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Vokiečiai Turi Kraustytis 
Iš Baltijos Valstybių

Copenhagen, Danija, — 
Spalių 9 — Vokietijos ats
tovai Estijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoj kreipėsi į tų val
stybių užsienių ministrus, 
kad jie išduotų leidimus 
vokiečiams, gyvenantiems 
minimose valstybėse grįž
ti į Vokietiją.

Kaip žinome, Hitleris, 
kalbėdamas reichstage, 
pareiškė, kad jau atėjęs 
laikas apsikeisti žmonė
mis, gyvenančiais įvairiuo
se kraštuose. Iš to supran
ta, kad Hitleris nori, kad 
visi vokiečiai, Vokietijos 
piliečiai grįžtų į savo že
mę. Vakar jau visuose Bal
tijos uostuose stovėjo Vo
kietijos laivai ir laukė sa
vo piliečių. Vyrai militarių 
metų vežami pirmiausia, o 
paskui ir kiti. Vien Latvi
joje esą 60,000 vokiečių 
kolonija, o Estijoj apie 16, 
000.

Hitleris Nori Apgyvendinti 
Žydus Lenkijoje

Vokietijos diktatorius 
Hitleris planuoja Vokieti
jos žydus apgyvendinti 
buvusioje lenkų sostinėje 
Varšuvoje ir kitose Lenki
jos dalyse. Viso pasaulio; 
žydai smerkia Hitlerio 
planą. Jung. Valstybių di
desniuose miestuose įvy
ko žydų susirinkimai, kur 
jie priėmė rezoliucijas 
prieš tokį Hitlerio planą.
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“AUŠROS” CHORAS, Gardner, Mass. Pirmoje eilėje, iš kairės dešinėn: A. Juškienė, Matilda Kukaus- 
kaitė, Elena Sabulytė, Paulina Galvanauskaitė, Julia Bartkiūtė, Veronika Armonaitė. Eliza Žiliūtė, Pranciš
ka Tauteraitė, A. Nakutienė, Elena Kemzūraitė. Antroje eilėje: Jadvyga Dagelytė, Petronėlė ir Elena Bart- 
kiūtės, Rožė Lukaitė, raštininkė Elžbieta Udickaitė, vice-pirmininkė Ona Bartkiūtė, chorvedys Jurgis Sta
čiokas iš Athol, Mass., pirmininkas Petras Aukštikalnis, iždininkė Gabrina šekšnytė, Emilia Armonaitė, E- 
lena Masionytė. Trečioje eilėje: B. Majauskaitė, Jonas Karlonas, Elena Rodskytė, M. Lukaitė, Elena Dagely
tė, Julia Buivydaitė, Juozas Barauskas (Darrus), Bronislovas Dapkant, Elena Lukaitė, Elžbieta Petrauskai
tė, Ona Genytė. Paskutinėje eilėje: Stasys Grigas, Bronislovas Baltusninkas, Vilimas šerkšna, Fridrichas 
Merill, Paulina Tarasevičius, Juozas Arminas, Jonas Butėnas, Bronius Parnauskas, Juozas Sabulis, Paulius 
Matukas, Juozas Grigalauskas, Antanas Radelis ir Aleksandras Nakutis.

Amerikos Katalikai Stovi Už
Vilniaus Atvadavimą

Pasiųsta Kablegrama I Lietuvę
Amerikos Lietuvių R. K. < ir prašome vyriausybės 

Federacijos ir Lietuvių R.[stengtis atgauti Vilniaus 
K. Susivienijimo Amerikoj: kraštą, nedarant su oku- 
centro valdybos pasiuntė pantais kompromisų, ku- 
į Lietuvą per Eltą tokią rie pažeistų valstybės su-

Maskva, Rusija, spalių 9, 
Lenkijos ambasados ir 
trijų konsulatų štabas 
planuoja vykti iš Maskvos 
į Suomiją, nežiūrint to, 
kad Jerzy Matusinsky, 
Lenkijos konsulas Kieve ir 
du šoferiai dar neatsirado. 
Sakoma, kad Matusinsky
pereitą sekmadienį išvyko; 
iš Kievo su dviem šoferiais! 
automobiliu ir negrįžo, i 
Maskvoje dar yra 112 as
menų, kurie buvo pasiruo-: 
šę išvykti iš Maskvos kaip! 
tik rusai įžengė į Lenkiją, 
bet išvykimą atidėjo. Da
bar jie ilgiau nebegali būti 
Maskvoje.

Iš Suomijos lenkai pla
nuoja vykti į Angliją ari 
Prancūziją.

I
i
I
I
kablegramą:

“Pranešame jums, bro
liai, kad mes, Amerikos 
Lietuviai, griežtai stovi
me ir stovėsime už pilną 
Lietuvos nepriklausomybę

verenumą”.
Po kablegrama pasirašė 

Federacijos pirmininkas 
Dr. A. Rakauskas ir Liet. 
R. K. Susivienijimo pirmi
ninkas L. Šimutis.

ITALIJA SIŪLO NEUTRALUMO 
SUTARTIS BALKANŲ 

VALSTYBĖMS

Rusija Jau Pasiuntė 
Kariuomenę Į Estiją

Per radio praneša, kad 
sovietų Rusija jau pasiun
tė raudonosios armijos 
būrius, kaip buvo numaty
ta sutartyje. Taipgi ruo
šiasi siųsti ir į, Latviją.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBINIHKO

Laivakorčių

I TEL lOBŪITOrt 2680.
---------- -------------

Kaunas, Lietuva, spalių Bet jeigu Lietuva nusi- 
i9 — Lietuvos delegacija teiktų nepriimti sovietų 
grįžo iš Maskvos pasitarti reikalavimų, tai kas tada? 
su savo vyriausybe svar- Vienaip blogai, 

ibiais klausimais, kurie iš- blogiau.
kilo Maskvoje.

Grįžusiai Lietuvos dele
gacijai vadovavo vice-pre- 
mieras p. Kazys Bizaus
kas.

Kaip žinome, sovietų ko
misarai privertė Estiją ir 
Latviją pasirašyti taip va
dinamas “savitarpinės pa- 

, galbos” sutartis, kurios 
davė teisę sovietų Sąjun
gai pasiųsti savo kariuo
menę į tas valstybes, pa
imti savo kantrolėn uos
tus ir tt. Tokių pat teisių 
sovietai reikalauja ir iš 
Lietuvos, o gal dar dau
giau.

Jeigu Lietuvos delegaci
ja antrą kartą grįžo iš 
Maskvos pasitarti su savo 
vyriausybe, tai turi būti 
sovietai stato Lietuvai ne
priimtinas sąlygas. Iš Lie
tuvos buvo nuvykę vice- 
premieras p. Kazys Bizau
skas, kariuomenės vadas 
gen. Stasys Raštikis, už
sienių ministras p. Juozas 
Urbšys, keliolika eksper
tų.

Buvo žinių iš Vokietijos, 
kad sovietai nori gauti 

, Lietuvos sutikimą statyti 
ant Lietuvos žemės ties 

I Klaipėda tvirtoves, pasta
tyti keletą aerodromų so
vietų oro laivynui, pasta
tyti garnizonus sovietų 
kareivių Lietuvoje. Jeigu 
Lietuva sutiktų leisti so
vietams visą tai padaryti, 

į tai Lietuva nebeturėtų jo
kios laisvės savo šalyje.

kitaip dar

deryboms, 
sovietų ir 
agentūros

Prasidėjus 
užsienis, ypač 
vokiečių žinių 
skleidė įvairias žinias apie
sovietų - lietuvių derybas. 
Ramino lietuvius, kad so
vietų komisarai sutinką 
grąžinti Vilniaus kraštą 
Lietuvai; kad sovietai grą
žins Vilnių, jo užgrobimo 
sukaktuvėse. Suprantama 
visos toe žinios nebuvo o- 
ficialės sovietų žinios.i

|
Spalių 9 d., Lietuvos de

legacijai grįžus iš Mask
vos, užsienio žinios prane
ša, kad Rusija sutinkanti 
atiduoti Lietuvai visas Vil
niaus srytis, kurios yra 
lietuvių apgyventos, apart 
to Rusija sutinkanti Lie
tuvai grąžinti Švenčionių 
ir Trakų srytis, kaip ly
giai ir Vilniaus miestą su 
sąlyga, kad lietuviai duos • 
apsisprendimo teisę mažu
moms. gyvenančioms tose 
vietose.

Tie patys šaltniai prane
ša, kad Sovietai už tai rei- 
kalauna, kad Lietuva leis
tų jiems įsteigti karo or
laivių bazes Vilkaviškyje, 
Kaišedoryse ir Palangoje.

Sovietai Pasižada Skubiai Siųsti 
Produktus Vokietijai

I Maskva, Rusija, spalių 9, 
— Vakar čia atvyko gausi 

i Vokietijos vyriausybės 
, vadovaujant 

Dr. Karl’ui Rittler’iui, ga
lutinai susitarti apie pasi
keitimą produktais. Vo
kietijai, matyt, labai rei
kalingi produktai, o sovie
tai nesiskubina jų siųsti, 
nes ir jai pačiai yra reika
lingi. Vokietijos delegaci
joje yra 14 ekspertų. Dele
gacijos pirmininkas Dr. 
Rittler bus Maskvoje dvi 
dienas, 

nė pasiekė Rusijos - Vokie- greičiausia užtruks dvi 
tijos demarkacijos liniją. 
Be to, vokiečiai sako, 
kad jie paėmė 10,200 ran
kinių ginklų, 205 kanuo- 
les, 20 patrankų, daugiau 
kaip 5,000 arklių ir kelioli
ka vežimų su karo reik
menimis.

16,855 Lenką Pasidavė 
Naciams

Berlynas, spalių 9 — delegacija, 
! Vokietijos karo viršinin
kai praneša, kad lenkai 
nors oficialiai ir buvo su
mušti, bet arti Kock dar 

Į buvo lenkų likučiai. Vokie- 
■ čių kariuomenė lenkus pri
vertė pasiduoti. Paėmė į 
nelaisvę 1,255 lenkų kari
ninkus ir 15,600 kareivių. 
Kada vokiečiai paėmė len
kus į nelaisvę ir nuginkla
vo, tai vokiečių kariuome-

Spalių 9 d. iš užsienių a- 
tėjo žinios, kad Vilniuje 
“darbininkai masiniuose 
susirinkimuose priima re
zoliucijas ir prašo sovietų 
leisti Vilniaus krašte į- 
steigti sovietų darbininkų 
tarybas”.

♦ tris

o visa delegacija
ar

savaites.
O kai dėl Britanijos ir 

Prancūzijos karo prieš 
Vokietiją, tai Hitleris pa
sakė, kad jų pastangos e- 
sančios bergždžios. Jeigu 
jom ir pavyktų sumušti 
vokiečius, tai dar tuo ne-

Jugoslavijoj, Vengrijoj, 
Rumunijoj ir Graikijoj 
pripažįstama, kad dėka I- 
talijos dar nepralietas 
kraujas Pietrytinėje Eu
ropoje.

Budapeštas, Vengrija, — 
■ Spalių 9 — Pranešama, 
kad Italijos vyriausybė pa
siūlė Jugoslavijai ir Ven
grijai naujas draugingu
mo sutartis. Kadangi ma
žosios Europos valstybės 

j nenori karo, tai šis Italijos 
į pasiūlymas buvo nuošir
džiai priimtas.

Italija turi būti nori su
trukdyti Vokietijos ir Ru
sijos pasiryžimą dominuo- aienj, spalių o a. jvyxo a. a. j lem palaidotas st. Mary ot, Kaunas_  Kauno bur
ti Balkanus. Jeigu Jugo-. Kardinolo Mundelein iškil-; the Lake seminarijos kop-: mjstras Merkys išleido at- 

j slavija ir Vengrija susiar-į mingos laidotuvės. Iškil-' lyčioje — j-—-*--- — ->-• --
tins su Italija, tai diplomą-' mingas gedulo šv. mišias džiuoju altorium, 
tai sako, kad jas paseks pontif ikavo Apaštališkas į
Rumunija ir Bulgarija. Iš Delegatas J. Valst. arki-: A. a. George William 
Jugoslavijos autoritetin- vyskupas A. G. Cicognani.; Kardinolas Mundelein bu- 
gų šaltinių pranešama,' Asistavo keturi vyskupai.! vo trečiasis Chicagos arki- 
kad dabartinės derybos su Giedojo trys chorai. Šv.! vyskupas. Gimė liepos 2, 
Italija yra tik pradžia “di- Vardo katedra buvo pilna 1872 m. Mirė spalių 2, 1939 
dėsnių dalykų, negu pa- Katalikų Bažnyčios vadų, m. 
prasta sutartis”.

Be to, Italija per pasta- tybių atstovų. Gausi minia, 
rasias savaites bando gau- žmonių netilpo į katedrą,' “Jei turėčiau visą tikėji-Į 
ti Turkijos ir Graikijos pa- turėjo stovėti gatvėse. J _ 
sitikėjimą. Jau atitraukei Pamokslą pasakė Los kelti 

'savo kariuomenę nuo Į Angeles arkivyskupas J.
1 Graikijos rubežiaus. ! Cantwell.

Į Čekas Nužudęs 67 
Vokiečius

Paryžius, spalių 9 
Prancūzų laikraštis 
duoda žinią iš Šveicarijos, 

I PAT ATDOTAę A A KAPOTNO kad čekas aviatorius padė- r AEriALAJ A rlD IV/AIVL/AL NV7“ jęS miną arti Pragos aero-
LAS MUNDELEIN drome kuri sprogusi už-

-------------------- tį.
Chicago, III. — Penkta-Į A. a. Kardinolas Munde- 

dienį, spalių 6 d. įvyko a. a. lein palaidotas St. Mary of i

I
pa-

kriptoje po di- sišaukimą į visus laisvus

organizacijų atstovų, vals-

mą taip, kad galėčiau per-i 
‘ 1 kalnus, neturėčiau 

gi meilės, aš esu niekas”.
I Rom. 13, 20.

nuo karinės prievolės vy-i 
rus ir į moteris, kviesda-i 
mas užsirašyti savano
riais ugniagesiais, kurie e- 
sant reikalui padėtų mies
to gaisrininkams.

I Kaunas — Statistikos 
žiniomis, Lietuvoje šiuo 
metu yra arti 23,000 pre
kybos įmonių. Šiems me
tams yra išduota 22,867 
prekybos įmonių verslo 
liūdyjimai. Pernai tuo pat 
metu buvo išduota 22,519.

Berlynas, Vokietija, spa
lių 9 — Pereitą penktadie
nį Vokietijos diktatorius 
Hitleris pasakė kalbą 
reichstage (parliamente). 
Kalbėjo ap,e Lenkijos su
draskymą, karą ir taiką,
bet jokio konkretaus pa- būtų užtikrinta taika Eu- 
siūlymo nedavė. Pateisino ropoję, nes 
ir Rusijos įsibriovimą į tiprėję stotų ginti savo tei- 
Lcnkiją. Jis pareiškė, kad sės. Vokietija šiandien nie- 
Lenkijos suskal d y m a s ko nereikalaujanti iš Ang- 
duodąs galimumų užtik- lijos ir Prancūzijos, sako 
rinti taiką Europoje, nes Hitleris, tačiau apsisukęs 
lenkai esą buvę nesuvaldo- pareiškė, kad ji reikalauja 
mi, netvarkūs. Lenkijos sugrąžinti jai kolonijas, 
padalinimas esąs tai Vo- kurias jinai valdė prieš pa- 
kietijos ir Rusijos reika- saulinį karą.
las, ir kitos valstybės į tą Hitleris pagrasino An- 
reikalą neturi kištis. Hit- glijai ir Prancūzijai, jeigu 
leris pareiškė, kad gali bū- jos norės kariauti, tai bus 
ti atstatyta Lenkija, bet sutriuškintos. Jos nebega- 
tik tokia, kuri priklausytų lės užmesti Vokietijai ant- 
nuo Vokietijos ir Rusijos.

Plačiai išaiškino Vokieti
jos - Rusijos susitarimą. 
Hitleris pareiškė, kad na
ciai neturį nieko prieš An
gliją ir Prancūziją, ir su 
tomis valstybėmis norėtų 
turėti gerus santykius, y-

vokiečiai sus-

rosios Versalio sutarties.
Iš Hitlerio kalbos visi su

prato, kad jis dabar norė
tų užbaigti pradėtą karą, 
bet kaip? Anglija ir Pran
cūzija, nors ir nenori karo, 
bet nepasitiki Hitleriui, 

turėti gerus saniyKius, y--Jos norėtų, kad Vokietijo- 
pač su Anglija, be kurios :je susidarytų vyriausybė, 
pritarimo esą neįmanomai kurios žodžiams būtų gali- 

> taika Europoje. ma tikėti.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sovietų Rusija Ir Latvija Pasirašė

Viešosios Vakarinės 
Mokyklos Žinios Iš Lietuvosį mų, visomis išgalėmis dir- 

, bti tėvynės stiprinimo dar
bą ir skirti visas jėgas ir 
visą laiką patvariai krašto 
ateičiai kurti.

■ ■ i —B

TapDancing Fool
i

NEW YORK—(Speciali—Bill 
Robinson, Old Man Rhythm to 
millions, is standing them in the 
aisles nightlv at the Musie Hali 
at the New Y«rk World’s Fair. 
Bill taps his way to the audience’s 
heart as he plays the role of the 
Emperor in Michael Todd’s Hot 
Mikado.

4

Kaunas — Nors abudu įdarė net keli šimtai. Dėl 
Lietuvos cukraus fabrikai! 
greitu laiku pradeda ga
minti cukrų iš šių metų 
cukrinių runkelių derliaus, 
tačiau, atsargos dėliai, už- 

‘ pirkta cukraus ir užsie
niuose. Jau Liepojun at
gabenta 13.000 maišų po 
100 kg. maišas ir dar lau
kiama apie 7,500 maišų. 
Šiemetinis mūsų cukrinių 
runkelių derlius yra neblo
gas, atrodo geresnis už 
pernykštį. Viso šiems me
tams cukraus runkelių y- 
ra kontraktuota 180,000 
tonų.

Cambridge, Mass.—Spa
lių 17 d. atsidaro viešosios 
vakarinės mokyklos, ku
riose bus mokoma anglų 
kalbos ir pilietybės. Vaka
rinės mokyklos klasės bus 
Rindge Technical Buildin- 
ge, Broadvvay arti Public 
Library.

Pamokos bus antradie
nių ir ketvirtadienių 
karais nuo 7:30 iki 
vai. vakare.

Lietuviai turėtų 
naudoti proga, pasimokyti 
anglų kalbos ir pilietybės.

PITTSBURGH, PA.

tsausrų daugelyje vietų 
pradeda išdžiūti medžiai 
ir kristi pageltę lapai. Pa
kelėmis matyti daug nu- 
džiuvusių jaunų ir senų 
medžių.

Pittsburgo Federacijos 
kritys yra pakvietęs prof. dr. 
K. Pakštą kalbėti Vilniaus už
grobimo sukaktuvių minėjimo 
proga spalių 15 d. Šiemet Vil
niaus minėjimas yra įgavęs ki- 

i to pobūdžio, nes iš vieno užgro- 
biko rankų perėjo kito dar bai
sesnio užgrobiko rankas. Vieti- 

Į niams ir apylinkių lietuviams 
I yra geriausia proga išgirsti šio 
! mokslininko kalbą ir jo nuomo- 
j nę Vilniaus klausimu. Todėl Fe
deracijos apskritys kviečia vi
sas skaitlingai dalyvauti Vil
niaus minėjimo dienoje, kuri į- 
vyks spalių 15 d. 3 vai. p. p., 
Lietuvių Piliečių svetainėje, 
1723 June St., S. S. Pittsburgh, 
Pa. J. B. Tamkevičius.

aps- t

artilerijos bazės, sovietų 
Sąjunga turi teisę palai
kyti savomis lėšomis, vie
tose paskirtose bazėms ir 

1 orlaivių stotims, sovieti
nes sausumos ir laivyno 
j jėgas griežtai apriboto di
dumo: o jų maksimumo 
skaičius bus nustatytas 
tarpsavinių susitarimu.

