos (Jaunalietuvių) ir katalikiš- vadui. Tik tada, kada savęs 
kai - tautiškos (Pavasarininkų) organizacijos. Vieni 1 
tik ant šakių iškeliami, kiti patys iškyla. j vu uvcujioaiu luiozuo |

Baigiant reikėtų padaryti p. Baranauskui dar vie- j atrado pilną ramybę. įtiek1 
na pastabėlę: su svaidymu “lenkpalankiais” Pavasari-1 vėliau buvo pagauta šūji- 
ninkų adresu reikėtų kiek atsargiau. Pirmiau negu kios ligos ir jau buvo ant 
smerkus Pavasarininkus, reikia apsižiūrėti, ar ir joĮ slenksčio apleisti šį pasaų- 
“malonusis senukas” nebus pasukęs į lenkų stovyklą*|lį. Tačiau, kiti buvo Dievo

’ ’ K.jsumetymai. Pasveiko, bet

vasarininkus, bet ir visą katalikišką jaunimą bandys 
numarinti; bandys, bet nepajėgs). P. Baranauskas 
daug ką mario ir daug ką žino. Bet ir mes, kad ir iš tolo, 
šį tą žinome bei nugirdime. Visų pirma, Pavasarininkų 
susivažiavo ne 40,000, o 50,000, gi viso kongrese daly
vavo per 100,000 žmonių. Taip pat žinome, kad tauti
ninkai iš pavydo ar nųgastavimo buvo uždraudę kon-

gaiš - negalais pavyko leidimą išgauti. Dar vieną daly
ką žinome: kad Jaunalietuviai, gausiai valdžios remia
mi, turi tik 42,000 narių, gi Pavasarininkai, valdžios 
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Motina Marija Mazzarello 
kartodama šventus, Jė
zaus, Marijos ir Juozapo, 
vardus, atidavė savo nesu
teptą sielą Aukščiausia
jam.

1925 m. gegužės mėn. 19 
d. stropiai išnagrinėjus 
Motinos Marijos Mazzarel
lo dorybes buvo įvesta Bea
tifikacijos ir Kanonizacijos 
byla.

O jau dabar š. m. lapkr. 
20 d. Šv. Tėvas Pius XI iš 
Vatikano, ištyręs, per jos 
užtarymą Dievo padarytus 
stebuklus, paskelbia visam 
pasauliui, tos garbingos 
Dievo Tarnaitės, Beatifi
kaciją.

Džiaugėsi Marijos Krikš
čionių Pagelbos Dukteris, 
džiaugėsi šv. kun. Bosko 
sūnūs, džiaugkitės ir jūs ti
kintieji turėdami danguje 
viena nauja Užtarytoja.

Ne vien tik turime džiau
gtis, bet taipgi turime pa
sekti Jos pėdomis. Visi e- 
same kviečiami dirbti Die
vo garbei ir sielų išgany
mui. Darbuokimės, dar
buokimės. Bet ne dė| že
miškos garbes, bet dėl Die
vo ir mūsų dvasines nau
dos.

Kun. J. Stašaitis, S.C.

sako, arba ką mano apie 
mus pasaulis. Leiskime 
šnekėti kiek tik kas nori, o 
mes darykime tai ką turi
me daryti, kad taptume 
šventos. Ji buvo tarp savo 
Seserų daugiau motina, 
kaip viršininkė: ji jas vi
suomet atjausdavo, ji jas 
visas mylėdavo ir su nepa
prastu kantrumu moky
davo atlikti savo šventas 
pareigas.

Marija norėdama, kad 
viskas būtų daroma dėl di
desnės Dievo garbės ir pri
siartinusi prie tų, kurios 
ką nors dirbdavo, užklaus

ydavo:—Delko dirbi? — 
I Dažnai kartodavo: — Ne- 
Į turime perdaug džiaugtis 
laimėje, nei perdaug liūdė
ti bėdoje.
— Linksminkimės visuo

met Dievuje.
Jos buvo didžiausi laimė

i

pergalėjo ir pilnai atsida
vė dvasiškio patarimams Kunigaikštis Trubeckojis

kuris neseniai priėmė Lie
tuvos pilietybę, Paryžiuje 
turi didelį radio aparatų 
fabriką. Esą, numatoma tą 
fabriką perkelti . Kauną.
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Šeimos Teisė Į Nuosavybę
* -

Lietuvos kareivėliai manievruose. Lapkričio 23 d. Lietuva mini kariuomenės įsikūrimo 
sukaktį. Dvidešimts metų atgal mūsų tautos jaunimas organizuotai stojo ginti Lietuvos ne
priklausomybę ir laisvę nuo priešų bermontininkų, bolševikų ir lenkų.

RERUM NOVARUM ENCIKLIKA.
4. Socializmas Ir To Kritika

• - - - 4* - r- ~

Prigimties tvarka griežtai reikalauja, kad šeimos 
tėvas parūpintų visa, kas gyvybei užlaikyti ir šiaip gy
venimui reikalinga tiems, kuriuos pagimdė; pati pri
gimtis įdėjo žmogui noro teikti savo vaikams visa, kas 
reikalinga, kad gyvenimui nevisada pastoviam esant, 
jie galėtų dorai gintis nuo skurdo ir vargo, nes jo vai
kai tai lyg jo paties atsikartojimas.

brangenybės: auksiniai lai
krodžiai, žiedai su brilijan- 
tais, auskarai, apyrankės, 
karoliai ir įvairiausi aukš
tos vertės papuošalai. Tos 
brangenybės nė vienam 
neprivalo kelti pavydo, nes 
tai yra individualios, nuo- _ 
širdžios aukos ir iškalbin
giausi akivaizdūs visų am
žių liudininkai žmonių ti
kėjimo ir pasitikėjimo Ma-• • nja.
— Ar neatsiranda mėgėjų 

“pasiskolint” kai ką?
— Atsirastų, bet saugo- 

jam. Vieną sidabrinę lėkš-
rrnn ereliu HSltn iccn.

Šitą savo pareigą jis teatliks, kai turės nuosavy
bės ir galės ją palikti savo vaikams. Kaip valstybė, tai 
lygiai ir šeima, kaip minėjome, yra tikra draugija ir 
valdoma savo atskiros, būtent, tėvo valdžios. Todėl šei
ma turi bent lygių su valstybe teisių, žinoma, neper
žengiant tiesioginio šeimos tikslo užbrėžtų ribų, rink
tis ir vartoti reikalingų priemonių savo sveikatai ir 
teisėtai laisvei ginti. Pasakėme bent lygių teisių, nes 
šeima yra kaip ir sąvoka ir gyvenime pirmesnė už val
stybę, užtat ir jos teisės bei pareigos yra pirmesnės ir 
daugiau įgimtos. Jeigu atskiri piliečiai ir šeimos, pri
sidėdami prie valstybės, iš jos turėtų nuostolių, o ne 
naudos, ir savo teisių suvaržymo vietoje jų apgynimo, 
tai greičiau reikėtų neapkęsti valstybės, o ne jos no
rėti. /

Valstybės Pareiga Į Šeimą
Didžiai ir pavojingai klysta, kurie nori, kad valsty

bė savo nuožiūra kištųsi į vidujinį šeimos gyvenimą. 
Žinoma, jeigu kuri šeima atsiduria didžiausiame skur
de ir pati iš tos būklės išbrįsti negali, tuomet teisinga, 
kad valstybė tokiuose atvejuose privalo padėti, nes at
skiros šeimos juk yra pačios valstybės dalys. Lygiai 
vyriausybė privalo įsikišti ir tuomet, kada šeimoje yra 
labai mindžiojamos vieno kurio jos nario teisės ir pri
valo kiekvienam padėti jas atgauti. Bet tai nereiškia 
pasisavinti piliečių teises, bet tik jas ginti ir patvirtin
ti teisinga ir būtina globa. Bet vyriausybė turi tuo ir 
tenkintis, nes, peržengdama tas ribas, ji sulaužytų 
prigimtąją šeimos teisę. Tėvo teisės yra savyje nepa
naikinamos ir nė valstybė negali jų pasisavinti, nes 
tos teisės, kaip ir žmonių gyvybė, eina iš vieno šaltinio. 
“Vaikai yra nelyginant savo tėvų dalis” ir lyg jų as
mens išplėtimas. Ir tiksliai kalbant, jie stoja į visuo
menę ir į valstybę ne patys betarpiškai, bet šeimai, 
kurioje gimė, tarpininkaujant. Dėl tos pačios priežas
ties, būtent, “kad vaikai jau iš prigimties yra tėvų da
lis... jie lieka tėvų globoje, kol jie patys* nepradės val
dytis savo protu ir savo valia”. Užtat socialistai, pastū
mė į šalį tėvų globą ir įvedė valstybės priežiūrą šeimai, 
eina prieš prigimties teisingumą ir ardo šeimos gyve
nimo pastovumą.

Žmonių Teisės Reikia Gerbti

i

i

Vilniau senoji pilis Gedimino 
Sostine mūsų širdis Lietuvos!
Kas lietuvių tavęs šiandien nežino!? 
Neišeinie nė vienam iš galvos.
Tų mūsų simbolis nepriklausomybės. 
Dvasinės mūsų kultūros lopšys. 
Gyvas reiškėjas senosios galybės. 
Protėvių mūsų garbės branduolys.
Tu mūsų aušrinė, tu mūsų didybė 
Aiškiai bestovi visų akyse
Tau atvaduoti didžiausia vienybė 
Puikiai keroja visų širdyse.
Mūsų netemsta svajonės auksinės 
Viena visi tegyvenam viltim.
Rūmai mūriniai pirkios šiaudinės 
Šiandien liguistai klejoja tavim.
Niekam pavergti tavęs nebeduosim! 
Artinas tavo jau laisvės diena!
Tave brangiausia kaina atvaduosimi 
Nesulaikys nei kova kruvina.
Vilniau! grobikams tavęs nepaliksim, 
Visas pasaulis ūmai pamatys!
Toliai vis mes ramiai neužmigsim, 
Koliai tave okupantai valdys.

v •

Motinos
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Meldutis.

