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Popiežiaus Žodis Apie 
Radiją

y—
Katalikas, kurs neremia 

katalikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
IŠ

*

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Neseniai belgų katalikų 
radio stoties pirmininkas į 
mons. Picardas buvo pri
imtas Popiežiaus Pijaus 
XI, kuris mons. Picardui 
pasakęs, kad katalikiška
sis radio turi didelę reikš
mę. Jis tarnauja platinti 
tiesai ir gėriui, be to, susi
jungdami visų šalių katali
kai radio klausytojai gali 
kai kuriose šalyse daryti į- 
takos radio programoms 
nustatyti arba sutrukdyti 
transliavimą tokių dalykų, 
kurie prieštarauja tikėji
mui ir dorovei. Popiežius 
ragino katalikus sukrusti 
ir radio srity, kad galėtų 
daryti savo teigiamą įtaką 
per radio į gyvenimą.

Rusija - Lenkija Prekybos 
Derybose

Sovietai Pasižada Nutraukti
Paramą Lenkijos Komunis

tams

Lietuvių raudonųjų sta- 
lincų organas rašo: “WM- 
CA Radio Stotis Pažabojo 
Fašistinį Kunigą Coughli- 
ną, Nazių Advokatą”. Kas 
žodis, tai melas. WMCA 
radio stoties savininkas y- 
ra žydas, ir gal komunis
tas. Jis pareikalavo, kad 
kun. C. E. Coughlin pri
duotų savo kalbos tekstą 
48 vai. iš anksto. Kodėl? 
Todėl, kad kun. Coughlin, 
kalbėdamas lapkričio 20 d., 
pasakė, kad žydai finansa
vo Rusijos revoliuciją 1917, 
ir kad komunizmas pagim
dė nacizmą-fašizmą. Sako,! 
“pažabojo”, kaip? Kun. 
Coughlin, gavęs tokį rei
kalavimą, atsisakė per tą 
stotį transliuoti savo kal-l 
ba. Jo kalbą transliavo 
Newarko stotis. Toliau, sa
ko, “fašistinį kun. Cough- 
lina. naziu advokata”. Kaip 
tai? Ar jis yra fašistas ir 
naciu advokatas, kad jis 
smerkia komunizmo, na
cizmo ir fašizmo terorą 
v'rieš žydus, katalikus ir 
kitus žmones?

Tas Brooklvno lietuviųj 
stalincų organas norėtų, 
kad kun. Coughlinas smer
ktų tik nacius, o nejudintų 
komunistų, kurie savo te
roristiniais ir barbariškais 
darbais toli pralenkė na
cius. nors ir pastarieji ve
jasi komunistus.

• v

________ i
Varšuva, Lenkija, lapkri

čio 28 
greitu laiku pradėti preky
bos derybas su Rusija, at
naujinus su Rusija 1932 m. 
nepuolimo sutartį. Lenki - 
ja, užgrobus dalį Čekoslo
vakijos, turi produktų per
viršį ir juos turi kam nors 
parduoti. Kadangi Rusijo
je gresia badas, tai Lenki-, 
ja ir ieško turgaus Rusijo-’ 
je. Praneša, kad Maskva e- 
są pasižadėjusi nutraukti 
oašalpas Lenkijos komu
nistams, jeigu Lenkija pa-į 
sižadės nutraukti propa-' 
gandą prieš sovietų Rusi
ją.

Lenkija tikisi

Pasirašytas Baltijos Valsty
bių Neutralumo Protokolas

Kaunas, lapkričio 18 d.; 
Baltijos užsienio reikalų 
ministrai Rygoje pasirašė 
parengiamąjį protokolą jų
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Pažangejančio Klaipėdos krašto vaizdai. Kairėje Klaipėdos Kanto gatvė, dešinėjeKlaipedos Kanto mokykla. VDV.
v

Čekoslovakijos Dalį
Dėl Kun. Coughlin Žydai 

Kelia Skandalą

Susikirtimuose Nukautas Lenkijos 
Karininkas ir Kareivis

Praga, Čekoslovakija, — 
valstybių neutralumo įsta- lapkričio 28 — Pereitos sa- 
tvmui išleisti. Ministrai vai^įes pabaigoje Lenkija 
taip pat susitarė jo nekeis- “n
ti tarpusavyj nepasitarus. ’ ’ ’ ’

Atšvęsta Kariuomenės 
Šventė

Popiežius Pijus XI Paskyrė 
Apaštališką Delegatą Didžiąją] 

Britanijai
------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________

Detroit, Mich., lapkričio
28 — Kun. Charles E. 
Coughlin, sekmadienį, lap
kričio 20 d. per radio kal
bėjo apie komunizmą, na
cizmą, fašizmą ir žydus. 
Kun. Coughlin pareiškė, 
kad nacizmas Vokietijoje 
įsigalėjo dėl pokarinio 
skurdo ir vargo ir komu
nizmo įsigalėjimo. Yra ne
ginčijamas faktas, kad ko
munizmo vykintojai yra 
daugiausiai žydai. Dar ir 
šiandien sovietų Rusijoje 
yra daug žydų komisaru, o 
Dradžioje po revoliucijos 
buvo jų dauguma.

Kun. Coughlin angailes- bi3Hn “politiniais^ šūmeti- 
tavo žydų likimą Vokieti- mais”. *
jo je ir protestavo prieš na- / “ *
cius teroristus, bet tuo pa- d. susirenka Generalė Dar- 
čiu pageidavo, kad išmin- bo Konfederacija, kuri ats- 
tingesni žydai stotų į kovą ' ' ’ ’* ' ’
prieš 
jant prieš komunizmą, bū
tu užslopintas ir nacizmas.

Žydams toji kun. Cough-’lius. autobusu linijas ir ki- 
ir kitas

"Streikas Politinis", Sako 
Daladier

Vatikanas, lapkričio 28 d. 
— Šiomis dienomis Šv. Tė
vas Popiežius Pijus XI pa
skyrė Apaštališką Delega
tą Didžiajai Britanijai. A- 
naštališko delegato buvei
nė Londone. Tai pirmas į- 
vvkis nuo 16-jo šimtmečio

lenkai užėmė Vokietijos, 
Italijos, Anglijos ir Pran
cūzijos skirtą jiems žemę, 
tai gyventojai juos pasiti
ko labai šaltai, kaip kokius 
plėšikus, be jokio entuziaz
mo.

Susikirtimas čekų su len- 
jkais pasikartojo Volovecų 
apylinkėje. Daug užmušta 

___ v^.y„v~'.ir sužeista. Lapkričio 27 d. 
dienos. Puolė ginklu užim- lenkai teroristai užpuolė 
ti. Čekoslovakijos kariuo- čekus kareivius, važiuojan- 
menė pasipriešino tokiam čius sunkvežimiu ir pradė- 
lenkų groboniškam žygiui, jo į juos šaudyti. Užmušė 
Įvyko susikirtimas. Už- vieną ir sužeidė tris.

jimti miestelį Csacza su 50 
ketvirtainių mylių plotu, 

i kuris buvo priskirtas Len
kijai ir numatytas užimti 
ateinantį ketvirtadienį. 
Lenkija nelaukė Municho 

i numatytosKaunas, lapkričio 23 d. konferencijos 7 r , dinnna Pnnlndalyvaujant Prezidentui, 
Vyriausybei, Seimo atsto
vams, kariuomenės vado
vybei, Vyčio Kryžiaus ka
valieriams, svetimų valsty
bių karo atašėms, organi
zacijoms ir gausiai visuo
menei. iškilmingai pami
nėta Kariuomenės Šventė. į 
Karo Muziejuje pašventin
ta žuvusiems kripta ir prie

I

Įvyko susikirtimas. Už
muštas vienas Lenkijos 
karininkas ir vienas karei
vis. Čekoslovakijos kariuo
menė pasitraukė, ir lenkai 
galutinai užėmė tą Čeko
slovakijos dalį.

Sausra Pridarė Daug 
Nuostolių

Kolombo, Ceilonas, lap
kričio 28 ■ ”

Paryžius, Prancūzija, — 
Lapkričio 28 — Premieras 
Daladier nėr radio, rekvi
zicijomis ir kitokiais bū
dais kovoja, kad sulaikyti reformacį-jos laikų, 
darbininkus nuo generaliOj Deiegatu paskirtas ang- 
streiko trečiadienį. Pre- kolegijos Romoje rekto- 
mieras Daladier sako, kad rius pr"latas wi]]iam God- 
streikai Prancūzijoj skel- frev. jxs taipgi paskirtas 

i ir Cioso tituliniu arkivys- 
Antradienį,_ lapkričio 29 ^Britanija turi savo ats- 

’itovą Vatikane, bet ligšiol 
, , . . . ’ nesutiko priimti pas save

. . • -.tovauja darbininkus ap-šv. Sosto atstovo.
s X°“un~m-• tarti susidariusią padėt;. | .Anaštališkas delegatas

Valdžia dekretu paima Londone bus be diploma- 
------ ----- savo kontrolei! gelezinke- tiniu teisi kaiD ir

Kur, r* -v * 7

Washingtone, Jung. Vals
tybėse.

zyaams toji Kun. uougn- ims. autobusu linijas ir ki-
_ . , r . - . . _ . x. .. ... . ~ Cia siauciadilino kalba nepatiko, ir štai,tokį susisiekimą, ir kitas

Laisvės Paminklo pirmojo; Susikirtimo gal ir nebūtų paprastos sausros. L>el viena žydų radio stotis at- visuomenines įstaigas kad 
Lietuvos kariuomenės va-buvę, jei lenkai nebūtų vandens trukumo daug gy- sisakė įransliuoti kun. C. kilus streikui galėtų aptar- 
do sren. Žukausko ir Šaulių briovėsi į tą Cekoslovaki- vulių nudvese, laukai nej- E Coughlino kalbą. mauti visuomenę. i
Sąjungos įkūrėjo Putvins-, jos žemę, kuri nebuvo dirbti išdžiuvo. Prisibijo- Tas narodo kaikuriu žv- Buvęs nremieras T.enn

Lietuvos tautininkų val
džia apdovanojo ordenais 
dar du tautininkų vadus, 
būtent, pp. Stasį Vytaitį ir 
Dr. M. J. Viniką. Lietuvos 
Gen. Konsulas p. Budrys į- 
teikė viešai lapkričio 13 d., 
Brooklyn, N. Y.

tautininkų- 
laikraščio

Brooklyno 
laisvamanių 
“V-bė” redakcija, lapkričio; 
23 d. laidoje įtalpino straip
snį: “Dėkų Dienos Šventė” 
kaipo savo redakcijinį 
straipsnį be jokių pažymė
jimų, kad dalys to straips
nio yra skolintos iš FLIS. 
Klaida ar kas?

Saiungos įkūrėjo Putvins-.jos žemę,
ko biustai. jiems skirta užimti. Kada ma malarijos.

I

Klaipėdos krašto vaizdas. Tekančios per Klaipėdą Akmens upė

Tas parodo kaikurių žy-. 
du siaura nusistatymą. Ko
munistinėje Rusijoje, Ispa
nijoje. Meksikoje ir kitur 

į nersekiojami ir žudomi zuoti vra nelevalis,

Buvęs premieras Leon 
Blum, socialistas radika
las. sako, kad premieroj 
Daladier įsakymas rekvi-

Prancūzija Padarė Su Vo
kietija Nekariavimo Sutartį

Paryžius, Prancūzija — 
ir įro- Lapkričio 28 — Prancūzi- 

Kataliku kunigai ir pašau- do, kad įsakymas nėra už- jos vyriausybė oficialiai 
lionvs. Žydai ne tik nepro- tvirtintas Ministeriu Kabi-Paskelbė, kad ji sudarė su 
testuoja, bet kaikurie iš jų neto, nes jis. kilus krizei, Vokietija nekariavimo su- 
net nritaria ir vadovauja, neturėjo susirinkimo. tartį. Nauja sutartis prina- 

Kun. Coughlin ir visi ka-| Premieras Daladier sako, žista Prancūzijos ir Vokie
ti ios dabartine sieną. Vi-
v •Kun. Coughlin ir visi ka- Premieras Daladier sako, 

talikai užjaučia žvdams. kad streikus skelbia kal
bėt taip nat nori, kad žvdai rieji radikalai, kurie nepa- sus nesusipratimus spręs 

i atsisakytų ir pasmerktų tenkinti dabartinės vai- 
komunizma. kuris yra na- džios politika. Tai esą ko- 
cizmo šaknis.

taikiu būdu.
Šia sutartį pasirašys 

va tarp “demokrati ios ir Į eruodžio mėn. pradžioje, 
proletarinės mažumos”. ' -------------

Sudarytas Spaudos Hepuo- lailmas Prekybos Derybos Su SSSR
limo Paktas Su Lenkija

LDS. Narių Ir "Darbininko" Nesudraudžiami Smogikai 
Klaipėdos Krašte Sau

valiauja

daiktas, kad bus pritaikin-! -----------
ta karo laikų dekretai. Iš-' Kaunas, lapkričio 19 d.

Kaunas, lankričio 28 d._ leistas dekretas taip pat pradėtos ekonominės dery-
Šiomis dienomis Lietuvos'numato bausmes už jo lau-tbos su SSSR dėl ateinan- 
ir Lenkijos vyriausybės 
sudarė spaudos nepuolimo 
paktą.

Prezidentas Turėjo Pasikal
bėjimą Su Ambasadoriais

žymą. z
1 čių metu prekybos mainų.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

K
TEL.mBQ/TOH 2680.

Šiuomi “Darbininko” Administracija skelbia Gruo
džio, Sausio ir Vasario mėnesius — “Darbininko” 
Vajaus mėnesius. Per tuos trejetą mėnesių “Darbi
ninko” kaina sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę me
tų $1.50. Sykį į savaitę metams $1.50. į Lietuvą metams 
— $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skaitytojų pasi
naudoti vajaus proga — atnaujinti “Darbininko” pre
numeratą iki Vasario 28 d.

Taipgi primename ir LDS kuopoms, kad didžiumoje 
LDS narių duoklės baigiasi Gruodžio mėnesį, Taigi pra-

Warm Springs, Ga., lap
kričio 28 — Pine kalnuose 
ilsisi prez. Roosevelt. Ten 
jis pasikvietė sugrįžusius 
iš Vokietijos ir Italijos am
basadorius pasitarimui ir 
išklausymui jų pranešimų 
anie Europos politiką. Pre
zidentas Rooseveltas nori 
sužinoti apie katalikų ir 
žydų persekiojimus Vokie
tijoje, bet svarbiausia da- 

La Paz, Bolivija, lapkr. 28 lis pasikalbėjimo buvo tai

Kaunas, lapkričio 25 d. 
Seimelio rinkimų komisija 
braukia sąrašuosna įrašy
tus lietuvius rinkikus. Sti
prinama autonominė poli
cija, o smogikų sauvaliavi
mai nesudraudžiami.

Bolivijoj Karo Stovis

Dievas Isklause Maldų
ŠV. TĖVAS SUSTIPRĖJO 

SVEIKATOJE
Vatikanas, lapkričio 28— 

Pereitos savaitės pabaigo
je Šv. Tėvas, Popiežius Pi
jus XI buvo sunkiai susir
gęs. Širdis buvo susilpnė
jus. Susidarė rimtas gyvy
bei pavojus. Gydytojai į- 
vairiais būdais gelbė jo pa
laikyti gyvybę. Širdies ata
ka pasikartojo. Maža vil
ties buvo, kad Jo Šventeny-

šytume visų gerb. LDS narių laiku apsimokėti už or- _ visoj Bolivijoj paskelb- šios šalies santykiai su Vo- bė išsveiks. Visas krikščio- 
ganą “Darbininką”. » tas karo stovis. i kieti ja. rsxv"ganą “Darbininką”. I kieti ja. niškas pasaulis meldėsi,

kad Aukščiausis grąžintų 
Bažnyčios Galvai sveikatą.

Popiežius Pijus XI, dėkų 
Dievui, sustiprėjo sveika
toje. Nežiūrint gydytojų 
įspėjimų, Popiežius Pijus 
XI priėmė lankvtojus ir į 
juos kalbėjo aiškiu balsu; 
dalyvavo vakarinėse Vati
kano pamaldose. Jis jau
čiasi sveikas kaip ir buvęs 
prieš pereitą penktadienį.



Antradieniu Lapkričio 29,1938

Art. Kaskas (Katkauskaitė) 
Bostone

Pranešama, kad art. Ona 
Kaskas (Katkauskaitė), 
Metropolitan Operos žvaig
ždė, atvyksta į Bostoną ir 
penktadienio ir šeštadienio 
vakarais, Symphony Hali, 
Huntington Avė. išpildys 
“Missa Solemnes” — Beet- 
hoveno, kvartetui ir Bosto
no simponijos orkestrui 
pritariant.

Dainos ir muzikos mėgė
jai turės Drop’ą išgirsti sa
vo tautietę, art. Oną Kat- 
kauskaitę svarbioje rolėje.

ŽINUTĖS

2DATtBININKA9
p. Plevokas ~ Duonkepėjas;' a - y _ 0 /;■

Jis Lietuvos
Paulina Juškienė, p. Masiulie-; 
nė, p. Nanartavičienė, p. Janu- 
šonienė, p. Puodelienė, p. Mark-' 
sienė, p. . Vitkauskienė, 
tienė, p. Žilius, p. Smilgienė.

Visų rengėjų vardu nuoširdžiai
taria lietuvišką ačiū—

Ona Siauriene,
Barbora Žilienė.

4

4 g

Vilkaviškis
buvo Jurgis Aukštikalnis ir Ve
ronika Šukienė.

Tuo pat laiku pakrikštyta 
Pranciška S., dukrelė Petro - 
Julės (Petručioniūtės) Urbonų. 
Kūmai buvo Kazimieras Vaz- 
nys ir Agnietė Janevičiūtė.

Tą pačią dieną, kun. K. Jen- 
kus pakrikštino Vincento - Ma
rijonos (Lukosevičiūtės) Šila- 
lių dukrelę Mariją - Liudoviką. 
Kūmai buvo Stanislovas Zalets
kas ir Zofija Lukosevičiūtė.

Iš priežasties blogo oro, ^/prenumeratą ir paveikius. Apie 
j Vincento a Paulio labdaringos 
draugijos parengimas atkeltas 
iš sekmadienio vakaro į trečia
dienio vakarą. Kun. S. Kneižis 
skaitys paskaitą ir rodys pa
veikslus apie krikščionišką lab
darybę tuoj po Tretininkų pa
maldų.

I

; P^J^P^ Sužeistas Kontrabandinin
kas

p. C. Aleksiūnas iš East Van- 
dergrift, Pa. prisiuntė “Darbi
ninko” administracijai $5.00 už

sakė žodį. Orkestrui gro
jant maldą “Kritusiems 
šauliams”, šaulės padėjo 
gėlių. Partizanų vardu kal- 

Šakių bare, Laųckaimio bą pasakė Perlojos parti-
kaimo laukuose, apie 900 zanas šaulys Lukoševičius, 
m. nuo sienos, Vilkaviškio Pagerbę žuvusius ir mi- 
baro 1 ra j. policininkas rusius partizanus, šauliai 
Stasys Bačiulis sužeidė į įr visi perlojiečiai susirin- 
dešin^ koją aukščiau kelio prie Vytauto Didžiojo 
bėgantį kontrabandininką paminklo. Čia Kauno V-to- 
Viktorą Perlobą. Prie su- si 
žeistojo nešulyje rasta 240 ‘ 
žiebtuvėlių.

bojambnisį auklėtinėms ir 
parapijiečiams, iškilmingai 
a. a. kun. A. Ozolas, Rusi
jos kankinys, buvo palaido
tas Krakėse kotryniečių; 
vienuolyno kapinėse, šalia: 
jau neseniai trijų mirusių-! 
jų seselių.

Velionis pasižymėjo dide-1 
liu pamaldumu ir kantry-Į 
be. Kaip žinome a. a. kun. 
Ožalas Pijaus XI buvo ap-' 
dovanotas “Tikėjimo Išti
kimybės kryžiumi”.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES I 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

sios -gimnazijos atstovai 
mokytojai Dambrauskas ir 

! Vasiliauskas įteikė šau-

Lapkr. 25 d., tapo pakrikštyta 
duktė Alberto-Onos (Valuckai- 
tės) Ašmenskų vardais Mildred- 
Ona. Kūmai buvo Jurgis Valuc- 
kas ir Kliara Ašmenskaitė.