Ketvirtas Straipsnis — 
Abidvi susitariančios ša

lys pasižada nedaryti jo
kios sąjungos su kitomis 
valstybėmis ir nedalyvau
ti jokiose sąjungose, ku
rios būtų atkreiptos prieš 
vieną ar antrą.

Į Penktas Straipsnis —
Šios sutarties vykdymas 

neturėtų kliudyti susita
riančių šalių vidujinių jų
jų nepriklausomybes lie
čiančių teisių, ypač judvie
jų valstybinį aparatą, eko
nominę ir visuomeninę 
santvarką ir karines prie
mones.

Vietos skiriamos sovietų 
laivyno bazėms ir orlaivių 
stotims (Trečias Straips
nis) lieka nuęsavybe Lat
vijos respublikos.

Šeštas Straipsnis —
Ši sutartis įeis į galią 

kaip tik bus apsikeista už
tvirtintais dokumentais, 

į Apsikeitimas šiais doku
mentais įvyks Rygoje še
šių dienų laikotarpyj nuo 

Į šios sutarties pasirašymo, 
i Ši sutartis galioja dešim- 
' čiai metų, ir jeigu viena ar 
antra iš susitariančių ša
lių neatšauks šios sutar
ties vieniem metam prieš 
sutarties laiko išsibaigi- 
mo, tai ši sutartis automa- 
čiai lieka galioje dar de
šimčiai metų.

Tokia tai sutartis, kurią 
pasirašė Latvija su Rusi
ja. Estija pasirašė ir jau

viena 
pagalbą, 
pagalbą, 

būtų tie- 
viena ar 
jeigu su- 

pavo- 
susi- 

pusės 
Euro- 
jūros

va-
9:30

pasi

Marianapolio Kolegija Auga 
Ir Garsėja

Maskva. Rusija, spalių 9, 
— Pereitą savaitę, spalių 
5 d. sovietų vyriausybė pa
sirašė su Latvijos vyriau
sybės delegacija taip vadi
namą savitarpinės pagal
bos sutartį, kuri yra maž
daug kopija Estijos sutar
ties. Sutartis yra šešių 
straipsnių. Pasirašyta de
šimčiai metų. Ji turi būti 
užtvirtinta laike šešių die
nų nuo dienos pasirašymo.

Štai tie šeši sutarties 
straipsniai:

Pirmas Straipsnis —
Abidvi susitariančios ša

lys pasižada teikti 
antrai visokią 
taip pat karinę 
atsitikime, jeigu 
sioginiai užpulta 
antra šalis arba
sidarytų užpuolimo 
jus vienai ar antrai 
tariančiai šaliai iš 
bile kurios didesnės 
pos valstybės prieš
rubežius arba jų sausumos 
rubežius per Estijos ar 
Lietuvos Respublikų že
mes lygiai, kaip ir prieš 
bazes, nurodytas Trečia
me Straipsnyje.

Antras Straipsnis —
Sovietų Sąjunga pasiža

da teikti Latvijos armijai 
pagalbą ginklais ir kita 
karine medžiaga prieina
momis sąlygomis.

Trečias Straipsnis —
Kad užtikrinus Sovietui 

Sąjungai saugumą ir kad' 
sustiprinus savo nepri
klausomybę. tai Latvijos 
Respublika duoda Sovietų 
Sąjungai teisę turėti so
vietų laivyno bazes mies
tuose Liepoja ir Ventpi- 
lyj (Vindava) ir kelias or
laivių stotis, nuomavimo 
sąlygomis už prieinamą 
kainą. Vietos toms bazėms 
ir orlaivių stotims bus nu- užtvirtino panašią sutartį 
statytos bendru susitari
mu. Apsaugai Irben są- 
smaugos yra duodama so
vietų Sąjungai teisė į- 
steigt pajūrinės artilerijos 
bazė tokiomis pat sąlygo
mis pajūry tarp Ventpilies 
ir Pitraga. Apsaugai laivy
no bazių, orlaivių stočių ir!
r
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Neseniai Marianapolioį 
Kolegijos vedėjai, Tėvai 
Marijonai nupirko kitą 
gražią ir jaukią nuosavy
bę. susidedančią iš gražių 
rūmų ir didelio gražaus 
parko, 100 akerių didumo.

Naujoji nuosavybė yra 
visai netoli dabartinės ko
legijos (kitoje pusėje ke
lio); į ją bus perkelta Ma- 
rianapolio akademija. ’ A- 
kademija (high school) 
bus atskirta nuo kolegi
jos, kaip visai savystovus 
kolegijos dalinys. Taigi 
reikia džiaugtis visiems 
lietuviams ir sveikinti Ko
legijos vedėjus. Tėvus Ma
rijonus, įsigijusius naują 
nuosavybę ir plečiančius 
lietuvių aukštąją mokyk
lą.

*
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Klaipėdos

Kaip Ji Pasiekė Simtį Mėty 
Amžiaus

kiek ankščiau. Lietuva 
verčiama pasirašyti ( o 
gal jau ir pasirašė) pana
šią sutartį. Suomija taip 
pat jau kviečiama į Mas
kvą. Jeigu sovietams pa
vyktų pavergti Suomiją, 
tai “next” būtų Švedija.

Sovietų komisarai dabar

Kaunas — Taupumo ir 
atsargos sumetimais Lie
tuvoje suvaržomas laiki
nai motorino, benzino, ga
zolino, žibalo ir kt. naftos, 
produktų pardavimas, 
taip pat laikinai uždrausta 
parduoti privatiems asme
nims ir reikalams koksą ir 
anglis. Kaip skystasis, 
taip kietasis kuras pirmo
je eilėje taupomas val
džios ir pramonės reika
lams. Gyventojams pata
riama apsirūpinti malkų 
ir durpių kuru. — Minis
trų Tarybos nutarimu dar 
labiau suvaržomas valiu
tos bei mokamųjų priemo
nių išsiuntimas į užsie
nius.

Klaipėda 
gyvenimas yra visiškai pa
sikeitęs. Žmonių nuotai- ; 
kos ir rėžimas čia sudaro I 
tikrą užfrontės vaizdą. . 
Nuo rugpiūčio pabaigos • 
maistas čia jau griežtai re
guliuojamas pagal korte
lių, o prieš keletą dienų į- 
vesta kortelių sistema ir 
visoms kitoms prekėms. 
Nuo rugsėjo 5 d. įvesti 
specialūs prekių kainų pa
kėlimai. kaip karo mokes- 
its. Vietiniai vyrai mobili
zuojami. Laukuose dirba 
moterys ir iš Lietuvos 
samdomieji darbininkai. 
Visiems svetimšaliams 
rugsėjo 4 d. buvo įsakyta 
per 24 vai. apleisti Vokie- 

j tiją, taigi ir Klaipėdos 
kraštą. Nors, buvo aiški
nama, kad lietuvių tas įsa
kymas neliečia, tačiau 
daugelis Lietuvos piliečių 
suskubo tvarkytis doku
mentus grįžti namo. — 
Klaipėdos uostas yra ap
miręs. Svetimųjų valsty
bių laivai, karui prasidė- 

■ jus, išplaukė į savo kraš
tus. Švedų “Marieholm” 

‘ paskutinį kartą ir gi ap
lenkęs Klaipėdą, pilnu ga- 

• ru nuplaukė į Stockholmą.

I

Anglijoje, Jorke, Marė 
Harisonienė prieš kelias 
savaites šventė 100 metų 
amžiaus sukaktį. Sukak
tuvių dieną ji iškalusė Mi
šias ir priėmė šv. Komuni
ją. Dar visiškai neseniai ji 
dėl silpnos sveikatos nus
tojo kasdien lankiusi baž
nyčią.

Harisonienė yra 17-kos 
vaikų motina. 10 iš jų yra 
sūnūs, iš jų gi šeši dalyva
vo Didžiajame kare sava
noriais. Dabar ji turi 58 a- 
nūkus ir 61 proanūkius.

Paklausta, kaip ji sulau
kė tokios gilios senatvės, 
Harisonienė atsakė:

— Reikia sunkiai dirbti, 
paprastai, sveikai valgyti 
ir daug judėti”.

Jinai pati, dar jaunesnė 
būdama, kasdien po porą 
mylių vaikščiodavo į dar
bą ir iš jo pėsčia.

Kaunas — Švedijos ne
paprastas pasiuntinys ir į- 
galiotas ministras Lietu
vai Johansonas gavo nau
ją paskyrimą ir atsisvei
kino su Lietuva. — Nauju 
Vokietijos pasiuntinybės 
sekretorių Kaune paskir
tas ligi šiol dirbęs Vokie
tijos pasiuntinybės sekre
torių Kaune paskirtas ligi 
šiol dirbęs Vokietijos pa
siuntinybėje Varšuvoje 
Fručler von Falkenstei- 
nas.

1940 Nauji Nash Automobiliai

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų SS39.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
f’ETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

turi laisvas rankas, nes 
Vokietija užimta gynimu 
vakarinio fronto, o kitos 
valstybės susisiekti su 
Baltijos valstybėmis nega
li.

Reikšmingas Rusų 
Sprendimas

Kaunas — Dėl nepapras
tai sausos vasaros šiemet 
pasėliai ir pašarai nuimti 
be lietaus, tik jų derlius y- 
ra menkesnis. Rugių der
lius skaitomas geresnis, 
negu pernai, kviečių der
lius taip pat neblogas, bet 
vasarinių javų augimui 
sausros kiek pakenkė. Ta
čiau miežių ir avižų der
lius atrodo nebus bloges
nis negu pernai. Daržuose 
sausros pridarė daugiau 
žalos ir šakniavaisiai bus 
mažesni negu pernai. Do
bilai ir šienas šiemet verti
nami žemiau vidutinio, 
taigi dėl pašarų stokos ū- 
kininkams gali tekti su
mažinti gyvulius, tuo la
biau, kad ir ganyklos yra 
išdžiūvę ir atolai visiškai 
neželia. Nemažai gyvento
jus vargina vandens stoka. 
Daugelyje kaimų tik penk
to, šešto ūkininko šuliny
je begaunama vandens.

• *
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Kaunas — Atlanto nuga
lėtojams didvyriams Da
riui ir Girėnui paminklui l 
statyti jau. pradėtas ga
benti granitas. Iš Vievio ir 
Aukštadvario apylinkių 
jau atgabenta į Kauną 
daugiau kaip 10 vagonų 
granito. 1 
mui dar reikės 
nemažiau kaip 
granito, kurio 
pargabenti iš 
Kretingos apskričių.

Kaunas — Rugpiūčio 
pabaigoje iš Kauno į Vo
kietiją buvo išvykę kelioli
ka lietuvių, kurie “Breme
no” laivu turėjo plaukti į 
Amerikos Jungtines Vals-

Paminklo staty- Be kitų turėjo plau-
sunaudoti 
20 vagonų 
numatoma 
Šiaulių ir

kti j Ameriką vienas Jėz- 
no valsčiaus ūkininkas Jo
nas Noneika su žmona ir 
5 vaikais. Dėl prasidėjusio 
karo visi šie keleiviai į- 
strigo Bremeno uoste, kur 
išgyveno iki rugsėjo 8 d. ir 
tik rugsėjo 12 d. laivu per 
Karaliaučių ir iš čia trau
kiniu grįžo į Lietuvą. Kar
tu su Lietuvos piliečiais, 
grįžusiais į Kauną, atvyko 
ir keli Amerikos lietuviai, 

,kurie buvo atplaukę olan
dų laivu. Tai yra paskuti
niai svečiai iš užjūrių, at
vykę jau karui prasidėjus.

Šiauliai — Čia begrin- 
džiant miesto gatves ras
ta daug labai senų archeo
loginių radinių, kaip tai 
žalvarinių ap y r a n k i ų, 
smeigtukų, platus geleži
nis kardas ir kt., kurie, 

i spėjama, yra iš 4—8 am
žiaus.

-

Kaunas — Nusitęsus va
saros kaitroms smarkiai 

nepaprastai smarkiai pra-' nusekė Lietuvos upės. Ne- 
kaituoja. Bet pasitaiko ir 
tokių žmonių, kurie visai j buvo tiek nusekęs, 
neprakaituoja ir j----- K
prakaituoti. Toks negalė
jimas prakaituoti būna 
sergant šai kuriomis odos: 
ligomis, visišku nusilpnė-j 
jimu, suliesėjimu, sergant 
cukrine liga ir kartais 
džiova. Taip pat labai 
smarkiai viduriuoiantieji.

Negalėdamas prakaituo
ti labai nemalonus. Oda es
ti visai sausa, pašiurpusi. 
Dažnai būna nenumaldo
mi galvos skausmai ir ki
tokie nemalonumai. Nega
lintieji prakaituoti nepa
kenčia kad ir mažiausio

Kam Reikalingas Prakaita
vimas

Labai dažnai girdime 
skundžiantis, kad žmonės

4 Daina apie marčią 1
munas tik 1921 metais te- 

kaip 
negali šiemet. Vietomis upė tiek 

nebegili, kad ją perbranda 
ne tik žmonės, bet ir gyvu
liai. Nemuno vagoje atsi
rado daug seklumų ir salų . Maišyk kiaulėm pilnus viedms. 
salelių. Nuo Nemuno auk- F-- 
štupio iki Jurbarko dides
nių ir mažesnių salų susi- Seiiai-

Kelkis, marti, ilgai miegi; 
Apsuk girnas— kiaulės žviegia.

Nusivilk, marti, angerkytę. 
Imk milinę sermėgytę. 

Nusimauk aukso žiedus.

I

Padainavo 60 m. senutė M., 
užrašė Padangės klajūnas, Ra- 

“P. G.”

uždraudus 
laisvamanių 

teli-

(KSB) Vienas Vokieti
jos ‘‘Naujųjų Pagonių” są
jungos narys persikėlęs į 

į SSSR kreipėsi į Bezbož- 
ninkų centro tarybą pra
šydamas jį priimti į savo 
organizaciją. Savo prašy
mą jis parėmė tuo, kad 
Vokietijoje 
marksistinį
sąjūdį, laisvamaniui 
ko tik viena išeitis — pri
sidėti prie Rozenbergo va
dovaujamo naujųjų pago
nių sąjūdžio. Tą jis ir pa
daręs. ir po hakenkreuco 
priedanga kovojęs su reli
gija. Maskvos centralė pri
pažino jo 
nuosekliais 
bezbožninkų
ją. Taigi rusų bezbožnin- 
kai jaučiasi artimi su vo
kiečių naujaisiais pagoni
mis.

t

Jūs Galite Sutaupyti Pinigų, Įsigydami 
Automatišką Aliejinį Bumeli 

$175.00 Pilnai Įrengtas 
su Minneapolis - Honeywell kontroliais 

ir 275 gal. tanka
Maži Mėnesiniai Išsimokėjimai, pradedant Spalių 1 d.

Kaunas — Kariuomenės 
Pirmūnų Sąjunga, Sava
norių Sąjunga, Atsargos 
Karininkų Sąjunga, Šau
lių S-ga, Tėvynės S-ga, 
Liet. Tautininkų S-ga. Ka
talikų Veikimo Centras, 
Jaunųjų Ūkininkų Rate
lių S-ga, L. T. J. Jaunosios 
Lietuvos S-ga, Pavasario 
Federacija ir Skautų Są
junga bendrai išleido atsi
šaukimą į visuomenę, kur 
be kt. sakoma: Šiandien 
kiekvienas iš mūsų jau ne
tik už save atsako, bet už saulės kaitinimo, 
visą savo tautą. Iš kiekvie
no atskiro mūsų elgesio y- 
ra sprendžiama apie mūsų 
tautos pajėgumą, vertę ir 
garbę. Kiek mes patys sa
ve gerbsime, tiek mus ir 
kiti gerbs. Negali iš kitų 
pagarbos reikalauti tas, 
kas pats save negerbia. 
Savo teises, savo garbę, 

' savo jėgą tauta parodo el- 
gesium ir veiksmais. 
liau atsišaukime išdėsto
ma papunkčiui, kaip rei
kia kovoti su gandų sklei
dėjais ir patiems susival
dyti, būti stiprios dvasios 
ir pasiryžus ginti Lietuvos 
laisvę ir gerovę, stiprinti 
tautos vieningumą ir ven
gti savitarpio nesusiprati-

t

paaiškinimus 
ir jį priėmė į 

organizaci-

'Žmogaus organizmas 
pradeda prakaituoti tik ta
da, kada būna išgydyta ta 
liga, nuo kurios prakaita
vimas buvo susilaikęs.

Prakaitavimas žmogaus 
organizmui reikalingas ke
liais atžvilgiais: 1. Su pra
kaitu pasišalina iš organiz
mo daug nereikalingų dru
skų. 2. pasišalina nereika
lingas perteklius vandens, 

To-Į 3. kada žmogui per daug 
šilta, garuodamas iš odos 
vanduo organizmą vėsina, 
šaldo. 4. su prakaitu pasi- ' 
šalina nemaža ir nereika-1 
lingu organizmui du iii.

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Pirmos Kokybės Amerikoniški 
Kietieji Angliai 

$12.50 už toną

STETSON FUEL
CORPORATION

496 First Street, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

Anglių ar Burnelių užsakymus galite duoti —

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

p



Antradienis, Spaiių 10 d., 1939 DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered aa aecond-clasa 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 KATES:

Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ............................ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

Nauja Pagonybė Ir Bedievybė

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.07
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ..............  $5.00
Užsieny j 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 Weit Broadway, South Boston, Mas*.
Telephone SOUth Boston 2680.

Pavojuj
Stalinas pasielgė tikrai bolševikiškai. Puolė jau 

parblokštą Lenkiją, lengvai nugalėjo jos pakrikusią 
kariuomenę ir užėmė baltgudžių ir ukrainiečių žemes. 
Jam to dar neužteko. Imperialistinei Rusijai prireikė 
Baltijos uostų. Artimiausios Leningradui šalys yra 
Suomija (Finlandija) ir Estija. Pirmiausiai užtūpė ant 
Estijos, kaipo silpniausios, (Stalinas išdrįsta pulti tik 
silpnus ir sužalotus), ir išreikalavo iš jos uostų ir tei
sės laikyti juose garnizoną bei įgulą. Estija pasidavė. 
Tą patį padarė su Latvija, kurios du uostai Ryga ir 
Vindava liko paversti sovietų laivyno bazėmis. Tais 
pačiais reikalavimais sovietai kreipėsi į Suomiją, bet 
ši, kiek drąsesnė ir stipresnė už anąsias, neparodė per- 
didelio noro sovietams nusileisti ir, girdėt, kasa apka
sus nuo rusų puolimo apsiginti. Reiškia, grįžo cariško 
imperializmo laikai — Rusija siekia savo senobinių 
sienų.

