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GRAŽIOS MINTYS
Kun. M. Kazėnas, Pitts

burgho lietuvių oar. klebo
nas, dienraštyje “Drauge” 
pataria visiems, kad siųs
dami Kalėdų sveikinimus, 
parinktume katalikiško 
turinio laiškelius ir atviru
tes, bet nesiuntinėtume jo
kios reikšmės neturinčių, 
Kalėdų šventėms visai ne
tinkančių.

Prie tos gražios kun. M. 
Kazėno minties, dienraštis 
“Draugas” prideda dar vie
ną mintį,būtent, kad mes, 
kaipo lietuviai, remtume 
savo tautiečius biznierius. 
Pirkdami šiokius ar tokius 
šventėms reikmenis, pirki
me pas savo tautiečius.

s
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Dr. Hacha Išrink
tas Čekoslovakijos 

Prezidentu
Prague, Čekoslovakija.— 

Gruodžio 1 — Čekoslovaki
jos parliamentas 272 bal
sais iš 312 išrinko valsty
bės prezidentu Dr. Emil 
Hacha, Aukščiausiojo Tei
smo prezidentą. Čekoslova
kija buvo 56 dienas be pre
zidento. Taigi Dr. Hacha 
gavo daugiau kai du treč- 
daliu parliamento atstovų' 
balsų.Atvyksta Prof. Pakštas

t

“Draugas” praneša, kad 
Californijos universitetas 
pakvietė prof. Kazį Pakš
tą 1939 m. skaityti paskai
tas vasariniuose kursuose 
anie Rytų Europos geogra
fiją ir Europos politinę ge
ografiją. Prof. Pakštas 
kvietimą jau priėmęs. Prof. 
Pakštas vra žymus geogra
fas - mokslininkas. Ameri
kos lietuviams gerai pažįs
tamas, nes yra daug veikęs 
kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės, buvęs ‘Drau
go’, ‘Darbininko’ ir ‘Vyčio’ 
redaktorium, Federacijos 
ir Tautos Fondo sekreto
rium. Sveikiname prof. 
Pakštą ir laukiame jo at
vykstant.

I

Vokietija Aprubežiuoja 
Žydų Dalyvavimą

Berlynas, Vokietija, — 
Gruodžio 1 — Vokietijos 
saugumo policijos viršinin
kas išleido įsakymą, drau
džiantį žydams dalyvauti 
kaikuriose viešose vietose 
ir kaikuriomis valandomis. 
Tas parodo, kad Vokietija 
nori visiškai suvaržyti žy
dus. Vokietijos valdininkai 
aiškinasi, kad nąnašus žy
dų persekiojimas ir suvar
žymas buvęs Anglijoje try
liktame šimtmetyje. “An
glija buvusi be žydų per 
tris šimtmečius”, sako na
cių vadas Hess.

MEKSIKOS VALDŽIA UŽGRO
BĖ AMERIKOS NAŠLES ŽEMĘ

Mexico Miestas, gruodžio tijos žydų įstaigų buvo ap- 
1 “ ‘ ’ 
išleido dekretą nusavinti i valstybių aodraudos kom- 
daugiau kaip 7,230 akeriu • manijose. Naciai kerštau- 
žemės, kuri priklauso Mrs ' darni žydams tas įstaigas 
Lettiew Weller, gyv. San. sudegino. Dabar Hitlerio 
Antonio Texas. Ta žemė e-^aidžia reikalauja iš tų ap- 
sa padalinta 59 negrams, draudos kompanijų sumo- 
kurie buvę vergais Jung. | keti andraudą. Nacių val- 
Valstybėse. 
vergiją, negrai panorėjo iš Vokietijos 
apsigyventi Meksikoje ir 
jie ten gavo ta žemę valdy
ti.

---------------------- ----------------------------7 ~----------J _ _ _ _

— Prezidentas Cardenas. draustos Anglijos ir kitų

Panaikinus džia visą apdraudą pasiima 
apdraudos 

kompaniiu, tai nori tą patį 
gauti ir iš užsienių apdrau
dos kompaniiu.

Keista, ar ne!? Žydai ap- 
: draudė, o valdžia kolektuo- 
; ia apdraudą. Naciai lapkri- 
| čio 10 d. sunaikinę apie 
,1,300,000,000 markiu ver- 
jtės žydu turto. Valdžia žy- 

Berlynas, Vokietija, —■ dams uždėjo sumokėti pa- 
Gruodžio 1 — Daug Vokie- darytus nuostolius.

Naciai Nori Išgauti Apdrau
dę Iš Užsienių Aodraudos 

Kompanijų

v •

Planuoja Sušaukti Parliamento
Nori Panaikinti Komunistų Partiją
---------------------------------- ♦ 

Kaune Pasirodė Daug 
Klaipėdos Žydų

Paryžius, Prancūzija, — 
gruodžio 1
Daladier, laimėjęs kovą su 
Darbo Konfederacija, pen-

Premjeras

Paskutinėmis dienomis ktadienį šaukia ministerių 
Kaune pasirodė daug Klai- kabineto posėdį. Planuoja 
pėdos žydų, kurie čia ieško kuogreičiausiai sušaukti 
ar jau išsinuomavo butus, parliamentą, kuriam bus 
Be to, daugelis iš jų išsi- pavesta užtvirtinti dekre- 
nuomoja krautuvių bei tą, kuriuo panaikino 40 va- 
kontorų patalpas, kiti vėl landų darbo savaitę. Taip- 
ieško patalpų fabrikams gi sako, kad narliamentui 
bei smulkesnėms pramo- bus pavesta užtvirtinti su- 
nės įmonėms, nes žada ne- manymą uždaryti Komu- 
trukus persikelti iš Klaipė- nistų partiją, 
dos į Kauną. Atstovų Butas svarsto 

kaikurių raudonųjų vadų
— Neumanno partija sa- areštavimo klausimą. Ga

vo himnu pasirinko žinomo limas daiktas, kad bus a- 
nacionalsoc. veikėjo moky- reštuoti komunistų vadai, 
to jo K. Grau, sėdėjusio kaip tai: Maurice Torez, 
prieš keleris metus Šiaulių Jacciues Duclos ir Marcei 
kalėjime, parašytą dainą Cachin, parliamento atsto- 
“Tik laisvei priklauso mū- vai komunistai. Torez yra 
su gyvenimas”. Ją dabar Komunistu partijos gene- 
visur dainuoja. ralis sekretorius.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

VDV.Pažangėjančio Klaipėdos krašto vaizdas. Iš Pakalnės pievos prie Rusnės vežamas šienas.

MIE™ SSZ11- Prancūzijos Premieras SulaužėNALE BYLA PRASIDĖJO
Du Kaltinamieji Prisipažino Kaltais

Vokietija Jau Turi 
Milijoną Ginkluo

tų Vyrų
Berlynas— Vokietija pri

jungus Sudetų kraštą pa
didino savo armiją ketu-

Roma, Italija, gruodžio 1 
— Italijos Atstovų Buto 
nariai reikalauja prijungti 
prie Italijos šias kolonijas, 
kurias turi Prancūzija: — 
Tunisia, Corsica, Nice ir 
Savoy. Atstovai įrodinėja, 
kad tos kolonijos etnogra
finiai ir istoriniai priklau
so Italijai. Agitacija veda
mas su Mussolini žinia, ku
ris sakoma norįs susistip- 
rinti politikoje.

Atstovų Buto nariai kolo
nijų reikalavimą iškėlė, da
lyvaujant Prancūzijos am- 
basądoriui Andre Fran- 
cois - Poncet, kuris į Romą 
buvo atsiųstas tartis su I- 
talijos valdžia dėl sudary
mo sutarties. Tame susi
rinkime taipgi dalyvavo 
aukštieji Italijos valdinin
kai, diplomatai ir įvairių 
laikraščių žurnalistai. Visi 
triukšmingai šūkiais pri
tarė Atstovų Buto narių 
reikalavimams.

Prancūzijos ambasado- 
“priėmimo”

-------------------- ■$>

Waterbury, Conn., gruo-, 
džio 1 — Čia prasidėjo 22 
miesto valdininku, kuriui 
tarpe yra ir mavoras T.i 
Frank Hayes, kriminalinė 
byla. Visi kaltinami už są-- 
mokslą apvogti ir apvogi
mą miesto iždo milijonu 
dolerių. Du iš kaltinamųjų, 
būtent, Harry E. Macken- 
zie ir Edvard G. Levy pri- rįaįs korpusais. Dabar Vo- 
sipažinę kaltais. Jie bus kieti ja turi daugiau kai 
liudininkais prieš kitus, milijoną kareivių nuolati- 
Teismas turi daug vargo nėje armijoje.
sudaryti prisaikintųiu tei- _________

Turkijos Diktatorius Savo 
Turi? Paliko Partijai

v •

sėjų sąstatą. Prieš pakvies
tuosius į prisaikintu in tei
sėjų sąstatą asmenis tai 
viena, tai kita pusė suran
da kokių nors priežasčių, 
kad teismas negali priimti. 
Kol kas tik vien? teisėją 
gavo.

Jung. Valstybių Delegatai 
Išvyko į Pan-Amerikos 

Konferencijų

Istanbul, Turkija, gruo
džio 1 — Prieš mirtį Turki
jos prezidentas Kernai A- 
taturk padarė testamentą 
ir visą savo turtą, kuris 
siekia $3,750.000, užrašė 
Respublikos Žmonių parti
jai su sąlyga, kad ji mokė
tu iš tų pinigų jo seseriai rius po tokio ____ ___
ir penkiom jo įdukrintom išsiskubino į Prancūziją 
auklėtinėm užlaikymą. 1 nesudaręs sutarties.

I

Lima, Peru, gruodžio 1— 
Čia prasidės Pan-Amerikos; 
Konferencija gruodžio 9 
dieną. Iš devynių valstybių 
suvažiuos atstovai svars
tyti svarbius tų valstybių 
bendradarbiavimo reika
lus. Dešimts valstybių tu
rės savo atstovus toje kon
ferencijoje, tarp kurių bus 
ir Jung. Valstybių.

i

SKERDYKLŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS 

TĘSIASI
Chicago, III., °TUodžio 

—Skerdyklų

Gerb. "Darbininko" Bendra

“Darbininko” Redakcija.

Prieš Šv. Kalėdas tą savaitę išeis tik vienas “Dar
bininko” numeris, būtent, antradienio, gruodžio 20 d. 
Tai bus padidintas ir iliustruotas Kalėdinis numeris.

Visų Gerb. “Darbininko” Bendradarbių prašome 
siųsti raštus į Kalėdinį numerį kaip galima ankščiau. 
Straipsnius jau ir dabar prašome siųsti. Koresponden
cijas siųskite, kad gautume ne vėliau kai penktadienį, v • - — • - - —1

^ikMV^s‘iasi.<1^btaS'gn,o^° “ d-: 0 trumpas žinias norėtume gauti ne vė- 
kai vieningai laikosi. Darb
daviai įvairiais būdais 
stengiasi streiką sulaužyti, kad Tamstų raštai tilptų Kalėdiniame “Darbininke”, 
bet nevyksta. “Darbininko” Redakcija.

liau šeštadienį, gruodžio 17 d. 
Prašome šių taisyklių prisilaikyti, jeigu norite,

Klaipėdos krašto vaizdas. Rusnės pašto rūmai. VDV.
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Paskelbė Trijų Metų "Ekonominės Mobilizacijos" Planų

vi- 
unijose pas- suomenėje pasirodęs tikras 

vadas ir diktatorius.

Jung. Valstybių Teisinas 
Nuteisė Tris Vokiečių 

Šnipus

v •

Japonai Uždarė Yangtze 
Upę

Shanghai, gruodžio 1 — 
Japonijos armijos ir lai
vyno viršininkai įspėjo

Paryžius, Prancūzija, — Buvęs premieras Blum 
Gruodžio 1 — Premieras (žydelis socialistas) atsi- 
Edvardas Daladier labai rado keblioje padėtie. Jis 
sumaniai sulaužė radikalų diskredituotas. Jo šaukia- 
vadų sumanytą generalį mas socialistu susirinki- 
streiką. Kaip tik radikalų mas gal būti neįvyks. 

Įvadai pravedė nutarimą; Premieras Daladier 
I darbininkų 
kelbti generalį 24 valandų 
streiką pereitą trečiadienį, 
premieras Daladier dekre
tu paskelbė įsakymą gele
žinkelius ir visas visuome
nines įstaigas pervesti val
džios kontrolei. Iššaukta 
kariuomenė ir visos įstai
gos laikomos jos kontrolė
je. Bet trečiadieniui atėjus, 
labai mažas darbininkų 
skaičius išėjo į streiką.

Premieras Daladier sako, 
kad generalis streikas bu
vo šaukiamas tikslu su
griauti dabartinę Prancū
zijos valdžią. Toks esą pu- 
vęs komunistų - socialistų 
sumanymas. Komunistu - 
socialistų vadai įtikino 
darbininkus, kad generalis 
streikas šaukiamas protes
tui prieš premierą Daladier 
už panaikinimą 40 valandų _ 
darbo įstatymo. Komunis-Jung. Valstybes, Angliją ir 
tai - socialistai darbinin- kitas valstybes, kad neleis- 
kus apvylė. Dabar jie atsi- tu savo laivams plaukioti 
ėmė atlyginimą.

Darbininkai ir visa vi- , .. - .. , . . .
suomenė palaikė valdžios ‘°AXs U vTms u dar J 
pusę ir prisilaikė išleistų j- PreKy°°s laivams uzaary 
statymų ir įsakymų. Į abidžiosios valstybės pa-

Premieras Daladier, lai-|reįgk£ protestą Japonijai, 
mojęs, kovą, tuojau paskel-'tet įi visai su protestais 
be trijų metų ‘ ekonomines nesiskait0. 
mobilizacijos planą. _________

Pažymėtina, kad iš 10,842 ą 1 A L C 
darbininkų, dirbančių Pa-| Anglų-Ar a DU 3U- 
ryžiaus transporto įstai- a
goję, tik 191 atsisakė dirb-j Slkirtime ŽUVO 43 
ti. Tas pats įvyko ir kitose ą i •
įstaigose. Keturius šimtus' Arabai
darbininkų areštavo už at-, ----------
sisakymą dirbti arba atkal- Jeruzalė, gruodžio 1 — 
binėjimą kitų nuo darbo. Prie Karmelio kalno įvyko 
Daugumą iš jų jau paleido anglų kareivių ir ginkluo- 
iš kalėjimų.

Tiesa, kad Paryžiuje bu
vo išstatyta -inkluota ka
riuomenė, bet prasidėjus 
darbui, ii buvo nereikalin
ga, ir laipsniškai kariuo
menė buvo atšaukta..

Nevv York, gruodžio 1 — < 
Federalis teismas nuteisė I 
tris vokiečių šnipus, bū
tent, Johanna Hoffman, O. 

i H. Vossą ir Erichą Gleise- 
rį už šnipinėjimą Vokieti- 

! jai. Visiems trims bausmė 
bus paskirta penktadienį, 
gruodžio 2 d.

Yangtze upe, Kinijoj kol 
bus užbaigtas karas, nes

v •

v •

tų arabų susikirtimas. An
glai kareiviai užklupo gin
kluotus arabus ir norėjo 
juos nuginkluoti. Įvyko su
sišaudymas. 43 arabai žu
vo. Tair'flri žuvo du anglų 
kareiviai ir šeši sužeisti.

v •

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 3 d., 2 vai. po pietų Darbinin

kų Radio Programą išpildys So. Bostono Lietuvių Jau
nųjų Artistų Grupė, p. Onai Ivaškienei vadovaujant. 
Programa susidės iš dainų, eilių ir muzikos. Prašome 
pasukti Savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klau
sytis programos iš WC0P radio stoties, Boston, Mass.

" . ... vgfl
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Penktadienis,. Gruodžio 2,193Š PAftBININgAS

VIETINES ŽINIOS
SKYRIAUS LABDARYBĖS 
DARBAI PRAĖJUSIAIS IR 

ŠIAIS METAIS
Šv. Vincento Pauliečio Labda

rybės Draugijos lietuvių sky
rius Šv. Petro parapijoje regu-

Katkauskaitei

Kunigo Pranciškaus Virmauskio Vadovaujamoji Šv. Petro 
Lietuvių Katalikų Parapija gali džiaugtis nuveiktais Ir 

vykinamais išganim
Šv. Petro lietuvių katalikų pa- Iš skaitlingų draugijų, kurios 

rapija Bostono arkivyskupijoje puikiai egzistuoja šioje parapi- 
yra plačiai pagarsėjusi ir gali joje, norėčiau ypatingai pami- 
pasididžiuoti nuveiktais išganin- nėti Šv. Vincento Pauliečio Lab- 
gais darbais Dievo garbei ir Lie- darybės Draugiją, kurios tikslas 
tuvos gerovei. Parapijos istori- yra ne vieų medžiaginiai šelpti 
jos puslapiai rodo garbingus nu- vargšus ir skurdžius, bet taip 
veikimus, kurie skatina mūsų pat rūpintis ir jų sielos reikalais, 
išeiviją tvirtėti kaip katalikybė
je, taip ir išsilaikyti lietuvybėje.

Šiandien, Šv. Petro parapijie-. 
čiai gali taip pat pasidžiaugti, 
kad jiems vadovauja kunigas 
Pr. Virmauskis, uolusis klebonas 
ir atsidavęs vadas, kurio kilnios 
dorybės šviečia ir kitus patrau
kia gyventi šventumo ir tobuly
bės gyvenimą. Jam pasidėko- 
jant, parapija pavyzdingai tvar
koma, parapijiečiai vieningai 
darbuojasi, draugijos sėkmingai 
veikia, spauda aprūpinta ir klės-; 
ti, seni ir jauni žvelgia į skais
čią ateitį. Na, ir Gerasai Dievas 
laimina visus...

Gruodžio 2 d., 7 vai. vak., 
_____ ____   _ Copley _ Pląza viešbuty, 
liariai šelpia ir aprūpina bedar- Mass. valstybės kambary, 
, . v -_____________________j.____________________ ranoncmoc* nirmnc ailoc
bių seimas ir vargdienius.

Tik pažiūrėkime, ką gero tas 
skyrius padarė ir nuveikė praė
jusiais metais. To skyriaus val
dybos nariai aplankė 374 asme
nis, sušelpė 684 asmenis, regu
liariai šelpiant 515 vargdienių 
ir jų pašalpai išleidžiant $1,351. 
M. I

j Gi u nu aiiį metų sausiu nicuc-------o----------------------- ----------- ;------------- --------------------------

šio ligi šiol aplankė ir sušelpė tono darbuoto jų_ būrys SU- 
903 vargdienių, prižiūrėjo 12 Ii- sirinko ir nutarė daryti šį 
gonių ir užmokėjo gydytojui ir pagerbimą taip labai pasi- 
už ligoninę, o bedarbių ir varg- žvmėjusiai mūsų daininin-

■ iy-- *'*—s——-- 2——

! rengiamas pirmos eilės 
bankietas pagerbti pirma- 
eilinę Metropolitan operos 
solistę, panelę Oną Kat- 
kauskaitę (Kaskas), Hart- 
fordietę.

Tik lapkričio 30 d., tele
gramą gavę panelės artis
tės sutikimą dalyvauti jos 

Gi nuo šių metų sausio mene- nagerbimo bankiete, Bos-

Lankėsi

4b

ykūs’praleisti
* *99 ________• •__

dauskuj iš
“medaus mėnesį”, susirin
kimą vedė p. Jonas Varnas.

A. E. L.

Trečiadienį, lapkričio 30 
d. lankėsi “Darbininko” re
dakcijoje kun. Dr. Star
kus, Marianapolio Kolegi
jos profesorius, naujosios 
lietuvių kalbos gramatikos 
autorius.

CHORAS RENGIA 
ŠOKIUS

k « »

I £ *

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 
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.

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADVVAY,
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 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq.. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
Mėsą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI

ŠV. VINCENTO PAULIEČIO 
LABDARYBĖS DRAUGIJOS 

ĮKŪRIMAS
Kunigas Pr. Virmauskis yra ne 

vien spaudos apaštalas, bet iri 
kilnusis labdarys. Atsidavusiai 
ganytojaudamas parapijoje, ir 
tai depresijos metu, jis patyrė j 
didelį skurdą, kurį kenčia bedar
biai ir vargdieniai. Turėdamas 
gailestingąją širdį, jis, kiek tik 
išsigalėdamas, r—— 
skurdžius. Tam tikslui reikėjo 

i organizuoto darbo ir daug paja
mų. Savo uolumu, jis pasirūpi
no veikti Šv. Vincento Pauliečio 
Labdaringos Draugijos pavyz
džiu, kaip veikiama tarp ameri
konų katalikų, ir iš Centro kvie
čia keletą vadų pasitarti, kaip 
jo parapijoje įkūrus ir lietuvių 
organizuotą skyrių. Po kelių pa
sitarimų, turėta kelerius susi
rinkimus, kuriuose lietuviams 
katalikams išdėstyta Šv. Vincen
to Pauliečio Labdaringos Drau
gijos tikslas ir kilnieji uždavi
niai. Ir iš lengva užsimota vary
ti organizuotą labdaringąjį dar
bą.

