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Šiomis dienomis gavau la- būry ir apylinkės nuošir- 
bai malonią žinutę, kad dziai kviečiami dalyvauti 
spalių 28 d., Kristaus Ka Į J. E. Vyskupo priėmime, 
raliaus šventėje, atvyksta1 J. E. Vyskupas Matulionis 
į Šv. Juozapo lietuvių pa- ■ išbuvo rusų bolševikų ka- 
rapiją Jo Ekscelencija Vy- Įėjimuose per 9 metus.

Washington, D. C.—Kun. 
Dr. Edmund A. Walsh,

ninkams Pakele 
Algas

I **

Mexico, D. F. — Meksi
kos bedieviai vėl užsikars- 
čiavo prieš katalikus. Štai 
Chamber of Deputis nu- 

I balsavo reikalauti prezi
dento Abelardo Rodrignez, 
kad įsakytų visiems Mek
sikos katalikams vysku 
pams ir arkivyskupams iš- 

. sikraustyti.
Kai kurie sufanatizuoti 

atstovai reikalavo, kad 
Meksika > būtų padaryta 
“bedieviška valstybė”, ku
rioje visos religijos būtų 

j panaikintos. Tas parodo, 
’kad Meksikos katalikams 
prieš akis stovi didelė ir 
ilga kova už savo pilieti
nes teises su žiauriais fa
natikais bedieviais.

Iš Maskvos pranešama 
šitokių žinių:

Šiomis dienomis Sovietų
ll' 

sarų taryba) išleido nau
ja dekretą apie grūdų pir
kimą ir pardavimą.

Pagal tą dekretą, grūdus 
gali pirkti tiktai koopera
tyvai pas sovchozus, kol
chozus ir atskirus ūkinin
kus (atskirų ūkininkų So
vietų Rusijoj mažai yra, 
daugumas suvaryta į kol
chozus). Tačiau grūdus

Taigi lietuviai, Water-■ žymus jėzuitas ir vice pre-
! zidentas Georgetown Uni- Rusijos vyriausybė (komi 
versity, Washingtone, kal
bėdamas studentų susirin
kime pasakė, kad šio pa
saulio gerybių padalini
mas turi būti teisingesnis. 1

skupas Matulionis. Klebo- Jisai buvo vyskupu tuo Orybes, kurios pagami
nąs kunigas Valantiejus laiku, bet nei vienas kuni- ■ narnos bendromis darbi- 
buvo nuvykęs su Jo Eksce- gas, kad ir artimiausias Jo ninku ir darbdavių jėgo-

‘J ‘ * • draugas nežinojo apie tai. m*s turi būti lygiai pada-
tinį vyskupą Maurice F. Jisai buvo su kitais lietu- iiiiamos, o ne pasisavina-
lencija Matulioniu pas vie-

viais ir svetimtaučiais ku
nigais nubaustas už tikėji

ateikite

McAuliffe ir tenais supa
žindino su Jo Ekscelencija.
Vietinis Vyskupas jį labai mą. Taigi brangusieji, Wa- 
nuolankiai ir gražiai prie- terbury’io ir apylinkės lie- 
mė ir davė visišką laisvę tuviai, katalikai,
Hartford’o diecezijoje lie- pamatyti ir išgirsti GYVĄ 
tuvių parapijose laikyti 
pontifikalines mišias.

Spalių 28 d. Jo Eksce' 
lencija Šv. Juozapo lietu
vių par. bažnyčioje, 11 vai. 
ryte atnašaus pontifikales 
mišias su asista.

RANKINJ! Klebonas jus 
visus nuoširdžiai kviečia.. 
Jūs nesigailėsite, nes tai 
tur būt bus paskutinis sy
kis Jo Ekscelencijos lan
kymosi mūsų kolonijoje.

K. J.

Studentų Ateitininkų 
Konferencijoje

Dalyvavo 550 studentų pagerbė mirusius dėl Lie
tuvos laisvės karžygius.

Išrinkta nauja Sąjungos 
vadovybė. Pakeistas įsta
tais Stud. Ateitininkų 
Dvasios Vadą skirs J. E 
Arkivyskupas Metropoli
tas, o jos pirmininku gali 
būti Ateit. Sendraugių S- 
gos narys.

tarė ir kitų prieplaukų, 
pradedant Portland, Me. i* 
ki Newport News, Va, 
darbininkams priimti virš 
minėtas sąlygas. >

Nors algų pakėlimo išsi-

mos vien darbdavių. Jei
neįvyksiąs teisingesnis gali pardavinėti tik tie ū- 
turto padalinimas, tai pri- kiai, kurie pagal iš anksto 
eisią, prie to, kad minia 
pati pasigriebsianti turtin
gųjų turtą.

KLAIPĖDOJ ŠIEMET Į- 
VYKS AVIACIJOS DIE

NA

nustatytą planą, atidavė 
vyriausybei paskirtą grū
dų kiekį. Tuo pačiu dekre
tu griežtai uždrausta par
davinėti grūdus rinkoje | 
atskiriems žmonėms. Už 
tai gresia didelės bausmės, 
o gal ir katorga.

Klubas iš to dekreto matome,
• i * . • — -i ■» •«  • -i _ •

DIDŽIULĖS ORLAIVIU 
LENKTYNĖS

Lietuvos Aero 
paskutiniame valdybos po- kad, ir norėdamas nusipir- 
sėdyje nutarė šiemet su- kti pūdą kitą grūdų, nie- 
rengti aviacijos propagan- kur negausi ir turi tenkin- 
dos šventę Klaipėdoj. Data tis tuo, ką gausi koopera- 
nustatyta spalių mėn. 30 tyve su kortele.

v •

P
nustatyta spalių mėn. 30 
d. arba lapkričio mėn. 7 d. 
Dėl blogo- oro galima bus 
laiką keisti.

Klaipėdiškiai pamatys 
negyvus paukščius lietu
viškų rankų valdomus, šc-

Rugsėjo 29 ir 30 dd. 
Kaune įvyko Studentų A- 
teitininkų S-gos konferen
cija. Prieš prasidedant 
konferencijai studentų ba
žnyčioje įvyko pamaldos 
už mirusius draugus.

Konferencija atidarė S- 
gos pirm. dr. Pr. Dielinin-
kaitis. Į ją buvo atsilankę NUTARĖ STREIKUOTI 
JJ. EE. Vyskupų, katalikų ________
profesorių ir svečių. Stu- Paterson, N. J. — 'Ats- 
dentų ateitininkų dalyva- to vai 15000 narių Federa- 
vo apie 550. ,.jon of and Rayon

Buvo atvykę studentų Dyers and Finishers of A- 
iš Dotnuvos Žemės C. A- merica savo susirinkime 
kademijos, Klaipėdos ir nutarė vienbalsiai išeiti į 
užsieny besimokančių. streiką spalių .5 d., reika-

Studentai Ateitininkai laujant pilno unijog pripa- 
savo narių skaičiumi yra žinimo.
gausingiausia organizacija -----------------
iš visų kitų organizacijų ZAIMIS VĖL IŠRINKTAS 
mūsų aukštosiose mokyklo 
se. Todėl studentijos tarpe 
labai daug ateitininkai nu
sveria. Taip pat ir Lietu
vos visuomenėj savo dar
bais gražiai pasireiškia 
Šioj konferencijoj stud. a- 
teitininkai svarstė tolime
snius veikimo reikalus.

Konferencijos dalyviai 
sekmadienį turėjo iškil
mingas pamaldas.

Konferencijai baigiantis 
gražioj eisenoj nuvyko piūčio 
prie karo muziejaus, kur Valstybėse buvo 11.793.-

I

Mildenhall Airdr ome, 
Anglija, šeštadieny čia 
prasidėjo didžiausios avia
cijos istorijoje lenktynės.

New York — New York P. Ryan, prezidentas dar* 
Shipping Association dar- bininkų organizacijos pa- 
bdavių atstovai priėjo prie 
susitarimo su darbininkų 
International Longshore- 
men’s Association dėl algų 
pakėlimų. Sulig naujosios 
sutarties prieplaukų dar
bininkai gaus po 95c. į va- kovota, bet darbo valandų, 
landą ir $1.35 už viršlaiki: iki 30 vai. Savaitėje, 
Pirmiau gaudavo 85c į va trumpinimo nepavyko šį 
landą ir $1.20 už viršlaikį, kartą išsikovoti. Bus dir- 
Šis susitarimas išvengė burna, kaip ir ligšiol, —pcl 
gręsiančio streiko. Joseph 44 valandas.

su-

KVC. Konferencija
Kaunas — Rugsėjo 25 d. kitus skolininkus paragina 

įvyko Katalikii Veikimo ti, kad atlikti savo pareigą 
Centro konferencija. Iš ir atsimintų, kokią skriau- 
pranešimų paaiškėjo, kad, dą tokiu savo apsileidimu 
blaivininkai dabar turi 180 daro visam veikimui.

3. Sutvarkyti katalikų
vi juo lOLUiijujv iviiA uy 11CO.

Lenktynėse dalyvauja 20 skyrių su apie 12.000 na-
| or laivių, kuriuos vairuoja'Katalikės moterys vei- organizacijų ir laikraštėlių

kia beveik kiekvienoj pa- klausimą 
rapijoj. Krikščionių darbi- principu, 
ninku sąjunga, nors yra 
jos veikimas kiek trukdo-1 smunkančiu dorovingumu 
mas, tačiau pradedamas ir 
jų gausesnis veikimas. Ki- tautos jėgas, 
tos organizacijos irgi vei- 
kia pusėtinai. Katalikų U- 
niversiteto steigimas nėra 
dar likviduotas. Su laiku 

^| bns įgyvendintas. Apie vy- 
kad jis nuvirtęs laiptais vietą laimėjusiems laku- r^aus^os valdybos nuveik- 

_____ Lenktynėse daly-tus darbus ir katalikų ju-
- vauja ir trys amerikiečių dėjimą pranešė pirminin-

žymiausi pasauly lakūnai. 
Lenktynių tolis apie 11,- 
300 mylių nuo Londono i- 
ki Melboume, Australijos. 

____ , Lenktynėse dalyvauja į- 
ris Petrašiūnas, gyv. 139, vairių tautų lakūnai, su į- 

kirtis su parašiutais, Oro west Sbcth St. So. Boston J vairiausių modelių orlai- 
kovos, figūrinius skraidi- tapo nugabentas į miesto -viais.
mus.

VETERANAI DAR NE
GAUS BONŲ 

r

į

Dedi-

AREŠTAVO ĮTARTINUS 
LIETUVIUS

koordinaci jos
I

4. Smarkiai susirūpinti

šeštadienio pakarę, Bo ir stiprinti visas taurąsias

ligoninę su perskelta gal
va, kur už valandos mirė. $82,500 dovanų 
Policijai buvo aiškinama, $75,000

namuose, 166 Silver St. 
Gydytojai apžiūrėję jo žai

Laimėtojams skiriama 
iš kurių 

skiriama pirmą

nams.
Rvanike, Va.

kuojant naujai pastatytą zdas pripažinę, kad jis bu- orlaiviai iš kurių daugiau- Kas 
veteranams ligoninę, pre- vęs sumuštas ir laiptais šia šansų duodama Tur- Kin^ams 
zidentas Roosevelt savo nustumtas žemyn.
kalboje pareiškė, kad be Policija pradėjo tyrinėti

nes-Pangb o r n vairuoja
mam orlaiviui.

. 5. Prašyti per radio pus
valandžio katalikų tikėji
mo ir mokslo pagrindams 
aiškinti.

6. Remti Krikš č i o n i ų 
Darbininkų Sąjungą ir jos 
organą.

Pageidauta padidinti 
“Mūsų Laikraštį”, susitar
ti su kitais ir koordinuoti 

Kur galima 
steigti kioskus katalikų li- 

... T5_ . . . , .. ________i ir laikraščiams
mmklą. Rūpinasi, kad lie-1 p!atinti. Klebonai turi pa- 
tuvių tautos pasiaukojimo Slrapinti ir kiekvienoj pa-’ 
Jėzaus širdžiai akto diena ra y • surasti skl
būtų paskelbta šventė. ' pą sporto reikalams.

Konferencijoje paskaitas 
laikė vysk. P. Būčys — 
‘vyrai katalikai veikime”, 
kan. V. Butvilą skaitė — 
“katalikiškoji akcija para
pijoje”, kun. St. Telksnys 
— “katalikų vyrų organi
zavimas” ir prof. kan. Ku
raitis — “dabartiniai mū
sų veikimo reikalai”.

Į vyr. valdybą išrinkti: 
prof. Pr. Kuraitis, dr. St. 
Urasis, prof. Pr. Dovydai
tis, dr. Karvelienė, dr. P. 
Dielininkaitis ir dr. J. Lei- 
monas. Konferencijoje su 
įgaliojimais dalyvavo 166 
atstovai, o svečių teisėmis 
306.

Konferencija pasiuntė 
sveikinimą Šv. Tėvuį, pa
reiškė padėką Ekscel. vys- 

asveikino dėl
Įėjusį ateiti į

.J kas kun. V. Mieleška. Kan-
:---- > dvasinin k a m s,

grįžusiems iš Rusijos, pa- darbo jėgas, 
gerbti ir atminti norima ,..............
pastatyti atitinkamą pa- teratūrainai veteranams dabar ne- ir rezultatas to, kad sek- 

galima esą išmokėti, nes madienio vakare / suėmė 
šiuo laiku esą daug skur- Petrą Raudoną, 50 metų 
dėsnių žmonių nei vetera- amžiaus, gyv. Silver St., 
nai ir kuriems valdžios pa- Ameliją Skelalienę ar Se- 
gelba labiau reikalingesnė lalienę, 45 metų, kuri gy'- 
nei veteranoms, kurie ir

i

HAUPTMANAS PER
KELTAS Į NEW JERSEY 

VALSTYBĘ

Bruno Richard Haupt- 
vena gretimai ir Juozą ir • man tapo perkeltas į New 
Oną Andrašiunus, gyv. ‘ Jersey valstybę ir ten bus 
Silver St. Jie dabar yra 
tardomi.

Petrašiūnas buvo vedęs 
ir augino tris vaikus.

Policija yra tos nuomo
nės, kad Petrašiūnas buvo 
užėjęs į svečius, kur ėjo 
girtuokliavmas ir pagaliau 
kilo peštynės; kad Petra- 
šiunui kas nors smogęs 
per galvą su įrankiu, grei
čiausiai su bonka ir nustū
mę jį laiptais žemyn.

Policija mano, kad areš
to ir vietoje užsimušė. Jos tuotojų tardymas bus bai- 

000 bedarbių, o 1934 metų vyras ir-gi akrobatas tuo gtas iki antradienio.' 
rugpiūčio mėn. — 10.772.- laiku stovėjo scenoje. Dėl— _ _ __ - * -

PREZIDENTU

Atėnai, Graikija — Spa 
lių 19, Aleksandras 2feimis 
vėl tapo išrinktas Graiki

jos prezidentu penkių me- 
I tų terminui.

KIEK KUR BEDARBIŲ

I

MIRĖ GENEROLAS VON 
KLUCK

šiaip turį daugiau privile 
gijų nei paprasti piliečiai.

UŽSIMUŠĖ AKROBATE

Geneva — Tarptautinio 
darbo biuro statistikos da
viniais, 1933 metais rug- 

mėn. Jungtinėse

New York, — Spalių 19 
d. Roxy teatre, ant estra
dos, užsimušė žymi akroba 
tė Mary Larkin De Phil.

Nelaimė įvyko, matant 
3000 publikos, kuomet ak
robatė baigdama savo ak
tą, 48 pėdų, aukštumoj iš
tęsta viela važiavo vienra- 
cni. Netekusi balanso kri-

rugpiūčio mėn. — 10.772.-
000 bedarbių; Ispanijoje— tokio reginio kelios mote- BOLŠEVIKAI VIS DAR 

o šių metų rug- rys apalpo. Po trumpos SPROGDINA 
oon rwv7 __ l__________i__ __________

285.898, r ™
piūčio mėn. — 320.907 be- pertraukos programas tę- 
darbiai; Prancūzijoje pra
eitais metais rugsėjo mėn 
buvo 263,602, o šiemet tuo' 

kad pa- pačiu* laiku — 357.672 be

. BAŽNY
ČIAS

Iš Šveicarijos praneša 
ina, kad paskutiniuoju lai-1

PRAŽUVO ORLAIVIS įkų Ukrainoje vokiečių ko-

Melbourne, Austrija — Propst Birthas ir dar du 
Keleivinis orlaivis lėkio-pastoriai nuteisti 10-čiai 
jąs tarp Launceton ir Mel- metų sunkiųjų darbų kalė- 

karo lauke tapo 2.136,578 bedarbiai; Itali- bourne išlėkęs iŠ Launce- jimo. Tuo pačiu laiku iš-

Berlynas — Žymus vo
kiečių generolas Aleksan- 
der von Kluck mirė sulau
kęs 88 m. amžiaus. Jis pa
sižymėjo tuomi, 
saulinio karo pradžioje su darbiai: Anglijoje praei 
savo vadovaujama armija tais metais rugsėjo mėn 
vos nepaėmė Paryžiaus, buvo 2,411,137, o šiemet— 
Vėliau, 
šrapneliu sužeistas ir ture- joje tais pačiai laikotar- ton su 10 keleivių kaž kur sprogdinta Paltavoje vie- 
jo iš kariškos tarnybos pa- piais buvo 888. 560 ir 866.- dingo. Manoma, kad jį iš- na, o Charkove dvi protes- 
sįtraukti. 1570 bedarbių. j tiko koka nelaimė. i tantų bažnyčiną

sėsi toliaus.
I

j
I /

teisiamas už pavogimą ir 
nužudymą Lindberghų kū
dikio.

Hauptmanas su savo ad
vokatu Fawcett smarkiai 
kovojo prieš perdavimą jo 
New Jersey valstybės ju
risdikcijai, bet kovą teis
muose pralaimėjo. ' Mat 
New Yorko valstybėje ji3 
tebuvo apkaltintaš plėši
me pinigų iš Lindberghų, 
o New Jersey valstybės 
Grand Jury jį apkaltino 
už kūdikio pavogimą ir 
nužudymą, už ką gręsia 
mirties bausmė. Todėl la
biau norėjo būti teisiamas 
New York valstybėje ne- 
gu New Jersey.

i _______________________

ASTRONOMŲ SUVAŽIA
VIMAS HARVARDE

lonistų protestantų vadas

ligos 
konferenciją žymųjį kata
likų veikėją prof. Pr. Do
vydaitį.

1. Rezoliucijoj Katalikų 
Universiteto reikalu skati- 
narni katalikai visokiais

JUNG. VALSTYBES AT
SILIKUSIOS LAIVŲ 

STATYBOJE
X

VV’ashington — Komerci
jos departamentas paskel
bė, kad Jung. Valstybės y- 
ra žymiai atsilikusios nuo 
kitų šalių laivų statyme. 
Per liepos — rugsėjo ber- 
tainį Anglijoje buvo stato
ma 46.1 laivų o Jungt. Val
stybėse tik 1.7: kitose gi 
laivų statymo šalyse buvo 
52.2.

28 UŽMUŠTA PER VIE
NĄ SAVAITĘ

Praeitą savaitę, Massa-* 
chusetts valstybėje, auto
mobilio nelaimėse užmuš
ta 28 asmenys.

Registratorius Ryan pa
skelbdamas žuv u s i ų j ų 
skaitlinę, dramatingai pra
šo automobilistų būti at
sargesniais. šį metą, Mass. 
valstybėje jau užmušta

Praeitos savaitės pabai
goje, American Associa- 
tion of Variable Star Ob- 
servers, turėjo savo šuva-būdais jį remti ir rūpintis,! automobiliais 750 žmonių, 
žiavimą Harvardo obser- kad jis būtų kuo greičiau- 96 daugiau negu tuo pačiu 
vatorijoje. Dalyvavo apie šiai realizuotas. | laikotarpiu praeitais m^

175 astronomai — mėgėjai.