Marianapolio Pažanga
Spalių mėnuo yra apaš- praskime dabar, kol dar 

fališkas mėnuo: čia sueina galime.
į krūvą įvairios šventės,! Jau ir Lietuvoje nuolat 
pradedant šv. Teresėle, didėja laisvamanių būriai, 
misijų Globėja, Angelais kurie gadina mūsų jauni- 
Sargais, šv. Luku apaštalu mą, jauniems kalbėdami 
bei evangelistu ir baigiant bedievybės nuodus. Kas 
Kristaus Karaliaus sek- bus iš to jaunimo, jeigu 
madieniu, misijų sekma- jau pačioj jaunatvėj jis 
dieniu, ir šventųjų Simono pasisako prieš Dievą ir no- 
ir Judo apaštalų šventė- ri be jo apsieiti. Laisvama- 
mis. Be to, dar neužmirš- niai vietoj Dievo jam nie
kime, kad visas spalių mė- ko neduoda, nes ir neturi, 
nuo yra pavestas Švč. Ma- ko duoti, nebent tik ištvir- 
rijos, Rožančiaus Karalie- kimą, girtavimą ir tą šū- 
nės globai. Dėl to ir Šv. kį: “Tau laisvė, daryk, ką 
Tėvas, matyt, nerado tin- nori; nebėr nei Dievo, nei 
kamesnio mėnesio paskirti Bažnyčios įsakymų”. Žino- 
tokiai svarbiai intencijai, ma, jaunam to ir reikia, 
kaip spalių mėnuo. Jis ra- bet visi žinome, kur su to- 
gina visą pasaulį melstis kia laisve nuvažiuosime, 
už tautas, kurias bedievy- Žmogus, nepripažindamas 

, nei Dievo, nei 
ne

su sijaučia niekam atsakin- 
tokias gas. Jeigu gerai pasisekė, 

ir niekas nematė, gali ir 
užmušti, nes juk nėra Die
vo nei sielos. Tai kam čia 
kokios nors doros ar tikė- 

i jimo taisyklių laikytis, juk 
ir pati sąžinė nieku kitu 
nesiremia, kaip medžiaga. 
Matote, kaip bedievis aiš
kiai pakasą visokios doros 
ir teisingumo pamatus. 
Užtat nenuostabu, kad Is
panijoj raudonieji nieku 
nekaltas vienuoles ant ga
tvės išgėdindavo, net lavo
nus iš kapų iškasdavo. Ir 
išžudė tūkstančius tikin
čiųjų, išgriovė bažnyčias, 
vienuolynus, mokyklas. 
“Mat, kai nėra Dievo ir po- 

j mirtinio gyvenimo, tai 
I kam atsakysi ?” taip svajo
ja netekęs tikėjimo lais
vamanis ar komunistas.

Nors bedievybė yra bai
sus siaubas, gręsiąs tikin

tiesiems, bet vis tik ji nė- 
[ra tokia pritraukianti, nes 
ji žmogui nieko vietoje 
Dievo neduoda ir nesiūlo, 
tik nuolat kala žmonėms, 
girdi, nesą sielos, Dievo, 
pomirtinio gyvenimo, su

bė ir nauja pagonybė vis nei sielos, 
labiau užlieja lyg patvinu- pomirtinio gyvenimo, 
si upė, nusinešdama 
savim į pražūtį 
brangias, Kristaus Krauju 
atpirktas sielas ir naikin
dama tai, kas lig šioliai 
buvo brangu kiekvieno ti
kinčio širdžiai.

Miręs Popiežius Pijus 
| XI enciklikoj vokiečių tau-,

Bet kaip gi su Lietuva? Nemanykime, kad Stali-I tai„‘^enne1nder,., Sor*| 
nas ją pamiršo. Ne. Ir ji įtraukta į bolševikiško grobio j ^e. skaudžiai katalika.ms 
sąmatą. Tik čia daroma ypatinga malonė - sovietai | 5^ i
žada ją paskutinią paimti. Nedaug, tačiau, čia surami- ■ 
nimo. Vos suspėjo apsidirbti su Estija ir Latvija, jau 
ir Lietuvai stato panašius reikalavimus. Lietuva uos
to neturi, bet Stalinui ne uostai čia rūpi. Jis nori įvesti 
Lietuvoj sovietų valdžią. Bolševikų jačeikoms sustip-į 
rinti, siūloma pastatyti kuriam mieste raudonosios ar-I 
mijos garnizonus. Tai duos drąsos komunistams vesti: 
savo propagandą, kuri tuojau prasidėjo, kai tik raudo- Į 
no ji armija įsibriove į Lenkiją. Su kariuomene ėjo išti-. 
sos eilės agitatorių, apsikrovusių pundais komunisti- Į 
nės literatūros. Užėmę Vilnių, bolševikai tuč-tuojau į-Į 
vedė sovietus, įsteigė savo laikraštį ir visais galais pa
leido savo propagandą, kaip kad darė Meksikoj ir Is
panijoj ir tebedaro Amerikoj. Smarkiausią agitaciją, 
žinoma, veda bezbožnikų draugija, kuri visu pirmiau
siai stengsis subedievinti Vilniaus kraštą. Bedievybė 
tai komunistų audeklas, ant kurio išsiuvinėja savo: 
rankų darbus (daugiausiai moralinį ištvirkimą ir eko
nominį skurdą). Iš Vilnijos į Lietuvą tik per slenkstį. 
Palikę Lietuvos kaimynais, sovietai urmu briausis nėr 
siena. Čia jiems paduos ranką pirmiau prislėgti, dabar 
jau iš palėpių išlindę, Lietuvos komunistai ir rėkte 
rėks, kad komunistu partija būtinai reikia legalizuoti. 
Čia gi jau stovi raudonosios armijos įgula...

Mes pasitikim, kad lietuviu tauta parodys daug 
atsparumo prieš komunizmą. Artymesnis su bolševi
kais santykiavimas neviena pagvdvs iš komunistinės 
ligos, bet nevieną gal ir užkrės tos nesąmonės perais 
(kvailių niekur netrūksta). Ar šiaip, ar taip, kova bus 
atkakli. Ne kartą Kremlius ir ginklu pagrasins, kad 
lietuviai būtu “darbininkams” palankesni. Ar Lietuva 
išlaikys rusiškos meškos spaudimą? Tai mums be galo 
rūpi. Juntame, kad Lietuva gyvena didžiausia nuo ne
priklausomybės įsikūrimo pavojų. Gelbėkim ją — bet 
kaip? K.
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tasVokietijai,
Dievui”. O prieš 
pasakęs:

Fiureriui,
“Kas 

tas 
Tai-

Raudonajai meškai siekiant uždėti savo leteną 
ant Lietuvos nepriklausomybės, mes pradedame iš rū
pesčio nerymastauti ir klausiame: kas daryti? Tai ir 
aršiausia, kad nežinome, nei kur kreiptis, nei už ko 
griebtis. Kai kurie sako, kad lietuviai turėtų ginklu 
ginti savo tėvynę ir atremti raudonąją armiją, jei ji 
kėsintųsi peržengti Lietuvos sieną. Juk toks sovietų 
žygis būtų tiesioginiu nepriklausomybės laužymu ir 
formaliu prijungimu Lietuvos prie Rusijos. Taip kal
bantieji primena, kad 20 metų atgal Lietuva likvidavo 
ir vokiečius, ir lenkus, ir bolševikus — visus tris be
veik kartu ją užpuolusius. Ji tada tik turėjo būrį žaliu
kų savanorių, kuriuos tik kautynių metu subūrė į ne
skaitlingą kariuomenę.

Taip, tai buvo didvyrių laikai. Dabar daug kas pa
sikeitė. Tuomet vokiečiai buvo jau pakrikę, lenkai — 
na, lenkai niekad nebuvo perdaug mums baisūs, gi bol
ševikai turėjo tik gaujas prastai organizuotų driskių. 
Dabar vokiečiai ir rusai turi milijonines kariuomenes, 
su moderniška karo mašinerija. Kaip tokiai pajėgai 
atsispirti su keliomis divizijomis, kad ir narsiausių 
karių ? Be to, ir Lietuvoje daug kas pakitėjo. Po pasau
linio karo ji buvo nualinta, nieko neturėjo, tik neribo
tą laisvės troškimą. Dėl tos laisvės visi ir šoko kovoti, 
neturėdami nieko nustoti, o viską laimėti. Ir laimėjo. 
Dabar šalis jau atstatyta, gerokai sukultūrinta. Yra

i savo tikėjimą ir bažnyčias 
i jau dabar, o nelaukti, ran
kas sudėjus, kol bažny
čios, altoriai bedievių ir iš- 

' tvirkėlių šventvagiškomis 
'rankomis bus griaunami 
, bei niekinami, ir sielos, tie 
gyvi Dievo tabernakuliai, 

j prieškrikščionišku auklė- 
jjimu profanuojami. Taigi, 
dabar jau kiekvienas, kū
jis išpažįstąs Kristų savo 
Viešpačiu, privalo jausti 
aiškią savo pareigą iš savo 
pusės nepadėti bedievybei 
ir uždrausti tiems, kurie 
nuo jo priklauso: neleisti 
kaip nors palaikyti bedie
vių įstaigų, laikraščių ir 
susirinkimų.

Tasai šv. Tėvo perspėji
mas gal labiausiai 
mums, mūsų 
mes, būdami katalikai, pa
laikome ir platiname be
dievišką spaudą. Aišku, 
patys sau kasame duobę 
arba piauname šaką, ant: 
kurios sėdime, ir spiaudo-^ 
me į vandenį, kurį nekartą ■ 
kūdikystėje gėrėme ir dar 
jo iki mirties arba bent pagonybė, 
prieš mirtį norėsime atsi- Dievo idėja neišmetama, 
gerti. Gėda mums, kad 
mes katalikai nemokame 
patys savęs gerbti. Dėl to 
gali ateiti laikai, kad ir 
mūsų šalelei teks pergy
venti Ispanijos, Meksikos 
arba Vokietijos persekioji
mus. Tuomet, o tik tuomet 
suprasime, — ko nustojo
me, bet bus per vėlu. Susi

Jau kelintas metas kai,vairios medžiagos Ameri- 
Marianapolio kolegijos va- koje smarkiai pabrango; 
dovybė rūpinasi patalpų kai kurios net 50 nuošim- 
reikalu. Didelė gyvenamų- čių. Kad toji statyba būtų 
jų spūstis trukdo tinka- įmanoma, reikėjo arti 
mai gyventi ir atsakingas šimto keturių dešimčių 
darbas dirbti. Štai kodėl tūkstančių dolerių, 
buvo pradėtas vajus sta- Dievas yra geras. Jisai 
tybai. laimino Amerikos lietuvių

Vajaus metu sukelta de- kolegiją iš pirmų josios 
šimcies tūkstančių dolerių gyvenimo dienų. Jisai su- 
suma. Beveik dviguba au- teikė savo gausios palai
ką prie šio garbingo švie- mos ir šiuo atveju, kada 
timo darbo prisidėjo dide- apie taip reikalingą staty- 
lis Marianapolio kolegijos bą nebuvo galima nė sva- 
geradėjas p. Jonas Rama- joti. Šalia Marianapolio

pavaduoja net patį Dievą' 
ir religiją. Hitlerio jauni
mo vadas Baldur von Si- 
rach paskelbė dėsnį: “Kas 
tarnauja 
tarnauja 
tai buvo 
tarnauja
tarnauja Vokietijai”, 
gi, išvada: kas tarnauja 
Hitleriui, tas tarnauja Die
vui.

Pasak Hitlerio, tautinė 
rasė esanti centrinis viso 
gyvenimo dalykas. Užtat 
vyriausias valstybės ir pi
liečių uždavinys — išlai
kyti gryniausią rasės 
kraują. Štai, Hitlerio žo
džiai: “Yra tik viena šven
čiausioji žmogaus teisė, ir 
ši teisė yra drauge ir šven
čiausioji prievolė, būtent, 
rūpintis tuo, kad būtų iš
laikomas grynas kraujas 
(“Mein Kampf”). Tai nau
jos pagonybės dogmos ir 
taisyklės. Aukštesnio tiks
lo nėra ir negali būti. Tau
ta, jos kraujas užima pa
ties Dievo vietą ir nėra 
šventesnio dalyko, kaip 
garbinti tautą ir jai tar
nauti.

Žinoma, tauta ir kraujas 
yra brangūs dalykai; juk 
ir Kristus atidavė net savo 
gyvybę už savo tautą, daž
nai meldėsi ir verkė Alyvų 
darželyje, žiūrėdamas į Je
ruzalę, o užsidegę jo die
višku mokslu apie tautą, 
daugelis net pasiaukojo, 
padėdami savo galvas ir 
kraują praliedami. Daug 
yra šventųjų, kurie pasi
žymėjo ne tik Dievo ir ar
timo meile, bet ir savo tau
tos meile. Tokia buvo Joa
na Arkietė. Bet tauta ir 
rasės kraujas turi savo 
vertę, jeigu remiasi ant
gamtinėmis gėrybėmis. 
Jeigu yra Dievas ir žmo
gaus sielą, tai tuomet visa 
tauta turi savo aukštą tik
slą, ir visi žmonės nėra lyg 
tie bekonai, susidedą iš 
raumenų, kaulų, gyslų, 
veislės suprask: rasės 
kraujo. O ne! Čia jau 
žmogus visą vertę semia 
iš aukštesnio paskyrimo ir 
santykių su Dievybe.

Iš tų pačių plytų gali pa
statyti tvartą, bet gali pa
statyti ir bažnyčią. Pasta
tysi tvartą, tai tas namas 
labai žemos vertės, nes tik 
gyvuliams tarnauja, o pa
statyk bažnyčią nors iš tų 
pačių plytų, jau pasidaro 
pagarbos vertas namas, 
nes Dievas jame apsigyve
na.

Panašiai ir su tauta, ra
se, ir krauju. Jeigu žmo
gus neturėtų sielos, tai jo 
kūnas būtų tik gyvulio 
vertės, nes tie keli kaulai, 
raumens, kraujas atsipra
šant, žarnos ir mėšlas ne-, 
išsimokėtų taip dievinti ir 
garbinti. Bet kai žinome, 
kad žmogaus kūnas yra 
tik namelis kito 
nio gyventojo, 
dievišką pradžią, 
žmogaus sielos,
žmogaus kūnas — jau ne
be gyvulio kūnas, lyg baž
nyčia iš tų pačių plytų y- 
ra tikras Dievo namas. 
Tuomet švento žmogaus 
kūną dedama į relikvijo- 
rius, statome ant altorių, 
ir visa tauta jį garbina.

Atimk žmogui sielą, iš
griauk bažnyčias, kas gi 
liks tautoje? Ogi dvikojų 
kaimenė, gyvenamieji na
mai arba tvartai, veži
mams sustatyti pašiūrės 
ir didžiausios bandos veis
linių tam tikro kraujo gy-
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tinka \
tautai; mirtimi viskas pasibaigia, 

taigi, žmogus esąs tik gy
vulys. Aišku, tokios “gar
bės” kilnesni asmenys ne
labai ir nori, nes vien gy
vulio prigimtį turėti ir 
nieko aukštesnio nesitikė
ti — nelabai viliojantis 
dalykas. Kas kita — nauja 

Šioj teorijoj

<

nauskas, Brockton, Mass. kolegijos gyveno turtinga 
Tokiu būdu susidarė ne- moteris, kuri valdė nema- 
maža pinigų suma. Staty- žą didelių ir puikių namų, 
bos planai, kad būtų aprū- Pereitą pavasarį ji mirė, 
pinti bent patys būtiniau- Josios turtų paveldėtojai 
si reikalai, siekė per šimtą 
tūkstančių dolerių. Prasi
dėjus Europoje karui, į-

visa nutarė parduoti.
Kadangi ši nuosavybė 

buvo tik per kelią nuo Ma
rianapolio, kadangi ji ga
lėjo aprūpinti būtiniausius 
kolegijos patalpų reikalus 
ir kadangi buvo galima ji 
išsiderėti prieinama kaina, 
tai Tėvų Marijonų provin
cijolas ir Marianapolio 
Kolegijos vadovybės nuta
rė dalį šios nuosavybės 
pirkti. Jo Ekscelencija 
Vyskupas Būčys davė lei-

bet vietoj Dievo statoma 
pati tauta ir einama nors 

| prie absurdiškų dogmų, 
bet visgi dogmų.

Naujos pagonybės arba 
rasizmo teorija stengiasi 
įtikinti ypač jaunimą, kad 
visas žmogaus gyveni
mas, jo vertė ir amžina 
garbė glūdi tautoje. Tauta
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jau gėrybių, kurių gaila būtų nustoti. Kas norėtų pa
daryti Lietuvos miestus ir kaimus oro bombų auka? 
Kur pajėga rusų orlaiviams atsispirti? Laisvės lietu
viai jau paragavo. Dėl jos būtų malonu kovoti, bet — 
na, čia nenoriu pertoli savo spėjimuose nuskrajoti, 
kad vėl kas nepasakytų, kaip lenkų ultimatumo metu, 
kad paneigiu lietuvių didvyriškumą. Paneigti, tai aš 
nepaneigiu — lietuviai ryžtingai kaunasi — bet žinau, 
kad Lietuvoj priviso daug šiltų vietelių, kurių gaila, o 
kaip gaila išsižadėti... Didvyriais paprastai yra tie, ku
rie šiltų vietelių neturi, bet, deja, ne jiems šiandien 
tenka spręsti tautos likimas... Iš viso, atrodo, kad Lie
tuva ginklais nekovos. Jai lemta žūtbūtinė kultūros 
kova.

Ar šiaip, ar taip, mes nepadiktuosime Lietuvai, ką 
ji šiuo momentu turi daryti. Ji geriau žino. Bet kaip gi 
mes išeiviai galime jai padėti? Vieni sako šiaip, kiti 
kitaip. Neturime oficialinės direktyvos, o be jos — 
kiek galvų, tiek galvosenų. Nesuprantama, kodėl mū
sų tautos atstovai tyli. Be jų žodžio mes kaip tamsioj 
girioj. O bet gi mes daug, daug galėtume Lietuvai pa
dėti, jei tik žinotume, kuria kryptimi turime veikti. K.
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aukštes- 
turinčio 
tai yra, 

Tada ir

vūnų, žmonėmis vadina
mų, kurie tarpusavyje 
kaunasi, kariauja, kiti ki
tus pavergdami, sunaikin
dami...

Štai, prie kokių absurdų 
gali žmonės prieiti, nepa
galvoję apie kilnesnę žmo
gaus prigimtį. Taigi, di
džiausia nesąmonė dievin
ti žmogų, visą tautą, susi- dįmą įr todėl rugsėjo 29 d. 
dedančią iš tų žmonių, jei- — šv. Mykolo šventėje — 
gų su žeme viskas baigiasi Marianapolio Kolegija nu- 
ir nėra aukštesnio pasky-Į sipirko dideię nuosavybę, 
rimo. Dėl to bedievybe ir skirtą Amerikos lietuvių 
nauja pagonybė r-«--•
kraujo rasės dievinimas 
prieina prie tų pačių nie
kingų išvadų.

Jie ir sako, kas rasei tar
nauja ir padeda plėstis, 
žodžiu, kas veda prie rasės 
tobulinimo, visa tai dora, 
gera ir teisinga; kas prie
šinasi rasės grynumui, tai 
nedora, neteisinga ir n?^e- 
ra. Reikia su tuo visu ka
riauti ir tai pergalėti; tai 
nesvarbu, ar yra Bažny
čia, ar visuomenės dalis, 
ar atskiri žmonės.

Iš rasės kraujo, anot jų,’ 
išplaukia visos intelektu
alinės ir moralinės 
gaus ypatybės, 
kraujas esąs lyg šaltinis 
visokių žmogaus dorybių 
ir gabumų.

Auklėjimas reiškia ne ką 
kitą, kaip tą rasę tobulinti, 
gryninti (pav., kastracija) 
ir kelti jaunimo entuzijaz- 
mą iki aukščiausio laips
nio, kad jaunoji karta jo
kio kito tikslo neturėtų o 
vien tik dievintų savo ra
sę.

Sulig naujos pagonybės bingam tikslui, 
išradimais, religija f-~ 
tarnauti rasei_ ir būti jos žinti savo geradėjo vardą, 
valdžioje. Rasė esanti tik- gražiuosius rūmus pava- 
slas, o religija — tik vie- dįnO jojo pavarde — Ra- 
nas iš daugybės įrankių, manausko Rūmai (Rama- 
nors ir nepirmaeilių.