Vilniaus Krašto Vaizdai Ir Žmonės

kuprinėmis lazdomis, stu
dentai, sušilę draikytais 
plaukais darbininkai ir ū-! 
kininkai su kiaušinių pinti- j 
nėmis, su pirkinių pundais.! 
Visi kukliai klaupiasi gat
vėje, kelia akis aukštyn ir 
kalba kiekvienas sau priei
namiausiu būdu į Gailės-Į 
tingumo Motiną. Kas nori' 
Mariją iš arčiau pamatyti,' 
eina į koplyčią. Tik korido-

tę nuo gelių vis dėlto išsi
nešė. Jau 1708 m. sako, 
vienas rusų kareivis norėjo 
nuo paveikslo sidabro ap
darą nutraukt, bet nepasi
sekė.

Kaip atsirado paveikslas 
Aušros Vartuose — tikrai 

_ _ __ ____  ~_ ' nežinia. Spėjama, kad 1570 
j kursi jų į metus. Labai riu- Yį Jėzuitai č*a Pakabino, 
džiugau sutikęs lietuviškai Vėliau 1671 im atvykę kar- 
kalbantį vienuolį karmeli- rYeY^a^. Pas^a^^ 
tą.
— Kas išmokino, 

lietuviškai ?
— O gi pats išmokau iš 

knygų. Dvejus metus pa-

I

Aušros Vartus aplanko, 
maždaug tūkstantis eks-

plyčią ir į ją perkėlė sidab-
tėve r° apdaru papuošę tą patį

paveikslą.
Dabartinė koplyčia išsili- 

kusi iš 1829 m. Ji pastaty-
vargau, užtat dabar galiu ta vienl*iš 9 Vilnįaua

.... ___lietuviškai išpažinčių klau- miest0 vart«' ™ '
ry keistai skamba didelis syti. — Tai tėvas Fausti- a- miest° apgynimo tiks- 
------- - -■ ' jaunas simpatingas lams-Klt°Je PuseĮe yra ke' 

Uos eilės apvalių šaudymui 
Pradėjau kalbinti kitus, skylių; pačio j aukštumoj 

Lietuvos Vytis iš XVII am.
._______ ..___ o________ zakristijonas kilimo įr Įemai d^įis e£?lis; Ya’
tojų. Kiek čia karštų mal-; lietuvis. Jo tėvas ir dabar kabintas 1923 m. Koplyčia 

padėkojimų; tebegyvena Nepriklauso- paskutinį kartą atremon-

plakatas: “Saugokis va- nas, 
gių”. Nedidelė koplytėlė vyras, 
visuomet pilna žmonių, y- ~ 
pač atidengus paveikslą ir pasirodė, kad ir vyriau- 
netrūksta Marijai garbin- i sias i

dų, prašymų, padėkojimų \ tebegyvena Nepriklauso- PasKULinj Kartą atremon- 
ir dejonių paliekama! Štaiįmoj, bet jau 20 metų jokių ~ Ko-

I
———— — ——- *

Toje pat gavėję yra ir ki
ti “Aušros Vartai”. Rusai 
savo laiku susigundė irgi 

______________ _ Geriausi įgytų malonių Panašiu būdu pakelti savo 
liai vyrai suklupę ir išsiė- dokumentai yra votai, ku- pietizmą. Tad prie
mę knygutes kartu gieda rių koplyčioje priskaitoma Trejybes cerkves^ (sta
šu visais. Kiti veidus paslė- iki 14.000. 
pę delnuose lyg tramdo sa- dys ir lentutės su įrašais . . .
vyje užtvinusius jausmus, suliedinti viena prie kitos r.us Y3:??8 ir.^au a a" “ 

Kiekvieną dieną iki 12 ir tartum kilimu išklotos timtl 1S katalikų Aus. Var-

v •

klūpi mergaitė akis įbedu- žinių apie jį neturįs. Dar 'PlycU administruoja, 
si į paveikslą, jos visas kū- vienas patarnautojas pra- nY?^a^ Karmelitai, 
nas iš įsitempimo, rodos, dėjo kalbėti lietuviškai, ir . t 
ims slinkti pirmyn, veidas Aušros Vartai pasidarė sa- Austos Vartai . _ 
lyg ekstazėje, be kraujo, o vi. \i __  - .
lūpos kažką taria. Jaunuo- <

Sidabrinės šir-i Julijonos Algirdie- .
nės) pasidirbdino tam tik-..

tų paveikslą, bet niekas iš. 
to neišėjo. XX Amž.

Bet be minėtos neteisybės labai aišku, koks sumi
šimas ir visos tvarkos iširimas kiltų ir kokia sunki bei 
nepakenčiama iš to pasidarytų piliečių vergija. Savi
tarpis pavydas, nepasitenkinimas ir nesantaika, tai so
cialistų mokslo vaisiai. Atėmus žmogui tai, kas jo su
manumą bei darbštumą žadina, būtinai išsektų ir pa
tys turtų šaltiniai. Toji gi lygybė, apie kurią jie sva
joja, būtų ne kas kita tik lygus visų žmonių skurdas 
ir vargas. Iš to viso aišku, kad socializmo prasimany
mus iš visų nuosavybių padaryti vieną bendrą turtą, 
reikia griežtai atmesti, nes, pirma, jis kenkia tiems, 
kuriems reikia dabar padėti, darbininkams, o antra, 
jis priešingas įgimta jai žmogaus teisei, ir trečia, jis 
iškraipo valstybės pareigų supratimą bei drumščia 
viešąją ramybę. Todėl, norint padėti liaudžiai, reikia 
pirmiausia laikytis taisyklės, kad atskirų žmonių nuo
savybės yra neliačiamos. Tai pastebėję, nurodysime 
kur reikia ieškoti norimos pagalbos.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kieno pareiga yra užlaikyti šeimą? Kokį atlygini
mą tėvas privalo gauti už savo darbą?

2. Kodėl valstybe turi rūpintis žmonių gerove? Ar 
žmogus privalo tarnauti valstybei ar valstybė žmogui?!

3. Kada valstybė privalo kištis į šeimos reikalus? Ąr 
valstybė turėtų šeimas valdyti ar tik joms padėti pa
kilti iš skurdo ir vargo?

4. Kodėl socializmo mokslas apie privatinę nuosavy
bę yra pragaištingas? Ką pasakyti apie tuos socialis
tų vadus, kurie tupėjo milijonus dolerių vertės nuosa
vybių, kaip tai, Vandervelde, Belgijoje; Bebel ir Sin- 
ger, Vokietijoje; Millerand, Jaures, Gerault-Richard, 
Bertaux, Vailland ir La Furgue, Prancūzijoje; Engels 
ir Karolius Marksas, Vokietijoje: o patys sako, kad viš
tas turi būti valstybės?

5. Ar Katalikas gali būti tikru Kataliku įr tuo pačiu
metu tikru socialistu? ' fl<

6. Ar Katalikai gali balsuoti už socialistų kandidatus 
į vyriausybės vietas?

— Ponai, štai šepečiai tik- niuodama derina spalvas 
rų šerių... pirkite šilkinius 
marškinius... — taip šau
kia Vilniaus vyrai čia pati 
šaligatvy pasitiesę savo 
prekes, tartum būtų koks 
skubus pardavimas ar lici- 
tacija. Netrūksta čia nei 
puodų, nei peilių ir šukų, o 
jų pardavėjai palydi kiek
vieną praeivį savo akimis, j 
Toliau triukšmingai de
monstruoja kažkoks išra
dėjas ekonomišką muilą, 
lengvą kaklaraiščių užriši
mo būdą: 

į — Prašau, ponas, tamstai, 
į tur būt, dar peikia aukso 
vijęs iš užpakalio vyrukas 
plunksnos: patvari... atsi- 
bruka į rankas “parkerį”. 
Nejaugi būsiu pametęs? — 
čiupteli už kišenės ir lyg 
susigėsti:
— A, ne, ne... nereikia.
Antai juda žmogelis su

sikūprinęs ųuo storų stal
dengčių naštos. Jis einą iš 
gatvės į gatvę, ir nors už jį 
jau gana kalba įjgi kutai, 
languoti dryžuoti' audeklų 
gabalai, apie kuriu svorį ir 
patvarumą liudija nulinkę 
pečiai, bet ir jis netyli.

Iš užkampio iššoka ilgas 
vežimas, jb ratai barška 
akmėriuotu grindiniu, su
keldami kurtinanti trenks
mą ir numaukdami praęi- 
vhj’intlmius pokalbius.

Tik gėlių pardavėjai tat 
nieko nekliudo: ji viena, 
kuri nešaukia. Ji tyliai niū-

pasitikėdama kalendorium 
ir savo nusimanymu spal
vų harmonijų mene. Ir kaip 
džiugu, kada malonus pa
darėlis priėjęs pusbalsiu 
prataria: — Žinote, man 
reikėtų rytojui... tik neži
nau... — tada ji parodo sa
vo sugebėjimus.