Tik sausio 19 dieną, 1933 me
tais, pasidėkojant kunigui Pr.j 
Virmauskiui, kad Šv. Petro pa
rapijoje įsikūrė Šv. Vincento 
Pauliečio Labdarybės Draugijos 
lietuvių skyrius, į kurio valdybą 
tapo išrinkti sekantieji: kun. Pr. I 
Virmauskis, dvasios vadas; 
Konstantas Šidlauskis, pirmi
ninkas; Vincentas Valatka, vice- 
pirm.; Vincentas Kališius, iždi
ninkas; Petras Vervečka, rašti
ninkas. O į narius darbuotojus 
išrinkti šie: Vladas Brazauskas, 
Vladas Jakštas, Vincentas Šir- 
kas, Juozapas Kasparas, Pr. 
Grigaliūnas ir Simonas Kavolis.

SKYRIAUS IŠGANINGA 
VEIKLA

Savo dvasios vado vadovybė
je, parapijoje įsikūrusi lietuvių 
skyriaus valdyba iš pat pradžių 
išganingai veikė krikščioniško
sios labdarybės pagrindais, šel
piant bedarbius ir skurdžius, 
guodžiant nelaiminguosius ir 
tvirtinant sielvartaujančius, pa-

kei. Susirinkimas įvyko 
pas daktarą P. Jakimavi
čių. Susirinkime dalyvavo 
Dr. Jakimavičius, Dr. Du
sevičius. adv. K. Kalinaus- 
kasą artistas R. Juška, p. 
J. Petrauskas, p. redakto
rius A. Kneižys, ir k. |

Tie uolūs darbuotojai tą 
patį vakarą padidino dar
buoto ių ratelį ir gavo pri

minga! veikia ta pati veikli vai- tarėju: iš Worcesterio, Ly- 
dyba išskiriant darbingo nario nno< Lawrence, Haverhilio, 
Simono Kavolio, kurs pasimirė Cambridge, Brocktono, 
porą metų tam atgal. Norwoodo, Providence ir

Ta valdyba kas met darbuoja- k Ir rodos> kad bankietas 
si Kalėdų pintinių (Christmas bus sėkmingas. Būtų gar- 
baskets) išdalinimu bedarbių binga ir reikšminga, kad 
šeimoms ir vargdieniams. Apie atsirastų dau^ dailės mylė- 

aprupmdavo Kalėdas kas met išdalina apie toju> kurie atmintinai pa- 
„mv™ 200 pintinių su maistu. Taip pat ?erbtų užsitarnavusią ar-

dienių šelpimui jau išleido 
$1,257.46.

Štai, kur pasireiškia artimo 
tikroji meilė ir krikščioniškoji 
labdarybė!

SKYRIAUS VALDYBOS NA
RIŲ PAVYZDIS SEKTINAS 

IR KITUR
Nuo pat lietuvių skyriaus pa

rapijoje įkūrimo iki dabar sek-

Artistė Ona Kaskas 
(Katkauskaitė) 

Metropolitan Operos žvai
gždė, mūsų tautietė, penk
tadienį po pietų ir šeštadie
nio vakare dainuoja Sym- 
phony Hali, Bostone. Svei
kiname!

Šv. Petro liet, parapijos 
didysis choras rengia savo 
metinius “Winter Frolic” 
šokius. Šokiai įvyks “Roof 
Garden”, Parker House 
viešbutyj, vas. 10, 1939. 
Gros garsus Bob Adams 
orchestras.

Jo$ephW. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

VINCENTIĖČIU VAifcA- 
RAŠ PASISEKĖ vyčių ŠOKIAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass.

parengia gražių vakarų arba tistę Ratkauskaitę. Norin- 
perstatymų. štai, lapkričio 30 būti bankiete, tenra- 
dieną, 7:30 vai. vakare, surengė neša tel gou 2680 prieš 12 
mokslinę paskaitą pobažnytinė- vaj gruodž^o 2 d.

, Baigdamas rašyti prime- 
_____ _______ ______ J nu, kad ųanelė Katkaus- 
veikslais vaizdavo organizuotą kaitė SU pasižymėjimu dai- 
krikščioniškąją labdarybę, žmo- navo Berkshire Music Fes- 
nių skaitlingai susirinko. Įžan- tevale, Chicagoje, lapkr. 12 
ga buvo dykai, čia ypatingai žy- ^., ir dainuos Symphony 
metina, kad tariamo vakaro Hali ėje,^Bostone, gruodžio 
proga daugelis pasiturinčiųjų 2 d 
aukojo pinigais arba atnešė dra- gruodžio 3 d., 8:10 vai. Yak. 
bužių ir avalinės vargšams ir 
skurdžiams.

Gi valdybos nariai vieną kar
tą į metus bendrai atlieka reko
lekcijas, keturius kartus į me
tus eina į Šv. Kryžiaus katedrą, 
kur in corpore su kitais vincen- 
tiniais priima Šventąją Komuni
ją. Atsitinka, kad ir Jo Eminen- į 
cija Kardinolas O’Connell atsi
lanko, pasako išganingą pa
mokslą ir suteikia Apaštališkąjį 
Palaiminimą.

je svetainėje, kur kunigas Ste
ponas Kneižis iš Norwoodo, 
Mass. žodžiais aiškino ir pa-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS 

VARGONININKAS
Reikalingas yra geras vargo

nininkas. Vieta gera. Parapija 
su trimis kunigais. Sąlygos ge
ros. Atsišaukite “Darbininko 
Redakcijoj.

•M

Po Tretininkų pamaldų, 
vakare, lapkr. 30 d., įvyko 
Šv. Vincento a Paulio lab
daringos draugijos vaka
ras. Kun. S. P. Kneižis iš 
Norwoodo skaitė įsnūdin- 
p’a iliustruotą paskaitą a- 
Die Krikščionišką labdary
bę. Žmonių buvo nemažai. 
Paskaita visiems patik<. 
Išeidami geradariai sūdė j j 
$10.00 vargšų sušelpimui 
Kalėdų metu. Kaikurie su
nešė drabužių ir avalinės. 
Šiuo vakaru vincentiečiai 
Dradėjo vajų Kalėdų pinti
nėms.

Pereitą šeštadienį įvyko 
L. Vyčių 17 Algirdo kuopos 
šokiai. Dalyvavo daug jau
nimo iš Worcester abiejų 
parapijų, Hudson, Nor- 
wood, Providence ir net iš 
tolimo New Yorko. Visi 
linksmai praleido laiką. Iš 
senesniuiu buvo mažai. Tė
veliai turėtų lankvtis į jau
nimo parengimus ir pasi
džiaugti savo jaunimo dar
buote.

Šokių rengimo komisija 
gražiai darbavosi, būtent, 
p-lės Marksaitė, Razva- 
dauskaitė, p. Kudrevičius. 
Liks gražaus pelno.

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

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

Visi skelbki tęs “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI-
r-

2:30 vai. do pietų,

Rap.

pp. Pranas ir Genovaitė 
Razvadauskai, kurie lap
kričio 20 d. apsivedė, sugrį
žo iš po vestuvinės kelio
nės. Lankėsi New Yorke, 
Washingtone ir kituose 
miestuose. Sugrįžę apsigy
veno p: Medzieriės (ponios 
Razvadauskienės tetos) 
namuose, 735 E. 6th St. 
Linkiu dd. Razvadauskam 
geriausio Dasisekimo vedy
biniame °yvenime. Rap.

Christmas Basket Fund 
Bankietas Parduodu įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Dar vienas žodis apie taria
mą labdaringąją Draugiją, kuri 
sėkmingai veikia plačiame pa
saulyje jau nuo 1883 metų, ku- 

■’. riais krikščioniškąją labdarybę 
pradėjo organizuotai vykinti 
garsusis advokatas ir katalikų 
vadas Fredrikas Ozanamas. Tos 
labdaringos Draugijos skyriai— Įvyko sekmadienį, lapkri-
šv. Vincento Pauliečio globoje, čio 27 d., Darapijos svetai- 
visur plito ir šiandien randasi nėję. Daug narių dalyvavo, 
visuose pasaulio kraštuose. Gi Nominuota kandidatai į 
šv. Petro lietuvių katalikų para- 1939 m. valdybą. Kitame 

susirinkime įvyks rinki
mai.

Išrinkta komisija suruoš
ti vaidinimą tuoj po Vely
kų.

Kun. K. Jenkus atvyko į 
Pasižadėjo 

Dagelbėti Vyčiams ir visam

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 18 d., Lietuvių 
svetainėje, E St., įvyks 
Stepono Dariaus Posto No. 
317 ir Moterų Pagelbinin- 
kių Amerikos Legiono ban
kietas. Bus duodamos įvai
rios dovanos. Pelnas ski
riamas Kalėdų Pintinių i 
fondui, iš kurio bus sušelp
tos suvargusios šeimos. 
Bilietas doleris. Rengėjai 
kviečia visus tame bankie
te dalyvauti.

Rengimo Komisija.

AŠ DAINUOSIU

REIKALINGA jauna mergai
tė dirbti namų ruošos darbą ge
roj šeimynoje. Turėtų labai ge
rus namus. Paskambinkite — 

klydėlius atverčiant ir atsimetė- Longwood 1199, arba kreipkitės 
liūs grąžinant prie tikėjimo, su- f“ ’
taikinant paįrusias moterystes way, So. Boston, Mass. 
ir aprūpinant jų apleistus vai
kus, plečiant katalikų spaudą ir 
krikščioniškus idealus, lankant1 
ligonius ir apmokant gydytojui! 
arba už ligoninę.

Valdybos nariai vieną kartą į 
savaitę po šventosios Valandos 
susirenka pobažnytinėje svetai
nėje, kur išklauso bedarbių ir j 
varguomenės maldavimų, paskui 
turi privatišką pasitarimą, ir 
apsvarsto, kuriai šeimai Arba 
kuriems vargdieniams reikalin
ga skubiausia pagalba. Nuskirti 

l nariai darbuotojai aplanko be- 
: darbių if vargšų namus, ir išda
lina reikalingą pašalpą.

Lapkričio 25 dienos vakare, 
tuojau po šventosios Valandos 
man pačiam teko atsilankyti į 
lietuvių skyriaus valdybos susi
rinkimą, ir stebėjau su kokiu 
atsidavimu nariai vincentiečiai 
svarstė suvargusių žmonelių rei
kalus, ir kaip labdaringai atsi
žvelgė į kiekvieno maldaujančio 
pašalpos reikalavimą. Kam tik 
reikalinga pašalpa, niekam ne
atsakoma.

namus.

pas Darbininkas, 366 W. Broad-

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

pijoje, So. Boston, Mass. 
Draugijos skyrius gražiai 
vuoja ir išganingai veikia 
nuo keletos metų. Tai garbė 
nigui Pr. Virmauskiui už jo rū
pestingumą ir atsidavimą savo 
tautiečiams, kurių varge ir susirinkimą, 
skurde neapleidžia. p-----

Nežinau, ar panašūs skyriai parapijos jaunimui (Soda- 
gyvuoja ir kitose lietuvių para- licijai ir Chorui) parinkti 
pijose. Jei kur gyvuoja, tai pa- ir išsimokinti gražų į lietu- 
girtina! Jei ne, rekomenduotina vių kalbą išverstą veikalą, 
pasekti kunigo Pr. Virmauskio Nutarta užprašyti ŠV. mi- 
vadovaujamąją parapiją, kur šias UŽ D-lės Januškevičiū- 
sekmingai ir išganingai veikia tės motinos vėlę. Tai gra- 
Šv. Vincento Pauliečio Labdary- žus pavyzdys.
bės Draugijos lietuvių skyrius. Pirm. d. Pranui Razva-

tos 
gy- 
jau 
ku-

Nors pageltę krinta lapai 
pakąąti šalnos, —

be dainelių aš nebūsiu 
nė vienos dienos.

Aš dainuosiu vakarėlį 
ir šalnotą rytą...

Kas, kad mano darže gėlės 
visos jau pavyto.

Nors man gaila tų gėlyčių, 
bet aš vis dainuosiu

Pechell Shoe Store
•UOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Telephone 
ŠO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčhj auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hatnlih Sįįr E. 8th St
SOUTH BoStON, mass.

9

8OUTH MfeTON, MASS. 

Joe. Kapočlūnas Ir 0eter Trečioką" 
"■ Savininkai

w  

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 
įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. 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 Broadvvay, South Boston, Mass.

*

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes . .

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randui daug Klausimų ir Atsakymų 

; . t anglų ir lietuvių -kalboje.?,b jej-hio;.
KainarTik 25c. b£x -

r" v ; pAist oJab : 
p ■ f . i; Siųskite .užsa^mus:,-ųrfoV .it-
•i1 K “DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, Šo. Boston, Mass.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

ir nutilus vieversėliams — 
aš juos pavaduosiu.

Vis betolstančiai saulutei 
himną dar sudėsiu.

Jos visas geradarybes 
dainoj paminėsiu...

Vai dainele devynbalse, 
plauki man pro lūpas,

lai aidai tavieji žavūs 

panamėje supas!...Alb. Dainonis

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 trekus.

Peter Pilvinis, Sav.

PATAPK AMERI- 
KOŠ 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. 

Jfib# Jįai,£m e

366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

v

Mes turto puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam Šio laUtražčio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, Arba labai Jau
siąs, jeigu turit keo- 
tžtl kožaoje oro per
mainoj, štai jumkpro- 
ta. iSandyti paprastą,

pigų ■ Metodą, kuris pagelbėjo įim
tu ms.

im
v&tą .7
tais. Pasiųsk. savo vardą ir adresą 
tuojau į . 5 /. ,r
ROSSE PRODUCTS OO. Dept N-9

2708 W. FanveU Ava. Chicago, I1L



Penktadienis, Gruodžio 2,1938 DARBININKAS B

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KARO KOMENDANTŲ ĮSAKY

MAI JAU NEBEVEIKIA

X J - L ‘

Oras Reguliuoja Drabužių Kainas

Kaunas, Lietuva —
Per 12 metų karo komen

dantai, remdamiesi karo 
stovio padėtimi, buvo iš
leidę daug įsakymų, kurie 
lig šiol neatšaukti. Dabar, 
karo stovį panaikinus, nu
stoja veikę ir visi tie priva
lomieji įsakymai.

Belgija Pripažino
Ispanijos Nacio
nalistų Valdžią

Londonas — Šiomis die- 
jnomis Belgijos valdžia pri-

Karo komendantai visas nažino Ispanijos naciona- 
su karo stoviu 
bylas perdavė 
viršininkams, 
nės teismas kai kurias by- tautinio devynių narių ne-Į 
las iškeltas einant ypat. j utralumo komiteto iširau-1 
valstybės apsaugos įstaty- kė savo atstovus Švedija ir! 
mais karo stovio metui, i Olandija, 
dabar perduosią apeliaci- į 
niams rūmams arba apy-, 
gardos teismams.

Sąryšyje su karo stovio 
panaikinimu pasinaujino 
ir uždraudimas veikti už-, 
darytoms visam karo sto-į 
vio metui krikščionių de
mokratų ir valstiečių liau
dininkų partijoms.

Kai kas teigia, kad josi 
duos atitinkamus pareiškiu 
mus dėl veikimo atnaujini
mo.

_________ J

susijusias ■ listų, kuriems vadovauja 
apskričių gen. Franco, valdžią. Taip- 

Kariuome- gi iš taip vadinamo tarp- fonfinin noriu

Sušaudė 14 Rumu 
nijos Gvardiečių

• v

Senatorius Lodge 
Reikalausiąs Padi

dinti Pensijas

Bucharestas, Rumunija,/ 
gruodžio 1 — Kalėjimo 
sargai ir policininkai nušo
vė taip vadinamos geleži-! 
nės gvardijos viršininką C. I 
Z. Codreanu ir tryliką jo i 
pagelbininkų, kada jie 
bandė pabėgti iš kalėiimo.; 
Jie buvo pasodinti į kalė ji-j 
mą už nužudymą buvusio 
Rumunijos ministerių pir
mininko Iono G. Duco.

z

Gal nevisi ir visos žinote, kad drabužių kainos yra 
reguliuojamos pagal oro. Žiemos laike orui einant šal
tyn kailinių kainos smarkiai kyla, orui sušilus — kaili
nių kainos smunka.

H

Štai, šią savaitę oras sušilo ir pasidarė panašus pa
vasario orui užtai kailinių kainos labai nukrito. Kaili
nių kainų nukritimu turėtų pasinaudoti Naujosios An
glijos lietuvės ponios ir panelės, ateidamos į I. J. Fox 
didžiausią kailinių firmą Amerikoje, kurios krautuvė
je yra didžiausias moteriškų kailinių pasirinkimas. A-

tėjusios į I. J. Fox krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų 
lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris lietuvėms nuoširdžiausiai 
padės išsirinkti ir pritaikinti kailinius pagal figūros. P-nas B. Koraitis yra 
pardavęs tūkstančius kailinių lietuvėms moterims ir merginoms, kurio 
patarnavimu visos patenkiritos. Taigi, užeikite šią savaitę I. J. Fox ir pa
matysite kaip pigiai ir lengvomis išlygomis galėsite nusipirkti kailinius.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

Į

411 WASH1NGTON STREET 
Boston, Mass.

KODĖL VISIŠKAI SUMENKEJO 
SOVIETŲ RUSIJOS REIKŠME 

Stalinas Sunaikino 40 Tūkstančių Pareigūnų

VVashington, D. C. — Se
natorius Henry Cabot Lod- 
ge, Jr. iš Massachusetts 
valstybės, turįs paruošęs 
planą ir įnešęs bilių, kad 
senatvės pensijos būtų pa
didintos iki $60.00 mėne
siui.

Britų Prekybos Karas 
Grasina Vokietijai

I

1,000 Sudėty Krašto Žvdų 
Pabėgo į Čekoslovakiją

Prague, Čekoslovakija.— 
Gruodžio 1 — Daug žydų, 
Vokietijos, Lenkijos ir Au
strijos piliečių, kai kurie 
be pilietvbės, vokiečiams 
užėmus Sudetų kraštą, pa
bėgo į Čekoslovakiją. Če
koslovakijos valdžia norė
jo tuos žydus gražinti Vo
kietijai ir Lenkiiai, bet abi 
valstybės atsisakė priimti. 
Žvdai įteikė didžiųjų vals
tybių valdžioms protestus 
prieš Lenkijos ir Vokieti
jos teroristus ir pilnas ži
nias apie teroristų veiki
mą.

v •

v •

Gerai atsimenu anuo., ninku neapykanta? Atsa- 
Lietuvos šeiminius laikus, kykite, gerb. tautininkai, 
kada buvo koalicijinė vy- Kodėl šiais laikais, kada 
riausybė. Ne su vienu tau- Lietuva pavojuje, tautinin- 
tininku teko ginčytis, ka
da jie sakydavo, būk tai 
Krikščionių Demokratų 
dauguma vyriausybėje ir 
seime esą susitarę su len
kais ne tik Vilnių, bet ir vi
są Lietuvą parduoti len
kams; kunigai esą susitarę 
su Popiežium i

kai nesiskaito su dauguma 
šalies piliečių, nesirūpina 
Lietuvos nepriklausomybę 
apsaugoti. Nesiskaito su 
kitais mūsų tautos vadais, 
nesitaria kaip geriau ap
saugoti Lietuvos nepri
klausomybę, kurią iškovo- 

suvienyti ti daug jaunų gyvybių kai- 
Lietuvą su Lenkija. Esą tai navo, kaip neseniai tie li- 
baisus ir juodas darbas, kusieji kovotojai paskelbė 
Vienas iš tokių tautininkų žuvusiųjų brolių kovose, 
lyderių dabar gyvena A- Bet šių dienų vairo vadelių 
merikoje. laikytojai matomai visai

Sakau, Dievuliau Bran- nevertina tų aukų ar ne
gus, jei šiais laikais toji paiso. Gal kas pasakys, kad 
pati vyriausybė turėtų sa- čia tik bereikalingas užsi- 
vo rankose Lietuvos vairą, puolimas? Ne, čia rimtas 
tai tautininkai tikrai nieko pareiškimas, nes permato- 
kito neturėtų savo spaudo- ma ateitis, ir tuo norima 
je, nė prakalbose, kaip tik kaip nors išvengti, nes 
prakeikimą, sakydami ir kiekvienam mylinčiam sa- 
rašydami, kad Lietuvos vo tėvynę Lietuvą, rūpi jos 
Krikščionys Demokratai likimas, o ne sava ambici- 
susitarią su kunigais par- ja.
davė Vilnių lenkams ir tt. j Šių eilučių rašytojas yra 

Bet kodėl dabar tyli? Lie- daug sveikatos ir centų pa- 
tuvos tautininkų vyriausy- aukavęs dėl Lietuvos ne
be ne tik Vilnių ir Vilniaus priklausomybės. Užtat ir 
krašto lietuvius apleido rupi jos likimas.
lenkais, kad pastarieji ką Jeigu taip bus ir toliau 

1 nori, tą daro. Tautininkų vairuojama Lietuvos vi-

Londonas, Anglija, gruo
džio 1 — Robert S. Hudson, 
Užjūrio Prekybos Denart- 
mento sekretorius pareiš
kė, kad Britanija kovos su 
Vokietija ir ia nugalės Eu
ropos marketuose. Britani
ja jau organizuoja savo in
dustrija. kad galėtu iš
stumti Vokietija iš Euro
pos marketų. Ekonominė 
ir prekybinė kova yra pa
vojingesnė už ginklų kovą.

t Gen. Franco Paleis Du 
Laivu Į Angliją

Londonas, Anglija, gruo
džio 1 — Kada Britanija 
Dadarė didelį spaudimą, 
kad paleistų graiku du lai
vu, kuriais vežė kviečius iš 
Rumunijos Anglijai, tai 
gen. Franco valdžia pareiš
kė. kad ji padarė klaida su
laikydama tuodu laivu ir 
pažadėjo tuojau paleisti.