Visokios tvarkos teisinis 
pamatas, taisyklė, dėsnis' dėkodamas

.ar^a švietimo reikalams.
Ateityj šiose patalpose 

bus įruošta Marianapolio 
High School arba akade
mija ir tuomi atskirta nuo 
kolegijos, ko taip primyg
tinai reikalavo valstybės 

, švietimo departamentas. 
: Naujos nuosavybės įgiji
mas laikinai išrišo Maria
napolio gyvą studentų pa- 

~ talpų reikalą. Žinoma, šis 
pirkinys negali jokiu bū
du patenkinti augančios 
mokslo įstaigos reikalavi
mų. Kolegija ir toliau yra 
reikalinga erdvaus pasta
to, kuriame būtų tinkamai 

zmo- įruošti kolegijos klasiniai 
nes tasai kambariai.

Šia proga reiškiu nuo- 
širdžiausio dėkingumo vi
siems savo geriesiems 
Prieteliams, kurie dideliu 
duosnumu parėmė kolegi- 

| jos vajų, ypač labai ir la
bai nuoširdžiai dėkoju di
deliam Marianapolio Kole
gijos prieteliui gerb. p. To
nui Ramanauskui, kuris 
savo viso gyvenimo san
taupas paaukojo šiam gar- 

., —-o-.........  Kolegijos
turi vadovybė, norėdama įam-

nauskas Hali).
j Karštai ir nuoširdžiai

» garbingiems
ir giliausias šaltinis esąs kolegijos Rėmėjams už jų- 
tik rasė. . . jų gausias aukas, labai

i I

Pasaulyj egzistuoja tik 
gyva visata, t. y., visi daik
tai su pačiu žmogumi. To
ji visata turi savo įvairias 
vystymosi formas, kurios 
joje ilgus šimtmečius 
marguliuoja.

Atskiri žmonės turi savo 
vertę tik per valstybę ir 
gyvena tik valstybei; už
tat valstybė turinti abso
liučią valdžią atskiriems 
asmenims tvarkyti.

Nors trumpais žodžiais 
išdėsčiau bedievybės ir 
naujos pagonybės princi
pus, kurie dabar skverbia
si į visas tautas ir šalis.

Bružikas. S. J.

prašau ir toliau nepamirš
ti šio didingo darbo ir savo 
gražia lietuviška parama 
ir aukomis padėti pastaty
ti tinkamus kolegijos rū
mus, į kuriuos visų lietu
vių akys ir jų sūnų-stu- 

j dentų žingsniai kasdien 
bus nukreipti kaip į mūsų 
tautos židinį, teikiantį 
skaistesnių vilčių rytojui.

Kun. J. Navickas. MIC.
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IZAIJAS SAKO:
Ir pranašas paklydo per 

stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.
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Ar galima sulaužyti Siegfriedo ir Maginot linijas?

Kas tai yra Maginot ir Siegfriedo linijos? — Kodėl, kieno ir kaip jos buvo pastatytos?—

pavadinsime “trijumu”, y- jos punktus.
ra municiys, maisto ir j Karo specialistai tvirti- 
vandens atsargos. Aukš- na, kad šita linija gali iš- 
čiau yra kareivinės, ligo- laikyti net didžiausias 
ninės ir visos kitos “laivo” sunkiųjų pabūklų ir di- 
patalpos. Čia viskas taip džiųjų lėktuvų bombų ata- 
gerai įrengta, kad net du- kas. Tankams prie linijos 
jų antpuolio metu tol, kol prieiti taip pat labai sun- 
nesugadinti įėjimai ir pats ku, nes linijos priešaky į 
paviršius ligi pirmojo auk- žemę giliai sukasti geleži- 
što, kariams joks rimtas niai basliai, kurių gana il- 
pavojus negresia. Oras į gi galai kyšo iš žemės, 
požemius traukiamas spe- Tarp Maginot ir Siegfrie- 
cialiais vamzdžiais 
keletos kilometrų ir per- listų nuomone, i 
varomas per tam tikrus vieno kvadratinio 
filtrus, kurie jį apvalo nuo centimetro, 
galimų apnuodijamų. Be metu 
to, dar yra specialūs apa- sviedinių ar kulkų.
ratai, kurie, reikalui esant Prancūzams Maginot li- 
įgula aprūpina deguoniu. nija kaštavo 12 milijardų 
Visai taip, kaip povandeni
niame laive.

Po žeme įtaisytos virtu
vės, duonos kepyklos, 

. skalbyklos ir pan. Kas 6 
kilometrai yra ligoninė su 
operacijų sale. Taip pat y- 
ra susisiekimo reikalams 
nedidelis elektrikinis gele- 

1 žinkelis, kuris jungia visus 
svarbiausius Maginot Uni

Ar galima jas sunaikinti?
Ta-Europoje yra dvi vieto- ministerio portfelį, 

vės, prie kurių lemta žūti čiau ir tai buvo nelengva: 
milijonams žmonių. Tos pirmiausia teko įtikinti ki- 
vietovės — tai vadinamo
sios Maginot (Mažino) ir 
Siegfriedo (Zigfrydo) į- 
tvirtinimų linijos. Pirmoji 
yra prancūzų, antroji — 
vokiečių. 1 
pavadintos, mums paaiš
kės šiame straipsnyje.

tus vyriausybės narius, o 
paskiau ir parlamentą su 
senatu, kad tokia įtvirtini
mų linija Prancūzijai iš 
tikrųjų reikalinga. Tik po 

Kodėl jos taip ilgos ir atkaklios kovos 
pagaliau 1929 metais 
prancūzų parlamentas p<. 
skyrė 3 milijardus 750 mi
lijonų frankų įsitvirtinimų 
reikalams. Gavęs tokius 
kreditus, ministeris Magi
not pasikvietė pas save 
karo inžinierius ir jiems 
pavedė pastatyti įsitvirti
nimų liniją. Šitų pinigų 
tačiau buvo maža, ir vė
liau tam reikalui vėl buvo 
skiriami milijardai. Taip 
Maginot pastatydino pa- 
liai Vokietijos sieną su
tvirtinimų liniją, kuri ir 
vadinama jo vardu. Gyvas 
būdamas, jis vargu ar sva
jojo apie tokį didingą pa
minklą, kuris kartu yra ir 
Prancūzijos apsauga.

Iš pasaulinio karo 
grįžęs su sutriuškinta 
ja, prancūzų seržantas 
Maginot ilgą laiką galvo
jo, kaip sutvirtinti sieną 
su nugalėtąja Vokietija, 
nes jam buvo aišku, kad 
anksčiau ar vėliau tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos 
karas vis tiek kils. Tačiau 
atsargos seržantui buvo 
sunku tokius didelius už
simojimus, kurie kaštuoja 
milijardus. įvykdyti. Tai
gi. Maginot galvojo ir lau
kė tinkamos progos, o to
kia proga kaip tik atsira
do tada, kai jis gavo karo

su- 
ko-

iš už do linijų, tų pačių specia- 
nėra nė 

• žemės 
kuris atakos 

liktų nepaliestas

Maginot linija —Prancūzijos skydas

frankų. Prie jos net kele
rius metus dirbo 30,000 
darbininkų, kurie pajudi
no milijonus kubinių met
rų žemės. Jie, be 600 kilo
metrų galerijų, čia padarė 
300 kilometrų strateginių 
kelių. Linijai buvo panau
dota 1,500.000 kubinių me
trų betono ir 55,000 tonų 
plieno.

kad prancūzų armija 
kuriose vietose jau 
pralaužusi ją, — kari- 
požiūriu įdomu pana-

, Iš oro viskas atrodo taip, 
•tartum čia būtų paprasti 
liaukai, miškai ar sodrios 
žolės prižėlusios didžiulės 
pievos, kurios prašyte pra

gosi karvių ar avelių ban
dos. Deja... Po šitais ža
liuojančiais miškais, po 
dirvonais ir pievomis, 80— 
100 metrų gilumoje dabar 
gyvena tūkstančiai gerai 
ginkluotų vyrų, kurie ir 
sudaro Maginot linijos į- 
gulą.

Viršuje tik per pusantro 
ar dar mažiau metro iški
lę kulkosvaidžių ir patran
kų judomi lizdai ir gežbe- 

' toninės tų lizdų aikštelės. 
Užtenka ten giliai apačio
je paspausti elektros myg
tuką, ir aikštelėje tuojau 
pasirodys patrankų ir kul
kosvaidžių vamzdžiai, ku
rie pradės spiaudyti tokia 
kryžmine ugnimi, pro ku
rią jokiu būdu negali pra
lįsti joks gyvis.

Maginot linijoje atskiri 
fortai vienas su kitu su
jungti požeminėmis gale
rijomis, kurių bendras il
gis sudaro net 600 kilo
metrų. Taigi, priešui už
puolus vieną kurią nors

Kas gi pagaliau ta Magi
not linija, apie kurią tieki 
daug buvo kalbama ligi i 
šiol ir prie kurios dabar 
dunda patrankos ir skam
ba plienas? Žinoma. į tą 
klausimą atsakyti tiksliai 
yra neįmanoma, todėl su
pažindinsime mūsų skai
tytojus su šita linija tiek, 
kiek apie ją buvo rašyta 
pačių prancūzų spaudoje 
ir kiek apie ją pateikia ži
nių prancūzų generalinio 
štabo pulkininkas, kuris 
net slepia pavardę ir vadi
nasi tiktai X, savo knygo
je “Maginot linija — Pran
cūzijos skydas” (Ligne 
Maginot — Bouclier de la 
Frances).

Maginot linija prasideda 
už keturių kilometrų į 
šiaurę nuo Šveicarijos sie
nos ir paliai Reiną eina li
gi Štrasburgo. Nuo Štras- 
burgo jau eina toliau vadi
nama "Laureto įsistiprini- 
mų zona”, kuri pasiekia 
Vogėzų kalnus. Dar toliau 
— priėjimas prie Lotarin
gijos jau užtvertas vadi
nama Meco įsitvirtinimų 
linija, kuri jau siekia Bel
gijos sieną.

Artinamės prie bet ku- Maginot linijos vietovę, jai 
rio Maginot linijos punk- į pagalbą gali 
to. Žinoma, artinamės tik dalių Įgulos, 
mintimis, nes jokio laik
raštininko prancūzų grie- jos fortas turi net po kelis 
žtas sargybinis prie to aukštus. Pačiame žemuti- 
punkto neprileis. 1 niame aukšte, kurį mes

| I i

Kokia yra vokiečių Siegfriedo linija
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šaudmenų pristat y m a s ' 
bus paraližuotas, o tada la- , 
bai lengva sunaikinti lini-' 
jos ugniavietes. Pristatyti, 
linijai šaudmens automo
biliais nepaprastai sunku,« 
nes vieną traukinį tegali 
pavaduoti tik maždaug 
250 sunkvežimių.

Sunaikinus ugniavietes, 
apsigynimo linija pasida- ‘ 
ro nepavojinga, nors joje . 
būtų suslėpti ir labai dide
li kariuomenės kiekiai. Ta
da užtenka prie išeinamų
jų angų pastatyti stipres
nes sargybas ir naikinti 
ten tūnančią kariuomenę 
dujomis ar kitomis prie- . 
monėmis.

Tokie yra karo specialis
tų samprotavimai ape 
Siegfriedo ir Maginot lini
jų sunaikinimo galimumą. 
Bet tai yra tik teoretiniai 
samprotavimai. Kaip įvyks • 
praktikoje, turės parodyti 
artimiausia ateitis. “M.L.” '

L

tikras, tačiau čia kliūtį su
daro nevienodas abiejų 
puolimų tempas (greitis): 
viršutinis greitas, požemi
nis lėtas. Norint paspar
tinti darbą po žeme, reikė
tų sutraukti ištisas pionie
rių divizijas, o tai jau la
bai sunkiai įmanoma.

3-čias būdas. Vykdant 
antžeminius linijos naiki
nimo darbus, t. y. apaki
nant liniją, lėktuvais, gali
ma naikinti geležinkelio 
linijų, kuriomis pristato
mi gynimosi linijai sviedi
niai ir bendrai šaudmenos, 
mazgus. Kai kurie strate
gai net mano, kad tam 
reikalui būtų galima pa
naudoti oro desantus, ku
rie, nuleisti iš lėktuvų li
nijos užnugary, gali labai 
sėkmingai sunaikinti gele
žinkelio linijas. Sunaiki
nus geležinkelio linijų 
svarbesniuosius mazgus,

Ir vienos, ir kitos linijos 
reikšmė labai didelė. Ir 
vieni, ir kiti tvirtina, kad 
jų linijos yra nenugali
mos. *

Kadangi pastarųjų die
nų spauda jau praneša, 
kad Prancūzijos armija 
perėjo Vokietijos sieną ir 
artinasi į Siegfriedo liniją, 
o kai kurie šaltiniai tvirti
na, 
kai 
net 
niu
grinėti klausimą, ar tokios 
linijos iš viso yra pralau
žiamos.

Ar galima pereiti Sieg
friedo ir Maginot linijas? 
Į tą klausimą turės atsa
kyti artimiausių dienų į- 
vykiai Vakarų fronte. 
Kaip tik apie tai ir pakal
bėsime.

Kaip sako karo meno ži
novai ir strategijos spe
cialistai, tokius įsitvirtini
mus, kaip Siegfriedo ir 
Maginot linijos, galima 
pulti trimis būdais.

I-mas būdas. Visa linija 
paskandinama tirštuose 
dūmuose. Paskandinta dū
muose linija iš jos gynėjų 
atima bet kokį galimumą 
taikyti į priešo ugniavie
tes ir į jo puolančias tech
nikines dalis bei pėstinin
kus, todėl linijos gynėjai 
priversti visą laiką šaudy
ti uraganiškai, tokiu būdu 
eikvodami nepaprastai 
daug sviedinių ir rizikuo-

P. Kupraitis

JAUNIMO KLAUSIMU

Nors jaunimo klausimu 
jau yra kalbėta ir rašyta 
net per dąug, tačiau prak
tikoje jaunimu rūpinama
si per maža. Nėra, tur būt, 
buvę suvažiavimo, kuria
me nebūtų svarstoma ir 
priimamos rezoliucijos 
jaunimo klausimu, tačiau į 
gal mažai apsiriksiu, jei 
pasakysiu, kad nėra, tur 
būt, nei vienos rezoliuci
jos, kuri jaunimo klausi-! 
mu būtų pilnai įgyvendin-i 
ta praktikoje. Toks jau y- 
ra lietuvių būdas: daug 
kalbėti — praktikoje ma-i 
žai vykdyti. Atrodo, kad: 
jis visai priešingas tikra-į 
jam amerikiečių būdui: 
nekalbėk, bet daryk. Nors 
vienas dvasiškis viename 
suvažiavime yra panašiai 
pasakęs: “...mes matome 
ir suprantame šį didžiau
sią nutautėjimo pavojų..., 
tačiau negalime nuo jo pa
bėgti, nes yra visa daroma, 
kas galima padaryti”. 
Taip, negalima pasakyti, 

i kad iš nutautėjimo mes 
i kada nors išsisuksime, ir 
kad jaunimo klausimu nie
ko nedarome. Dirbama ir 
rūpinamasi jaunimu ir vi
sais kitais klausimais, ta- 

, čiau aš visuomet drįsčiau 
tvirtinti, kad jaunimo

dar kartojamos. Iš tikrųjų 
esame naivūs ir apgaudi
nėjame save, norėdami, 
kad tuščios dažnai karto
jamos frazės atneštų kon
krečių vaisių. Ir kas to ne
žino, kad “reikia”, bet pa
klauskime savęs, kiek 
“reikia” įvykdyta prakti
koje. Kiek ir kokios pagel- 
bos davėme Studentų Są
jungai, L. Vyčiams, Skau
tams, Sodalietėms, Cho
rams ir visiems kitiems 
jaunimo rateliams ir są
jungoms. Kiek rūpinamės 
jaunučiais išmokyti lietu- 

! vių kalbos, kiek rūpinamės 
įsteigti jiems laikraštė
lius, klubus, žaidimų kam
barius ir tt. Aišku tokiems 
darbams reikalinga daug 
lėšų. Kitaip ir būti negali, 
jeigu jų reikia antraei- 

įliams uždaviniams, tai juo 
' labiau jų reikia pirmaei
liams uždaviniams, o aš ti
kiu, kad vienas iš svar
biausių, artimiausių ir bū
tiniausių uždavinių yra rū- 
pinimas jaunimo sulaiky
mu nuo ištautėjimo. Jei 
mums labai svarbus Lietu
vos ginklų fondas, Vil
niaus klausimas, Lietuvos 
laivynas, tai už vis visų 
svarbiausia turi būti mūsų 

> pačių jaunoji karta. Veltui 
klausimu nėra visa daro-j rūpinamės lietuvybe, jei- 
ra, kas galima padaryti.1 gu konkrečiai nesiimame 
Tiesa, reikia pasidžiaugti, ■ rimtu darbu gelbėti jauni- 
neseniai įvykusio, ALRK į mą.

' Federacijos suvažiavimo į Todėl jau užtenka tuščių 
rezoliucijomis, kurios yra; kalbų, bet daugiau realių 
pradėtos konkrečiai vyk- darbų, o būdus ir priemo- 
dyti; reikia džiaugtis visų nes visuomet galima rasti, 

i lietuvių parapijinių ir y- 
!pač aukštesniųjų mokyklų;
konkrečiais darbais; reikia 
džiaugtis, pagaliau, kiek
viena iniciatyva, kuri vie
nu ar kitu būdu ima rūpin
tis jaunimo klausimu, o 
dar labiau pačiu jaunimu. 
Mes daug dirbame, auko
jame ir aukojamės toli
mesniems, antraeiliams, 
tiesa kartais ne mažiau 
svarbiems, uždaviniams, 
bet vis dėlto jaunimu kon
krečiai rūpinamės per ma
ža. Atrodo neužtenka pa
sakyti “reikia dėti visas 
pastangas...” - 

[ pintis...” — “
tis įtraukti jaunimą...”, 
“reikia leisti jaunimui lai
kraštėlį...” ir tt. Tai tik 
tuščios frazės, kurios nie
kados neduos konkrečių 
vaisių ir dažnai ir ilgai bus

Prancūzams atsitverus ' aktyvaus gynimosi linija 
nuo Vokietijos Maginot Ii-1 eina tarp VVintlicho ir Tri
ni ja, vokiečių karo vado- ero, o paskui pasuka į pie- 
vybė taip pat nutarė neap-1 tus pro Obersteiną, Keiser- 
sileisti ir atsilyginti tuo 
pačiu.

i
1938 m. liepos mėnesį 

po inspekcinio linijos dar
bų apžiūrėjimo dabartinis 
feldmaršalas Goeringas o- 
ficialiai pareiškė, kad sta
toma Siegfriedo linija, ku
rią dabar vokiečiai vadina 
“Vakarų volu” — West- 
woll”.