I
2. Prenumeratorius

į laikotarpiu praeitais m 
ir, tais. j



Antradienis, Spalių 23 d., 1234. DARBININKAS

DAKTARAIVIETINĖS ŽINIOS
MISIJOS

WHIST PARTY

KNYGYNŲ SAVAITĖ

‘Tėvui Mėšliui, S. J., išva 
žjavus, spalių 19 d., pradė
ti misijas Duryea, Pa., Tė
vas Aukštikalnis, S. J. bai
gė vyrų misijas, spalių 21 
d,, 3 vai. po pietų. Vyrai 
gausiai lankėsi per savo 
misijų savaitę.
.. Amerikoje augęs jauni
mas ypatingai didžiuojasi 
šiomis misijomis, nes jas 
skelbė Amerikoje gimę ir 
mokslus baigę lietuviai mi 
sionieriai.

Spalių 22 d., išvažiavo ir 
Tėvas Aukštikalnis į Du
ryea, Pa. padėti Tėvui Mė
šliui skelbti misijas pas 
Pralotą Miliauską.

..  ...... ....... į........... ..  . mi ii o 

lių 28 d., pirmos mišios se
kmadieniais bus laikomos 
7:30 A. M.

Kitos šv. mišios įvyks 
paprastu laiku, t. y. 8:30 
vaikams, 9:30 ir 11 vi
siems.

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

Teęhnology namai, esan
tieji Cambridge’iuje, prie 
Charles upės smunka že
mėn. Per pastaruosius 18 
metų minėti namai susu- 
muko žemėn 6 colius. '
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cijos. Krutaml paveikslai 
irgi bus rodomi daugiau
siai apie ūkininkystę. Ūki
ninkai matys šiuose pa
veiksluose kaip pagerinti 
gyvulių veislę, apie vištų 
ūkį ir tt.

Tai bene bus pirmutinis 
tokis ūkininkų susirinki
mas Jungtinėse Valstybė
se. Patartina visiems ūki
ninkams gyvenanti e m s 
miesteliuose Stouhgtono a- 
pylinkėje nepraleisti pro
gos. Atsilankusieji užgirs 
ir pamatys daug ką naujo.

Spalių 24 d., trečiadienio 
vakare, įvyksta didžiulė 
VVhist party, vyčių vieti
nės kuopos pastangomis.

Vyčiai rengia šitą pra
mogėlę, su tikslu, sukelti 
finansų sporto reikalams.

Praeity, visuomenė neį
vertindavo palaikymą spor 
to ratelių ir į tai žiūrėdavo 
visai šaltai, bet pastaruo-; 
ju laiku žmonių nuomonė 
pasikeitė ir, jau į sportą 
žiūri gana rimtai.

Mes visi aiškiai matome 
Vyčių nuopelnus sporto 
srityje ir nagalime sakyti, 
kad vyčiai mus apvylė.

Jeigu kam kiltų klausi
mas, ar vyčiai verti para
mos? Tai prisiminkime vy
čių baseball’o ratelio žai
dimus praeitos vasaros se
zone.

Vyčiai kaip praeity, taip 
ir praeitą vasarą, ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir kita
taučių, gražiai atsižymėjo.

Šį kartą mes turime pro
gą pasirodyti, kaip mes į- 
vertiname sportą.

Mūsų skailingas dalyva
vimas šitoje pramogėlėje, 
vyčiams užtikrins, kad 
mes remiame ir norime 
sporto, kuris kelia lietuvių 
vardą.

Tas vyčiams.
duos drąsos ir energijos 
dirbti sporto srityje. Spor
tininkų ir net gerai atsižy- kurti gražią lietuvišką šeimynėlę, 
mėjusių sporte lietuvių tu-1 
rime daug, bet mes jų ne- <®»IINKŲ PRAKALBOS tą. Lietuvių Tautiškoj Sa- 
palaikome. '

Jie netekę dirvos pasi 
traukia, iš mūsų tarpo ir j 
kreipiasi prie kitataučių.

Auklėkime jau n i m ą!
Remkime sportą, kelkime įįjįįg

Tel So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS i

DR. M. V. CASPER I
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston j
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Į 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. «Ofi- i 
sas uždarytas subatos vakarais iri 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo| 

12-tos dienij uždarytas. |
Taipgi nuimu ir X-Ray |

Ši savaitė iki šeštadie- Į 
nio, spalių 27 d., yra skirta 
viešiems knygynams. “Mū
sų nemokami viešieji kny
gynai yra mūsų brangus 
turtas su kuriuo mes turė
tume būti gerai susipaži
nę”, sako gub Ely.

“Aišku visiems, kad tos 
įstaigos pastato vaikus 
ant skaitymo kebo; norin
čius linksmai praleisti lai
ką patenkina; norintiems 
gauti žinių pagelbsti; 
svarbus klausimai užklau
siami ir atsakomi.

“Aš raginu visus pilie
čius šią savaitę aplankyti 
tuos knygynus ir susipa
žinti su teikiamomis pro
gomis.”

Yra 33 knygyno skyriai 
Bostone ir 3 yra So. Bos
tone, būtent: South Bos-i 
ton skyrius, 372 West 
Broadway arti E St.,; Ci
ty Point skyrius, Muniri- 
pal Buildinge, Broadway 
ir Andrew Sąuare skyrius 
Dorchester St.. prie An- 
drew Sąuare. Jeigu kas 

• nors dar nesate buvę tuose 
I knygynuose, tai šią savai
tę aplankykite ir įsigykite 
knygyno kortelę. Jeigu tu
rite daugiau kaip 16 metų 
amžiaus, tai galite pasiim
ti keturias knygas ir jas 
laikyti dvi savaites. Nerei- 
kia mokėti, nes viešieji 

; knygynai visiems dykai.
I

South Bostono skyriuje 
galima gauti knygų lietu
vių kalboje ir lengvo skai
dymo knygų tiems, kurie 
nori išmokti anglų kalbą. 
Taipgi galima gauti knygų 
‘Kaip tapti Jungtinių Val
stybių piliečiu”, lietuvių 
ir anglų kalbose. Jeigu ga
li skaityti angliškai, tai 
gali gauti knygų apie visas 
šalis, kaip gauti geresnį 
darbą, kaip gaminti val
gius kaip užlaikyti namą, 
kaip užlaikyti paukščius,( 
kaip pasitaisyti daržą, 
taipgi misteriškų, roman
tiškų ir apie įvairius įvy
kius apysakų.

Apsipažinkime* su savo 
viešaisiais knygynais: pa- 
gelbininkai visiems malo 
niai patarnaus.

UŽKVIESTA VYSKUPAS

rKun. F. A. Virmauskis 
pranešė Federacijos sky
riaus valdybai, kad jis yra 
kvietęs J. E. Vyskupą Ma 
tulionį atlankyti Šv. 
ro lietuvių bažnyčią.

. SUSIRINKIMAS

Pet-

. Federacijos skyri aus 
valdyba šaukia skyriaus 
svarbų susirinkimą antra
dienio vakare — spalių 23 
d., 7:30 valandą. Priklau
sančių draugijų visi atsto
vai kviečiami susirinki? 
man. Tarp kitko bus svar
styta apie Jo Ekscelenci
jos priėmimą.

• l»n>

UŽSIMUŠĖ ERA DARBIU 
KAS

Herbert Mc. Donough, 4-1 
m. amžiaus dirbdamas Ar- 
my Base, So. Bostone val
džios, taip vadinamo, ERA 
profekto nukrito iš 18 pė
dų aukščio ir užsimušė.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖJE

Sekmadienį, spalių 28 d , 
iš priežasties Kristaus Ka
raliaus didžios šventės, Šv. 
Petro bažnyčioje altoriai 
bus kuogražiausiai išpuoš
ti.

•- r*

£ Sumoje dalyvauti yra 
kviečiamos visų katalikiš
kų draugijų valdybos su 
vėliavomis ir ženklais.

2:30 įvyks vaikams pa- 
į maldos prie Kristaus Ka-
■ raliaus.

Suaugusiems pamaldos
■ prie Kristaus Karaliaus į 
Į? vyks 7 vai. vakare.

Kunigai ragino visus
katalikus dažnai priimti 
šventą komuniją šiomis 
dienomis — ypač Kristaus 
Karaliaus, Visų Šventų ir 
Ūždušinės šventėse.

į

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)
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DR. JOHN MACDONNELL:
»

Kalba Lietuviškai

Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

DR. JUOZAS LANDŽIUS (SEYMOUR) IR JO 
ŽMONA BIRUTĖ JADVYGA (AJAUSKAITĖ)

Spalių 19 d., š. m. sugrįžo iš Europos, kur pralei
do pirmąsias 6 savaites savo vedybinio gyvenimo. 
Lankėsi Lietuvoje: Kaune ir provincijoje; Vokietijoje: 
Berlyne,Hamburghe; Prancūzijoje: Paryžiuje .ir ki
tur.

Jaunavedžiams, žinoma, Lietuva geriausiai pati
ko. Ten daktaras Juozas su savo jauna žmonele Biru
te-Jadvyga aplankė įžymiausias Lietuvos įstaigas. 
Lietuvos Universitetas į daktarą Juozą Landžių pada
rė didelį įspūdį. Jis atėjęs redakcijon pasakojo, kad 
Lietuvos Universitete medicinos fakultetas lyginasi 
Amerikos garsiajam Harvardo Universitetui. Lietu
vos Universiteto anatomijos skyrius taip gerai sutvar
kytas ir turtingas rinkiniais, kad ir Harvardą pralen
kia. Visur pavyzdinga tvarka. Jaunai daktaro žmonai 
p. Birutei - Jadvygai Landžienei Lietuva taip pat pa
tiko. Grįžo pilni gražiausių įspūdžių, kuriuos žadėjo 
parašyti “Darbininko” skaitytojams.

Dr. Juozas Landžius (Seymour) yra baigęs Medi
cinos ir Chirurgijos kolegiją. Jis per daug metų, su 
pertraukomis, praktikuoja So. Bostone. Jis yra Medi
cinos Fakulteto, Harley ligoninės (Dorchester, Mass.) 
štabo ir Amerikos, Mass. Valstybės ir So. Bostono 
Medicinos draugijų narys.

P-nia Birutė-Jadvyga Landžienė (Ajauskaitė) y- 
ra žymių “Darbininko” rėmėjų pp. B. Ajauskų iš Brig- 
hton, Mass. duktė. Ji yra baigus Mt. St. Joseph’s Aka
demiją ir lankė Portia Law School ir Mass. College of 

beabejoi Pharmacy.
Be to, ji yra gabi smuikininkė. '
Jaunai lietuviškai porelei dar kartą linkime sū-

lietuvių vardą visokiais 
būdais; palaikykime lietu
vius sportininkus, nes mū 
su būtina pareiga?

IR KRUTAMI PAVEIKS- lej Stouhgton. Mass.
LAI Šiame susirinkime bus

------------ aiškinama apie ūkininkys- 
Lietuviai ūkininkai, ku- tę ir apie reikalingumą ū- 

rie dar neseniai pradėjo kininkams priklausyti prie 
organizuotis, rengia pra- lietuvių ūkininkų organi- 

! su krutamaisiais žarijos ir kokią naudą ūki- 
paveikslais, ateinantį sek- riinkai turėtų priklausyda- 
madienį vakare, spalių 28- mi prie ūkininkų organiza-

P. R.
I

GRABORIAI

APSIVEDĖ ;

Spalių 20 d., 10 vai. ryte, 
Šv. Petro bažnyčioje, iškiU 
rningai, su šliubinėmis mi 
šiomis, apsivedė Jurgis 
Scroggie, gyv. 423 W. 4th 
St., su Maryte Burneikai
te, gyv. 438 W. 4th St. Jau 
Scroggie buvo pabroliu, 
Lillian Meade buvo pomer- 
gė.

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną jų vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siųskite

VALSTYBĖS PROKURO
RAS

Laike paskutinių penkių metų, eida
mas valstybės gynėjo pereigas, Joseph 
E. Warner, saugoja valstybės ir jos 
gyventojų teises. Jis daug kartų yra 
laimėjęs kovoje prieš nusikaltimus ir 
korupcijų augštose vietose. Dėka jam, 
gangsteriai vengia Massaeliusetts val
stybės.

Joseph E. VVamer gimęs Tauntoue, 
kur lankė viešąsias mokyklas. Jis yra 
baigęs Harvardo universitetų ir Har
vardo teisių mokyklų. Tauntono mie
sto taryboje jis tarnavo nuo 1907 iki 
1911 metų ir Massachusetts valstybės 
legislaijjroję (nuo 1,913 iki 1920 metu.

•to (fiarbas" kaip'valstybės gynėjo 
padėjėjo nub 1923 iki 1928 metų da
vė jam puikių progų pasiruošti ūžian
ti valstybės gynėjo vietų, J kurių le- 
gislatura ji išrinko birželio mėnesyje 
1928 metais ir lapkričio mėnesio rin
kimuose tų pačių metų jis balsų dau
guma tapo išrinktas valstybės gynėju.

Jis yra užsitarnavęs piliečių pasiti
kėjimų savo darbštumu, bešališkumu 
ir teisingumu. Jo visi talentai buvo 
nukreipti sąžiningam pereigų atliki
mui. (Skelb.).
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A. J. WHELAN
Steam Heatiug 

Numažintos kainos
N. St. So. Boston

Tel. So. Boston 4168

“VVHIST PARTY”

antra savaitė, atvežtoji 
žuvis tebestovi laivuose

I neiškrauta, kas trukdo žu
vies prekybą. f *

Atstovai Seafoods Wor
Ker’s Union ir Fishermen’s 
Union, pareiškė, kad jie 
pasiryžę streikuoti net iki 
Kalėdų, iki jų reikalavi
mai, pakelti algas, sutrum
pinti darbo valandas ir pa
gerinti padėtį žvejų laivuo
se

Moterų — Merginų Lie
tuvos Dukterų po globa 
Motinos Dievo Draugija 
šeštadienį spalių 27 d., pa-j 
rapijos salėje, rengia 
“Whist Party”. Pp. Zalets- 
kai skolina kortas, 
vaukime visi.

SESERYS

“KARALIŲ KARALIUS”
nebus išpildyti.

ŠEŠI SUŽEISTI

Daly

Kristaus Karaliaus šven
tę minėti bei pagerbti 
Pranciškonų Brolįjag)arsi- 

,VAŽIUOJA SEIMUOTI įtraukia milžiniškąjį “King

Tėvų Marijonų Rėmėjų 
E Draugijos vietinis skyrius 
I išrinko penkis delegatus į 

T. M. R. draugijos visuoti
nį seimą, kuris įvyksta 
Marianapolio Kolegijoje, 

I Tnompsone Conn., spalių 
28 d. i

of Kings’, veikalą, su gar
siakalbiais, kuris bus ro
domas vaikams 3 v. pp. r O 
suaugusiems 7:30 v. v.: 
bažnytinėje salėje. Pelnas 
aukojamas Seserims užl 
prižiūrėjimą altorių.

STREIKAS TRUKDO 
ŽUVIES PREKYBĄ

šeši tapo sunkiai sužeis
ti, kuomet du automobi
liai susidūrė ant MemoriaJ 
drive, arti Cottage Farm 
tilto, Cambridge.

Automobilis vairuoja
mas William D. Haas susi
dūrė su automobilium vai
ruojamu Amelijos Tataro 
naitės. Haas areštuotas 
už važiavimą girtu esant.

Nuo. pat viešųjų mokyk
lų atsidarymo, šį rudenį 
Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rys, iš Cambridge, Mass., 
moko So. Bostono par. vai
kučius katekizmo ir lietu
vių kalbos. Dabar jos pra
dėjo tvarkyti vaikučius 
sekmadieniais bažnyčioje 
ir prižiūrėti altorius.

JOSEPH W. CASPER
‘ (KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass. 
Tel. So., Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St. 
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną. ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite į krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadway, So. Boston, Mass.
(Metropolitan Printing Co.)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

ToZAS m. DIŪS " 
laikrodininkas 

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

868 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.

»

MIŠIOS VĖLIAU
TEKNOLOGIJOS NAMAI 

SMUNKA ŽEMĖN
ŠvPer vasarą pirmos 

Įšios Šv. Petro bažnyčio- 
L : kc 7 alandą. Su spa-

Streikuojantieji Bostone, 
žuvies krovėjai ir žvejai 
skelbia savo streiko sek į knologijos Instituto.—Ma 
mincnimA. kurs iau tęsiasi s.snr.hiifletts Tnstitute of

Žymiausio Amerikos Te*

SKAUČIŲ SUVAŽIAVI
MAS BOSTONE

mingumą, kurs jau tęsiasi ssachusetts Tnstitute of Roosevelt.,

Šią savaitę, (spalių 22— 
26 d.) Bostone įvyko Jung. 
Valstybių mergaičių skau
čių metinis suvažiavimas. 
Suvažiuos skautės iš visų 
Jungt Valstybių kampų. 
J suvažiavimą, tikimąsi, 
kad atvyks ir Prezidento 
žmona Mrs. Franklin D.

J

DRAUGIJŲ valdybų 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Vlce-pirmininkė — Ona Slaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot. RaSt. — Bronė Clunienė, 
29Gould SL, West Rozbnry, Mass. 
Tel Parkvay 1884-W

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
33 Navarre St, Rosllndale, Mass. ’ 

Tel. Parktvay 0558-VV
Iždininkė — Ona Staninllutė,1

105 West 6th SL, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdlenė,

1512 Columbia Rd., So., Boston. Mass. 
Kasos Globėja — E. JannSonienė.

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Dradgija savo suslrinklmWs laiko kas 

antrą ntarninką kiekvieno mėnesiu, 
| 7:30 vaL vakare, pobažnytlnėi «ve-

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu -raStininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPDifi
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. MedonU,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J- Gliueckis.
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Ncrisra,
J6 Winfieid SL. So. Boston, Mass. 

Iždininkas —» A. Naudžiūnas,
883 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka -r J. Zaikls. , ,
7 tVlnfleld St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedčldlsnl kiekvieno mėnesio.

, Ž vaL po pietą. Parapijos salėj, 492
1 E. 7th SU So. Boeton, Mass.

VALENTINA MINKIENĖ į
Duoda piano muzikos pamo

kas vaikams ir suaugusiems. 
Vartoja naujausią metodą mo
kinimo. Mokina klasišką ir pa
prastą muziką.

Studio adresas:
912 E. Broadway, So. Boston. 

Tel. So. Boston 3317.

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadvay, 
Ant antrų lubų

8o. Boston, Mass.



Antrą4i«xi% 23 d., 1$34.

Arėjas Vitkauskas

DARBININKAS 8.

Ruduo
Ak, obuolėliai! Jie valgomi tirpo, 
kai raškėme šiandie mes juos...
O nesenai, rodos, braškės dar sirpo, 
paskui-ir avietės krūmeliuos augštuos... 
Ką tik užaugusios skanios bulvutės, 
ponai agurkai kaip geras akmuo, 
kulia mašinos aplinkui duonutės... 
Turtingas, laimingas ruduo!
Ką tik dar, rodos, ir žemuogių buvo, 
(Ak, kaip su pienu skanu!), 
daug suieškotų kremblelių pražuvo... 
Dingsta viskas pamažu!...

Mergeles Dainele

Liūdna sėdėjo mergelė Bet žvėrys vis nesiliovė 
ant jūros kranto. Jautriai viens kito draskę. Vilkai 
skambėjo gitaros stygos, nesiliovė staugti, lapės iš 
jos švelnių pirštelių užgau- pasalų tykoti. Liūtas gi, 
tos. Liūdna plaukė daina susigavęs linksmai šokinė- 
atsimušdama į mėlynąsias jantį arkliuką, jį džiunglė- 
jūrų vilnis. Į se sudraskė...