VALGOMOjy DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BR0ADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

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

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

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K 8t, So. Boston. Mass.

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

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

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos OL—Marijona Aukštikalnienė, 

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

antr* utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

i

nistrą Pirmininką. Aš esu 
įsitikinęs, kad Minist. Pir- vyriausybė nė žodelio ne- daus politika, kaip iki šiol, 
mininkas padarys žygių, prasižioja, ir jau negali tai tikrai galime susilaukti 
kurių padaryti mes jį pra- prasįžioti. Iš visko mato- skaudžios nelaimės. Kada 
šėme. Tai turi būti kuo me? kad ienkaį ne tik Vii- prie to prives, tai tada bus 
veikiausiai įvykdyta. niaus krašte ponavoja, bet visiems aišku kas kaltas.

Į Klaipėdos krašto reika- ir visoj Lietuvoj. Tautinin-; Stebėtis tik reikia, ar gi 
lūs centro vyriausybė ligi kai nusilenkia lenkams vi- mūsų broliai Savanoriai 
šiol žiūrėjo vis gana šalto- šame kame. j nepermato to pavojaus Lie
kai, ir tarp ventro valdžios Pats Lietuvos tautininku tuvos nepriklausomybei? 

I ir Klaipėdos krašto nebuvo valdžios oficiozas “L. A.”. J?1?11 permato, tai reikia - — rūpintis jos pamatus su
stiprinti, taisyti patį pa
matą, kad ant to pamato 
stipriai stovėtų toji sun
kiai iškovota Nepriklauso
mybė ir visiems šalies pi
liečiams būtų užtikrinta 
buveinė savoje pastogėje, 
kad tie ar toji šeima nepri
valėtų klausyti svetimų 
gaivalų, jų įsakymus pil- y 
dyti, kad nereikėtų vėl sve- / 
timiems vergauti, kaip 
praeityje. Tie skaudūs mū
sų senelių, vergiją pergy
venusių žodžiai dar garsiai 
skamba ištikimųjų Lietu
vos sūnų ir dukterų ausy
se ir jie skambės kol lietu
viai gyvuos pasaulyj.

Prarasti galima viską 
ir ligi šiol | Tai kodėl šiandien tie greitai, bet labai sunku ir 

nebuvo ištesėta, tai dėl to garsūs šimto nuošimčiu amžius reikia kovoti, kad 

negalima kalbėti. Mes, se-jKas šiandien veda Lietuvą atstatyti. Tai reikalauja 
nieji Klaipėdos krašto lie- ’ i tokia padėtį ? Ar Krik, baisiai daug aukų, darbo ir 
tuviai veikėiai, lygiai pra-; Demokratai ? Ar tai nebu- turto. Taigi negalima

ir jau negali tai tikrai galime susilaukti

Prancūzijos laikraštyje “Figa- jai buvo likviduoti ir nuorodo, 
ro” B. Suvarinas svarsto, kodėl kad: 
Sov. Rusija išnyko iš dalyvių Išnyko (išskyrus tris) visi 
tarpo, kurie sprendžia Europos centralinio partijos komiteto ir 
likimą. Jis rašo: politinio biuro nariai, senieji Le-\re^^n^Q kontakto. Mūsų kiek laiko atgal paskelbė

Sov. Rusijos užsienių reikalų nino bendradarbiai. Vyriausiojo pageidavimas, kad tas kon- WS Žinutę. Ponai lenkai 
komisaras Litvinovas buvo Ž,e- valdžios komiteto pražuvo 5 pir- ■ įaktas būtų kuo artimiau- užpuolė, sakydami, kad 

.......— Isias. ; “neturite teisės taip daryti 
be mūsų pavelijimo”, ir “L. 
A.” nuolankiai atsiprašė 
“ponu” lenkų, pareikšda
mas. kad būk tai įvyko per 

. klaidą. Dabar lenkai reika
lauja. kad WS būtų visai 
likviduota. Tautininkai ty
li. o tylėjimas, tai lygus su- 

itikimui. Lenkai reikalauja 
! saviesiems Lietuvoje di- 

_ , tauti-
kuo glaudžiausią kon-'ninkų valdžia tyli. Duos 
taktą su centro vyriau- lenkams ką jie nori, nes jie 
sybe, kad tokio vadina- vyrauja. Artinasi laikas,

nevoje Tautų Sąjungos posė- mininkai iš 7.
džiuose, kai prasidėjo Čekoslo- Pražuvo liaudies komisarai ir 
vakijos klausime pats aštriau- jų padėjėjai, 11 respublikų ir 
sias laikas. Prispirtas prie šie- “išvalyti” 9/10 narių vyr. liau
nos laikraštininkų, Litvinovas dies komisarų.
jiems pasakojęs, kad stengiasi Nudaigoti 3 maršalai iš 5. 
gauti per Tautų S-gą sutikimą) 11 karo komisarų, 6 generolai 
kad Rumunija ir Lenkija pra-' 
leistų raudonąją armiją Čeko
slovakijai padėti. Bet šitą jo at
sikalbinėjimą mes tuojau supra
tom kaip visiškai nepagrįstą ir 
neįgyvendinamą, nes tos abi val
stybės niekuomet nesutiks, kad 
per jų žemes žygiuotų raudonoji 
armija, tat prašymas jokios rei
kšmės neturi.

Tiesą gi sakant, Čekoslovaki
jai būtų pakakę tik paramos iš 
oro, jei jiems Sov. Rusijos avia
cija būtų pagalbon ėjusi. Tai bū
tų buvusi tikra parama.

Tat kodėl Sov. Rusija pati iš
braukė save iš didžiųjų valsty
bių tarpo į kurį ji per Tautų Są
jungą jau buvo įėjusi ir susirišu
si su Prancūzija ir Čekoslovaki
ja tarpusavės pagalbos sutarti
mis. Į tai Suvarinas atsako:

Ji, dabar visiškai silpna. Per 
paskutinius trejus metus nuola
tos keliamos bylos žymiems vei
kėjams, kalėjimai ir sušaudymai 
yra sumurkdę jos galybę iki pa
sibaisėtino menkumo.

Jis toliau skaito, kurie veikė-

I u

I
Kai kurie laikraščiai ra

šo apie Klaipėdos kr. lietu
vių separatizmą, bet tam 
nėra nė mažiausio pamato, 
ir šitų laikraščių atstovai,

jūrų komisarijato, 75 nariai matyti, ir šiandien nesu- 
aukštosios karo tarybos iš 80,įpranta Klaipėdos krašto 
visi karo sričių viršininkai ir vi- interesų ir jų reikšmės vi
si eskadrų vadai yra sušaudyti,'sai valstybes politikai. 
ar į kalėjimus uždaryti.

Jis tą litaniją nuveda labai to
li ir galop viską j krūvą sudėjęs 
taria:

Mes lygiai norime turėti dėsnių privilegijų, 
L- 0 I /V 1.x A m ' v. X v. 4- •» t!

Per tuos trejus metus, tai yra moj0 separatizmo nebūtų, kad lietuviai negalės jokios 
nuo to laiko kai Hitleris atėjo į Jeigu Klaipėdos krašto lie- žinutės parašyti be “ponų 
valdžią, Stalinas ėmė valyti sa- tuviai reikalauja, kas jiems lenku cenzūros. 
vo kraštą ir sunaikino apie 40 buvo pažadėtą s--,! *•
tūkstančių žmonių, įvairių aukš- j ■ 
tų pareigūnų ,kurie buvo apkal- apįe vaj senaratizmą dar tautininkai politikai tyli? prarastą dalyką atgauti,. 
tinti žiauriai ir negailestingai, ------ -- - - - - ................ — - -- -
kaipo didžiausi valstybės prie
šai.

Kas vertė Staliną taip elgtis ir §gme įr prašome, kad kon-!vo tautininku tikslas juo- snausti ir pasitikėti tik sa- 
kurios priežastys čia galėtų slėp-j venciia ir Klainėdos krašto' dinti kitu pažiūrų žmones, va ambicija, tik “Aš”, o jei 
tis klausia Suvarinas ir atsa- statutas visais atvėiais bū-į kurie dirbo Lietuvos gero- ne “Aš”, tai lai prasmenga. 
ko: 'tu vykdomi. XX Amž. vei? Ar tai nebuvo tauti-Tą “Aš” reikia užmiršti

M

Stalinas šaudo tuos, kuriuos- 
nori ir siunčia Sibiran, kas jam' 
išrodo, kad išsiuntimo vertas, o 
jų kaltes jau sukombinuoja pati 
saugumo vadyba.

Tačiau, kas iš tiesų slepiasi po 
skraiste šių negirdėtų istorijoje 
dalykų — tegalės tik tolimesnė
je ateityje paaiškėti. “V. Ž.”

Klaipėda-Lietuvos Gyvybinis

11 
i > CREMO ALE

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

I

svarbiuose reikaluose, nes 
tas nieko daugiau neduoda, 
kaip tik zero.
žemaičių Jonas, Liet. Sav.

Amerikos Radikalai Grįžta 
Iš Ispanijos

I

Buv. Direktorijos Pirmininkas Erdm. Simonaitis Apie Da
bartinio Momento Reikalavimus Ir Klaipėdos Krašto 

Aktualijas
nii'ki

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

SV. JONO EV. BL. PASALPINSS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Masa.

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

Maršalka, Jonas Zalkis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
ti* nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mase.

— Mano įsitikinimu, —jmo pareiškimu dėl karo 
sako buv. Klaipėdos krašto stovio nuėmimo. Mano as- 
direktorijos pirmininkas'meninė nuomonė, kad ka- 
p. Erdm. Simonaitis, kalbė- ro stovį buvo galima pa- 
damas su “XX A.” bendra- J naikinti bent keleriais me- 
darbiu, — nebus Lietuvos,: tais anksčiau, 
jei žus Klaipėdos kraštas.
Lietuva be Klaipėdos kraš
to, be uosto negali gyventi. 
Viską reikia daryti kuo 
veikiausiai, kad visi Klai
pėdos krašto reikalai būtų 
sutvarkyti. Vokiečių pra
vestąsias manifestacijas 
reikia laikyti savo džiaugs-

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Klaipėdos krašto lietuvi
ninkai yra nepatenkinti kai 
kuriais centro vyriausybės 
valdininkų politikos žy
giais Klaipėdos krašte. Ši
tuo reikalu yra susidomė
ję senesnieji Prūsų lietuvių 
veikėjai, ir jų delegacija 
buvo atsilankiusi pas Mi-

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

‘TEL. NEW BRITAIN, 3700.
' TA. - •*

•MMMBMMMBMMeMMMMMMMMMMa

Barcelona, Ispanija, — 
gruodžio 1 — Amerikos ra
dikalai, matydami pavoju, 
bėga iš Ispanijos radikalų 
kariuomenės ir grįžta į sa
vo namus. Šiomis dieno
mis 310 radikalų kariuo
menės amerikiečių karei
vių gavo leidimą ir pasus 
vykti per Prancūziją į New 
Yorką. Kai kurie negali 
gauti leidimo ir nežino kur 
važiuoti, nes visur jiems 
rubežiai uždaryti. Yra ir 
lietuvių, kurie per savo ak
lumą neteko gyvybės, o ki
ti pilietinių teisių ir dabar 
neturi kur dėtis.

• v

—Ties Varėna lenkai ir 
lietuviai statvs per Merkį 
bendrą tiltą. Per jį pro Va
rėną eis automobiliais su
sisiekimas su Vilniaus kra
štu.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independeuce 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: PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly --------------------- $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly --------------------— $5.00

Amerikoje metams __________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ....... ;___$5.00

Foreign once per week yearly $2.50 j Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS

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

Jau ne kartą mūsų buvo minėta, kad bolševikai, 
ruošia Prancūzijoj revoliuciją. Nors anuo metu dar ji 
neįvyko, bet mūsų nujautimas buvo tikslus. Revoliuci
ja ne likviduota, tik nukelta toliau. Ji nuolatos buvo 
ruošiama per streikus, sabotažą, revoliucinę propa
gandą. Agitacija ėjo dviejais atvejais: darbininkuose 
ir visuomenėj. Abiejose srityse laikytasi tam tikros 
jau išmėgintos taktikos. Visuomenėje priruošiama ko
munizmui dirva. Į padanges iškeliama “revoliucijos

ir kitų didtaiesčių darbininkų ir vergų. Todėl Katalikų 
Bažnyčia ir Popiežiai taip vertina darbininkus. Katali
kybė iškėlė darbininkų tikrąją vertę. Dabar visas pa
saulis darbininkiją laiko lygiai garbingą kaip ir kitus 
luomus.

Darbininkija yra naudingas luomas. Darbininkai 
kuria naujas gėrybes, naujus daiktus. Iš beverčių ar 
mažaverčių gėrybių medžiagų, (smėlio, akmens, mo
lio, rūdos, anglių) padaro visiems brangius ir naudin
gus daiktus. Darbo jėga ir laikas teikia pagamintiems 
daiktams didesnę vertę. Tąja darbo jėga esate Jūs, 
darbininkai, ir jūsų rankomis valdomos elektros ir ga
ro mašinos.

Kasgi įvyktų, jei nebūtų protaujančių darbininkų? 
Kas pasigamintų, jei fabrikų bosai (direktoriai) netu
rėtų išlavintų darbo rankų, gerų specijalistų. Nieko 
nesukurtų, tik įvyktų didelės katastrofos! Taigi darbi
ninkų luomas netik garbingas įr naudingas, bet būti
nas žmonijos gyvenime. Be darbininkijos nebūtų nei 
civilizacijos nei technikos jokios pažangos. Turiu pa
brėžti, kad be išlavintos, sąmoningos, protaujančios 
darbininkijos, be kuriančios, vis tobulinančios savo ga
minančius dalykus, darbininkijos, o ne iš reikalo, au
tomatiškai atliekančios savo užduotąjį darbą (užda
vinį).

KOVpS p£L PĄRBJNINĮCŲ

Chicagos “N-nos” rašo, pėliai kalėjimo nebijo, nes 
kad Visuomeninio Darbo anot “L. A.” bendradarbio, 
Vadybos viršininkas prof. j “tinginį kalėjimas tingės-

- r'”— i—~ --- ~ ------ — x’
Jis nusi-; skutinį krislelį išdildo”, tai 
*■"’ ' . “L. A?’ bendradarbio

, “šiuo metu tiks- 
Rašydamas apie karo sto-!liausią ir pedagogiškiausia 
— - Priverstinojo;

Darbo Stovykla”.
Rašo:
“Reikėtų įstatymą pa

keisti ta prasme, kad su
gautas degtindaris admi
nistraciniu nutarimu tuo
jau būtų išsiųstas į Darbo 
Stovyklą. Už pirmąjį nusi
kaltimą bent 6 mėn., o su
gautas geriant ar pardavi
nėjant 3 mėn. už kiekvieną 
pakartotą nusikaltimą 
baudą reikėtų dvigubinti. 
Tokie žmonės būdami dar
bo stovykloje išmoktų duo
ną pelnytis sąžiningu dar-

Iz. Tamošaitis buvęs paša- niu Dadaro, o garbės ir' pa- 
lintas. Ir už ką? % \ ' .......
kalto cenzūrai, būdamas J o. — 
Dats vyriausiu cenzorių, manymu, 

vio atšaukimą laikraštyje’ bauda yra
Laikas”, prof. Tamošaitis 

pasakęs:
“Vakaru kaimynų prašo- 

rųi, mes jį (karo stovį) at
šaukėme Klaipėdos krašte. 
Ryžomės jį panaikinti ir 
visoje Lietuvoje. Mėginsi
me, kaip politiškai subren
dę, gyventi be jo”.

Šitoks prof. Tamošaičio 
nareiškimas nepatiko tau
tininkų partijos vadams.

Degtindarius Siųsti | Darbo 
SfovyMg
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Kiek darbininkija reikšminga civilizacijos ir eko
nomijos srity, .tiek jį svarai ir visuomeniniame gyveni-UUI LA 11 V Cl, lMlkV 11CL111CL 1 V V VII UV1J \ .

laimėjimus” Rusijoj; išgiriama sovietų tvarką, laisvę P2®- Todėl dėl jos daug kas kovoja, daug kas stengiasi 
ir laimę; prie kiekvienos progos puolama kapitalistinę įsibrauti į jų tarpą ir laimėti sau pritarimą, simpatijas, 
tvarką. Jaunuomenei gaminama speciali literatūra. Y- Darbininkų sluogsniu susirūpinusios politinės partijos

— - - - - =- - ’ - - - (deja, dažniausiai tik kol laimi rinkimus), darbinin
kais sielojasi vyriausybės.

Įvairios naujos idėjos, mintys skubiai skleidžia
mos darbininkų masėse. O šie, dažnai visai nesupratę, 
jas ryja, jomis nuodijasi. Tomis svajonėmis juoš ais
tringai uždegą, pasiryžę kovoti už jas net mirti.

Atsiranda daug darbininkų “draugų ir geradarų”. 
Jie tuoj pasišauna jus ginti, jus gelbėti. Tai tariamieji 
darbininkų reikalų gynėjai, tariamieji socijalinės lygy
bės skelbėjai. Jie dėvi įvairių spalvų uniformas (rau
donas, juodas, rudas), jie dangstosi įvairiais vardais— 
komunistų, socijalistų, anarchistų, revoliucijonistų, 
bolševikų, fašistų ir daugybe kitų “istų”. Bet jų visų 
vienas tikslas, kad tik jiems būtų gerai, naudinga, 
lengvas gyvenimas, kad jie galėtų gyventi iš darbinin
kų’ kišenės. Jie* daug žadą, vilioja daryti revoliucijas, 
kad tik galėtų dabar sėdinčių šiltose vietose atsisėsti. 
O tuomet vargs numestieji nuo “sosto”, vargs ir dar
bininkai. Taip vėl nebus lygybės ir teisybės pasaulyje. 
Įvyktų po revoliucijos (kaip dabar Rusijoj) žudynės ir 
pasikeitimas vietoj vienų asmenų kitų dar žiauresnių. 
Vargas, skurdas, gi liktų tas pats.

Brangūs darbininkai, nesusiviliokime, kaip pete
liškės šviesą, įvairiais pažadais ir svajonėmis, nieko 
gero neduos jokie viliojimai. Turime visuomet ir visur 
atsiminti, kad “mes patys esame savo laimės kalviai”. 
Tik ką teisingai uždirbsime, tą ir turėsime. Tik “kaip 
pasiklosime — taip ir miegosime!”

Tikrosios laimės ir gerovės jie, tie gražių planų ir 
svajonių skleidėjai, mums neatneš. Tikrasis kelias, 
kuriuo męs turime eiti, yra duotas Evangelijoj. Darbi
ninkų klausimas teisingiausiai išspręstas Popiežiaus 
Leono XHI enciklikoje “Rerum Novarum”, kurios min
tis jūs užtiksite beveik kiekviename “Darbininko” nu
meryje. Tik tokius rimtus klausimus reikia atsidėjus 
skaityti ir suprasti, jei nesuprantama — klausti.

PAČIŲ DARBININKŲ RŪPESČIAI IR
' KOVOS

patingo dėmesio kreipiama į studentiją ir visokiais bū
dais mėginama įtraukti ją į politiką, organizuojant 
moksleivių streikus; pakertant mokytojų ir tėvų auto
ritetą; kur galima atvirai puolant religiją, kur dar to 
negalima — gudriai ją pašiepiant ir sofistinėmis pink
lėmis statant abejonėn tikėjimo dogmas, o visų pirma 
ir kodaugiausiai — tvirkinant jaunuomenę nešvaria 
seksualine literatūra, gatvinės rūšies krutamaisiais 
paveikslais ir nepadoriais teatrais.