1938 metais Siegfriedo 
linijos statyba jau buvo 
varoma 400 kilometrų il
gy. Linija buvo vedama 
nuo Belgijos sienos ligi 

1 Šveicarijos sienos. Prie jos keliais? 
dirbo apie pusė milijono} 
žmonių. Vien tik kelių sta
tybos darbininkų čia dirbo 
apie 250,000. Be to, prie li
nijos darbų buvo pašauk
ta apie 100,000 privalomos 
darbo tarnybos vyrų bei 
85,000 kareivių. Linijos, 
statybai vadovavo trylika Į 
atskirų statybos štabų, i 
Pačių vokiečių šaltiniai 
skelbė, kad Vokietijoje nė
ra nė vienos kariuomenės 
divizijos, kuri nebūtų prie 
linijos statybos dirbusi po 
3 — 4 savaites 1938 metij 
pabaigoje i” 1OQQ 
pradžioje. ■

Linijos priešaky eina ke- ma^ su specialiai įrengtais 
tūrių šimtų metrų pločio stebėjimo punktais, pro- 
laukas, kuris yra pris- ■ žektoriais„aerostatais, ze- 
maigstytas geležinių bas-;nitinėmis patrankomis, 
lių ir perkastas giliu, van-; kurios taip pat įbetonuo- 
deniu apleidžiamu, grio-jtos, ir priešlėktuvinėmis 
viu. Tas laukas skirtas slėptuvėmis.
tankų antpuoliams sulai- Kaip jau žinote, šiais me- 
kyti. Už tankų kliūčių eina tais pavasarį Siegfriedo li- 
kliūtys pėstininkų antpuo- inija kai kuriose vietose 

buvo užlieta vandens, ku
ris jai padarė didesnių ar 
mažesnių nuostolių. Ta
čiau vokiečių karo vado-

lauterną, Karlsruhe, Frei- 
burgą. Bare Obersteinas,

I

I

ateiti kitų

Kiekvienas Maginot lini-

ŠVENTAS RAŠTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats-

i

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- 
i taus Testamentas’’ ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas.
: Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

Karlsruhe. Pforzheimas y-[darni pertempti potencia- 
ra trečia įsitvirtinimų lini
ja.

Antroji ir trečioji linijos 
yra sustiprintos gelžbeto
ninėmis sunkiųjų kulko- 

i svaidžių ugniavietėmis, 
požeminių fortų tipo gale
rijomis, kurios turi net po 
2—3 aukštus. Čia įsteigtos 
kareivinės, ligoninės, mu- 
nicijos, maisto sandėliai ir 
kitos reikalingos patalpos. 

I Vienos patalpos su kito
mis sujungtos požeminiais

Tarp sunkiųjų ir lengvų
jų pabūklų betonuotų liz
dų yra ir kulkosvaidžių 
lizdai, kurie, priešui suga
dinus sviediniais ar kitu 
būdu pabūklus, gali tarpus 
ginti sava ugnimi. Patran
kų ir kulkosvaidžių lizdai 
daugumoje yra judomi. 
Išleidę seriją šūvių, jie au
tomatiškai įtraukiami. Vi
si lizdai užmaskuoti.

Kiekvienam fronto kilo
metrui tenka po 30 ugnia
viečių. Už pačios Siegfrie- 

ir 1939 metų do linijos eina priešlėktu
vinės apsaugos įtvirtini-

I

Kaip jau žinote, šiais me-

linę pabūklų jėgą. Liniją 
apakinti dūmais galima 
taip pat trimis būdais: a. 
jei vėjas palankus, dū
mus galima leisti tiesiog 
iš skardinių, kuriuose jie 
sukoncentruoti; b. liniją 
apmėtant dūminiais svie
diniais iš pabūklų bei. lėk
tuvų ir c. dūmus palei
džiant tiesiog iš lėktuvų.

Apakinus liniją ir atė- 
muš iš jos gynėjų galimu
mą taikyti, galima ją pulti 
liepsnosvaidžiais ir jais 
naikinti ugniavietes, t. y., 
kulkosvaidžių ir patrankų 
lizdus. Naikinti ugniavie-l 
tęs galima ir pabūklais, ta- Į 
čiau tikslesnis ir greitesnis 
naikinimas įmanomas liep
snosvaidžiais. Šis būdas y- 
ra greitasis būdas. Taigi, 
jis panaudotinas tada, kai 
priešas liniją nori staigiu 
puolimu sulaužyti.

2-ras būdas, šis būdas y- 
ra lėtas, bet labai vargi
nantis ir kankinantis lini
jos gynėjus. Panaudoda
mas antrąjį įtvirtinimų li
nijos naikinimo būdą, 
priešas kasa minų galeri- 

1 jas, jomis pasiekia įtvirti
nimus ir, ten padėjęs dide
lius sprogstamosios me- 

- džiagos kiekius, sprogdi
na. Vienintelis būdas nuo 
tokio puolimo gintis — 
kasti kontrminines galeri
jas ir iš jų sprogdinti prie
šo kasamas galerijas. Gy
nimasis tačiau labai sun
kus, nes priešas savo ga
lerijose stengiasi bildeni- 
mais suklaidinti gynėjus, 
kurioje vietoje jis yra nu
sikasęs. Taigi galima la
bai lengvai susprogdinti 
kaip tik ne tą galerijos 
vietą, kuri įtvirtinimui y- 
ra pavojingiausia. Tuo 
tarpu puolantiesiems tik
slas aiškus ir pastovus.

Galima ir abudu puolimo 
būdus pavartoti kartu, ir 
tada sunaikinimas nors ir 
stipriausios linijos būtų

v •

į

jei į darbą įdedama pakan
kamai energijos ir lėšų.

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis.

Artimiausios Prof. K. 
Pakšto Prakalbosiliams sulaikyti: kelios ei

lės ant geležinių žemėje į- 
cementuotų baslių už
temptų spygliuotų vielų.

Toliau < ’
■priešinimosi įtvirtinimai: į dįntas vietas 
patrankų ir kulkosvaidžių 

i lizdai. Pirmąją aktyvaus 
: gynimosi liniją sudaro 
I kulkosvaidžių lizdai iš gel- 
I žbetono. Šita linija eina už 
(3 kilometrų nuo prancūzų 
sienos. Šios linijos prieša
ky taip pat yra platus ap
šaudymo laukas. Antroji

eina aktyvaus Vybė tuojau ėmėsi apga-

Spalių 10 d. sustoja Phi- 
ladelphijoj.

Spalių 11 d. Shenandoah, 
Pa.

Spalių 13 d. Wilkes Bar- 
re, Pa.

Spalių 15 — 20 d. Pitts- 
burghe, Pa.

Nuo spalių 25 d. Čikago
je ir apylinkėse.

Rašyti jam prašoma į 
“Darbininko”, “Amerikos” 
ir “Draugo” redakcijas.

remontuoti 
ir valyti smėlio užneštas 
vietas. Be to, buvo imtasi 
atitinkamų priemonių, kač 
linijos vanduo daugiau ne- 
beužlietų.

— “reikia rū- 
reikia rūpin- 

jaunimą.

“DARBININKAS”
; 366 Broadvvay, So. Boston, Mass. “Spaudos tarnyba yra 

nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.
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Milijonai Žemėje
Prieš 10 metų šiaurės 

Lietuvoj, Akmenės vals
čiaus, Menčių km. ūkinin
kai dirbo savo žemelę kaip 
ir visi kiti. Vietomis javai 
derėjo, tačiau kitur išdyg
davo, kiek pasistiepdavo ir 
čia pat prie žemės išduo
davo grūdą. Tokią žemę 
ūkininkas plūdo. Iš pyk
čio smeigdavo lazdą, šioji 
negiliai smegusi, sustoda
vo ir toliau nei centimet
ro. Giliau įsmeigtas plūgo 
noragas šokdavo atgal. Jie 
žinojo, kad čia pat yra kal
kių sluoksniai, bet kad kas 
susidomėtų šiuo žemėj e- 
sančiu turtu, įsteigtų čia 
kasyklas, retas sapnavo.

Po plonu juodžemio sluo
ksniu gulėjo milijonai litų 
—stori kalkių klodai. Iš 
čia galėjome nuo pat pra
džios pristatyti cukraus 
fabrikams reikalingų kal
kių, deja, gabenome iš už
sienio, mokėjome litus ki
tiems.

Į Menčių garsiąsias kal
kių arba baltąsias kasyk
las vasarą gali patekti 
kiekvienas. Traukiniu ligi 
Akmenės stoties, čia išli
pi, paeini Papilės link ir 
atrandi sunkvežimius, iš 
kurių į vagonus perkrau
na kalkes. Šoferio papra
šai ir šis tave nuveš į pat 
kasyklas. Važiuodamas 17 
km. vieškeliu pravažiuosi 
Akmenės miestelį, Elkiš- 
kių bažnytkaimį. Iš tolo 
artėdamas prie Menčių pa
matysi aukštus baltus kal
nus. Šie neseniai supilti, 
tai medžiaga kalkių degy
kloms. Dešinėj Dabikinės 
upelio, nuo vieškelio Ak
menė — Knopiai, maždaug 
1 km. atstumu yra šios di
džiosios kasyklos. Pirmoj 
duobėj, joje buvo dirbama 
keli metai, jau tyras mė
lynas ežeras. Šitame ežere 
darbininkai maudosi. Sa
ko, čia maudytis kaip Bir
štone yra sveika. Antroji 
duobė turi 115 m. ilgio, 100 
pločio ir beveik šiuo metu 
15 mtr., gylio. Tai ‘kalkių’ 
bendrovės nuosavybė, jos 
nuolatinis vedėjas estas 
inž. Kirša. Kiek toliau Ak
menės link yra Paulausko 
kasyklos. Jo duobė nedide
lė, turi 30 m. ilgio, kiek 
mažiau pločio. Darbininkų 
dirba pas jį apie 50. Darbą 
pradėjęs tik šiemet.

• v

__________ •

liūs, stumia kiek, o į patį 
žemės paviršių motoras iš
traukia. Čia tuoj prikinko
mas arklys, veža toliau, 
darbininkai krauna į ilgas 
eiles, leidžiama kiek pa- 
džiūti, vėl krauna į vago
nėlius, arklys po kelis už
traukia ant kalno, o nuo 
čia vieni patys prikrauti 

.vagonėliai paleidžiami. Šie 
vejasi vienas kitą ligi pat 
'vieškelio prie svarstyklių, 
j Sveria. Krauna į sunkveži
mius, šie lekia į Akmenės 
[stotį. Tik stambesnius ga
balus siunčia cukraus fa- 

| brikams, smulkesniuosius 
pristato dviem kalkių de
gykloms, esančioms prie 
tos pačios stoties, tos pa
nelių. Tuoj deda į vagonė- 
čios bendrovės pastatytos. 
Kasyklose dirbti kliudei ir 
vanduo. Su juo kovoti mo
toriniam siurbliui kartais 
labai sunkiai sekasi.

Šioj apylinkėj ūkininkų 
šeimos nėra gausios. Že
mės ūkio darbui darbinin
kų tenka samdytis. Jų da
bar gan sunku gauti, nes 
šios kasyklos nevieną pri
traukė. Nors viršaitis darė «

žygių, kad į jas priimtų tik 
tikrus vedusius darbinin
kus, tačiau be pasekmių. 
Čia dirba daug ūkininkai
čių, kurie savo uždarbį 
šeštadienį lengvai pralei
džia. Nuostabu, tokiame 
kaime 3 parduotuvės, vie
na net su svaigin. gėrimų 
išnešiojimu veikia. Tikrie
ji darbininkai nusis
kundė tais, kurie ateina 
dirbti tik dėl “pragėrimo”.•

Kasyklos čia veiks ilgai. 
“Kalkių” bendrovė turi 
nusipirkuri daugiau kaip 

■ 10 ha žemės. Už ha, rodos, 
mokėjo po 2,000 Lt. Pra
dėjus universitetui čia į- 
! vairius gręžimus, ūkinin- 
I kai kainas kelia, jie įsitiki
nę, kad iš tikrųjų čia bus 
pramonės centras, čia bus 

j statomas antras cemento 
fabrikas, nes jam medžia- 

į gos apsčiai.
Tie, kurie ha pardavė 

pigiai, nes anot geologų, 
milijonai guli čia, už savo 

l ūkius galite gauti tiek, kad 
Kaune nusipirksite aukš
čiausius rūmus, šie tikrai 
gailisi, kiti, pamokyti anų, 
džiaugiasi savo žemėmis, 
kurios netrukus duos ne 
10 grūdų, bet 10,000 ir 
daugiau. “XX A.”

Penki Pirmieji Vasario Mėnesio 
Pranciškonai Šventieji

ginčus, prašalindamas ti- paskelbtas to krašto (supr. 
kinčiųjų tarpe, o ypatingai Pilifinų Salų!), apaštalu, 
tarpe dvasiški jos, įvairius Pilifinų salų General Gu- 
tuometinius 
mus.
nuodėmes, buvo neapsako- kuriuos nenormalumus ir 
ma! Jo maistas susideda- nuomonių skirtumus tarpe 
vo iš keliolikos sugedusių ji ir Japonijos imperato- 
šabelbonų, pupelių, žirnių, riaus, o prie to, dar išrišti 
trupučio juodos duonos ir 
vandens! Jis gulėjo ant 

j plikos lovos, pasidėjęs me
džio šmotą sau po galva. 
Jis mirė 4 d. vasario mėn.
1612 m.
Vasario mėn. 5 d. Šventa
sis Petras Krikštytojas, ir 
22 jo draugai kentėtojai, 
III Šv. Pranciškaus Ordi

no
Šv. Petras Krikštytojas, 

buvo garbingas Falangistų 
m., įvyko dvasinės vyriau- kilmės — pirmųjų Ispani- 
sybės patvirtintas stebūk- j°s Japonijoje šv. kentėto- 
las, kuris galutinai patvir- JU galva ir vadas. Jis gimė 
tino begalinę turėtą jo Ispanijoje. Dar gana jau- 
meilę, V. Jėzui Šv. Eucha- nas būdamas, jis priėmė 

“ ‘ . Bū
damas vienuolyne, jis ne
paprastai pasižymėjo mo
kslu, savo būdo švelnumu, 
teisingumu ir dideliu šven
tumu. Pirmiausia jis, kaip 
misijonierius, buvo pasių
stas Meksikon, kur jis į- 
steigė kelis paeiliui naujus 
Pranciškonų Ordino vie
nuolynus ir parapijas. Pa
skiau jis iškeliavo misijo- 
nieriauti į Pilifinų salas, 
kame netrukus jis buvo

I

dieceziją. Dabar Palaimin
tasis Matas tapęs vyskupu,
— visa savo širdimi ir sie
la, atsidavė visos savo vys
kupijos kunigų reformavi
mui, kas ilgainiui iššaukė 
gana didelę prieš jį opozi
ciją. Jis buvo labai vargi
namas, persekiojamas ir 
skundžiamas. Popiežius 
vieton prašalinti jį nuo 
vyskupo sosto, — tik dar 
daugiau jį tose aukštose 
dvasinėse pareigose pat
virtino. Tačiau jam pa
čiam nuolankiai prašant,
— popiežius suteikė jam 
dispensą, paliuosuojantį jį 
nuo vyskupystės. Paliuo- 
suotas nuo vyskupo parei
gų, — jis vėl grįžo pir- 
mykštin savo vienuolynan. 
Ūmai po jo mirties, 1451

nenormalu- bernatorius, norėdamas 
Jo atgaila už savo galutinai sureguliuoti kai-

Vasario mėn. 1 d. Palai- Į savo kūdikystės dienų, 
mintoji Eustachija Mer- [Verdijana visiškai save 
gėlė, II Šv. Pranciškaus : pasišventė vien tik mal- 

Ordino Idai ir įvairiems dvasi-
Palaimintoji Eustachija “?ms apmąstinėjimams: 

Mergelė, gimė Colonnai11“1*^1..^ PadaTe UĮ«- 
miestely, Messina Pussia-*?1™’ kel,onę l,IsPanl«- 

. T4. i - • - 4. 1S kurios pargrįžusi na-saly, Italijoje, iš gana tur- .. t , . . TTT.. . mo, — ji įstojo į III Sv.tingų ir aukštos kilmes te- „ e a ‘ ,.. i - j-, Pranciškaus Ordiną. Ji vų. Nuo pat savo kudikys- ._ _ _ ... ..... f . pneme Pranciškonų abitątęs, ji atmete šalin visus K .. „ .... ... iš paties sv. Pranciškaustuscius šio pasaulio dziau- A .- .. ... . Asyžiečio rankų. Floren-gsmus ir apgaulingą ze- .. . * ..... . . . . cijos vyskupas, pagaliaumiskąją laimę, o paaugusi Y - J-. J . .. ’ f- - , suteikė jei leidimą, vesti į metus, šalin atstume ke- ... . T.;. ... . . .. , ... atsiskyrėlės gyvenimą. Islioliką turtuolių, besipirsu- , .. ...
. . . . tx j - - vienuolyno ji pasitraukė įšių jai uz vyrus. Kad visis- . J J .i . . . - , mažą, — nuošaliai nuo ki-kai save pašvęsti V. Dievo fii Zj’nAio 

garbei ir Jo tarnybai, ji į- 
stojo į Pavargėlių Seselių 
Klariečių Ordino vienuoly
ną. Čia ji begyvendama, y- 
patingai pragarsėjo savo 
atgaila, ir sunkiu, asketi
niu gyvenimu. Ant pliko 
savo kūno, ji visuomet ne
šiodavo specijaię suknelę, 
pilną pripildytą mažų erš
kėčių dyglių. Tačiau to, jai 
dar anaiptol nebepakak
davo; ji dar plakdavo savo 
kūną kartais iki kraujo, 
aštriai pasninkaudavo, ir 
kartais per ištisas naktis 
visiškai nemiegodavo, mel
sdavosi. Jos maistas susi
dėdavo vien tik iš duonos 
ir vandens; į duoną ji dar

tų esančią oratoriją, ku
rioje ji visiškai atsiskyrusi 
su pasauliu, išgyveno 35 
metus. Ji visa darė vien tik 
su V. Dievu ir dėl Dievo; 

į kuolabiausia praktikuoda
ma ir savo gyveniman pri
taikindama kuogrieščiau- 
sią atgailą, kurios iki pat 
savo mirties, kuotvirčiau- 
sia laikėsi, — ji mirė 1246 
m.

I

Kasyklose darbas sun
kus, prakait a s teka 
vairiai apsirengę, rankas 
apsaugoję neva guminė
mis pirštinėmis — lopais. 
Karštą ar vėjuotą dieną vi
si dirba akordiniai. Kalk
akmeniai guli vienas ant 
kito. ]' 
m. ir jų galo nerado. Nuė
mus juodžemio sluoksnį 
prasideda kalkių ieškoji
mas. Kas du ar tankiau | 
netrų gręžiama, į šias 
kylės įstato užtaisytos 
nrogstamos medžiagos, 
hdega knatus ir po kiek 
skundžių pasigirsta dide
li garsas, žemės suvaito- 
jiias. Kiek keista, čia pat 
vysta sprogimas, čia pat 
spDgdytojas taiso kitą i 
skję, kai sprogsta, jis sau 
visi ramiai dirba. Atski- Mergelė, buvo kilusi kaipo 
lusis luitus su kirkomis narys iš garsios, garbin- 
atluji, jei perdaug stam- ■ gos ir istorinės Avantini 
bi, kik susmulkina, deda: giminės. Ji gimė mažame 

miestely,

Buvo įgręžta ligi 30 primaišydavo trandžių su-|
praustas medžio dulkes ir 
pelenus. Ji turėjo nepapra
stą maldingumą prie Šv. 

, P. Marijos ir kenčiančio Iš- 
I ganyto jaus, V. Jėzaus, su 
kuriuo glaudžiausiai susi
jusi ji buvo per visą savo 
šį žemiškąjį gyvenimą. Ji 
mirė 1401 m.