Lapkričio 26 d., apsivedė Lau
rynas Valentukevičius su Tofile 
Burneikiene - Dusevičiūtė. Liu
dijo Adomas Aleksiūnas ir Salo
me Preskenienė.

Mirė
Lapkr. 27 d., miesto ligoninėje, 

mirė Antanas. Latvinskas, 54 
metų amž., gyv. 188 Minot St. 
Paėjo Vilkaviškiu parapijos. A- 
merikoje pragyveno 34 metus. 
Paliko žmoną Mortą (Šabonai- i 
tę), dvi dukteri ir 4 seseris. Lai
dojamas iš Šv. Petro par. bažny
čios, lapkr. 30 d., 9 vai. ryte, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

b j • .. liams tos gimnazijos mo-,
laikraštį “Darbininką” šiaip ra-: rciiOJOJ iSSVCHTinTi rflFTl’ kytojų ir mokinių aukomis 
šo: — -

“As for the paper I can truly 
say it is one of the best Lithua- ! 
nian papers that is published in 
the United Statės”.

šis p. Aleksiūno pareiškimas darbo 20‘m. sukaktuves, 
apie laikraštį “Darbininką” tu- Tą dieną buvo pašventinti 
retų paraginti ir kitus užsipre- kovose žuvusių ir mirusių 
numeruoti arba atnaujinti laik
raštį “Darbininką”.

Spalių 24 d. Perlojos bū
rio šauliai šventė kovų ir

Lenkai Atsiprašė Dėi Šaudy
mo Lietuvos Policininką

Brightoniečiai Supliekė
Cambrtdgiečius

Šiomis dienomis So. Bostone 
lankėsi kun. A. Tamoliūnas. 
Lapkr. 27 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje laikė Šv. Mišias ir sakė 
pamokslą.

Kun. A. Tamoliūnas lankėsi ir 
“Darbininke”, kurio jis yra nuo
širdus bendradarbis.

Lapkričio 27 d., tapo pakrikš
tytas Robertas Laurynas sūnus- 
Aleksandro - Petronėlės (Grigą- 1*' f*“’, T- .... ... J Benedikto kapuose, liunaites) Sandų. Krikštatėviai

partizanų kapai, kuriuos 
šauliai ir vietos visuomenė 
rūpestingai sutvarkė, ir a- 
tidaryti nauji būrio namai. 
Šventės iškilmingumą pa
didino Kauno V gimnazijos 
Perlojos būrio šauliams į- 
teikta auka — ginklai.

Šventoriuje ilsisi žuvę 
partiaznai V. Kaminskas ir 
A. Dobrilka, mirę partiza
nai kun. Petkelis ir Jasko-

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas 
1L Kapočius

251 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

MIRĖ

Lapkr. 19 d., mirė, miesto li
goninėje, Kazimieras Juškaus- 
kis, 54 metų, gyv. 167 W. Broad- 
way. Paėjo Kuršėnų parapijos. 
Amerikoje pragyveno 31 metus. 

(Palaidotas 22 d., 9 vai. ryte iš 
; Šv. Petro par. bažnyčios, Šv. 

. Paliko du
broliu ir seserį.

Lapkr. 22 d., mirė, Forest 
Hiils ligoninėje, Ona Kulikaus
kienė (Milierytė) 62 metų amž. 
gyv. 44 Stellman Rd., Roslinda- 
le. Paėjo jo Skirsnemunės para
pijos. Amerikoje pragyveno 28 
metus. Paliko vyrą Juozapą, 
tris dukteris, dvi seseris ir du 
broliu. Palaidota lapkr. 25 d., 9 
vai. ryte., iš Šv. Petro par. baž
nyčios, Naujos Kalvarijos ka
puose.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU

I

VARGONININKAS
Ieško vietos. Esu vargoninin

kavęs 10 metų; vedęs chorus, 
kvartetus ir orkestrą. Suprantu 
bažnytines apeigas, baigęs litur
ginės muzikos kursus. Nevedęs. 
Jeigu kuriam iš Gerb. Klebonų 
reikalingas vargonininkas, tai 
prašau rašyti adresu: Darbinin
kas, 366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. ir man laiškai bus 
persiųsti. (14-18-21)

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
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ĖPAINEĮPĘILER£painexpeller

Sekmadienį, lapkričio 20 d. į- 
vyko football’io rungtynės 
Brightono Lietuvių Piliečių klu
bo ratelio su Cambridge Lietu
vių Piliečių klubo rateliu Brigh- 
tone. Brightoniečiai laimėjo 12
prieš 0. Cambridge ratelį sudarė nis. Visų antkapiai sutvar- 
ne vien lietuviai, bet Brightono kyti ir papuošti, O kun. Į 
žemaitukai ir dzūkeliai pasirodė Petkeliui prie antkapio pa- 
smarkesni. Žaidimą Matęs, statytas paminklas. Po pa- 

-------------- ' maldų klebonas kun. Svirs.
Respublikonų partijai kis kapus pašventino ir pa 

laimėjus rinkimus Massa- 
shusetts valstybėje, san- 
dariečių organas pritaikė 
priežodį: “mažas kelmas 
nuvertė didelį vežimą” adv. 
A. Shallnai ir p. Jack Shar
key. Nesuprantama kodėl 
sandarieėių manymu adv. 
Shallna yra kelmas, o p. 
Jack Sharkey — vežimas?

Šiuomi reiškiu gilią padėką 
LDS 1-mos kp., LDS 8-tos kp. 
nariams ir kitiems mano drau
gams ir prieteliams, kurie lap
kričio 17 dieną, “Darbininko” 
salėje suruošė man netikėtą 
bankietą ir įteikė gražią dova
ną. Taipgi nuoširdžiai dėkoju 
visiems, kurie taip skaitlingai 
atsilankė ir prisidėjo su dovano
mis prie šio parengimo. '

Iš tikrųjų, niekad nesitikėjau, 
kad gyvendamas So. Bostone 
tik tris metus įsigyčiau tiek ge
rų draugų ir prietelių, kurie taip 
nuoširdžiai padeda darbuotis 
“Darbininko” visokiuose paren
gimuose.

Taigi, dar sykį dėkoju visiems 
už parodytą didelį nuoširdumą.

A. Peldžius.

PADĖKA

JosephW.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Spaudoje jau buvo minė
ta, kad spalių 13 d. 12 vai. 
lenkų kareiviai apšaudė 
mūsų pasienio policininką 
Žeimį Vincą, žūklavusį 
Merkio upėje prie Perlojo. 
Tuo reikalu mūsų pareigū
nų buvo padaryta kvota iri 
pagaliau Alytaus baro vir
šininkas dėl šio įvykio bu
vo susitikęs su lenkų bata- 
lijono vadu maj. Kardeše- 
vičiu.

Per pasikalbėjimą su len-

nupirktus 4 karinius šau
tuvus ir šovinius. Kalbą pa
sakė V. Daudzvardas. Pro 
Vytauto Didžiojo paminklą 
Perlojos ir Merkinės būrio 
šauliai praėjo iškilmės 
maršu. Po to buvo atidary
ti nauji šaulių namai.

Perlojos vardas lietu
viam yra brangus, nes ši 
vieta atgijusios Lietuvos 
istorijoje turi svarbią vie
tą. Partiaznų kovos su Lie
tuvos priešais čia prasidė- kų bat. vadu maj. Karde-' 
jo jau 1918 m. Čia tais lai- j ševičiu, pastarasis šį įvykį' 
kais vyravo ir dabar tebe-I apgailestavo ir atsiprašė, 
vyrauja didelis vieningu
mas ir stipri partizanų dva-j 
šia. Šia dvasia šauliai gyve
na ir dabar.

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Krakes
Liūdnos Laidotuvės

Čia mirė vienuolyno ka-

Sudegė Linų Fabrikas
Šiomis dienomis netoli 

Vilniaus Naujoje Vileikoje 
sudegė linų fabrikas “Wi- 
lenka”. Padaryta pusė mi
lijono auks. nuostolių. Su
degė daug mašinų. Liko be

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

Visi skeibkitės “Darbininke”.

Kad jie dirbo partijose, lai
ke rinkimų, būtent, adv. 

• Shallna Respublikonų par
tijoj, o p. Jack Sharkey 
Demokratų partijoj, atsto
vaudami lietuvius, tai dar 
nereiškia, kad jie buvo at- 
sakomingi už rinkimų re
zultatus.

Juozas M. Dilis
• 
t 
i

Laikrodininkaspelionas kun. Ant. Ozolas, darbo aPie 150 darbininkų. 
75 m. amžiaus, trejis metus _ j i r j- - n r 
Rusijos bolševikų kalė ji-į r SrOdyTOS uSGiRHIlO rlil6S 
muose daug kentėjęs ir pa-' Kalno IŠkSSenOS 
kirtęs savo sveikatą. Spalių Į ---------
20 d. po iškilmingų pamal
dų, kurias laikė Šaulių de- vadi jos įstaigoje buvo vie

šai parodytos Vilniuje Ge
dimino pilyje rastos iška
senos.

Pradžioje aiškino konser
vatorius Kieškovskis. Jis 
nupasakojo pilies kasinėji
mo darbų eigą. Jis pažymė
jo, kad šiais metais buvo 
išmūrinta viršutinė pilies j 
bokšto dalis, sustiprintos 
atkastos griuvėsių dalys ir 
išaiškinta, kad svarbiau
sieji pilies vartai yra buvę 
vakarinėje kalno dalyje.

Iškasenos parodė Kietlin- 
ska. Jo tvirtinimu, rastos 
iškasenos yra išlikusios iš 
XI ir XII amžiaus, kada to
je pačioje vietoje dar bu
vusi medinė pilis. Svar
biausi radiniai: stikliniai 
papuošalai, raktai, šukos ir 
įvairūs darbo įrankiai, — 
puodų šukės, bronsoletų 
dalys, žiedai, vynys ir kt.

kanas kan. St. Šarapas, da
lyvaujant 12 kunigų, vie
nuolėms seselėms, jų glo-

Visi Kviečiami Atsilankyti Į Rengiamą Sv. Vincento Labdaringos Draugijos

VAKARĄ
I
P

SIn

I

Ketvirtadienį, lapkričio 17 d., 
š. m. 8 vai. vakare, “Darbinin
ko” salėje įvyko šeimyniškas va
karėlis, kurio tikslas buvo pa
gerbti “Darbininko” Adminis
tratorių p. Antaną Peldžių už 
jo energingą ir biznišką vedimą 
administracijos reikalų. Rengė
jos jausdamos sau už pareigą 
pareikšti viešą padėką ir tiems 
asmenims bei biznio įstaigoms, 
kurie jas labai nuoširdžiai ir 
duosniai parėmė savo aukomis, 
būtent: — pp. Juozas Dilis. laik
rodininkas ; Blinstrubas — Blin-; 
strubs Grill; J. Doyle — Doyles; 
Liąuor Store; Šarkis — Clock 
Tavern; Al. Neviera - Razva- 
dauskas — Diamond Cafe; Hal- 
germonas ir Budreckis—Strand 
Cafe; Masilionis — Broadvay 
Cafe; Zarveckas — Silver Cafe; 
p. Strokas — Klondike Market;

Kalno iškasenos

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r
*

I
| Parduodu įvairiausios rūšies
• sinius ir sidabrinius daiktus.
I

auk-

Spalių 19 d. Vilniaus Vai-

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BR0ADWAY
So. Boston, Mass. J

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emo3
TURI 25’mETŲ PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

ĮVYKSTANTĮ ŠĮ TREČIADIENĮ

Lapkričio-Nov.27 d.,1938
7:30 vai. vakare, bažnytinėje svetainėje, Vest 5th Street, So. Boston, Mass.

-
Pechell Shoe Store

JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447.Broad way, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Tariama Draugija sėkmingai veikia plačiame pasaulyj jau nuo 1883 
metų, kuriais krikščioniškąją labdarybę pradėjo organizuotai vykinti gar
susis advokatas ir katalikų vadas Fredrikas Ozanamas. Tos labdaringos 
Draugijos skyriai — Šv. Vincento Pauliečio globoje, visur plito ir šiandien 
randasi visuose pasaulio kraštuose.

Šv. Petro lietuvių katalikų parapijoje, So. Bostone, Šv. Vincento Pau
liečio Labdaringos Draugijos skyrius gražiai gyvuoja ir išganingai veikia 
jau aštuoni metai. To skyriaus tikslas yra ne vien medžiaginiai šelpti 
vargšus ir skurdžius, bet ir rūpintis jų sielos reikalais.

Tik pažiūrėkime ką gero tas skyrius nuveikė mūsų parapijoje tik nuo 
šių metų sausio mėnesio. To skyriaus valdybos nariai padarė —

Apsilankymų į vargdienių namus............................
Apsilankymų į ligonines pas ligonius ...................
Praėjusioms Kalėdoms išdalino pintinių su maistu 
Išleido groseriui ir maistui ......................................
Užmokėjo již ligoninę, nuomą, kurą, ir k........ . .......
Išmokėjo už drabužius ir avalinę vargdieniams .....
Ligi šiol viso labo išleido..... .... ...... ........................
Matote ką reiškia krikščioniškoji labdarybė! -
Dėl to, visi susidomėkite ir susipažinkite su Šv. Vincento Pauliečio 

Draugijos skyriaus parapijoje kilnia ir organizuota darbuote, ir visi atsi
lankykite į rengiamą vakarą Lapkričio 27 dieną, 7:30 vai. vakare, bažnyti
nėje svetainėje, kur kun. Steponas Kneižis iš Norwoodo paveikslais ir 
žodžiais vaizduos organizuotą krikščioniškąją labdarybę. Įžanga dykai.

Visus kviečia
ŠV. VINCENTO PAULIEČIO DRAUGIJOS VALDYBA

PRANEŠIMAS 
KLEBONAMS

........... 903

.............12

...........138

....  $724.19
...... $143.50
..... $389.77

$1,257.46

P. S. Norintieji pagelbėti vargdieniams, atneškite drabužių ir 
avalinės, ir nesigailėkite ir aukos. . ;
Tie, kuriems reikalinga pašalpa arba Kalėdoms norėtų gauti pintinių 
su maistu, tegu tuojau atsikreipia pas vincentieČius.

Būdamas laisvas nuo klebono 
pareigų, šiemet atlaikiau daug 
misijų, ne tiktai Lietuvoje, bet 
ir Londone ir Varšuvoje lietuvių 
kolonijose. Spalių mėn. 25 d. at
vykau į Ameriką, jau padariau 
misijas Weštville, III., dabar esu 

; Omaha, Nebraska, ir po atliktų 
misijų čionai, gruodžio m. 31 
dieną vyksiu su misijomis į Ke- 
wanee, III., bet nuo gruodžio 9 
dienos būsiu laisvas ir mielai 
patarnausiu su misijomis kitur, 
nestatydamas nei jokių sąlygų 
ir pažymiu, kad nei jokių rink
liavų nei bažnyčiai, nei gimnazi
jai nedarysiu.

Prašau laiškus adresuoti iki 
gruodžio 2 d.: 5412 S. 23rd St., 
Omaha, Nebraska; nuo gruo
džio 3 d.: 220 W. 8th St, Ke- 
wanee, UI., o toliau nuo 9 gruo
džio adresas mano bus: 6812 S. 
Washtenaw Avė.. Chicago, III.

PrelatasJul. Maciejauskas.

Visi skelbkit*, “Darbininke”.
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) paramos.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St.,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai 
kožnam Šio 
skaitytojui, 
pareikalaus

pasiųsime 
laikraščio 
kuris tik 
Jei ken

čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo (lm-pigų Metodu, 

tams.
Mes norta! pashpdm jums PILNĄ 

Pakeli. 7 dienoms DYKAI IšBAN- 
DYYMUI, ir Jeigu norėsite nau-Mtl 
dengiau, t* gaišit daryti ui mažus 
kietus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
raistą 7 dienas, DYKAI, mflsg kal
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i
ROSSK rRODUCTS CO. Dept X-9 

2708 W. Fanrell Are. Chicago, 11L
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Antradienis, Lapkričio 29, 1938

ĮVAIRIOS ŽINIOS Dies Reikalauja Nubausti 
Komunistus ir Nacius

DIREKTORIJA PASKELBĖ NE 
GALIOJANČIAIS DAR 352 
KLAIPĖDIEČIŲ LIETUVIŲ 

PASUS
 «------------------------------------------------------

Klaipėda, lapkričio 28 d. 
— Pastaruoju laiku Klai
pėdos Krašto Direktorija 
paskelbė negaliojančiais 
dar 352 klaipėdiečių lietu
vių pasus. Nesenai susior- 28 
p’anizavęs 
Kuitūrverbandas įvedė u- visiems kritikams, kurie į- 
niformuotus tvarkos tar- žiūrėjo jo kalboje priešžy- 
nybos būrius, kurie suor- diškumą. WMCA radio sto- 
ganizuoti Vokietijos smo- tis atsisakė transliuoti 
pikų (SAvyru) pavyzdžiu, kun. Coughlino kalbą. Bet 
Taip pat atstatyti Klaipė- New Yorko radio klausyto- 
doje visi nugriauti vokiš- jus kun. Coughlino kalba 
kieji paminklai. Iš visko Dasiekė iš WHBI — New- 
matyti, kad Klaipėdos au- ,arko stoties.
tonominč valdžia — Direk- Kun c E c hlin si. 
tonja klauso nacių vado davė radio klausytojų 
vet gydytojo Dr. Neuma- SDrendimui da jo kalbos 
no nurodymų. ! lankučio 20. Jis savo tą

kalbą buvo įrekordavęs ir 
Lenkijoje Dar Labiau Suvar- rekordu pakartojo.

lytos Gyventojų Teisės j ka“aS°įaoughiin ‘“batų
Ryga, Latvija, lapkričio &inęs nacizmą ir nacių po- 

28 — Lenkijos prez. Mos- ‘romus prieš žydus. Nieko 
cicki paskelbė keletą de- panašaus nebuvo. _ Kun. 
kretų, kuriais suvaržo gy- Coughlinas smerkė viso- 
ventoių laisvę ir teises.1 kius nersekiojimus. Jis tik 
Svarbesnieji i 
yra šie:

Kalėjimu bus baudžiami 
tie rvventojai, kurie klau
sas kaikurių svetimų šalių 
radio programų; uždraus
ta škotų masonu ložės ir jų 
turtas konfiskuojamas; 
prancūzams masonams pa
daryta kaikurios išimtys. 
Pranešama, kad valdžia 
konfiskavo ir užanspauda- 
vo masonų rekordus ir jie j 
tik no 50 metų bus iškelti 
aikštėn.

Be to, uždrausta darbi
ninkų streikai, sabotažai, 
lokautai, gandų skleidimas 
prieš valstybės gerovę ir 
saugumą.

Kun. Coughlin Atsakė 
Žydams

Detroit, Mich., lapkričio 
Pereitą sekmadienį 

vokietininkų kun. C. E. Coughlin atsakė

Washington, D. C., 
kričio 28 
nas Dies, Atstovų Buto ty
rinėjimo komisijos pirmi
ninkas, Dasiuntė valstybės 
sekretoriui Hull reikalavi
mą, kad jis perduotų tei
singumo departmentui 
kaikurįu komunistų ir na
cių bylas, ir kad juos nu
baustu už neužsiregistra- 
vimą kaipo agentai kitų 
valstybių. Jis pasiuntė p. 
Hull įrodomus, kad tokie 
ir tokie dirba kitų valsty
bių naudai.

Kongresmanas Dies įro
do faktais, kad Komunistų 
Partija Amerikoje atsto
vauja užsienio valstybę ir 
kaipo toki pa^al įstatymus 
turi užsiregistruoti; taip 
^at ir Vokietijos - Ameri
kos Bunda.

lap- 
Kongresma-

Žydai Vejami Iš Namų

suvaržymai savo kalboje pacitavo is 
straipsnio “The American 
Hebrew”, rugsėjo 10, 1920. 
kur buvo pasakyta, kad 
Rusijos revoliucija išėjo 
“iš mąstančių žydų, iš ne- 
nasitenkinusių žydu, žydų 
nastangomis atstatyti”. 
Kun. Coughlin dar pridėjo 
įrodymą, kad žydai bankie- 
riai finansavo revoliuciją. 
Jis tai įrodė dokumentais. 
Kaikurias žydų įstaigas į- 
vardijo, kurios finansavo 
Rusijos revoliuciją 1917 m.