Darbininkų tarpe komunistai veikia kur kas drą
siau ir atviriau. Ten jau einama tiesiog prie dalyko ir 
organizuojama komunistų jačeikas, kurios akyliai da
boja darbininkų nekomunistų veiklą, kišasi į jų reika
lus, būtinai stengiasi pagriebti į savo rankas bet kokio 
streiko vadovybę ir būtinai pasukti jo kryptį politiškon 
pusėn. Bolševikai su didžiausia panieka žiūri į tuos 
darbininkų streikus, kurie iškyla vien jų būklei page
rinti. Nepolitiškus streikierius komunistai skaito ne
susipratusiais mulkiais. Jei komunistams nepavyksta 
pakreipti streiką savo tikslams, tai jie visokiais bū
dais stengiasi paraližuoti bei sabotažuoti darbininkų 
pastangas, ypač tokias, kurios gali užsibaigti geresnės 
būklės laimėjimu. Darbininkų gerbūvis ir pasitenkini
mas tai tikra komunistų nelaimė; darbininkų skurdas 
ir nerymastavimas tai komunistų laimikis, nes tas ve
da prie generalinio streiko, kurs paprastai yra įžanga 
į revoliuciją.

Tokį generalinį streiką komunistai dabar pradėjo 
vykdyti Prancūzijoj. Dalykai jau priėjo prie tokio kri- 
zio, kad, rodos, jau dabar bus išspręsta, ar Prancūzijoj 
paims viršų europinė kultūra, ar viskas nusmuks į a- 
ziatišką bolševizmą. Premieras Deladier yra nusistatęs 
visiškai nušluoti komunistų partiją, nes jau pakanka
mai įsitikino, kad ji drumščia šalies tvarką, sabotažuo- 
ja industriją ir, iš viso, stumia Prancūziją į Stalino ran
kas. Kad šiuo kritingu momentu išgelbėtų savo tautą, 
Prancūzijos premieras sumobilizavo militarinę krašto 
apsaugą. Bet bolševikai nenusileidžia. Jie jau stipriai 
Prancūzijoj įsigalėję, nes prancūzų tauta per savo ne
apdairumą perilgai davėsi jiems suvedžiojama. Žaisti 
su komunizmu tai tas pats ką prisileisti limpančios li
gos. Įsileidęs į savo namus limpančiąją ligą, mirties 
bakterijos gali bet kokiu momentu susilaukti. K.

“L. A.” bendradarbis ra
šo, kad naminės degtinės 
varymu daugiausia užsii
ma “tinginiai, morališkai 
iškrypę, nusigyvenę ūki
ninkai ir kiti nenaudėliai, 
kurie darbo vengia, nuosa
vybės neturi arba jei turi, 
tai nebrangina, o kalėjimo 
nebijo, nes savigarba jau 
pragerta”. Tokiu degtin
darių esą apie 80%. Įdomu, 
kokio tyno degtinės vary
tojai sudaro 20% jeigu į- 
vairūs nukrypėliai sudaro 
80% ?

Kadangi įvairūs nukry-

kirų bankų skolas Rytų 
vaivadijose X vadinasi ir 
Vilniaus krašte) greitu me
tu parduodami 520 dvarų 
(31 milijono zlotų vertės). 
Daugiausia tai Tiškevičių, 
Mirškių ir kitų dvarininkų 
žemės.

UŽSIMOKĖJO 
“PABAUDĄ”

Stambus Lietuvos social
demokratų šulas, buvęs so
cialdemokratų pirminin
kas, inž. S. Kairys turi ge
rai apmokamą valdišką 
darbą. Bet jis kartu su ki
tais kovo 17 — 19 d.d. pasi
rašė į visuomenę atsišauki
mą. Tai jis buvęs Švietimo 
ministerijos “nubaustas”.

“N-nos” rašo, kad šiomis 
dienomis inž. S. Kairys iš 
savo socialistinių sutauoų 
paskyręs “8,000 litų savo 
gimtinės pradžios mokyk-

bu ir atprastų nuo degti- ios statybai”.
nės. O jei pakliūtų koks 
nusigyvenęs ūkininkas, tai 
irgi pasimokytų darbo. 
Grįžęs gal ir ūkį labiau 
gerbtų ir šeima nenukentė
tų”.

Gal, o gal ir ne ? Pirmiau
sia reikia, kad valdžios vir
šūnės išmoktų įstatymus 
gerbti ir jų laikytis.

Taigi dabar p. inž. S. Kai- 
rvs turi būti “bausmę” bus 
atlikęs. Švietimo ministe
rija turėtų jam grąžinti 
“visas teises”.

Lenkijoj Parduodama 520 
Dvarų

Už nesumokėtas valsty

Lietuvių Komunistų Redak
torius Sulaužė Komunizmo 

Principus

Brooklyno lietuvių ko
munistų organo redakto
rius žinutėje apie Padėkos

bines, savivaldybių ir ats- Dieną parašė Dievo vardą
su didžiąja raide D. Tai

ant kietųjų olų, sutriuškina jūsų siekimus ir narmalų baisus nusikaltimas prieš
komunizmo principus. 
Vargšas redaktorius vėl 
susilauks bausmės iš ko- 

| munizmo centro Maskvos.

gyvenimą.
Dar daug tenka darbininkams grumtis su valdžios 

atstovais dėl tinkamesnių socijalinių, tvarkos ir hi- 
gijienos sąlygų. Kaip ir kiekvienam piliečiui tenka da
lyvauti politiniame gyvenime ir reikalauti daugiau ir 
geresnių politinių teisių.

DIDŽIOJI DARBININKŲ NELAIMĖ
Kalbėdamas apie darbininkų rūpesčius ir kovas, 

negaliu tylomis praeiti, neiškėlęs didžiosios daugelio 
darbininkų ligos, to užkrečiamojo vėžio — girtavimo. 
Nekalbėsiu čia apie tai, kiek alkoholis yra žalingas i 
sveikatai, darbingumui, paliesiu kuriais atvejais jis, 
nuostolingas visuomeniniam, socialiniam darbininkų 
gyvenimui. Girtuoklių šeimos yra nelaimingiausios 
pasaulyje, nes 1) jose nėra gražaus, vieningo sugyve
nimo, 2) visuomet kenčia skurdą, alkį, netvarką, 3) nė
ra religinio ir tautinio susipratimo, 4) negali savo vai
kų išauklėti, leisti į mokyklas (nėra pinigų), 5) kultū
ros įr švietimo klausimai visuomet užmirštami. Laik
raščiams, knygoms girtuoklio šeimoje nėra vietos, juos 
išveja noras kuo daugiau gerti, stoka pinigų.

Paskutiniu laiku blaivybės klausimas perdaug už
mirštas, į jį žiūrima su pašaipa lūpose, — ak, tu blai
vininkas, tai jau nedraugas, su tavim nebus bendros 
kalbos. Prie tokios nuomonės susidarymo daug prisi
dėjo prohibicija ir pačių blaivininkų nemokėjimas gy
venimiškai blaivybės idėją skleisti’.

Smurtu, prievarta niekas nesiseka įvykdomą, o y- 
pač gražūs užsimojimai, tikslai. Blaivybė turi būti 
skleidžiama auklėjimu, kultūringai, nefanatiškai. Ką- 
gi padės, jei tu pamatęs draugą geriant stiklą alaus 
jau šauksi — tu, latre, a — mat, jau geri, ir nuo jo pats; 
bėgsi, arba užsimerkęs pro šalį praeisi. Žinoma, tokie 
ir susilaukia pajuokos. Blaivybės klausimais straips
nių patariu paskaityti “Darbininke”, “Blaivybės Dir
voje”, kuri yra vedama kas antradienį. Ten sužinosite 
daugiau apie visus blogumus ir žiaurumus, kuriuos al
koholis (degtinė, alus, vynas) padaro.

(Bus daugiau)

I

Lenkų Dvarininkų 
Reikalavimai

“D. N. f. L.” Nr. 44 pra
neša, kad lenkų dvarinin
kai Lietuvoje šiomis dieno
mis lankėsi nas min. pirm, 
ir Ž. ū. min. Mironą reika
laudami papildomo atlygi
nimo už nusavintus dva
rus, nes sumokėtas atlygi
nimas sudaręs tik vertės 
dalį.

Apskundė Teismui

Vilnius —Uždarius Šven
čionių “Ryto” draugiją, 
dalis mokytojų dirbo iki 
1937/38 mokslo metų pa
baigos. “Ryto” kuratorius 
adv. S. Vilianovskis visus 
“Ryto” draugijos darbinin
kus, neužmokėjęs jiems al
gos, Dašalino. Pašalintieji 
darbininkai kelis kartus 
žodžiu ir raštu reikalavo, 
kad kuratorius, jiems al
gas išmokėtų, bet kurato
rius atsisakė mokėti. Šio 
mėnesio pradžioje uždary
tos Švenčionių “Ryto” 
draugijos mokytojai: Bo
leslovas Čepulionis, Vladas 

; Maminskas, Elena Steckai- 
tė, Leonas Matkevičius, 
Mykole Paukštienė, Anta
nas Paukštė, Vladas Šiekš- 
tele, Juozas Švogžlys, Rožė 
Peciulevičienė. Hermanas 
Misiūnas ir Elena Žižma- 
raitė “Ryto” kuratorių ap
skundė teismui reikalauda
mi, kad būtų jiems išmo
kėtos algos.

Iš viso nesumokėta algų
Šiuomi “Darbininko” Administracija skelbia Gruo- per 20,000 auksinų, 

džio, Sausio ir Vasario mėnesius — “Darbininko" ------------ “
Vajaus mėnesius. Per tuos trejetą mėnesių .“Darbi- Direkt 
ninko” kaina sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę me- il 
tų $1.50. Sykį į savaitę metams $1.50. Į Lietuvą metams • ?

ftkaitvtoiu naši- Klaipėdos krašto direkto- T..ę prašome gerb. “parbimnko ^a.tytojų atleido keturis lietu.

Matėme, kas ir kiek svetimi sielojasi darbininkų 
klausimais, bet patys darbininkai ne mažiau turi savų 
rūpesčių.

Tenka jam kovoti su darbdaviais, su idėjos prie
šais, sų valdžios atstovais ir įstaigomis dėl daromų į- 
vairių apsunkinimų. Su darbdaviais, fabrikų vadovais 
kovojama dėl didesnio atlyginimo, dėl geresnių svei
kesnių darbo sąlygų, dėl darbo valandų skaičiaus. Ta 
kova yra sunki, nes darbdavių rankose galingi ginklai: 
kapitalas, stipri organizacija ir tarpusavio susitari
mai. Visi darbdaviai, nors ir daug turtų turi, vis dar 
nori, net trokšta jų daugiau ir daugiau įsigyti. Jei tie 
kapitalai būtų naudojami fabriko (įmonės) plėtimui, 
patobulinimui, darbininkų patogumui, tuomet mes 
nieko nesakytume, tai galima; bet jei tie pinigai tuš
čiai, beribiai šeimų eikvojami, jei jie siunčiami į užsie
nio bankus, jei kraunami milijonai ir nežinia kam, tik 
vien dėl pralobimo, jokiu būdu negalima tylėti. Todėl 
ir protestuojama, todėl ir organizuotai reikalaujama 
net streikuojama. Tos priemonės darbininkams ne tik 
leidžiamos, bet ir būtinos, jei darbdaviai kitaip nesu

šalta kovos su darbdaviais, kiekvienas darbinin
kas turi būti visuomet pasiruošęs nemažesnei kovai su 
įvairių klaidingų idėjų ir teorijų skleidėjais. Ši kova 
reikalauja protinių ginklų, mokslinio išsilavinimo, ap
siskaitymo. Kuo darbininkas labiau apsiskaitęs (gėrų 
knygų ir laikraščių), tuo jis lengviau pažins tariamuo
sius “prieteiius”, “Išganymo nešėjus”. Idėjinė kova, 
minčių kova darbininkuose verda am|inąi. Juos plaka, 
mėto jus, kaip audringa jūrą mažą laivelį. .0 jūs iria
tės, vis skinki: sau kelią Su irklais, tuoj žūtųmėt siun- 
tančiose milžiniškose bangose. Gyvenime taip pat rei
kia tvirtai laikytis savo tikrųjų principų, tikrojo kelįo; 
šiaip greit gyvenimo, sielos gyvenimo audros nebloškia

v •

(Stud. A. Skiriaus paskaita, LDS 7 kp., Wor- 
cester, Mass. prakalbose, lapkr. 20 d., 1938 m.)

Visas pasaulis džiaugiasi ir didžiuojasi padarytąja 
civilizacijos ir technikos pažanga. Ir mes patys džiau
giamės gražiais asfalto keliais, milžiniškais keliais, 
moderniškais, elektrifikuotais kambariais, autobusais, 
traukiniais. Didžiuojamės galingais, kartu su arais mė
lynose padangėse skraidančiais, orlaiviais, bedugnius 
žiauriuosius vandenynus raižančiais laivais milžinais, 
didžiuojamės milijoniniais miestais, jų dangoraižiais 
įr prašmatnybėmis. Bet kas juos padarė, kas tuos mil
žinus namus pastatė? Kas juodąsias anglis ir rūdas iš 
žemės gelmių iškasė, kas juos supylė į Aukštakrosnes, 
kas iš jų padarė kietąjį metalą, o iš jo visus tuos dvi- pranta, geriau pasakius nenori suprasti tų reikalavimų, 
dešimtojo amžiaus pasididžiavimus? Na, kas gi tai pa
darė? Ar ne mes? Ar ne darbininkai? Taigi mes džiau
giamės patys savo atliktais darbais ? Ir yra kuo džiaug
tis ir didžiuotis!

DARBININKŲ LUOMAS GARBINGAS , 
IR NAUDINGAS

Ilgą laiką darbininkų luomas buvo laikomas ne-: 
garbingu, žemu. Tą nuomonę iš pagrindų pakeitė Kris
tus, pats gimdamas darbininko šeimoje ir savo jaunys
tę praleidęs dirbdamas. Pirmaisiais krikščionybės am
žiais Kristaus mokslas ir sklido tik beveik tarp Romos1

minčių kova' darbininkuose verda ą:
šganymo nešėjus”. Idėjinė kova,
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į. .0 jūs irią-
nauditi vajaus proga- atnaujinti ‘•Darbininko" pre- mokytojhs; . 
numeratą iki Vasario 28 d. čienę iš Duonelaičių moky-Taipgi primename ir J-DS kuoppms, kad didžiumoje klogę Rakgnį Jaūčiamie- 
LDS narių duoklės baigiasi Gruodžio mėnesį. Taigi pra- nę įg Rėzos mokyklos ir 
šytume visų gerb. LDS narių laikų apsimokėti už or- Vilkutaitienę iŠ Smeltės 
ganą "Darbininką”. mokyklos. ____ganą "Darbininką”.
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RERUM NOVARUM ENCIKLIKA:

Klaipėdos krašto vaizdas. Klaipėdos miesto geležinkelio stotis.

A. Jakubaityte.

Žmoną...

5. Tikras Darbininkų Klausimo 
Išsprendimas

Mes drąsiai imamės nurodyti, turėdami tam pilnos 
teisės, nes svarstomas klausimas yra tokis, kad be Ti
kybos ir Bažnyčios pagalbos negalimas jokis tikras jo 
išsprendimas. Kadangi religijos saugojimas ir visų 
Bažnyčios žinioje esančių priemonių vartojimas yra 
pirmiausia Mūsų rankose, tai tylėjimas šiuo atveju 
atrodytų pareigos apleidimas.

Žinoma, šitas klausimas reikalingas ir kitų, bū
tent, valstybės vadų, darbdavių ir turtuolių, pagaliau 
ir pačių darbininkų, dėl kurių čia ginčijamasi, darbo ir 
pastangų. Vis dėl to nė kiek neabejodami, tvirtiname, 
kad, pašalinus nuo to darbo Bažnyčią, visos žmonių pa
stangos liktų be vaisių.

Ir tikrai Bažnyčia, semdama mokslą iš Evangeli
jos, gali tuo mokslu tą kovą arba visai sustabdyti, ar
ba, pašalinus žiaurumus, ją bent sušvelninti. Toji pat 
Bažnyčia stengiasi savo dėsniais ne tik šviesti kiekvie
no žmogaus protą, bet ir tvarkyti visą gyvenimą ir pa
pročius: toji pati Bažnyčia gerina ir pačių žmonių, dar
bininkų žmonių būvį, steigdama daugelį jiems labai 
naudingų įstaigų; Bažnyčia ti<kšte trokšta, kad visi 
luomai, sujungę savo prityrimą ir jėgas, padėtų, kaip 
galima geriau, išspręsti darbininkų klausimą; ji mano,; 
kad tam tikslui pasiekti turi būti leidžiama įstatymai 
fr naudojama vyriausybės galia, žinoma, užlaikant iš
mintingą saiką.

Bažnyčios Mokslas Apie Žmogų
Visų pirma reikia pripažinti, kad žmogus turi neš

ti savo naštą: negalimas dalykas mūsų visuomenėje pas daktarą, kur per akis nys auga. Pradėjo verkti 
visus sulyginti. Tiesa, socialistai žada tai žmonėms, l žiūri. Pasižiūrėjo daktaras Paltienė, o Paltis ramina* 
bet kiekviena pastanga, daiktų prigimčiai priešinga, i į kairę akį ir sako: - - . . ---■
yra veltui daroma. Ir tikrai, jau iš prigimties žmonės' — Oje! Tamsta visai per- 
labai skiriasi vienas nuo kito daugeliu dalykų; ne visi šalus. Pasižiūrėjo į dešinę: 
turi vienodų gabumų bei miklumų, ne visi vienodai 
darbštūs bei sveiki. Dėl tos žmonių įgimtos nelygybės 
savaime randasi nelygybė ir turtuose.Bet šitoks skirtu
mas yra naudingas ir atskiriems žmonėms ir pačiai vi
suomenei, nes bendrame žmonių gyvenime reikia įvai
riausių gabumų įvairiems reikalams bei pareigoms at
likti; kaip tik turtų skirtumas labiausia ir verčia tas 
pareigas pildyti. Nuo rankų darbo žmogus ir prieš nu
sidedamas rojuje nebuvo laisvas; tik ką pirmą jis būtų 
daręs su malonumu ir laisvu noru, tą paskiau už savo 
nuodėmę jį privertė su vargu būtinumas daryti. “Že
mė bus prakeikta dėl tavo pasielgimo tarp vargų tu iš 
jos maitinsies per visas savo gyvenimo dienas” (Gn. 3,
17).

Panašiai niekuomet žemeje nepasibaigs ir visi ki
ti vargai, nes sunkūs ir kartūs nuodėmės vaisiai, kurie 
turi sekti žmogų iki jo gyvenimo pabaigos. Taigi kęsti 
ir vargti žmogus turės visada ir, žmonės, nors viską 
išbandys ir darys, jokia jėga, nieku būdu nepajėgs ši
tų vargų visai pašalinti iš žmonių gyvenimo. O kurie 
skelbiasi galį tai padaryti, ir prižada vargstančioms 
minioms jas išvaduoti nuo skausmų bei vargų ir joms 
ramų bei nuolatos malonų gyvenimą sukurti, tie ištik
rųjų tik vilioja ir apgaudinėja žmonės, iš to paskiau 
kils tiktai dar didesni vargai. Geriausia tai matyti 
žmonių gyvenimas toks, koks jis iš tikrųjų yra ir kar
tu ieškoti, kaip sakėme, tinkamos pagalbos tiems var
gams sumažinti.

Luomų Sutarimas Reikalingas
Yra didžiai blogas dalybas, šį klausimą svarstant 

vaizduotis tuodu luomu, darbininkų ir darbdavių pa
čius savaime esant priešingus vienas kitam, lyg kad 
pati prigimtis būtų skyrusi, kad turtuoliai ir biednieji j žmona, 
žiaurioje kovoje vieni su kitais grumtųsi. Tai visai kažką nučiupo. Buteliukas, 
priešinga sveikam žmogaus protui ir tiesai. Kaip tik Na, jei buteliukas, tai su 
yra atvirkščiai. Kaip žmogaus kūno dalys viena su ki- vaistais. Padavė žmonai, o 
ta jungiasi ir iš to kyla tam tikri jų santykiai, simetri- ta ir šaukia tarnaitę, 
ja vadinami, taip lygiai ir visuomenei gamta skyrė, — Magdute, kelk nugarą 
kad tuodu luomu draugiškai sutaptų vienas su kitu ir ištepsi, jau tas nevidonas 
vienas kitam padėtų išlaikyti visuomenėje pusiausvy- vėžys... 
rą. Vienas būtinai yra reikalingas kito; nei kapitalas Atsikėlė mergaitė įr mie- 
be darbo, nei darbas be kapitalo negali būti. Sutarimas “ »
gimdo gražių dalykų ir tvarką, o iš nuolatinės kovos 
neišvengiamai kyla netvarka ir didžiausis žiaurumas. 
Tai kovai sustabdyti ir net jos šaknims pakirsti Krikš
čioniškos priemonės turi nuostabios ir visokiariopos 
galės. ’ *.