Vasario mėn. 2 d. Palai
mintoji Verdijana Merge

lė, III Šv. Pranciškaus 
Ordino

Palaimintoji Verdijana

ant akštesnių laiptų, ir Catelforentino
taip įkastais laiptais iš- Florencijos diecezijoje, I- 
kelia as kalkes ligi vago-Italijoje, 1182 m. Nuo pat

Vasario mėn. 3 d. Palai
mintasis Matas Agrigen- 
tietis, Vyskupas ir Išpa

žynėjas, I Šv. Pranciškaus 
Ordino

Palaimintasis Matas A- 
grigentietis, gimė Agri- 

i gento miestely, Sicilijos 
Pussiasaly, Italijoje. Bū
damas 18-kos m. savo am
žiaus, jis įstojo į Mažes
niųjų Brolių šv. Pranciš
kaus I Ordino vienuolyną. 
Būdamas šv. Jono Kapis- 
trano mokiniu, — jis buvo 
tampriausiais dvasiniais 
ryšiais susirišęs su šv. Ber- 
nadina Sieniete. Jiedu abu 
visomis savo jėgomis plė
tė žmonių tarpe pamaldu
mą į Švenčiausiąjį V. Jė
zaus Vardą. Šio pamaldu
mo žmones bemokydami, 
— jiedu kelis paeiliui kar
tus, perkeliavo visą Itali
ją, nuo krašto iki krašto. 
Pagaliau Popiežius Euge
nijus IV, konsekravo bro
lį Matą vyskupu, ir pasky- 

1 rė jam valdyti jo gimtinės

ristijoje. Nešant jo kūną Pranciškonų Ordiną, 
vienuolyno bažnyčion pa
laidojimui, — šv. Matas 
pakėlė abi kryžiumi ant 
krūtinės sudėtas savo ran
kas, ir pakėlęs palenkė sa
vo galvą, pagarbinimui V. 
Jėzaus Šv. Sakramente.
Vasario mėn. 4 d. Šventa
sis Juozapas Leonesietis, 
Išpažynėjas, I Šv. Pran

ciškaus Ordino
Šv. Juozapas Leonesietis, 

Išpažynėjas, gimė Leones- 
sa miestely, Abruzzi Pro
vincijoje, Italijoje, 1556 
m., iš turtingų, bet šventų 
ir dievotų tėvų. Iš pačios 
savo jaunystės pradžios, 
jis išsižadėjo visų šio pa
saulio smaguriavimų ir 
žemiškosios garbės, o kar
tu ir tankiai gana pavo
jingų ir nelaimingų vedy
bų, o pasiaukavo save Se- 
rafiškajam neturtui, pri
imdamas Mažesnių Brolių 
Kapucinų Ordiną ir įsto
damas vienuolynan. Grei
tai jis buvo paskirtas mi- 
sijonierium ir išsiųstas 
Konstantinapolin. Turki
joje, išliuosuoti kaip tik 
galima daugiau krikščio
nių vergų iš turkų, ma
hometonų nelaisvės, 
kuriuos visiškai nebus ga
lima paliuosuoti, — tuos ir 
nelaisvėje esančius, bent 
dvasiniai pastiprinti ir su
raminti. Dėka didžiausio 
jo tame darbe pasišventi
mo, energijos, didelės Die
vo ir artimo meilės, —dau
gelis stabmeldžių ir pa
klydusiųjų, buvo sugrą
žinta Katalikų Bažnyčion. 
Mahometonai, o ypatingai 
jų mullos (kunigai!), tai 
matydami, užsidegė prieš 
šventąjį didžiausia neapy
kanta! Jie greitai jį suga
vo, žiauriausiai sumušė, ir 
pagaliau, nuteisė ant mir
ties. Jie pervėrė vieną ran
ką ir vieną koją geleži
niais kabliais, pririšo prie 
jų virves, ir jomis pakabi
no jį po kartuvėmis; apart 
visa to, — apačioje jie dar 
degino žalias medžių ša
kas, kad šventasis nuo dū
mų išpalengvo užtrokštų... 
Taip jie šventąjį iškankino 
per ištisas dvi dienas! Pa
galiau pasirodęs Viešpa
ties Angelas, paliuosavo jį 
nuo to baisaus kankinimo, 
išgydė dideles jo kūne per 
kankinimą padarytas žai
zdas, ir įsakė jam grįžti 
atgal Italijon. Tėvynėn su- 
gryžęs, šventasis gyveno 
dar ilgus metus, mokyda
mas žmones tikėjimo, pa- 
sėkmingai išspręsdamas ir 
sutaikindamas i
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ir daugelį painių klausimų, 
— visą tą didžiulį ir svar
bų darbą pasekmingai į- 
vykdyti pavedė šv. Pet
rui Krikštytojui. Dėlei be
galiniai gilaus proto ir di
delio savo šventumo, bei 
lankščios ir lengvos pai
niuose klausimuose savo 

; orientacijos, jis turėjo la
bai aukštą apie save nuo
monę! Su 5 savo draugais, 
šv. Petras Krikštytojas, iš 
Pilifinų salų, išplaukė toli- 

, mon Japonijon, kur jie bu- 
ivo labai draugingai ir sim
patingai paties Japonijos 
imperatoriaus priimti ir 
pasveikinti. Šventasis vei
kiai įgavo paties impera
toriaus didelį savimi pasi
tikėjimą. Jam betarpinin- 
kaujant, pasekmingai ta- 

i po pasirašyta Taikos su
tartis Pilifinų salų vyriau
sybės, su Japonijos im- 
rija. Toji sutartis pavyko 
sudaryti Pilifinų salų nau
dai. Tačiau ir Japonijos
imperija, ta sutartimi bu-j 
vo pilnai patenkinta. Im-| 
pėratorius labai džiaugėsi' jimo naudai.
Pranciškonu sumanvmuJ J. Butkevičius.

mokslu ir išmintingųjų pa
žiūrų platumu, ir netru
kus padovanojo jam didelį 
sklypą žemės, pirmam 
Pranciškonų vienuolynui 
pasistatyti. Pradžia buvo 
gana pasekminga ir graži. 
Tačiau bonzai (šintoistų 
pagonų rūšies dvasinin
kai!), tai matydami, užsi
degė prieš šv. Petrą Krik
štytoją ir jo draugus Pran
ciškonus didžiausia nea
pykanta, kerštu ir pavydu! 
Jie pradėjo plėsti pagonų * 
tarpe, didžiausiai inkrimi
nuojančias (apkaltinan
čias!), žinias, apie šv. Pet
rą Krikštytoją ir jo drau
gus. Lengvatikys Japoni- 

! jos imperatorius, toms 
'melagingoms žinioms pa
galiau pilnai ir patikėjo. 
Šv. Petras Krikštytojas, 5 
jo draugai Pranciškonai, 3 
Jėzuitai ir 17 kitų treti
ninkų kunigų ir vienuolių, 
buvo greitai suareštuoti ir 
nuteisti mirtin. Jie buvo 
nugabenti Nagasaki mies- 

! tan, ir ten visi nukryžiavo- 
ti. Vedant juos į nužudy- 

; mo vietą, — visi begaliniai 
džiaugėsi, ir ramiai giedo
jo Psalmes, tuomi pago
nims parodydami nepapra
stą savo drąsą, mirti dėl 
Kristaus ir pasišventimą 
V. Dievo garbei ir žmonių 
sielų nuo prapulties gelbė-

PHILCO
Anniversary

Celebration I
Come Early . . . «ee ihe big-value Anni- 
ver>an Spėriais offered in celebration of 
10 ye»r« of Philco F®rA-eJ‘
ample. this brand new 1940 Philco 165K. 
Bnilt-in Snper Aerial System with licin- 
Loop Aerial for clear Foreign and Amcr- 
ican reccption. Electric Pash-Button Tnn- 
ing, Cathedral Speaker. Tone Control. 
Fine Mainui cabinet. A value sensationl 

599S

Yes, thi* beautiful. full-size (9% 
inches wi<le, 7 inches higli) Ses- 
sions self-starting Electric Kailio 
Clock is yours EREE with the pur- 
chase of this Anniversary Spėriai 
Philco! Hurry . . . offer gootl only 
during our Celebration Sale!

ings ----------
Fine Walnut cabinet.

PHILCO

įsigyk šį philco RADIO-
BŪSI PATENKINTAS VISUOMET!

t Union Electrical Supply Co
k ______ _________ , Cfe________a. n .

92 High Street Boston, Mass. 
Samuel Kaufman, LiBerty2337 Prez. ir Kasininkas
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DOVANŲ KOMISIJA - -
Adv. A. Jankauskas. 
Inž. J. Jasionis. 
Dr. Gasson.

Darbininko" Metiniai - Tradiciniai

U^der^ood Rašomoji Mašinėlė 
Vertės $25.00

Automatic Tumng Vertes $30.00

Baliaus Rengimo 
Komisijos —

PREZIDIUMAS

TIKIETŲ PLATINIMO 
KOMISIJA:—

Pirmninkas — A. F. Kneižys
I Vice-pirm. V. Savickas.
II V.-p. S. Griganavičius. 
Sekr.—Stud. P. Kupraitis. 
Iždininkas F. Tuleikis. 
Iždo glob. A. Zavackas.

KVIETIMŲ KOMISIJA 
Felicija Grendelytė.
Juozas Vaišnoras.
Ona Ivaškienė.
Antanas Peldžius.

SPAUDOS KOMISIJA :—
A. F. Kneižys.
A. Ivaška.
St. Griganavičius.
P. Kupraitis.
J. Kumpa.

PRIĖMIMO KOMISIJA
Julija Puodelienė.
A. Gaputis.
O. Razvadauskaitė.
P-lė Klimaitė.
B. Kudirka.

BIZNIO KOMISIJA:— 
H. Plekąvičius.
J. Smilgis.

ŠOKIŲ KOMISIJA:—
Muz. M. Karbauskas.
Julija Sutkiūtė,
K. Samalius.

SU DOVANOMIS
Eikš Ballroom 8 Magazine St., Cambridge

Spaliu-0etober 28,1939
GROS AL STEVENS’ ORKESTRĄ

Šiame Baliuje Bus Išdalyta $90.00 Vertes Dovanų
I mas prizas—Fada Radio, vertės $30.00

2-ras—Underwood mašinėlė, vertės 25.00

3-čias, 4-tas ir 5-tas pinigais po $10.00

Šokiai prasidės nuo 7:30 iki 12 v. nakties

Bus skanių valgiu ir gėrimų. Įžanga 40c
■ f* v« |Vt • | •Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI

V. Brazauskas,
K. Crigas, 
M. Grigas,
E. Gailiūnienė,
O. Ivaškienė, 
P-nas Grigas,
P. Juškienė,
E. Januškevičienė,
J. Jeskevičius, 
E. Janušonienė, 
E. Jakunskienė, 
P-lė Klimaitė,
E. Kuderauskienė, 
E. Marksienė,
K. Masiulienė,
K. Niauronis, 
O. Navickienė,
E. Nanartavičienė, 
D. Norvilienė,
O. Pečiulienė, 
V. Palionis.
P. Radaitis, 
J. Račkauskienė, 
J. Smilgienė, 
O. Siaurienė. 
A% Sanda,
A. Slaičiūnienė, 
S. Strigūnienė, 
S. Stankus,
F. Tuleikis, 
J. Vaišnoras.
V. Valatka. 
M. Vinčienė,
A. Voverienė.
G. Valatkaitė,
B. Žilienė,
G. Žuromskis,
L. Žardeckienė,

Rytinių Valstybių Žinios žydus, ar kitus, ir Dievulis žino' svetimtaučiams. Jie mums par
šu kokiais. Mes užtikriname, davinėja kas met, ir mes galime 
kad šokiai bus padorūs ir jums jiems pasiūlyti. Jeigu visi ir vi-

NEW HAVEN, CONN

HARTFORD, CONN j nivale buvo atsilankiusi 
' Katkauskaitė - Kaskas su 
motinėle ir sesute. Tie. 
atsilankė, nesigaili, nes 
linksmą laiką ir gražiai 
mė savo parapiją.

PARAPIJOS KARNIVALAS
Rugsėjo 28. 29 ir 30 dienomis 

mokyklos salėje buvo metinis 
parapijos naudai karnivalas. 
Atsilankė nemažai žmonių, bet 
galėjo būti daugiau. Oras buvo 
nepergeriausias, bet nežiūrint 
oro. kažkodėl vis matysi tuos 
pačius žmones atsilankiusius, ir 
nematysi tų pačių, kurie papra
stai neatsilanko. Reikia tiems, 
kurie galėjo, bet neatsilankė, 
linkėti, kad kitais atvejais jie 
ir būtų matomi. Liks nemažai kys. Tie šokiai bus parapijos 
pelno. Komisija bei darbinin- mokyklos salėje kiekvieną ket- 
kai-ės iš visų draugijų labai. virtadienio vakarą (Every 

, Thursdav evening 8 to 12). Šo
kiai dėl parapijos naudos. Tai
gi. jaunime, jeigu nori gražiai 
linksmintis, ateik ketvirtadie
nio vakarą į mokyklos salę. Ir 
tėveliai, kurie nori, kad jauni
mas gražiai linksmintųsi su sa
vaisiais savo salėje, leiskite ij- 

. sų jaunimui eiti į šokius mūsų 

. salėje. Ar ne geriau, kad jūsų 
sūnūs ir dukterys linksmintųsi 
su savais lietuviais ir lietuvai
tėmis. negu kad eitų kur pas

Lietuvių katalikų studentų: 
u jeigu jauni- sos dirbsime, tai pasiseks ba- kuopos rengti šokiai rugsėjo 24 

mas bus lietui iškoj katalikiškoj žaras. Dovanos didelės ir gra- pavyko labai puikiai, nes at-1 
salėje.

Užsiregistravimo Certifikatai Tiems, Kurie Nelegaliai 
Įvažiavo Prieš Liepos 1 d. 1924 m.

Qna nereikės rūpintis 
savo 
kurie 

turėjo 
parė-

I

LEGIJONIERIŲ 
VAKARAS

t
silankė skaitlingai jaunimo 
kaip vietinės taip ir iš ; _ 
nių kolonijų. Visi linksmai šo
ko ir smagiai laiką praleido, se-

JAUNIMO ŠOKIAI

Parapijos jaunimas turėjo 
pirmą iš eilės savo savaitinių

Aną sekmadienio vakarą lie
tuviai ex-kareiviai. veteranai ir 
moterų Auxiliary mokyklos sa
lėje turėjo gražias

... ,._ Pašventino kunigas naujas Mo-sokių parapijos saleje. Grojo _v tt i
Prano Pakėno 11 asmenų or-į 
kestras. Pirmą vakarą mažai 
atsilankė jaunimo, bet tikima
si. kad ateity daugiau atsilan-

bus parapijos

! žios. Raginame jaunimą ypa
tingai susidomėti ir pasidar
buoti, nes tai yra dėl parapijos 
naudos. Jeigu norite tikietų. 
kreipkitės į savo draugijas, ar 
ateikite į kleboniją. Lai Dievu- mė jaunimo rengtą vakarą savo 
lis jums padeda, kurie 

iškilmes. dam padėti.

Rugp. 7-tą d., 1939 m. katus”, kas jiems davė tei- 
prezidentas Rooseveltas sę prašyti pilnos piliety- «»*«****>* A

aplinki- uždėjo parašą po Užregis- bės.

gražiai darbavosi. Buvo ir jau
nimo populiarity contest. 
laimėjo mergaičių Ona 
kaitė virš 3.000 balsų, o 
nų Albinas Gedutis. Kiti 
tos. kurie pasižymėjo, 
vardas Kasmonaitis.
špelis. Pranas Klimas. Edvar
das Mončiūnas. o iš mergaičių 
Irena Vilimaičiūtė. Viktorija 
Deltuvaitė. Sveikiname laimė
jusius ir kitus. Portable radio 
laimėjo Elena Vismonaitė. Kar-

kurį 
Mani- 
vaiki- 
ir ki

tai Ed-
Tadas

Draugijų Valdybų Adresai

terų Auxiliary vėliavas. Daly
vavo iš visos Connecticut vals
tybės lietuviai ex-kareiviai ir 
moterys Auxiliary. Buvo daug 
žmonių. _ _ ------------- -----------
nė ir šokiai. Kalbėjo Kortenai- bal1 reikalams aprūpinti. Žinau, 
tis. Žalnieraitis, ir Žalnieraitie- kad lietuviai parems savo jau
nė. Norkūnienė iš New Britain, n’m^’ basketballininkus - kės, 
p-nia Stoknienė iš Waterbury, kaip ir visuomet. Jaunimas šeš- 
Kavaliauskas iš New Britain, i- tadienio vakarą turėjo šokius, 
talas hartfordietis. italų ko- dėl basketball ratelio pelno mo- 
mandierius. kunigas Kripas. dr. kyklos salėje.
Šiupis. Saukienė. Mončiūnienė,1 Lietuviai dalyvavo Feace 
Kasmonaitis, Karpienė. ir kiti. Communion Breakfast Hotel 
Paskui atėjo prelatas klebonas Bond. Švento Vardo Draugijos 
Jonas Ambotas. Vakaro 
deja buvo Žalnieraitienė. 
čių buvo nemažai, nors 
Paskui buvo šokiai, grojo 
no Pakėno orkestras.

l 
I

BASKETBALL
Jaunimas gražiai darbuojasi 

dėl basketball sezono. .
S) 2A. UA111ČL1 . UUVU

.. Po visko buvo vakarie- surinkę nemažai pinigų basket-

travimo Certifikato Įsta-_ Užsiregistravimo certi- 
__ „_____ t x ____ tymo priedu. Pagal naują fįkato aplikacijoms reik 

nesni parapijiečiai taipgi parė- įstatymą ateiviai, kurie at- vartoti form 659. Tas blan- 
.___ > vyko į jJung. Valstybes ^as gaiįma gauti už dyką

norite dalyvavimu. tarp birželio 3 d., 1921 m., įg kiekvieno imigracijos ir
i Studentų kuopos valdyba ir ir liepos 1 d., 1924 m. bet naturaliazcijos ofiso. Reik 
nariai-rės yra dėkingi klebonui kurie legalio įleidimo nuo- j pasiųsti piniglaiškį ant 
kun. M. Pankui už paskelbimą latiniam apsigyvenimui , įr fotografijas su 
šokių iš sakyklos ir už astilan- nėra rekordo, gali legali- aplikacija.
kymą, taipgi tariam savo dė- zuoti buvimą šioje salyje. pasinaudoti nauju įsta- 

Jau turi kingumo žodį dr. M. J. Aukšta-' Prieš priėmimą šito naujo tymu, aplikantas turi da-
Pasinaudoti nauju įsta-

ne. 
p-nia

kalniui - Colney,
Conn. už pagarsinimą šokių per 
radio.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

564 E. Broadway So. Boston. M-ass. 
Prot. Rašt — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.

4115 YVashington St.. Rosiindale, 
Tel Farkvay 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston.

Kasos Gi.—Marijona Aukštikalnienė. 
111 H St.. So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I
: Pirmininkas, Juozas Svagždys,

601 6th St.. So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,

16 VVinfield St., So. Boston. Mass.
, Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Maršalka. Jonas Zaikis.

7 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Iždininkas. Andrius Zaleskas.

702 Fifth St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre-

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

i

Waterbury, įstatymo, tik ateiviai, ku
rie atvyko prieš birželio 3 
d., 1921 m. galėjo gauti 
“užsiregistravimo certifi-

rodyti kad: 1) jis įvažiavo 
iį Jung. Valstybes prieš lie- 
Į pos 1 d., 1924 m., 2) kad jis 
i per visą laiką gyveno 

v x Jung. Valstybėse, 3) kadKlebono ir vietos veikėjų su- „ ° j v.žmogus gero doriško cha-manymu pradėjo organizuotis , .° . ° ,x i-, j •• i • rakteno, 4) kad nepapuo-Katalikų Federacijos skyrius, . ., . . . . / .; le po įsdeportavimu.kuris jau seniai buvo reikalin- r
gas mūsų kolonijoj. Jau ren-1 Reik atsiminti, kad šita! 
kam, draugijų ir kuopų atstu- naujas įstatymas nepa 

Į vai. kurie susirinkę aptars aky-' 5el.bsti žmonėms, kurie Į 
Pereitą savaitę pas savo tetą riaus reikalus ir išrinks valdy- važiavo po liepos 1 d., 19 

bve- muniją pereitą sekmadienj, dėl Izabelę Jokubaitienę, svečiavos bą ™ TaV’1’« ocmnmc o-alim.
lijo, pasaulinės taikos. Paskui neku- Jonas ir Petronėlė Vaitkai. iš. . . .... ...

ve" nariai ir kiti priėmė Šventą Ko-

Pra-

PARAPIJOS BAZARAS

Teko girdėti, kad ateinan
čiam susirinkime pasižadėjo 
daug naujų narių prisirašyti 
prie kuopos. Valio! Linksma 
girdėti, kad mūsų jaunimas su
pranta vertę tokios svarbios 
organizacijos.