Kun. Coughlin savo argu
mentais ir įrodymais su- 
mušo visus kritikus, kurie 
ii apskelbė nacių ir fašiz
mo rėmėju, kurie kaltino jį 
skleidime prieš žydus pro- 
ipagandos ir t. t.

■v •

Lenkija Konfiskavo Žydų 
Organizacijos Turtą

Varšuva. Lenkija, lapkri
čio 28 — Lenkijos valdžia 
įsakė konfiskuoti visa žy
du organizacijos B’nai 
B’rith turtą. Šis įsakymas 
naremtas lapkričio 22 d. 
dekretu, kuris uždraudžia 
masonų veikimą Lenkijoje.’ 
Žydai raminasi, kad to ji or- i 
^anizacija neturinti jokio boję. Ta proga pulk. Barz- 
didesnio turto, nes jos tur- ’ da ir Kariuomenės Teismo 
tas sunaudojamas labdary-narys pulk. Meiželis pakel- 
bei. I ti į generolus.

Prezidento Sveikinimai 
Kariuomenei

Kaunas, lapkričio 23 d. 
Kariuomenės šventės pro- 
jra Prezidentas parašė svei
kinimą kariuomenei ir pa
linkėjo stiprėti ir sėkmin
gai budėti tėvynės sargy-

Anglų misijonierius Bar-

F
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KLAIPĖDIEČIŲ DELEGACIJA 
PAS RESP. PREZIDENTĄ IR 

VYRIAUSYBĘ
Iš Klaipėdos praneša, kad galais uždrausta ir greti- 

Klaipėdos krašto vokiečiai mose srityse, o baltiesiems 
kelia klausimą keisti sei
melio rinkimų įstatymą, prekiauti su negrais be 
Tuo reikalu jie žada centro " ..................
vyriausybei patiekti atitin
kamą memorandumą ir 
naujojo seimelio rinkimų 
įstatymo proiektą. Ryšium 
su tuo šiomis dienomis lan
kėsi Kaune Klaipėdos 
krašto vokiečių delegacija.

kolonistams draudžiama

tam tikro valdžios leidimo.

Žemės Okio Darbininkų 
Globos Įstatymas

Bausmė Už Degtukų 
Dėžutės Pavogimą

Kaunas, lapkričio 22 d. 
Seimas nriėmė nukentėju- 
siems nuo nelaimingų atsi
tikimų žemės ūkiuose dir
bantiems aprūpinti įstaty
mą.

I ----------
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tolas įdomiai aprašo Afri- PdSirasyta Prekybos SutaF-- 
tis Su Šveicarija

Berlynas, Vokietija, lap
kričio 28 — Nacių spauda 
nraneša. kad įsakyta žy
dams išsikraustyti iš di
desnių namų. Taip pat žy
dai vejami iš mažesniųjų 
miestelių ir kaimų Bavari
joj.

Viena grupė žydų, Lenki
jos piliečių, kuri buvo areš
tuota, išlaisvinta su ta są- 
lv^a, kad jie tuojau išvyks 
į Lenkiją. Bet Lenkija jų 
nepriima. Taigi nacių po
licija vėl juos areštavo kai
po žmones be šalies.

Vienno je daug gatvių bu
vo pavadinta žydu vardais. 
Naciai visus žydiškus pa
vadinimus nuskuto, visus 
naminklus sugriovė.

Iš natikimu šaltinių Vien
noje sužinota, kad daug 
Austrijos žydų muzikų at
leista iš muzikos konser
vatorijos Kobe, Japonijoj. 
Tai padaryta nasirašius Ja
ponijai su Vokietija kultū
rinę sutartį.

Anskaitliuojama, kad Vo
kietijos žvdu turtas siekia 
8,000,000,000 markių, iš tų 
2,295,000,000 markių pri
klauso Austrijos žvdams. 
Sakoma, kad Austri jos žy
dai tris kartus turtingesni 
už Vokietijos. Austrijoj y- 
ra 102 žydai milijonieriai. 
Turtingiausias žvdas pa
vienis turi 26,000,000 mar
kių. Kadansri dabar žydai 
turi sumokėti 400,000,000 
markių už nužudymą Vo
kietijos ambasados sekre
toriaus, tai kiekvienas žy
das, kuris turi nemažiau 
kain $2,000 vertės turtą, 
turi mokėti 20 nuošimtį 
nuo savo turto.
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VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Lenkai I Lietuva Ištrėmė 
Amerikos Juru Laivyno 

Karininką

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

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

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

Prot. Rait. — Ona I Vaškienė.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkway 0558-XV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antru utaminkg mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»V. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Raėt. Jonas Gllneckls,
' 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

MarSalka, Jonas Zaikis.
7 Winfleld 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.

kos juodukų Bomgovėjų 
tautelės gyvenimą ir pa- i 
pročius. Bomgovėjai yra į 
labai teisingi ir sąžiningi šiomis dienomis su Šveica- 
žmonės. Vagystė ir apga- rija pasirašyta 1939 metų 
vimas čia esąs negirdėtas prekybos sutartis, kuria 
dalykas. žmogžudysčių padidinamas Lietuvos javų

Per vasarą Intertypos fondas buvo kiek apmiręs, 
nes žmonės buvo užimti maudimosi ir vasaros atosto
gomis. Atšalus orui, pradeda judėti ir intertypos fon
das. Nuo paskutinio paskelbimo į Intertypos fondo rė
mėjus pribuvo sekantieji:
LDS N. Angį. Apskr. pikniko pelnas...... »........$310.00
Ona Pimpė, per kun. J. Vaitekūną, Providence, 25.00 niekada nepasitaiko. Bom- eksportas. 
Marijona Žilinskienė................................
H. Roklinienė...........................................
Julius Gaidys, Worcester, Mass................
VI. Rimša, Worcester, Mass.....................
Bronius Petruševičius, So. Boston, Mass. 
N. N...........................................................

v • Kaunas, lapkričio 28 d.—

Viso..........................
Pirmiau paskelbta

... 1.00 govėjų giminėje yra apie

... 1.00 ™ ----------- 1—*

... 1.00
... 1.00
100.00
. 89.40

.. $528.40
$1,760.87

Viso aukų sudėta........................... $2,289.27
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausią ačiū. 

“DARBININKO” INTERTYPE 
FONDO KOMISIJA.

BUS PAKEISTAS SEIMELIO
RINKIMŲ ĮSTATYMAS

&

Klaipėdiečiu delegacija, 
kurią sudaro p.p. Simonai
tis, prof. Vanagaitis, Stik- 
liorius ir Labutis, lankėsi 
nas Respublikos Preziden
tą ir Ministerį Pirmininką, 
kuriems išdėstė savo nuo
monę ir pageidavimus 
Klaipėdos krašto reikalu. 
Lapkričio 9 d., delegacija 
lankėsi nas visus ministe- 
rius, kuriuos taip pat su
pažindino su krašto padė
timi ir pareiškė savo pagei
davimus, kain tie reikalai 
turėtu būti tvarkomi.

(Cenzūra nubraukė šios 
žinios užbaigą. Red.).

Aleksote sulaikvtas Karl- 
Henrik Reival. Jis pasisa
kė tarnavęs karininku 
Jungt. Amerikos Valstybių 
prekybos laivyno garlai
vyje “Collington”. Iš lenkų 
uosto Gdvnės, nuvykęs j 
Varšuva, iš ten į Vilnių ir į 
nademarklini, kur smar
kiai girtuokliavęs. Paskui 
ii lenkai buvo suėmę ir iš- 
trėmę į Lietuvą. Jis auto
busu atkeliavo į Kauną ir 
sustojo nrie stoties viena
me restorane, kur buvęs 
apvogtas. ¥

Dabar jis sulaikytas ir 
perduotas kriminalinei po
licijai. Reival pasisakė, kad 
jo tėvas buvo Vrangelio ar
mijos kanitonas, o jis ka
detas. Jokios valstybės pi- 
lietvbės neturis ir gvvenęs 
su Nanseno našu. Kalba 
vienuolika kalbų.

Remkite tuosnrofesio- 
nalus ir biznienus, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Italų Simpatijos Lietuvai
Kaunas, lapkričio 25 d. 

Italijos ministras Lietuvai 
Alfieri reikšdamas italų 
simpatijas Lietuvai pado
vanojo Valstybės Teatrui 
oDeros apie Lietuvą rank
raščius.

Žuvo Daug Žmonių Sniego 
Audroje

Pereita ketvirtadienį kilo 
didelis viesulas ir sniegas 
su lietum. Keliai buvo ne
išvažiuojami. Daug žmonių 
žuvo automobilių nelaimė
se. Apskaičiuojama, kad 
audros ir sniego ruože žu
vo apie 70 žmonių, daug 
sužeista.

Šimtas Žmonių Žuvo Maine 
Miškuose

Aurora, Maine, lapkričio 
28 — Pereitą ketvirtadienį, 
kilus sniego audrai, apie 
100 medžiotojų negalėjo 
sugrįžti į savo namus ir ta
po izuliuoti Maine miškuo
se. Gub. Barrows pasiuntė 
žmones gelbėti. Gelbėtojai 
turėjo bristi nėr 6 ir 8 De
du sniegą. Tikisi išgelbėti. 
Jiems maistą pristatė or
laiviais.

Kiek Europos Valstybes 
Turi Elektrifikuotų 

Geležinkelių

20,000 žmonių, tačiau kraš
to koloninė valdžia čia turi 
labai maža darbo. Štai ne
seniai vienas tos giminės 
jaunas vaikinas pavogė iš 
europiečio kolonisto vieną; 
dėžutę “degančių pirštų”, 
taip bomgovėjai vadina orof.’ Izidoriaus Tamošaf- 
degtukus. Už šį nusikalti- čio nauju Visuomeninio 
mą giminės teismas nūs- Darbo Vadybos generali- 
merkė jį visam amžiui iš- niu sekretorių paskirtas 
tremti iš bomgovėjų kraš- Vincas Vileišis.
to. Ištrėmimu baudžia ir 
už kitokius nusikaltimus.

Tačiau ir bomgovėjai tu
ri įvairių silpnybių. Ypa
tingai juos vilioja baltųjų 
žmonių papuošalai: žiedai, 
moterų apyrankės, skrybe- inžinierius išrado naujos 
lės, vyrų lazdos, lietsargiai rūšies šilką, kuris gamina- 
ir kitoki niekeliai. Dėl šių mas iš sojinių pupų virkš- 
dalykų jie nesigėdina ir čių ir stiebų. Šiam naujam 
vagimis pasidaryti, nes to- šilkui pranašaujama graži 
kių daiktų pasisavinimą jie ateitis, nes jis yra labai 
nelaiko nusikaltimu. Kraš- geras ir pigiai pagamina
te valdžia griežtai uždrau- mas. Japonijoje, Kinijoje, 
dė pardavinėti degtinę ir Mandžiūrijoje sojos pupų 
kitokius svaigalus, kuriuos esti labai daug sėjama. Iš 
negrai buvo labai pamėgę, jų virkščių tedaromos 
Svaigalus jie ne tik pirk- skrybėlės, nes niekam ki- 
davo, bet ir labai apsukriai tam netinka. Iškūlus der- 
vogdavo. Nes^p manymu, lių virkščiai būdavo degi- 
degantis skystmias, kuris narni. Dabar, pradėjus ga- 
labai linksmina žmones, minti šilką, labai padidėjo 
turi būti dalinamas veltui, sojų sėjimas, nes iš jų tu- 
Bet uždraudus laisvą pre- rimą dviguba nauda. Šis 
kybą, sukti kitų giminių šilkas, kaip teigia japonų 
negrai pradėjo gabenti pa- šilko pramonės specialis- 
puošalus ir svaigalus bom- tai, turi daug tokių ypaty- 
govėjams kontrabandos bių, kurios jį nedaug kuo 
keliu. Dabar prekyba svai- teskiria nuo tikrojo šilko.

Paskirtas Visuomeninio Dar
bo Vadybos Generalinis 

Sekretorius
Kaunas, lapkričio 28 d.—

Vieton atsistatydinusio

I

I

Iš Pupų Virkščių Pagamins 
Geriausią Šilką

Neseniai vienas japonų

Paryžius — Prancūzų 
snauda praneša, kad šiuo 
metu Prancūzija turi 3.368 
kilometrus elektrifikuotų 
geležinkelių. Šiuo metu 
daugiausia elektrifikuotų 
veležinkelių turi Italija, 
būtent— 3.800 kilometrų. 
Vokietijoje tokiu geležin
kelių esama 3.261, Švedijo
je — 2.900, Šveicarijoje — 
2.350, Anglijoje — 1.000 
kilometrų. Devvniolikoje 
kitu Eurooos kraštų esama 
1.600 elektrifikuotų gele
žinkelių kilometru. Iš viso 
Europoje yra 18.079 kilo
metru elektrifikuotų gele
žinkelių.

LEŠČIUKA1TI NUBAUDĖ 
4 METAIS

I
i f< •
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Kauno Apyg. Teismas 
bu v. Spec. Mokslo D-to se
kretorių J. Leščiukaitį už 
išeikvojimus nubaudė 4 
metais s. d. kalėjimo. Švie
timo M-iai atiteista per 18, 
300 Lt civ. ieškinio.

Misijonieriaus Pranešimas

Misijonierius J. Kidvkas, 
S. J. praneša Gerb. Klebo
nams, kad visą ateinančią 
gavėnią yra jau užimtas 
darbu įvairiose parapijose. 
Norintiems galėtų patar
nauti tik tuojau po Nauių- 
iu Metų, ar po Velykų 
švenčių.

Adresas:
J. Kidykas, S. J.

St. Ignatius High School, 
1076 W. Roosevelt Road, 

Chicago, Illinois.
Tuo pačiu adresu prašo

mi kreiptis visi, kurie nori 
atsinaujinti “žvaigždės” 
ar “Misijų” prenumeratą 
ateinantiems metams.
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CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
*

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

•X
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Antradienis, Lapkričio 29,1938 1

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____________  $4.00
Domestic onee per week yearly $2.00
Foreign yearly ------------------------$5.00
Foreign onee per week yearly $2.50

tJARB ĮNINKĄS

Ispanijos Radikalų Griovimo 
Darbas Ir Katalikų Veikla

Klaipėdos krašto vaizdas. Klaipėdos Pedagoginio Instituto naujai 
pastatyta pradžios mokykla. VDV.

Tarptautinė katalikų komisija “Pro Deo” (už Die
vą) po ilgų ir nuodugnių tyrinėjimų išdavė Genevoje 
galutinį raportą apie Ispanijos padėtį. Faktai šiurpu
lingi. 37-niose vyskupijose, kurios buvo raudonųjų be
dievių valdžioje, sudeginta ar sunaikinta 25,879 bažny
čios ir koplyčios, iš kurių 17,000 buvo padegta. Nužu
dyta mažių-mažiausia 10,000 kunigų. Kai kuriose vys
kupijose nužudytųjų kunigų skaičius pasiekė 70 nuoš. 
Ypatingai skaudi padėtis buvo saloj Minorkoj, kur gy
vena 40,000 žmonių. Iš 100 ten buvusių kunigų 38 buvo 
nužudyti. Minorkos gyventojai labai ramūs ir religin
gi. Kaip tik dėlto jie tiek ir nukentėjo, nes raudonieji 
bedieviai daugiausiai žudo religingus žmones.

Dabartinis raudonosios Ispanijos premieras Ne
grin, mėgindamas kiek atitaisyti savo politikos nusi- 
šmeižusį vardą, skelbia, kad “lojalistų” (bolševikų) 
valdomose srityse užtikrinta sąžinės ir religijos lais
vė. Bet pažiūrėkime, kokia iš tikrųjų ten yra “laisvė”. 
Komisijos “Pro Deo” raportas štai ką sako:

“Barcelonoj yra tik viena baskams skiriama kop
lyčia, kurioje telpa pora tuzinų žmonių. Gyvenimas 
katakombose tebeina toliau. Būna ir Mišių privati-!• v

ašarų išlieta, o kiek...? 
Nors daug ir sunkiai kry
žių nešė, bet širdyse spin
dėjo viltis, nekaltumas ir 
liūdnos dainos tyliai skam
bėjo, karštos maldos iš lū
pų tekėjo.

Išklausė Dievas nekaltų 
žmonių šaukimą, ateitį 
šviesesnią pažadėjo. Atšau
kė rusai savo drakonišką 
žiaurumą, tauta sulaukė 
inteligentų žmonių, atgijo 
ir pabudo visi. Dievo ran
kos padedama, Lietuva pa
skelbia nepriklausomybę.

Manau, kad jūs jau gerai 
žinote, kokios sunkios bu
vo pirmosios nepriklauso
mybės dienos. Nekada jūs 
negali pamiršti tėvynė 
Lietuva už jūsų aukas, už 
jūsų pagalbą. Aš pats esu 
jūsų aukų liudininkas, nes 
tuo metu jau pradėjau lan
kyti mokyklą, ir, kaip pasi- 
turys, vietoj drabužėlių ar 
batelių gavau 3 skardines 
medaus. Na ir džiaugsmas 
buvo! Valgiau kelis mėne
sius, lyg katinas apsilaižy
damas.

i

2. NAUJOJI LIETUVA
O kiek vėl daug darbo bu- pastatai jau ne vienetais 

vo iš kapų prisikėlus: mo-ar dešimtimis skaitoma, 
kyklos statyti, inteligentus bet tūkstančiais. Jei prieš 
ruošti, kelius tiesti, tiltus 50 metų nebuvo galima

v •

niuose namuose. Jas laiko pasislėpę kunigai be bažny- mūryti, įstatymus leisti, skaityti ir rašyti lietuvis- 
tinių drabužių ir stikliniuose induose, sulig specialaus administruoti, ūkį gerinti, kai, tai šiandien lietuvių li- 
Šv. Tėvo leidimo. Tai darant, prisilaikoma ko didžiau- amatų mokyti ir daugybė teratūra jauzydi kaip lan- 
sio atsargumo, kad neužkluptų policija ar bedievių mi
nia”.

kitų darbų darbelių, kurie koj balti dobilai, žodžiu ir 
būtiniausia reikėjo atlikti, dvasiniai ir medžiaginiai 

Tokia tai tikėjimo laisvė bolševikiškoj Ispanijos ^et dar to maža, dar prie- Lietuva jau bu jo ja.Nenuo- 
daly. Visai kitaip dalykai atrodo toj Ispanijos daly, ku- buvo nenuraminti, rei- stabu, kad grįžę į tėvynę a- 
rią užkariavo gen. Franco. Jis jau seniai yra paskel- ^čjo organizuoti savanorių merikieciai ar atvykę kiti 
bes, kad ateity Ispanija bus nebeta.

“Busimoji Ispanija — i___ o _____ ___
rėš tironų nė persekiotojų. Tai bus tauta be marksiz- priešai, 
mo ar komunizmo. Tai bus katalikiška Ispanija, su šo- garbingų sutarčių.

iw ’ būrius. Sekėsi ir jiems, bet tautiečiai jos jau nepažįs-
sako^gen. Franco_ netu- amžiams būkit pasmerkti ta. Reikia iš dalies atitaisy-

— - ’ - - —kurie nesilaikot ti jau ir pačių išeivių ruo

_________

gardos ir vedame mases į mūšį 
už pergalę”. Vietoj būti revoliu
cijos avangarde (priešaky), pa
sirodė, kad naudingiau būti de
mokratiško ir respublikoniško 
liberalizmo vuodegoj...

Skęstantis ir už šiaudo 
griebiasi. Taip ir komunis
tai, netekę minių pasitikė
jimo šliejasi prie liberalų 
ir visų kitų, kur tik jie ga
li prisišlieti, kad ir “demo
kratiško ir republikoniško 
liberalizmo vuodegoj...” 
Vadinasi, liko generolai be 
armijos. Kodėl? Todėl, kad 
sovietų režimas yra tikra 
vergija darbininkams. Ru
sijos darbininkai neturi jo
kios laisvės. Vietoj komu
nistų - socialistų žadėto 
rojaus darbininkai pakliu
vo į tikrą pragarą. Dabar 
ir patys komunistai - so
cialistai prisipažįsta, kad 
masės nebesiduoda apgau
dinėti, tai turi šlietis prie 
kapitalistinių partijų.

“K-vio” bendradarbis Ch.; 
Pušynas rašo, kad praėju-i 
siuose rinkimuose komu
nistai visur demonstravo 
savo dešinumą, ir todėl jie 
gavo daugiau balsų negu __ __  _______ _______

v • • - muosius kovo įvykius vie-
perpus mažiau, negu jie nas oland korespondentas 
kada yra gavę todėl, kad • . . x- tt -Norman Thomas kalbėjęs tai Paraše is Varšuvos 
radikaliskai.