O vilnys siautė, putojo!; 
Ošė, nerimo jos. Bet ats-! 
krido lengvais sparnais
an8eIas irpalietė jūrų pa. į>abalo jie

Mergelės akyse sužibo 
ašaros. Gausiai pasipylė 
jos ant rausvųjų veidelių!..

viršų. Nutilo, nurimo vil
nys, nustojo siautusios, 
užmigo, liūdėjo dainos liū Selės krūtinės, ėmė rausti, 
liuojamos. Nutilo ir.pauk- kol tapo kruvina.
Šėių giesmės. Lakieji pau- — Kiek dar neteisybės pa- 
kšteliai, nutupę ant rožių šauly, — sušnabždėjo mer- 
krūmų, klausėsi stebuklin- gėlės lūpos, bet gitaros 
gos dainos. O daina plaukė stygos dar liūdniau pravir- 
toli toli... Jos liūdna melo-, ko...
dija ramino viską...

Gamta, įsiklausiusi jos kę...
gaidų, užsnūdo. Miškai nu-| Daina ėmė silpti... Tyliau 
stojo ošę, gėlės nustojo ir tyliau ji skambėjo. Ga- 
pumpurus krovusios, mar- iop nusviro mergelė ant 
gieji drugiai nutupė ant gėlėmis padabinto žolyno, 
žiedelių. Viskas pilkuoju Akys jos užgeso. Gelsvo- 
ilgėsio šydu * apsitraukė, sios kasos išsidraikė ant 
nurimo... gėlyno. Ji mirė...

Gi tik viena daina liūd- Sumirgėjo sužibo gėlių 
nai teskambėjo. Verkė sty- ašaros, it tūkstančiai dei- 
gos, liūdesio gaidai pritar- mantų, pakilusios saulės 
damos. Įsiklausė žmonės į spinduliuose.
tuos dainos garsus ir nu l Jūra ėmė siusti, veržtis 
tylo ginčai... Ranka, kuri į krantus. Ji kilo ir kilo, 
buvo prieš artimą pakelta, Melsvosios bangos jau sie- 
nusviro žemyn. Atbudo kė žolyną. Pasiekusios 
žmonių sielos. Liūdesio mergelės lavoną, ėmė žais- 
gaida užgavo jų opiausias ti su gelsvomis kasomis, 
stygas. Suskambo jų šir- pakėlę mergelę nuo žolyno 
dyse ilgesio atgarsys ir su- ir nunešę ją toli toli palai- 
vienijo su ta galingąja liū- dojo jūrų gelmėse, 
desio gaida.

Rožė, prisegta prie mer-

Bet plėšrieji žvėrys 
nesiliovė savo aukų dras-

— Galiu papasakoti vie
ną tokį atsitikimą:
— Senovės tautos dievą 

Jupiterį laikė pasaulio val
dovu. Vienai moteriai, var
du Pandora, kiekvieną die
ną dovanodavo brangių 
dovanu. Vieną kartą Pan
dora gavo dėžutę, kurią 
Dievas Jupiteris buvo už
draudęs atidaryti. Pando
ra ilgai neiškentė ir dėžu
tę atidarė. Ar žinai, Gailu
te, kas paskui atsitiko? 
Žmonės pradėjo sirgti, ka
riauti ir mirti. Pagalvok, 
Gailute, kodėl taip atsiti
ko?
— Dėl to, mamyte, kad 

Pandora domėjosi, kas yra 
dėžutėje. Tiesa, aš taip pat 
papratusi domėtis, bet dė
žutes nebūčiau dariusi.

Po kelių dienų Gailutė 
mama išėjo į miestą ir 
parnešė ryšulėlį, bet tuo 
kartu Gailutė mamos ne
paklausė, kas yra ryšulė
lyje. Mama išvyniojo ryšu
lėlį iš popieriaus ir padė
jo ant stalo medinę dėžu
tę ir sako:
— Gailute, tau dovanoju 

šią dėžutę, bet su ta sąlyj 
ga, kad ją atidarysi tik 
tada, kai pati pasakysiu 
Dabar nusinešk ją į savo 
kambarį ir paslėpk nuo 
jos raktą.

Mamos įsakymą Gailutė 
išpildė: .padėkojo už dova
ną ir pasižadėjo dėžutės 
neatidaryti. Gailutei ma
ma leido sode pažaisti, 
bet, neilgai žaidusi, sugrį
žo į savo kambarį ir, paė
musi dėžutę, ėmė vartyti 
— žiūrinėti. Dėžutėje Gai
lutė išgirdo joje kažką 
brazdant, lyg dėžutėje bū
tų kas gyvas.

Gailutei buvo įdomu pa
tirti, kas yra dėžutėje. Pa
ėmė dėžutės raktelį įkišo į 
užraktą, o širdis smarkiai 
plakė atsiminus mamos 
draudimą ir duotą pasiža
dėjimą.

Žmonėse būna įvairių at
sitikimų visokiuose reika
luose, 
laiko 
niais,
tie atsitikimai priklauso 
nuo Dievo, kuris valdo pa
saulį ir prieš Kurį nieko 
negalima paslėpti.

Ypatingas atsitikimas 
buvo ir su Gailutės dėžute. 
Tas, kas dirbo dėžutę, ne
įsivaizdavo, kad dėžutės 
bus tokia istorija.

Gailutės mama, pirkda
ma dėžutę, ketino savo 
dukrelei padaryti malonu
mą ir įsitikinti, ar Gailu
tė nugalės savo smalsumą. 
Mama manė, kad Gailutė 
dėžutės neatidarys, o į dė
žutę trumpam laikui įleido 
paukštelį. Pati mama po 
poros valandų būtų dėžutę 
liepusi atidaryti.

Pažado neištesėjimas bu
vo nemalonus Gailutei ir 
mamai. Tuo laiku, kai ji 
atidarė dėžutę, kambaryje 
buvo katinas. Kai tik zylu
tė išspruko lauk, katinas 
ją sugavo ir pasmaugė. 
Žylutė tik cyptelėjo, o Gai
lutė, kritusi ant žemės, 
balsu pravirko.

Išgirdusi Gailutės verks
mą, atėjo mama ir, pama
čiusi šalia jos atidarytą 
dėžutę, suprato, kas atsiti
ko:
— Mamyte, bausk mane! 

Kantriai kentėsiu, nes esu

r

Vieni atsitikimus 
paprastais reiški- 

o antri mano, kad

N.G.

Smalsumas
Maža Gailutė viskuo la- daug nemalonumų, neš šis 

bai domėdavos. Jei mama paprotys veda prie kitų 
ką parnešdavo iš miesto, daug nemalonesnių papro- 
ji pirmutinė tuojau apžiū- čių, ir, pagaliau, tarė: 
pėdavo. Jei kas ateidavo — Aš tau, Gailute, papa- 
kokiais reikalais su mama šakosiu vieną atsitikimą 
pasikalbėti, tai ji ateidavo iš mitologijos, 
pasiklausyti. Mamai toks — O kas yra mitologija? 
Gailutės elgesys netiko. — paklausė Gailute. 
Mama Gailutei sakydavo, — Mitologija, yra pasako- 
kad vaikams nemandagu jimai apie įvairius graikų, 
klausytis, ką vyresnieji rymiečių ir kitų senovės 
kalba, bet Gailutė dėjos vi- tautų įsivaizduotus dievus, 
sai to mamos įspėjimo ne- kuriuos jie garbindavo, 
suprantanti. Tai buvo di- Senovės laikais tik viena 
džiausią Gailutės yda. žydų tauta turėjo aiškų

Pasitaikydavo, kad per supratimą apie tikrąjį Die- 
dieną Gailutė kelis kartus vą. Tie pasakojimai mums 
taip domėdavosi. Mama atrodo kartais juokingi, 
Gailutei sakydavo: kai ji bet juose yra gilių minčių 
užaugs, tai galės turėti j ir pamokinu.

J. Petronis.

Laisvės Kelionė
/ - ' ' - T

Lietuvių Tautos atbudimo dainiui Maironiui, 
Kur eisime ryt, kur nužengsim poryt? 
Ar žvėrį sutiksim, kurs trokš mus praryt? 
Ar rasime kelią tarp tiek daug kelių, 
Tarpe dykumų ir žolynų žalių?

Miražai apgaut norės mūsų akis
Ir garsas klaidingas klauson dažnai kris, 
O debesys tamsūs niaukstyt saulę ims 
Ir kelią klaikinti trokš mūsų širdims... 

Gyvenimo pyktis dantim pakalens, 
Plėšikas užsmeigti norės ant ašmens, 
Ar vagys keliaujančių mantą išvogs... — 
Tai, žodžiu, pavojus ir šioks ir anoks.

Tarp tiekos pavojų ar ryšimės eit?
O einant širdis ar drebėt neims greit ?
O gal nusigandę paliksim namie 
Pavojams, kelionei ištarę “sudie”?

Ne! Eisime mes! Mes ištarę “galiu!” 
Žygiuosim sunkiu, bet laisvės keliu! 
Nestosim sustingę šiam amžiuj bailiais — 
Į laisvės ramybę lietuvis tik eis!

Į šventąją laisvę lietuvio troškims.
Į laisvę bekrauję. (Ji meilėje gims).
Ir einant lietuviui širdis nevirpės: 
Į laimę pavojus jis verst sugebės.

Į meilės rytojų mes eisime ryt. 
Pavojų gyvenimo eisim suryt!
Sunkus bus tas žygis, bet laimę neš mums — 
Gyvenimo piktasis žvėris nedrums.

Žygiuosime laisvės keliu mes drąsiai. 
Nes Tu mums, Poete, puikiai parašei: 
‘Per skausmą į garbę’.—Skausmuos laimė bus 
Skausmus įsikūnyti gali dangus.

Gyvenimo dainą dainuo'dami mes 
Nelauksim likimas kol mums ką numes, — 
Idėjomis Tavo širdis bus drąsi
Ir Tu širdyje toj sau vietos rasi!

Černausk. 34.V.20.

*

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

(Tęsinys) abiem latrams, bet priėję
Pagal Možės įstatymą prie Jėzaus ir radę Jį jau 

negalima buvo mirtim nu- mirusiu blauzdų nelaužė, 
baustų laikyti ant kry- bet vienas kareivis perdu- 
žiaus per šyentą dieną. Žy- rė Jo šoną ir tuo jaus ište- 
dai tad nuėję prašė Piloto, kėjo kraujas ir vanduo”, 
kad jis lieptų kareiviams (Jon. XIX, 31—34). Taip 
nukryžiuotiesiems sulau
žyti blauzdas, kad jie grei- nelaužysite jame, 
čiaus numirtų ir būtų ga- 19, 36).
Įima juos palaidoti. Atėję “Pagal įstatymus reikė-

išsipildė Raštas: “Kaulo 
” (Jon.

APIE VAIKŲ LAIMŲvai laikydavo savę šven
tais, o minią, kuri nežino
jo įstatymo prakeikta, sa
ko Šv. Jonas. Dabar Die
vas parodė tų kalbų netei
sybę. Štai žmonės, žymiau
si žydų tarybos Sinedrijo- 
no nariai, reikalauja drą
siai nežiūrint įstatymo, ne
bijo žydų juokų, neapy
kantos, Juozapas iš Ari- 
matėjos ir Nikodemas, 
kad leistų iškilmingai pa
laidoti Jėzaus kūną. Tai 
pirmi Kristaus mokiniai, 
kurie prie Jo mirusio pri
sipažįsta.”

Tik Dievui rėdant, žy-j 
dai kurie iš neapykantos ’ ką tėvai savo vaikams tu- 
nukryžiavo Kristų, kad Jį/i daryti — o tai: pažinti 
labiaus paniekinti žmonių jų mažąją sielą, tai pa- 
akyse, prisidėjo prie di- grindas, bet, gaila, į tai 
desnės iškilmės Kristaus tėvai kartais nekreipia dė- 
laidotovių, 
kareivių sargybą.

Vienas Bažnyčios rašy
tojas šaukia: “Kokią iškil 
mę matau prie Kristaus 
karsto! Kad neseniai no
rėjo Kristų sugauti, siun
tė gaują, kurių vienį su 
kardais, kiti su lazdomis 
ir virvėmis išėjo, dabar gi, 
kada tas Kristus karste 
guli pastato kareivių sar
gybą! Galima klausti, ko
dėl taip atsitiko? Ką pa
dės toks atsargumas? Kas 
taip baisaus yra tame nu
mirėly? Tan klausiman iš
girstame tą patį atsaky
mą, kokį žydai davė Pilo
tui: “Pone! atsiminėm, 
kad tas suvedžiotojas sa
kė dar gyvas būdamas: 
“Po trijų dienų prisikel
siu,” liepk tad saugoti 
karstą per tris dienas. 
(Mat. XXVin, 62). Kvai
liai! galėtumėm pasakyti, 
jei laikote Kristų suve
džiotoju Jo pranašystė 
.melagystė — ko bijotės 
kad neprisikeltų? Palikite 
Ji nors mirusį ramybėje! 
Kam statote sargybą, jei 
tikri esate, kad iš numiru- 
.sių nesikeis? O gal bijote, 
kad tiesą sakė, kad turi 
galybę savę prikelti? Jei

v • —

Šiuo klausimu teisingai 
atsiliepiama ir kasdieninėj 
spaudoje:

Mielai kalba paaugusie
ji žmonės apie laimingas 
kūdikystės dienas. Tėvai 
mano kad kūdikis turi bū
ti laimingas, jeigu jis gerai 
aprėdytas ir sotus. Kūdi
kis būtų išbariamas, jeigu 
sakytųsi esąs nelaimingas. 
Tačiau dažnai pasitaiko 
tėvų, kurie to nesupranta. 
Ne tėvų luomas ir turtas 
sudaro vaikų laimę. Yra 
mažai ir drauge daug ko,

JUAld Ll. Jl JO U<X L j/111L4.O lvln.C . • . .

kareiviai sulaužė blauzdas jo Kristaus kūną užkasti šimto tūkstan-

parūpinda m i mesio. Kartais vaikas tėvų 
siunčiamas ko nors moky
tis, į ką jis jokio palinki- 

' mo neturi. Namie jis iš
girsta dėl savo tariamojo 

j kvailumo piktų žodžių. Ga
li būti, kad jo gabumai yra 
visai kituose dalykuose, 
bet tėvai nesuprasdami 
savo vaiko verčia prie ne
mėgstamų darbų, kurie 
vaiko niekuomet nepaten
kins. Negerai daro tėvai, 
kurie norėdami matyti sa- 

1 vo vaiką mokytą leidžia 
kitiems jo gabumams nyk
ti ir užaugina žmogų, ku- 

■ ris negalės ko tvirto atlik
ti ir savo likimu nebus pa
tenkintas. Gali būti tė
vams sunku atsisakyti nuo 
savo nustatytų planų, bet 
tuo negalima pasiteisinti, 
verste verčiant vaikus 
prieš jų pačių norą tokio 
amato ar mokslo mokytis, 
kurio tėvai norėtų. Tuo
met žmogaus vėlesniame 
gyvenime yra mažai tikros 
laimės. Todėl tėvai priva
lo duoti savo vaikams link
smus kūdikystės metus, 
kurie ne pinigais, bet mei
le ir supratimu padaromi.

Tą tėvai turi žinoti jau 
tuojau po to, kaip kūdikis 
išvydo pasaulį.

Arėjas Vitkausk.
~ ten pat ant kalno, be jo- 

kalbėjo Į.-įos iškilmės. Bet Dievas 
per Izają pranašą buvo ža-

nusikaltusi, 
Gailutė.
— Tavęs, vaikeli, nebau- dėjęs savo Sūnaus kapui 

siu, nes esi nubausta. Tik suteikti garbę. (Iz. XI. 10) 
man gaila, kad taip vėlai Todėl neleido, kad Išgany- 
supratai ir pasekei Pando- jojas, atpirkęs pasaulį tap- 
ros pavyzdžiu, — tarė ma- tų palaidotas kaip koks 

piktadarys”.
Du turtingi Jeruzalės žy

dai, paeinanti iš žydų ku
nigaikščių giminių Juozu- 
pas iš Arematėjos ir Niko
demas, nuėjo pas Pilotą ir 
paprašė, kad jis leistų pa
laidoti Kristaus kūną. Pi
lotas leido. “Nikodemas 
nupirko brangių kvepalų, 
o Juozapas davė savo nau
jai iškaltą uoloje karstą. 

; Kristaus kūną 
, brahgiais tepalais ir suvi-

ma.
— Brangi mamyte, tai 

buvo paskutinė mano gy
venime tokia klaida, — 
prisipažino Gailutė.
(Iš “Mokytoos Pasakoji 

mai”) ’

KUN. DR. BONAVENTŪ
ROS PAULIUKO, O. P. 

MISIJOS
Spalių 14 — 21 dd., Švento „

Kryžiaus Bažnyčioje, įįepę
Chicago, UI. r -

Spalių 22 - 28 dd., švento“0*’ kaip buvo žydų pa-
Petro Bažnyčioje, De- Protys » drobules iškil

čių kareivių sargyba nieko 
nepadės,, tuomet pasiro 
dys, kad Jis yra Dievas. 
Kurio nesulaikys jokia 
sargyba. Gerai, statote 
sargybą, bet atsiminkite, 
kad Kristui prisikėlus iš 
numirusių, kareiviai bus 
liudytojais, negalėsite jo
kiu būdu išsisukti.”

Tikrai keistas žydų pa
sielgimas. Jie vadina Kris
tų suvedžiotoju, o stato 
prie karsto sargybą, kad 
Jis neprisikeltų. Jie tuomi 
netyčiomis patvirtina, kad 
jie savo žodžiams netiki ir 
pripažįsta Kristų esant 
Dievu. Kitas faktas, ku
riuomi žydai pripažįsta 
Jėzų Kristų esant tikruoju 
Mesiju yra tas,

smulkmeniškai tebepildo 
ir tebeužlaiko iki šiai die
nai visus Mozės įstatymus 
išskyrus vieną patį svar
biausi, tai yra tas, kad jie 
nebedegina Dievui aukų, 
kas buvo daroma iki Kris
taus mirčiai. Pranašas Da
nielius skelbia: “Bus už
muštas Kristus... ir liausis 
auka ir atnašavimas.” 
(IX, 27).

B.
(Bus Daugiau)

Jei kas tariasi esąs mal
dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, to maldingumas tuš
čias. Šv. Jokūbas.
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai

troit, Mich.
Lapkr. 4 — 11 dd., Dievo 

Apvaizdos Bažnyčio- 
. je, Chicago, UI.

Lapkr. 12 — 18 dd., šven
to Mykolo Bažnyčio
je, Chicago, UI.

Lapkr. 19 — 27 dd., Šven
to Kazimiero Bažny
čioje, Pittsburgh, Pa.

Lapkr. 29 — Gruod. 8 dd.. 
Nekalto Prasidėjimo 
Švenč. P. M. Bažny
čioje, Cambridge, Ma- 
ssachusetts.

, iškil
mingai palaidojo Jo kūną 
naujai iškaltame karste. 
Žydai prieš tai jokių pro
testų nedarė.

“Štai, kaip Apvaizda mo
ka užlaikyti nuo panieki
nimo Kristaus kūną, kaip 
moka sugėdinti aklą jo 

| priešų neapykantą. Pari- 
izėjai dažnai sakydavo: 
I “Argi kas iš vyresniųjų į- 
i tikėjo į jį ?” Bet ta minia, 
; kuri nežino įstatymo yra 
prakeikta”. (Jon. VII, 48). 

į Tai farizėjai ir rašto žino

j m kuiic sKeiuiusi i_nirD>ninjte 
Vod -iio vertl skaitytoją paramos. 
«.d.u jir| yisi garsinkite “Darbininke”.

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

Gydytojas:
dys tamstos, ateik tamsta vėl ir 
aš duosiu, kas tamstai išgydys”.

Ligonis: “Ar tamsta negali 
tai duoti dabar, gydytojau!” 
(“Boston Beanpot”).

“Jeigu tas neišgy- buvo kalbėta į E*el (dukterį)” 
i (“Open Road”).