I

m. Tokius asmenis galim; 
išdeportuoti kaip tik imi 
gracijos viršininkai api 

Moterų Sąjungos 33-čia kuo- juos sužino.
pa rengiasi statyti juokingą ko
mediją “Morta činčibiraitė”,

rie vyrai ir vaikinai nuėjo į Bayonne. N. J. P-nai Vaitkai y-
Hotel Bond su kitnis miesto ir seni Bavonne’s 
apylinkės vyrais ir vaikinais todėl pranešė daug 
paklausyti gražių prakalbų, vietinės kolonijos

gyventojai, J 

žinių iš jų 
lietuvių gy-

Kalbėtojai buvo: kunigas Werst venimo ir veikimo, p. Vaitkus. kuris laPkričio 26, tai yra
• -r______ ’T-r ____ ____ ----------------* _ _ . paclrntini i Jid-

- -• Gra- litiniame veikime vietinėj kolo-į ven^us’ 
žaras. Jau komisija darbuojasi, žus būrys ir prakilnus tikslas, nijoj. 
ypatingai tikietų platinime. Vietiniai laikraščiai gražiai ap- 
Šiais metais bus duodama do- rase, 
vanoms S500 pinigais. ' 
reikia nemažai visiems ir vi- mokyklos salėje parapijos nau- tą susirinkimą vienbalsiai nuta- 

' soms pasidarbuoti. Draugijos dai jaunimo šokiai. Ir suaugę rė per spalių mėnesį suteikti

Lapkričio - November 18, 
23 ir 25 dienomis parapijos 
Įėję bus metinis parapijos

22.
sa- ir Jonas Kennedy. Dalyvavo aktyviai dalyvauja lietuvių po- 
ba-' tūkstantis daugiau vyrų. <

Parapijiečiai susirinkę į kle-
Taigi,' Kas ketvirtadienio vakarą bus bono kun. M. Pankaus, sušauk-

paskutinį sekmadienį prieš ad- 
, taigi prašome kitų 

draugijų bei kuopų nieko ne
rengti minėtą dieną.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų e- 
to<lą nuo Reumatiso, 
kurį noriai pnsių>ne 
kožnam šio laikrflo 
skaitytojui, kuristik 
pareikalaus Jei en
giate skausmą .ma
riuose. jeigu jie3us- 
tingę, arba laba jau
slus, jeigu turi No
tėti kožnoje or per
mainoj, štai ju* pro
ga išbandyti parastą, 
kuris pagelbė Mm- 

pasiųsim jumsė’IT.NĄ 
— 3 DY’KAI ISBAN-

i

Metodą,

116
Sta- 
kad

—----- £----------------------------------- - ------------------ --------------------O “V------  ~ w ~ ~

tikietus jau turi, raginame juos gali ateiti. Prano Pakėno lietu- ‘ auką savo Šv. Kazimiero para- kuopos nariai-rės neužmirštų 
atmokėjimui, pa- savo sergančio nario ir aplan- 
kad kiekvienas kytų taipgi suramintų visą šei- 

pavyzdys kitiems. Gali- kas norite gražiai pasišokti ir paaukuotų pagal savo išgalės, mą. Linkiu, kad gerasis Dievas ktštuZ"M« kviečiame jus
, . ofisuo- remti savo parapiją, ateikite į nes kiekvieno ; 1 vaist« ‘ ,1,enas’ I>ykai.

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio se tabakinėse, kur dirba lietu-, parapijos salę, kas ketvirtadie-, yra remti ir užlaikyti savo baz- sveikatą.
viai. Taipgi kaimynams, kad irnio vakarą. ' nyčią. j šeimą.2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 j 

E. 7th St., So. Boston, Mass.

Rimtai serga LRKSA 
kuopos narys Aleksandras 
nišauskas. 'būtų malonu,

išparduoti. Simonas Gaučas jau viskas orkestras gros moder- pi jos skolos 
išpardavė iki 25 knygučių. Tai niškus ir kitokius šokius. Taigi, geidaujama, 
graŽUS 1 . ” u. -
ma parduoti fabrikose, ofisuo- remti savo parapiją, ateikite į nes kiekvieno šventa prievolė sustiprintų ligonį ir sugrąžintų ’ ’ -

kad suramintų visą , I

pjgų
■ tams.

Mes noriai i
; Pakeli. 7 dienoms______
ĮDYYMUI, ir jeigu norėsite nan-loti 
daugiau, tą galėsit daryti i mažus 

j mdoti tą 
v . dienas, DYKAI. iaš-

■ tais. Pasiųsk savo vard^r adresą 
tuojau |

M | ROSSE PRODUCTS CO.*Pt X-9 
tv 1 III2708 W. Farwell Av®. CJcago, DU



Antradienis, Spalių 10 d., 1939 DKRBININKKB T

(vietinės žinios . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  
Vilniaus Gedulo Diena Bostone

Šįmet Vilniaus užgrobi
mo diena paminėta daug 
rimčiau ir daugiau susi
kaupus, kaip kitais me
tais. Minėjimo iškilmės 
prasidėjo sekmadienį, spa
lių 8 d. 2 vai. po pietų Mu- 
nicipal salėje, Broadvvay, Į

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 VVashington St., 
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON, MASS.

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU William White— 

William Vycuną, 57 m. amžiaus, 
pirma gyveno Hoosick Falls. 
N. Y. ir Bennington, Vt. Jei kas 
žinote apie jį prašome pranešti 
Paul D. Price, Prudential Insu- 
rance Co. Newark, N. J. (17)

IŠSIRENDAVOJA “Dar
bininko” name gražus, 
steamu apšildomas ant 
pirmo aukšto 5 kambarių 
flatas. Renda nebrangi. 
Atsišaukite j ‘Darbininko’ 
administraciją, 366 West 
Broadvvay, So. Boston; te
lefonas — ŠOU 2680.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

kurias atidarė gražia įžan
gine kalba Šv. Petro para
pijos klebonas, kun. Vir- 
mauskis. Mylimas klebo
nas nuoširdžiai nušvietė 
lietuvių tautos atgimimo 
ir išsilaikymo priežastis, 
kurios, tartum, stebuklas 
atgaivino ir iškėlė Lietu
vos neprikla u s o m y b ę. 
Svarbiausios lietuvių tau- 

: tos atgimimo ir išsilaiky
mo priežastys, kaip parei
škė klebonas, buvo lietu
vių ištvermė, gilus tikėji
mas ir mokslas, kurį diegė 

j ir ugdė motinėlės savo kū- 
■ dikiams, dirbdamos kas
dieninį darbą. Baigdamas 
kalbą, kun. Virmauskis 
trumpai supažindino susi
rinkusius su prof. K. Pak
štu, pasakydamas keletą 
sakinių iš jo biografijos, ir 
pavedė susirinkimo prog
ramą vesti adv. Jankaus
kui, kaip ALRK Federaci
jos, 3 skyriaus pirminin
kui, supažindindamas jį 
taip pat visiems susirinku
siems.

Adv. Jankauskas pasvei
kino visus susirinkusius į 
. Vilniaus gedulo dienos 
' minėjimo iškilmes ir per
skaitė ALRK Federacijos 
I sekretoriaus L. Šimučio 
į Vilniaus klausimu prane
šimą. Po to parapijos cho
ras, vadovaujant R. Juš- 

. kai, sugiedojo Lietuvos 
i himną ir gražiai padainavo 
' keletą lietuviškų patrioti- 
' nių dainelių.
KOVA DĖL MŪSŲ TĖVY

NĖS EGZISTENCIJOS
Po meninės dalies pasa

kė kalbą kun. Urbonavi
čius. Pagrindinės jo kal
bos mintys, neliečiant 
trumpai paminėto Vilniaus 
ir Lietuvos istorijos, yra: 
Vilnius daug užsipelnė, tu
rėjo didelės reikšmės ir 
padarė daug įtakos toli
mesniam Lietuvos gyveni
mui, nes Vilnius ir Vilniaus 
universitetas anuose lai
kuose buvo švietimo židi- 

; nys ir davė daug mokslo 
vyrų. Vilnius ir religiniu 

{atžvilgiu yra brangus, nes 
ten kilo kova prieš pro- 

{ testantizmą, kuris buvo a- 
; pėmęs beveik visą Lietu- 
1 vą. Šiandien Vilniaus klau
simas yra keblus ir sunkiai 

; išsprendžiamas, nes Vil- 
! niaus krašte gyvena daug 
gudų. Kadangi didžiosios 
valstybės dažniausia žiūri 

i gyventojų tautybės dau
gumos, todėl ir Vilniaus 

{klausimo sprendimas šian
dien mums labai nepalan
kus, nes į jį pretenzijas 
reiškia baltgudžiai. Mums 
lietuviams dabar teks ves
ti didelė ir sunki kova ne 
tik dėl Vilniaus, bet ir dėl 
visos mūsų tėvynės egzis
tencijos. Mums reikia

jungtis, kietai dirbti ir 
kiek galima daugiau pa-i 
gelbėti Lietuvai. Šiuo me
tu mūsų tėvynė reikia 
daugiau šelpti negu kita
dos. Minint šias pagribi- 

; mo sukaktuves, visus da
lykus reikia imti kietai, 
nesivadovaujant jokiomis 
fantazijomis. Su Dievo pa
galba, vieningumu, pasi
šventimu ir ryžtingumu, 
visa padarysime, baigė 
kun. Urbonavičius.

VILNIAUS KRAŠTAS 
YRA LIETUVIŠKAS

Po jo kalbos padaryta 
rinkliava Lietuvos tautos 
fondo naudai. Surinkta 
$49.92. Pagaliau paskutinį; 
žodį tarė prof. K. Pakštas. 

{Jis kalbėjo apie valandą 
laiko, išdėstydamas savo 
mintis nuosekliai, aiškiai 
ir gražiai. Charakterin- 
gesnės ir svarbesnės jo 
kalbos mintys šios: Kai 
lietuvių mažos tautos ar
mija užėmė didelius plo
tus svetimų žemių, ji (Lie- 
ituva) nevertė tautų ver-! 
gauti, bet jas globojo, { 
šiandien yra kitaip, šian-! 
dien lietuvių tautos yra; 
tragiškas likimas. Kova, { 
kuri dabar eina, greitai' 
pasibaigs, tačiau vistiek,' 
jei Lietuva ir išliks sveika, j 
ji stovi ir stovės ant di-; 
džiojo imperializmo kelio,' 
kuris labai pavojingas 
mažoms tautoms. Rusai { 
valdo šiandien septintą da- 

i lį pasaulio, tačiau jų impe
rialistiniai siekimai nežino 
ribų, nes jiems yra geros 

{sąlygos plėstis. Jeigu lie
tuvių valstybės kai kurie 
vadai praeityje būtų pada
rę mažiau klaidų, tai šian
dien lietuvių tauta būtų 
gyva, stipri ir sveika.

Vilniaus kraštas yra lie
tuviškas.

Vilniaus kraštas turi j 
daug inteligentų, kurių Į 
daug davė Lenkijos valsty- Į 
bei. Charakteringa ir tai, j 
kad kol Lenkiją valdė lie
tuviai, lietuviško kraujo 
vyrai, Lenkija buvo svei
ka ir nepriklausoma, kai' 
Lenkiją pradėjo valdyti Į 
lenkai, ji neteko savo ne
priklausomybės. Tiesa, i 
Lenkija gal bus atstatyta,, 
jei Vokietija bus sunaikin
ta, tačiau vis dėlto Lenki
ja bus mažesnė.

M

Dr. Juozas Antanėlis,

lir Amerikos Jungtinėms 
j Valstybėms.

Minėjimo iškilmes užda
ro adv. Jankauskas, dėko
damas visiems už atsilan
kymą ir išklausymą svar
bių kalbų.

P. Kupraitis.

ŽINUTES

užima svarbią rolę opere
tėje “Pinofore”, kuri bus 
išpildyta lapkr. - Nov. 5 ir 
8, So. Boston Higth School 
auditorijoj.

Spalių 8 d., 2 vai. p. p., įvyko 
Federacijos skyriaus vadovybė
je, Municipal s^ėje, Lietuvos 
reikalams ginti prakalbos. Kal
bėjo Dr. K. Pakštas, adv. A. 
Jankauskas, kun. K. Urbonavi
čius ir kun. P. A. Virmauskis. 
Kalbėtojai aiškino, jog mes pa
tys turime ginti savus reikalus. 

; Žmonių buvo pilna salė. Išnešta 
{rezoliucijų reikalaujančių Vil
niaus.

Šiandien istorinius įvy
kius veda milijoninės ar
mijos. Estija, Latvija ir 
Lietuva yra pačiame žy-{ 
dėjime, jų kultūrinė pa
žanga eina dideliais šuo
liais į priekį, tačiau, deja, 
šios tautos jau yra pakąs
tos šalnos — rusai įkėlė { 
savo koją. Todėl šis mo
mentas reikalauja iš mū-į 
sų vienybės ir darbo. 3 mi
lijonai lietuvių nėra per 
daug, kad nors vienas iš 
jų būtų galima iš to skai
čiaus išmesti. Meilė visų 
lietuvių visiems lietu
viams. Katalikų pareiga 
ginti ir saugoti visų teisę, { 
nes katalikybė skelbia ly- i 
gybę ir laisvę visiems ir 
visur. Viso pasaulio lietu
viams reikia susijungti ir 
apeliuoti pasauliui, ieš
kant tiesos ir teisės.

Pasaulyje viešpatauja 
didelė melagystė, kuri per 
savo propagandos įstaigas 
visa žada, bet nieko nie
kam neduoda. Todėl mums 
lietuviams laikas jau susi
jungti. Dideliame patrio
tizme glūdi dideli darbai. 
Mes būsime tiek dideli ir 
galingi, kiek išneš mūsų 
valia, tat būkime dideli ir 
galingi ir tvirtos valios 
žmonės.

Pasibaigus paskaitoms, 
priimama rezoliucija, ku
rią savo kalboje, kaipo pa
vyzdį, buvo pasiūlęs prof. 
K. Pakštas, ir vienbalsiai 
visų susirinkusių nutarta 
pasiųsti sovietų ir kitų 
valstybių pasiuntinybėms

Šios dienos vakare, 7:30 va
landą, šv. Petro par. bažnyčioje 
Tėvai pasionistai Gabrielis ir 
Geraldas iškilmingai pradėjo 
moterims - merginoms misijų 
savaitę. Jiedu, ryte, kalbėjo mi
šiose kviesdami žmoniją prie 
savo tikrojo Tėvo Dievo. Jau
niems misionieriams Bostonie
čiai rodo didelę pagarbą ir pri
tarimą. Moterų - merginų prisi
rinko pilna bažnyčia į misijų a- 
tidarymą. Misijų pamaldos ry
tais yra (visiems bendrai) 6 
vai. ir 9 vai., vakarais (išimti
nai moterims-merginoms) 7:30.

Šią savaitę šv. mišios laiko
mos valandomis: 6, 7, 7:30, 8 
ir 9.

Sekmadienį po sumai apsive
dė Jonas Demskis su Stanislava 
Barauskaite. Liudijo jaunojo 
brolis Antanas ir jaunosios se
suo Ona.

Šią savaitę p-lė Ona Pet
ružyje, lietuvaitė iš Cam
bridge, tapo paskirta raš
tininke gubernatoriaus 
Saltonstall kabinete, adv. 
Šalnų pastangomis.

LANKĖSI OPERETĖS 
PRAKTIKOJ

Pereitą savaitę, svečiuodama
sis Bostone kun. Čebatorius iš 
Hartford, Conn. atsilankė į Šv. 
Petro par. didžiojo choro prak
tiką. Išgirdęs ir pamatęs “Pinc- 
fore” veikalą pareiškė chorui, 
kad jisai atvyko pamatyti kada 
bus išpildoma lapkr.-Nov. 5 ir 
8 d.d., So. Boston High School 
auditorijoj, ir pažadėjo atsiveš-

CAMBRIDGE, MASS.

BALIUS
Spalių 11, Columbus die

nos išvakarėse, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mo
kyklos naudai, Eikš Bali 
Room erdvioje, gražioje, 
visų mėgiamoje salėje į- 
vyks šaunus balius.

Orkestras yra pasamdy
tas vienas iš geriausių. Su
sidės iš astuonių patyru
sių, savo amatą gerai ži
nančių kavalierių. Jo gro
jimu visi bus pilnai paten
kinti. Seni ir jauni turės 
tokį good time, kokio dar 
neturėjo.

Cambridge Bottling Co., 
apsiėmė visus ištrošku- 

i sius atgaivinti troškulį 
skaniais, sveikais sustip
rinančiais gėrimais.

Gaspadinės jau seniai 
galvoja kaip geriausiai vi
sus baliuje svetelius ska
niausiais valgiais pavai
šinti. Visi atėjusieji į ba
lių tikrai bus pilnai paten
kinti. Todėl visi iš visur 
nuoširdžiai kviečiami į 
Cambridge parapijos me
tinį balių, Eikš svetainę, 8 
Magazine St., Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Kvieslys. ....

i Aukojo Intertypos Fondui 
$5.00

P-nas St. Uždavinys iš 
;Lawrence, Mass. per kun. 
{Pr. M. Jurą prisiuntė nau- 
įjos “Darbininko” Interty- 
pos fondui $5.00. Interty
pos Vajaus Komisija p. 

į Uždaviniui nuoširdžiai dė
koja už suteiktą stambią 
auką.

ti grupę Waterburio jaunimo.
Sekmadienį po pietų atsilan

kė kun. misionierius Geraldas. 
Jis stebėjosi jaunimo energija 
ir puikiu išsimokinimu išpildyti 
operetę.

Kadangi mūsų choras jau ne- 
bepirmą kartą imasi tokio dide
lio darbo, tai visuomenė gerai 
žino, kad toji operetė bus pui
kiai ir artistiškai išpildyta. Ra
giname visus įsigyti bilietus iš 
anksto, nes visos vietos rezer
vuotos. Kvieslys

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorehester Aye.
TeL COLumbia 3637.

JosephW.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabew
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS ORABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Diiis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk* 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Bostcn, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dcngėjas.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ. 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainoe žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

VALGOMOJU DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei
P. BaltrušiOnas ir p. Klinga. Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbsi tės “Darbininke”.

fPICKWICK

narna
TAI YRA ALE, KURIS PADARO 

GERĄ IŠ ABIEJŲ PUSIŲ BARO 

“ALE tai yra ALE”
PARODYK Į PICKWICK KRANĄ

by HAFFtNMFFFR * CO., lnc7 Bostonž BRtffEItS SINČfT«70

5U
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Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorehester St.,
80. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

!