Arčiau Aušros Vartų 
daugėja kitos rūšies pre
kiautojų.
— Atsiminimui iš Vil

niaus —- segtukai, medalį- 
jonai, smeigtukai po dvide
šimt grašių!

s

vai. laikomos mišios, gi va- koplyčios sienos. įrašu yra 
kare 6 vai. giedama ir kai- įvairių, pvz.: “Ačiū už pasi- 
bama litanija, skaitomi pa- gailėjimą”, 
siaukojimo aktai, gieda- apgyniman pavedu Algir- 
mos giesmės pritariant e-dūką”. “Duok man sveika- 
lektriniams vargonams, o tos ir širdį Jonuko” etc. 
jų garsus garsintuvai neša I Kapitonas vėl dėkoja už 
į gatvę ir čia minios žmo-' vaiko išgydymą. Jauhave- 
nių jungiasi į vieną galingą džių pasiaukojimas: 
chorą. ~

Prie Aušros Vartų pasi- atvedžiau, 
žvalgius atrodo, kad visi 
žmonės dievobaimingi ir 
geri. Net žydeliai eidami 
pro čia nusiima kepures ir 
tyliai, be triukšmo, praeina 
pro šalį.
— Ar yra įstatymas nusi- j 

imt kepures?, klausiu.
— Ne, nėra jokio rašyto ordenai, emblemos ir kiti Sąjunga artimiausiu laiku 

įstatymo. Amžių žmonių; atsižymėjimo ženklai pul- numato suruošti Lietuvos
kininko iš “Kauno Lietu- meno parodas Vengrijoje, 
vos” su stambiu lenk. įra- Italijoje, Prancūzijoje, Če- 
šu: “Meilė reikalauja au- koslovakijoje ir Švedijoje, 
kos”. o vėliau ir kitur. Pirmoje

— Ar lietuviškų įrašų ne- eilėje parodos ruošiamos 
buvo, ar jie pašalinti?, tuose kraštuose, kurių me-. 
klausiu prižiūrėtojų. no parodos buvo suruoštos
— Tur būt yra, gal tik Lietuvoje. Galimas daly- 

aukštai. kas, kad Lietuvos meno pa-
Šalia paveikslo, po stiklu,' rodos bus suruoštos ir 

sukabinėtos nepaprastos Jungtinių Amerikos Vals-

“Motina, tavo
Lietuvos Meno Parodos 

Užsieniuose
Lietuvos dailininkai dar 

neseniai turėjo dvi organi- 
“O zacijas, kurios dabar yra 

Motina, štai Tavo vaikas susijungusios į vieną Lie- 
, kas man bran- tuvos Dailininkų Sąjungą.

— Visi dailininkai, būdamigiausia, — savo žmoną
dar vieną Tavo vaiką... vienoje organizacijoje, turi 
Duok, kad mes iki paskuti-' daugiau pajėgų ir užsimo- 
nio atodūsio gyventumėm I jimų didesniems darbams, 
kartu laimingi... Irena ir Tas matyti ir iš neseniai į- 
Vladislovas”. (1937 m.). vykusio visuotino dailinin- 

Yra viena sidabrinė len- kų susirinkimo.
telė, ant kurios sukabinti Be kitų darbų, Dailininkų

pagarba Marijai sudarė šią! 
tradiciją, kuriai niekas ne
privalo nusišengti. Kartą 
vienas karininkas atsistojo

Jei nenori pirkti, tai ir a-su kepure, tai nepraėjo nė 
kių neganyk ant jo sus- minutės, ir jo kepurė gulė- 
meigtų į lentutę blizgučių, jo ant žemės. Tuo pasirū- 
— pina patys tikintieji, nes

jie nepakenčia, kad praei
viai niekintų tai, kas visu
mai šventa yra.

nes tada aiškiai pasiūlys 
ir, nors labai tingėtume!, 
turėsi numot ranka ar 
smarkiai galva papurtyt.

‘ Atsidūręs tokiame chao
se, kame rodosi girdi iš vi
sų kampų: “duonos, duo
nos...”, pagalvoji:
— Vilniaū, kur toji didy

bė ir drausmė!
Vis dėlto vienoje vitrino

je yra pakabintas Vytauto 
Didžiojo paveikslas. Tai 
lietuvių knygynas.

Sugriaudė Aušros Vartų 
vargonai. Kas būtų iš Vil
niaus šiais laikais be Auš
ros Varių? Dabar jie yra 
toji vietai kur renkasi įvai
rių tautų, įvairaus luomo 
ir padėties žmonės. Čia ku
nigai, ‘ karininkai, jūrinin
kai, uniformuoti skautai su ietuvos Raitelis Nugali Kliūtį

mti- - ------- ■ '--------- -

v •

tybių kai kuriuose mies
tuose, kur daugiau gyvena 
lietuvių.

Dabar visi dailininkai 
ruošiasi jubiliejinei meno 
parodai, kuri bus atidaryta 
Kaune gruodžio mėn. 4 die- 

įną ir tęsis iki sausio mėn. 
15 dienos. Eksponatai šiai 
parodai priimami iki lap
kričio mėn. 25 dienos. Pa
rodoje bus skulptūros, ta
pybos, grafikos ir pritai
komojo meno skyriai. Pa- 

I rodą pilnai pavaizduok pa
starųjų laikų Lietuvos me
ną; joje dailininkai parodys 
daug savų kūrinių, jokiose 
parodose dar nebuvusių.
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kas girdėti4 Lietuvių
KOLONIJOSE

Puikus Ir Impresingas Glasgow'o Blaivybės Dr-jos Choro 
Metinis Bankietas

GLASG0W, ŠKOTIJA — Grakausko, — Šk. L. Jaunimo 
Penktadienį, 5 d. lapkričio, Sąjungos Centro pirmininko, ir. 

Glasgow’o Blaivybės dr-ja savo choro vado, p. J. Vaičiulio pa- 
(Blaivybės dr-jos) chorui, kurs prašytas, kun. J. Gutauskas pa- 
ir svetainėje dainuoja ir bažny- sako trumpą atatinkamą kalbą,| 
čioje gieda, šįmet taip kaip ir kurioje, iškelia visokeleriopą! 
pereitaisiais metais, suruošė dy- reikšmę ir svarbą organizuoto iri 
kai puikų metinį bankietą, su išlavinto choro dabartiniu lai-’ 
dvejomis vaišėmis. Bankietas, ku; 2) Blaivybės dr-jos pirmi- 
kaip ir visi kiti lietuvių katalikų ninko, p.-J. Dailidės trumpa pra- 
parengimai, įvyko Blaivybės dr- kalbėlė, kurioje marguliuoja į- 
jos svetainėje, kuri šiam ban- vairūs choro pagyrimai ir para-Į 
kietui specialiai įvairiomis de- ginimai, o po jos, jo paties (Blai- 
koracijomis buvo papuošta. Ban- vybės pirmininko), p-lei J. Sa- 
kiete visi Blaivybės dr-jos choro rafinaitei, — choro dirigentei, i 
nariai ir narės, dalyvavo nemo- asmeninės dovanos įteikimas;; 
karnai. Apart choro narių, — 3) Šk. L. K. šv. Kazimiero Pa- , 
bankiete dalyvavo taipogi ir rapijinės dr-jos Centro pirmi-1 
kaikurie kitų dr-jų valdybų pir- ninko, p. J. Žylos, graži prakal- 
mininkai ir nariai ir keletas sve- bėlė; 4) P. A. Poškos paskaity- 
čių. Šis bankietas daugiau buvo tas juokingas įvairių žinių biu- 
privatinio, negu visuomeninio lėtinis (pranešimas) ; 5) Dviejų 
pobūdžio.

f

Lietuvos karininkai. Kairėje gen. Raštikis, kariuome
nės vadas, kalba į minią ginklų įteikimo proga.

DIDŽIAUSIO ŽMONIJOS GERADARIO 
SUKAKTUVĖS

Apie 10 vai. vakaro, choro na
riams, svečiams ir viešnioms ki
tiems susirinkus, — trumpa kun. 
J. Gutausko malda prasidėjo 
pirmosios vaišės. Po vaišių pra
sidėjo ilga ir gana įvairi šio ban- 
kieto programa, kurią, išskyrus 
dalį kalbų, — visą ištisai iki ga
lo išpyldė patys gerb. choristai 
ir choristės. Programa vyko se
kama tvarka:

1) Bankieto vedėjo, p. Ed.

Čia keli mėnesiai atgal susi- 
, Principiniu vakaro kalbėtojų tvėrė Kultūros ratelis iš katali- 
buvo Konsulas Daužvardis. Jis kių moterų. Prisirašė daug pro- 
lietuvių ir anglų kalbomis nu- fesionalių moterų, kurios pasi- 
švietė Lietuvos pažangą, išdėstė ryžusios darbuotis tarp lietuvių, 
jos padėtį, ir santikius su kai- Per pereitus kelis mėnesius šios 
mynais, ir pabrėžė, nedvejotiną moterys 
reikalingumą tautos vienybės.

Po Konsulo Daužvardžio ilges- steigtas mažųjų vaikelių ^ty
nęs kalbos, trumpai kalbėjo —*- T----- '--------_-i„.i_.A_

; Gub. Cochran, Kongresmonas

suorganizavo Girls
Scouts. Jų pasidarbavimu į-

rius Šv. Jurgio par. mokykloje. 
Pereitame susirinkime moteris

Sykes 4 Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sar.born Block
VVashington St., Norwood, Mass. 

Tel. Nonvood 0330
Gyvenimo, Vieta:

32 WALNUT AVĖ/“"' 
Tel. Nonvood 1020

>
> 
’»!r 
i

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

William J.Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

vyrų ir dviejų panelių du kvar
tetai: “Mes broliai seselės” ir 
“Augo girelei”; 6) Juokingi 
tarptautinių kareivių būrio veik
smai ir dainos; 7) Dviejų pane
lių du duetai: “Močiute mano” 
ir “Tu tėvelio močiutė”; 8) Juo
kinga keturių vyrų komikos dai
na: “Blynai blynai”; 9) Dviejų 
panelių duetas: “Vai ko atjo
jai”; 10) Choro dirigentės, p- 
lės J. Sarafinaitės, dvi dainos: 
“Leiskit į Tėvynę” ir “Pasaky
kite jei, mieli žiedai”; 11) Cho
ro vado p. J. Vaičiulio, p-lei J.l 
Sarafinaitei padėkos žodis; 12) 
Pačios choro dirigentės, visiems 
padėkos žodis ir padėka už į- 
teiktą dovaną; 13) Visų choro 
narių bendra daina: “Ilgiausių 
metų”. Programos pabaiga ir 
šokių pradžia.

Truputį prieš 1 vai. ryto, buvo 
antros vaišės, jau be pasninko, 
— su mėsiškais valgiais, po ku
rių vėl vyko šokiai, įvairiausi 
žaidimai ir dainos, kurios nusi
tęsė veik iki 5 valandai ryto.