Toliau rašo:
Vot, iš čia ir reikia mums mo

kintis apie Amerikos žmonių po
litinį supratimą. Mums, komu
nistams, 20 metų atgal išrodė, 
kad ryt-poryt Amerikoje masės 
eis ant barikadų už sovietų kūri
mą. O dabar pasirodo, kad toms 
masėms net paprastas liberališ- 
kumas yra per kairus. O ką jau 
kalbėti apie sovietų tvarką čia 
Amerikoje! Jeigu šiandien ko
munistai suliberalėjo, jeigu jie 
iš kairės pasuko į dešinę, tai 20 
metų pamokos visgi juos šio-to 
pamokino ir jie jau nebesako: 
“Mes esame revoliucijos avan-

LENKAI BIJO, KAD APIE 
JUOS NERAŠYTŲ

Įmonę, kurie dar prisimena 
j ir kurie vaizduojasi senąją; 

Smarkiu tempu darbas ė- Lietuvą. Reikia įtikinti ir 
jo į priekį, ekonominiai ir jaunąją kartą, kad Lietuva 

Ta programa jau palaipsniui įgyvendinama. Fran- kultūriniai Lietuva sustip- yra graži ir kultūringa ša- 
co užimtuose kraštuose jau įvesta religijos dėstymas re^°‘ -1314 V1®ai [,s» nes iki šiol jaunoji kar-
pradžios mokyklose. Religinis ispanų tautos atgimi- nePanasi 1 Rusijos valdo- ta apie savo tėvynę buvo 
mas vykdomas sparčiai ir sistematingai. Daugiausia vos ,^ar atSirnus,3’ blogai informuojama. Tai-

cialiniu teisingumu ir krikščioniška labdarybe. Jos 
mokyklose bus dėstoma religija, jos Universitetas bus 
katalikiškas”.

dėmesio kreipiama į dvasines katalikų seminarijas. 
1930 m. Ispanijoj buvo 14,000 klierikų. Bet radikalams 
paėmus valdžią, tuoj prasidėjo vienuolynų ir seminari
jų varžymas ir paskui žiaurus persekiojimas. Pasėkos 
tuojau pasireiškė. Klierikų skaičius greit sumažėjo iki 
7500, paskui iki 6000, o civiliniam karui iškilus semina
rijos buvo ne tik uždarytos, bet visiškai sugriautos bei

♦
I

Lietuvą. Šiandien mokyk- gi gana jau ją Krajum va-
los, inteligentai, keliai ir dinti.

3. LIETUVOS ATEITIS
Šis klausimas yra įdo-ikas dar pasakyti negali, 

miausias ir sunkiausias, ■ Tačiau jos ateitis pareis ir 
- — — - — - - - ■ • J l’l’l------------------------J-------------------------1.4.. 1----------- -- nuQsudegintos, klierikai išvaikyti ar išžudyti. Dabar pra- nes niekas negali žinoti sa- nuo vidaus politikos: 

dėta seminarijas steigti, bet reikiant viską iš naujo vo ateities, o juo labiau sugyvenimo su kaimynais 
pradėti ir kraštui dėl karo ir persekiojimų visai nu- sunku žinoti tautos ar vai- ir jų vienokio ar kitokio 
biednėjus, darbas eina nesparčiai. Tačiau vis dėlto jau stybės ateitį. Jokiu prana- globos būdų pasirinkimo, 
randasi seminarijų, kur mokosi po 800 klierikų. !

Naujosios Ispanijos jaunuomenėj pasireiškia stip- su juo gimęs.
rus religinis atgimimas. Katalikų jaunimo organizaci
ja “Juventudes Catolicas” sparčiai auga ir pristato pa
sišventusių karių ir uolių Katalikiškos akcijos darbuo
tojų.

Ispanų tautai taip dvasiniai atgimstant, supran
tama, kad bolševikai stato visas pastangas prieš ją ka
riauti. Jie čia vykdo seniai nustatytą savo programą: 
atkakliai kovoti prieš tautinę ir religinę Ispaniją. K.|

I

1. SENOJI LIETUVA
(Stud. P. Kupraičio paskaita 
LOS 7 kp., Worcester, Mass. 
prakalbose, lapkr.*20 d., 1938)

Daugelis dar mūsų pačių 
atsimena, o kurie yra jau 
čia gimę, girdėjo ar skaitė, 
kokia išvarginta ir kaip 
skurdžiai gyveno Lietuva. 
Ji buvo išnaudojama be
mokslių Rusijos valdinin
kų, neturėjo mokyklų, ne- 
budėjo kelių, bet svarbiau
sia neturėjo mokytų žmo-

i

nių. Kas buvo miela ir 
brangu, (knygos, sava kal
ba) Rusijos valdžia griež
tai draudė, baudė nežmo
niškomis bausmėmis. Kas 
šiandien galėtų pasakyti, 
kiek iškentėjo nekalta lie
tuvių tauta, kiek mūsų tau
tiečių kalėjimų rūsyse mi
rė, kiek Sibire iš bado ir 
šalčio kentėjo, o kiek nuo 
žandarų žiaurios kumščios

Brooklyno lietuvių kcąnu- 
nistų organui, bet pasta
raisiais laikais buvo susi- 
nvkę. Todėl centrabiuriai 
komunistai nebenorėję nei 
nagerbimo rengti.

Lietuviai komunistėliai 
oriėmę keletą rezoliucijų, 
tarp kurių buvo rezoliuci
ja, kad Jung. Valstybės — 
“išreikalautu laisvės Vo
kietijos katalikams, žy
dams (ir jų rabinams ir 
kunigams)”. “Prieš pas
kutinę rezoliuciją daugelis 
zurzė”, rašo koresponden
tas, “sakvdami: ‘Kuomet 
Sovietai Rusijoj persekiojo 
kunigus, rabinus ir popus, 
tai taip reikėjo, o kuomet 
Vokietijoj tuos veltėdžius 
paspaudė, tai mes protes
tuojame’...”

Suprantama, kad komu
nistai - socialistai negali 
gerai atsiliepti apie kuni
gus. Jie protestuoja prieš 
Vokietiją ne dėl to, kad ten 
kunigus persekioja, bet 
kad jiems taip yra įsakyta 
iš Maskvos protestuoti 
prieš nacius - fašistus ir 
kad tuo pasirodyti “demo
kratiškais”. Komunistai, 
protestuodami prieš Vokie
tiją, nei ne susivokia, kad 
jie protestuoja ir prieš so
vietų Rusiją, kur tūkstan
čius kunigų, popų ir kitų 
dvasininkų nužudė ir nu
kankino kalėjimuose. Jei
gu komunistai supranta, 
kad Vokietijos naciai blo
gai daro Vokietijoje, tai jie 
turi suprasti, kad ir komu
nizmo komisarai blogai 
darė ir daro Rusijoje. Ne
galima pateisinti Rusijos, 
nes ten ne tik persekiojo 
ir persekioja kunigus, po
pus ir kitus dvasininkus, 
bet veik jau visus nužudė 
ir supūdė kalėjimuose ir 
Soloveckų salose. Ten žuvo 
nemažai ir lietuvių už tikė
jimą.

I
I

Lenkams labai nepatinka, 
jei apie juos rašo. Per žino-

i laišką, į vieną olandų laik- 
iraštį. Už tai iš jo buvo a- 
timta viza, ir jis pats iš 
Varšuvos išvarytas. Nieko 

' nepadėjo nė olandų pasiun- 
j tinybės intervencija.

Worcesterio lietuviai ko
munistėliai suruošė vaka
rėlį lapkr. 20 d. pagerbti 
Antaną Mozurką, kuris žu
vo kovoje už “Ispanijos 
liaudį ir demokratiją” (su
prask komunistinę liaudį 
ir komunistinę demokrati
ją. Red.). Mozurkos tėvai, 
kaip rašo “K-vio” kores
pondentas, daug dirbę

Iš Mūsų Veikimo Centro
(2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.)

KVIETIMAS Į A.L.R.K. FEDE 
RACIJOS TARYBOS SUVA

ŽIAVIMĄ

Tautininkai - laisvama
niai sumanė organizuoti 
taip vadinamą Tautinę Ta
rybą. Sumanymas gimė 
Brooklyne. Bet Massachu
setts apskričio sandarie- 
čiai tam sumanymui nepri
taria. Taip ir nesilipdo tau
tininkų - laisvamanių ben
dras frontas.

tos vieningumą ir pajėgu
mą, padėti užtikrinti vais

iu. gegužės mėn. Tarybos; tybės saugumą. Iš to aišku, 
susirinkimo nutarimu iri kad Tarybai teks aptarti 
Vykdomojo Komiteto dau- j būdai ir galimybės, kaip 
gumos pritarimu, šiuomi sėkmingiau teikti Lietuvai 
skelbiu, kad ALRK Fede- moralinė ir medžiaginė pa- 
racijos Tarybos suvažiavi- rama, kaip labiau išplėsti 
mas bus š. m. gruodžio Vilniaus vadavimo darbų 
mėn. 15 d. Roosevelt vieš- tinklą išeivijoje, pasitarti 
būtyje, Pittsburgh, Pa., 10 tautos reikalais sąryšyje 

įvykiais

Remdamasis ALRK Fe
deracijos konstitucija, š.

susirinkimo nutarimu ir

šu aš nenoriu būti, nes ne- Kaimynai su kuriais ji ne- 
. Dar labiau gali visiškai nesiskaityti 

sunku ką nors pranašauti, yra Vokietija ir Lenkija, 
stebint šių dienų greitai Nepaslaptis, kad šiandien 
besikeičiančią politiką. Ir ir viena ir kita peršasi glo- 
kokia gali būti pranašystė bon ir nori sudaryti stip- 
ar politika, jeigu vakar dar rias ekonominiais pagrin- 
būtų garantuota jūsų silp- dais sutartis. Tačiau argi 
nesniam draugui užtikrin- neaiškūs yra piršimosi glo- 
ta pagalba nelaimėje, o bon tikslai. Argi neaišku, 
šiandien jus patys, susita- kad pamažu, kaip nepaste- 
rę su draugo priešu, jo tur- bimu potviniu, jos nori už-J 
tą visą ar jo dalį patys su lieti savo kultūra ar ne jė- 
juo pasidalintumėt. Tai 
kur yra politika, ir kokios 
čia gali būti sutartys. Ne- 
noroms pradedi šaukti: 
Dieve, kodėl nenubaudi to
kio veidmainingo pasaulio.

Lietuva yra gražiai žy- „
dinti sala audringam ežere, dar smarkesniu tempu kul

tūrėti, visose srityse. Tik

ga šią žydinčią, salą.

I
Tačiau Lietuva turi pasi

tikėti savimi, užmegsti ar
timus ir labai draugiškus 
santykius su abiem šio
mis valstybėmis, ką ji, ro
dos, jau yra padariusi, ir

kurią netikėta audra gali 
užlieti ir paskandinti. Vis 
dėlto niekuomet nereikia 
pesimistiškai .žiūrėti į da
lykus. Jos priklausomybė, 
žinoma, pirmiausia pareis 
nuo bendros Europos poli
tikos,

I

Vilniaus Lietuviu Bylos

būtyje, Pittsburgh, Pa., 10 tautos reikalais 
vai. rytą. j

Į suvažiavimą yra kvie- Europoje, 
čiami: 1. Federacijos Vyk
domojo Komiteto (centro teks svarstyti ir Amerikos 
valdybos) nariai; 2. lietu- lietuvių katalikų įvairūs 
vių katalikų centralinių or- visuomenės reikalai, gyvai 
ganizacijų centrų pirmi- susirūpinti stipresniu susi- 
ninkai ir sekretoriai arh V organizavimu, platesne ka- 

............... talikiška ir tautiška veik
la, paskirų mūsų organiza
cijų gerove, mokyklų 
klausimu etc. Jaunimo rei
kalai verti ypatingo dėme
sio. Ir jiems bus pašvęsta 
Tarybos suvažiavime daug 
laiko. Reiks aptarti mūsų 
jaunimo draugijų veikimo 
koordinavimo klausimas,

su paskutiniais

Nemažesniu rimtumu

specialiai seimų išrinkti į 
Tarybą nariai; 3. ALRK 
Federacijos apskričių pir
mininkai ir sekretoriai; 4. 
laikraščių redaktoriai; 5. 

| mūsų aukštųjų ir viduri
niųjų mokyklų direktoriai.

Suvažiavimas šaukiamas 
tokiu momentu, kuriame 
visos pasaulio tautos, ar 
mažos ar didelės, ypatingu apie kurį ligšiol tik kalbė 
būdu yra susirūpinusios jome, bet galutinai jo vis 
savo saugumu, iš visų savo dar neišrišame. Tarybos 
jėgų rengiasi ginti savo paskirta specialinė komiai- A-- - — ~ - _22.__ 12_ . a . . « •

mūsų tauta. Ir jai tenka \ d; 
rengtis ir budėti, nes

• v •

f

teises. Nėra be rūpesčių ir ja Jaunimo Atstovybei su- 
tenka daryti šiame suvažiavime 
iš Va-1 patieks savo planą. Tai bus

aukšta kultūra ir sveikos karų pusės eina judėjimas• jaunimo klausimo svarsty-
dvasinės jėgos yra nenu
galimos.

Todėl Lietuvos ateitis pa
reis ir nuo jos sugebėjimo 

nuo valstybių susi- greitai persiorientuoti vi- 
grupavimo, o koks bus a- duje ir įkinkyti visas ga- 
teity susigrupavimas ir blausias jėgas į valdymo ir 
kaip keisis žemėlapis nie- administravimo aparatą.

už atplėšimą nuo Lietuvos 
teritorijos dalį, Vakaruo
se tebėra Vilniaus klausi
mas neišspręsta. Mes, kai
po ištikimi tautos vaikai, 
nors ir toli gyvename nuo 
Lietuvos, tačiau jaučiame, 
kad ir mes esame įparei- 
guoti rūpintis tautos rei
kalais, padėti stiprinti tau-

mo pagrindas.
Tad, garbingi Tarybos 

Nariai, nuoširdžiai kviečiu 
visus į suvažiavimą, kuris, 
neabejoju, turės didelės 
reikšmės ir mūsų tautos ir 
visuomenės ~vvenime.

Dr. A. G. Rakauskas,
ALRK Federacijos Pirm.

Spalių 22 d. Vilniaus ape
liacijos teisme buvo pa
skelbtas lietuvio mokytojo 
Aleksandro Dundulio bylos 
sprendimas, kuriuo jis iš
teisintas. Pirmoje teismo 
instancijoje jis buvo nu
baustas už tai, kad pas jį 
policija buvo radusi 18 lie
tuviškų knygų ir buvo pa
dariusi išvadą, kad tai e- 
santi jo nelegali biblioteka, 
kuria jis duodavo pasinau
doti kitiems.

Antroje apeliacinio teis
mo instancijoje buvo išaiš
kinta, kad 16-knygų tai dar 
nebiblioteka, kad inteligen
tas gali turėti knygų žy
miai daugiau.

Spalių 25 d. Vilniaus ape
liacijos teismas buvo pra
dėjęs svarstyti buv. Liet. 
Šv. Kazimiero D-jos ins
truktoriaus ir “Ryto” skai
tyklos vedėjo Adomo But
rimo bylą, kuri Apygardos 
teisme yra pasibaigusi tei
siamojo nubaudimu — 3 
metams kalėjimo. Šį kartą 
gynėjui paprašius, byla a- 
tidėta kitam kartui, kad 
būtų padaryti Ksavero Va
nagėlio raštų kai kurių vie
tų tikslesni vertimai ir pri
jungta visa eilė teisiamojo 
įteiktų dokumentų.

Abiejose bylose gynėju 
buvo adv. A. Juknevičius.
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Mačiau Kaip Atrodo Vezuvius
Išgyvenęs Italijoj vienuo- 

liką metų, apvažinėjęs žy
mesnius miestus, aplankęs 
svarbesnes vietas, man li
ko dar pamatyti, kaip at
rodo Vezuvius, tas ugnies 
kalnas, apie kurį net ma
žas būdamas svajojau.

Ir štai puiki proga. Išga
vimui vizos įvažiavimui į 
Ameriką, net būtinai ture-į 

• jau važiuoti į Napolį pas 
Amerikos konsulą. Atlykęs 
visus konsulate formalu
mus ir turėdamas dar po
rą laisvų dienų, mąstau, 
kaip pasiekti tą svajotąjį 
kalną. Žiūrint iš Napolio 
miesto, kalnas neatrodo 
jau taip toli, bet ištikrųjų . . _ .
nėra jau taip lengva jį pa- tokį darantį baisų įspūdį, 
siekti. Bet kas svarbiausia Tiesa, Vezuvius nė perauk- 
(sakau ypatingai tiems, 
kurie mano kada nors tą 
kalną aplankyti) kad pasi
gerėjus tikrenybės įspū
džiais, reikia jį lankyti 
nakties laiku.

Saleziečių įstaigoje, susi
radęs vieną šešiolikos metų 
berniuką, kuris jau buvo 
aplankęs tą kalną daug sy
kių, apie 9 vai. vakare, lei
domės į kelionę. Kelionės 
pradžia labai puiki. Naktis 
vėsi. Dvelkia nuo kalno, 
rožių ir alyvų kvapą ne
šantis vėjelis, kuris tiesiog 
žmogų gaivina ir teikia 
naujos energijos. Mano pa
lydovas, šnekus vaikinas, 
ima pasakoti apie visokius 
ten įvykusius nuotikius, 
kas labai palengvina kelio
nę. Taip benšnekučiuoda- 
mi net ne pajutome , kad 
beliko tik 20 minučių iki 
dvyliktos nakties. Turime 
pasistiprinti, nes aš noriu 
laikyti, Pompėjaus istori
niame mieste prie Stebuk
lingos Panelės Švenčiau
sios altoriaus Šv. Mišias ir 
mano kelionės draugas, 
priimti Šv. Komuniją. Ro
dos, viskas gerai. Bet 
mums bevalgant pastebim, 
kad mėnulis, kuris mums 
gerai rodė taką, ima nuo 
mūsų suktis ir ištikrųjų,

šaukti. Ir ne apsigavom. 
Po kokių 10 minučių šauki
mo užgirstam atsakymą ir 
ne po ilgo pamatome besi
artinantį žyburį. Tai buvo 
mūsų išgelbėtojas.
jau buvome beveik užlipę 
ant kalno, geras mūsų iš
vaduotojas pratarė: — Tė
veli, pirma buvote vien tik 
skaistykloje, o dabar pa
matysite pragarą.

KALNO VIRŠŪNĖ
Praslinkus dar kelioms 

minutėms ir jau buvome 
kalno viršūnėje. Ir koks gi 
vaizdas! Gali žmogus pa
sakoti kiek tiktai nori, bet 
vistiek negalėsi išreikšti tą

ščiausias kalnas, vos tik 
teturi 1186 metrus, bet už
tat viršūnė labai plati ir 
kiek tik gali akys aprėpti, 
nieko kito nematai apart 
dūmų ir ugnies. Visas kal
nas dega. Tik šurpulys per- 
kretė ir jau baisiau nebe
galėjai įsivaizduoti. Palydo 
vas pamatęs mano tokį nu
sistebėjimą, tik nusišypso
jo ir paėmęs mane už ran
kos, per garuojančią lavą 
(kuri sudegino mano pus
bačius), vien tik jam žino
mu taku, veda į gilumą. 
Netrukus atsidūrėme lyg 
tai kokioje plačioje lygu
moje, kurią supa ugnies 
kalnai, o jos viduje, stūk
so, taipgi nemaža aukštu
ma su atvertu viršų kokio 
kilometro ar daugiau dea- 
metri pločio, iškurio dieną 
ir naktį plaukia lava. Toji 
lava skliejasi į visas šalis, 
bet ypatingai yra matomos 
lyg dvi ugnies upės. Viena 
iš jų leidžiasi į požemius ir 
Dievas žino kur ji baigiasi, 
o antra, tai pamažu slenka, 
tąja minėta lyguma ir pas
kui prasimušdama per kal
no šlaitus krinta žemyn ir 

’ pagaliaus ima stingti, kie- 
’ tėti, pajuoduoti ir po kokių 
» penkių ar šešių mėnesių įr į tuos> kurie lietuviškas 

~ atšala ir tampa kieta girdis visokiausiais degu-
nepoilgo atsidūrėme tokio-kaip akfnuo- tais juodina, ir purvina.