_________

Gydytojas pasikalbėjo telefo
nu. Kreipdamasi į savo žmoną., 
jis tarė: “Greitai, duok man ma
no tarbelę. Žmogus sako, jis ne
gali gyventi be manęs”.

“Palauk valandėlę”, tarė žmo
na, kuri paėmė kiausiklį. “Čia i

Šeimininkė: “Žiūrėk, tamstai 
sakei, kad jeigu aš duosiu tamsi 
tai pietus, tamsta sulyginsi pie^ą 
man. Dabar tamsta atsisakai tą 
daryti”.

Valkata: “A8 norėjau tą dary
ti, ponia, bet aš noriu tamstą 
mokinti. Niekumet netikėk 
džiui visai nepažįst amojo ” (‘ 
ckney Gazette”).
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BAm JOSEPH ’S LITHUANIAN B. 0. ASSOCIATION OF LABOS

fctered as second-class matter Sept 12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870 {

&eeeptance for mailing at spedal rate of postage provided for ta Section 1103 
Act of October K 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Demestic yearly .........................  $4.00
foreign yearly............................. $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Voreign once per week yearly.. $2.50

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ...................... $4.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Vienį kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

I jau senoka organizacija, į- 
sikūrusi dar prieš karą. 
Mūsiškiai tik vos du metu 
tegyvuoja. Ateitinin kai 
jau yra įgyvendinę savo 

’ principus ir ideologiją, 
dirba savo lietuviškoje'. —. ------ .

'dirvoje taigi ištautėjimas sur vlena “’.ta Patl S16™10 
! jiems negręsia. Jų vaflaiPuo ryto iki vakaro. Tuo 
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susidomėję Ateitininkų Ii- 
kimu ir uoliai veda juos - 
prie tikslo, kurs yra aiš-

Ekonominis krizis, ne- į 
darbas, milijonai bedarbių • 
— kur nepaklausysi — Vi

Tik kur-ne-kur slankio- kitų labai derlingų provin-
- jautieji senukų šešėliai ro-' ei jų, kaip Tarna-Garonnos, 

do dar paskutinį kaimo Lota-Garonnos ir žersto, 
gyvybės kvėpavimą. Q jaunimas, pabuvęs mies- 

’ " tuose, nebenori viduram
žių mūro nejaukiuose, be

DABBININKAS
•86 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

ATEITININKAI IR MU 
SŲ STUDENTIJA

stiprūs ir vieningi, gyvai ^arP]1 »t«ai gražiausjos 
susidomėję Ateitininkų H-Į^mes plotai verkdami 
kimu ir uoliai veda juos P™5081 ™i<«a'“ darbo 
prie tikslo, kurs yra aiš- rankų' ne kur norJkus ir nesudėtingi Mū- P“* Amerikoje, Afrikoje 
siškė gi studentija didžiu- a^a A'^į’2^_bet ,cla 
moję 
jauniausių moksleivių, ku- ~ 
riems 1 
labai neaiškus ir miglotas.
Ji 
tautėjimu, jei jie pilnai su
prastų, kas yra tasai iš-

e

laukai dirvonuoja, tuštė
ja, turtas apleidžiamas. Į
Daug amžių stovėjusi1 
gražus dabar jau gįų užrašų — Kaimas, ma- vent

griūva... tyti, gražiausiai gyvavo 17 j tros:

kilimas, matyti, kadaise 
buvo labai turtingas.

i Sprendžiant iš užsiliku- į patogumų namuose begy- 
■‘ kaimas, ma-! venti, ‘ “ --

Lotos provincijoj, 
Kagorijos vynas buvo ži-’ 
nomas 
1326 m. buvo skaitoma

amžiaus viduryje. Namai 
T. . pastatyti iš didelių masy

viam pasauhui, akmenų, kad
oan bUV? • s.kait0.ma ilgam laikui ainių ainiams.
280 525 gyventojai, o jau Figų medžiai išsi.
.2 m. liko tik 176.889. stovį tarp griuvi.

..................... v.®r PaS arM*. <^esimt^ie 1 sių. aš skinu prinokusį 
kultūringiausioje va- sios provincijos gyventojų

Pravažiuodamas skaičius dar sumažėjo vie-
keleivis per pietvakary nu dešimtdaliu. Vynuogy-

susidaro iš pačių ar^a Australijoje, bet

lietuvybės tikslas
ItKU IiežilJSKUH IT UllglUUlS. civis x (------------------------------------- W--------

lems tektų kovoti su iš- Prancūzijos kaimus ir mie- nai, kuriais ankščiau buvo
stelius nustemba matyda
mas, juos paskendusius

sako vienas Atei-
1. 
ė I

tautėjimas ir kad reikia jokios priežiūros žydin-
>■ su juo kovoti. Daugumos čluose soduose ir žalumy- 
- ideologija yra grynai ame- ™«’ kal“ai lr M laukaI

kur nėra nei elek-
i, nei kitokio komforti, 

todėl traukiamas į leng
vesnį linksmesnį miesto 
gyvenimą ir tuština kai
mus

Trečia priežastis — že
mės ūkio rutina.

Prancūzų ūkininkai am- 
i vaisių ir skaniai valgau. įiais pripratę prie vieno- 
i Apleisti vaisiniai sodai etos žemės ūkio kultūros 
' pilni kriaušių, obuolių, vy-

.. — Kieno ši fer-
— klausia keliaunin-

ilgam laikui ainių ainiams

tt.UXW.lS <UlttSUl<tU UUVU HUOffiU 
' užimtas 80.000 ha plotas, • ma? 
dabar beužima tik 22.100 uag

Visi nusiskundžiame dėl įnikai 
dorovinio pasaulio sune- tininkų vadas — iškėlė 
galėjimo. Žymiausi kultu- tin svarbų reikalavimą, rikietiška, 
ros padarai, k. a. literatu- kad visa taurioji visuome- tai natūrali jų gyvenimo 
ra, teatras, kino, tapyba, nė, ypač vyresnioji katali- norma. Dar juos pirmiaus 
piesymas, r*J" — i—Ap
tarnauja, kad pataikautų rytų konkrečiii f 
žemiems žmogaus instik- rodydama savo aukštą ka- tautinti. Kiek jų tai su-'cūzijos provincijų, kadaise 
tams ir tiksliai veda prie talikybės principų suprati- pras ir panorės pasisavin- labai gražiai klestėjusių, 
ištvirkimo. Užpuolama, mą, suartėtų su katalikiš- ti lietuvišką ideologiją? dabar visiškai baigiančių 
pavyzdžiui, ant krutamu- kąja studentija ir jai pa- Taigi jei Lietuvos Ateiti- nykti didžiausią aliarmą, • *11 A. • J ""X ‘ _ - _ — --

ir ištautėjimasivisiškai aPleisti> nedirba- 
mi

Prieš tris metus prancū- 
rodos, tik taro kiškoji inteligentija pada- reikia įtikinti, kad jie iš- zų spauda buvo pradėjusi 

žygių ir, tautėję ir privalo atsitau- kelti dėl kai kurių Pran
« W a t _ . . - __ ..... _ • a • * * w •

V •

nebesugeba prisitaik yti 
prie naujųjų sąlygų. Bet 
kurių pakeitimų labai bijo, 
nenori apie juos ir klausy
ti. Ištisi derlingi plotai a- 
paugo usnėmis nuo 1878 
m., kada filokseros antplū
dis sunaikino vynuogynus, 
ir dabar tebestovi apleisti, . 
nė kieno nedirbami.

“Vietos ūkininkų būdas 
nepalaužiamas, atkaklus, 
atsilikęs, —rašo savo kny
goj Liudvikas Nodo. — 
Jiems nesuprantamas soli
darumo ir savitarpės pa
galbos jausmas. Jie labai 
gudrūs, bet senovės papro
čių stipriai laikosi. Bet 
bandymą pastūmėti juos 
progreso keliu jie priima, 
kaip pasikėsinimą į jų lais
vę. Jeigu Karagoj, kur jų 
virtuvių atmatos išverčia
mos tiesiog į gatvę, pre
fektas pabandytų įsakyti 
atmatoms pastatyti gele
žines dėžęs, kaip Paryžiu
je, tai jų mieste įvyktų ti
kra revoliucija ir prefek
tas per savaitę laiko būtų 
išvytas.”.

Toks pat vaizdas ir to
liau į pietus ir į vakarus. 
Didžiausi derlingų žemių 
plotai dirvonuoja.
Ten svarbiausia priežastis 
— žmonių mirtingumas.

Tačiau ir bėgimas į mies
tus taip pat labai didelis. 
Tokiam bėgimui daug pa
deda senatoriai ir parla
mento atstovai, kviesdami 
sau rinkikus, kuriems pas
kui išrūpina tarnybą žan
darmerijoj, respubli k o s 
gvardijoj, arba laiškane- 

Tęsinys 5 pusi.

ha plotą.
Viename kv. kilometre 

EI1 S- “FeraU^iūva“todėl, 
ikad nėra kam prižiūrėti.

— O šis sugriuvęs sto
gas ir plyšę sienos?

— Niekas nežino. Nėra 
įpėdinių. Seniai išmirė ka
ro metu, vaikų neturėjo...

i Bet kad ir būtų, ką jie da- 
j rytų. Savo darbininkų nė
ra, o samdyti brangu. 
Nuobodu gyventi, kaimy
nai išėjo. Šiemet dar ketu
rios dešimtys namų ištuš
tėjo. Po savaitės dar vie
nas namas liks tuščias, tai 
mano namas. Susiradau 
mieste sau tarnystę Kodėl 
aš išeinu? O todėl, kad vi
si išeina , arba rengiasi iš
eiti. Visi, kas sveikesnis ir 

miestuose įsi
taisė, liko tik seniai ir vi
sokie nelaimingieji. Su jais 
pasilikti, tai reiškia 
rodyti, kad niekam 
esi...

ventojai, tuo tarpu, kai 
bendras Prancūzijos gy
ventojų tirštumas siekia 

71,2 kv. kilometre.
Tarno-Garonnos provin

cijoj 1831 m. iš 242.498 gy
ventojų 1926 m. beliko tik 
164.191 gyventojų. Žerso 
provincijoj prieš 93 metus 
buvo 314.845 gyventojai,jų paveikslų promotorių, dėtų plėšti taip apleistus i ninkai reikalauja iš savo bet dabar vėl nutilo. Kai buvo 314.845 gyventojai,

kad jie patiekia publikai mūsų visuomenės gyveni- vadų konkrečių žygių ir kurių gerai nusimanančių dabar vos tik beliko 195.-
tvirkinančių vaizdų. Šie mo dirvonus... Mūsų kata- paramos, tai ką jau bekal- šio j, srity asmenų many- 900. Lota-Garonnos pro-
atsako, kad tokius tik pu- ūkiškoji studentija yra su- bėti apie Amerikos lietu- mu, dar ir daugiau Pran- vinvincija per šimtą metų
blika temėgsta. Paduok sigyvenusi su savo princi-vių studentiją? Čia mūsų cūzijos provincijų, nors 
žmonėms ką gero mora- pais, savo ideologija. Va- studentijai ųe tik reikia dabar dar ir labai gražiam
lauš, tai teatrai bus tušti, dovaujama garbingų vadų, teikti paramos, bet tiesiog stovy esančių, tas pats li-
Tas pats ir su literatūra, ji teikia didelių vilčių mū- ją siūlyti ir įkalbinėti. A- kimas laukia, būtent: Lo- 
Doros, rimtos knygos triu- su tėvynei ir valstybei, teitininkai jau pilnai susi- to, Tarn-Garonnos, Žersto, 
nėja ant lentynų, o tvirki- Tai yra visų mūsų džiaug- pratę, mūsiškiai dar vargu Aveirono, Ero, Gardo, Vo-
aančio turinio veikalai smas. Tik mes turime dar ir bepradėjo susiprasti, kliūzo, Ronos Žiačių, Že-
graibstomi viens pro kitą, labiau ja domėtis, pulsuo- jei ne skaitysime kelių mojo Reino, Varo, Žemųjų 
Žodžiu, ne tik smunka pa- ti jos dvasia, jos gyvenimo prakilniausių studentijos Alpių, Finisterio, Kot-din- 
saulio dora, bet ir skonis reikalais, ją visapusiškai vardų.

• • • n
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— Seniai mirė, sūnus 
tarnauja žandaru Paryžiu-

ųeteko 100.000 žmonių, 
trečdalio visų gyventojų, 
ir dabar kasmet netenka 
500 žmonių.

Šių skaitmenų katastro
fišką kritiką geriausiai1 
vaizduoja Ludovic’as No- ’ stipresnis, 
deau savo 1931 m. išleistoj; ‘ " "" 
knygoj “La Francese re-1 
garde”.
‘ — Pusiaudienis, bet kai
mas lyg ir miega, — rašo 
vienas keleivis, kuris au
tomobiliu pravažiavo pro 
Bomo kaimą Loto provin
cijoj. — Ramios tuščios 
gatvės lyg ir laukia, kada 
atsidarys langinės, subraš
kės durys, pradės arkliai 
žvengti, karvės baubti.. 
Uždarytos langinės ir du- 
rvs niekad nebeatsidaro.

i Niekas nebetinkuoja su
plyšusių sienų, niekas 
kiaurų stogų nebelopo ir. Ne tik iš Loto provincijos, 
nebesikūrena ugnis apleis- kur akmenuotas dirvože- 
tose krosnyse... Bomo kai- mis daugiau triūso iš žem- 

K. mas nemiega, bet miršta, dirbto reikalauja, bet ir iš

I

Noro, Jonno, Žemosios Se
nos, Pa-de-Kalės, Mert- 
-- - . * i

Šiose vietose gyventojų

• v

blogėja. Visur pasireiškia i’emti ir globoti. _____
kryptis prie patvirkimo^ _čįa kaįp tįk pataikyta į su studentijos atsilikimo ^ozeIi°- 
supagonėjimo. 
į' Taigi gal ir 
kad ant tokios sutręšusios kad nepasitenkins vien Seime yra pasirašę vieny- 
| dirvos retkarčiais pasiro- garsingais šūkiais ir švel- bes aktą su Ateitininkais, tarp tėvynės ir Amerikos 
do ir dorovės želmuo. Juk niomis frazėmis, bet reika- Tas įvykis sukėlė dideliau- išeivijos. Kilo triukšminga 
iš trąsos dygsta javų die- lauja iš savo vadų “kon- šio entuziazmo Ateitinin- ovacija.
gai. O pasirodyt pasirodo, kiečių žygių” ir paramos, kų konferencijoje. Dr. Pa
štai neperseniai Kaune į- vadinasi, neužtenka paak- kštas ir prof. 
vyko Ateitininkų Konfe- stinimų, padrąsinimų 
rencija. Kiek ten išrišta 
gražių minčių ir rezoliuci- darbų ir ištesėjimo.
jų! Jaunoji studentija ver- < 
žiasi darban “atnaujinti logija bei palyginimas mūsų perlas. Vyskupas kosios mūsų studentijos, i

■ viską Kristuje” ir prašo tarp Lietuvos studentijos Bučys, prel. Dambrauskas Juo ankščiau pradėsime,
* savo vadų parodyti jai ke- ir amerikiečių. Lietuvos ir kiti Katalikų vadai pa- j juo visiems bus lengviau,
tlią. “Mūsų jaunieji akade- Ateitininkai, palygi n t i, sisakė už amžiną vienybę

Bet, nežiūrint tokio mū-

tai kinį. Lietuvos studenti- lietuvybės atžvilgiu, vis 
neįstabu, ja nedvejodama pareiškia, dėlto mūsiškiai pereitam skaičius kasmet mažėja,

„ ■! Ovacijos ovacijomis, bet
Vitkus la- prieš mus stovi štai kokia 

ir bai išgyrė amerikiečius už plika realybė: be inteligen- 
a pasižadėjimų, bet reikia jų duosnumą, darbštumą tų vadų mūsų išeivija ilgai 

ir patriotizmą. Girdi, A neišsilaikys. Ūkdyk i m e, 
Čia tenka pravesti ana- menkoje yra brangiausias tat, savo vadų iš katalikiš- •• T • 1 • • * « « ■-« ■ «. . « . • •

i

pasi
tikęs

prie

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Šventoji Valanda
Kiekviena valanda mūsų gyvenime turi 

būti šventa, nes nežinome nė dienos, nė valan
dos, kada mūsų gyvenimo laikrodis mums iš
muš paskutinę sekundą, kai būsime pašaukti 
stoti prieš Amžinąjį Teisėją. Todėl, kiekviena 
valanda turi mums būti taip brangi, kaip ir 
ąmžinastis. Ir kadangi nuodėmingi negali būti 
tobuli ir.negali įgyti Dievo malonės, kad turė
jus šventus regėjimus ar apreiškimus, tai turė
tume visada atsiminti Viešpaties Jėzaus žadi
nančius mokinimus: “Būkite tat tobuli, kaip ir 
Dangiškasis Tėvas yra tobulas” (Mat. V, 48). 
Taigi, kiekviena valanda mūsų gyvenime turi 
būti šventa, kaip Dievas mums skirė laiką, ku
riame darbuotumės mūsų išganymui ir pelny
tume amžinąjį gyvenimą.
į Tai ne vien šūkis, kad atliktume skirtą 
bažnyčioje vieną Šventąją Valandą, tačiau, yra 
skirta ta pati Šventoji Valanda kiekvieno gy- 
venimui, kiekvienos sielos, kuri siekia tobuly
bės. Tokios šventos Valandos pamaldumo pra
timas gavo pradžią iš pačios švenčiausios Jė
zaus Širdies, kurį maldingumą ir budėjimą rei
kia aukoti garbei švenč. Jėzaus širdies, kad 
jai atsiteisti ir Ją paguosti už žmonių nedėkin
gumą ir padarytus įžeidimus. •

Tai Paties išganytojo troškimas
Tai buvo 1674 metais, kai Šv. Margarieta 

Marija Alacoųue klūpojo prieš įstatytą švenč.

Sakramentą nuošalioje vietoje vienuolyno, e- 
sančio netoliese Paray le Monial, Prancūzijoje. 
Ta šventoji vienuolė, besimelsdama ir būdama 
apimta ekstaze, monstrancijoje staiga regėjo 
Ostiją, kuri išsiplėtė į berybes liepsnojančias 
ugnies liepsnas ir iš dangiškosios šviesos pilnu
mos apsireiškė Jėzus Kristus ir, prisiartinęs, 
jai atvėrė Savo Širdį ir nusiskundė dėl žmonių 
nedėkingumo. “Pagaliau,” Jis tarė, “bent tu pa
guosk mane, kiek gali ir atsiteisk už tuos žmo
nes, kurie yra man nedėkingi.”

• •

Ir po to Pats Išganytojas ištikimai savo 
tarnaitei nurodė priemones, kuriomis ji galinti 
Jam duoti trokštamos paguodos ir džiaugsmo, 
būtent: “Dažnai priimląšv. Komuniją, atsiteisi
mo Šv. Komuniją, ir tai atlik "kiekvieno mėne
sio penktadienį ir atlik šventąją Valandą”. Mū
sų Išganytojo pirmieji du troškimai yra, kad 
paguosti neramią Jo širdį, ir tarp katalikų yra 
gerbtinas maldingas pratimas, kurs su laiku 
tampa galingesnis palaimintame pamaldume į 
$venč. Jėzaus Širdį. Tačiau, Šventosios Valan
dos pratimas ne tik bažnyčiose, bet ir namų 
židiniuose ne taip jau tvirtas ir galingas. O gal 
taip yra, kad šventoji Valanda reikalauja di
desnių pasiaukojimų ir liekasi maldingu prati
mu vien tarp išrinktųjų ir Šventųjų sielų. Argi 
tas išmktųjų sielų būrelis negalėtų būti pa
daugintas? Argi kibirkštėlė negali išsiliepsno- 
ti ir tapti liepsna, galinga ugnis, kai suprantat 
me, dėl ko Dievas ateina į mūsų tarpą, reika
laudamas mūsų paguodos, suraminimo ir, kaip 
iš mūsų trokšta gauti džiaugsmo ?