Blaivybės dr-jos Valdyba 
gerb. bankieto šeimininkėms už 
jų darbą; gerb. chorui už jo viso 
meto dainas ir giesmes; gerb. 
p.p. Grakauskams (S. ir E.), 
p.p. Balsyčiams, p.p. Žylams ir j 
p-niai M. Lebedienei, už sutik
tas chorui dovanas nuoširdžiai 
dėkoja! Nemažiau dėkoja ir pats 
choras Blaivybės dr-jai už stam- ‘ 
bią piniginę auką arba dovaną 
ir už taip šaunų jam suruoštą 
metinį bankietą!

J. Butkevičius.

lios — Mikas Tribonzis — Jonas you in our midst. For you these1 SHENANDOAH. PA.
Tamulioms; Jaunikis Andrius little songs are to be sung. May. '
Tribonzis — Jonas Karauskas; they keep the sunshine of your 
Našlys — Stasys Dambrauskas; smiles forever in your hearts”. i 
Svečia — Julė Bižienė; Čigonė— 
Marijona Vilkauskienė; Kvies
lys — Juozas Andruškevičius; 
Pabroliai — Petras Česokas ir 
Mikas Alikonis. Pamergės — 
Julė Česnulevičiūtė ir Lena 
Sveiklienė. Kaiminkos — Ag
nietė Gaidienė, Rožė Skliutienė, 
Kašte Zapėnienė ir Uršulė 
Grauslienė.

Visi vaidintojai puikiai atliko McLaughlin, Šerifas Hopkins, į gydytoja, Dr. M. Remeika skai- 
savo roles. O svotas taip visus steito seimelį kandidatas Gutau- tė paskaitą, 
prijuokino, kad žmonės atsiminę skas (Gotoski), Klebonas Juse- 
dar ir dabar tebesijuokia. Taipgi vičius, ir keli kiti. Visi džiaugė-’ 
sudainavo duetą dvi dainas — si Lietuvos Nepriklausomybės 
ponia Ona Skirkevičienė ir Jonas skaitlingu bei entuziastišku mi- 
Tamulionis. nėjimu ir linkėjo Lietuvai am-

Kun. Dr. Antanas Bružas bu- žinos nepriklausomybės ir nuo- 
j vo programos vedėju ir gražiai latinės pažangos, 
padzūkavo. į Kaip vakarienėje, taip ir pra-

šv. Onos draugijos narės nuo- kalbose dalyvavo beveik visa lie- 
širdžiai dėkoja vaidintojams, tuvių kolonija, ir seni ir jauni. 
Tėveliui Bružui už pasakytą kai- Pavalgydinimui svečių teko da
bą, pp. Jonui Tamulioniui ir O. ryti kelios pakaitos, o programo 
Skirkevičienei už dainas ir vi- bei kalbų laiku parapijinė salė 
siems atsilankusiems, ypač Lo- buvo kimštinai prikimšta nuo 
well’io Aušros Vartų draugijos estrados iki šalygatvio. Vėliau
narėms, kurios taip skaitlingai atėjusieji nebegalėjo salėn įlys- Sekmadienį, lapkričio 27 d., J.

ti. |W. Cooper High School audito-
Programą vedė nenuilstantis riume įvyks koncertas, 8:15 vai. 

kolonijos veikėjas Petručionis. vakare. Atvyksta iš New Jersey 
Po programo sekė šokiai. Jie 

tęsėsi iki vėlumos. Visa šventės 
ceremonija truko apie aštuonias 
valandas, prasidėjo apie ketvir
tą po piet ir pasibaigė apie dvy
liktą vidurnakty. Kaimynas.

NASHUA, N. H
DZŪKŲ VESTUVES 

PAVYKO

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Visoje Vokietijoje šiemet 
minimas Robertas Kochas, 
didysis žmonijos geradaris, 
džiovos bacilos suradėjas. 
Dabar sukanka 95 m. nuo 
jo gimimo. Baigęs gimna
ziją, Kochas mokėsi medi
cinos Getingos universite
te. Kurį laiką dirbo Ham
burgo pamišėlių namuose. 
Tačiau pamišėlių gydymas 
Kocho nežavėjo. Vėliau 
persikėlė gydytojauti į ma
žą miestelį. Čia atspėjamu 
laiku per mikroskopą tyri
nėdavo įvairius gyvius. 
Naujas, svetimas, iki šiol 
nepažintas pasaulis Kochą 
labai domino. Kochas kar
tą paėmė po mikroskopu 
lašą juodlige sirgusio gy
vulio kraujo.
mas pamatė, kad tame laše

juda tūkstančiai lazdučių. 
Toliau betirdamas pamatė, 
kad kai kurios jų nustoja 
judėjusios ir pamažu ding
sta, o kitos dalijasi į dvi pa
našias lazdutes. Čia Kochui 
kilo mintis, ar nebus tos 
lazdutės juodligės bakteri
joms. Vėlesni tyrinėjimai 
parodė, kad Kochas nekly
do. Su tais išradimais Ko
chas nuvyko į Vroclavą. 
Ten buvo du garsūs uni
versiteto gydytojai, kurie 
taip pat dirbo toje srityje. 
Šie labai susidomėjo jauno 
provincijos gydytojo dar
bais ir parūpino jam vietą 
Vroclavo mieste. Iš čia ne
trukus persikraustė į Ber
lyną, kur valdžia parėmė 
jo pastangas, suteikė labo
ratoriją ir reikalingus įran- 

■ kius. Kochas, darydamas į- 
vairius bandymus, žymiai 
patobulino bakteriologijos 
techniką.

1882 m. Kochas atliko di
džiausią savo darbą: sura
do džiovos bacilą. Garsas 
apie tai pasklido plačiai ne 
tik mokslininkų, bet ir 
šiaip jau žmonių tarpe. Gi
mė viltis, kad džiova, di
džiausia žmonijos rykštė, 
bus nugalėta. Kocho var
das pasidarė plačiai žino
mas. Kai 1894 m. Indijoje 
įvyko choleros epidemija, 

i valdžia nusiuntė jį į tą kra- 
j štą surasti tos baisios ligos 
bakteriją. Ir čia Kochui pa
vyko. Jis surado į kablelį 
panašią bakteriją ir nusta
tė, kad cholera plinta ge
riant nešvarų vandenį ar 
valgant užkrėstą maistą.

Negana to. Kochas drau
ge su Ebertu surado vidu
rių šiltinės bakteriją, pato
bulino piktojo drugio ir 
miego ligos gydymo būdus. 
1905 m. švedų Mokslo Aka
demija Robertui Kochui 
paskyrė Nobelio premiją. 
Robertas Kochas, rašo už
sienio spauda, laikomas 
vienu didžiausiu žmonijos 
geradariu.

1

Bežiūrėda-

Rinkimuose dalyvavo ir dar
bavosi daug lietuvių. Vienas iš 
gabiausių politikoje, gal nesu
klysiu pasakęs, tai p. Vincas A. 
Krasnevičius, advokatas. Jis y- 
ra Pennsylvania Valstybės lie
tuvių respublikonų pirmininkas. 
Taipgi netrūksta gabumų politi
koje ir mūsų moterims, būtent, 
pp. J. Jurkevičienei ir A. Žai- 
kauskienei, kurios darbuojasi 
Moterų Demokratų Klube.

giminių ir draugų bei kaimynų.
Kapinėse paskutinį patarnavi

mą ir maldas atliko vietinis kle
bonas kun. M. Pankus. Kaip 
graudu buvo atsisveikinti, bet 
taip Aukščiausiojo buvo skirta.

Liūdinčiai Marijonai Navic
kienei ir sūnams, seniems tėve
liams ir visiems giminėms reiš
kiu gilią užuojautą šioje sunkio
je nuliūdimo valandoje. Lai 
Aukščiausias suramina visus ir 
lai suteikia a. a. Juozo vėlei am
žiną ramybę dangaus karalijoj.

į

Klebonas kun. M. Pankus pra
nešė, kad lapkričio 27 d. mūsų 
bažnyčioje prasidės 40 valandų 
atlaidai. Ši žinia yra maloni 
kiekvienam parapijonui, nes tu
rėsime progą pasinaudoti gau
siomis Dievo malonėmis. Taigi 
visi ruoškitės skaitlingai daly
vauti kiekvieną vakarą ir dieną 
pamaldose. Gargždiškė.

atsilankė; p. Juozui Mikelioniui 
už kėdes, kurias jis paskolino. 
Draugijai liko gražaus pelno.

Šv. Onos Dr-jos 'Narė.

OMAHA, NEBRASKA

DAHBURY, CONN.

Lapkr. (Nov.) 6 dieną įvyko 
Dzūkų Vestuvės, kurias surengė 
Šv. Onos draugija. Atsilankė 
daug žmonių. Buvo privažiavę 
svečių iš šių miestų: Lowell, 
Lawrence, Haverhill, Gardner, 
Manchester, Pepperill ir Merri- 
mac.

j Šie asmenys išpildė “Vestu
ves”: Tėvas Pilipauskas — Ka
zimieras Nadzeika, 
lipauskienė
Duktė Magdutė 
mulevičienė; Svotas iš Gribau-

Danburio lietuviai darbinin
kai gražiai gyvena. Bedarbių 
mažai randasi. Daugiausia dirba 
skrybėlių dirbtuvėse. Turi LRK 
SA 304 kuopą. Nemažai lietuvių 
priklauso, ir dar daug nori pri
sirašyti dabartiniu vajaus laiku. 
Tai gabus šios kuopos veikėjas, 
p. F. Zurinskas sumanė surengti 
istorišką parengimą, kokio dar 
niekada nėra buvę. Rengia pra
kalbas, teatrą ir šokius. Hart
fordo artistai suvaidins “An
drius Salemonas”, juokingą ko
mediją, kun. J. Kripo parašyta. 
A. J. Kaunietis pasakys kalbą.

E. Digimo orkestras iš Wa- 
terbury, Conn. gros visokius šo
kius. Tai vietiniai ir apylinkės 
lietuviai ir kitų kolonijų nepra
leiskite progos. Senesnieji drau
gai ir jaunimas turės progą susi
pažinti su Danburio jaunimu ir 
gražiai pašokti lapkričio 26, 
(šeštadienio vakare). Visi į 
Danbury, Conn.