Laikas greitai bėga, o y-Į Kai senais laikais bėgo- 
pač kada žmogus esi kokio me iš “seno krajaus”, kur 
nors įdomumo užimtas, gyvenome skurdžiai, • kur 
Tat ir mes net nepastebėjo- neturėjome nei spausdinto 
me, kad jau buvo senai lai- žodžio, nei lietuviškos mo
kas palikti ugnies kalną ir kyklos, nei jokios ekono- 
leistis link Pompėjaus minės įstaigos, tunėjome 
šventovės. Nuo Vezuviaus šiaudinėse suskurdusiose 
iki Pompėjaus neprtoliau- pastogėse, deginome bala- 
siai, kokių devyni ar de- nomis, smilkome varge, ba-

v •

Didžioji šių dienų Klaipėdos statyba. Viršuje šį rudenį baigti statyti didieji Respublikos Pedagoginio Institu
to Kūno Kultūros Rūmai. Apačioje baigiamas statyti Klaipėdos Valstybinės Amatų Mokyklos rūmą: VDV

Bendrafrontiški Peckeliai

Tai kas gi tokie rūpinasi 
Lietuvos ateitimi, jei savo 
pirmąja karta nei kiek ne
apsirūpina? Tai kas gi to
kie gydo Lietuvą, jei pa
tys yra didžiausi ligoniai ir 
žuvę Lietuvai ir lietu
viams?

Jie yra tik bendrafrontiš
ki peckeliai, rūpinasi tik 
savo bizniu ir dalis jų tar
nauja svetimam, bolševi
kiškai rusiškam, imperia
lizmui.

Gana klausyti tų pecke- 
lių, gana skaityti tą spau
dą, kuri išsijuosusi dergia 
visa, kas lietuviška, kas 
brangu lietuviškai širdžiai. 
Gerieji, jautriaširdžiai lie
tuviai, kalbėkimės vienas x 
su kitu širdimi, vykim ša
lin nuo savęs tuos, kurie a- 
teina pas mus savo ar sve
timo biznio susuktomis 
galvomis. Pažinkime, pa
galiau, savo bendrafron- 
tiškus peckelius...

P. L. Biržietė.
REDAKCIJOS PRIERA

ŠAS. — Bendrafrontinin- 
kų (socialistų - komunis
tų) tikslas suprantamas. 
Jie siekia staliniškos “de
mokratijos” Lietuvoje. Bet 
p. P. L. Biržietė, užgirdama 
Lietuvos tautininkų val
džios režimą, klysta saky
dama: “Atrodo, kad Lietu
vos masė, Lietuvos žmonės 
yra kokia avinų banda, ku
riuos galima kaip kas nori 
stumdyti ir valdyti. Jei 
Lietuvos žmonės mokėjo 
sau išsikovoti laisvę, tai 
mokėtų ir sau tinkamus 
žmonės pasirinkti, jei da- 
bartinieji tinkamai neval
dytų”.

Lietuvos žmonės nėra a- 
vinų banda, bet jie šiandien 
neturi jokios laisvės pasa- 

i kyti ką jie mano apie da
bartinius valdovus tauti
ninkus. Spauda cenzūruo
jama, piliečiai negali lais
vai susirinkti ir apkalbėti 
Lietuvos reikalų. Dabarti
nė valdžia suskaldė Lietu
vos gyventojus į sūnus ir 
posūnius. Lietuvos tauti
ninkai turi plačiausią lais
vę, o visi kiti neturi laisvės. 
Rinkimai prezidento arba 
seimo, tai tik komedija. Iš 
anksto galima pasakyti 
kas “išrinktas” prezidentu, 
nes prezidentą renka tik 
vienos partijos žmonės.

Jeigu Lietuvos patriotin- 
gųjų lietuvių spauda, orga
nizacijos turėtų laisvę, jei
gu jie laisvai galėtų išsta
tyti kandidatus į valdžios 
vietas ir juos laisvai rink
ti, tai tada galima būtų su
tikti su p. P. L. Biržietės 
pareikštomis mintimis apie 
dabartinį Lietuvos valdžios 
režimą. Bet to nėra. Mes 

i smerkiame bendrafronti- 
1 ninku veikimą, nes žinome, 
kad jie siekia komunistinio 
sovietų režimo Lietuvoje, 
bet taip pat norime pagel
bėti patriotingiems lietu
viams, ypač katalikams at
gauti veikimo laisvę ir pi
lietines teises Lietuvoje, 
kad jie ištikrųjų galėtų pa
sirinkti tinkamus žmones, 
žmones, kurie tarnautų ne 
vien savo partijai, bet vi
siems ištikimiems Lietuvos 
piliečiams.

• v

kai, kurie tik išnaudoja’gi, jie tuo rūpinosi ir visi 
žmones, piauna juos (ir matome, kaip kyla visa 
kaip dar taip ilgai neiš-Lietuva ir atskiras jos pi 
piauna). 'lietis.

Lietuvos ūkininkas esą! Juodieji peckeliai teplio- 
mirštąs derlinguose Lietu- darni Lietuvą dedasi jos už 
vos laukuose, '________
kininkas nei duonos nei pi-! gynėjais 
nigo neturįs, nes... jo beko-

Geriausia kalba, kai kal
bama iš širdies. Širdis ne
gali būti pikta, kuomet gal
voja apie artimą, apie savo 
brolius. Jei pasaulio didieji 
diplomatai kalbėtų iš šir
dies, jei galvotų apie teisy
bę ir teisingumą, tai nebū
tų šališkumo ir skriaudų. Iro išvargintus, badaujan-;paįįn^a 

rai čia, Amerikoj, daugu- mes laimėjimais, džiaugia- ar ggjėjo susmukdytas lie-
* • j 

Ir ji užtekėjo. Išgirdome 
griaudu, nedrąsų praneši-: 
mą iš nuteriotų Lietuvos 
laukų, kad Lietuva Nepri
klausoma Valstybės... Juk 
tai mūsų, sava, atgimusi 
Lietuva, juk tai mūsų ap
dainuota ir apverkta bran
gi tėvynė atsikėlė... Nebė
ra mus engusio svetimo 
jungo...

Tik... deja, ne visi džiaug
tis mokėjome... Dar gaisrų 
dūmuose paskendusi Lie
tuvos žemė, dar nepaėmė 
žagrės brolis artojas lais-' 
viems laukams arti, nes 
ginklas jo rankoje, dar se-! 
nieji slibinai iš visų pusių 
terioja mūsų žemę, o jau 
tuo laiku atsirado šlykščių 
peckelių, kurie pradėjo 
šaukti nei cento Lietuvai, 
nei cento kulokams, nei' 
cento buržujams, kuni-i 
gams...

Atrodo toki žmonės, viso 
ko purvinto jai, ir “buržu
jus” ir “kulokus” mūsų su
vargusioj ir atgimusioj tė
vynėj.
Ir šiandien vietoje džiaug

tis atgimusia Lietuva, vie
toje džiaugtis jos vardu 
pasaulio knygose ir žemė
lapiuose įrašytu, tie patys 
visko purvinto jai, pasiva
dinę bendrafrontininkais, 
veidmainiškais veidais pec- 
koja Lietuvą ir ją degutu 

■'ir šlykščiais žodžiais, skel
bia didžiausias nesąmones, 
skelbia melą, šlykštybes, 
ribų neturinčius kvailu
mus...

Juo kas Lietuvos veidan 
verčia daugiau • purvo, juo 
šlykščiau kalba prieš Lie
tuvą atstovaujančius žmo
nes, tuo tas “garbingesnis” 
bendrafrontininkų eilėse.

Lietuvos valdžia, Lietu
vos prezidentas, jų termi
nais tariant, tai tik skerdi

Po ilgų kančių, po ilgų 
vargų ir kovų, prašvinta; 
Lietuvai šviesesnė aušra. 
Mes, amerikiečiai, sutinka
me ją džiaugsmo ašaromis,

i

i
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.sutinkame širdimi. Sujun-jna^ sviestas ir kiti geriau- 
dame dar labiau, remiame i sį produktai ir Ameriką pa- 

j koY®Jan^u® Didžiojo ka-^ sįekia, įr amerikono burnai 
. v. . ______ , o seniau ar galė-

Ir mūsų lietuviškieji vy- čius, remiame ir džiaugia--jo Lietuva tuo pasirodyti,

moj gėdinasi savo širdies, mės tekančia laisvės saule., 
kalba sveikesniais ir netaip ’ 
sveikais protais, kalba biz- 
niškomis galvomis. Lai bus 
leista prabilti mano mote
riškai širdžiai ir į moteris 
ir į vyrus, ir į tuos, kurie 
širdimi gyvena ir širdies 
ilgisi, bet širdies neranda,

Lietuvos ū-Įtarėjais, Lietuvos žmonių' 
nuo saujelės iš

naudotojų... Atrodo, kad 
Lietuvos masė, Lietuvos 
žmonės yra kokia avinų 
banda, kuriuos galima kaip 
kas nori stumdyti ir valdy
ti. Jei Lietuvos žmonės mo- į 
kėjo sau išsikovoti laisvę, 
tai mokėtų ir sau tinkamus

je tamsumoje, kad nors į 
akį durk. Čia prasideda 
mūsų kryžiaus keliai. Ta
kas siaurėja ir pagaliaus 
visai išnyksta. Kalnas vis 
statesnis darosi ir kuopi
mui nebeužtenka kojų, bet 
reikia panaudoti ir rankas. 
Galų gale beklajodami po 
kalno šlaitus radomės to
kioje padėtyje, kad nebe
buvo galima nei žingsnio 
pažengti pirmyn, o grįsti nuo kalno, tai būtų visai ašarom: viena džiaugsmo, 
atgal, kad neįkritus į kokią niekai. Mums, tačiau, visai kad esame laisvoje šalyje 
bedugnę, buvo dar baisiau, kitaip atrodė. Ir vien tik a- Amerikoje, čia galime pra- 
Tariamės kas daryti?! 12 __2 ' ‘ "
Nuovargis ima kankinti,'šventovę.

šimts kilometrų. Nepavar- loję, dūmuose, — atbėgę’

v •

• v
gūsiam, o ypatingai leistis Amerikon verkėme dviem 

, tai būtų visai ašarom: viena džiaugsmo,

pie 12 valandą pasiekėme sikurti, įsigyventi ir lais- 
... . 7 - ■ Nors nuvargę, vai atsikvėpti, o antra aša-

taipgi ir miegas. Šiaip taip bet su džiaugsmu: aš gale- ra riedėjo dėl likusių “se- 
_ , visa šir-

_ _ : Stebuklingosios dimi norėjome jiem padėti,
tai ir nubildė- Dievo Motinos altoriaus, o Ir mielas ir brangus buvo 

~ 11 — J J ; “senas krajus”. Ir rė-
imti šv. Komuniją. mėme save skriausdami,

Kun. J. Stašaitis, S.C. savo uždirbtą dolerį pu- 
_  siau dalindamies. Siuntė

me ir broliui ir motinai ir 
Girtuokliavimas, kūniš- seseriai ir tėvui, ir ruskių 

koji meilė, pavydas ir vėl- mokesčiams ir pabaudoms 
n*as_______b’Kūs tarp sa- apmokėti, ir duonelei ir su-
vęs. Ką jie užvaldo, to pro- degusioms troboms atsta- 
tą pražudo. tyti...

Rėmėme Lietuvą. Ir re
miama mūsų ji judėjo. Kė
lė skaudžius smūgius, kėlė 
Sibiro trėmimus ir žanda
rų bizūnus, kėlė Kražių 
skerdynes, kėlė korikus ir 
juodašimčius... Ir visi tie 
pakeltieji vargai ir smū
giai plačiu 'aidu aidėdavo 
Amerikos lietuviuose, ras
davo gilų atbalsį mūsų lie
tuviškose širdyse.

gal dar būtų galima prisės- jau atnašauti šv. mišių au- najame krajuje”, 
ti ir laukti aušros, bet jei ką prie F.................
užsnustum, f 
tum, kaip tas akmuo, že- mano kelionės draugas pri- tas 
mvn. Reikia šauktis nasrel- imti šv Rnmnniiamyn. Reikia šauktis pagel
bos! Ar kas girdės? Tiesa, 
vienoje vietoje yraįstaty-i 
tas sargybinis dieną ir nak
tį, bet kas žino kur mes 
randamės? Ir ar galės jis, 
mus iągirsti? Tačiaus ne-j 
suradę kitokios išeities, 
nutariam kiek išgalėdami

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽICRfiJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

"DARBININKAS”
366 West Broadway, South Boston, Mass.

i

tuvis pagaminti gerą pro
duktą, ar gali jis šiandien žmones pasirinkti, jei da- 
skursti ir badauti labiau baltinieji tinkamai neval- 
negu seniau, jei mes, ame- dytų. Tačiau jie, matyt 
rikiečiai, jo švariu produk- geriau žino, kas juos veda 
tu gardžiuojames?... šviesesnėn ateitin, jie la-

Ar bendrafrontininkų biau vertina savuosius gy- 
peckelių

, mums i 
kita didesnė šalis, kad mus 
“globotų”, davė Lietuvai 
tūkstančius mokyklų vi- mokratijos atstatymą Lie
suose kaimuose, ar pristei- tuvoje”, o mislija apie rusų 
gė mums universitetų ir imperialistų valdymą Lie- 
kitų aukštų mokyklų, ar 
pastatė tūkstančius pieni
nių, ar davė ūkininkams a- 
gronomus, kurie mokytų 
juos geriau ūkį pakelti ir 
ar galima šiandien lyginti 
Lietuvos ūkį su tuo, kas 
buvo Lietuvai vergaujant?

Ar svetimas caras ar kai
zeris vedė šimtus mailių 
naujų geležinkelių, naujų 
plentų ir kitokių kelių Lie
tuvos reikalams pritaikin
tose vietose? Ar rūpintųsi 
dabartinis, 1____ _____
nas, svetimas diktatorius ir remia save, 
lietuvių kultūra ir ekono
mika, kaip rūpinasi Lietu- keliai, sakosi rūpinasi Lie- 
vos laukų šviesuoliai, jos tu vos ateitimi, Lietuvos 
krašto sūnūs valdovai ? žmonių reikalais. Gerai. O

Bendrafrontiški peckeliai juk ir Amerikos lietuviai 
puola ir prezidentą Smeto- yra lietuvių tautos dalis, 
ną, ir jos valdžios galvą kuri yra čia atskilusi ir ap- 
kun. Mironą, ir Tūbelį, ne- sigyvenusi. Jei rūpi visas 
aplenkia Lietuvos kariuo- kūnas, tai turėtų rūpėti ir 
menės vadų ir eilinių karių, jo dalis. Ar tie peckeliai 
dergia kaip įmanydami, “besirūpindami” lietuvių 
rodos, kad Lietuvos ka- tauta Lietuvoje, bent kiek 
riuomenė ir prie Lietuvos pagaliojo apie tai, kas da-: 
vairo stovintieji žmonės, rosi čia pat Amerikos lie
jos tvarkytojai, yra iškritę tuviuose? Paimkim visus 
kur iš mėnulio, niekad Lie- žymiuosius bendrafronti- 
tuvos žmonių reikalų nei ninku rėksnius ir pažiūrė- 
supratę nei girdėję, tik sau kime į jų šeimas. Skaudu 
naudos ir gero gyvenimo ir baisu! Beveik ne vieno jų 
ieškoti Lietuvon atkritę...| vaikai lietuviškai nekalba, 
O juk jie tų pačių Lietuvos nemoka. Daugelis jų šei- 
laukų vaikai, jie ir kovojo mynų visai neturi arba pa
kartu ir kentėjo sykiu, ir krikusiai gyvena. Jų žmo- 
jie geriau žino, ko Lietuvos nos dažniausiai dirba prieš- 
žmonės labiausiai reikalin- lietuviškame fronte.

I? I
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į propaguojama neJus vadus, kaip Ame- 
siūloma Rusija ar rikos bendrafrontiški pec

keliai...
Kalba jie čia apie “de-

tuvoje. Nesvarbu koks tas 
imperialistas, dvigalvio e- 
relio ar kūjo bei piautuvo, 
vis tiek jis svetimas ir im
perialistas.

Renka jie čia aukas “de
mokratijai atstatyti Lietu
voje”, o kas tuos pinigus 
ten mato? Jei iš vargšų lie
tuvių darbininkų tų aukų j 
nesusirinktų, tai seniai jų) 
čia lizdai būtų užsidarę...! 
Kalba apie kitus, kurie pa
galbos nereikalingi ir jos 

kad ir raudo- neprašo, o mano apie save

Jie, bendrafrontiški pec

Juozas Kasinskas
Ine.

I Laidotuvių Direktorius ■ 
! Patarnavimas Dieną ir Naktį 

i 602 Washinęton Blvd. i 
BALTIMORE, Md.

; Telephone Plaza 8595 
Limoelnai <MI visokių reikalų.
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fKAS girdėti, lietuvių 
KOLONIJOSE

LAWREHCE, MASS automobilių pasuko į Jakavonių 
pusę ir trenkė į priekį. Jakavo
nių automobilius sumuštas ir ap- 

i verstas. Visa Jakavonių šeima 
i tapo sužeista, būtent, tėvas Gas • 
paras, motina Joana, sūnus Gas
paras ir jo žmona Genovaitė, 

turėjo “communion breakfast”. Į^įė r^d^Tnlle leninėje, 

. kiti šeimynos nariai namuose.
9-tą vai. ryte, tą pačią dieną, Automobilių vairavo p. Jonė Ja- 

laike mišių, moterystės ryšiu kavonytė
sujungė mūsų klebonas, kun. P. Visi Haverhill’io katalikai už- 
M. Juras, Emiliją Kraučiūnaitę jaučja Jakavoniams, nes jie yra 
su Eugene Roy. nuoširdūs katalikiško veikimo

darbuotojai ir rėmėjai, ypač p. 
Jonė Jakavonytė daug darbuo
jasi dėl bažnyčios, iš pat jaunų 
dienų puošia bažnyčios altorius.

Prašo Aukščiausiojo, kad pp. 
Jakavoniams grąžintų sveikatą, 
kad vėl galėtų darbuotis katali
kiškoje dirvoje.

t
I 
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Penktadienio vakarą, lapkri-!
čio 25 d., Šv. Pranciškaus para
pijos choras, Kolumbo Vyčių 
svetainėje turėjo “nickelodian’ 
dance”.

Padėkos dienoje 8-tą vai. ry
te, Šv. Elzbietos draugija turėjo 
savo iškilmingas mišias, kuriose 
beveik visos narės priėjo prie 
Komunijos. Po mišių svetainėje Jį~” ir marti'

Padėkos dienoje, 12-tą vai., 
mūsų klebonas iškėlė biedniems 
parapijos vaikučiams, “Thanks- 
giving dinner”. Kelios dešimts 
biednų vaikučių turėjo tikrai 
šaunų bankietą. Su vaikučiais 
kartu pietavo mūsų dvasios va
dai ir Seselės.

D AREININRAS

Latvijos Nepriklausomybės mi-

NEW YORK CITY, N. Y. ,how to live independently; they 
Lietuvos Gen. Konsulo Jono have proved that they do not 

Budrio sveikinimo žodis tartas nee(] support from others, that 
Latvijos Nepriklausomybes mi- r .
nėjime, suruoštam New Yorke they do not mterfere Wlth 
Latvių Draugijos, lapkr. 19 d. others. and only ask that their 
Minėjime dalyvavo apie 400 
žmonių, Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos Gen. Konsulai su žmo
nomis. Buvo matyti ir lietuvių.

Mister Chairman,
Dear Colleagues,

Ladies and Gentlemen!

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS

1

Karpio Plunksna. '

N0RW00D, MASS
A. A. P. KLIMAVIČIENĖ

Kintų pieninė, kur yra perdirbamas vietos ūkininkų pienas.

NASHUA, N. H Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

r 
i

independence be respected.
i There, at home, aeross the 
ocean, o fine tradition has beet 
established — the three friendly 
Baltic Countries participate in 
the anniversary celebrations of 
independence of one another. It

For centuries past our elosely is no longer the celebration of 
related Nations have lived side; one, būt of the three Countries. 
by side. The šame seas wash the 
shores of our Countries, the- 
šame- forests flourish there. j 
Even the Latvian - Lithuanian! 
languages differed very little in 
the past, wnich is evidenced by 

j our ancient, though štili alive, 
j folk - songs.