Ką reikš vėlesniam mano gyvenime dabartinis katalikų 
literatūros skaitymas

Viena iš didžiausių garbių, teikiamų literatūrai, 
yra cenzūra, kuria Bažnyčia ją apdraudžia. Sakoma, 
kad Prancūzijos bajorija juokėsi iš pirmosios laidos 
Rousseau’o “Socialinio Kontrakto”, bet ta pati bajori
ją, kuri šaipėsi iš pirmosios laidos, antrąją tos knygos 
laidą jau aptaisė puikiais apdarais. Bažnyčia dėl tiks
lios priežasties leidžia kai kuriems mokslinčiams skai
tyti uždraustas knygas, bet tas leidimas panašus į ka
ro valdžios leidimą, teikiamą kai kuriems korespon
dentams aplankyti karo lauką. Toks leidimas apsaugo
ja korespondentą nuo atsakomybės prieš karo teismą, 
bet neapdraudžia jo nuo skrystančių kulkų. Visi žino
me, kad Renanas, visa ko prisiskaitęs, apleido Katali
kų Bažnyčią, gi Newmanas, taip pat daug beskaityda
mas, į Bažnyčią įstojo. Skaitymas skaitymui nelygu. 
Viskas priklauso nuo to, kas ką skaito.

Knygos tai lyg vaistai vaistinėje: kai kurie nau
dingi, kai kurie pavojingi, o kiti gali būti tiktai nekenk
smingi. Jei skaitysime pavojingą literatūrą, tai visa 

. mūsų šalis pražus. Jei skaitysime naudingą, valstybei 
• gerai seksis. Gi jei skaitysime vien nekenksmingą, taip 
vadinamą nepartyviškąją literatūrą, tai tik bereikalo 

. laiką eikvosime. Kas nėra katalikas ir nori kataliku 
■ tapti, tas pradeda skaityti katalikų literatūrą. Jei mes 
norime išlaikyti tikėjimą, tai išmintingai elgsimės jį 
stiprindami, skaitant ir gvildenant mūsų Bažnyčios 
užgirtąsias knygas ir raštus. Jei visas pasaulis skaity
tų katalikų literatūrą, tai atgal sugrįžtų mūsų krikš
čioniška kultūra, kuri sukūrė Vakarų pasaulį.

Kiekviena kultūra tikrovėje yra tiktai minties at
spindys. Koks atspindys įsigalėjo žmonėse, toks ir pa
žymės juos — katalikais, pagonimis, ar komunistais. 
Tūkstančiai dabartinių rašytojų kaip tik ir mėgina pa
traukti žmones prie savo minčių ir pažiūrų. Kiekvienas 
autorius yra viršesnis už paprastą literatą, galvotoją, 
ar advokatą; jis yra valdytojas.

Ką gi reikš vėlesniam mano gyvenime dabartinis 
katalikiškos literatūros skaitymas? Jis pasireikš to
kioje pasaulėžiūroj, kurią galima vadinti tikrai katali
kiška. Jis pasireikš mano moksle, nes būsiu išmokęs 
katalikiškai mintyti ir spręsti gyvenimo reikalus kata
likiškoj krypty. Jis padarys mano gyvenimą tikrai 
naudingą ir tikslų, nes pagelbės man pasiekti tą idea
lą, kurį dangiškasis Tėvas turėjo mintyje, mane su
tverdamas. Pasidėkojant katalikiškai nuotaikai, žmo
nių tarpe man bus užtikrinta tokia vieta, kokios pa
geidaus visi tie, kurie savo gyvenime randa tik netvar
ką ir dvasinį skurdą. Dievo malonei padedant, mano 
gyvenimas bus kitiems kelrodis, ir aš, prisidėdamas 
prie mano bendratikių pastangų, padėsiu suklydu- 
siems grįžti į Bažnyčią ir stengsiuosi vesti pasaulį į 
vienybę ir draugingumą, kuriame žmonija gyveno 
prieš Reformacijos suirutę.

Hun. Herbert. O’H. Walker, S. J. 
Vertė V. J.

šia Paltis.
— Atsiimk žmoną! — rė

kia iš ligoninės.
— Taip ir maniau, būčiau 

vėl nuvežęs Vištytin, tai 
būtų pasveikus, o jūs tai 
ir piaunat žmones, — šau
kia susijaudinęs Paltis.
— Pas mus neskerdykla 

liukas tuščias. Taip ir su- P?nas o Žmona seniai rei- 
kilo Paltienei skausmai. keJ° atenmti.
Dabar nė vaistai negelbėjo, i tai “^skerdykla,
—sako Paltis, j J? “sk"

pėsčia namo būt parkelia
vus, ne iš tokių atlaidų bū
davo... — iš ligoninės per
traukė Paltį, sako:
— Atvažiuokite ponas, tai 

i pasikalbėsim, dabar nėra 
i laiko, — ir nutilo. Nuėjo 

s Paltis vėl pas kleboną ir

Linksmas Pasakojimas
ir susirgo Palties Žiūri Paltis į vaistus, o tie 

.. Iš pradžių jai tik nejudinti, tik rašalo bute-;
Ėmė 

žmona 
šone diegė. Paskui susime
tė dieglys po krūtine ir
kurkti, lyg varlė pradėjo. 
O sekmadienį, tai, kad šo
vė tas skausmas į galvą ir 
užgrajijo, kaip ant vargo
nų. Įsisodino Paltis žmoną 

i į bričkelę ir išvežė Vištytin

■ .
Važiuosim, 
ligoninę. O kai nuvažiavo, 
tai daktarai tuoj ir pasakė, j 
Reikia, sako daryti opera
ciją, nes ant kepenų akme

— Oje! Tamistai ant žar
nų guli vėžys.

Davė daktaras du bute
liuku vaistų. Iš vieno sako 
gerki, kai vėžys pradės 
vaikus perėti, o iš antro, 
kai šaltis į galvą susimes, 
tai nugarą ištepki.

Parvažiavo Paltis su žmo
na namo. Susėdo už stalo, 
atsikimšo buteliukus ir uo
stinėja. Iš vieno kvepia, iš 
antro dvokia. Palaižo vieno 
truputį — karstelia. Palai
žė iš antro — salstelia.

— Žinai, tėvai, kad daug 
geriau pauosčius ir nulai
žius, — džiaugiasi žmona, 
— o kas bus, kaip truputį 
nugersiu ir dar nugarą išsi
tepsiu ?

Bet naktį, klauso Paltis, 
kad žmona jį šaukia. Girdi, 
paduok vaistus, nes atrodo, 
kad vėžys po truputį kapo
ja. O šaltis taip susimetė į 
galvą, kad ant plaukų šal
na atsirado.

Atsikėlė Paltis. Laksto a- 
pie langus ir vaistų neran- 

Jda.
— Dūšele, kur vaistai ?
— Ant lango-o, — dejavo 

Pagaliau Paltis

I

• X

— Lik ir tegul išima tuos
akmenis, juk aš pats net iš sako kad žmonai jau a- 
dobilienos tuos suns galvas men> todėl ir karstą tuojau
renku tai ką jau, kad ant 
kepenų... ne juokai!
— O jei numirsiu, — ver

kia Paltienė. Susimąstė 
Paltis ir eina pas daktarus., rfe Ugoninės
— Tai ponai, jei žmona saudamas

nupirko. O špitolninkas įsi
lipo į bažnyčios bokštą ir 
paskambino varpais.

Pastatė Paltis arklius 
ir eina dū- 

pas daktarus. 
Tik šast, tokiam tamsiam 
koridoriuj ir apsikabino jį. 
Paltis nustūmė nuo savęs

• v

numirs...
—Praneš. Nebijok, tele

fonu praneš, — suramino 
jį. Atsisveikino Paltis ir iš- žmona? Ta vėl
važiavo asaras, kalP PM?1- prįe j0. Paltis bėgt. Žmona

•

rus rydamas. Taigi, mano 
sau Paltis, gali numirti 
mano vargšelė. Parvažia
vęs kinko arklius ir vis žiū-; 
ri miestelio pusėn, ar neat
lekia kas uždusęs rėkda
mas:
— Palti prie tilipono prie 

tilipono!
Praslinko viena diena, 

antra. Ir savaitė prabėgo,! stoky‘_r*§nypįčia’ Paltiį 
o paskui ir antra. Jei dar žmona 
prie telefono nešaukia, tai i — aš gyva, sveika, kaip 
aišku, kad gyva, dėsto sau krienas

fcu-j Atsikvošėjo Paltis ir 
trenkė klumpe į grindis.
— Gyva, gyva matai, o 

kam aš tą grabą atvežiau, 
o kam veršį paploviau, pas 
kleboną užsukau?

Na ir pradėjo aiškintis. 
Nuėjo jie ir pas vyriausią

vyt. Atsimušė Paltis į kaž
kokią seselę, o ta nutvėrė jį 
už skverno ir aiškina, kad 
triukšmas kelti griežtai 
draudžiama. O čia ir žmona 
atsirado. Pradėjo Paltis 

' drebėti, o žmona verkti. Sa
ko, vargšas vyrelis iš pro
to išsikraustė.
— Jei pikta dūšia, tai ąt- 

, — šnypščia Paltis.

Paltis ir glosto veršiui ku-, 
prą. Bet antradienį ir atlė
kė uždusęs vaikigalys.
— Bėk, Palti, prie telefo

no! — rėkia jis dar prie: 
vartų.

1

Pasilenkė Paltis ir prade-;
jo verkti. Tegu ilsisi juodoj 
žemelėj, sako. Niekad ne- daktarą, 
buvo jam taip širdies sus- 
kaudę. Neteko dabar jis; tuvių išlaidas! 
pusės savo gyvenimo. Lie- Paltis.
pė papiauti laidotuvėms ~

z — Užmokėkite man laido-
- __ rėkia

Sugrąžinimas Amerikoje 
Gimusią Nepilnamečių

Klausimas — Naturali- 
zuotas Amerikos pilietis 
sugrįžo į savo tėvynę ir fe
nais vėl tapo piliečiu savo 
šalies. Jis su savim išsive
žė jo žmoną, kuri niekad 
nebuvo Amerikos pilietė, ir
jo du vaikus, 10 ir 12 metų, į 
kurie gimė Jungt. Valst. į _ •' Yi- _ __ - ;

godama ištepė nugarą.
— Tai palengvėjo, — atsi

duso Paltiene, — net šaltis 
iš galvos pranyko. 

Ryte, žiūri Paltis, kad 
žmona rašaluotu sprandu 
vaikštinėja.

______________ _ ______________  ____ — Kad tave kur, argi su.
Visų pirma^isos religijos tiesos, kurių globia ir Sfpalt^T^^nZ 

aiškinto ja yra pati Bažnyčia, labai gali sutaikinti ir v w barščiu stalan o 
sujungti turtuolius ir biednuosius, būtent, pnminda- rankos ka'm’ su iuodom 
ma abiem luomam jų saviterpes pareigas, o ypač parei- 
gas, kunos seka is teisybes. ■ ■■ ■ >_____ ir;; . i

simąs negali būti tinkamai išspręstas?
3. Ar nelygybes galima pašalinti? Ar nelygybės 

yra naudingos?
4. Kode4 luomų kova yra bereikalinga ir prigimčiai

priešinga? Kaip galima tuodu luomu sutaikinti, kad 
jie vienas kitam padėtų? į

5. Ar gali būti gailestingumas be teisingumo?

Darbininkų Įr Darbdavių Pareigos i
▼ T* • • 1* • • • • 1 1 . J— •__

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Ar Bažnyčia turi teisę kalbėti darbininkų klau
simu? Kodėl?

2. Kodėl be religijos ir Bažnyčios darbininkų klau-

pilietybę nuo čia gimusių 
piliečių, laike nepilname- 
tystės, per jų tėvų atida
vimą pilietybės, neužbaig
tas klausimas, nes tokiuo
se atsitikimuose įvairūs, 
ne vienodi, nusprendimai 
padaryti Federaliuose teis
muose. Amerikoje gimus 
mergaitė buvo tėvų išvež
ta Europon, būdama 4 me
tų amžiaus. Tėvai atidavė 
Amerikos pilietybę, bet 
duktė, sulaukus pilnų me
tų prašė Amerikos paspor- 
to ir jį gavo. Sugrįžo atgal 
į Jung. Valst. Imigracijos 
viršininkai laikė, kad šita 
mergina pametė ameriko
nišką pilietybę, su jos tėvų 
atidavimu pilietybės. Jau
noji kreipėsi prie Federa- 
lio Teismo ir fenais bus 
nuspręsta ar ji Amerikos 
pilietė.

Tikima, kad šitas ypatin
gas atsitikimas bus ape
liuotas į Jung. Valst. Aukš
čiausiąjį Teismą, ir kad 

; galutinas nuosprendis bus 
į paduotas kaslink piliety- 
• bės stovio nepilnamečių, 
kurių tėvai pameta Ameri
kos pilietybę. F.LJ.S

i

’ . . (Ar šitie vaikai, Čia gimę a-
O ponai aiškina, kad nie-įmenkiečiai, pametė Ame-

veršį ir visą kitą prirengti, kas nepranešė telefonu a-rįjcos pilietybę?
Susitaisė ilgvežimį ir va- pie žmonos mirtį. Aiškiai, ...
žiuoja ligoninėn. Pakelėj girdi, pasakė, kad atsiimk Atsakymas— Klausimas 
užsuko pas kleboną dėl ląi- žmoną. 6 iei Ibūtų mirus, ar galima atimti Amerikos 
dotuvių pasitarti. tai prie telefono būt sakę: . . .
— O kas sakė, kad žmnna — Ponas, iūs žmona nu- PasakoJa žmona ir pakišo— O kas sakė, kad žmona 

mirė — klausia klebonas.
— Prie tilipono šaukė, — 

atsakė Paltis.
— Ar jau kalbėjai ? — vėl 

klausia klebonas.
— Ne-e, bet ligoninėj man 

sakė, kad praneš tiliponu, 
jei numirs.

Išvarė klebonas Paltį 
prie ielęfono.
— Alio, kas ten ? — klau-

— Ponas, jūs žmona nu 
mirė.

Susėdo Paltis į vežimą su 
žmona ir išvažiavo.

pilną tabokinę.
i Užsirūkė Paltis, ir sako:

Va- — Grabą atgal atiduosiu, 
žiuoja ir tyli. Tyli ir va-; o bažnyčiai ką daviau, tai
žiuoja. Staiga Paltis užsi
manė rūkyti. Ieško, grioz- 
džia po kišenes — nėr ta
bokinės. O žmona ir išima 
iš ryšulio beveik šilkinę ta-
bokinę su aukso siūleliais I

X

siuvinėtą. Žiūri Paltis sker
sa akia ir jaučia, kad juo
kas pradeda imti.

—- Tai aš, Jtai. baigiau sir
gti, ką sakau, dykinėsiu, ė- 
miau ir išsiu^au^ ya ir už- 

■ traukt gali, kad nė dulkė 
| neišlėktų. Tokia ir vieną 
gėrieroliėnė siuvinėjo, t—

bus ekzekvijos, o tuos ver
šius tai suvalgysim, kai su
važiuos giminės... Matai aš 
į šermenis jau išsiunčiau 
kvieslius.
— Ir gerai, seniai reikėjo1 

mūsų namuose ekzekvijų,! 
o dabar viskas kaip už dy
ką.
— Tikrai, kaip už dyką, 

— nusišypsojo Paltis ir su
pliekė arkliams, o dūmai iš 
pypkės vis kilo, pukšėjo ir 
maišėsi su dulkėmis.

XX Amž.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.
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WORCESTER, MASS.
Sv. Kazimiero Parapija

154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

SVVED1SH AMERICAN LINE
PHILADELPHIA, PA

IŠPLAUKIMAI 1939:
SAUSIO 21, VASARIO 18, KOVO 18

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j 
vietinį laivakorčių agentą, arba

KALĖDINĖ EKSKURSIJA J LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko

GRIPSHOLM--------------------------Gruodžio 7

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

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

moderniškuoju S. S. ■•Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

idotuvės, kurias labai gerai atli
ko ponia Warabow.

Trečiadienio vakare, lapkričio
30 d., kleb. kun. S. Kneižis buvo 
išvykęs į So. Bostoną ir skaitė

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

METINIS SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos metinis susirin- paskaitą Šv. Petro lietuvių par. 

kimas įvyks gruodžio 4 dieną, svetainėje. NCS.
tuojaus po mišparų, Šv. Kazi
miero par. salėje. Todėl seni ir 
nauji nariai malonėsite dalyvau
ti. LDS nariai ir “Darbininko”; 
skaitytojai minėtame susirinki
me galėsite užsimokėti mokes
nius centrui. Prie to bus renka
ma Valdyba 1939 metams.

Dalyvaukite visi. Komitetas.

NORWOOD, MASS.
PARAPIJOS VAKARIENĖ

Sekmadienį, gruodžio 4 d.,

DARBININKAS

6 
vai. vakare įvyksta Šv. Jurgio 
parapijos metinė vakarienė, pa
rapijos svetainėje, St. James St. 
Šeimininkės gamina skanius 
valgius. Tikisi daug svečių ir 
viešnių ne tik vietinių, bet ir iš 
apylinkės kolonijų.

Moterų Sąjungos kuopos siu-' 
vimo ir mezgimo ratelis turėjo ( 
susirinkimą pirmadienį, lapkri
čio 28 d. pas Sąjungietę, p. Nau- 
jokaitienę, 558 Pleasant St. p. i 
K. Naujokaitis yra automobiliui 
pardavimo ir taisymo įstaigos' 
savininkas. Sąjungietės turėjo 
malonų laiką pp. Naujokaičių 
namuose, p. Naujokaitienė Są- 
jungietes pavaišino skaniais už
kandžiais.

p. Edvardas Warabow, laido-i 
tuvių direktorius, turįs ofisą a- 
dresu: 1156 Washington St., 
Norwood ir 24 Field St., Brock
tone, Padėkos Dienos šventę ir 
savaitės pabaigą praleido Penn- 
sylvania valstybėje pas savo gi
mines. p. Warabow nesant na
muose pasitaikė net trejos lai-

MIRĖ IGNACAS MERKELIS
Sekmadienio ryte, lapkričio 20 

d., mirė Ignacas Merkelis, sulau
kęs 56 metų amžiaus. Sakoma 
turėjęs širdies ligą, aukštą krau
jo spaudimą. Iš Lietuvos paėjo: 
Subačių kaimo, Šiaulių parapi
jos. Netikėtai nuliudime paliko 
žmoną, du sūnus ir tris dukteris. 

Užsiėmimu buvo duonkepys, 
laikydamas nuosavą kepyklą per 
35 metus, pats pristatydavo 

, “Merkelio rūginę duonelę” į vi
sas Phila. lietuvių valgomųjų 
daiktų krautuves. Buvo malo
naus ir linksmaus būdo biznie- 

t rius. Liūdi visa lietuvių koloni
ja, išgirdusi taip greit atsisky
rusi iš gyvųjų tarpo.

Buvo parengtas savo namuo
se. Kambarys buvo pripildytas 
gėlių vainikais nuo pavienių ir 
draugijų. Taipgi apščiai buvo 
užprašyta šv. mišių. Kadangi 
velionis priklausė prie biznierių 
organizacijos, tai labai daug biz
nierių lydėjo į kapus.

Trečiadienį, lapkričio 23 d., iš 
Šv. Kazimiero par. bažnyčios ta
po palaidotas Šv. Kryžiaus ka
pinėse. Paskutiniu patarnavimu 
rūpinosi laidotuvių direktorius 
A. Užumeckis. Toks tai likimas 

. laukia mūsų visų. Lai tau drau- 
i ge būna lengva šios šalies žeme
lė, ilsėtis amžinai ramybėje. Vi- 

! sai šeimai, likusiai nuliūdime, 
savo ir organizacijos vardu reiš
kiu gilią užuojautą. —Fr. Pūkas

PAIEŠKOJIMAS Nr. 95.

SykesiSykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanbom Block
Washington St., Norvvood, Mass.

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

ž

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Klaipėdos krašto vaizdas. Senas pelninkas iš Rūgulių kaimo prie 
savo darbo įrankių. VDV

būti Dievui dėkingiems, nes čia 
Amerikoje mes esame begalo- 
laimingi turėdami duonos kąs
nį ir džiaugdamies ta laisve, ku
rios daugel žmonių Europoje ne
pažįsta. Jei norime ir ant toliau 
džiaugtis Dievo geradarybėmis, 
tai privalome Jam jau iš anksto 
už jas dėkoti.