Argi pats ir pati kada nors apsvarstė)

Kaimų tuštėjimo 
žaščių labai daug. Pirmu
tine jų — mirtingumas.

Vaikų gimsta nepakan 
karnai, kad galima būtų 
padengti senųjų išmiri

mą.
Daugybė vaikų kare žuvo. 
Seniai mirė. Turtas liko 
be paveldėtojų.

Antra priežastis — bė
gimas Į miestus.

Švenč. Jėzaus Širdies nusiskundimą: “Didelis, 
kaip jūra, yra mano nuliūdimas ir aš žiūrėjau 
aplink, ar nesiras, kas mane suramintų ir pa
guostų, bet nieko nesuradau?” Tas išsiilgimas 
ir nusiminimas ir nuliūdimas, kurį Išganytojas 
jau pareiškė pranašų lūpomis Senąjame Įstaty
me, šiandien Jis iš naujo vėl tą patį nuliūdimą 
kartoja ištikimai savo tarnaitei Margarietai 
Marijai Alacoąue; it kad ji, ir kad per ją, pa
saulio krikščionija žinotų, kaip Išganytojui 
duoti bei aukoti tą paguodą ir suraminimą; ir 
iš ištikimos savo tarnaitės Jis reikalauja mei
lės sargybos, šventosios Valandos.

Šv. Valandos dvasia ir tikslas
Kituose apreiškimuose Šv. Margarieta Ma

rija gavo tam tikrus nurodymus, kaip reikia 
atlikti ir laikyti Šventąją Valandą. “Kiekvieną 
naktį tarp ketvirtadienio ir penktadienio,” kal
bėjo Išganytojas, “aš noriu, kad tu imtum da- 
iyvumą mirtiniame mano nuliūdime, kokį daty- 
riau Alyvų Darže. Negalėdama to visa supras
ti, tas nuliūdimas tave perkels į agoniją, bai
sesnę kęsti, negu pati mirtis. Tokiu tai būdu tu 
susivienysi su manim nužemihta malda, kurią 
tada mano karčioje kančioje aukojau Dangiš- 
kąjam Tėvui. Dėl tos priežasties pati kelsis 
tarp vienuoliktos valandos ir vidurnakčio, ir 
gulėsi su veidu, atkreiptu į žemę, kryžmai, ir 
taip visą valandą tu būdėsi su manimi, kad 
permaldauti Amžinojo Tėvo dieviškąją rūstybę 
ir melsti Dievo pasigailėjimo nusidėjėliams, 

i Tuo visu tu dalinsies su manim, kad dalinai pa
guosti mane, kai apaštalai apleido mane, ir Aš 
Pats turėjau eiti ir jų prašyti, kad jie sū ma

nim budėtų bent vieną valandėlę. Ir šią valan
dą tu darysi taip, kaip aš tau nurodysiu”.

Kitame regėjime Šv. Margarieta Marija 
sako: “Tuo laiku Išganytojas paliepė man, kad 
kiekvieną ketvirtadienio naktį aš atsikelčiau’ 
tą pačią valandą, kaip Jis nurodė ir atkalbė
čiau penkius Tėve Mūsų ir penkius Sveika Ma
rija, kryžmai atgulusi ant žemės, kad tuomi a- 
tiduočiau Jam garbę už baisiai karčią agoniją, 
kurią Jis kentėjo tą naktį prieš Savo kančią ir 
mirtį.”

Pats Išganytojas apreiškė šv. Margarietai 
Marijai kokioje dvasioje šventoji Valanda tu
ri būti atliekama. Taigi, šventoji Valanda turi 
būti atlikta ir praleista sielos vienybės dvasio
je su Dievu. Šventosios Valandos dvasia neabe
jotinai yra atsiteisimo ir guodžiančios meilės 
dvasia, kuri ištikrųjų yra pagrindinė dvasia vi
so pamaldumo į Švenč. Jėzaus Širdį.

Tėvas Matheo, didžiausias Švenčiausios 
Širdies apaštalas mūsų laikuose, be švenč. Šir
dies Intronizacijos, turi dar kitą kilnų tikslą, 
kuriuomi Kristaus karalystei kiekvieną krikš
čioniškąją šeimą, stengdamasis taip pat vykdy
ti ir Šventąją Valandą. Tuo būdu daugelis kil
nių sielų per pastaruosius dešimt metų atsida
vė garbingam pamaldumui ir budėjimui kartu 
su kenčiančiu Viešpačiu; ir šiandien reikia pa
sidžiaugti, kad tokių atsidavusių sielų augimas 
ir tvirtėjimas vis dauginasi. Kibirkštėlė padaro 
liepsną ir karšta meilės ugnis plečiasi. Jo nepa
laužiamas pasitikėjimas tokiam kilniam ir kar
žygiškam darbui laimėjo didelius nuveikimus ir 
vykinama šventoji Valanda pamaldžių šeimų



Antradienis, Spalių 23 d., 1934. L.. ' DgBBIKtKKas t?
“Darbininko” Valui Artaionf katalikiškumą, aišku pasi- 

V C1JU1 2*1 ICJdllL renkame gerąją spaudą.
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Nekartą buvo rašyta,: 
kad yra geroji ir blogoji 
spauda.

Blogoji spauda arba kaip 
ją vadina “geltonoji” vi
suomet paduoda iškraipy
tas žinias, kuri veda savo
tiškais keliais prieš gerą- susipažinti su spauda ir 
ją spaudą, ir prie neigia-įmokėti ją atskirti, gerą 
mųjų rezultatų, kovaKuž nuo blogos, 
šviesesnį rytojų.

Geroji spauda, vesdama liai įsišaknijusi blogoji! 
savo sekėjus teisybės ke
liais; įrodinėdama, kadį 
kovai už šviesesnį rytojuj 
reikalinga tiktai patikimi 
vadai su jos vedamąją tei
sybės plunksna, nusako ir

blogosios spaudos žalingu
mą.

Spauda sudaro vieną iš 
galingiausių armijų kovos 
lauke. Spauda nustato vie
šąją opiniją apie vedamą
ją kovą. Tatgi ir pravartu

Šioje šalyje ypatingai gi-

Prancūzija ,

spauda, kairiojo elemento 
(bedievių, socialistų it ko
munistų) globojama, kuri 
begėdiškai sakosi esą šali
ninkė darbininkų švieses
nio rytojaus ir jų laisvės. 
Bet kas juos pažįsta aiš
kiai mato, kad jie begėdiš- 

i kai meluoja, nes jų gyveni
mo darbai rodyte rodo vi
sai atvirkščiai. Štai, kad 
ir Amerikoje laike kiekvie
no streiko kokios nors a- 
mato šakos, jie (komunis
tai) eina prie palaikymo

Morkūs.'
t

Jei ne geroji motinėlė, nei su ti lietuvį ir jo Lietuvą, pažinau if 
vienu iš jų ir niekad nebūčiau patsai save, 
gyvenime susidūręs.

* * * 
. į. ė * ----------9 •

Ypač anksti rytais , lenkdavo g?roji mamytėlė jos tik šešėliu* 
mane giedoti šventas giesmes. ‘ nurodo bet ne ją pačią. Motinu 
“Pulkim

, Dieve” 
kelti kaimynų, patardavo leiski 
balsą per nosį tiktai.

♦ ♦ ♦

Nežinodama, vargšė, 
kindama sūnų “leisti balsą per 

į nosį”, atidengia jam visą balso 
paslaptį. Daugiau apie balsą nie
kas nežino ir žinoti negali.

♦

Iš Po Mano Balanos Gi pažinti save, — 
gali tik pats. Šios dovanos niekas 
nei duos, nei parduos. Net ir pati

' Pasirinkę gerąją spaudą 
ieškome, artimiausio sau! 
jos atstovo, kuris patiektų' 
visais klausimais: darbi-1 
ninkijos, tautiškumo ir ti-' 
kybos, reikalingų ir teisin
gų žinių.

Koks-gi gerosios spau
dos atstovas patieks mums 
visais interesuotais klau
simais žinias? Čia mes ap
sistojame ir darome apž
valgą gerosios spaudos. Ir 
ką-gi pastebime!? Šioje ša
lyje yra vienintelis gero
sios spaudos atstovas, ku
ris rūpinasi darbininkij 
reikalais, tai Lietuvių Dar
bininkų Są-gos organas 
“Darbininkas”.

Jis nagrinėja darbinin
kijos' reikalus ir reiškia 
viešąją opiniją darbininkų 
gerovei. Jis veda atkaklią 
kovą prieš darbininkų vie
nybės skaldytojus. Jis 
griežtai smerkia streiklau
žius, išėjusius tvarką ar
dyti prieš organizuotus 
darbininkus. Jis suteikia 
teisingas žinias darbinin
kams išėjus kovos lauke 
— streikuojant, ir tt. ir tt.

“Darbininkas” stovi už 
demokra tiškus tautos 
principus. Jis paduoda vi
sas mūsų tautai daromas 
žaizdas ir nurodo jų gy- 
djono būdus.

“Darbininkas” plačiau
siai rašo apie mūsų Kata
likų Bažnyčios reikalus, ir 

i paduoda Bažnyčios vadų

i 
Į

(Pradžia 4 pusi.)
z

šiais, kalėjimo sargais, pa
siuntiniai ir tt. Viename (betvarkės (dezorganizaci- 
tik Paryžiuje yra iš Lotos. jos) streikuojančių darbi- 
provincijos apie 40.000 iš- ninkų ir tik dėka Ameri. 
eivių, neskaitant kiek jų kos organizuotu darbinin
ko j Bordo, Tulūza, Mar-jklJ rimtų vad(!;keka laiku 
selį.^ Olivere iš 2.000 gy- nušluoti kaip darbininki- 

jos atmatos. Jie sakosi ei
na prie šviesesnio ryto
jaus!? Kaip keista, kuo
met jie jau per 17 metų 
mėgina Sovietų Rusijoje 

į tą “šviesųjį” rytojų su- 
’ kurti ir ne tik kad jo ne-

ventojų liko tik 500.
Prancūzų apleistas der

lingesnes žemes dau
giausia užima kolonistai 

svetimšaliai 
italai ir ispanai. Koloniza
cija vyksta netvarkingai, į 
individualčj ir pripuolamoj gali, bet šimtą, nuošimčių 
tvarkoj. Ne visada apleis- nužengė prie — vergijos.

Geltonoji spauda griež- 
a tai nusiteikusi prieš tau- 

tiškumą. Jiems savo tau
tos reikalai yra lygiai sve- 

žemėse fimi, kaip ir - darbininkų 
šeime- gerbūvis. „

Geltonoji spauda su visu 
atkaklumu kovoja prieš 
tikybinius- religinius žmo
nių nusiteikimus. Jie kovo
dami prieš Katalikų Baž
nyčią, sau už “garbingai 
simbolišką” didvyrį pasi
rinko Judą ir iam pastatė 
paminklą.

Turint minty geltono
sios spaudos neigiamą nu-Į

- - - - »-» • • I

tą fermą galima įsigyti, 
todėl kad dažniausiai nėra 
jokių žinių apie jos savi
ninkus.

Italai prancūzų 
įsikuria ištisomis 
mis ir grupėmis, savotiš
kai sutvarko ūkius ir, ne-’ 
paisydami prancūzų nea
pykantos, greit praturtėja. 
Vienoj tik Žerso provinci
joj yra per 15.000 svetim
šalių, iš kurių 8.000 italų d 
Lota - Garonnos provinci
joj 20.000 svetimšalių, o 
derlingiausioj Ęro provin
cijoj, kuri daugiausia tur- • 
tingų vyndirbių apgyven
ta, yra apie 100.000 sve- siteikimą prieš žmonijos 
timšalių. '
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tuviai da gyviau sukrus ir nors 
maža dovanėle nusiminusį karžygį 
s-kančių Kalėdų dienoje pasvei- 
sins ir paguodos ranką išties.

. ♦ ♦ * į ., ?
... _ _ | Nors šių straipsnelių vedėjasnepriklausomybes . .v , . . . i-.-i • , •, v. j nei iš tolo su jokia politika jokiunepakenčiamame1 „. ,. x

i pažinčių neturi, vienok įsdrysta 
Į pareikšti ve ką: Jeigu Federaei- 

iia yra visų mūsų norų vidurys, 

lai ji ir šiame klausime 

linksnį drebia.

*

Vadinasi,

priimti 

didžiai 

duoti.
i 
!

II

Pasak paskesnių žinių, genero
las S. Žukauskas, patsai įžymiau- 
sis Lietuvos karvedis ir drąsuolis, 
ką taip narsiai ir sėkmingai visų 
mūsų tėvynei 
lizdelį supynė, 
skurde gyvena.

* ♦ ♦

Rodos, da tik vakar, kai jo 
vardą garbino visų Amerikos 
lietuvių lūpos, o jo atvaizdą da
bino amerikiečių namų sienas. Su 
pasididžiavimu apie jį kalbėta, 
verdančiais žodžiais į jo paveiks
lą ranka rodyta.

♦ * *

Gi šiandien, kai girdėti tenka, 
tasai atsižymėjęs ir didžiosios pa
garbos vyras valkioja gilios se
natvės metų naštą visų apleistas.

* * *
Jautri Amerikos lietuvių širde

lė iki šiol neatmetė da nei vieno 
darbštaus tėvynainio, pasigailės' 
:r didžiai garbingo minėto gene 
tolo.

pirmą

giedoti šventas j 
ant kelių”, “šventas 

ir kitas. Ir, kad nepri
gimdo tik kūdikį. Žmogus tur 
pats užgimti,

o — O — oi

i Kas gyvas raivosi, aimanuoja, 
kad mo-' dejuoja, skursta ir vien tik ge» 

| resnių laikų laukia. Ar sulauks! 

! Taip. Tik — ne tie. ką laukia.

Kaip tik motinos nustoja būti 

motinomis, vyrai nustoja būti 

vyrais: Motinų auklėti vaikai ci

vilizaciją pradeda ir kultūros 

rūmus stato. Mokyklų vaikai su« 
* bėgę, ką nėpadega, tai kojomis 

sumina. Lyginai dabar mokyklų 

; vaikai motinų vaikams plaukus 

baigia rauti. Kas bus paskui?— 

Visi pliki.

* * *

Bile kokiame gyvenimo kampe, 

lyje reikia vyrų. Iš kur tuos vv- 

! rus imsi, jei jie da vaikais būda- 

•ni sau plaukus nusipeša ir akis 

išsikrapšto? Tik stok anksti rytą 

ir prisižiūrėk mokyklų jaunimui... 

Tik tiek gero jis padarys tau ir 

man, kiek sausa vasara ar šlapias 

ruduo.

* *

Gi nedėldieniais, kuomet kiti:'; 
vaikai lauke ūžė ir kelio smiltis'1-1 

visomis keturiomis žarstė, aš bu

vau verčiamas “vyrams į krajų 

gromatas rašinėti”.
- * * *

* * * 1 Ne visados dariau meiliai.’Nor?

Aš mažą savo auką, kaip tik ir “dešimtuką’/už tat gaudavau, 

šisai straipsnelis spaudos lange ’ Dažniausiai apsiašarojęs.
* * *

Ačiū jos drausmei, tai ten, kur 

taip pažinau lietuvio širdį, — jo jaus

mą, norus ir skonį. O ką pažysti, 

tai ir pamyli. Ilgainiui turėjau 
veik susipažinti ir su jo Tėvyne.

* * *

Iš netyčių mokindamas! pažin-

* *
tegu maloni

ir atitinkamu 
garbingam lietuviui per-

pasirodys, 
nuožiūron 

visti savo 

pat.

aukas 

laiku jas

I
ir 

I

tuojau Federacijos ; 

ir siunčiu. Prašyčiau 

drangų padaryti

* *.. *

Laikai prasti. Pinigų jau 

neliko. Reiškia, ir vienas skap 

čiukas nūnai daug padaro. Ki

taip sakant, šiuo kartu ir šiam 

tikslui rankiosim ne didžiulius 

i dolerius, o tik pačius mažiausius 

Įsi<apeiukus-centukus “Na, vyrai.

I
I

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos
—

I

* * *

Vienur kitur jau girdėtis jaut

rios krūtinėlės alsuoja, o lūpos

r nuojautos žodeliais tariasi.
* * *

Įsižiūri, kad viskas pasibaigs kas gali!” 

luo, kad sumaningi Amerikos lie-' o — O — o
-------------------------------------------------------------------- i Enrico Caruso, garsusis italų 

paskandinti lietuvišką SU- 1°noras, buvo sūnus labai netur 

supratimą----------------------- i tėvų. Ypač tais laikais kuo-

“Darbininkas“ ugdo lie-:net Carus0 da kūdikiu buv0- L 
... . . Italija vadindavosi skurdžių šalis.tuviską susipratimą ir jau- ♦ ♦ ♦

nimo tarpe per speciali sa- Kiuip Mkant. ten visi sunkiai: 

VO jaunimui taikomą Jau- mif0 jjet gi Carusų šeima skurdo 

nimo darželį”. daugiau da ir už kitus. Jau vien

Žodžiu sakant “Darbi- dėl to, namuose auginta net dvi-' 

ninkas apima visą pilną ir vienas vaikas!
* Z *

Tokiai didelei šeimynėlei ir to-’ 
įklojo vargingoje šalyje prisėjo) 

po dideliu ir sunkiu skurdo junge.' 

kamuotis,
$ %

O bet gi gėrojDEnrieo mamytė 

kartą pastebėjusi savo sūnelyje 

balso dovaną, pati nedavalgiusi. 

ncapsirengusi, vaiką rengia, baž

nyčios choran stumia ir kuo tik 

išgalėdama jame giesmės ūpą ke

lia ir nuslopinti neleidžia.
>> aje >:

Prie kiekvienos progos paskui 

visiems žinomas Caruso mėgo a- 

pie tai kalbėti ir labai dažnai 

graudžiai apsiverkti vien dėl to. 

kad mylimoji jo mamytė nesu

laukė ji dainuojant išgirsti ir ja 

garbe ir turtu pasigerėti.

o — O — o
Šin raidžiukių mėgėjas irgi tik 

du draugu pasaulyje turi — dai

ną ir plunksną.

teigiamą nusiteikimą dar- gyvenimo rėdos suprati-
bininkų reikaluose.

“Darbininkas” veda sa
vo skiltyse pedagogines 
(auklėjiftio) mintis ir kas 
jį seka, tas daug medžia
gos gali surasti ir pritai
kinti šeimyniniame auklė
jime.

“Darbininkas” stovi už 
blaivybės principus, ir de
da blaivybės skyriuje, 
blaivininkų nurody mus 
blaiviam gyvenimui ugdy
ti.

“Darbininkas” plačiau
siai dėsto lietuvių išeivijos 
išsilaikymą, plačiai įsisiū
bavusiose amerikonizmogerovę, prieš darbininkiją,

“R.” prieš tautiškumą ir prieš bangose, kurios mėgina
_________________________ ______ c-------------------------------------------- -—----- —-------------------------------------------------------------------------------------

mą, nurodo visus reikalin
gus gyvenimo direktyvus, 
nustato gaires, kaipo ge
rosios spaudos atstovas.

Ką sako šiandie “Darbi
ninkas”.—

“Darbininkas” 
savo narių ir prenumera
torių, vajų nuo gruodžio 1 
dienos 1934, ligi kovo 1 d. 
1935 m., ir per tą laiką nu
pigintu būdu ir su gausio
mis dovanomis laukia 
kiekvieno gero: darbinin 
ko, tautininko ir kataliko,) 
kaip seno taip ir jauno už- 
kvietimo į savo namus, 
leisti jam atsilankyti du 
kartu į savaitę.

Jonas Piršlys.

f
skelbia

i

v •

Nuo rugpiūčio 26 d. Tė
vas J. Bružikas, S. J. vėl 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. Bružikas 
nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiškų 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir 
spaudos apaštalas. Tesu
teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilge 
gyvenimo.