A. P. Krikščiūnas.

art. Jonė Žukauskaitė išpildyti 
dalį programos. Ji yra pasižy
mėjusi dainininkė. Be to, gau
sus Šv. Jurgio parapijos choras, 
vadovaujant muzikui Vincui 
Medoniui sudainuos daug gra
žių dainų. Vietinė artistė p. A- 
nastazija Medonienė, smuikinin
kė ir p. Ieva Jurkevičiūtė, pia
nistė dalyvaus programoje. Įsi
gykite tikietus iš anksto, nes 
vėliau galite negauti. Koncerto 
programa bus turininga ir įvai
ri. Pelnas Šv. Jurgio parapijai.

Ene.

Lietuviai, vadovybėje klebono 
kun. J. Jusevičiaus, suruošė la
bai gražų Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukaktuvių pa
minėjimą lapkričio 6 d. Į pami
nėjimą pasikvietė iš Chicagos 
Lietuvos Konsulą P. Daužvardį, 
Nebraskos gubernatorių Co- 
chran, l 
Laughlin, ir daug kitų miesto ir, 
apskrities (county) valdininkų.

Programą labai gražiai išpil
dė parapijos mokyklos seserų 
kazimieriečių priruošti vaikai, 
ir Vyčių kuopos šokėjai. Vaikai 
netik gražiai padainavo, bet ir 
labai jautriai, sekamais žodžiais, 
dvi mergaitės Konsulą ir sve
čius pasveikino:

“Mylimas Klebone, 
Sveteliai: Kaip miela man, Lie
tuvos dukrelei pakalbėt apie tą 
mylimą šalelę, matant čia Gerb. 
Poną Daužvardį, ir žinodama, 
kad jis ją taip garbingai atsto
vauja.

Kaip gera šalelėj gimtinėj, 
džiaugsmas meile mus gaivina, no, Branfordo ir kitų apylinkių nigaikščio Vytauto draugijų na- 
ją tik prisiminus. 0 džiaugsmas h..™
dvigubai didesnis, kad dvide
šimts metų atgal, nukrito pan
čiai Lietuvos. Ir štai galia sava, 
takais garbės, takais šviesos, 

j jau skuba, kopia iš tamsos. Tė- ninkai ir dvasios vadai pagalbon rimtas žmogus, švelnaus būdo, 
vyne mūsų laisva, Nušviesk jai 

i Viešpatie kelius, palaimink žygį 
jos. Laisva tauta kilnyn, stip
ryn, ir taip prie laimės amžinos. 
Žydėk, žydėk mūs Lietuva, švie
si, laiminga ir laisva.

Dear Father and guests: No

WORCESTER, MASS
Aušros Vartų Moterų Socijali- 

nio Klubo mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, lapkričio 

us gupernuLurzų vu- 2g d> 7;30 yalandą vakare> 
U. S. kongresmoną Mc-I .. . . -. RvipxiamA af.rapijos svetainėje. Kviečiame at- 

• silankyti. Korespondentė.

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių šv. Kazimiero par.

liūdime savo žmoną Marijoną, 
Į sūnūs Vladą ir Stanislovą, tėve
lį ir motinėlę, taipgi 2 broliu ir 
2 seseri Lietuvoje, kurie liūdi ne
tekę savo mylimo sūnaus ir bro
lio. Taipgi paliko daugybę liū
dinčių draugų ir pažįstamų.

i

Motina Pi-
Ona Zapėnienė; 

Antosė Ta-

Parduodame į 
j

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"
366 W.Broadway, Tel. SOU 2680, So. Boston, Mass.

NAUJOS KNYGOS

Brangūs bažnyčioje šįmet pirmąsyk 40 
vai. atlaidai bus įvesti pirmame 
Advento sekmadieny, lapkričio 
27 d. Atmaina padaryta tuo tik
slu, kad duoti progos tikintiems Velionio kūnas buvo pašarvo- 

' atlikti adventinę išpažintį ir at- tas namuose, kur kiekvieną die- 
| sakančiai prisirengti Kalėdų ną ir vakarą rinkosi skaitlingai 
šventėms. Be abejo Nęw Have- Šv. Pranciškaus ir Didžiojo Ku-

lietuviai pasinaudos ta iškilme riai kurių nariu buvo velionis, 
ir skaitlingai dalyvaus, tuo la- visi pažįstami ir giminės iš apy- 
biaus kad, kaip skelbta bažny- linkių kolonijų atvyko, kad pas
ėjoje, aplankys net ir iš svetimų- kutinį sykį atsisveikinti su sa- 
jų vyskupijų įžymūs pamoksli- vo draugu. A. a. Juozas buvo

vietiniam klebonui. Z. geras katalikas ir susipratęs tė
vynainis. Taigi giminės ir drau
gai norėdami paskutinį patarna
vimą ir užuojautą parodyti pri
siuntė skaitlingai gėlių vainikų 

Lapkričio 4 d., atlikęs dienos ir dvasinių bukietų, būtent, Šv. 
darbą, sugrįžo į namus Juozas Mišių.

jubilee bells ring out, there was Navickas, rodos, jautėsi gana Lapkr. 7 d., ryte įvyko iškil- 
no display of fire-works, no linksmas ir sveikas; su šeima mingos laidotuvės iš šv. Kazi- 
grand parade through the kalbėjosi ir juokavo, bet vakare miero bažnyčios, kur buvo atna- 
streets, and yet there are gathe- pradėjo jausti sunkumą ant šaujamos iškilmingos šv. Mi- 
red people here who are so ju- krūtinės ir buvę sunku atgauti šios celebrantas buvo klebonas 
bilant, so happy that their con-kvapą. Pašauktas gydytojas, kun. M. Pankus, dekonas kun. 
tagious smiles have caught us in bet kol atvažiavo, Juozas jau V. P. Karkauskas, iš Ansonia, 
their vealth of joy. It mušt be buvo apleidęs šį pasaulį, ši neti- Conn., sub-dekonas kun. F. Lev- 
because of the honorable guest kėta mirtis žaibo greitumu pa- ry. Laike mišių gražiai giedojo 
we have with fts from Chicago. siekė kaimynus pažįstamus ir, vargonininkė p-nia A. Kripienė. 
The Lithuanian Consul Petras gimines, kurie negalėjo tikėti, Laidotuvės buvo labai skaitlin- 
Daužvardia...And so we gladly(kad taip gali būti tikrenybė. gos, nes abiejų draugijų nariai 
great yoU,*tWappy to welcome' Velionis paliko dideliame nu- dalyvavo ir minios pažįstamų,

MIRTIS RETINA LIETUVIŲ 
EILES

PHILADELPHIA, PA.
RADIO MĖGĖJŲ DĖMESIUI 
šeštadienio vakare, lapkričio 

19 d., Šv. Jurgio par. svetainėje, 
Salmon ir Venango Sts. įvyks 
šokiai su įvairia programa, kad 
suteikus finansinę paramą lietu-; 
viškai radio programai, kurią 
veda p. Antanas Dzikas, šv. 
Jurgio par. vargonininkas.

Tad visi radio programų mė
gėjai kviečiami šiame parengi
me dalyvauti, kad to vakaro pel ■ 
nu paremtume radio programą,1 
kad ji ir ateityje galėtų išsilai
kyti. K. V.1

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ................................. 25c.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............  25c.

PRANAŠYSTE, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina . . 25c.

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako į įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........ $1.00. 
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

POLITIŠKAS SKELBIMAS

Balsuokite Už

i | I«i >»
PUBLi&HEALTH &CHARITIES

- ; q - •_

LAWRENCE, MASS.
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Gaisras Per Vestuves
Katiliai, Griškabūdžio 

valsč. Spalių 8 d. 12 vai. 
nakties Adomo Vosiliaus 
sudegė olenderskas malū
nas ir gyvenamas namas. 
Malūnas ir namas buvo 
baigiami įrengti. Ūkininko 
A. Vosiliaus buvo tą vaka
rą vestuvės.

mą, priešakiniai vežimo ra
tai su ienomis liko prie ar
klio, ūkininkas iš vežimo 
buvo išmestas apie 2 m į 
šoną, o likusi vežimo dalis 
sudaužyta. Ūkininkas, kri
sdamas iš vežimo tik kiek 
susitrenkė, o arklys liko 
visai sveikutėlis. Tai tikrai 
labai retas įvykis geležin
kelių nelaimių istorijoje.

Atsirado Plėšikų
Iš Dambravos klebono 

buto išnešti pinigai. Iš Pet- 
ronaičio buto Panevėžy 
taip pat pavogta 600 lt.

Važiuojant iš Berčiūnų 
kurorto į Panevėžį, kelyje 
įšokę į vežimą 3 vyrai, iš P. 
Balsevičiaus atėmė 680 li
tų.

Ugnis Skaudžiai Nubaudė 
Ūkininką

Traukinys Perpiovė Vežimą, 
Bet Vežime Sėdėjęs Ūkinin

kas Liko Sveikas
Šiauliai. Šiomis dienomis 

traukinys Nr. 102 Šiaulių 
pervažoje ties Tilžės gatve 
užvažiavo ant važiuojančio 
pervaža vežimo, kuriame 
sėdėjo senyvas ūkininkas.
Traukinys perpiovė veži-40.000 litų.