Misijonieriaus Pranešimas

A. A. ELŽBIETA SKIRPS-
TIENĖ

ateis”. Nore mes ir nežinome 
kada mes mirsim, tačiau jau da
bar mes galime pasirinkti savo 
amžinastį. Jei gerai gyvensim,! g j praneša Gerb. Klebo- 
tai laimingas pomirtinis gyveni- namg> kad visą ateinanČią 
mas mums užtikrintas, nes Die- gayėnią yra jau užimtas 
vas yra teisingas. Jei gyvensim darbu įvairiose parapijose, 
taip kaip mums patinka, neig-, Norintiems galėtų patar
dami Dievo įsakymus, tai skau- nauti tik tuojau po Nau ju
di mūs laukia amžinybė. Velio- in Metų> ar po Velykų 
nio žmonai ir jo dukrelėms reiš- švenčių
i ... 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” 

’ ‘ i” prenumeratą 
laikui, įvyko Padėkos Dienoje, ateinantiems metams. 
Kun. dr. Mendelis ir kun. Du- I 
binskas bažnyčios vardu priėmė 
jaunųjų vieno kitam pasižadė
jimus, o po sakramento apeigų, 
kun. Dr. Mendelis atnašavo šv. 
Mišias. Buvo begalo gražu ma- tą pražudo, 
tyti abiejų šeimų tėvelius prii-;-------------------

xl .. .v. i Profcsfonalnl. biznieriai, prnmonln-
mant Sv. Komuniją per misiąs kai kl]rie skelbiasj ..narbinfnlw-. tik. 
už savo vaikelius. Ilgiausių me-mi wti skaitytoji? paramos, 
tų ir daug Dievo malonių jauna- , 
vedžiams! (i

Tėvas Jakaitis, Marijonų Pro- > 
vincijolas, lankėsi Baltimorėje ■ 
šią savaitę. Jisai buvo užvažia- 1 
vęs pasimatyti ir pasikalbėti su 1 
mūsų Klebonu kun. Lietuvniku 1 
kas link jo kelionės pereitą va- 1 
sąrą. Ypač įdomu abiems buvo Į 
pasidalinti įspūdžiais pareivež-Į; 
tais iš laisvos nepriklausomos j Į 
Lietuvos. B.S.KJ.'.

Misijonierius J. Kidykas,

di mūs laukia amžinybė. Velio- • 
nio žmonai ir jo dukrelėms reiš- g 
kiame gilią užuojautą jų skaus-! 
mo valandoje, o už Julijoną Du
bauską tariame amžinąjį atilsį.!

______________ i

NUOTRUPOS
P-lės Viktorijos Šapokiūtės ir 

Tomo Nelson vestuvės, kurios 
turėjo įvykti spalių mėn., 2 d., 
bet dėl staigios jaunikio opera- ( 
cijos buvo atidėtos tolimesniam.

KAS LAIMĖJO KALAKUTUS
Metiniam kalakutų laimėjime, 

kure įvyko antradienį prieš Pa
dėkos Dieną sekantieji turėjo 
džiaugsmą. Pirmas numeris bu
vo 2409 ir priklausė Mrs. Knapp 
1450 McHenry Street: antras — 
1465 buvo pirktas S. Zinzaletos; 
trečias — 2761 kliuvo J. Bude
liui, 1801 Wickes Avė.: ketvir
tas — 1413 laimėjo A. F. Biel. 
325 S. Bond St. Zinzaleta gyve
na 612 E. Lombard St. Kalaku
tas skirtas tam, kure parduos 
daugiausiai laimėjimų knygučių 
teko Jokūbui Geisey, 659 W. 
Fayette St. Kadangi vaikučiams 
buvo užginta pardavinėti bilie
tus prie bažnyčios durių, tad šį
met mažiau knygelių buvo iš
parduota, tačiau pelno parapijai 
vis liko virš $150. Kun. dr. Men
delis dėkoja Sesutėms Mokyto
joms ir vaikučiams už jų pasi
darbavimą bažnyčios labui.

nimai su metine prieš-adventine 
parapijos Sodaliečių surengta 

Dar viena iš senosios lietuvių vakariene. Svečių buvo virš 200 
kartos atsiskyrė su šiuo pašau- ir visi gražiai linksminosi nuo 
liu lapkr. 16 d. ir buvo palaido- 6 vai. vakare iki vidurnakčiui, 
ta su trejomis mišiomis šešta- Už vakarienės gražią tvarką 
dienio rytą, a. a. Elžbieta Skirp- garbė priklauso Sodalicijos val- 
stienė. Tai buvo nepaprastas į- dybai, panelėms Onai Simonai- 
vykis, velionė laidota savo glo- čiūtei, Pranei Kalinauskaitei, 
bejos Šv. Elžbietos dienoje. Kun. Onai Mikalajūniūtei ir Zofijai 
dr. Mendelis tai pastebėjo savo Maškevičiūtei. Veikiančioji ko- 
pamoksle. Jisai matė daug pa- misija susidėjo iš Marcelės ir 
našumų velionės gyvenime į šv. Stasės Strazdauskaičių, Marijo- 
Elžbietos gyvenimą. Jis skaitė nos ir Veronikos Maškevičiūčių, 
šv. Elžbietos mišių lekciją ir sa- Lilės Valčečkaitės, Adelės Bū- 
kinį po sakiniui pritaikė mirų- deliūtės. Evelinos Česniūtės, A- 
siosios gyvenimui. A. a. Alžbie- nėlės Keidošiūtės, Onos Jasai- 
ta Skirpstienė buvo ištikima ka- čiūtės, Valerijos MakarauSkai- 
talikė. Priklausė prie vietinės tės, Albinos Šimkevičiūtės, Ele- 
Tretininkių kuopos ir prie mo- anoros Pečiulytės, Emilijos A- 
terų Altoriaus ir Rožančiaus dr- domaitytės ir Julės Remeikiū- 
jos. Karste gulėjo aprengta tre- tės. Virtuvėje ir prie gėrimų dir- 
tininkės atgailos rūbais. Kadan- bo ištikimieji parapijiečiai, kaip 
gi visų Baltimorės lietuvių kata- tai: Letkauskas, Kvedera, Puge- 
likų buvo gerbiama, tad rožan- vičius, Čeplinskas, Jasaitis, Ši- 
čiaus kalbėti penktadienio vaka- lanskienė, Ivoškienė, Pečiulienė,' 
rą ir dalyvauti laidotuvių mišio- Bruzgiūtė, Ružinskiūtė, Pugevi- 
se šeštadienio rytą žmonių buvo čienė, Kisielienė ir kitos. Vaka- 
daugiau negu paprastai laidotu- ro nuotaika buvo puiki. Tary- 
vėse. Kun. Mendelis ypač gyrė tum viena šeima visi linksmino- 
velionės dukterį Marijoną, kuri si iki vėlyvai valandai, užbaig- 
per ilgus metus senukės ligos darni šio rudens pramogų eilę, 
pasišventusiai jai tarnavo. Jos --------------
Ištikimybės pavyzdys tai žibin-. ILGIAUSIŲ METŲ!
tuvas visiems vaikams mūsų lai- Valerijonas Strazdauskas, po- 
kų. Tėvui mirus porą metų at- pulerus parapijietis ir energin
gai, Marutė paėmė ant savęs ŠŠ. Vardo dr-jos pirminin- 
šeimos naštą ir savo mamytės kas, pirmadienį, lapkričio 21 d. 
globojimą. Teisingasis Dievas be minėjo savo 40 gimtadienį. Nuo 
abejo atlygins mergaitei už jos pat mažens Valerijonas buvo ir 
šventą darbą. Tegul gerasis tebėra ištikimas Šv. Alfonso pa- 
Viešpats suteikia amžinąjį atilsį lapijos sūnus. Nežiūrint kokių 
Elžbietos Skirpstienės vėlei, nes ten nesusipratimų, nežiūrint į- 
jos gyvenimas buvo pažymėtas vairių permainų, J

i

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro-

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
! paieško sekančių asmenų:

JONUŠKOS. Juliaus, kilusio iš 
| Kražių valse., atvykusio Ameri- 
■ kon per Pasaulinį karą. Ilgą lai
ką gyveno Chicagoje ir prieš du- 
tris metus neva miręs.

JUŠČIAUS, Stasio. Kilęs iš 
Vilaičių km., Žigaičių parap. 
Prieš karą gyveno Chicagoje.

MARTINAIČIO, Kazio, kilusio 
iš Treškuonių km., Šiaulių apsk
ričio. Amerikon atvyko 1907 m., 
visą laiką gyveno Milwaukee, 
Wis.

PETRAVIČIAUS. Povilo. 1912 
m. atvykusio Amerikon. Gyve
no Spring Valley, III. Lietuvoje 
buvo amato mokyklos mokyto
jas.

PODOLSKIO, Jono. Apie 65- 
66 m. amžiaus. Kilęs iš Virbalio.

I Atvyko Amerikon maždaug 40 
‘Rietu atgal.
; RINKEVIČIAUS, Jono. 1912 
m. išvyko Amerikon. 1912-1916 
m. laikotarpy gyveno 1001 N. 
llth St., E. St. Louis, Ulinois.

i ŠALKAUSKŲ, Kazimiero ar
ba Juozo. Kilusių iš Vilkapijų 
km., Panevėžio apskr. Ieškomi 
žemės paveldėjimo reikalu.

Į SKINKIO, Vytauto arba Petro 
Povilaičio (Peter Powell). Skin
kis Amerikon atvyko prieš Di
dįjį Karą ir neva gyvenęs su

KUN. JONAS MENDELIS
Pereitą sekmadienį visose Bal

timorės ir Washingtono bažny
čiose buvo skirtas svečias kuni
gas paaiškinti per visas mišios 
prasmę Katalikų Universiteto 
auksinio jubiliejaus, kure prasi
dėjo šių metų rudenyje. Pirmą 
advento sekmadienį visose baž
nyčiose bus extra rinkliava Uni
versiteto reikalams. Kun. Jonas 
Mendelis iš ŠŠ. Jėzaus Širdies 
parapijos Mount Washington, 
Md. buvo skirtas atsilankyti 

, mūsų bažnyčion. Per visas mi
šias jis išdėstė kokią svarbią 
rolę vaidina Katalikų Universi
tetas katalikiškam gyvenime čia 
Jungtinėse Valstybėse. Daug nu- 

‘ , kurios įvyko veikta per praėjusius 50 metų, JVZfcJ b J ’ ^********** ** ** ’ V J • X Z J * * **
meilės ir gailestingumo darbais, mūsų parapijoj per pereitus 30 bet ne taip daug kaip buvo gali- 
ir jos gražus pavyzdys turėtų 
visus paskatinti, ypač jos sūnus 
prie ištikimo pildimo katalikiš
ko gyvenimo pareigų.

SODALIEČIŲ PRIEŠ-ADVEN- 
TINĖ VAKARIENĖ

metų, Valerijonas pasišventu- ma nuveikti, nes visuomet sto- 
siai dirbo ir tebedirba parapijos kavo lėšų. Remdamos Arkivys- 
labui. Kokia nebūt iškilmė baž- kupo laišku jis priminė, kad ne- 
nyčioje arba parengimas svetai- katalikai yra daug duosnesni 
nėję, kuomet tik yra kur reika- mokslo įstaigoms negu mūsų 
las, ten gali matyti Valerijoną katalikai. Todėl ragino visus a- 
sušilusį dirbant, kad viskas gra- teinantį sekmadienį stambesnia

Juozas Kasinskas
Ine. ;

: Laidotuvių Direktorius < 
■ Patarnavimas Dieną ir Naktį Į 

: 602 Washington Blvd. : 
; BALTIMORE, Md.

; Telephone Plaza 8595
1 Limosinai dėl visokių reikalų.

I

2

i

1939 Christmas Club
NOW OPEN

7 CLASSES from 25c to $100.00 VVEEKLY 
Pradėk taupyti savo pinigus dabar, kad kitoms 

Kalėdoms turėtumėte ekstra pinigų.

Brockton Savings Bank
North Main at Court St.

“THE BANK ON THE HILL”

Z— ---  ---------------

i

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, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

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

Sekmadienį, lapkričio 20 d. žiai, sklandžiai nusisektų. Kuk- auka prisidėti prie šių Univerei- 
užsibaigė šių metų pasilinksmi- lūs, neieškąs pagirų arba tuš- teto garbingų sukaktuvių.

1 ——■ - 1 čios garbės Valerijonas Straz-
Povilaičiu 2552 W. 63rd St., Chi- dauskas yra tikrai šulas mūsų 
cago, III.

VAITKŲ, Kazio, Petro, Prano giausių metų, dar kitą 40 gy- 
ir Jono ir Petronėlės Mažeikie
nės - Vaitkaitės. Amerikon at
vyko apie 1910 m. Kazys ir Pet
ras gyvenę Baltimore, Md., Pra
nas Detroit, Mich.

VALTERIENĖS, Petronėlės. 
Gyvenusios Bridgeporte, Chica
goje- , __ __ ____________________ ___________

Ieškomieji asmenys arba apie katalikai, ištikimi parapijiečiai, dideliame nuliūdime žmoną ir 
juos žinantieji prašomi galimai kad padėkoti Dievui už Jo ma- dvi dukteri. Velionis buvo tik 48 
greičiausiu laiku atsiliepti. Jonės jiems suteiktas per 25 me- metų amžiaus. Kadangi buvo iš- 

LIETUVOS KONSULATAS tus jų vedybinio gyvenimo už- tikimas ŠŠ. Vardo vyrų dr-jos“ 
100 S. Bellevue Place pra§ė šeštadienį, lapkričio 26 d. i narys, tai sekmadienio vakarą

| parapijos. Tad linkime jam il-

venti ir darbuotis mūsų bažny
čios ir tautos labui!

greičiausiu laiku atsiliepti.

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

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

®6 FieW St.
TeL Brockton 2005

B. S. I.

A. A. JULIJONAS DUBAUS
KAS

Pirmadienį, lapkričio 28 d. su 
trejomis mišiomis palaidotas iš
tikimas ir visų gerbiamas para
pijietis a. a. Julijonas Dubaus-SIDABRINIS JUBILIEJUS

Ne mažiau malonu yra'pasvei- kas. Velionis tarytum buvo svei
kinti Kazimierą ir Veroniką Pu- kas, nesiskundė jokia negale, ta- 
gevičius jų sidabrinio jubiliejaus čiau trečiadienio rytą krito ne- 
vedybinio gyvenimo proga. Geri gyvas, auka širdies ligos. Paliko

Chicago, III. §v Mišias už save ir savo šeimą.
1 Dieve padėk jiems laimingai su

silaukti auksinio jubiliejaus. 
Tad ir jiems Baltimorės Kronis
tas linki ilgiausių metų ir visų 
Dievo pageidaujamų dovanų!

PADĖKOS DIENA
Padėkos dienoje buvo laikyta 

šv. valanda ir giedama Te Deum 
laudamus, kad padėkojus Dievui 
už jo duoenumą. Kun. Mendelis 
pereitą sekmadienį ragino visus

didelis vyrų būrys su savo dva
sios vadu kun. A. Dubinsku susi
rinko į velionio namus, 427 S. 
Paea Street ir atkalbėjo dalį ro
žančiaus už mirusiojo nario vėlę. 
Savo trumpam pamokinime po 
mišių kunigas Dubinskas primi
nė visiems, kad netikėta Julijo
no Dubausko mirtis tai yra tik 
konkretiškas išsipildymas Kris
taus persergėjimo: “Budėkite, 
nes nežinote nė dienos, nė va
landos kuomet žmogaus sūnus

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
| Lietuvą metams........................................$5.00

Pusei metų ..............................$2.00
Pusei metų ..............................$2.50

Išpildykite kuponą ir pasiųskite su money or
deriu sekančiu adresu:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

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

Vardas

Adresas

ir

•s



Penktadienis, Gruodžio 2,1938

Rytinių Valstybių Žinios
VATERBURY, CONN

Lapkričio 25 d. įvyko Federa
cijos 22 skyriaus susirinkimas. 
Dalyvavo atstovai, tarp kurių 
buvo kleb. kun. J. Valantiejus ir 
kun. E. Gradeckis. Kleb. kun. 
Valantiejus pasakė kalbelę ir 
prašė, kad Federacijos atstovai 
draugijų susirinkimuose para
gintų narius mylėti Dievą, laiky
tis Bažnyčios ir Dievo įsakymų, 
ir kad prašytų Dievo, globoti 
mūsų tėvynę Lietuvą nuo pavo
jų. Taipgi dėkuoja Federacijos 
skyriui už užprašymą šv. mišių 
už a. a. Antano Valantiejaus 
(klebono brolio) vėlę, ir atmin
čiai padalino paveikslėlius.

♦

ėmė katalikų tikėjimą ir kuni
gystę, nes įsitikino, kad Katali
kų Bažnyčia yra tikroji Kristaus 
Bažnyčia. Taip, mokslo žmonės, 
kurie ieško tiesos, ją suranda, 
bet kaikurie mūsų jaunuoliai įsi
mylėję pamiršta kas jie yra, iš
sižada tikėjimo. Gaila jų. Vėliau 
gailėsis ir jie, bet ne taip lengva 
tokią klaidą atitaisyti.

Klaipėdos krašto provincijos vaizdas. Klaipėdietės Gudų apylin
kėje kasa bulves. VDV

I
i

V. K. J., S.J.

Šv. Juozapo par. svetainėje 
“roller skating”

Šv. Juozapo par. bazaras užsi
baigė lapkričio 26 d. Pirmus tris 
vakarus žmonių atsilankė neper- 
daugiausiai, bet paskutinius tris 
buvo daug žmonių. Bazaras bu
vo sėkmingas. Kleb. kun. J. Va
lantiejus, bazaro vedėjas kun. E. 
Gradeckis ir visas komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems ko-

Pirm. komp. A. Aleksis prane- kiu nors būdu prisidėjusiems 
šė, kad Federacijos skyriaus prie parapijos bazaro. 
prakalbos įvyks gruodžio 11 d., ___________
7 vai. vakare, Šv. Juozapo par. 
svetainėje. Kalbės atvykę iš Lie- vėl prasidėjo
tuvos studentai pp. Antanas trečiadienių, ketvirtadienių ir 
Skirius, Pranas Kupraitis ir kiti penktadienių vakarais, šešta- 
Marianapolio Kolegijos studen- dienį, gruodžio 3 d. prasideda 
tai. Studentai žada ne tik gražių Basket Bali žaidimai, kurie tę- 
kalbų pasakyti, bet ir sudainuo- sis per visą žiemą, 
ti gražių lietuviškų dainelių.

Prie šių Federacijos prakalbų; 
prisideda ir LDS 5 kp. Kviečia
mas “Darbininko” redaktorius.

Taigi Federacija ir LDS kuopa 
kviečia visus į prakalbas gausiai 
ateiti ir išklausyti turiningų, 
gražių kalbų, vėliausių žinių iš 
viso pasaulio, o ypač iš mūsų tė
vynės Lietuvos.

Lapkričio 27 d. įvyko LDS 5 
kp. susirinkimas. Atsilankė ne
mažai narių. Nutarta kviesti 
“Darbininko” redaktorių p. A. 
Kneižį kalbėti LDS 5 kp. ir Fe
deracijos skyriaus prakalbose, 
gruodžio 11 d. Kuopa išrinko 
kolektorium p. B. Šilkauską, ku
riam iš kuopos iždo mokės 10 
nuošimtį. Taipgi kuopa įgaliojo 
p. B. Šilkauską arba kas ki
tas, kuris prirašys nau
ją narį prie LDS 5 kp. gaus 25 
centus nuo kiekvieno naujo na
rio, kuris įsirašydamas užsimo
kės nors už pusę metų. Šiame su
sirinkime prisirašė naujas na- 

Lapkričio 26 d., kun. E. Gra- rys, p. P. Jurkšaitis.
deckis surišo Moterystės ryšiu 
p. Juozą Bernotą su p. Lucyte. 
Liudininkų buvo trys" poros. 
Jaunavedžiai laike šv. mišių jų 
intencijai priėmė Šv. Komuniją. 
Jaunojo tėvas p. J. Bernotas y- 
ra ilgametis LDS 5 kp. narys, 
kelis metus buvo jos pirminin
ku ir LDS Conn. Apskričio pir
mininku, o dabar yra LDS Conn. 
Apskričio vice-pirmininkas, 
daug pasidarbavęs LDS organi-i 
zacijoje.