Tėvo J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

Spalių 8 iki 21, — 614 
W. Mahanoy Avė., Maha- 

1 noy City, Pa.
Spalių 22 iki 28, — Je- 

zuit Novitiate, Wernersvi- 
lle, Pa.

Spalių 28 iki lapkričio 4 
d.. 207 York St., Brook- 
iyn, N. Y.

Lapkričio 5 — 11 d. d.. 
151 Rogers St., Lowell. 
Mass.

Lapkričio 12 — 25 d. d., 
259 N. Sth St., Brooklyn, 
N. Y. ‘ »

•J •

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 28 dieną, 

Svarbu, kad į šį susirinkimą atei

tų visi nariai ir bent po vieną 

naują atsivestų prirašyti prie mū

sų brangios organizacijos.

WATERBURY. CONN.
Spalių 28 d., 1 vai. po pietų, 

įvyks LDS. 5 kuopos susirinki

mas senos mokyklos kambary.

Congress Avė. Ateikite visi.

I

NEW HAVEN. CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirin- 

kimas įvyks sekmadienį spalių 28, 

1 valandą po pietų, bažnyti

nėj svetainėj 339 Green St. Kvie; 

čiame narius(es) ateiti. Gera pro. 

ga užsimokėti duokles.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikra! 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkites “Darbininke”.

namuose ir židinuose. Tuo pamaldumu, šeimos 
nariai, persimainydami, susiburia, kad atgailo
jimo ir atsiteisimo valandą tęsti ir per visą 
naktį tarp ketvirtadienio ir penktadienio budė
ti prieš Švenčiausios Jėzaus Širdies paveikslą 
bei statulą, viešai įstatytą garbingoje vietoje 
tų šeimų namuose ar židiniuose.

Neapykantos Viešpatavimas
Visuose laikuose kiekvienas laikotarpis 

turėjo ypatingą nusikaltimą, nuodėmę, kuria 
apsunkino žmonijos sąžinę. Buvo ir yra laiko
tarpis, kaip ir mūsų.laikas, kuriame be nusi
žengimų ir prasikaltimų, taip pat triūsiama ir 
veikiama, kad panaikinti religiją, tyčiotis ir į- 
žeisti Patį Dievą, Jėzaus Kristaus Asmenyje. 
Žmonių papildytos nuodėmės praeituose šimt
mečiuose buvo gal iš nežinojimo, iš neapsišvie- 
tos ar dorovinio nupuolimo, bet žmonių pildo
mos nuodėmės šiose dienose daugiausiai paeina 
iš neapykantos, kuri, tarsi, moja kumštį į Dan
gų ir šaukia* ‘Non serviam! — aš netarnausiu!’

Kaip šv. Margarieta Marija iš Paray le 
Monial turėjo Išganytojo apreiškimus, kuriuo
se regėjo, kaip Pasaulio Išgelbėtojas Alyvų 
Darže kentėjo karčias kančias ir kurios buvo 
atnaujintos dėl žmonių nedėkingumo ir įžeidi
mo, taip pat ir Tėvas Matheo, neapgaubtas eks- 
tazu, regi ir mato prasikaltimus ir nuodėmes, 
saužinią ir organizuotą neapykantą prieš Die
vą, tą neapykantą, kuri viešpatauna mūsų die
nose; jis mato audrą ir perversmą prieš Dievą 
ir Kristų. Ta neapykanta yra taip aiški, kad 
kiekvienas gali ją matyti. Ir ta neapykanta, iš

kėlusi savo kumštį į Dangų, kelia riaušes ir ko* 
voja prieš Dievą ir prieš Tiesą ir prieš Meilę.

A, Jakobitai gerai žinojo, dėl ko, Prancū
zijos Revoliucijos laikuose, jie nuogos mergos 
statulą pastatė ant Notre Dame garsios baž
nyčios altoriaus Paryžiu je ir ją pavadino “Dee- 
se Raison — Proto Dievaitė.” Laikas sunaikino 
tą statulą; bet neapykanta liekasi. Ir ta neapy
kanta vyravo per tas visas dienas, įsigalėdama 
į mūsų dienų laisvamanybę ir bedievybę.

Penki tūkstančiai masonų Genojuje gerai 
žinojo, ką jie darą, kai triukšmingame susirin
kime šūkavo: “Tegyvuoja Šėtonas!” Tai vis ne
apykantos vaisiai!

Calles gerai žinojo, ko jis norėjo, ir suma
niai žinojo, ką jo štabas veikia, kai kėlė begė
diškas orgijas sunaikintose bažnyčiose Meksi
koje, kai iš tabemakulo ėmė konsekruotas osti
jas ir su panieka jas suvartojo. Argi tai nebuvo 
daroma iš neapykantos?

Sovietų Rusija žino, ką ji daro, kai bedie
viai jos vadai religiją pavertė į opijumą, kurs 
turi būti iš žmonių atimtas, nežiūrint kruvinų 
aukų ir žudynių. Judo Iskarijoto paminklo pa
statymas Ivangorode, sekmadienio, panaikini
mas, išleisti įstatymai, kad šventieji vardai, 
kaip Dievo, Kristaus ir Jėzaus, turi būti rašo
mi mažomis raidėmis rašliavoje, — argi visa 
tai nepadaryta iš neapykantos, keršto, pagie
žos?

Bolševikų išauklėtas jaunuolis, atsiliepda
mas į katalikų kunigą, žinojo, kad tai darė iš 
neapykantos, keršto, kai kalbėjo: “Kunige, kai
po žmogus, tu esi man brangus, bet neapkefl-

čiu tavęs, kaipo katalikų kunigo, nes aš nieko | 
neapkenčiu, kas tik yra persunkta Dievu ir 
Kristumi”.

Vaikų komunistai “draugai” gerai žino, 
ką jie geidžia padaryti vaikučių nekaltoms sie
loms. Tie “draugai” trokšta vaikučius padaryti 
“laisvais” žmonėmis, kurie nenusilenktų Dievo 
įsakymas. Argi tai nedaroma iš neapykantos, 
keršte?

Kaip tik į laiką...
Šventosios Valandos įvedimas ir pratimas, 

pamaldumas į švenč. Jėzaus Širdį, mūsų sie
loms duoda pastiprinimą ir išganymą. Ir ka
dangi neapykanta griežia prieš patį Dangų ir 
kariauna prieš Dievą iš visų žemės dalių ir ka- i 
dangi ta neapykanta kas dieną darosi aršesnė, i 
baisesnė ir kerštingesnė, mes tikintieji gerai' 
suprantame ir atjaučiame, kaip dėl to visa Jė
zus Kristus baisiai kenčia karčią kančią. Tur 
būt Išganytojas niekada nebuvo tokiame dide
liame nuliūdime, kaip šiose dienose. Ir šiandie
na Jo skausmas ir nuliūdimas yra taip gilus ir 
taip didelis, kaip yra gili 'ir plati jūra. Dėl to 
niekada nebuvo tinkamesnio laiko, kaip šian
dien išklausyti sugriaudintos Švenč. Jėzaus 
Širdies nusiskundimo: “Štai, toji Širdis, kuri 
taip mylėjo žmones, jog nesigailėjo nė aukos, 
net nė mirties ir sunaikino, kad jiems parody-1 
ti Savo meilę. O atgal nuo tų žmonių aš apturiu 
tik nedėkingumą per jų pačių neapykantą, ne- į 
tikėjimą, šventvagystę, atšalimą ir įžeidimą... 
Tai visa skausmingiau aš kenčiu, negu kentė
jau mano karčioje Kančioje. Jei žmonės tik at
silieptų meile už meilę, į juos aš Žiūrėčiau su

pasitikėjimu ir dar didesnę jiems rodyčiau Sa>» 
vo meilę...”

“Argi jūs negalite su manimi budėti bent 
vieną valandėlę?” Tai nesibaigiamos ir beribės 
Dievo meilės nusiskundimas. O Sopulingiau- 
sias ir baisiai kenčiantysis Jėzau, mūsų Išga
nytojau, mes skubinamės Tau aukoti mūsų at
gailojimą ir atsiteisimą. Su angelu budėsime! 
Tavo bendravime ir Tau aukosime paguodą, 
meilę ir suraminimą. Po alyvų medžiais mes 
geriau suprasime sielų vertybę ir Dievo—Žmo
gaus kentėjimus ir karčias kančias. Ir atlikę 
Šventąją Valandą, mes geriau pažinsime nuo
dėmių piktą, labdaringiau persiimsime aukos 
dvasia ir būsime meilingiau pasišventę priei 
mūsų meilingojo Dievo, kenčiančiojo Pasaulio: 
Išgelbėtojo, visų mūsų Atpirkėjo ir Išganytojo,

Šventoji Valanda visiems yra stiprybės ič 
paguodos šaltinis. Tas pamaldumas visiems 
duoB daug gera, savo gyvenimą darant labiau 
dvasišku ir save artinant arčiau Dievo. Šiuo 
metu turime Dievui pavesti visus dvasiškus ir*, 
medžiagiškus savo reikalus; ir švenč. Jėzaus 
melsti palaiminimo visų šeimoms, draugams iC 
prieteliams, o ypatingai melsti atsivertimo ma
lonės, kad paklydėliai, priešai, atskalūnai ir at
simetėliai sugrįžtų į tikrąją Dievo Bažnyčią ir*, 
kad būtų vienas Ganytojas ir viena Avydė, ir*, 
kad visi pamiltume švenč. Jėzaus Širdį, kuri 
taip karštai trokšta žmonių širdyse gyventi itį 
viešpatauti ir kuri, kad mus priimtų į Švenč< 
Savo Širdies Valstybės karalystę, kur galėtu
me amžinai gyventi, būdami laimingi ir palai
minti.
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Informacijos Apie ALRKMS
Amerikos Lietuvių R. K. Moterų Sąjungos tiks

las yra suvienyti visas Lietuves Katalikes moteris 
'(kaip vedusias taip ir mergaites) vienon Sąjungom

a) Kad savitarpiai susišelpti medžiagiškai;
b) Kad auklėti tautinį susipratimą;
c) Kad platinti apšvietą tarpe lietuvių moterų;
d) Kad platinti tarp Liet. Moterų tikybinę dorą;
e) Kad skelbti ir gaivinti artimo meilę;
f) Kad rūpintis jaunosios kartos pavyzdingu auklė

jimu;.
g) Kad lavintis politikoje ir dalyvauti joje tose val

stybėse, kur moterų teisės lygios su vyrais; • 
vietose gi kur teisės nėra lygios, kad reikalau
ti iš vien su kitomis moterimis teisių pripažini
mo, teisėtomis priemonėmis, ne militarine ko
va.

Amerikos Lietuvių Rymo Katalikių Moterų Są-: 
jungon gali priklausyti kiekviena doro elgimosi lietu- ! 
vaite — katalikė moteris, lygiomis teisėmis vedusi, į 
ar ne, praktikuojanti Kaalikų tikybą. Informacijos, Į 
kurias kiekviena A. L. R. K. Mot. Sąjungos veikėją ir j 
įsirašanti narė privalo žinoti: — Kad kiekvienos Ka- į 
talikės lietuvaitės Amerikoje yra priedermė priklau
syti prie A. L. R. K. Moterų Sąjungos dėl savo ir tė
vynės labo.

Kad visos narės būtinai turi priklausyti į Apšvie- j 
tos skyrių: į pašalpos pirmą ir antrą skyrių įstojimas į 
paliekams laisvas.

Kad Amerikos Lietuvių Romos Katalikių Moterų 
Sąjunga turi keturis skyrius: a) Apšvietos, b) pašal
pos ligoje ir pomirtinės, c) antras pašalpos skyrius 
su pašalpa ir pomirtine ir vien pomirtine.

Kad įstojimo mokesniai į Apšvietos Skyrių, 50c., 
o metinė mokestis $2.00, kuri kuopos raštininkė siun
čia į Centrą.

Už tą patį mokesnį narės gauna organą “Moterų 
Dirvą”, vienintelį Romos Katalikių Lietuvių Moterų i 
Laikraštį Amerikoje.

Kad į Apšvietos skyrių yra priimamos narės, ne- i 
žiūrint senumo.

Kad į pirmą ir antrą pašalpos skyrių yra priima- j 
mos aplikantės narės tik nuo 16 iki 45 m. amžiaus.

Kad kiekviena įsirašanti į pirmą arba antrą pa
šalpos skyrių, privalo išpildyti aplikaciją ir būti kuo
pos daktaro išegzeminuota.

Kad įstojimas F pirmą pašalpos skyrių yra $2.50 
ir priklausančios į 1 skyrių gauna savaitinę pašalpą 
$5.00 į savaitę, ir pomirtinės $150.00; mokestis sulig 
metų.

Nuo 16 iki 25 metų mėnesinė mokestis: apšvietos 
10 centų, pašalpos 25 centai, pomirtinės 10 centų, at
sargos 5 centai, viso 50 centų.

Nuo 25 iki 35 metų mėnesinė mokestis: apšvietos 
10 centų, pašalpos 25 centai, pomirtinės 15 centų, at
sargos 5 centai, viso 55 'centai.

Nuo 35 iki 45 metų mėnesinė mokestis: apšvietos 
10 centų, pašalpos 25 centai, pomirtinės 20 centų, at
sargos 5 centai, viso 60 centų.

Priklausančios į 2 pašelpos skyrių, įstojimas 
$3.50; savaitinę pašalpa $7.50 ir pomirtinė $150.00; 
mokestis sulig metų sekančiai:

Nuo 16 iki 25 metų: apšvietos 10 centų, pašalpos 
50 centų, pomirtinės 10 centų, atsargos 10 centų, viso 
80 centų į mėnesį; nuo 25 iki 35 metų: apšvietos 10 
centų, pašalpos 50 centų, pomirtinės 15 centų, atsar
gos 10 centų, viso 85 centai į mėnesį; nuo 35 iki 45 
metų: apšvietos 10 centų, pašalpos 50 centų, pomirti
nės 20 centų, atsargos 10 centų, viso 90 centu į mėne
sį.

Priklausančios į vieną pomirtinės skyrių: įstoji
mas $3.00; mirus narė gauna pomirtinės $150 00. Mo
kestis sulig metų; į tą skyrių gali priklausyti moterys 
ir mergaitės, nuo 16 iki 45 metų.

Mokestis į visus keturis skyrius reikia pilnai sių
sti į Centrą kas mėnesis. Narės priklausančios į pir
mą skyrių primoka $1.00 įstojimo ir per pirmus šešius 
mėnesius gaus $5.00 pašalpos, o po šešių mėnesių gaus 
$2.50. Persikelianti narė į aukštesnį skiriu privalo iš
pildyti aplikaciją. Narė gaunanti pašalpą negali kel
tis į aukštesnį skiriu pirm dviejų metų nuo dienos li
gos. Narė įstojanti pati užsimoka daktarui už egzemi- 
navimą.

Visos Sąjungos narės moka 50 centų į lėšų fon
dą vieną kartą į metus, pradedant Sausio mėnesy.

Jeigu koki Romos Katalikių Moterų bei merginų 
draugija nori tapti A. L. R. K. Moterų Sąjungos kuo
pa, tai dėl pilnų informacijų tesikreipia pas Centro 
raštininkę. Narė, persikeldama į kitą koloniją, nerei
kalauja A. L. R. K. Moterų Sąjungos apleisti, bet ji 
privalo persikelti į ten esančią A. L. R. K. Moterų Są
jungos kuopą.

Naują kuopą galima įsteigti ten, kur atsiranda į- 
stojančių bent 10 asmenų. Visos sumokamos duoklės Į 
privalo būti veikiai siunčiamos Centro raštininkei, 
kartu su mėnesiniais lapeliais ir money orderį visuo
met reikia rašyti Centro iždininkės vardu, bet siųsti
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

IŠ ATHOLTO'PADANGES
(Tykūs didvyriai).

Didvyrių žeme mūsų Himno poetas 
Mūs Lietuvą brangią vadin’ teisingai.
Istorijos lapai vardais jų prisėta! 
Tai mūsų tėvynės kūrėjai, sargai!

Už ją atkakliai jie su priešais kovoja, 
Lyg kad Termopilio didvyriai, stipriai,
Ir priešų, ir savo kraujuose klampoja, 
Ir miršta lyg savo lizduose arai!

Didvyriški jųjų darbai ir rugtynės 
Po platų pasąulį praūžia aidais!
Pasaulio istorijos kropščios raštinės 
Nespėja visus pažymėti vardais!

Sunku ir surast! Daug jų kraujp nelieja, 
Tik savo tikėjimo, savo kalbos,
Tautiečių savųjų glaudžiai prisišlieję, 
Atlieka jie darbus didžiausios svarbos!

Kaip skruzdėlės tykiai darbuojas skruzdyne,
Šapelį prie šapo sukrauna krūvon, 
Pripildo maistu pilnų pilnas lindines 
Ir ginas iš vien susispietus talkon. 
Taip daugel lietuvių nežymiai darbuojas 
Toli nuo savų, nuo tėvynės brangios, 
Gyvena visi jie iš vieno gražiuoju, 
Galiūnai tikri dėl širdies nuolankios!

Pasauly mažai apie juos kas težino. 
Mažai jiems terūp’, ką kiti pasakys.
Retai apie juos tilpsta laikraščiuos’ žinios. 
Tik Dievas, tėvynė jų stovi akys’!

Kolionija šitokių tenka matyti 
Nedidelio Athol’io miesto srity. * 
Su svetimtaučiais bendrai sumaišyti, 
Tačiau, jie savų nepamiršt atminty!

Kaip spiečiasi bitės aplink bitinėlį,
Ir prineša avilį pilną medaus,
Kurį jos iščiulpia iš medžių, iš gėlių, 
Ir žiemai užtikrin’ sau maisto saldaus,
Taip Athol’io tykūs ir darbštūs lietuviai, 
Su savo vadu susijungę glaudžiai,
Pasauly, toj Dievo Kūrėjo dirbtuvėj, 
Visus savo darbus atlik’ nuoširdžiai!

Pagarbinti Dievui negaili skatiko! 
Pastato puikiausius Jo garbei-namus! 
Tikėjimo grožiu vidus jų prašvito! 
Tai priebėgis nuoširdžiai maldai ramus!

Jaukioj šioj bažnyčioj stiprybės sau semia 
Nuilsusios širdys varguolių žmonių,
Pamiršta skausmus ir vargus šitos žemės 
Ir kelias mintim’ už dausų mėlynų!

Ir Dievas sustiprina Athol’io žmones, 
Jiems duodamas vadų, didvyrių tikrų, 
Galinčių dvasiai! Tikro Dievo malonės 
Ištrykšta ant jų iš Altoriaus gelmių!

Pirmasis klebonas, Meškauskas Pranciškus 
Suglaudž’ atholiečius damiojon krūvon.
Antrasis — Petraitis Augustas pratvisko, 
Pastatęs bažnyčią, nebrisdam’s skolon.

Gi šis dabartinis — Juraitis tai Pijus. 
Tykus, malonus — tikras tėvas saviems! 
Nelaimėj ir laimėj su savaisiais dalijas! 
Šaipos nesigaili geriems ir blogiems!

I
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Centro raštininkei. Pašalpos ir pomirtinės išmokamos 
iš Centro, pristačius pilnai išpildytas tam tikslui blan
kas. *

Mokesnių lapelius, daktaro blankas, aplikacijas 
ir ligonių blankas centras siunčia kuopoms pareikala
vus dykai.

Visais reikalais kreipkitės Centro raštininkės an
trašu:

Marijona Vaičiūnienė
1927 So. 49th Avė., Cicero, III.

Gerb, Klebonų Dėmesiui
Turime gražių Uždušinei Dienai Konvertų ir La
pelių su lietuviškais parašais. Kainos labai priei
namos. Su lapeliais ir persiuntimu tik:

<

Jisai kunigavo po jungu maskolių
Toli nuo savų ir brangios Lietuvos;
Tačiau, nepamiršo savųjų ten brolių, 
Patiekdamas jiems įvairios paramos!