Though the h istories of our _ side by side we have fought; To- 
pasts may have been divergent,

And abroad, throughout the 
World, our three nationalities— 
Latvians, Estonians and Lithua
nians, live in friendly accord.

Dear Colleague Shillers, Bro- 
ther Latvians, your holiday is 
our holiday!

Side by side we h a v? lived,

j Norkiūtė, gera
■ spaudos rėmėja. Pastaraisiais 

ŠV. ANDRIEJAUS PARAP. 4ai?is labai vargingai gyveno.
i Pasimelskime uz velionių ve-

gether we have won freedom, 
katalikiškos the Present is now the šame: at together we enjoy it!

Lapkričio 20 d. mirė Petronė- 
i lė Klimavičienė (Sinkevičiūtė), 

Marijona Karlonienė turėjo o- gyv. 20 Highview St., 64 m. am- 
peraciją, kuri buvo padaryta žiaus. Amerikoje pragyveno 44' 
jos namuose. Slaugė ją jos dūk- metus. Iš Lietuvos. Alytaus par.,' 
tė Biruta Glinskienė ir kitos jos Domitonų kaimo. Palaidota iš
mylimos dukrelės. Sveiksta. į kilmingai lapkričio 22 d., 9 vai.

---------------- ryte iš Šv. Jurgio par. bažnyčios 
Šv. Vincento de Paulio drau- su trejomis šv. mišiomis. Į ka- 

gija, laikytame susirinkime, pus palydėjo minia žmonių, va- 
lapkričio 20 dieną, nutarė su- dovaujant kleb. kun. S. Kneižiui. 
rengti sausio 1 dieną, vakarą Paliko dideliame nuliūdime 
palaikymui Seselių. Pranciškie- vyrą Karolį Klimavičių, keturius 
čių. Vakaro rengimo komisijon sūnus — Joną. Petrą. Praną ir 
apsiėmė pp. J. Puišys, J. Lalys, 
J. Antanavičius ir J. Stakeliū- 
nas.

Lapkričio 20 d., vakare, Šv. 
Kazimiero par. svetainėje įvyko 
Moterų Sąjungos kuopos vaka
ras. Šv. Jurgio par. (Norwood, 
Mass.) choro nariai - mėgėjai 
ir choro vadas muzikas A. Šla
pelis suvaidino operetę
mas ir Ieva” ir sudainavo kele
tą gražių lietuviškų dainelių. 
Vaidino šie: Adomo rolėje — 
muz. A. Šlapelis; Ievos — p. O. 
Karnilaitė; Grafo — p. P. Ra
kauskas: tarnai (vietiniai Na- 
shua’iečiai) pp. J. Skirkevičius 
ir P. Tamulionis.

Vietinė dainininkė p. O. Skir- 
kevičienė sudainavo solo, o jos giedojimas

Misionieriaus kun. Gabrieliaus; les. Lai Dievas skiria jiem vie
lelę danguje.

MINERSVILLE, PA

almost the šame time and under 
similar circumstances, our Na
tions have won their liberty and 
to the World have announced 
their desires to live independent- 

|iy-
After twenty years of deter-. 

į mined labor our industrious Na- i 
tions have proved that they not

ŠV. PRANCIŠKAUS PARAP. only want to, būt can, and know 

Šįmet bazaras buvo labai sek-

“Ado- vedamąsias Misijas labai skait
lingai lanko parapijiečiai. Vie
na savaitė buvo moterims, kita!
savaitė vyrams, o ši savaitė jau
nimui.

Misijos iš tikrųjų naudingos, 
misijonierius iškalbus, bet kas
šitam šio straipsnelio rašytojui mingas: viskas kaip iš pypkės 
geriausiai patiko, ir ką jis ilgai ėjo. Kiekvieną vakarą buvo ma- 
atsimins, tai mokyklos vaikučių tyti naujų veidų, naujų svečių iš 

“Sveika Marija”. ---- -- — -
Štai

Šv. Pranciškaus parapijos vai
kučiai vadovaujant Seselėms 
Pranciškietėms, rengia Kalėdi
nę programą, gruodžio 26 dieną. 

Aušrelė.

HAVERHILL, MASS

Today, on the occasion of the 
Tvventieth Anniversary of Lat- 

jvian Independence I wish to ex- 
įpress my cincerest wishes for 
į the continued prosperity and 
'vvelfare of our brotherly Coun- 
try — Long live Independent 
Latviai Long live our brotherly 
Latvian Nation! Long live our 
friendship!

Kūdikių Priežiūra — Knyga Tėvams
naujiena tėvams! jie seka lengvas maitinimo, 

i. gyvenimo ir kitas• arti ir iš toliau. Rožančinė drau- Darbo Departmento Vaikų miego
a , ■ -ų- ■ i y v \ziiAiii\7 xx rvx Levo

sūnus armonistas sugrojo armo- Vargiai ir Lietuvoje išgirstume- gija uoliai darbavosi kiekvieną Biliras ką tik išleido per- sveikatos taisykles Kar 
n*a' , ■ te gražesnę Jietuv^ taisytą laidą Dėdės Šamo tais jauna motina gauna

Norwoodiecių grupe: muz. A. Jie taip visa širdimi giedojo tą energingai, kad visi buvo jųjų “KG/hul, 4-- i <- • ■ •
šienelis nn P Rakauskas O. giesme, kad svečias kunizas. ūnu užkrėsti. Moterų Sodaliciia 2. . .. L - tiek daug patarimų ir in-O. giesmę, kad svečias kunigas, ūpu užkrėsti. Moterų Sodalicija, 

V. belaikydamas Mišias nusiskun- taipgi nepasidavė ir tikrai lie-. 
tuviškai visus atsilankiusius nu- | 
teikė. Merginos Sodalietės, Ali-į 
cijos Bagdonaitės vedamos, su
darė didžiausį bazaro pelną savo

Šlapelis, pp. P. Rakauskas.
Pazniokaitė, O. Karnilaitė, 
Rakauskaitė, pianu akompanuo- dė. kad jis turėjo laikinai susto
jant p. J. Vilkišiūtei, sudainavo ti laike mišių ir su vaikučiais 
solo, duetą ir visi bendrai.

Dainos ir vaidinimas išėjo la- vienoje lietuvių
kurių buvo šytojas nėra girdėjęs tokio gra-‘ Bingo lošimu. O vyrai, kaip vi- 
patenkinti žaus lietuviško vaikučių giedoji- ] suose parapijos surengimuose.

mo. Tai iš tikrųjų klebonui, kun. j taip ir šitame, visiems svečiams j 
kleb. čepukaičiui yra kuomi didžiuo-; parūpino visokių gėrimų.

tis, bet tuo pat kartu reikia pa-i 
nuo- sakyti, jog ir jis ir visi parapi- 
Nor- jiečiai turi savo sesutėms, Kazi- 

mierietėms būti be galo dėkingi. 
Juozas Pavėsis.

niūniuoti, jei ne giedoti. Dar nė 
parapijoje ra-

buvo

Priežiura”.

Karolį; dukteris — Marijoną 
Čiubatienę, Aleną, Antaniną, 
Julę ir Mortą; du broliu ir dvi 
seseris — pp. Kazlauskienę, 
gyv. Dorchestery ir Bernotavi- 
čienę.

Velionė Petronėlė Klimavi
čienė priklausė prie Nepersto- 
jančios Pagelbos P. Švč. draugi
jos, Apaštalavimo, Šv. Rožan
čiaus ir Tretininkų draugijų.

pp. Klimavičių visa šeima lai
dotuvių dienoje priėmė Šv. Ko
muniją ir aukavo už savo myli
mos motinėlės vėlę.

Visų draugijų narės atidavė 
paskutinį patarnavimą ir pp. 
Klimavičių šeimai pareiškė gilią 
užuojautą. A. a. Petronėlės ne
užmiršime savo maldose. Lai 
Dievas suteikia jos vėlei amžiną 
ramybę danguje. Narė.

________
Sekmadienį, lapkričio 20 d., 

tuoj po sumos įvyko LDS 3 kp.

Lapkričio 20 d. įvyko Lietuvių 
Katalikų Veikimo Centro vaka
rienė. Dalyvavo daug žmonių. 
Buvo ir svečių iš Lawrence, 
Mass. Laike vakarienės gražias 
kalbas pasakė kun. J. Daunis ir 
inž. Juozas Belskis.

Vakarienė visiems patiko. Pa
geidautina, kad dažniau tokių 
parengimų įvyktų.

Vakarienės rengimo komisijo
je buvo:

pp. Bernardas Jurkevičius, A- susirinkimas.
dolfas Muzikevičius, Marijona Tą pačią dieną, 2 vai. po pietų

bai gerai. Žmonės, 
daug, pilnai buvo 
programa.

Programos vedėju 
kun. dr. A. Bružas.

Moterų Sąjungos kuopa 
širdžiai dėkuoja visiems 
woodiečiams vaidintojams ir 
dainininkams - dainininkėms ir 
vietiniams už išpildymą progra
mos. Taipgi dėkuojame visiems 
už gausų atsilankymą į Sąjun- 
giečių vakarą. Sąjungietė.

i

Klebonas, kun. Klevinskas 
daug dirbo: visiems ir visoms 
jis sumaniai padėjo ir prisidėjo.į 
Vikaras kun. Saliamonas Ma
žeika įnešė daug ką naujo, nau-i

i formacijų nuo draugų ir 
kaimynų, kad galų gale ji 
nežino ką daryti. Jų patari
mai gal geri ir gali būti 
blogi. Lai gydytojas būna 
motinos pagelba, ir tikima, 
kad šita knygutė jai padės 
išmintingai sekti jo įsaky
mus.

Tėvai gali gauti šią 108 
puslapių knygutę anglų 
kalboje už dyką pasiųsda- 

i mi postkartę, arba taip

Šilanskienė, Banigna Mockevi- įvyko Studentų kuopos susirin-
J* M /'.V' T r\ , 1V Z", 1» « •čienė. Laike vakarienės padėjo kimas. 
darbuotis: Rožė Jankauskienė,';
Ona Jurkevičienė, Ona Radžų-’ 
kinienė, Ona Jaruševičienė, Ju- kare įvyko L. Vyčių kuopos 
lė Buitkuvienė, Marijona Valiu-1 ‘ ~
kevičiūtė, Ona Kadrinienė, Ag
nieška Marčulionienė, Antanas 
Radziukinas, Antanas Marčiu
lionis, Pranas Macius, Ona Kirp- 
šuvienė, Juzė Glaveckienė, Mari
jona Zakarackienė, Juozas Žilin
skas, Jonas Glaveckas ir Juozas 
Šilanskas.

Kitą dieną sužinojau nemalo
nią žinią. Pp. Jakavoniai, va
žiuodami iš tos vakarienės į na
mus susimušė su kitu automobi
liu. Kito automobiliaus vairuo
tojas buvęs girtas, ir jis savo

Pirmadienį, lapkričio 21 d. va-

Whist party. Dalyvavo daug 
žmonių. Buvo daug brangių do
vanų, tarp kurių ir keli gyvi ka
lakutai. Prieš Pądėkonės Dieną 
buvo geras laimikis kaįkuriems. 
To vakarėlio pelną Vyčiai pa
skyrė parapijos šeštadieninės 
mokyklos vaikučiams, būtent, 
prieš Kalėdas Vyčiai surengs 
vaikučiams vakarėlį ir juos ap
dovanos dovanėlėmis.

Sekmadienį, lapkričio 27 d., 8 
vai. ryte Sodaliečių Komunija.

NC.

PROVIDENCE, R. I

.... . „ I jų, jaunų jėgų parapijos veiki-!
Sv. Andriejaus par. baznycio-Į me jr prisid5jo ie vi.
įvyko sv. misijos. Viena sa- sos tazaro v„k|os_je įvyko šv. misijos.

vaite buvo moterims, o kita vy
rams. Kaip moterys, taip ir vy
rai naudojosi Dievo malonėmis.

F. K.

PARAPIJOS VAKARIENĖ

Sekmadienį, lapkr. 20 d., Šv. 
Kazimiero par. salėje įvyko va
karienė. Publikos buvo pilna sa-. višką duoną, 
lė. Apart skanios vakarienės bu
vo ir programa su pamargini- 
mais. Parapijos mokyklos vai
kučiai suvaidino ceikaliuką “Vil
nius”. Labai gražiai vaidino. Be 
to, vaikučiai sudainavo keletą; 
dainelių. Dainavo keletas ir su-Į 
augusių, kaip tai: panelės Židec-' 
kaitė ir Lukošiūtė, J. Kuprevi- , 
čius ir brolis J. Banys iš Maria- 
napolio kolegijos: Visi dainavo 

.solo. Pertraukose grojo J. Rut- 
kevičiaus orkestras. Kalbėjo 
kleb. kun. J. A. Vaitekūnas a- 
pie parapijinės mokyklos svar
bą, ir ragino, kad tėveliai ko- 
daugiausiai leistų savo vaiku
čių į minėtą mokyklą. Dėkojo su
sirinkusiems už atsilankymą ir 
visiems šios vakarienės ruošė
jams. Rap.

Sekmadienį, lapkričio 20 d. 
mirė staiga Ignas Merkelis, ku
ris per daug metų vežiojo lietu-

Šiomis dienomis mirė Elz„
___

Dar, kol kas nežinoma kiek pa
daryta pelno, bet tikimasi, kad 
šių metų bazaras kur kas sėk
mingesnis, negu anų metų. Tai 
labai gražus reiškinys, kuris lai
duoja parapijiečių gerą širdį. 
Už visą tai klebonas su savo vi
karu ir Bazaro komitetu taria 
nuošiidų ir lietuviš.ką ačiū.

Juozas Pavėsis.

MIRĖ ĮŽYMUS POETAS 
A. A. PRANAS POLITANSKAS

Knyga pirmą kartą buvo 
išleista 1919 m., ir iki šiam 
laikui net virš 10,000,000 
kopijų išdalinta.

Visų pirmiausia knygutė 
ragina visus tėvus užregis
truoti jų kūdikių gimimą, 
aprašo išsivystymą jauno 
kūdikio nuo gimimo iki jo 
pirmų metų ir paduoda 
lengvų patarimų apie kū
dikio valgi, ligų ir nelaimių 
atsitikimų nukreipimą, kū- prašymą, j Lithuanian Bu- 
dikių drabužius, maudynę, reau, Foreign Language 
miegą, mankštą, ir žaidi- Information Service, 222 
mus, šviežią orą ir saulę,! Fourth Avenue, New York 
papročius, išlavinimą, dis- City. FLIS.
cipliną ir maitinimą. Dalis __________

naujos knygos
T 1 J • • V 1
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tojo atvažiavimą ir taip to- Į 
liau. Svarbu laikyti kūdikį] 
po medikališka priežiūra ir i 
sekti gydytojo patarimus. Į

Nauja knygos laida apra- j 
šo prižiūrėjimą “pirm lai
ko” kūdikio. Keli garsūs 
gydytojai dirbo su Dr. E- 
thel C. Dunham, Direktore 
Vaikų Biuro Division of 
Research ir Child Develop- 
ment, pagaminimui šitos 
naujosTaidos.

“Prižiūrėjimas kūdikio; 
yra milžiniška atsakomy-. 
bė”. Gali būti pasekminga 
jeigu tėvai kreipiasi prie 
gydytojo, kuris išlavintas 
kūdikių prižiūra ir jeigu

mų, ką daryti prieš gydy- septyni Kristaus žodžiai 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ................ 25c.

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

PRANAŠYSTĖ, 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.

PHILADELPHIA, PA. — 5-tą protaujantis, mokėjo suprasti ir 
spalių, š. m., vietinėje ligoninė- atjausti ir kitų tautų meilę lais- 
je: The Philadelphia General vės. Todėl ir mums, lietuviams 
Hospital 55-kių metų amžiaus jis buvo labai palankus ir pripa- 
mirė lenkų išeivijoje įžymus po- žindavo mums, raciją — teisę 
etas, Pranas Politanskis — mūsų aspiracijoms link Vilnijos 
(Franciszek Politowski), savait- ir kitų apskričių nūnai okupuo-' 
raščio redaktorius: “Bičiuolio tų lenkais. O kada Darių ir Gi- 
Laisvės”— (“Przyjaciela Wol- rėną ištiko nelaimė... tai jis jų 
nosci”); o šeštadienį: 8-tą spa- pagarbai parašė labai gražią ir 
lių po bažnytinių gedulingų pa- ilgą poemą — liaupsės giesmę ir 
maldų jis tapo palaidotas kapi- ją patalpino visuose trijuose vie- 
nyne: “Šventojo Valantiejaus”. tinėse čia lenkų laikraščiuose,

Velionis Politanskis nebuvo tai nebodamas nė to, kad už tą, ra- 
koks nors ištautėjęs lietuvis-ba- si, gal prisieis ir nukentėti. Ir 
jorėlis, bet tikras lenkas, kilęs taip atsitiko, — tūli lenkai, net 
iš gilumos Lenkijos. Tačiau, per spaudą prikaišiojo jam tą 
nors jis ir buvo karštu Lenkijos žygį, sakydami: Lietuvius... tai 

.--trijotu, bet jis, kaipo giliai nepamiršo, o kada ankščiau žu- 
— vo lenkų lakūnai, tai apie juos 
įvyks nei mur-mur... Bet jis ant to ra- 

Imiai atsakydavo: Gerbiamieji, 
. tai ne mano kaltė — tikras poe
tas, tai tartum vergas, jis ne tą 
rašo ką norėtų, bet tą, ką jam 
mūza diktuoja. Tai ar mano 
kaltė, kad žygiai ir nelaimės tų 
mano tautiečių lakūnų mane ne
įkvėpė, o tų, lietuvių — taip.

Todėl ir aš jam, tartum atsi
lygindamas už jo pagarbą Da
riui ir Girėnui aukoju jo pagar- 

1 bai šias mano kuklias eilutes:
“Politanski! ar t$. girdi?,

. Už tavąją kilnią širdį. 
Ant tavojo dainiau kapo

Dedu garbės lauro lapų. 
Ir tau giedu liaupses giesmę. 
Gerbdamas aš tavo esmę. 
Nes. skrajojant ant pegaso, 
Tapai vyčiu tu Pamaco;
Net, tikeK manim, augštaičiu 
Patapai tu ir dievaičiu — 
Kibirkštėle Dievo esmės, 
Už savasias eiles, giesmes 
Ir už kilnią savo sielą. 
Kuri Dievui nūn’ yr’ miela. 
Kuri nūnai ten danguje 
Gieda dėl Jo Alėliuja, 
Bei, tas labai tenai skamba. 
Gieda Jam ir ditirambą. 
Politanski! tas taip yra. 
Ir danguj skamb’ tavo lyra 
Ir skambės, kaip mūs- Maironio, 
Visad skambėsiu maloniu. 
O ir taip, kaip dainiaus Tasso, 
Nes ir tu gi ant pegaso 
Jojant, skrieja! link Centauras, 
Pasipuošęs garbės laurams. 
Kaip, kad Dantė ar dekspiras, 
Anglų labai garsus vyras. 
Ar Homeras, graikų bardas, 
Kurio visur skamba vardas. 
Kaip karaliaus trubadurų. 
Ką gied’ visiems, net dėl "būrų”. 
Ne tik vien dėl apšviestūnų 
Ir pasaulio šio galiūnų”.

Kazys Vidikauskas.

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 Norwood, Mass.

WESTFIELD, MASS

ir

tais. Pirmas žaidimas 
gruodžio 1, Slavokų salėj.

BASKETBALLININKŲ 
ŽINIAI

DARBAI
Westfieldiečiai negali perdaug

Edw. V. Warabow
(VVRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Wa$hington St.,
NORWOOD. MASS. 
Tel. Norwood 1503
Bracktono Office:

24 Fleld St. 
Tel. Brockton 2005

Parduodame
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,
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

"DARBININKAS"
366 W. Broadway, Tel. ŠOU 2680, So. Boston, Mass.

Šios kolonijos vyčiai turi stip
riausi apylinkėje basketball ra
telį.