LDS 5 kp. sveikina jaunave-l 
džius pp. Bernotus ir linki lai
mingo gyvenimo. d.,

PRIERAŠAS. F-“ Ų .
taip pat sveikina ir linki pp. kramentą priėmė adv. Algirdas 
Bernotam sukurti gražią lietu- Povilaitis su p. Magdalena Va- 
višką šeimą, ir darbuotis LDS linčiūte, mokytoja. Kun. R. Scu- 
organizacijoje.

Nutarta rengti kortavimo va
karą gruodžio 16 d. Kitas Fede
racijos skyriaus susirinkimas į- 
vyks gruodžio 8 d. Kviečiama vi
si atstovai dalyvauti. Tą vakarą 
bus valdybos rinkimas.

Tą pačią dieną, Šv. Andriejaus 
lietuvių par. bažnyčioje, kleb. 
kun. A. Vaškelis Moterystės Sa
kramentą suteikė jaunai lietu
viškai porelei, būtent, p. Adelei 
Kveseliūtei su p. Adolfu Dievo-' 
kaičių. Jaunąją atvedė prie alto
riaus jos tėvelis. Jungtuvės įvy
ko su šv. mišiomis jaunųjų in
tencijai. Liudininkais buvo p. M. 
Gražulevičiūtė, jaunosios puse- 
serė ir jaunojo brolis p. B. Die- 
vokaitis.

Laike jungtuvių vargonais 
grojo muz. K. Žalnieraitis, solo 
giedojo p. K. Ražaitytė. ,

Vestuvių bankietas įvyko Lie
tuvių svetainėje, Park St. Daly
vavo daug giminių ir draugų.

Lapkričio 27 d., Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje, kun. P. P. 
Kartonas sujungė moterystės 
ryšiu p. K. Jankauską su p. E. 
Paul.

Visoms jaunoms porelėms lin
kime laimingo ir malonaus gy
venimo.

Skaitytas laiškas LDS Conn. 
Apskričio raštininkės, kuri 
kviečia išrinkti ir atsiųsti ats
tovus į apskričio suvažiavimą. 
Laiškas priimtas. Atstovais iš
rinkti šie: pp. M. Karinauskie- 
nė, U. Liutkevičienė, B. Marke
vičienė, J. Kairys, B. Šilkauskas, 
P. Jakubauskas. Koresp.

NEW BRITAIN, CONN
NAUJOS PORELĖS

Padėkos Dienoje, lapkričio
Westporte, airių katalikų 

LDS Centras par. bažnyčioje Moterystės Sa-
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MARIANAPOLIO ŽINIOS

SODALIETĖS GRAŽIAI 
VEIKIA

Sodalicija, prie kurios priklau- ■ 
so doros katalikės mergaitės, 
gražiai veikia. Šiomis dienomis 
dalyvauja Novenoje prie Nekal
tai Pradėtos P. Švč. Sekmadienį, 
gruodžio 4, bendrai priims Šv. 
Komuniją.

Taipgi jos turi slaugių kursus, 
kurie tęsis per 10 savaičių. Slau
gė, p. Aldona Janušonytė, kuri 
yra giliai išsimokslinusi ir yra 
mokytoja Hartfordo Ligoninės 
Slaugių mokykloje, moko Soda- 
lietes.

Sodalicijos draugijai labai su
maniai vadovauja p. M. Karlo
naitė.

Padėkos Dienoje nukrypę 
lietuviai apsivedė pas protestan
tus. Gaila.

Lapkričio 28 d. šioje kolonijoje 
kalbėjo buvęs protestantų mi- 
nisteris, o dabar katalikų kuni
gas. Jis paaiškino kodėl jis pri- namuose.

lly, adv. Povilaičio mokyklos 
draugas, suteikė Sakramentą. 
Liudininkais buvo jaunosios se
suo p. Agnietė Valinčiūtė ir Dr. 
Roger Scully.

Jauna porelė, praleidus “me
daus mėnesį”, apsigyvens Harri
son St. savo neseniai įsigytuose

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

So. Boston, Mass.

Petitjean jau išbuvo Na
gasaki mieste šešis metus, 
bet su žmonėmis negalėjo 
pasikalbėti. Rodos, kad jis 
kokią nelaimę atvežė šiems 
žmonėms — taip jie bėgo 
nuo jo. Tur būt manė, kad 
jeigu jie vėl prie krikščio
nių prieis, tai iš naujo pra
sidės persekiojimai. Bet 
štai, besimeldžiant jam 
vieną vakarą, saulei tems
tant, patėmyjo apie pen- 
kioliką žmonių bažnyčioje 
— tų pačių, kurie taip jo 
bijojo. Prisiartino vyres
nysis iš jųjų ir pradėjo ku
nigo klausinėti: -

i — Ką tu čionai darai da
bar?

į — Ugi, meldžiaus, kad 
Dievas Jums duotų malonę 
tikėti į Jį!
— O, ar tu tiki į tą maldą ? 
— Taip!
— Kas yra vyriausias 

valdovas Jūsų Bažnyčios 
čia ant žemės?
— Šventasis Tėvas, Popie

žius Romoje.

(Tęsinys)
Bet ne visiems misijonie- 

riams tuose laikuose pasi
sekė taip gerai, kaip Tėvui 
Ricci. Japonijoj pagonių 
bonzai pamatė, kad jųjų 
neteisingumai buvo išaiš
kinami šitų naujų mokslin
čių, pradėjo juos šmeižti, 
visokius melus apie jųjų 
“viliojimus” platinti. Pa
siekė tie šmeižtai ir kara
laičio ausis! Aukštai bajo
rijai irgi nepatiko šitie 
drąsūs ir negiriantieji mo
kytojai. Tiesiog įsakydavo 
pataisyti gyvenimą, ir ti
kėti į Jėzų Kristų, arba 
prarasti save amžinai. Tai
gi, už jųjų teisybę, neišven
giami persekiojimai prasi
dėjo. “Atsiminkite mano 
žodžius, kuriuos aš esu 
jums sakęs: “Tarnas ne di
desnis už savo valdovą. Jei'

į

SUSIRINKIMAS
Lapkričio 16 d. įvyko Sąjun- 

giečių mėnesinis susirinkimas, 
kurį malda atidarė pirm. Grigie
nė. Išklausyta eilė raportų iš 
bingo. Pelno liko $34.65, kuris 
paskirtas parapijai.

Kun. B. Kruzas dėkojo Sąjun- 
gietėms už vieningą pasidarba
vimą. p. Terebeizienė išdavė ra
portą iš pusryčių. Pelno liko 
$5.56 kuopai.

Nutarta rengti grybų vaka- jie mane persekiojo, perse- 
rienę, gruodžio 17 d., parapijos kios ir jus!” Kur tik atsira- 
svetainėje. Įžanga 50 centų. Vi- jo krikščionis, ten jis buvo 
sas pelnas skiriamas Betliejaus išvilktas į teismą ir pa-' 
įrengimui bažnyčioje. Susirin- smerktas mirtimi. Bet taip

Lapkričio 14 d. grįžo iš Cana
da kun. J. Valantiejus, Waterbu- 
ry lietuvių par. klebonas ir kun. 
dr. Pauliukonis, MIC., Mariana
polio Kolegijos profesorius. Kun. 
Valantiejus paviešėjęs Kolegijo
je kelias dienas grįžo į Water- 
bury.

Pereitą savaitę iš Kenosha, 
Wis. buvo atvykęs kun. Skruo- 
denis, MIC.

i Lapkričio 14 d. įvyko Spaudos 
sekcijos susirinkimas. Vice-pir- 

: mininku išrinktas stud. Pranas 
Skeiviš. Nutarta įsigyti ženkle- 

j liūs. Studentams, pasižymėju
siems rašyme straipsnių, vaiz
delių ir žinučių, metų pabaigoje 
bus duodamos brangios dova
nos.

i Studentas Pranas Kupraitis, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos sti- 
pendijantas, pasakė gražią kal
bą apie Lietuvos spaudą.

Lapkričio 20 d. įvyko Naujos 
Anglijos ALRK Studentų suva-

• žiavimas. Atstovų buvo iš Wa- 
I terbury, Providence, Bostono, 

napolio. Kun. Dr. J: Navickas, WASHIGTON DEPOT, CONN 
MIC., Kolegijos rektorius, pra
dėjo posėdį malda. Pirm. Jonas

• Petrauskas pasveikino susirin- karai yra nubodūs, jeigu neturi- 
kusius ir pateikė dienotvarkę.

Svarbesnieji nutarimai:
1) Platinti “Studentų Žodį”.
2) Atidėtas metinis balius iki raščius ir knygas. Patartina vi- 

po Velykų. Rengia Worcesteryj. siems užsirašyti šiuos laikraš-
j 3) Kuopos pasižadėjo darbuo- čius: “Darbininką”, 366 W. 
tis naujų narių vajuje. Netikė- Broadway, So. Boston, Mass., 
tai atėjęs į susirinkimą adv. “Draugą”, 2334 So. Oakley Ave. 
Mileris pasakė kalbą. Chicago, III., “C " ”

4) Steigti kėglių^ratelius kuo- South St., 
pose. Rungtynės įvyks Norwoo- “Ameriką”, 
de gruodžio 3 d. Kitas rungty- Brooklyn, N. Y. 
nėms vietas paskirs Centras.

5) Ruošti debatus kuopose, snių ir žinių iš viso pasaulio, o;
i

v •

kimas užsibaigė malda, kurią buVQ įgki krikščiony. — Ar tu pats esi vedęs,
sukalbėjo kun. B. Kruzas. Rast. b_ . atgivertusių krikščio. ar turi žmoną, šeimyną?

nių širdis, kad prabėgus kodėl Jus taip
net du šimtu metų kai Jė
zuitai vėl grįžo į Japoniją, 
ir atrado gyvą tikėjimą. 
Be kunigų, be bažnyčios, 
be sakramentų tėveliai iš
auklėjo vaikus, ir vaikų 
vaikus tikėjime, kad net 
per du šimtu metų buvo iš
laikyta tikra tikyba.

Pirmas atradimas tų 
krikščionių padaro labai 
žavėjančią istoriją. Tėvas

MINĖJO AUKSINĮ JUBILIEJŲ 
Mūsų M. S. kuopos narė Uršu

lė ir jos vyras Juozas Overzuo- 
’ tai minėjo savo vedybinio gyve

nimo auksinį jubiliejų. Kuopa 
jubiliejatam įteikė gražią do
vaną ir palinkėjo daug laimės, 
pp. Overzuotai dėkoja Sąjungie- 
tėms už linkėjimus ir dovaną.

Aguona.

Baigiasi ruduo. Ilgi žiemos va

'me užsiėmimo. Ilgus žiemos va- 
■ karus praleisime naudingai skai
tydami gerus katalikiškus iaik-

“Garsą”, 73 E. 
Wilkes Barre, Pa., 

423 Grand St., 
'., kurie talpina 

Į daug gražių ir turiningų straip-

klausinėjate mane?, klau
sė misijonierius, tikrai ti
kėdamas, kad jie nori ji 
kankinti dėl atnešimo ne
laimės jųjų tėvams.
— Dar vieną klausimą, ir 

mes tau pasakysime. Ar tu 
tiki į Dievo Motiną Mariją, 
kuri pagimdė Jėzų Kristų, 
pasilikdama pana?
— Taip, tikiu ir norėčiau, 

kad ir Jūs tikėtumėte.
j — Mes jau tikime! — Su
šuko visi puldami prie Pe- 
titjean’o kelių ir bučiuoda- 

‘ ‘ ‘ ‘ . “Dėkuojame
. Aukščiausiajam, kad Jis 

ir mirusius LDS na- mūsų maldų išklausė ir vėl 
gruodžio,-atsiuntė mums kunigą!”

; Ir tiktai tada Tėvas Pe
titjean sužinojo, kad buvo 
beveik 50,000 krikščionių 
Nagasagi mieste, kurie iš-

M. Mičiūnienė, ilaikė tikr3 tikėjimą tokiais 
_ , ... Isunkiais laikais.LDS Conn. Apskričio į

Raštininkė. > Bus daugiau

nrašome pagaminti gerų į- 
nešimų organizacijos gero- ... 
vei. Taipgi primenu, kad 
metinės Šv. Mišios už gy
vus L —__ __ _______
rius įvyks 18 d.
8:30 vai. ryte, Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje, New 
Britaine. Malonėkite visi 
nariai-ės dalyvauti šv. mi-i 
šiose.

I

LANKĖSI VIEŠNIA
Padėkos Dienoje šioje koloni

joje lankėsi p. Paulina Grigienė Jau keturios kuopos pasižadėjo ypač iš tėvynės Lietuvos. Ne
iš Brooklyn, N. Y. ir viešėjo pas ruošti. Pirmi debatai įvyks Ma- remkime savo sunkiai uždirb- 

, tais centais kokių netikusių 
šlamštų.

Nevien reikia skaityti, bet rei- 
ir parašyti į tuos laikraš

čius straipsnelių ir žinučių, kad 
juos padarius įdomesniais. Ra
šykime žinučių iš darbininkų ir 
bendrai lietuvių gyvenimo ir 
veikimo.

Taigi dabar prieš Šv. Kalėdas 
atnaujinkime savo

pp. A. B. Mičiūnus. rianapolyj laike Kalėdų atosto-
P. Girgienė jau trys metai kai gų.

gyvena Brooklyne ir labai džiau- 6) Tokius bendrus atstovų su- 
giasi katalikišku veikimu, kuri važiavimus turėti kas du mene- kia 
yra uoli to veikimo rėmėja.

T. M.

DANBURY, CONN.
LRKSA 304 kp. parengimas

MALDAKNYGES

366 West Broadway

šiai.
Posėdis užbaigtas Lietuvos 

himnu.
Po susirinkimo įvyko kėglių 

žaidimas Kolegijos “Bowling Al
leys” Marianapolis su Bostonu

pavyko. Daug žmonių dalyvavo ir Worcesteris su Norwoodu. 
ir visi linksmai praleido vakarą. 6 vai. vakare įvyko bendra va- tas ir paraginkime 
Pamatė gražų vaidinimą, būtent, karienė. 7 vai. pasilinksminimas užsirašyti 
“Saliamonas”, parašyta kun. J. Baltuose Rūmuose. 
Kripo. Nors oras buvo blogas ir Studentai buvo išvykę praleis- 
keliai slidūs, bet Hartfordiečių ti Padėkos Dieną į namus. Grj- 
neišgąsdino. Kun. J. Kripas at- žo lapkričio 27 d. Ruošiasi kvo-' 
vyko su vaidintojais ir daininin
kais.

Vaidinimas žmonėms labai pa
tiko. Buvo ir svetimtaučių, ku
rie nors kalbos nesuprato, bet 
vaidinimu buvo patenkinti.

Programos vedėju buvo p. Zu- 
rinskas. Jis pradėjo programą 
ir pasveikino atvykusius svečius 
ir pakvietė kun. J. Kripą pasa
kyti kalbelę. Kun. J. Kripas pa
sakė trumpą ir turiningą kalbe
lę. Ragino visus priklausyti prie 
304 kuopos. Taipgi trumpą kal
belę pasakė LRKSA Conn. Aps
kričio organizatorius p. A. J. 
Kaunietis. Jis taip pat ragino 
rašytis į LRKSA.

Hartfordo solistai dainininkai 
sudainavo keletą dainelių.

Vaidinimui ir koncertui pasi
baigus, grojant E. Digimo orkes
trai, prasidėjo šokiai. Visi, y* 
pač jaunimas, linksminosi iki 
vėlumos.

Vietiniai tikisi gauti daug 
naujų narių. Valio, Danburie- 
čiai! A. P. Krikščiūnas.I

timams.
Bronius Rusteika, L. K.

BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI MINĖJO SUKAKTĮ
Lapkričio 13 d., Moterų Sąjun

gos 29 kp. iškilmingai minėjo 
savo 22 metų gyvavimo sukak-' 
tį. Ryte, 8 vai., bažnyčioje, kuo* 
pos intencijai kun. V. Masiulis 
atnašavo šv. mišias. Sąjungie
tės bendrai priėmė Šv. Komuni
ją-

Po šv. mišių įvyko bendri pus
ryčiai svetainėje. Kleb. kun. N. 
Pakalnis pasakė kalbą, palinkė
jo ilgiausių metų ir gražaus vei
kimo. Kalbėjo ir kelios Sąjun
gietės. Taipgi vėliau atėjęs Dva
sios Vadas kun. B. Kruzas pasa
kė kalbą. Baigiant programą, 
pirm. Grigienė nuoširdžiai dėko
jo už gausų atsilankymą.

Po pusryčių dovanas po $2.50 
gavo pp. Aldona Grabauskaitė 
ir Michael Zuza.

prenumera- 
visus kitus

metams nupiginta 
kaina.

Radio programos taip pat su
teikia daug malonaus laiko. 
Darbininkų programa šeštadie
niais, 2 vai. iš WCOP stoties, 
Boston; sekmadieniais 4:30 vai. 
po pietų WBRY iš Waterbury, 
kurią veda komp. Aleksis; iš 
New Britain p. Rėkaus, ir iš Wa- 
terbury — Dr. Colney vedama. 
Visos tos programos yra įdo
mios. Jos pasilaiko iš mūsų biz
nierių skelbimų. Biznieriai užsi
tarnauja paramos. A. P. K.

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskr. 

Kuopoms

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

apvalūs kampai ............................................................................— $1-25
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos iv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi.

GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi............. ........
SVĖIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 

j ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi.,
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi. ... 
MALDAKNYGE, juodj drabužiniai apdarai, 255 pusi. .... ..............
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ..................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai . ..........
MALDŲ RINKINĖLIS? balti celuloidiniai viršeliai ..........................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai- su kabike ..... 
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...........
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi_________________
pusi.............. —..............—........................ -

VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 
; _ sios maldos, šilkinė 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

: 'ŠVENTAS DIEVE’

40c. 
65c.

___  30c. 

___ 35c. 

__  65c. 
__  75c.

$1.50 
____ 90c. 
.„ $1.50 
.... $2.50

“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk-

Pranešu, kad metinis suoti kraštai.
LDS Connecticut apskri- _ . ..
čio susiviažiavimas įvyks J°Je Yra 9 litanijos 
18 d, gruodžio, 1938 m. Se- ir Įvairiausių maldų, 
sijos prasidės 1-mą vai. p.
p., šv. Andriejaus parapi- Kaina 
jos salėje, kąiųpas Stanley 
ir Church Sts^ &ew Bri
tain, Conn. Malonėkite vi
sų kp., atstovai dalyvauti,
šiame suvažiavime. Be to,1366 West Broadway,

. $3.00
65c.

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

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum.
Užsakymus praicme siųsti:

DARBININKAS
So. Boston, Mase.
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DARBININKAS 8

(Iš Savanorio Kūrėjo Mato Strumskio 
Atsiminimų)

Lapkričio 23 d. visa Lie- bėjo į savo dalį, bet pusiau-! 
tuva iškilmingai švenčia ■ kėlėje pamatė nuo kalno 
savo kariuomenės 20 metų!besipilančias grandines, 
jubiliejų. Didelis visų susi- Puolė bolševikus latviai, 
domėjimas ta švente aiš- stovėję lietuvių kairėje, o 
kiai rodo, kiek kariuomenė dešinėje buvo lenkai, 
yra nusipelniusi savo kraš-Į Iš Dauguvos fronto 
tui tiek kovose dėl laisvės, Stromskio dalį išvežė prieš 
tiek taikos meto gyvenime, bermontininkus ties Rad- 
Čia susinažinkim su vienu viliškiu. Čia buvo sudary
tu kovų momentu. O tokių tas specialus karių būrys,' 
momentų buvo daug. Visi, pavadintas “Mirties bū-j 
jie sudarė gražų ir garbin-Jriu”. Būryje buvo kelias- 

Lietuvos kariuomenės dešimts vyru, pačių atkak- 
laimėjimų vainiką, kuris liausiu ir kiečiausių kovo- 
ia dabar puošia ir stiprina tojų. Būriui vadovavo virš 
būsimoms kovoms dėl savo Venckūnas. Į šį būrį pate- 
krašto laisvės.