Štai, karass užūžia! Prisein’ jam keliauti 
Šiauries gilumon tarp maskolių žiaurių! 
Bičiulių ten nėr! Nėra kuo pasikliauti!
Ten žmonės lyg gaujos laukinių (1) plėšrių!

Geru samariečiu jam tenka ten virsti. 
Nelaisviai jam pavesta šelpt ir globot!
Prisein’ su aukštais valdininkais sus'kirsti,
Į jų kaip nagus nepakliūt, pagalvot!

Tačiau, jis sparnų nenuleidžia! Stiprybės 
Sau semia iš švento šaltinio Mišių!
Pagelbos sau ieško pas Tėvą Galybių, 
Švenčiausią Panelę, Globėjos vargšų!

Ne veltui! Jis gauna sau išminties, proto, 
Gudrumo, sukrumo, kantrybės šventos!
Vargų, rūpesnių kuosunkiausių priplotas, 
Išein nugalėtoju valios piktos!

Tačiau, jo vargai šiuomi dar nesibaigia! 
Iš Aukšto jam lemta dar daugiau iškentėt! 
Tikrųjų didvyrių gyvenimo eiga — 
Tai vargt daug daugiau, kaip kiti, ir tesėt!

Pakliūva jisai į nagus bolševikų, 
Pasaulio tų išgamų, pikto tarnų!
Jis dvasios vadovas, ir tai katalikų!
Skaniausis tai kąsnis tų žvėrių nuognių!

Suėmę, kalėjiman jįjį nugrūda 
Kartu su vagimis, biauriais žmogžudžiais! 
Purve, šlyktume, kirminuose jį pūdo, 
Išniekin’ jį žodžiais be galo šlykščiais!

Mirtin nuolat graso, badu jį marina!
Ir dieną, ir naktį neleidž’ atsikvėpt!
Tarytum, iškilo iš pragaro minia
Jame patį Kristų šlykštybėm’s apdrėbt’! 

Ne veltui šio kunigo vardas yr’ Pijus! 
“Dievotas” tai reišk’: “maloniausios širdies”. 
Galios pragarinės jis nė kiek nesibijo! 
Jame gyven’ Dievas — Kas Jį nugalės?!

Jis žino, jog niekas dangaus dar negavo, 
Neatsižadėjęs savęs iš tikros,
Prilipęs prie žemės, nė viens neragavo 
Žadėtosios laimės danguje pilnos!

Tad, Dievui vargus ir kančias jis aukoja,’ 
Pavyzdžiu ir žodžiais pastiprin’ bendrus, 
Su juo ką kalėjime sėdi, vaitoja, 
Žiaurių bolševikų prispaustus vargšus!

Ir taip jis devynetą mėnesių vargsta!
Vaizduotėje reg’ Avinėlį Dangaus!
Sunykusio kūno gyvenim’s apkarsta,
Tačiau, siela jo pilna jausmo saldaus!

Tikrasis didvyr’s nenustoja ramybės! 
Nemėgsta jis skųstis, nemėgsta triukšmaut! 
Ateina pagelbon jam Dievas beribių, 
Pagelbst lietuviams jį iš vargo išgaut’

Ir štai, Lietuvoj jau yr mūsų didvyris!
Vėl pilnas jėgų! Atsigavęs dvasia!
Iš džiaugsmo jau saldžios jam ašaros byra, 
Gaivin’ jį, lyg gėlę tėvynės rasa!

Štai, Athol’in šitas klebonas atvyksta. 
Jis stov’ atholiečių žmonių priešaky. 
Netrukus, patraukti jam širdys pavyksta 
Savųjų avelių visam’ apskrity!

Jis tykiai darbuojas ir tykiai gyvena,
Nes’ garsin’ lyg slieką iškasęs gaidys, 
Lyg kiaušį sudėjus višta nekakena!
Jis kunigo tikro kuklus pavyzdys!

Vargų daug prityręs, savuosius mokina, 
Kaip Dievą, Bažnyčią, tėvynę mylėt, 
Vargus kaip pakelt, kaip mylėtis šeimynoj, 
Svarbu kaip čia yr’ dėl tiesos nukentėt!

Įvairios draugijos puikiausiai čia žydi!
Į tai, kas kilnu, atsiliep* nuoširdžiai, 
Gyven’ draugiškai, kits kitam nepavydi!
Ir Vyčių jaunimas čia triūso šauniai!

Tvarka ir švara čia tikrai pavyzdinga! 
Tai visa prižiūri klebonas patsai.
Užtąt gi ir laimina Dievas meilingas 
Ir apdovanoja ramybe skalsiai!

Vienybė ir meilė čia žydi! Ir Kryžiaus,
‘Vyties vėliava čia aukštai iškelta!
Po ja čia kovoti visi pasiryžę!
Tikrai čia tykiųjų didvyrių vieta!

(1) “Laukinis” tai vilkas ukmergiečių tarmėj.
Snaudalis.

NORWOOD, MASS.
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ti programa. Komisija 
kviečia visus, nes užtikri
na gerą pasilinksminimą.

E. d. M.

PROVIDENCE, R. I.
Minėjimas Vilniaus 

Užgrobimo
Sekmadienį, spalių 7, į- 

vyko paminėjimas Vil
niaus užgrobimo dienos. 
Programa susidėjo iš kal
bų, dainų ir deklamacijų. 
Publikos atsilankė skait
lingai. Taipgi atsilankė ir 
svečių: Kun. J. Vaškus, ir 
studentas J. Stankus iš 
Marianapolis koleg i j o s 
Thompson, Conn.

Mūsų klebonas kun. J, 
Vaitekūnas pasakė trum
pą, bet turiningą prakelbė- 
lę ir kvietė kalbėti svečius. 
Studentą J Stankų ir kun. 
J. Vaškų.

Abudu prelegentai savo 
kalbose nurodė, kaip turė
tumėm kovot dėl Vilniaus 
atvadavimo. Ragino čia 
gimusį jaunimą mokytis 
lietuvių kalbos, kad atei
tyje galėtų užimti savo tė
vų vietą tautiškame veiki
me. Parapijos choras, var- 
goninkui J. Baniui vado
vaujant, sudainavo keletą 
dainelių.

Kleb. kun. J. Vaitekūno 
sumanymu parinkta aukų 
Vilniaus reikalams. Surin
kta $20.52. Aukavo po $1.- 
00 sekantieji asmenys:

Kun. J. Vaitekūnas Ku
nigas J. Vaškus, P. Bartu- 
ševičienė, M. Lekavičienė, 
M. Kavaliauskas, D. Bar- 
natavičius, P. Martušis, E. 
čiočys, A. Avižinis. Po 50 
centų: S. Rusas, J. Rusas, 
J. Banievičius, J. Tama
šauskas ir A. Dzekevičius.

Rap
“Žinokite, kiekvienas kata

likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikrašti ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios Įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

SIENINIŲ KALENDORIŲ 
1935 M.

Nauji dideli Lietuviški ir 

Lenkiški kalendoriai

A. F. SWERTRA
135 Newbury Street, 

Lawrence, Mass.
Tel. Lawrence 2074

Uš 300.
Už 500.

Už 1000
Už 1500
Už 2000

$2.75
$3.25
$4.50
$6.00 
.$7.75

Malonėkite siųsti užsakymus,
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, South Boston, Mass. ;

::
11
11
11

Spalių 10, Marijos Vai
kelių Penny Sočiai įvyko 
bažnytinėje svetainėje. Su
rengimas gerai pavyko, 
nes komisija ir nariai ben
drai dirbo. Komisijoje bu
vo šie: •

pirm. V. Kudirka, Jr. 
Juzefina Babilaitė 
Julijona Babilaitė 

. Anelė Smelstoraitė

Gertrūda Minkevičiutė
Jonas Grudzinskas
Gasparas Pazniokas, Jr.

Spalių 28 d. įvyks Vyčių 
kuopos teatras “Suardytas 
Gyvenimas”. Šitas vaidini
mas bus pirmas žiemos 
veikalas. Visi kviečiami a- 
teiti.

EDW. V. WARABOW.
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Waahington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Offlce: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Parapijos metiniai fėrai 
bus lapkričio 11 ir 18 dd. 
Tie vakarai bus paįvairin
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Geroji ir Blogoji Spauda
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Seimas nutarė skelbti nau

jų narių ir prenumeratorių vajų. Vajus prasidės gruodžo 1 dienų. Visi 
L. D. S. nariai ir “Darbininko” prenumeratoriai teslruožia darban, nes 
spaudos platinimo darbas yra kilnus. Kiekvienas katalikas yra įparei
gotas stoti spaudos platinimo darban. Mes privalome katalikiškųjų 
spaudų remti ir platinti visu uolumu. O, kad dar geri aus katalikiškos 
spaudos vertę ir savo pareigas dėl jos rėmimo ir platinimo suprastume 
čia spausdiname J. E. Panevėžio Vyskupo tuo klausimu rašytų Ganyto 
jiškų laiškų.

šis laiškas rašytas spalių 30 <1., 1927 m., bet jis ir šiandien ant 
tiek yra aktualus, kad kiekvienas LDS. narys, kiekvienas susipratę* 
lietuvis katalikas būtinai turėtų ji perskaityti ir gerai apgalvoti.

I

Tęsinys
Ir kokie to skaitymo vaisiai? Jo širdis liko užnuo

dyta; jis pasidarė paleistuvis, apsileido savo pašauki
mo priedermėse, pradėjo girtuokliauti, sunaikino svei
katą ir po kiek metų gulė karstan be laiko... Viena vie
natinė bloga knyga išplėšė jam nekaltybę, atėmė svei
katą, priartino mirtį. Pagaliau patys matome, kaip 
skaitantys gerus raštus darosi pavyzdingais žmonė
mis, o mėgstą šlamštus, virsta visuomenės atmatomis.

Parodžius tą tiesą tikrais atsitikimais, bereika
linga, rodos, aiškinti plačiau vaisius, kokius veda blo
gų raštų skaitymas visuomenei. Jis išplėšia žmonių 
daugybei tikėjimą ir dorovę. Žmonės, nustoję vilties 
gauti geresnį amžiną gyvenimą danguje, norėtų pasi
gaminti sau rojų žemėje, o negalėdami tat Įvykdyti, 
erzinasi, platina nepasitenkinimą kitų tarpe.

Nereikia pamiršti, jog kiekvienas lieka pasisavina 
tų pažiūrų apaštalas, skelbėjas. Taip tie dvasios nuo
dai, kaip koks upelis, išsilieja iš krantų ir užlieja vi
sus visuomenės luomus, platindami sugedimą, papikti
nimus, visuomenės išardą, ko Bažnyčia savo balsu ne
begali sulaikyti. Taip veisiasi kaskart labiau tarp 
kviečių raugės, tarp rūtų — dilginės.

* * *
Prieš nuodingų blogų raštų įtaką katalikai ilgą 

laiką nieko nedarė. Taip įsigalėjo priešas. Ne tiek ap
sileidimo katalikai buvo sulaikomi nuo to darbo, kiek 
nesupratimo, nes manė visa kita esant svarbesniu, ne- 
gil rūpintis spauda. Ir dabar “žmonės nenori suprasti, 
kaip reikšminga yra mūsų laikais spauda; nei dvasiš
kija, nei tikintieji, kaip reikiant, ja nesirūpina”... 
(Pius X). Tačiau yra buvę tokių žmonių, kaip vysku
pas Ketteleris, kurs pasakė: “Jei šv. Paulius šiandien 
gyventų, tai būtų laikraščio redaktorius”.

Kaip spaudos klausime reikia elgtis? Žinokite; 
kiekvienas katalikas, kurs be reikalo perka, skaito, 
namuose laiko blogą laikraštį ar knygą, ne tik nusi
deda Bažnyčios įsakymams ir turi per išpažintį nuo
dėmę pasisakyti, bet ir patampa katalikybės reikalų 
išdavėjas, didinąs priešų jėgas. Jei pirmeiviui pakiša
mas katalikų laikraštis, su panieka jį atmeta, niekad 
neaukoja tam nė skatiko. Jeigu tat mes, katalikai ger
biame save, neturėtumėm nei centelio išleisti blogam 
laikraščiui, nei savo susidomėjimu, skaitymu to purvo 
nepateisinti.

Nagana mums patiems susilaikyti nuo tų dvasios 
nuodų, reikia dar kitus nuo jų saugoti. Dėl to kiekvie
nas, kas tik pamatys blogus raštus pas katalikus, tu
rėtų be atodairos jiems pasipriešinti, aiškinti jų kenk
smingumą, nepakęsti, kad tokie raštai būtų liaudies 
bibliotekose, įkalbinėti visiems, kad neduotų tokiems 
laikraščiams skelbimų; įrodinėti jų melus, šmeižtus, 
kad visi geri žmonės nuo jų atsitrauktų, kad patys 
laikraščiai suprastų, ne viską jiems esant leista. Taip 
elgiantis, katalikai esti apsaugomi nuo daugelio pavo
jų, o laikraščiai darosi atsargesni, keičia savo toną.

Neužtenka vien kovoti su blogais raštais; pridera 
dar palaikyti, skaityti, platinti gerus. Kiekvienas ka
talikus turi paimti širdin šv. Tėvo Pijaus X žodžius: 
“Šiandien krikščionys klaidinami, nuodijami, naikina
mi bedieviškais laikraščiais. Veltui statysite bažny
čias, rengsite misijas, steigsite mokyklas, darysite vi
sokių gerų darbų; visos jūsų pastangos nueis niekais, 
jeigu nemokėsite naudotis apsigynimo ir puolimo gin
klu, koks yra tikra katalikiška spauda”.

“Duodame lėšų statyti bažnyčioms, našlaičių ir 
senelių prieglaudoms, vienuolynams (tiesa, tai didelis 
patarnavimas), bet pamirštame daug didesnį reikalą, 
būtent, katalikiškos spaudįos rėmimą.\Jeigu neišplatin
sime katalikiškų raštų, tąi ir tie mūsų gailestingumo 
darbai bus sunaikinti. Tikėjimo priešas atims iš mūsų 
bažnyčias, o gal ir sudegins jas; išvaikys vienuolius, 
-ir tai tuo greičiau, juo vaisingesnis jų'veikimas; atims 
mokyklas ir įstaigas, kurias jie įsteigė. Bus visiška 
permaina; ir nauja, mūsų tikėjimui priešinga, teisda- 
vystė gal sunaikins viską, tikinčiųjų triūso vaisius pa
naudos savo tikslams. Ir tuščios bus katalikų pastan
gos, kol spauda liks netikinčiųjų rankose” (Beaudon).

“Kiekvieno kataliko pareiga yra remti katalikiš
kąją spaudą”, sako Leonas XIII. Stenkitės padidinti 
katalikiškų laikraščių įeigas: Skelbkites juose, skelbi
mai duoda laikraščiui daugiau pajamų, negu prenu
merata; pirkite tose krautvėse, kurios skelbiasi kata
likų laikraščiuose, paminėdami, dėl kp lankotės jose; 
reikalaukite katalikiško laikraščio visur: knygynuose, 
vagzaluose, viešbučiuose, skaityklose, arbatinėse. Pa
girkite, skaitę tokį, ar kitokį gerą straipsnį tame laik-

• *

Okupuotoje Lietuvoje
APLEISTOS SENOVĖS 

LIEKANOS
Naujai atsikėlęs kun. 

dek. Andrius Juknevičius 
susirūpino jų apsaugojimu 
ir su kai kuriais merkiniš- 
kiais pasitaręs pasiryžoMerkinė. Merkinėje yra 

gražus piliakalnis, ant ku- stulpus aptverti, pataisyti 
rio stovėjo senovės kuni- ir papuošti juos kryžium 
gaikščių pilis, ir mūriniai arba krikščioniška statula 
miesto sienos stulpai iš su atitinkamu parašu. Visi 
XVI amžiaus. Nors Mer 'merkiniečiai ir valse, vai
kinėje yra Lietuvai pa- dyba žinią su džiaugsmu 
gražinti draugijos skyrius, sutiko ir nutarė padėti. Ta 
bet jis nieko nenuveikė, čiau atsirado ‘du veikėjai’, 
Piliakalnį Stangės upė ka3 kurie darbus trukdo. Šį 
met labai nugriauna, o dalyką šviet. ministerijai 
miesto sienos stulpai ne-j reikėtų ištirti ir minėtus 
aptverti ir trupa. Jei jie “du veikėjus” sudrausti, 
greit nebus apsaugoti, tai nes stulpai reikalingi grei- 
jų dienos jau trumpos. ' tos pagalbos.

raštyje; rašykite korespondencijas iš savos apylinkės, 
siuntinėkite žinelių... Taip suįdominsite žmones tuo 
laikraščiu, o tas daug padės jam plačiau pasklisti.

Dar Pius IX yra pasakęs: “Mūsų laikais daug 
' daugiau reikia gynėjų plunksna, negu tiesos skelbėjų 
iš sakyklos”. O šv. Tėvas Pijus X, laimindamas dien- 
raštininko plunksną, tarė: “Nėra gražesnės misijos 
už dienraštininko. Laiminu tą tavo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo krikščionių vyčių kar
dus ir šautuvus, aš noriu laiminti kataliko dienrašti- 
ninko plunksną”. Rašydamas būsi spaudos misiono- 
rius, paturtinsi, paįvairinsi, pamarginsi savo spaudą. 
Visi, kuriems iš tikrųjų rūpi tikybos ir visuomenės la
bas, teremia spaudą sulig savo išgalėmis. Spaudos ka
reiviai būtinai reikalingi to rėmimo, be kurio jų spau
da jokio ar tik mažo vaisiaus ves” (Leonas XIII).

Supratę spaudos rėmimo reikalą, turite imtis jos 
platinimo. Kitur studentai, mokytojai, mokiniai, šiaip 
jau inteligentai liuoslaikiais vaikščioja pas gyvėnfo- 
jus ir perša laikraščių bei knygų. Dėl ko pas mus ne
galėtų paapaštalauti tolygiu būdu kunigai per kalėdo
jimą, studentai ir mokiniai per atostogas; šiaip jau 
šviesuomenė, susitikusi su liaudimi, Katalikų Veikimo 
Centro kaimų įgaliotiniai savo sodžiuose. Tokius apaš- 

! talus katalikai pagerbs, nors ir ne kiekvienas pasiūly
mą priims. , :J

Šit’kaip graudžiai pasakojasi knygnešys: “Man 
kalėjime neteko būti, suimtas irgi nebuvau, bet teko 

! slapstytis, nešulėlį pametus, bėgti ir ton vieton nebe
grįžti. Pavojus būdavo dieną ir naktį; niekad žmogus 
ramybės neturėjai. Reikėdavo toli keliauti' per laukus, 
per miškus, per balas be kelio biauriu oru ir dar su 
nešuliu. Vis rodės nesunku buvo, kad tik platintųsi 
šviesa tėvynėje”.

Ypač tai įsidėmėtina dvasiškijai. Kunigai pamok
sluose su ypatingu rimtumu turėtų kreipti tikinčiųjų 
akis į gerų ir blogų raštų reikšmę. “Katalikų spauda 
kiekvienam ganytojui yra tartum uolus bendradarbis 
Viešpaties dirvoje, nes ji papildo jo triūsą mokykloje 
ir sakykloje, o dažnai ji esti vienintelis katalikų pa
mokslininkas ir mokytojas,'pasidarydamas, tarsi, sa
vo rūšies kunigija, mokinanti ne gyvu žodžiu, bet raš
tu.”. (Prof. Bystrzonovskis).

* * *
Apaštalas šv. Jonas Apreiškime rašo: “Mačiau 

žvėrį, kurs turėjo septynias galvas ir dešimtį ragų, 
ant jo ragų dešimtį vainikų ir ant jo galvų piktžodžia- j 
vimo vardus... Visa žemė stebėjosi ir garbino žvėrį, sa - i 
kydami: Kas yra panašaus į žvėrį ir kas galės prieš jį 
kovot ? Jam buvo duoti nasrai, kurie kalbėjo puikybėsI 
žodžius ir piktžodžiavimus... Jis atvėrė savo nasrus 
piktžodžiavimams prieš Dievą, kad piktžodžiuotų jo 
vardui, jo padangtei ir dangaus gyventojams. Taip 
pat jam buvo duota kariauti prieš šventuosius ir juos: 
nugalėti, ir buvo jam duota valdžios ant visų giminių,; 
žmonių kuopų, kalbų ir tautų. Jį garbino visi žemės 
gyventojai”. (Apr. 13,1-9).