Praeitą sekmadienį, įvyko Vy
čių susirinkimas ir išrinkta bas
ketball sekantieji vedėjai: Mana- skųstis su darbais, nes dviračių 
džerius — J. Daraškevičius, 92 
Whit St.; pagelbininkais: — K. 
Dvareckas ir A. Lingaitis. Tad 
kas nori sudaryti žaidimus su 
mūsų Vyčiais, kreipkitės į minė
tus asmenis. Ratelio tvarkyto
ju išrinktas Gecevičius, 1 Lews 

■ St. Reikia tikėtis, kad mūsų Vy
čiai ir šiais metais išeis perga

lėtojais, kaip ir praeitais me-

dirbtuvėj gana gerai dirba, taip 
pat ir H. B. Smith So. dirba ne
blogiausiai. Taip, kad Westfiel- 
das laikosi gana gerai. Tik gaila, 
kad nė vienas profesionalas tau
tietis neišdrįsta apsigyventi.

Taip pat ir kitokių biznierių 
galėtų būti, tuomet nereikėtų 
mums lietuviams nešti savo už
dirbtus pinigus kitiems.
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SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAS

ir vaikams. Tą palaimini
mą išgavo savo iniciatyva 
J. E. Arkivyskupas T. J. 
Walsh. Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas pasiuntė to
kią telegramą:

Kardinolas Pacelli, Vati
kano Miestas.

Šv. Onos lietuvių parapi
jos Jersey City 25 metų 
nuo isikūrimo sukakties 
proga, prašau Šv. Tėvo A- 
paštališką palaiminimą 
kun. S. Stoniui, klebonui, 
Seserims, vaikams ir para
pijiečiams.

Arkivyskupas Walsh. 
Į telegramą gautas iš Va

tikano toks atsakymas: 
Arkivvskuoas Walsh, 

South Orange, N. J.
25 metų Šv. Onos para- 

kun. J. Baikūnas, Maspe- P'jos Jersey City įsikūrimo 
tho klebonas ir kun. Čarno-i proga Šv. Tėvas teikia pra- 
gunskas. Labai gražų pa- šomąii Apaštališką Palai- 
mokslą pasakė kun. J. Bal- minimą klebonui, Sese- 
kūnas. Nuoširdų pasveiki- rims ir Darapijiečiams. 
nimo pamokslą pasakė J. Kardinolas Pacelh.
E. Vyskupas W. Griffin. Be j Tą didelę laimę ir garbę, 
to trumpas padėkavojimo; kurios retai tegauna net ir 
pamokslėlį pasakė kun. S. j didesnės parapijos, sutei- 

v-e.c kia Klebonui ir parapijie
čiams J. E. Arkivyskupas 
Walsh ir Šv. Tėvas. Tuomi 
Arkivyskupas parodė dide
lį savo prielankumą lietu
viams. Beabėjo tas giliai 

„ .. - liks kun. S. Stonio ir Jer-
politinio demokratų! sey City lietuvių širdyse ir 

pa-

Jersey City, N. J.
Šv. Onos parapijai šiais 

metais suėjo Ivonai 25 m. 
kaip ji gyvuoja Jersey Ci
ty. To Jubiliejaus minėji
mas įvyko lapkričio 20 d. 
Minėjimas susidarė iš dvie
jų dalių: bažnyčioje ir salė
je. Bažnyčioje 10:30 vai. 
rvte įvyko Padėkonės Mi
šios, kurias atnašavo kun. 
J. Simonaitis, Elizabeth’o 
klebonas. Jam asistavo: — 
diakonas — kun. J. Alek- 
siūnas ir subdiakonas — 
kun. J. Kidykas, S.J. Cere
monijų vedėju buvo vieti
nis klebonas kun. S. Sto
nis. Į iškilmes atsilankė Ar- 
kivyskuDO deleguotas J. E. 
Vyskupas W. A. Griffin. 
Jo garbės asistentai buvo 
kun. J. Baikūnas, 7 "

I

I

klebonui, Sese-

Kardinolas PacelH.

Stonis. Visos ceremonijos 
praėjo labai įspūdingai. 
Jos prasidėjo nuo Kleboni
jos procesija. Procesijoje 
dalyvavo po Šv. Vardo vė
liava vyrai Šv. Vardo, Šv. 
Jurgio draugijų ir Amer. 
liet, 11_ -l__l-£
klūbo nariai; po Švenč.! niekuomet tas nebus 
Mergelės vėliava ėjo Soda- 1 miršta, 
lietės, Tretininkės, Rožan-| 
čiaus draugijos narės. Ar
čiausiai prie Vyskupo ėjoj 
katekizacijos j 
vaikai gražiai parėdyti ir 
kunigai. Ta pačia tvarka 
Vyskupas buvo atlydėtas, 
atgal į kleboniją. Bažnyčia 
labai skoningai ir turtin
gai buvo papuošta. Tas la- 
bai gražų įspūdį sudarė’ lsllldž'llna ir'„et’k’itus 
prie nauju pnes jubiliejų ^ * sodinti -
įp-vtų bažnytinių daiktų. 
Laike mišių vietinis cho-1 
ras, vadovaujant muz. V. j 
Justui, gražiai pagiedojo' 
mišias. Laike mišių art. J.
Žukauskaitė puikiai giedo-j^“^ 
jo Panis Angęlicus. Giedo-;Petrauskas.

Pažangėjančio Klaipėdos krašto vaizdai. Kairėję Pagėgių apskr. stambaus ūkio trobesiai. Dešinėje žemaitis rugienas aria jaučiais.

vardo. Veltui būtų pralietas 
kraujas žuvusiųjų kare, veltui 
būtų šauksmai sužeistųjų ir 
skausmuose laukiančiųjų pagel-

NEWARK,N.J
Lapkričio 13 d. L. Vyčių 29 

kp. bowlerių ratelis buvo nuvy
kęs į Paterson ir ten žaidė su 
Patersoniečiais, L. Vyčiais. Žai
dimas buvo įdomus. Newarkie- 
čiai laimėjo du žaidimu iš trijų.

Rezultatai:

VAKARIENĖ
t VI ! Dakare tą pačią dieną, para- 

^pijos salėje, įvyko iškilminga 
'vakarienė. Į vakarienę atsilan
kė didelis būrys iš Jersey City 
lietuvių. Lygiai nemažas būre
lis buvo ir iš kitų kolonijų at- 

I silankę lietuviai Jersiečių prie- 
teliai, taip kad parapijos salė

> sve- 
iš antrą 

i kartą. Vakarienėje prie garbės 
I stalo dalyvavo šie garbingi as
menys: kunigai — Pakalnis, 
Baikūnas, Paulonis, Kelmelis, 

'.Kemėžis, Kinta, Karta vičius, 
;. Paulėkas, Masiulis, 

, , . ex-kongresmanasjimas labai buvo lspudin-;0.Brien K art. j žukaus.
ką paskui nastebęjo kait5 ianistas T šidlauskas. 

pats Vyskupas. Giesminiu-| .>AmeriW> administratoriuS 
kei artistei akompanavo zi- .Averka ir kiti vakarienę ati- 
nomas talentingas akom- darė j. Lipinskas, pa-
nanistas T. Šidlauskas. , kviesdamas vietinį kleboną kun.

To minėjimo įspūdingu- j S. Stonį sukalbėti maldą. Vaka- 
mą ir geros nuotaikos su-;ro vedėju buvo pakviestas kun. 
darymą padidino Šv. Tėvo J- Baikūnas, kuris labai suma- 
atsiųstas Apaštališkasis š niai ir įdomiai ją pravedė. Gra- 
Palaiminimas Klebonui, > šias kalbas kunigų vardu pasa- 
narapijiečiams, Seselėms ;kė kun. N. Pakalnis, kun. Pau-

lonis; parapijos — senas vieti-'mą, nacizmą, ateizmą ir kitokius 
nis veikėjas, trustistas K. Mar- izmus ir tiktai vienas izmas šio- 
cinka; jaunimo — Vyčių apskri- je šalyje tegali gyvuoti ir tas 
ties pirmininkas L. Ketvirtis; yra Amerikonizmas, o kitiems 
moterų — O. Jasaitienė; para- vietos nėra. Ateizmas yra aršes- 
pijos darbuotojų — J. Andriuš- nis už kitus izmus, nes jis iš- 
kevičius; politikierių — Kenny traukia tikėjimą, o be tikėjimo 
ir O’Brien, ir baigiant progra- žmogus nėra vertas žmogaus 
mą pats klebonas kun. S. Stonis. 
Puikų duetą ir vėliau solo padai
navo vietinė solistė M. Andriuš- 
kevičiūtė ir žymus dainininkas
P. Andreičikas. Lygiai labai bos karo lauke, ar ir šiandiena 
gražiai pasirodė vietinis choras ligoninėse laukiančiųjų savo die- 
muz. V. Justui vadovaujant. Va- nos, jeigu tie nereikalingi izmai 
karienė užbaigta pakelta nuo- įsigyvuotų šioje šalyje”. Iš pro- 
taika, sudainuojant Tautos him- fesionalų dar dalyvavo grabo- 
ną. Salė puikiai buvo išpuošta riai Jurgis Savage ir Jonas Mor- 
Sodaliečių. Puikius valgius pa- kūnas, adv. Petras DeVonis, se- 
gamino šeimininkės: Pažerienė, nas lietuvis vietinis veteranas 
Jasilionienė, Jasaitienė, Marcin- biznierius p. J. J. Rickis ir kiti, 
kienė, Zabotkienė, Jocuvienė, Publika skaitlinga ir rinktina. 
Maldeikienė. Prie stalų labai Ištikrųjų garbė priklauso Lietu- 
mandagiai patarnavo M. An- vių Gudino postui už sutrauki- 
driuškevičiūtė, A. Andriuške- mą visos inteligentijos, 
vičiūtė, V. Martinkus, 0. Link.
E. Link, E. Matulevičiūtė, R. 
Matulevičiūtė, F. Smith, O. Ta- 
leiša, V. Janužis.

Vakarienė puikiausiai pasise
kė. Programa buvo trumpa, 
greitai ir labai įdomiai praves
ta; publikos užsilaikymas kul
tūringas, ir viskas praėjo labai 
jaukioje, draugiškoje dvasioje. 
Pas visus pasiliko labai gilus į- 
spūdis ir pasigerėjimas. Valio, 
Jersiečiams ir visiems rengė
jams. Rep.

’! Posto komandierius p. Sylves- 
tras Butrimas viešai taria ačiū 
visiems dalyviams ir darbinin
kams (ėms), o ypatingai ačiū 
Jonaičiui ir Kairiui už paaukuo
tą pieną, p. Kanapickui už duo
ną ir kitiems biznieriams už au
kas ir paramą. Lietuviai biznie
riai yra verti parėmimo, nes jie 
visada mūsų reikalus remia, o 
ypatingai Kairys, Jonaitis ir 
Kanapickas.—

GRAŽI MINTIS

Amerikos Legiono Jono Gudi-
; no postas yra suorganizuotas iš 
lietuvių, dalyvavusių pasauli
niame kare ir įsteigtas 1921 me
tais, ir gal yra vienas iš pirmu
tinių grynai lietuviškų veteranų 
organizacijų. Posto komandie
rius p. S. Butrimas mano, kad 
legionui lošiant svarbią rolę ša-į 
lies reikaluose ir net politikoje, 
būtų gerai turėti Pasaulinio Ka
ro Lietuvių Veteranų Postų Są
jungą, susidedančią iš visų mies
tų lietuvių postų, kad tokiu bū- 

' du lietuviai organizuotai galėtų

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

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

366 West Broadway So. Boston, Mass.

riam s.s. “DROTTNINGHOLM” 
išplauks Kalėdinė ekskursija į 
Lietuvą ir antroji gruodžio 7 d. 
Tamsta geriausią Kalėdų dova
ną suteiksite saviškiems Lietu
voje, būtent, parvykdamas pats 
į Lietuvą Kalėdoms. Kas neat
mena Kalėdų Lietuvoj, tų gra
žių žiemos vaizdų — tik tas kas 
ten nebuvo. Asmeniškas atsilan- 
kimas į Lietuvą pas saviškius, 
suteiks didelio malonumo senei 
laukiančiai senai mamytei, tė
veliui, broliui bei sesutei taipgi 
jaunų dienų draugams bei pa- 

; žįstamiems. Jūsų parvykimas 
(Kalėdoms į tėviškę, saviškiams 
Į bus geriausia dovana.

skursijos HAPAG ir LLOYD 
laivais visuomet buvo populia- 
rės, todėl ir šiemet rengiama dvi 
prieškalėdinės ekskursijos.

Pirmoji ekskursija paskirta 
išplaukti garlaiviu HAMBURG 
gruodžio 7 d., kuriai vadovaus 
Mr. Arthur Dobozy, mūsų New 
Yorko raštinės tarnautojas. 
Ekskursantai pasieks Lamanšo 
uostus gruodžio 14 d., o Ham
burgą pasieks gruodžio 15 d. ir 
tokiu būdu savo kelionės galą 
pasieks savaite pirm Kalėdų, 
taigi tuo laiku, kuomet kiekvie
nas nušvitęs besiartinančios 
šventės džiaugsmu. Antroji eks
kursija išplauks garlaiviu BRE
MEN gruodžio 14 d., kuriai va
dovaus Mr. Eugene Teplanszky, 
taipgi mūsų New Yorko rašti- 
ninės tarnautojas. Pasažieriai 
pasieks Cherbourgą ir South- 
amptoną gruodžio 19 d., o Ham
burgą 20 d., taip pat užtikrinant 
pasiekimą kelionės galo pačiu 
laiku prieš Kalėdas, nežiūrint į 
kurią Europos dalį keliautumėt. 
Abudu ekskursijų vadai gali su
sikalbėti kuone visomis Vidurio 

' ir Rytų Europos kalbomis.

NEWARK
Laugžemis 201 150 171
Banis 158
M. Montvidas 151 170

• Barkauskas 170 230 204
1 J. Montvidas 183 159 191
Daukšys 192 193 185

904 883 921
PATERSON
F. Skubus 177 146 138
Stackus 156 197 124
Merins 174 167 188
C. Skubus 189 199 224
Lakawicz 147 220 212

843 929 886
K. V.

Banis 126
Grimalauskas 172
J. Montvydas 173 129 172
Barkauskas 212 193 160
M. Montvydas 186 193 177

SVEČIAI Iš LIETUVOS 
1939 M. NEW YORKE 

PASAULINĖJ PARODOJ

ROCHESTER, N. Y.
ŠAUNI PRAMOGA

Amerikos Legiono, Jono Gudi
no lietuvių posto 459 bankietas, 
lapkričio 13 d., praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Gardi va
karienė, šauni publika — graži 
programa — darė nepaprastai 
jaukų įspūdį. Brolių Samuolių 
duetas ir Am iii jos Saunoriūtės 
solo patiko visiems. Nepaprastai 
gražiu baritono balsu Juozas 
Lupkiewicz visus dalyvius nu
stebino, nes nors artistas dar 
jaunas, bet jau yra muzikoje 
gerai išsilavinęs. Gražiai daina
vo p-lė Anna Yurkiw. Daininin- Dariaus - Girėno postai Chica- 
kams pianu akompanavo p-lė I- goję, Brooklyne, Bostone ir abel-; 
sabelė Rovaitė. Nepaprastas į- nai visi lietuvių postai Ameriko-! 

spūdis buvo po to, kada kun. je? Paduokite savo sumanymus 
Pranas Valiukevičius atkalbėjo šiuo reikalu p. Sylvester Butrim, 
maldą, visi dalyviai sustojo pa- 268 
gerbimui žuvusių kareivių dvie- N. 
jų minutų tyla, o legionierius 
Joseph De Francisko grojo 
“taps”. Nuotaika jautri... daly
vių akyse ašaros. Iš žymesnių 
svečių dalyvavo Monroe apskri
čio Amerikos Legiono vyriausias 
komandierius, Leighton Gridley. 
Lietuviai daktarai: A. Magnus 
su žmona, Platt, Akelaitis su 
žmona, kuris yra profesorius vainikais.
medicinos skyriuje Rochester savo pasitenkinimą gražiu priė- 
Universitete ir Montvilas su šei- mimu ir laimino visą parapiją, 
ma iš Canaudaigua, N. Y. Pasta- šios parapijos klebonu yra kun. 
rasis yra patsai legionierius, b. Virbickas. F.A.K.
dalyvavęs pasauliniame kare ir 
matęs visas baisenybes, ir 
šiandiena jis yra štabo gydyto-; 
jas Amerikos Veteranų ligoni
nėje, ir todėl savo kalboje iškė-' 
lė: “Kaip 20 metų atgal petys 
petin suglaudę margavome, 
tranšėjose kariavome ir vargą 
kentėme, ir iš keturių milijonų 
kareivių buvo 63,000 lietuvių, 
kurių daugelis negrįžo, kiti liko 
invalidai, ir šiandiena laukia tos 
dienos kada Didysis Valdovas 
pašauks juos, turime atsiminti 
visi, kad tas vargas perneštas 
nenueitų niekais. Amerikos Le
giono darbas dar nėra baigtas.
Kaip 20 metų atgal petys petin 
suglaudę sykiu buvome, taip ir 
dabar turime tuomi pačiu būdu 
tik dar tampriau ir energingiau 
kovoti prieš komunizmą, fašiz-

924 829
MASPETH
Kober 117
A. Thomas 168
Ralo 144 166
Wezwick 134 175
Augustinas 185 122

j Sienkivzicz 233 189

du lietuviai organizuotai galėtų ; 
gerai pasirodyti ir atnešti daug I 
naudos lietuviams. Ką mano;

DAUGELIS NEMYLI PAVIE
NIUI KELIAUTI

Kaip ir visų mūsų ekskursijų, 
882 taip ir šių svarbiausiu tikslu y- 

ra paliuosuoti ekskursijų daly- 
> vius nuo rūpinimosi visokiais 

116 kelionės detalais, kad keleiviai 
182 galėtų pamiršti visokius rūpes- 
122 čius ir malonioj draugijoj galė- 
144 tų keliauti linksmai, pasitikėda- 
139 mi, kad jų reikalus atliks prity- 
-----  rę ekskursijų vadai. Paprastai;

f

813 820 703 yra žinoma kelionių srityje, kad
K. V. daugelis žmonių nenori keliauti 

Lapkričio 20 d. L. Vyčių 29 pavieniai: jie nori draugauti su 
kitais keleiviais, kurie keliauja 
maždaug tą patį tolį, ir ekskur
sijos yra tinkamiausiu atsaky
mu tokiam pageidavimui.

kp. bowling ratelis žaidė su Ma- 
spetho L. Vyčių 110 kp. rateliu. 
Mūsų Vyčiai laimėjo visus tris 
žaidimus.

Rezultatai:
NEWARK
Laugžemis
Daukšys

186 188
167

i

i

201

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskr. 

Kuopoms
Alphonse St. , Rochester, 

Y. Vyturys.

CAMDEN, N.J.
Lapkričio 20 d. į šv. 

par. bažnyčią buvo atvykęs J. E. 
vyskupas ir suteikė Sutvirtini
mo Sakramentą. Bažnyčia buvo 
gražiai papuošta sidabriniais 

Vyskupas pareiškė

Jurgio

I PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranešu, kad metinis 
LDS Connecticut apskri-' 

Į čio susiviažiavimas įvyks 
18 d. gruodžio, 1938 m. Se
sijos prasidės 1-mą vai. p. 
p., Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, kampas Stanley 
ir Church Sts., New Bri
tain, Conn. Malonėkite vi
sų kp., atstovai dalyvauti 
šiame suvažiavime. Be to. 
prašome pagaminti gerų į- 
nešimų organizacijos gero
vei. Taipgi primenu, kad 
metinės Šv. Mišios už gy
vus ir mirusius LDS na
rius įvyks 18 d. gruodžio, 
8:30 vai. ryte, Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje, New 
Britaine. Malonėkite visi 
nariai-ės dalyvauti šv. mi-i 
šiose.

M. Mičiūnienė, 
LDS Conn. Apskričio 

Raštininkė.

"NAMO KALBOMS"

Praleisk Kalėdas 
Lietuvoje

Sekančią vasarą daug iš įvai
rių Europos ir kitų kraštų at
vyks aplankyti pasaulinę New 
Yorko parodą. Ypatingai iš Lie
tuvos numatoma atvyks daug 
dalyvauti Lietuvių Dienoje, kuri 
įvyks RUGSĖJO 10 d. Tamsta 
irgi jei interesuojatės atsikvies
ti saviškius iš Lietuvos, neatsi
žvelgiant ar esate Amerikos pi
lietis ar ne, bile tik legaliai įva
žiavęs į Ameriką, galite savo 
norą patenkinti, žinoma su ta 
sąlyga, kad jei galėsite doku
mentaliai patenkinti Amerikos 
konsulą Kaune, kad atvykusį 
svečią ar viešnią per tam tikrą 
laiką galėsite užlaikyti ir kad 
tas užlaikymas Tamstos neap
sunkins, taipgi suteikiant ga
rantiją, kad jo išbūto laiko at
vykusi ypata grįš atgal. Suinte
resuotiems patartina dabar pra
dėti pasirūpinti sudaryti atatin
kamus dokumentus persiunti
mui Amerikos konsulatui išgau
ti “Temporary Visitors Visa” — 
Laikinojo Lankytojo vizą. Šiuo 
reikalu ir laivokorčių kreipki
tės į bile kurį Švedų Amerikos 
Linijos autorizuotą agentą, arba 
tiesiog į bile kurią Š.A.L. raš
tinę. VI. Mučinskas.