Slonite WeWingCo.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
isi verti skaitytoją paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

Oueen Am laundry, Ine.
7-9 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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Žinios Iš Lietuvos
Kaunas — Praėjusiais' 

metais Lietuvoje lankėsi 
du Amerikos lietuviai fil- 
mininkai — Januškevičius 
ir Motuzas. Šiemet atva
žiavo tik vienas Januške
vičius. kuris jau eilė metų 
verčiasi filmų bizniu: kas
met atvyksta į Lietuvą, 
filmuoja įvairius įvykius, 
šventes, vaizdus ir paskui, 
važinėdamas po lietuvių 
kolonijas, tas filmas rodo 
Amerikos lietuviams Šie
met Januškevičius padarė 
įvairiose Lietuvos vietose 
gana daug nusisekusių 
nuotraukų. Jis džiaugiasi, 
kad vasara buvo palanki 
filmuoti. Januškevičius 
gamina spalvuotą filmą.

mės centras gabenant už
draustas knygas iš Mažo
sios Lietuvos. Dar ir da
bar čia tebegyvena keletas 
knygnešių, nors dauguma 
jų jau išmirę. Vienas ki
tas gyvųjų gauna pensijas. 
Pastebėtina, kad senieji 
knygnešiai ir šiandien te
bėra dideli laikraščių skai
tytojai. Kurie negali patys 
prenumeruoti, tje ateina į 
pašto agentūrą arba pas 
pažįstamus, kur visus ras
tus laikraščius perskaito 
.iki galo.

Panemunėlis — Žemės 
Ūkio Rūmai čia yra prieš 
keletą metų įrengę pirmą
jį Lietuvoje linų apdirbi
mo fabriką, kur ūkininkų 
suvežti linai yra specialiai 
mirkomi ir minami, paruo
šiant geras rūšis ekspor
tui. Dabar tą fabriką pe
rėmė Lietūkis ir žada atei
tyje steigti Lietuvoj dau
giau tokių kooperatinių 
linų apdirbimo įmonių. 
Mažeikiškiai jau kreipėsi 
į Lietūkį, prašydami ir 
jiems įsteigti rajoninę linų 
apdirbimo įmonę. Tokią į- 
monę įrengti pasisiūlė bel
gai. Žemės Ūkio ministeri
jos ir Lietūkio atstovai iš 
vyko į Belgiją susipažinti 
su belgų linų apdirbimu: 
Belgija yra žinoma geriau
siais Europos linais.

Kaunas — Lietuvos fil
mų gamyba kinų kronikai 
buvo atiduota koncesinin- 
kui. su kuriuo koncesijos 
sutartis baigiasi ateinantį 
balandžio mėnesį. Numa
toma kino kroniką ir ben
drai filmų gamybą visiš
kai pertvarkyti pagal nau
jausių modernios kino 
technikos reikalavimus.

Kaunas — Karštos die
nos ir sausros su retkar
čiais užeinančiomis audro- 
;mis vis dar nesibaigia. 
Nors visą rugpiūčio mėne
sį nusitęsęs nepaprastai 
gražus ir karštas oras pa
dėjo ūkininkams visus ja
vus gerus nusiimti, tačiau 
pradedama dejuoti dėl 
vandens trūkumo ir ga
nyklų sumenkėjimo. Jei 
dar ilgiau toks oras nusi
tęs. gali visiškai pritrūkti 
vandens. Jau dabar dau
gelis gyventojų turi eiti 
skolintis vandens 
mesnių kaimynų.

Alytus— Šiemet pietinės sąlygoms neįprasti karš- 
Lietuvos ūkininkai pasi- čiai daug kam ir į sveikatą 
sodino daugiau tabako 
kaip kitais metais ir džiau
giasi geru derliu. Ypatin
gai daug tabako pasėta 
Butrimonių, Onuškio, Se
meliškių, Punios ir Aly
taus apylinkėse. Nors Lie- giau nukentėjusių, 
tuvoje tabakas buvo augi
namas tik savo reikalams,; 
bet paskutiniais metais iš
sivysto į tikrą pramonę ir blikos Prezidentui ir įvy- 
nemaža tabako parduoda
ma tabako fabrikams, šie
met dėl šiltos ir palygina
mai sausos vasaros taba
kas anksti prinoko ir lapai 
jau renkami džiovinimui.

i

Medingėnai — Ši apylin
kė kituomet buvo pats 
svarbiausias Žemaičių že-

I

8---- - ----——- w 
mą dieną. Darbdaviai nor-1 
maliai mokėjo algas, pirk- 
liai mokėjo vekselius. Įvy- | 
kiai nebuvo jaučiami ir '• 
nrtklrvKz-k io iaalrii-io nt lr£>Hprekyboje, išskiriant, kad 
kaikurios šeimininkės, at- 
simindamos karo metų 
praktiką, pasiskubino ap
sipirkti didesniais kiekiais 
maisto produktų. Daug 
daugiau žmonės pirkosi 
cukraus, druskos, žibalo, 
bet už vis daugiau pirko 
laikraščius. Kauno laikra
ščių agentūros gauna 
daug Vokietijos laikraš- * 

!čių agentūrų užsakymų 
Lenkijos laikraščiams, o 
Lenkijos agentūros — Vo-f 
kietijos laikraščiams —

a

•*

*
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1 * ? »”
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Kunigų Vienybės seimo, įvykusio š. m. rugsėjo 14 d. New Yorke, dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės 

sėdi: kunigai: N. Pakalnis (naujas pirmininkas), A. Milukas, J. Simonaitis, Pr. Juras, prel. M. Krušas,
J. Ealkūnas (buvęs pirmininkas), prel. J. Ambotas, K. Vasys (seimo vedėjas), prel. J. Maciejauskas ir
K. Paulonis. Antroje eilėje kunigai: dr. J. Vaitkevičius, Ig. Kelmelis, P. Vaitekūnas, A. Petraitis, Ig. 
Valančiūnas. dr. Martusevičius, M. Kemežis, J. Aleksiūnas. Trečioje eilėje kunigai: J. Dambrauskas, J. 
Čepukaitis, Ig. Urbonavičius, J. Lubauskas, Pr. Garmus, S. Raila, K. Mockus, S. Stonis, P. Juraitis, M. 
Pankus. Ketvirtoje eilėje kunigai: J. Šukevičius, T. Narbutas, J. Bogužas, B. Gauronskas, J. Švagž- 
dys, dr. J. Vaškevičius, V. Masiulis ir I. Inčiura.

Kauno gyventojai pasku-| 
tinėmis dienomis labai su-B
skato pirktis radio apara-n. 
tus. Labai daug radio pri-g 
imtuvų perka ir provinci-1 » 
ja. — Lietuvos 1 
laivai, kurie šiuo metu te
bėra atviroje jūroje, gavo 
per radio perėdymus plau
kti Švedijos pakraščiais, 
kad nepatektų į karo veik
smų zonas. Laivai “Pane
vėžys” ir “Marijampolė” 
šiuo metu buvo viename 
Olandijos uoste, “Utena” 
pakeliui iš Antverpeno į 
Liepoją, “Šiauliai” pake
liui iš Londono į Liepoją, 
“Kretinga” iš Liepojos į 
Londoną, o “Kaunas” 
Klaipėdos uoste. — Pasun
kėjus prekėms gauti ir iš
siųsti per Klaipėdos uostą, 
laivininkystės bendrovės 
savo laivus su prekėmis 
Lietuvai nukreipė į Liepo
jos ir Rygos uostus. Ir Vo
kietijos radijas perspėjo 
prekybinius laivus saugo
tis pavojingos zonos prie 
Dancigo įlankos. Laivams 
patarta plaukti į Skandi
navijos arba į Latvijos uo
stus.

prekybos *.I *
I
J

••

jų apsieiti, jau lyg negali
me. Laisvai užsivedę mo
torą traukiame į jūrą ir 
besidžiaugdami sugauta 
žuvimi grįžtame namo, 
nors audra ir užtinka jū
roje, bet drąsūs plaukiame 
į uostą, kur randame užu- 
vėją ir ramiai belaukian
čią šeimą.” Be to, žvejys 
kvietė visus daugiau val
gyti jūros žuvies ir padė
kai už Šventosios uosto ge-

čiama šiuo sunkiu metu vi
somis išgalėmis saugoti 
krašto rimtį ir tvarką, pa
dėti valstybės pareigū
nams kovoti su gandų 
skleidėjais ir spekulian
tais ir kt. asmenimis, ku
rie vienokiu ar kitokiu bū- 

i du stengiasi sudrumsti 
mūsų ramų gyvenimą. To
liau organizacijų nariai ir 

j visuomenė raginama: tau
pyti, vengiant bereikalin
gų išlaidų; kovoti su girta
vimu, nes jis silpnina dva
sinį pajėgumą ir darbin
gumą; susilaikyti rengti 
tuščius pasilinksminimus, 
bet visus savo laisvalai
kius skirti darbui, kuris 

i stiprina tautos karingumą 
. ir dvasinį pajėgumą.
. -

25 d. neutralumo įstatymo 
(Vyr. Žinių 632) II straip
sniu. skelbiu: 1) prasidė
jus tarp svetimų valstybių 
karo veiksmams, Lietuvos 
Respublika pasilieka neu
trali: 2) Lietuvos Respu
blikos teritorijoje drau
džiami visokie veiksmai, 
kurie, pagal bendrai pripa
žintas tarptautinės teisės 
taisykles, pažeidžia neu
tralumą; 3) Lietuvos Res- 

} publikos neutralumui iš- 
iš toli- Rūkyti nuo 1939 m. rugsė- 

Mūsų j° 1 d- visoms kariaujan-
* čioms valstybėms taikomi 

neutralumo įstatymo nuo
statai. — Kaunas, 1939 m. 
rugsėjo 1 d. (Pasirašė) A. 
Smetona. Respublikos Pre
zidentas ir brig. gen. Čer
nius, ministras pirminin
kas.

I

atsiliepė. Kaune dėl karš
čių išėjo iš proto vienas 
dantų gydytojas, o Palan
goje psichiniai susirgo vie
nas advokatas. Kalbama, 
kad dėl karščių yra ir dau-

Kaunas — Rugsėjo 1 d., 
atvykus į Kauną Respu-

kus bendram. Resp. Prezi
dentui pirmininkaujant, 
vyriausybės ir kariuome
nės vadovybės posėdžiui, 
kuriame aptarta dabartinė 
Lietuvos ir tarptautinė 
padėtis, vėliau buvo pas
kelbtas toks Respublikos 
Prezidento aktas:

Pasirėmęs 1939 m. sausio

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

Praplės Šventosios Žvejų 
Uostą

Kaunas — Rugpiūčio 16 
d. Šventosios uoste ir Pa
langoje įvyko didelės iškil
mės — Jūros savaitės, ku
ri tęsėsi nuo rugpiūčio 8 
d., pabaigtuvės. Šventojo
je nuo ankstyvo ryto buvo 
pilna žmonių, 
šių visomis
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suvažiavu- 
susisiekimo

priemonėmis iš visos Lie- (rinimą, paprašė susirinku-

į

r

sius sušukti vyriausybei 
tris kartus “valio”. Kiti 
kalbėtojai pageidavo, kad 
kitais metais būtų rengia
ma nebe jūros savaitė, bet 
ištisas jūros mėnuo.

tuvos. Prie jūros buvo at- ! 
laikytos katalikų ir evan- ’ 
gelikų pamaldos, pasakyti 
atitinkami pamokslai ir 
prakalbos, raginant lietu
vius visomis išgalėmis įsi
tvirtinti prie jūros. Finan
sų ministras ats. brig. gen. 
Sutkus savo kalboje, tarp 

ikito ko, pasakė: “Liūdna 
tikrovė mūsų jūros puoštą 
labai susiaurino ir šian
dien mes siauru, vos 20 
km. ruoželiu prieiname 
prie jūros. Užtat jis mums 
daug brangesnis, negu ki
toms valstybėms, su jų 
šimtais ir tūkstančiais ki
lometrų matuojamais jū
ros krantais, su patogiais 
uostais. Dėl šito ruoželio 
ištisus du amžius kovojo 

i žemaičiai ir tą kovą laimė
jo mūsų sentėviai, nesi- 
duodami atstumti nuo jū- 

įros. Jeigu atsitiktų nelai
mė ir bet kuris priešas kė
sintųsi mus atstumti nuo 
jūros dabar — kovotume 
ir mes su tokiu pačiu at
kaklumu, su kokiu kadai
se kovojo mūsų bočiai. 
Mūsų valstybė, atgavusi 
šį jūros pakraštį, pradėjo 
Šventosios uostą tobulinti 
ir didinti, kad jis tiktų mo- 

i derniškos žvejybos reika-
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Kaunas — Esant sausai 
karštai vasarai Lietuvoje 
šiemet gerai užaugo viso
kie pietiniai augalai, vyn
uogės, melonai, razinkos ir 
tt. taip pat puikiai užderė
jo pradedama Lietuvoje 
plačiau sėti kiniškoji soja.

Kaunas — Kauno mieste 
yra visų Lietuvos preky
bos įmonių 17,4 nuošim
čiai, Šiaulių apskr. 10,8 ir 
Panevėžio apskr. 7,6 nuoš. 
Tuo tarpu kai bendras pre- | 
kybos įmonių skaičius 
1938 m. apskritai padidėjo 
5 nuoš., Šiaulių apskr. pa
didėjimas pasiekė 6,4, 
Kaune 7,8 ir Panevėžio ap-; jau sėdėjo prie radio pri- 
skrityj net 11,2 nuoš. imtuvų, iš kurių 7 vai. ryto 
Stambiausios įmonės tebe- jau suprato visą padėtie? 
sikoncentruoja Kaune, rimtumą. Taigi, praside- 
kur 1938 m. turėjo savo dant įstaigose darbui, ži- 
patalpas 65,5 nuoš. pirmos: 
rūšies, ir 28,9 nuoš. antros:i rūšies įmonių.

Kaunas — Vokietijos 
Lenkijos karo pirmąją die
ną Kaunas pergyveno su 
rimtimi, bet be didesnio 
susijaudinimo. Mat, įgudę 
sekti įvykius per radiją, 
dauguma kauniškių ir 
rugsėjo 1 d. rytą anksti
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Kaunas — Kūno Kultū
ros Rūmų dir. V. Augus- 
tauskas rugpiūčio 21 d. 
gavo laišką iš Lietuvos 
konsulato Čikagoje, į kurį 
raštu kreipėsi žinomų Či
kagos universitetų De 
Paul ir Loyola įgaliotiniai 
adv. Morse ir teisėjas 
Sharbaro, prašydami kon
sulą tarpininkauti, kad į 
Čikagą atvyktų stipriau- į 
šia Lietuvos krepšinio eki-' 

. pa ir su tų universitetų! 
stipriausiomis rinktinė-; 
mis sužeistų po vienas 
rungtynes ir dar kokias 
4 — 5 rungtynes su kitų 
miestų universitetais. Pa
togiausias laikas vykti A- 
merikon mūsų krepšinin
kams numatomas ateinan
tis vasario mėnuo. Ameri
kiečių siūlomos sąlygos y- 
ra labai geros. — Ameri
kiečių kvietimas mūsų 
Kūno Kultūros Rūmų va- lams. Po paskutiniųjų įvy- 
dovybės svarstomas ir 
skubiai bus duotas atsa
kymas, kurs, reikia tikė
tis, bus teigiamas.

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į taverr.us ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.
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kių į Šventąją pradėta dar 
daugiau kreipti dėmesio. 
Vyriausybės darbų prog
ramoje numatyta Švento
sios žvejų uostą praplėsti, 

„ . patobulinti, sujungti ge-
' suvaržymų išvykti į užsie- rais keliais su visa Lietu- 
nius, dabar karui kilus, ir 

' daugelis kitų valstybių ap- 
! sunkino pravažiavimą ir 
įvažiavimą svetimšaliams, 

j Valstybėms paskelbus mo
bilizacijas, Kaune labai 
mažai beliko svetimšalių. 
Visa eilė Lietuvos piliečių 
ruošėsi išvažiuoti į Pietų 
Ameriką ir kt., bet, susi- 

, siekimui pasunkėjus, 
| likosi namie.

Kaunas — Be jau esamų

nios apie karo pradžią bu
vo jau pasklidusios po vi
są miestą. Iš karto judėji
mas gatvėse tartum pagy
vėjo. Pirmosios pasiro
džiusios laikraščių laidos 

dėties Europoje, Lietuvos j buvo bematant išgrobsto- 
prekybos rodyklis yra ga- mos. Pastebėtina, kad šio- 
na geras. Lietuvos ekspor- mis dienomis laikraščius 
to vertė 1930 m. buvo pa- perka ir gatvėse skaito ne
siekusi aukščiausio laips- be vieni vyrai ir suaugę, 
nio nuo pat nepriklauso- bet ir moterys, jaunos 
mybės pradžios. Tai buvo I mergaitės, vaikai. Žmonės 
333,7 milijonai litų. Po to susibūrę gatvėse dalinosi 
užėjusi ir Lietuvoje ūkio] įspūdžiais, darė savo išva- 
krizė eksportą sumažino 
iki 147,2 milijonų Lt. Nuo 
1935 m. eksporto vertė vėl 
pradėjo kilti, kol 1938 m. 
pasiekė 233,2 mil. Lt. su
mos.

Kaunas — Nežiūrint la
bai įtemptos politinės pa-

va ir atlikti kitus darbus, 
kad mes iš jo turėtumėm 
maksimum naudos”. Šven
tosios žvejų vardu kalbė
damas, žvejys Rejeris pri
siminė kokios buvo žve
jams sąlygos ankščiau ir 
kokios yra dabar. “Prieš 
14 metų mes net negalėjo- 

; me galvoti apie tai, kad tu-
visi rėsime motorinius žvejy

bai kutenus, šiandien be

Kaunas — Sekamos or
ganizacijos: Šaulių Sąjun
ga, Kariuomenės Pirmūnų 
Sąjunga, Kariuomenės 
Kūrėjų Sąjunga, Atsargos 
Karininkų S-ga, Tėvynės 
Sąjunga, Liet. Tautininkų 
S-ga, Pavasario Federaci
ja, JŪR Sąjunga, Jauno
sios Lietuvos S-ga ir Skau
tų S-ga išleido bendrą at
sišaukimą į savo narius ir 
visuomenę, kuriame kvie-

das, spėliojimus. Prie at
virų langų, pro kuriuos 
aiškiau girdėjosi radio 
pranešimai, būreliai susto
ję lauko pusėje klausėsi 
Kauno, Varšuvos, Berlyno 
žinių. Šiaip visas gyveni
mas pasiliko visiškai nor
malus. Nei vidujiniai, nei 
išoriniai Kaune nesijautė! 
žymių, kad visai netoli' 
kaiminystėj užvirė karš
tos žūtbūtinės kovos. Va
kar kaip tik prasidėjo nau
ji mokslo metai ir tūkstan
čiai linksmų vaikų traukė 
į mokyklas ir gimnazijas. 
Visur darbas ėjo norma
liai. Bankuose kaip papra
stai kiekvieno mėnesio pir-

Kaunas — Prasidėjus 
Europos karui ir sutrikus 
susisiekimui, daugelis ki
tose valstybėse buvusių ir 
nespėjusių grįžti žmonių 
atsidūrė gana keblioje pa
dėtyje. Įstrigę Vakarų Eu
ropos valstybėse Lietuvos 
piliečiai grįžo, pasirinkda
mi kelią per neutralias 
Skandinavijos valstybes,: 
Stockholmą, iš ten laivais 
į Latviją ir Estiją, o iš čia 
traukiniais į Kauną. —Šią 
vasarą iš Jungtinių Vals
tybių į Lietuvą buvo at
vykę nemaža lietuvių ame
rikiečių. Dalis jų, prasidė
jus neramiai Europos bū
klei, grįžo į Ameriką anks
čiau, kiti turėjo išvykti 
vėliau per Rygą ir Taliną 
iš ten į Suomiją, Švediją, 
iš kur neutralių valstybių 
laivais plaukė per Atlantą. 
Su šia antrąja grupe išvy
ko ir Amerikos lietuvių 
laikraštininkas Baltramai- 
tis su žmona ir žinomasis 
boksininkas Martinaitis.
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Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.
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