Kiduliai, Šakių apskr. Šio 
valsčiaus Dagilių km., ūk. 
R. Kroliu, rugsėjo 28 d. iš
tiko skaudi nelaimė. Kilo 
gaisras iš šiaudų kūgio, ku
rį padegęs 4—5 mt. vaikas, 

j Sudegė visi trobesiai, kurių 
buvo 5 ir visi nauji, išsky
rus gyv. namą. Sudegė taip 
pat 2 žindukai kumeliai, 16 
kiaulių, kelioliką paukščių 
ir visas kt. kilnojamas in
ventorius, išskyrus bites. 
Kadangi gaisras kilo rytą, 
tad išliko gyvi ganyklose 
gyvuliai. Žmonės R. Kro- 
liaus skaudžia nelaime la- 
bei susirūpinę, nes jis vi
siems buvo puikus žmogus. 
Gaisro nuostoliai siekia

Lietuvos kareivėliai pėstininkai.

džiai prisideda prie Nepri- LfetliVOS BdftkdS Nupirko
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Šaulių Sąjunga Labai Dėkinga Amerikos Lietuviams
Šiais metais Šaulių Są

junga iš mūsų brolių Ame
rikos lietuvių susilaukė di
delės moralinės ir medžia
ginės paramos. Padovano
tas Šaulių Sąjungai spor
tinis lėktuvas, kuris kaina
vo apie 12.000 Lt. Už šią 
brangią dovaną Šaulių Są
jungos vadas pareiškė pa
dėką aukotojams. Šaulių 
Sąjungos vado pik. Pr. Sa- 
ladžiaus padėkos laiške pa
žymėta:

“Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra daugiausia 
mūsų lietuviškosios išeivi
jos, sudarančios trečdalį 
tautos. Prieškariniais lai
kais lietuviai amerikiečiai 
mūsų tautinio susipratimo

• v

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 Norvvood, Mass.

dirvoje suvaidino labai di
delį vaidmenį. O Lietuvai 
keliantis iš karo griuvėsių 
ir geriausiems tautos sū
nums stojus kovon dėl kra
što laisvės lietuviai ameri
kiečiai savo nelengvai už
dirbtas sutaupąs gausiai 
aukojo Tėvynės gynimo 
reikalams, be to, nemažai 
atplaukė per platųjį van
denyną savanoriais ginti 
savo tėvų žemės su ginklu 
rankose. Amerikos lietu
viai savo nepaprastą duos- 
numą įrodė ir aukodami 
Šaulių Sąjungai, kada šau
liai partizanai greta sava
norių — pirmūnų kariuo
menės eilėse grūmėsi su į- 
sibrovusiais į mūsų žemę 
priešais. Šaulių Sąjunga 
beveik išimtinai Amerikos 
lietuvių aukomis buvo iš
laikoma. Tai rodo didį mū
sų užjūrio tautiečių susi
pratimą ir meilę tėvų že
mei — Lietuvai Tėvynei.

į “Šaulių Sąjungai labai 
džiugu, kad mūsų užjūrio 
broliai savo dvasine ir me
džiagine parama nuošir-

• V
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TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Price 

PROTECTION PLAN
I New 
ENGiAND 

COKE

į L
Dėl Skubaus Patarnavimo 

šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.

klausomos Lietuvos stipri
nimo.

“Štai ir dabar, Nepriklau
somybės jubiliejiniais me
tais, vienas gražiausių lie- 
tuvių amerikiečių Tėvynės rą/^mokėdamas LOOoToTO 
meilės jausmų pasireiški- 
mas — stambi Šaulių Są
jungai auka — sportinis 
lėktuvas, kurį atgabeno ir 
įteikė Šaulių Sąjungai tau
tietis Povilas Šaltenis. Ši 
auka patikrina, kad Ameri
kos lietuviai, kaip nepri
klausomybės kovų metu 
aktingai dalyvavo atgiju
sios Lietuvos kūrimo dar
be, taip dabar ir ateityje 
vieningai rems kilnius lie
tuvių tautos siekimus”.

Be to, šiais metais iš Phi- 
ladelphijos lietuvių muzikų 
draugijos gauta Šaulių Są
jungai auka 334 doleriai.

VDV

Kaunas
Ragutį

Lietuvos Bankas nupirko 
iš varžytinių už skolas bu
vusį Ragučio alaus bravo-

I

Išsimokėjimui Paėmęs Vir-i 
vę, Su Muzika Bandė Bėgti 

j Kitą Pasaulį
Prie antrųjų Veršvų gy-; 

vena J. Baužinis, kuris, 
krautuvėje paėmęs išsimo
kėtinai virvę ir parėjęs na
mo, ta virvele bandė pasi- čiai palyginus juos su visa 
karti. Kad būtų linksmiau, mūsų ūkininkija, labai ma-

■ ■ ■— I.. ■ I ■ I I J I ■ I , ——————

Kiek Tarime Kmoksfinhi Dkmiatiu-u Ir Kiek Kaštuota 
^Motete?

Dabar Lietuvoj yra 17 Ž. 
Ž. Ūkio Mokyklų ir jose : 
mokosi 1.513 abiejų lyčių 
ūkininkaičių. Mokyklos į- j 
steigtos buvusių dvarų : 
centruose ir aprūpintos į- 1 
vairaus didumo žemės ū- i 
kiais.

Valdiškų mokyklų yra 9, • 
o privatinių — 8. Iš jų 4 iš
laiko L. Kat. Mot. Dr-ja. 
Valdiškos mokyklos miš
rios, jas lanko ir berniukai 
ir mergaitės. Privatinės 
mokyklos veik visos skir
tos mergaitėms.

Mokslas Žemės Ūkio Mo
kyklose išeinamas per dve
jus metus. Mokiniai-ės gy
vena prie mokyklų įsteig
tuose bendrabučiuose, kur 
už išlaikymą (valgį ( butą, 
šviesą ir kit.) tenka mokė
ti nuo 30 iki 35 litų.

Visose mokyklose dirba 
131 mokytojai. Iš jų valdiš
kose mokyklose — 83 ir 
privatinėse 48 mokytojai.

Visos mokyklos pernai 
išleido 137 išmokslintus ū- 
kininkaičius ir 238 šeimi
ninkes. Žinoma, šie skai-

y •

— Utenos žemės ūkio koo
peratyvas šiais metais ati-. prieš pasikorimą dar užsu- i 300 tūkstančių pavienių ū- 
dare Daugailiuose skyrių, ko patefoną ir užgriežė kių. Gi, maždaug, per 30 
kuris gana gerai veikia. į Dolskio tango apie pavasa- metų keičiasi ūkio savinin- 
Tik zuperio šių metų ru- rio šilimą. Kai Baužinis už- kas. Todėl, kad ūkius per- 

nėrė ant kaklo kilpą ir pa- imtų išmokslinti ūkininkai 
kibo ore, įvykį pro langą ir šeimininkės, reikia kas- 
pastebėjo kieme žaidusieji met iš Ž. Ūkio mokyklų iš
vaikai. Jie greit pakėlė leisti po 10 tūkstančių iš- 
triukšmą, kurį išgirdęs vie- mokslintų ūkininkų ir šei- 

i tos gyventojas V. Tama- mininkių. O iki šiol tėra ū- 
šauskas įbėgo į pakaruok- kio mokyklas baigusių 
lio kambarį ir virvę nuplo
vė. Baužinis truputį pagu
lėjęs atsigaivino, atsikvo
šėjo ir, užpykęs, išsimokė-

Tik zuperio šių metų 
dens sėjai parduota per 
150 tonų.

Išdžius Rekyvos Ežeras
Netoli Šiaulių esantis Re

kyvos ežeras pradėjo sekti. 
Sąryšy su ežero nusekimu 
atsiranda vis didesnis pa
vojus elektros stočiai, kuri 
kaip tik yra pastatyta prieĮvykis Prie Merfcio

Spalių 13 d. pasienio po
licininkas Vincas Šeimys 
Alytaus administracijos li
nijos bare, irdamasis Mer
kiu mūsų puse laiveliu su , , , z, 
blizge gaudė žuvis. Polici- sustabdyti. Rekyvos ežeras j 
ninkui V. Šeimini pradėjus kasmet išnuomojamas pn- 
žvejoti, 12 vai. 7 min. du vatiems asmenims kurie 
lenkų žandarai jam įsakė vandenį tvenkiniams, 
plaukti su laiveliu lenkų>Tie tankiniai kasmet su- 
pusėn. Kadangi policinin-: pau^°Ja Per 2 nul. kub. nie
kas V. šeimys žvejojo mū- vandens ir dėl to ežeras 

. • •• * kasmet nusenka maždaug
po 20 centimetrų.
— Lygmūnų v., Sereikių 

k. apdegė medinė koplyčia. 
Nuostolių apie 11.000 Lt. 
Gaisras kilo per neatsar
gumą.

ras ir tų mokyklų pakanka
mas kaičius.

Nuo Žem. Ūkio Mokyklų 
įsteigimo pradžios ligi šių 
metų valdiškoms mokyk
loms ir jų ūkiams išlaikyti 
išleista apie 10 su puse mi
lijonų litų. Per tą laiką iš 
jų ūkių gauta apie 2 mili
jonu litų. Taigi valdiškų 
mokyklų išlaikymas atsiė
jo apie 8 su puse milijonų 
litų. Vienos valdiškos mo
kyklos išlaikymas atsiėjo, 
maždaug, 940 tūkst. litų.

Privatinėms mokykloms 
šelpti išleista apie 2 su pu
se milijonų litų. Tat vienos 
privatinės mokyklos išlai
kymas valstybei atseina, a- 
pie 300 tūkstančių litų (ži
noma, prie šių mokyklų iš
laikymo dar turi daug pri
dėti privačių mokyklų lai
kytojai).

Taigi, bendrai imant, vie
no ūkininko ar šeimininkės 
išmokslinimas valstybės 
iždui atsėjo apie 2.400 litų. 
Nepigiai. Bet tos išlaidos 
pateisinamos, nes kuo bus 
daugiau išmokslintų ūki
ninkų ir šeimininkių, tuo 
mūsų ūkiai darys didesnę 
pažangą.

3.279 ūkininkaičiai (mer
gaites ir berniukus drauge 
paėmus).