I

Dvi ekskurssijos į Lietuvą, 
lapkričio 30 ir gruodžio 7.
Š. m. lapkričio 30 d. popule-

MALDAKNYGES
- , . .  ----- --- -——   X

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi. -............... .  65c.
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .......  30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi..............  35c.
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi.............. _......  65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai .......    75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai _________  $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS? balti celuloidiniai viršeliai ...........................   90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ______  $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi.................... $2.50
6VENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi......... ................  $3.00
pusi----------------------------- ------------------------------------------------  65c.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 
sios maldos, šilkini labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai --------- --- ------------ ----------------------- ---------- ------------  $1.30

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

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

'ŠVENTAS DIEVE’

Daugelis žmonių jau ilgas lai-| 
kas mąsto apie Kalėdas. Dauge
lio žmonių mintyse Kalėdos yra ; 
iškilmingiausia visų metų šven
tė, kurios proga susidaro pui
kiausias momentas aplankyti 
savo senąją tėvynę ir šventes 
praleisti su savo draugais ir gi
minėmis. Gruodžio mėnesio ek-

“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
31/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 

f Sūnų savo prikaitą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo < 

Sūnų savo brangiausią.
Kursai, žmogau, neraudo- 

___  tum, 
Uisakymua prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

Kaina .00



V. K. J., S.J.
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Pažangėjančio Klaipėdos krašto vaizdas. Stambi Sendvario kaimenė prie Klaipėdos. VDV.

IEŠKOME: 500,000 jie pasiliktų kaip senovės
karžygių, vyrų ir moterų žydai. Ir jųjų vadus Kris- 
ir A-B-Cėlės, šiomis są- tus baisiai pasmerkė: “...jei 
lygomis: kad šie karži- jūsų teisybė nebus pilnes- 
giai pasiliktų kantrūs, nė, kaip Rašto žinovų ir 
nesutepti ir pastovūs, pariziejų, jūs neįeisite į 
dirbant dešimts valandų dangaus karalystę!” Ir už 
į dieną už trisdešimts tokius reikia melstis ir 
centų, priimant šmeižtą juos palikti Dievo visaga- 
su užmokesčiu ir dar, linčiai malonei.
kad užsilaikytų net nuo kitas sk ius
•TSniitemunrSX Ž“0nijOS tOk‘U aSmenU’ “i
Patalpinkite tą j kurie viską paliko “laikyti 

dieninius laikraščius! Jūs ir mokinti šituos paliepi- 
juokiatės? Gerai — bet mus”. Ir juos reikia ne tik 
klystate! Šita iškilminga maldomis gelbėti, bet ir as- 
kariuomenė šiandien ran- meniškomis aukomis, 
dama. Tiktai vienas Vieš-1 Labai dažnai tenkagir- 
P?1ts,Jt?al,e;|O SUSa" ‘‘,*r dėti žmonės kalbant apie 
užlaikyti! Jisai ją išrinko jėzuitų puikias mokslo j. 
ir išaugino. Jisai ją apgm- staįgas Kolegijos ir aukš- 
klu,°?a devy-;tesnas mokyklos, jei kata-
nioliką šimtmečių; ir JojoJikišk rod bubėjo y.

nereikalauia lra JSzuit1 g'»boje. Šaky- 
’ I tum> kad Jėzaus Draugijos 

nariai mokinasi vieninte
liam tikslui, kad užbaigę 
mokslo metus, galėtų ki
tus mokyti. Tai yra teisy
bė, bet ne kaip paviršuti
niai atrodo. Jėzuitų moks
las, tiesa, visados kreipia
mas į kitų mokinimą, bet

• v

kariuomenė jokio kito už-|ra Jėzuitų gIoboje_ Saky. 

kaip Jojo palaimos ir už-; 
tikrinimo. Šis Viešpats y- 
ra Jėzus Kristus”.

Šiais žodžiais vienas pre
latas neseniai prabilo laik
raščių atstovams. Žinoma,; 
kad nerado jokio laikraš-i 
čio, kuris talpintų jojoj 
skelbimą. Žmonės juoktū-'ne būtinai mokyklose, ar
si perskaitę tokį skelbimą ba šio pasaulio moksle. Ne, 
— ir beabėjo, daugumui į Jėzaus Draugijos Konsti- 
galvas neįeitų, kad kiek- (tucija sako, kad josios na- 
vienas iš jųjų turi pareigą riai pirmų pirmiausia rū- 
prie to darbo prisidėti.! pintųsi savo ir artimo sie- 
Perskaitę penktą skyrių lų išganymui. O kas yra jo 
Šv. Mato Evangelijos, tie artimas ? Visas pasaulis — 
patys vadinami katalikai— nes jam įsakyta, kaip Šv. 
krikščionys sakytų, kad tai Pranciškui Ksaverui: “Eik, 
tik Kristaus patarimai, ir uždek visą pasaulį Kris- 
Patarimai? Dieve padėk 
tokiems krikščionims! 
Nors ir tiesa, kad jie gal iš
spruktų iš pragaro už lai
kydami dešimts įsakymų, 
(bet ir tai nežinoma kaip 
jie įveiktų, nes tenai para
šyta: “Mylėsi savo artimą 
kaipo pats save...!) vis-gi

v •
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sakydamas duoti įspūdį, 
kad tik vieni Jėzuitai yra 
misijonieriai. Tai būtų vi
sai klaidinga, nes yra dau
gybė kitų draugijų ir kon
gregacijų, kurie rūpinasi 
pagonių sielomis. Bet čia 
rašau ypatingai apie Jėzui
tų Misijas, i 
sakyta, daug žmonių ma- -iau - milijonų tik vie- pos jaunesniojo 
no, kad jie visai nesirūpina nas težino apie mū- amžiaus liekanose

Mylimieji Užjūrio Broliai Ir Seserys Kristuje,

Milijonai žmonių kiekvie-
, . . ną dieną sėda prie stalo ir

nes kaip jau gar(jžiai valgo duoną, ta-

taus meile!” Taigi, kadan
gi mūsų Motina Bažnyčia 
paskiria šitą vieną sekma
dienį ypatingai misijonie- 
rams, patartina atsiminti, 
kad Jėzuitai ne tik moky
tojai, bet ir didžiausia Mi
sijų organizacija Bažny
čioje. Deja — nenoriu taip

I
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Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir |
Priedermes t

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug y; 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų a 

anglų ir lietuvių kalboje. 4

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus: |

“DARBININKAS” |
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. |

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

Šv. Kotrynos Kongregacijos m. vėl leido priiminėti, bet su są- 
Seserys įsikūrė 1640 metais Kra- lyga, kad būtų nedaugiau, kaip 
kėse. 1863 metais sudegė Vie- 16 Seserų. Daug vargo ir perse- 
nuolyno bažnyčia, patsai Vie-'kiojimų turėjo pakelti tos Sese- 
nuolynas ir kiti reikalingieji Į rys ir buvo belikę tik 3 senutės 
trobesiai, tada pastatytas buvo Seserys. Pasibaigus Didžiajam 
nedidelis medinis namas, kaip Karui Vienuolynas pradėjo at- 
Vienuolynas, kuriame ir dabar gyti. Dabar, dėkui Aukščiausia- 
gyvenama. 1865 metais rusų jam, Seserų skaičius žymiai au- 

Ivaldžia naikindama Lietuvoje ga (turime 100 Seserų). Bet, 
j Vienuolynus, mūsų nepanaikino, kadangi reikėjo pradėti gyventi

JAVAI SENOVĖS 
PAMINKLUOSE

Taip pat ir šiaurės Euro- 
akmens 

netikinčiais, o tikrenybėje j kilmę ir reikšmę į- dama visoje Europoje nuo 
Jėzaus Draugija yra di-;, J
džiausią organizacija Misi- - — ----- ... - —
jų darbe visam pasaulyje 
Nežiūrint, I 
Bažnyčios Draugija — tik—i 
tai 400 metų amžiaus, — ir • 
kad aštuonioliktame šimt-Į- 
metyje ji buvo susilpninta, 
vistiek 1814 metuose atsi
gaivino ir dabar turi suvirš 
3,j35 narių, dirbančių stab
meldžių ir netikėlių tarpe.

Kada, pradžioj šešiolikto 
šimtmečio, Šv. Ignacas Lo- 
yola įsteigė Jėzaus Draugi
ją, laivininkai pranešdavo 
Europai apie naujas žemes 
ir svetimas tautas, rastas 
savo kelionėse. Jųjų pasa
kos skrido per visą kraštą. 
Netiktai pirkliai įsidomėjo, 
bet ir Katalikų pasaulis. 
Degę visų širdyse noras 
skleisti Kristaus Karalys
tę kotoliausia, iškelti Kris
taus Kryžių kiekviename 
krašte. Taigi, suprantama, 
kodėl Šv. Ignacas irgi lai
kė kaipo pareigą savo nau
jus sūnus išsiuntinėti 
skleisti išganymo mokslą: 
stabmeldžiams. Net 1541 
metuose, dar neturint virš, 

i dešimt kunigų šioje nau jo- 
ie organizacijoje, jis nea-i 
bejojo liepti garsiajam 
Pranciškui Ksaverui iš
plaukti į Indiją. Neužilgo 
atsirado ir daugiau sekėjų 
to didžio “Indų ir Japoni
jos Apaštalo”, ir sykiu, ki
ti misijonieriai šio ordeno, 
su tokiu pat uolumu, pra
dėjo čiabuvius atversti ir 
lieti savo kraują Kinijoj, 
Brazilijoj, Etiopijoj, Ango-; 
loję, ir kitose žemėse. Mir
štant, Šv. Ignacas suskai
tė dešimts Jėzaus Draugi
jos misijų, nes šis organi
zatorius žinojo kaip išrink
ti geriausiai išlavintus a- 
paštalus savo eilėse. Ne
tiktai reikalavo uolumo ir 
šventumo savo pasiunti
niuose, bet ir mokslo ga
bumų. Katalikiška Enci
klopedija tą pastebi saky
dama: “Jokia religiška sri
tis nėra garbinanama pas iš ketvirtojo 
Jėzuitus taip, kaip užsie- prieš Kristų, 
nių misijos, ir nuo pat pra- ■
džios gabiausi šio ordeno įrodė pačiam imperatoriui Siu javų dar neturėjo nei 
sūnūs, pav. Šv. Pranciš- savo gabumus matemati- babiloniečiai, nei egiptie- 
kus Ksaveras, buvo pa- kos srityje. Jis buvo priim-. čiai, nei indai, nei kinai. Jų 
švęsti šiam darbui!” Tėvas tas kaipo mokslininkas, o (nemini dar nė Homero 
Matas Ricci įėjo į Kiniją, ne kaipo kunigas. Tiktai graikai. Net klasinių laikų 
kur iki to laiko balta gen- tada galėjo savo kunigiš- graikai ir romėnai jų dar 
tis nebuvo įleidžiama. Nau-kas pareigas atlikti, kada neaugino. Šie abu labai 
dingai tenai darbavosi dėl įtikino kiniečius kad jojo i svarbūs javai pirmą kartą 
Kristaus karalystės, bet kiti gabumai ir mokiu 
keista, kad turėjo slaptai, buvo verti tikėjimo. .
laikytis krikščionių iki kol i Bus daugiau
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Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

BROCKERT’S ALE
I

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

I

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Čblumbia Rd., '

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

■

vairiais laikais. O duona y- pat Vengrijos iki Prancū- l)et uždarė noviciatą ir tik 1905 nieko neturint ir be toą reikėjo 
ra vienas pačių svarbiausių zijos miežių liekanų. Jų čia

... ‘ žmogaus valgių, be kurių yra taip pat bronzos ir ge-
šiais laikais daugelis tautų ležies amžiais. Ypačiai jie 
nebegali beapsieiti. Dėl to gerai buvo paplitę šiaurėje, 
ir maldose jos prašoma taip kad Švedijoje jie iki 
kiekvienai dienai. Be duo- pat penkioliktojo šimtme- 
nos likęs žmogus yra nelai- čio išbuvo beveik vieninte- 
mingiausias. Taigi, ta pro- lis plačiai vartojamas ja- 
ga meskime žvilgsnį į tai, vas, tuo tarpu kviečiai ir 
iš kur pas mus atsirado ja- rugiai tose srityse iki pat 
vai ir kokia reikšmė jų yra šešioliktojo šimtmečio te
buvusi praeityje. bebuvo veik visai dar ne-
SENIAUSIAS JAVAS— vartojami maisto reika-

MIEŽIAI J3“3' . - . . -
j Sestajame šimtmetyje 

Senovės mokslo yra nūs- prieš Kristų buvo pinigų, 
tatyta, kad Europoje se- kurių vienoje pusėje at
mausiąs javas yra miežiai, vaizduotos varpos. Iliadoje 
Jie Europoje jau buvo šie- vienoje vietoje taip pat pa- 
jami ankstyvojo^ akmens minėti miežiai, kurie buvę 

iškulti užvarytų jaučių ko
jomis. Senovės Graikijoje 
baltieji miežiai apskritai 
buvo laikomi geresni už 
raudonuosius miežius. 
Graikų gydytojas Diosku- 
rides pirmame šimtmetvje 
po Kristaus sako: “Miežiai 
yra geriausi, jei jie yra bal
ti ir gryni”. Romėnai mėgo 
kviečius, bet ypačiai bran
gino iš miežių pagaminta 
gėrimą. Senovėje miežiai 
buvo virinami vaistams, 
nes verdant daug miežių 
dalių atsiskiria.

MIEŽIAI —SENOVĖS 
VAISTAS

Miežiai buvo vartojami 
daugeliui vidujinių ir oru- 
tinių vaistų. Visą senovės 
laiką spirginti miežiai bu
vo svarbus žmonių mais
tas. Toks maistas yra vie
nas iš pačių seniausių žmo
nių maisto formų, kiek tik 
siekia žinios. Ir žymiai vė
lesniais laikais graikai dar 
tebesimaitino spirgintais 
miežiais. Graikų klasiniais

— atstatydinti sudegę trobesiai
Euro- (Did. karas antrą kartą sudegi- 

, tai
yra rugiai ir avižos, 
poje jie tepasirodė tik žal- no Vienuolyno trobesius) 
vario ir geležies pereina- buvo ir yra labai sunku, 
muoju laiko tarpu. Rugių Mūsų senas, mažas, medinis 
tėvynė yra pietų Rusijos namas (Vienuolynas) taip pasi
vadinamoji Sarmatijos ly- darė ankštas, kad vos galima 
guma. Seniaisiais laikais betilpti, todėl ir mažai turėda- 
buvo sakoma, kad “rugių mos lėšų, bet pasitikedamos Die- 
duona skilviui yra labai vo Apveizda, pradėjome statyti 
priešinga”. Kitoje vietoje dldesnes patalpas, 
sakoma, kad rugiai auga
kiekvienoje žemėje, atne- damos Jūsų gerumu ir duosnu- 
ša Šimteriopą derlių, ir glo- mu, drįstame kreiptis maloniai 
boja žemę. Italijoje ir Al- prašydamos pagalbos aukų. Die- 
pių kalnų kraštuose ir šiais ™ Gerumas yra neišsemiamas ir

šiai atlygintas, o mes savo mal- 
| dose kasdien meldžiame Aukš
čiausiąjį Geradariams palaimos 
ir atlyginimo. Atsimindami Kri
staus žodžius “duokite, o bus 
jums duota” tikimės neatmesite 
mūsų prašymo, o sušelpdami 
vargšus — pelnysite Amžiną

Brangieji Kristuje, pasitikė-

šimtmetyje

t. 
periode. Vėliau iš Azijos į 
Europą atėjo ir kviečiai. 
Šalia miežių vėlybojo ak
mens amžiuje ir kviečiai 
jau buvo vartojami žmonių 
kasdieniniam maistui — 
duonai. Pirminiai miežiai 
buvo vien tik dvieiliai. Ta- 

■ čiau vėliau jie buvo ištobu
linti iki ketureilių ir šešia- 
eilių. Paskutinių rūšių mie
žiai yra žymiai vėlybesni. 
Jų rasta ne tik Vidurinės 
Europos neolito kuolų sta
tybos liekanose, bet ir se
nesniosios Egipto dinasti
jos kapuose iš ketvirtojo 
šimtmečio prieš Kristaus 
gimimą.

Šalia žymiai dažniau už
sėtų kviečių randama taip 
pat ir miežių, kurie Nilo u- 
pės slėnyje buvo kultyvuo- 
jami Egipto senosios di
nastijos laikais. Senovės 
egiptiečiai miežius Vadino: 
“ati” ir turėjo dvi jų rūšis: 
baltuosius ir raudonuosius. 
Tačiau jais tesimaitino tik 
neturtingesnieji sluoks- _
niai, gamindami iš jos duo-iaįkais vienas iš septynių 
ną arba tyrę teikdami savo, išminčių. goionas, buvo iš- 

isakymą, pagal kuri 
""~ - j kiekvieną ištekėjusi mote-

! ris kraičio turi atsinešti in- 
jdą miežiams spirginti.

miežių bei kviečių liekanos RUGIAI IR AVIŽOS — ŽY- 
► tūkstančio MIAI VĖLESNI JAVAI 

Miežiai ir kviečiai yra se
nesni už rugius ir avižas.
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tik saulėje išdžiovintuose 
Dašuro piramidės krosny- 
galų ir javų yra rastos ir 
se šalia daugybės kitų au-

įaijbuvo užsėti pietinėje rytų 
je. Tarp senojo pa- 

ulio javų rūšių jauniausi

laikais dar palyginti daug 
tebesėjama rugių. Bet dau
giausia rugiai yra išsipla
tinę Vokietijoje ir Rusijoje.

Pirmasis avižas paminė
jęs rašytojas yra graikas 
gydytojas iš 4 amžiaus 
prieš Kristų Dieuches. Iš 
avižų ilgą laiką tebuvo ver- garbę ir užmokestį, 
dama tik tyrė. Anksčiau a- 
vižos buvo dirvų piktžolė, jūrio broliais ir seserimis Kris- 
kuri buvo siejama pašarui tuJe gerumu ir pasitikedamos, 
arba šiaip užželdymui. Da- kad bū?ime Dievo
bar be jų išsiversti nebėra 
įmanoma. Ypačiai arklių ir 
kitų gyvulių maitinimas be 
avižų nėra įmanomas. t '

Taigi, ir šie kasdieniniai
V • • 1 • • a
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Pasitikedamos Gerbiamais Už-

tuje gerumu ir pasitikedamos,

vardu dar kartą prašome mums 
padėti ir iš anksto tarreme “Die
ve, Jums atlygink tūkstanterio
pai” ir liekame visą viltį turė
damos Jumise.

Aukas galima siųsti šiuo adre- 
Žmonių ir gyvulių maisto su: Krakės, Kėdainių apskr. šv. 
dalykai turi savo istoriją. i Kotrynos Seserų Kongregacijos 

“L. A.” Vienuolynas.

S,

Geriausia Kalėdų Dovana
Laikraštis Darbininkas
Daugelis suka galvas — galvoja ką davus sa

vo draugams Kalėdų dovanų. Geriausia ir naudin
giausia dovana, tai dukartsavaitinis laikraštis 
“Darbininkas”, kuris yra plačiausiai skaitomas ir 
geriausiai mėgiamas laikraštis.
Imant du sykiu į savaitę metams kainuoja $4.00

Pusei metų .................................$2.00
1 Lietuvą metams............................................$5.00

Pusei metų .................................$2.50
Išpildykite kuponą ir pasiųskite su money or

deriu sekančiu adresu:
DARBININKAS

366 West Broadvvay, So. Boston, Mass.

Šiuomi siunčiu už “Darbininką” $ 
prašau siuntinėti sekančiu adresu:

Vardas

. Adresas
"i
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