Matas Stromskis gimė mirties būrį jis pasakoja: 
1897 m. gegužės 29 d. Lie-j Mirties būrys nuvyko į 
palotos d v., Prienų valšč. bermontininkų užimtą 
Išgirdės apie Lietuvos ka- Radviliškį. Sustojo načia- 
riuomenės kūrimą, tėvams me miestelyje, prieš baž- 
nriešinantis, 1919 m. sau- nvčią, mūriniame name, 
šio 7 d. atvyko į skirstymo Vvrai iki dantų apsigin- 
ounktą Kaune. Iš ten pas- klave ir bet kam pasiruo- 
kirtas į 2 p. pulko 4 kuopą, še. Vokiečiai viena dieną

M. Stromskis iš kovų me- staiga pasirodė prieš būs
to štai ką pasakoja:

Prie Daugpilio jų kuopa džius, nukreiptus į duris ir 
gavo karinę aprangą. Šovi- langus. Keli ju metėsi i du-i čiai vis artėjo ir artėjo, su- 
nių ir granatu atsirado už-'ris ir pareikalavo išduoti -----' -----
tenkamai. Priešas apšau- mirties būrio vad?. Kariai 
dvdavo artilerijos ugnimi, atsisakė. Tuo pačiu metu 
bet ilgą laiką puolimo ne- vokiečiai greit atėmė iš 
buvo. Kariams nusibodo vieno ir kito ginklus — no- 
ankasuose sėdėti. Pradėjo rėjo būrį nuginkluoti. Bet 
rengti įvairias “medžiok- Mirties būrvs nei išstatytų 
les”. Prieš Daugpilį, kur i- kulkosvaidžių, nei grasini-' 
sistiprinę laikėsi bolševi- mų neišsigando. Būsena 
kai, buvo žydu kapinės, pasidarė sunki. Tuojau vi-i 
Prie ių Fulėio stambus ru- sus įsiveržusius vokiečius 
so ūkis. Trys vyrai iš šio ū- apsupo, nuginklavo ir už- 
kio tarnavo pas bolševikus, darė tame pat name. 
Nors ūkis gulė jo tarp bol-1 Prieš pusiaunaktį M. bū- 
ševikų ir lietuviu pozicijų, rvs pro langa pasiuntė sa- 
bet kareiviai ateidavo du o- vo žvalgą su pranešimu pas 
nos mainvti i niena. Suži- nulko vadą. Žvalgas grįžo 
nota, kad bolševikuose tar- npieš rvtą su įsakymu Da- 
nauia sūnūs dažnai ateida- sitraukti. Mirties būrvs 
vo į namus. Trvs mūsiškių: tvarkingai iš Radviliškio 
nusk. Stromskis, pusk. Pe- išėio. 
traitis ir eil. Jonas Pyra-- Naktį, mirties būriui dar 
alus sumanė juos paimti., tebesant Radviliškyie. dva-

r -

Klaipėdos krašto vaizdas. Lauksargių bažnyčia, Pagėgių apskri
tyje. VDV

»j
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ko ir pusk. Stromskis. Apie

tinę, išstatė

1 Mirties būrys. Prie dvaro 
iš kažin kur atsirado dar a- 
nie 20 lietuvių kareivių. 
Pasirengė nuo bermonti
ninkų gintis.

Bermontininkai puolė ne- 
nanrastai atkakliai, nežiū
rėdami i stipriausią ugnį. 
Mirties būrio šautuvai taip 
įkaito, kad medinės dalys 
rūko. Stromskis pabrėžia, 
kad nė gaiduko spaust ne
reikėjo — įdedi šovinį, už- 

kulkosvai- darai spvną, ir nuo įkaiti- 
mo pats iššaudavo... Vokie-

• v
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Stromskiui: “Tik išgirdęs tas. Kairių kaimo gale bu
tai, vienas mūsiškių pašo- ve vokiečiai pastojo kelią, 
ko ir nubėgo už klojimo. Vieni iš Mirties būrio liko! 
Maniau, kad jis apibėgs prie belaisvių, o kiti puolė; 
aplink ir atsiras prie namo prie namų ir mėtydami 
iš kito šono. Pašokau ir aš. granatas išblaškė kelią pa- 
Bėgau pro kitą galą ir me- stojusius raitininkus. Už 
čiausi į namo duris. Tiesiai poros kilometrų geležinke- 
įbėgau į kambarį. Pilnas lis. Išgirdome einantį trau- 

' kambarys išsirengusių vo- kinį. Išgirdę, matyt, kau- 
l kiečių. Jie pakele užmiego- tynęs Kairių kaime, jie 
j tas galvas, baisiausiai nūs- stabtelėjo.
tebo. Kampe stovėjo sus- “Mirties būrys”, prasi- 
tatyti šautuvai. Užstojau veržęs pro vokiečius, išėjo 
ir vokiškai surikau. Vienas iš kaimo. Mūsų kelio kryp- 
jaunas vokietukas atrodė tis buvo kain tik pro aele- 
vnačiai įširdęs. Jis paerie- žinkeli. Traukiniu važiavęs 
bė rankinę granatą. Laiky- vokiečiu ešelonas mus pa- 
damas viena ranka apati- matė. Tačiau, matyt, gal- 

' nes kelnes, kita švaistėsi vodamas. kad mūsų nedi- 
su granata, sukdamas an- delį būrelį seka vyriausios 
link. Mano šautuvas buvo mūs jėgos, praleido nekliu-

jo.
Dvarelvie būrys išbuvo 

4 dienas, saugodami ji nuo 
vokiečių naujo puolimo. 
Vakare atvyko su III bata
lionu kar. Petraitis. Jis tu
rėjo perkirsti Šiaulių — 
Radviliškio geležinkelio li
nija. Mirties būriui vado-: 
vauti pasiėmė karininkas 
Butkevičius ir pulko gydy
tojas.

24 vai. naktį Mirties bū- 
r^s išvyko žvalgvbon. Už
pakaly ėjo batalionas. A- 

. .------------~ ------------------------ ----’tėies į Šniuraičiu kaimą,
Naktimis tvkojo apię 2 sa- retyje buvo anie 20 ber- mirties būrys nėjo vieške- 
vaites. Užeidavo iš bolševi-1 montininku. Kitos dalies iiu. bet laukais Kairiu link, 
ku nusės, pasislėpdavo prie. kareiviai atslinko iki dva- Batalionas žvgiavo keliu ir 
klojimo ir laukia. Bolševi- relio ir bermontininkus už- sutiko 4 pėst. nulko žval- 
kai. tačiau, kažin kodėl ne- nuolė. Nors prie duru nrie-^1S. šie pranešė, kad prie

šai turėjo pasistatė kulko-. §as vra čia pat. Mirties bū- 
svaidį. bet kulkosvaidiniu- pvg tuo būdu nieko nežino- 
ka paklojo, o likusiems 
nro langus sumetė grana
tas.

KOVA SU BERMONTI
NINKAIS

Vokiečiai iš ryto pasi
traukė, bet netrukus jų at
žygiavo apie bataliona. Jie 
vyko atkeršyti dvarelio sa- Vo didelis. Vokiečiai, kaip 
vininkui Butkevičiui. Dva-• nasirodė, iš kaimo nebuvo 
rui ginti buvo pasiųstas išėję, bet tik nujoję į kitą 

gala. Mirties būrio karei
viai užsirūkė ir vėl traukė 
geležinkelio link. Už poros 
kilometru pasigirdo atski
ri šautuvų šūviai. Būrys 
stabtelėio griovyje išaiš
kinti padėtį. Jie buvo nuo 
plento per 1 km. Nuo Rad
viliškio Šiaulių link plentu 
slinko dvi virtuvės. Virš. 
Venckūnas riktelėjo: “Kas 
sutinka, vvrai. tas virtu
ves paimti?” Stromskis ir 
dar 5 kareiviai tuojau pasi
siūlė. Stromskis vadovavo 
Ratkevičiui, Kairiui. Juo
zui Medelinskui. Kačiaus- 
kui ir dar vienam. Tačiau 
ž^<ris nebuvo sėkmingas. 
•Tie bėgo virtuvėms už a- 
kių. bet važiavę pastebėjo. 
Paplakė arklius ir su tren
ksmu nurūko. Visas šeše
tukas nrie plento nutarė 
dar palaukti. Taip belau
kiant grobio, pasirodė 
plento sargo žmona. Ji už
dususi pranešė, kad iu na- 
me’vie, kambaryje yra vo
kiečiai.

NUGINKLAVO VOKIE
ČIUS

Šis mirties būrio karių 
žygis labai įdomus, ir leis
kime kalbėti pačiam

kai. tačiau, kažin kodėl ne
bedrįso atsilankyti.

MIRTIES BŪRYS
Vieną naktį Stromskis ir 

Pyragius vėl slapstydamie
si patruliavo prie sodybos. 
Staiga išdygo 15 ginkluo
tu vyru. Buvo Pradėję švis
ti, ir vyrai norėjo grįžti į 
namus. Ir vieni ir kiti grie
bė tinklą. Pasirodo, buvę 
lenkai, kurie pranešė, kad 
šiandien bus puolimas. 
Stromskis ir Pyragius sku-
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ATOSTOGOS LIETUVOJE
Nieko negalėjau atsaky-Rašo I ]

Jonas Mončiūnas Įti. o tik pamąsčiau, kad jei-
Amerikoje išgyvenęs 30 neužmiršiu savo ma-

metų, minėdamas savo ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį, sumaniau aplan
kyti Lietuvą. Niekad netu
rėjau mintyje negrįžti į 
Lietuvą arba jos nepama
tyti. Ir iš Lietuvos išvažia
vau tik trims metams, o 
čia, žiūrėk, tik po 30 metų 
turėjau Drogą ją aplankyti, 

i Dabar ką Lietuvoje mačiau 
ir patyriau noriu su Gerb. 

I “Darbininko” skaitytojais 
pasidalinti savo įspūdžiais.

Važiuoti ar nevažiuoti 
šiais metais vieni taip pa
tarė. o kiti kitaip. Mano 
sūnūs patarė važiuot a- 
biem su žmona. Vienas sū
nus iš mokyklos parašė 
šiaip:

“Mano Tėveliai,
“Patariu tau tėve važiuo

ti Lietuvon ir aplankyti 
savo mamytę pakol ji gyva. 
Aš žinau, kad būtų geriau 
važiuoti kada aš baigsiu 
mokyklą, bet gal tada bus 
per vėlu — tavo senos ma
mos gal jau ne bus. Jeigu 
aš išgyvenčiau kitur 30 
metų ir Parvažiuočiau į na
mus jus atlankyti po tiek 
metų, kaip jaustumeis? 
Tai taip jausis tavo mama, 
pamačius savo sūnų ir jo 
žmoną po 30 metų”.

v •

mos, tai gal neužmirš ir 
manęs mano sūnūs.

Dėkų p. A. Mažeikai, Lie
tuvos Vvčių ekskursijos 
vadui ir “Darbininko” Lai
vakorčių agentūrai, gegu
žės 21 d. š. m., pirmą kartą 
išvykau su savo žmona 
New Amsterdam laivu į 
Europą.

Kūmai pp. Žalnieraičiai 
ir kiti draugai surengė 
mums išleistuves ir apdo- 

’ vanojo puikiu lietšvarkiu 
(raincoat), o pp. Volunge- 
vičienė, Simonavičius ir 
sūnūs net į New Yorką pa
lydėjo. Sudiev visiems!

Laivu važiavome 36 lie
tuviai, kurie ir sudarėme 
L. Vyčių ekskursiją. Aš su 
žmona, pp. A. Mažeikai, A. 
Ksenaitytė ir kun. V. Ma
tulaitis važiavome turisti
nėj klasėj, o kiti trečioje, 
bet veik kasdien sueidavo
me. Laivas puikus ir patar
navimas kogeriausias. Tai 
ne laivą, bet palocių turi 
Holland American Line. 
Laive buvo įvairių pasi
linksminimų. Vieną kartą 
turėjome organizuotai su 
kitomis tautomis dainų va
karą. Ir ką gi, mes sudai
navome tikrai geriau už 
kitus. Taip ne tik mes su
pratome, bet ir kiti mums 
sakė. Kit«> kartą vien lietu
viai turėjome baliuką. Gra
žiai pasilinksminome, pa
dainavome.

Iš Roterdamo kelionė 
traukiniu buvo nubodi. 0- 
landijoj tikrai nenorėčiau 
gyventi: laukai žemi, na
meliai maži, o juos skiria 
perkasas, kuriuo veža lai
veliais šieną ir kitką. Yra 
ir geros žemės, bet yra ir 
smiltyno. Vokietijoje že
mė geresnė. Per Vokietiją 
mums teko važiuoti sek
madienį. Tai labai daug 
matėme vyrus sakant pra
kalbas, kurių klausėsi jau- 

,ni vaikinukai, gal apie 14. 
! 15 ar 17 metų amžiaus. Tie 
vyrai prakalbininkai vaik-

^ami tiršta grandine. Mir
ties būrys pasiliko po 3 šo
vinius ir užsidėjo durtuvus. 
Tada iš pakluonės, iš kie
mo išpuolė su durtuvais 
nriešo pasitikti. Bermonti-: 
ninkai apsisuko ir išbėgio- paruoštas o kambarys ne dydami. Mes praėjome su 

didelis, todėl granatą mes- grobiu, pasukome ir nuėjo- 
ti neišdrįso.

Viso buvo 11 bermonti
ninkų. Liepiau tuojau 
rengtis. Tuo pačiu metu 
dirstelėjęs pro langelį, pa
mačiau iš miško išjojantį 
vokiečių raitininkų būrį. 
Lauke subildėjo šautuvų 
šūviai. Prieangyje kažkas 
ėjo. Būsena pasidarė labai; 
neaiški. Nežinojau kas a- 
teina — savieji ar priešas. 
Laikydamas šautuvą r?"-i 
koše, laisva ranka pradė
jau atsukinėti granatų ko
tų dangtelius. Buvau nusi
statęs įėjusį naują priešą 
smeigti durtuvu ir j liku
sius vokiečius mesti gra
natą. Laimei — įėjo savas 
kareivis Juozas Ratkevi
čius. Iš io sužinojau, kad 
priešo raitininkai mūsiš- 

liko kių šūviais išblaškyti. Rat
kevičius suėmė 11 šautuvu, 
o aš išvariau iš kambario 
vokiečius. Buvo pusnuo
giai, tai leidau 5 minutes 
ansirengti.

Kieme radome vieną ka
rinį ir du rekvizuotus ve- 
Šimus. Juose buvo kareivių R^uVVm liktu teta“, 

LT skui pradėto siūlyti auksi- 
laikrodi. Šitoks io iš<ms- 

P * ' tis ir nepaprastas batų gy- 
, nimas. siūlant brangesnius 
! daiktus, sukėlė didelį įtari
mą, kad batuose kas nors 
nepaprasto vra. Kareiviai 
atkakliai kibo į batus. Pa
galiau jis vilkosi didžiulius 
kailinius ir juos kišo ka-

|

1

damas nužygiavo tiesiai i 
^rieša. Batalionas 
Šniuraičiuose.

Mirties būrys atvyko į 
Kairius. Sutikta moteris 
pasakė, kad bermontinin
kai išioio iš kaimo prieš 10 
— 15 minučių. Kaimas bu- 

Vokiečiai, kaip

me toliau. Vokiečiai tuo 
laiku puolė į kaimą, kur 
buvo ių raitininkai. Girdė
jom šaudymą. Įdomu, kaip 
iie keikėsi kai narnate ata
kuoją savuosius. Mirties 
būrys greit sutiko III ba
taliono patrulius ir sustojo 
Šniuraičiuose.

“SVEČIO” BATŲ 
ISTORIJA

Įdomi istorija buvo su 
keistuoju imtiniu. Stam
bus vyras, su auksiniais a- 
kiniais, dideliuos kaili
niuos, iškrėstas iš karto 
nepadarė jokio įtartino į- 
snūdžio. Jo dokumentai ro
dė esant latvį iš Šiaulių. 
Kišenėse turėjo daug pini- 

Vienas mūsų karys tu
re io visai suplyšusius ba
tus. Jis juokais prasitarė, 
kad būtu nebloga su “sve
čiu” pasikeisti batais. 
“Svečias” turi daug pinigu 
ir. be to. važiuotas — gali 

, netrukus naujus įsigyti. Į 
Išgirdęs apie batus “sve
čias” nenaprastai išsigan
do. Jis iš karto davė pinigų.

Žemaičių krašta.
Kuliuose besiilsint, žval

gas atjojo iš Vėžaičių ir 
pranešė, kad vokiečiai vėl 
organizuojasi. Mirties bū- 
rvs atvyko prie dvaro. Ma
to ant statinės stovi vokie
čių aukštas karininkas, o 
aplink daug vokiečių. Ka
rininkas sako nepaprastai 
karštą kalbą. Mirties bū
rys paleido salvę. Pasidarė 
nenaprasta nanika. Kalbė
tojas nuvirto nuo statinės, 
o bermontininkai bėgiojo, 
nežinodami ko griebtis. 
Netrukus vokiečiai paleido 
į darba kulkosvaidį, bet 
buvo iš dvaro išvyti.

Vakaras. Žmonėms reik
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. --------- ------------ „■------ vyrai praaai oininKai vaiK-
maisto, o arkliams pašaro, gčioja kareiviškai apsiren-

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

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

BROCKERT’S ALE
I •

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

60 Ellsworlh St. 
WorcMtcr, Mass.

PHONE 
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

liau iš žmonių išplėštas 
turtas: antklodės. [ 
vės, maistas. Kariai buvo iš 
aviacijos štabo.

Besiruošdami pastebėjau 
dar dvi gurguoles. Ir jas 
tuojau pat sulaikėme. Pir
miausia puolėme patikrin
ti kas jose yra. Radom 2 
centr. telefono aparatu. 41 ... , , . . ,
, . ,7. . “ • ireiviui, bet batų nedave.
CrnhTbptvarkvdam^rnatali Kareiviai batus nuavė. Ir Gro^ ^tvarkydami mato-|kag nasirodė Auliniuose

• "(batuose rasta įgaliojimai,mai. Medilmskas juos su- “ • .„‘7laiko Vežimuose vienas zemelapiai ir Įvairus doku- 
mentai. Jis buvo iš žvalgv- kailmiuotas vyras, žydas ir , skvriaua Šiauliuose ir moteris. Žydą tuojau pa-'^n 

leido. Jis dūmė ir nudūmė vyko šnlPineJ‘m0 tlksIais- 
į mišką. Medelinskas tikri-' Stromskis gavo jį vesti, 
no dokumentus. Dokumen-'Kelyje jis prisispyręs siū
lai buvo visiškoje tvarkoje.! lė vedantiems didelį tur- 
Norėjo ir šį paleisti. Man ta, kad tik ji paleistų. Esą 
pasirodė kažin kas įtarti- jis turįs Šiauliuose didelius

. «« « « • 1 rr^ «na. . 
pamačiau 
vokišką karabiną. Be to. 
po kailiniais karinius dra
bužius. Nutarėm pristatyti 
į štabą ir išaiškinti asme
nybę.

Sugrįžom nas likusį Mir
ties būrį. Bataliono iš už
pakalio nesulaukdami, at
vykome atgal. Pasiekėme __ . .
Kairių kaimą. Gatvė jis bėgte į bėgo^~ Paskui vijo
šmektelėjo raitininkas, ki- bermontininkus per visą

I

Du kariai nuvyko į dvarą 
parūpinti. Dvaro savinin
kas juos nepanrastai iško- 
liojo, tiesiog išvijo. Tada 
supvko Stromskis ir dar 
du. Dvaras didžiulis, tuš
čias. Vienam kambaryje 
išgirdo balsus. Pabaladojo. 
Niekas neatsakė. Pareika
lavo atidaryti
Pradėjo versti — iš vidaus 
trenkė trvs revolverių šū
viai. Kariai atidarė ugnį į 
duris ir tuoj šūktelėjo, kad 
išsprogdinus. Duris atida
rė. Kambaryje rasta šeimi
ninkas ir du vokiečių kari
ninkai. Karininkai buvo 
nusiųsti į štabą, o iš šeimi
ninko griežtai pareikalau
ta maisto. Atsirado tiek 
gėrybių, kad salima buvo 
metus maitintis.

Vėliau Mirties būrį išfor
mavo, ir Stromskis buvo 
paskirtas į 2 nėst. pulko 7 
kuopą.

niekas.
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1 Pakėliau antklodę ir namus, daug pinigų. Tegul 
vežimo dugne tik su juo kartu vyksta — 

bus aprūpinti vedą kariai 
visam amžiui. Mirties bū
rio kareivių širdys ne vaš
kas, o patys — ne vaikai. 

| šnipas buvo pristatytas 
kur reikia ir karo lauko 
teismo sušaudytas.

Mirties būrys dalyvavo 
paimant JRadviHškį ir į jį

bermontininkus per visą

J

ge; turi būti aiškino apie 
vokiečių didvbę, jaunimą. 
O jau tais Hitlerio ženklais 
tai ne tik geležinkeliečiai, 
bet ir šiaip dauguma žmo
nių apsikabinėję nešioja. 
Išrodo ne rimta, bet taip 
turi daryti.

Jau Eitkūnai ne toli. Sa
ko, nuo Virbalio iki Kauno 
pusantros valandos važiuo
ti. Jautėmės geriau, nes 
jau nusibodo trankytis.

(Bus daugiau)
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William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN
Dėl Skubaus Patarnavimo 

šaukite

STETSON
FUELCORPORATION

496 First Street, So. Boston, Mass.
Tel SOUth Boston 154*

New 
Engiand 

COKE
A KOPPI8S PROC

į