Jeigu atsiras daug dau-
pat ežero ir naudojasi jo tinai paimtą virvę sukapo- giau norinčių šias mokyk

las lankyti, be abejo, atsi-riūs.vandeniu. Šiaulių miesto 
burmistras paskyrė inži
nierių komisiją, kuriai pa
vedė šį dalyką ištirti ir, jei 
galima, vandens sekimą

1 1 1 • T—* V
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pusėn. Kadangi policinin-Raudoja per ^mri.kub.,me- 
kas V. Šeimys žvejojo mū-; 
sų pusėje, tai jis žandarų 
paklausė ir jiems pareiškė, 
kad jis yra policininkas. V. 
Šeimys buvo apsirengės ci
viliai. Tuomet vienas len
kų žandaras pradėjo bristi 
į upę prie policininko Šel
mio. Tačiau kadangi toje 
vietoje buvo gilu, tai pra-: 
dėjo policininką Šeimį šau
dyti. Po pirmo šūvio poli
cininkas Šeimys buvo lai-! 
velyje, bet tuojau buvo pa
leistas ir antras šūvis. Ta
da policininkas V. Šeimys 
šoko iš laivelio ir plaukė į 
krantą. V. Šeimiui lipant į 
krantą, lenkai paleido dar 
ir trečią šūvį. Vandens sro
vė laivelį išnešė į mūsų pu
sę. Jis buvo vienos kulkos 
peršautas. Visi šūviai krito 
mūsų pusėje. Policininkas 
V. šeimys nesužeistas. 
Kvota vedama ir įvykį tiria 
baro viršininkas vietoje.

Dvarininkė Padegė Savo 
Trobesius Kerštaudama 

Nuomminktti

Alsėdžiai
KAS ČIA NAUJA?

Atsisakius iš klebono pa
reigų kun. K. Jadviršiui, 
sulauktas gyvosios dvasios 
kėlėjas ir visuomenininkas 
kun. V. Taškūnas, Lieplau
kės klebonas. Ta proga vie
tos inteligentai pas p. Sta
nevičius Makščių kaime su
rengė vaišes.

Kun. V. Taškūnas yra L. 
D. S. Garbės Narys ir bu
vęs “Darbininko” redakto-

RŪPESTINGUMAS
Alaus Daryme

Duoda

rst Street,
Tel. SOUth Boston 1541

A K0PPFUS PVODUCT

(Politiškas Skelbimas)

Antras Pavasaris

Popsių dvaro, Stakliškių 
valsč. dvarininkė P. buvo į- 
bridus į dideles skolas ir ją 
skolininkai jau rengėsi iš
varžyti. Norėdama apsi
saugoti nuo varžytinių P. 
fiktyviai išnuomavo savo 
ūkį 36 metams tūlam Sta
siui Danilavičiui. Tarp sa
vęs jie buvo susitarę, kad 
Danilavičius ūkį valdys, 
bet pusę pajamų išmokės. 
P. Tačiau Danilavičius ū- 
kį pernuomavo Juozui Či- 
žinauskui ir P. pasijuto ap
gauta, nes nuomininkai, 
pasinaudodami formalia 
padėtimi, jai nieko nemo
kėjo ir nieko nedavė.

P. tada sugalvojo atker
šyti nuomininkams ir, kai 
jie suvežė šių metų derlių, 
padegė kluoną su javais. 
Nuomininkams pasidarė 
stambūs nuostoliai, o P. 
ųž padegimą, Kauno apy-

Žibalai — Esant ilgai šil
tam orui, apylinkėje antru 
kart pražydo ir gražiai ža
liuoja darželiuose gėlės, o 
tų ūkininkų, kurie prieš 
mėnesį nukirtd tabako 
stiebus, atžalos pasiekė be
veik tokio pat aukščio, kaip 
ir pirmosios žolės, O pali
jus lietui, žemumose gra
žiai sužaliavo sudygusi pie- gardos teismo prokuratūra 
vų žolė. surašė kaltinamąjį aktą.
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JAUNIMO DARŽELISJ|
M. Czeska - Mączynska

Motina Ir Sūnus
Nuo Juozapo mirties praslinko metai. Buvo vaka

ras. Paskutiniai saulės spinduliai auksino Nazareto 
stogus ir tamsiai žalią šlaitų augmeniją. Violetinė prie
blanda jau skverbiasi į sodus; ryškiau juodavo kalnų 
skardžiai ir miglų skraiste suposi miškai.

Ties Juozapo grįčia prie audimo staklių sėdėjo 
Marija. Jos lieknos ir baltos rankos lyg pora balandžių 
plezdeno virš ištemptų metmenų per lygų ir baltą audi
mą mėčiodamos šaudyklę.

Kaž kur arti giedojo lakštingala. Čia pat ant slenk
sčio sėdėjo Jėzus, sekė baltų rankų judesius, žiūrėjo į 
lininį rūbą, kurį rankos audė, ir susimąstęs lenkė skais
čią, gražią galvą...

Nes jau... atėjo laikas. Ir tas lininis, motinos ran
ka, be siūlės, išaustas rūbas tarnaus jam mokytojavi
mo kelionėje... bus paskutiniu žemiškos kelionės rūbu.

Gailestingai pažvelgė į motinos veidą ir susimąs
tė apie jos būsimą skausmą. O ji užimta darbu, apsup
ta besileidžiančios saulės purpuriniu spindesiu, šypso
josi savo svajonėmis begaliniai švelniai, laiminga šyp
sena... Tačiau pajuto sūnaus žvilgsnį ir valandėlei nu
leido rankas.

— Žinai, Jėzau, kai tik pradėjau tau austi šį rūbą, 
tai galvoju apie visą tavo gyvenimą... nežinau kodėl 
paskui galtų siūlų gijas plaukia mano mintys ir taip 
man gaila, kad darbas baigiasi. Man dabar... kaip anuo
met... vėl jaučiu ilgesį, didelę žmonių meilę, gailesį ir 
karštą maldavimą — girdžiu Dievo duotą man vargšei 
Jo tarnaitei atsakymą... Prieš mane stojo ir tie momen
tai, kada tavo gyvenimas dar buvo sujungtas su ma
nuoju, o manyje buvo toks didelis džiaugsmas ir bai
mė, kad visame kame tapčiau tavęs verta... Matau ir tą 
laiką... kada Betliejaus urve visa gamta ilgėjosi tavo 
atėjimo ir .laukė jo kartu su manim... O kai pagaliau 
mano rankos pirmu kart apkabino pažadėtą kūdikį, tai 
mano džiaugsmui rods pritarė visa žemė. Neturtingi 
piemenėliai atnešė tau dovanų.

Kalbėdama Marija pasviro ir padėjo ranką ant 
skaisčių sūnaus plaukų: — Nes visa žemė džiaugėsi 
kartu su manimi tavo atėjimu, Jėzau.

— Ir visa žemė kartu su tavimi manęs verks — pa
galvojo Jėzus. Paėmė jos ranką ir karštai prie lūpų 
prispaudė. — O žinai, Motin, kodėl tas viskas prieš tavo 
akis plaukia... kada man rūbą audi?

— Marija nusišypsojo. — Nežinau, bet jaučiu, kad tų 
atsiminimų ramybė ir tyla turi kokį tai nuostabiai liūd
ną pagrindą. Jie, lyg skaistus rytmetys, ūkanotą vaka
rą pranašauja... Ar todėl, kad Juozapas apleido... ar to
dėl?

Nutilo. Jos akių gilumoje pasirodė naujai paža
dinta baimė, maldaujamai pažvelgė į sūnų lyg prašy
dama, kad jis tą baimę nuramintų... bet jis tebesėdėjo 
žemai nulenkęs galvą, o tarp tamsių antakių statmenai 
gulė gili skausmo raukšlė.

— Mano Sūnau! sušuko Marija, o tame šauksme ai
dėjo nepaprasta baimė ir tūkstančiai klausimų.

Jėzus pakėlė galvą.
— Matai, motin, kai šitą rūbą man audi tau pinasi 

praeities atminimai. Žmonių sieloms prašei mano atė
jimo ir atėjo laikas, kada reikia eiti žvejui į darbą ir 
užmesti tinklus žvejonei. Trisdešimt metų mano gyve
nimas priklausė tau, gražiausiai sielai, iš visų žmonių 
sielų, bet dabar...

— Eisi nuo manęs? — paklausė, o tame klausime bu-
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Princas — Daržininkas Išradėjas

Per amžius garbė tiems, kurie už tėvynę 
Su priešu kovoj savo galvas padėjot!
Jūs gynėte bočių žemelę gimtinę, 
Ją laisvą, laimingą matyti norėjot.
Atlikęs šventai sunkią pareigą savo, 
Parodėt, kad prosenių esat verti.
Dvasia milžinų jumyse atsigavo 
Mirtingoj kovoj, kaip jie buvo tvirti!
Prieš jus lenkiam galvas tėvynės gynėjai 
Didžiuojamės jūs stebuklingais darbais 
Už kraują aukų atsiras atgiežėjai 
Vertingi pagerbs jus jie priešų kapais.
Garbė jums drąsuoliai jaunimo grožybe 
Puikiausi žiedai Laisvos Lietuvos
Mirtim jūs patikrinot savo nemarybę 
Vardai jūs nebus užmiršti niekados.
Atmins jūs nuliūdę draugai ir seselės 
Ne viens už jūs sielą karštai pasimels 
Raudos nepaguodžiamos jautrios širdelės 
Jūs brangūs kapai žolėmis neužeis.

Meldutis

8

KA GALI FAKIRAI
Fakiras, tai arabiškas žo

dis, reiškiąs neturtingas, 
tikriau sakant, nuolat rei
kalingas išmaldos. Jie di
desnę gyvenimo dalį pralei
džia maldose ir visaip var- 

1 gindami bei grūdindami 
kūną.

Maldų metu nuolatos kar- 
Itoja žodžius: la ilaha illa, 
illah, kas reiškia — nėra 
dievo be alacho. Vaikšto 
pusnuogiai, arba prisiden
gę stora vilnone marškone. 
Tokia pat marškone apsu
ka aplink galvą. Skurdaus 

! ir kieto gyvenimo tikslas, 
tai suvaldyti visus kūno 
geidulius, panaikinti jaus
mingumą ir palenkti klau
syti kūną, be skausmo ir 
baimės, žmogaus valios jė
gai, vadinas dvasiniam 
pradui. Nuolatiniais prati
mais, kuriuos vykdo desėt- 
kais metų, jie tikrai nuos
tabių dalykų padaro. Savo 
patyrimų duomenis laiko 
griežtoje paslaptyje ir tik 
išrinktiems pasekėjams te- 
pasakoja.

Prancūzų laikraščiai ra- Prancūzijos valdžia kara- 
šo apie originalų princą lienei ir jos naujam vyrui 
daržininką — išradėją. ; paskyrė tų laikų aplinky-

To princo — daržininko bėmis vertinant didelę pi- 
istorija tokia. 1895 m. Mo- nigų sumą — pensiją, 
heli salos (netoli Madagas
karo, Indijos vandenyne) kas pasikeitė. Prancūzų 
karalienė lankėsi Prancū- frankas krito daugiau kaip 
zijoj ir įsimylėjo ją saugo- dešimtį kartų. Pensijos nė
jusį policijos karininką. į bepakako pragyventi, juo 
Kad šis karininkas sutiktų labiau, kad ši šeima susi- dėjo padaryti ją ne tik lai- prie Dunojaus, mieste. Vie- nes bulius buvo varomas 
būti jos vyru, ji atidavė į laukė vaikų — princų ir • .................. ! - , . • •......................
Prancūzijos valdžiai savo princesių. Tačiau į šitą, 
valdomą salą, už kurią' “karališką” šeimą vieną --------------------------------------------------------------------- i

A. a. Gen. S. Žukauskas,
pirmasis Lietuvos kariuomenės vadas. Jo vadovauja
moji kariuomenė išvijo iš Lietuvos bolševikus, bermot- 
ninkus ir lenkus.

Įsiutęs Bulius Subadė 
Žmones

Bet nuo tų laikų daug 
Prancūzų

dieną įsimaišė prancūzas’ 
agronomas Oneglia, kuris! 
1937 m. vedė jauną jų dūk- • 
terį princesę, r ‘
buvusiai karalienei,

Portugalijoje lygiai kaip 
Ispanijoje yra paprotys 
rengti bulių kautynes, ku- 

Vengrų laikraštis “Uj rių pasižiūrėti susirenka 
o motinai, Nemzedek” rašo apie gana minios žmonių. Viename 

paža- įdomų ir retą įvykį Grano, miestelyje į tokias kauty-

Maiše Užsiuvo Vyrą

vo ir didi baimė ir begalinis pasidavimas jo valiai.
— Eisiu, motin. -

Pažvelgė į jį ašarotomis, kupinomis neramumo, a-j 
kimis. Išbalusios lūpos virpėjo, bet daugiau klausti ne
drįso.

Aplink užviešpatavo tyla... net ir lakštingala nuti-1 
lo. Kruvina saulės pašvaistė aureole supo palenktą jau
nikaičio galvą. Kampučiuose jaunų, švelniai besišyp
sančių, lūpų motinos akys įžiūrėjo tylų nujaučiamo 
skausmo bruožą ir ją apėmė baimė, baisi, draskanti 
baimė. »

— Mano sūnau? — šnabždėsiu išsprūdo klausimas...
Suprato ją... jos plačiai pravertų akių skausmingą 

išgąstį, jos širdies baimę.
Pasikėlė. Sustojo prie staklių ir ant baltos lininės 

drobulės padėjo delną.
Marijos žvilgsnis pasiekė ranką ir akimirksniu, 

tūkstantine sekundės dalia išvydo kaip dėl to rūbo ro
mėnų kareiviai mėtė kauliukus... o tamsiame, žaibų 
ugnimi perskrostame, horizonte buvo trys kryžiai.

Tas vidurinis... širdis apmirė, gyslose kraujas su
stingo.

Tas vidurinis.
Argi vėjas nedraiko auksinių plaukų?
Argi ne jos sūnaus mėlynos akys žiūri į ją nuo 

kryžiaus ?
Argi ne tas kūnas teka kraujais, kurį tiek kartų 

prie širdies liūliavo miegui ?
Dingo.
Staklėse tebuvo baltas lininis pusiau išaustas, plo

nas, besiūlęs rūbas... saulėleidžio spinduliai dažė jį 
krauju.

Atsirėmęs staklių stovėjo jos sūnus ir šypsojosi 
nuostabia, mįslinga, liūdna šypsena... Vėliai delnas pa
lietė baltą rūbą ir vėliai, per sekundės nuotrupą, besi
kaupiančių ašarų aptemdytos akys, išvydo liekną, bal
tą stovylą, šviesiai miglotus angelų siluetus ir atidary
to dangaus garbę... O nuo žemės... kaip balandžių bū
rys kilo žmonių sielos... maldingų balsų bangos, palši 
smilkalų dūmai ir galinga varpų muzika. Tyli ir didelė 
ramybė nusileido į jos skausmo krauju plakančią šir
dį... begalinė tyla... nuraminimas.

Ir vėl tik baltas, lininis, pusiau išaustas rūbas... 
saulėleidžio spindulių kraujais nudažytas.

— Argi taip turi būti? — klausė be žodžių pilnos jos 
ašarų akys. Argi? Kad atsirastų antras paveikslas, tu
ri pirma įvykti baisi pirmojo tragedija.

Suspaudė jos galvą delnais ir ant lygios skaisčiau
sios kaktos padėjo ilgą, ilgą pabučiavimą, lyg sakyda
mas — taip turi būti.

— Kada jau eisi? 
mo liūdnos akys.

— Žinai, motin,... jau Jonas skelbia Jordano slėny... 
ir mano laikas... jau ateina.

Tyla... Už kalnų užgeso saulėleidžiai. Motinos ran- 
ipaudė ąūnans delną. Tuo momentu tai 
is, vienSnleHs, mylimiausias, o ji... tik mo- 
pilna baimės ir atsidavimo didžiai idėjai...! kelti gal 
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mingą, bet ir turtingą.
Prie Dižono,

linkėj (Prancūzijoje) tas 
agronomas, naujasis prin
cas, jau ištisą dešimtį mė
nesių kantriai dirba savo 
šeimos ūky — darže. Jis 
savo augalus auginti pasi- 84 metų senelis, namų sa- o 16 sunkiai sužeista. Ka- 
renka kuo nederlingiausias vininkės vyras. į dangi buliaus jokių būdu
žemės vietas, o iš jos gauna Namų savininkė, 68 metų negalima buvo sugauti, tai 
puikius vaisius dėka savo tvirta moteris, kartą įpy- jis buvo nušautas, 
išrastos elektro-agri-kultū- kusi jį įkišo maišan ir už- -------------
ros. Nepasakydamas visos siuvo. Tai buvo jau prieš Girtuokliavimas, kūniš- 
savo pasisekimo paslap- keturis mėnesius. Pirma jį koji meilė, pavydas ir vel- 
ties, jis aplankiusiems jį laikė ant šieno, o vėliau nias — visi lygūs tarp sa- 

! prancūzų laikraštininkams perkėlė į namo palėpę. Jis vęs. Ką jie užvaldo, to pro-

•
nas vet. gydytojas, vykdą- gatve, kurioje buvo taip

Clery apy- mas tikrinti gyvulių svei- pat susirinkę daug žmonių, 
katos, rado baisų radinį: Staiga bulius puolėsi mi- 
viename name ant aukšto nion. Kilo didelis sumiši- 
pamatė maišą, kuriame mas. O įsiutęs bulius trypė 
buvo iki kaklo įkištas vy- ir badė kas tik pakliuvo. 3 
ras ir užsiūtas. Tai buvo žmonės mirtinai subadyti,

apie savo išradimą tarp per tą laiką tegaudavo vi-Į ta pražudo.
| ___ _______ __  1*’ * I _ • v - ____1______V? -1- - —____ __________________________—kitko paaiškino: sai maža valgyti, todėl jau

— Mano burtininko lazde- buvo labai nusilpęs. Kai- 
lė yra visai paprasta... ka- mynai, kurie apie šį įvykį 
da ją radau! Augalams au- žinojo, niekam nieko nesa- 
ginti nederlingoj žemėj kė, nes ūkininkė buvo lai- 
(beveik ant uolos) aš pa- koma ragana. Jie bijojo,; 
naudojau oro elektrą. Dvi kad ir jiems kas nors nege- Į 
antenos, maždaug keturių ro nenutiktų. Rastasis yy- 
mptrn ankžrin rPnA ir {as SU menkomis gyvybes 

žymėmis nugabentas j ligo
ninę, o žiaurioji jo žmona 
areštuota.

I

klau3ė pilnos nuolankaus sutiki-

ka tvirtai su 
buvo jos sūnl 
tina... motini
• O dabarties motiriš?

>•••
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antenos, maždaug keturių ro nenutiktų. Rastasis yy- 
metrų aukščio, renka ir a-- - - ------
kumuliuoja (krauna) oro « iUnrink i'n.Ann
elektrą. Paskui ši jėga lai
dais perduodama į žemę. 
Laidai ištiesiami kas 2 me
trai trisdešimties centime
trų gilumoj šiaurės — pie
tų kryptim.

Atrodo, kad šiaip įreng
tos antenos yra perkūnsar
giai, kurie surenka oro e- 
lektrą, dar nepavojingą ir 
šiaip neapčiuopiamą.

Ir taip tas princas agro
nomas Oneglia augina nuo
stabiu greičiu bulves, bu
rokus, kviečius, net grynai 
smėlio — akmenų lauke.

Šiomis dienomis jis lau
kia Prancūzų žemės ūkio 
specialistų ir net paties 
Respublikos prezidento vi
zito, tikėdamasis savo iš
radimą parduoti ir, žino
ma, princesę Luizę, savo 
žmoną, o kartu ir uošvę,1 
buvusią salos karalienę, 
padaryti vėl turtingas.

Jei šis jo išradimas pasi
tvirtintų, greitai nebebūtų 
žemės kampelio, kur nega
lėtų augti rožės, šildomos 
elektra, iš oro paimama ir 
nieko nekaštuojančia. O 
žmonijai maisto trūkumo 
klausimą f vėl nebetektų 

1 keletą šimtmečių..!
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Juozas Kasinskas
Ine.

! Laidotuvių Direktorius
! Patarnavimas Dieną ir Nakt’

! 602 Washinqton Blvd.
! BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595
1 Limosinai dėl visokių reikalų.
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