Ištikrųjų bloga spauda panaši į tą žvėrį, kuriam 
duota didelės valdžios ant žmonių; ji naudojasi savo 
galia piktžodžiauti prieš Dievą, jo padangtę — Bažny
čią ir šventuosius, tai yra tikinčiuosius. Tačiau žmo
nės ją tiki, ją mėgsta, nepastebi, ją esant priešingą vi
suomenės gerovei. Stebėdamies seka ją ir taip duota 
jai valdžios ant visų giminių, žmonių kuopų, kalbų ir 
tautų, ir garbina ją visi žemės gyventojai.

Mano priedermė žiūrėti viso būrio, kuriame šven
toji Dvasia pastatė mane vyskupu valdyti Dievo Baž
nyčios (Apd. 20, 28). Taigi visus, mieli mano vaikai, 
įspėju Apaštalų kunigaikščio žodžiais: “Budėkite, nes 
jūsų priešininkas velnias aplink eina kaip kriokiąs liū
tas, ieškodamas ką prarytų; jam priešinkitės tvirti ti
kėjimu... Visokios malonės Dievas, kurs mus pavadi
no į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jus, 
truputį kentėjusius, patobulins, sustiprins ir patvir
tins. Jam garbė ir viešpatavimas per amžių amžius. 
Amen”. (I Pt. 5,8-11).

f Kazimieras Vyskupas. 
Panevėžys, 1927—X—30,

Karaliaus Kristaus šventėje.

! SUIMTI DU LIETUVIAI met nebeleido toliau dirbti 
—------  ketverius metus toje mo-

Lenkų spauda rašo, kad kykloje mokiusiai mokyto
siomis dienomis policijos jai Marcinkevičienei. Ryto 
įsakymu buvę suimti du draugija buvo paprašiusi į 
lietuviai veikėjai iš Šven- Kačėniškes patvirtinti šie- 
čionių apskrities. Ta pati met Švenčionių lenkų mo- 
spauda toliau pažymi, kad Rytojų seminariją baigusį 
abu suimtieji buvę lietuvių mokytoją J. Milevičių, bet 
šv. Kazimiero draugijos inspektorius jo į tą moky
ti ariai ir dirbę priešvalsty- kią nepatvirtino, o Milevi- 
binį darbą. Tačiau suimtų- čiui pasiūlė eiti dirbti į 
jų pavardžių lenkai ne- lenkišką valdžios mokyk- 
skelbia. jlą. Kačėniškės gi mokykla

Dėl šios žinutės Vilniaus šiemet pasiliko be mokyto- 
Rytojus pastebi, kad kiek jo. Jaučiama, kad jai ne

bus patvirtintas nė vienas' 
lietuvis mokytojas, o vė
liau ji, greičiausiai, kaip 
neveikianti, tos pačios ku- 
ratorijos bus uždaryta. 
Taip buvo jau su daugeliu 
lietuviškų mokyklų.

Taip diena iš dienos nai
kinamos lietuviškos moky
klos Vilniaus krašte. Pas
kutinysis metodas naikin
ti mokykloms bene bus 
daugiausiai jau padaręs. 
Bet visa tai daroma tyliai 
ir nevisur vienu laiku, taip 
kad ir įspūdžio didelio lyg 
nesudaro. Tačiau tuo ku- 
ratorijos darbu varoma 
didelė akcija prieš lietu
višką švietimą, kuris, ne
daug ką paklystūmė pasa
kę, jau gyvena paskutinią
sias dienas.

Lietuviai mokytojai pa
prastai pradžioje kviečia
mi dirbti į valdiškas mo
kyklas lietuviškose vieto- 
_... Leidžiama dėstyti ir 
lietuvių kalbą, bet... tai 
trunka vieną kitą mėnesį, 
tik akims apdumti, o vė
liau toksai mokytojas stai
ga perkeliamas kur toli į 
gudiškas ar lenkiškas vie
tas, o į jų vietą atkeliami 
mokytojai lenkai. Tuo bū
du lietuviams mokytojams 
neleidžiama mokyti lietu
viškose vietose. Jie užkin
komi dirbti lenkams. O jei
gu toksai mokytojas, kar
tą patekęs dirbti į valdiš
ką mokyklą, atsisako vyk-

SENIAUSIAS VILNIAUS 
KRAŠTO GYVENTOJAS

ji yra tikra, tuo tarpu nie
ko patirti nepavykę.

PASISAVINO LIETUVIŲ 
TURTĄ

Gruto kaime, Gardino 
apskrityje, ilgą laiką gy
vavusi lietuviška pradžios 
mokykla šiemet buvo už
daryta dėl to, kad kurato
rija nepatvirtino jai Ryto 
draugijos pristatytų mo
kytojų kandidatų ir ji ne
galėjo veikti visus metus, 

i Ją, kaip neveikiančią, ku
ratorija ir uždarė. Buvo 
primestas tai mokyklai i 
dar vienas kaltinimas, kad 
netikęs mokyklos būtas.

Dabar vėl Vilniaus Ry
tojus rašo, kad į Grūtą 
jau atvyko lenkas moky
tojas ir atidaręs mokyklą 
tuose pačiuose namuose,! 
kur buvo Ryto lietuviška 
mokykla. Jis nežiūrėjo 
net, kad tas namas yra 
Ryto draugijos išnuomuo- 
tas ir sudaryta sutartis i- 
ki 1935—36 mokslo metų. 
Visą ipventorių, kokį turė
jo Ryto,rmokykla, paėmė: 
lenkas mokytojas, o spin
tą, kurioje buvo lietuviš
kos mokyklos dokumentai, 

i tas mokytojas atplėšė ir 
viską pasisavino. Kai lie
tuviškos skaityklos vedė
ja Grute užklausė jo, ko-

J
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v v r
kią jis turėjęs teisę tai da
ryti, tai tas mokytojas at-j 
sakęs, kad jis tai darąs 
mokyklų inspektoriaus i-4 ti į Lenkijos gilumą moky- 
sakytas. Toliau jis pasakė, ti, tai jam daugiau nelei-
kad jeigu Ryto draugija džia niekur užsiimti moky

Rugpiūčio mėn. 19 d. 
Baltos Vakos dvare (neto
li Vilniaus) mirė seniau* 
sias Vilniaus krašto gy
ventojas Aleksandras Rim 
šauskas turėjęs 115 metų 
amžiaus.

Velionis gerai jautėsi i- 
ki paskutinės valandos ir 
sakėsi, kad nors turįs 115 
metų, bet gyvenimas jam 
praėjęs kaip dviejų savai
čių laikas. Pažymėtina, 
kad Rimšauskas, niekada 
nebuvęs pas gydytoją ir 
visai nesigydęs. Savo sū
nui visada sakydavęs, kad 
kas nori ilgai gyventi, te
gu po darbo visada pasilsi.

Patarimas seno prityrus 
šio žmogaus labai geras, 
reikia tik juo mokėti pasi
naudoti.

laikais didesnėsŠiais 
žmonių grupės negalima į- 
sivaizdinti be lakraščių, o 
juo labiau valstybės. Ta
čiau pasirodo, kad ir XX 
amžiuje yra dar valstybių, 
kuriose laikraščių, galima 
sakyti, kaip ir nėra. Turi
ma galvoje Afrikoje esan
ti Abisinijos valstybė. Jo
je iki 1902 metų nebuvo 
jokio laikraščio ir tik tais 
metais buvo pradėtas leis
ti savaitinis laikraštis “A- 
imro”. Juo vienu buvo ten 
kinamasi daugiau 20 metų. 
Ir tik 1923 metais buvo į- 
steigtas antras savaitraš-

. tis “Branaslam”. Abudu 
savaitraščiai turi iš viso 
tik po 500 prenumeratorių. 
Prieš porą metų prancūzai 
pradėjo leisti prancūzišką 
dienraštį, bet ir jis turi 
vos 600 skaitytojų.

patrauktų jį tieson, tai 
jam iš to būtų tik nauda, 
nes jis pats Grute mokyti 
nenorįs, o atvažiavęs tik 
įsakytas “padaryti tvar
ką”. Baigdamas lenkas 
mokytojas pabrėžė: “Aš 
noriu iš Ryto pasityčioti. 
Ant lietuviškų griuvėsių Švenčionių apskrities kun. 
pastatysiu lenkišką moky- Kuzminskio, ‘ " * 1
kią, ir už tai turėsiu mate* 
rialės naudos”...

tojo darbu.

KUN. BIELIAUSKAS 
PAVADUOJA KUN.

KUZMINSKf

• v

MOKYKLA NEGALI
VEIKTI
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į jo vietą1 
Daugeliškin laikinai ski-! 
riamas Vilniaus lietuvių 
labdarybės draugijos se
kretorius kun. Pranas Bie- 

'iiauskas. Kun. Kuzmins-’ 
kis tuo tarpu lenkų polici-

Tenka patirti, kad vie
ton lenkų ištremiamo iš• v

c

P1IM-EXPEUERIto* »» V k ta Ot
Visokiems muskulų 

skausmams palengvinti 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPEĖLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

♦

Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola- 

' tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentų 
arba

Kačėniškės kaime, Mie
lagėnų valsčiuje, iki šiol jos įsakytas išsikelia iš 
jau nuo seniai veikė lietu- Švenčionių apskrities ir, 
viška Ryto draugijos išlai- greičiausiai, vyks į Vilnių, 
koma pradžios mokykla, nes jokios kitos apsigyve- 

• Mokyklų kuratorija šie-nimui vietos jis neturi.
v •

NOVENA.
Prie

Sv. Pranciškaus Asyžiečio
. _ Su • ■

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą 
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

Verte K.
žioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visa laikų, o ypač 

\Žv. Pranciškaus Asyžiečio MOVIMOS laike.

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
. J?/ ' ^Siųskite paštos ŽenklelfeisJ
PASTABA: UŽsria^enf ftiffeknis skaičius duodama žymios nuolaidos

“ 4 ’-pAraHNINKAS”
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.
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75 Statė Street 
BOSTON

Nauja Galia Nustipusiems 
Organams

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus. Tai puikus pilvui tonikas 
gerinus apetitų ir pn<ledus malimui. 
Skatina plaukimų syvų pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pesiliuotmoft- 
NUGA TONE veikmė | Širdį iššaukia 
didestfę energijų jos įvairioms funk
cijoms. Sveikstant po sunkios lljnu, 
tai yra stebėtinas tonikas. InM&NIN 
GA-TONE šiandien. Persi tikris$«e 

I šio tobiko Nanja galia. Mėnesio trys- 
mentus tik už Vienų Dolerį. PMekw 
gnra&tuotos arba pinigai grųžlnariul. 
Parduoda visi aptiekoriai.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
— Idealų Liuosuotoja vidurių 25c. k 
50c.
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Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y.

— Bernardas 
Vice - Pirmi-1

nių Vaduoti Sąjungos Pir- parengimuose su gražiais rėjosi karo veteranai ir. 
mininkas Rochęster’ y j e programais, bet Švenčiant miesto mokyklų viršinin- 
kalbėjo apie Vilnių. Kalbė- Kristupo Kolumbaus, A- kai, gėrėjosi ir džiaugėsi 
jo mūsų visų mylimas merikos atradėjo šventę mokytojos Seserys,, kurios 
Dvasios Vadas Kun. Jonas spalių 12 d. savo stireng- savo sunkaus darbo vai- 
Bakšys, kuris džiaugiasi tame vakare žavėjo publi- sius matė; gėrėjosi tėvai 
kad visi parapijiečiai re- ką. Reikia pasakyti, kad ir motinos savo vaikučių 
mia jį ir drauge visą mūsų šis mokinių vakaras bus pasižymėjimais, buvo ma- 
parapiją. Kun. J. Vanagas, bene vienas iš įspūdingiau- lonu ir tiems, kurie neturi 

vaikų, arba, kurių vaikai 
nelanko lietuvių mokyklos,1 
ioe abejonės, kad ne vie-

gėrėjosi tėvai

BIJUTIŠKIS
Atlaidai ir Revizitą

Nauja Studentų kuopos 
Valdyba

Šv. Jurgio parapijos Stu
dentų kuopos įvykusiame Į 
susirinkime, antradie n į, 
Spalių 16 d. buvo išrinkta 
sekanti valdyba kitiems 
metams: Dvasios Vadas— 
kun. Jonas Bakšys; Pir
mininkas 
Rumbutis;
ninkais — Enoch Urbonas 
ir Alfred Sturgis; Sekre
tore — Julia Jurgelionytė; 
Iždininke — Katryna Ne- 
vidanskaitė; Finansų — 
Sekretorius — Juozas Cic- 
kevičius. Valdyboje išrink
ta labai darbštūs asmenys 
ir tikimasi, kad mūsų pa
rapijos studentų kuopa

iš New Jersey, buvo sve- šių. 
čias vakarienėje ir jisai 
taipgi kalbėjo. Be to, jis 
atlaikė Sumą ir pasakė ne- 
paprastai gražų pamokslą. Į^v^fk^eJrike

Visi Rochesterio lietu
viai, pirmyn į darbą; paro- rikos vėliavą,

Mokinių vakarėly daly
vavo ir Hartfordo mokyk
lų viršininkai ir karo vete-

-nr 9 € — Paskutinėmis dieno-
714501 rais vokiečiai pradėjo įsi-y iejsti g Klaipėdos kragfo

Daug gražių ir didelių raguočius j, kiaules. Gv- 
procesijų atvykę is visos vuliai perkami a vokiškų 
Lietuvos kampelių. Be to, Klaipėdos krašto ekenomi. 
daug atvyko nedideliais nių organizacijų. Kai kas 
būreliais, autobusais, pat-gj vokiečių žygį aiškina 
vadomis ir pėsti su vado- t Jo kad jaū jie pradėj,> 
vais ir be jų. rengti būsimiems Klaipė-

ir

i

liet, mokyklai gražią Ame- 
. Vėliavos į- 

dykime visiems, kad Ro- teikimo ceremonijose da- 
ehesterio lietuviai yra tik- lyvavo karo veteranai, va
rai susipratę tikybiniai ir dovaujant p. 
tautiniai. Visi dirbkime taipgi mokyklų 
vienybėje dėl NAUJOS 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS.

Graham, 
viršinin-
Majoras 

kurie pa-

augs dar didyn ir smarkyn HARTFORD, CONN. 
po gerbiamo studento pir
mininko Bernardo Rumbu
čio vadovybe. Jisai buvo 
vienbalsiai išrinktas visų 
narių, ir yra pasižymėjęs 
savo dideliu darbštumu.

Gražiai minėjo Kolumbaus 
šventę. Karo veteranai j- 
teikė liet, mokyklai gražią 

Amerikos vėliavą.

Bijutiškyje (Utenos ap
skričio) rugsėjo mėn. 29
dieną įvyko Šv. Mykolo at
laidai ir keturdešimtė per „ ___ x _
trys dienas. Per visas die-' Daug įvairumo ir įdomu- dos krašto rinkimams ir 
nas buvo daug žmonių. mo Per Šilines padarė ruo- todėl stengiasi gyvulius 

nam tėvui irmotinai parū-pirmą dieną D,jbingių pa. - ------- ------ .......... - - -
po savo vaikučius leisti i lapija padaugino žmonių rao kongresas, jo,**

' skaičių ateidama su proce- dalyvavo Jo Ekscelencija anksto atnaujino savo se«- *• I/Arolrimoc 4-iTlirvnic* ii*'_  *<!_•_ _

Parapijos “Nevv Deal” va
karienė nepaprastai gerai 

pasisekė
Nedėlioj įvyko didelė pa

rapijos vakarienė, kurioje 
dalyvavo tiek daug žmonių 
ir svečių, kad nesutilpo vi
si atsilankusieji. Ši vaka
rienė buvo pradžia mūsų 
parapijos “NewDeal”? nes 
jau pradėtas didelis dar' 
bas — nauja Šv. Jurgio 
Bažnyčia. Visi atsilankė 
buvo su didžiausiu entu
ziazmu, nes džiaugėsi, kad 
jų visų senas troškimas ir 
viltis bus neužilgo išpildy
ta. Tik dabar mums vi-

Vietos lietuvių parapiji
nės Mokyklos mokiniai ir 
jųjų mokytojos sesutės 
dažnai pasižymi lietuvių

t

t

L. D. S.
Connecticut Apskričio 

kuopoms

Pranešu LDS. Connecti
cut apskričio kuopoms, 
kad metinis suvažiavimas 
įvyks 25 d. lapkričio 1934 
m. New Britam, Conn., šv. 
Andriejaus parapijos salė
je. kampas Stanley ir

1 A •

• v •

siems reikia kuogražiau- Church gatvių, 
sios vienybės ir sutikimo Suvažiavimo pradžia 1-
šiame dideliame užsimoji- raą vai- po pietų, 
me — visi seni ir jauni tu
rime sukaupti savo .jėgas dalyvauti 
ir dirbti dėl mūsų naujos prisiunčiant skaitlingai at- 
gražios ir didesnės Šv. stovų, bei patiekiant nau- 
Jurgio parapijos, kuri tik- dingų įnešimų, dėl organi- 
rai bus viena iš gražiausių zacijos gerovės. Malonėsi- 
lietuvių kolonijų visoje A- te patiekti raportus iš kp. 
merikoj. Lai nė vienas ne- darbuotės. Taipgi turėsime 
atsilieka šiame kilniame progos išgirsti atstovo ra

portą iš LDS. Seimo.
Kviečia apskričio Valdy? 

ba:
Pirm. J. Mančiūnas 
Rašt. B. Mičiunienė.

darbe.
Vakarienė buvo sujung

ta su Vilniaus švente. Bu
vo pasakyta daug gražių 
kalbų. Ponas Svetikas, Vil-

Visos kuopos kviečiamos 
suvažiav i m e;

stovų, bei patiekiant nau
— “ “ v • — •

v • • v •

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS 
MARIANAPOLYJE

Rytinių Valstybių Kolegijos Rėmėjų Seimas įvyks 
spalių mėnesyje 28 dieną — sekmadienyje, Kristaus 
Karaliaus šventėje, Kolegijos rūmuose Marianapolyje.

Kadangi šiais metais sukanka 25 metai nuo Tėvų 
Marijonų vienuolijos atgaivinimo, tai per šį seimą 
Marianapolyje* bus ši garbingoji sidabrinė 25 metų su
kaktis tinkamai paminėta. Ryte 9 valandą bus atlai
kytos iškilmingos pamaldos.

Posėdžiai prasidės 2 valandą po pietų, kad visi ger
biamieji Rėmėjai ir Prieteliai galėtų suspėti. Seimui 

I pasibaigus, bus suteiktas iškilmingas palaiminimas 
Švenčiausiu.

Visos Rėmėjų kuopos nuoširdžiai kviečiamos daly
vauti šiose iškilmėse kuo skaitlingiausiai. Visos kuo
pų valdybos yra kviečiamos paruošti savo darbuotės 
apyskaitas, kad seime būtų galima sužinoti kiek kuri 
kuopa pasidarbavo kolegijos gerovei ir kiek prisidėjo 
prie pereitų metų seimo nutarimo — sukelti tiek pini
gų, kad būtų galima sudaryti viena stipendija netur- 

I tingam studentui. Toksai stipendijos įkūrimas kaip 
tik būtų gražus šių garbingų sukaktuvių paminėjimas.

H - Kun. Vincas Puidokas,
R. V. Apskričio Pirmininkas

ko padėjėjas, 
Stanley ir kiti., 
sakė gražias kalbas. Kleb. 
kun. Jonas Ambotas savo 
kalboje atsakė visiems 
kalbėtojams sveiki n a n> 
tiems lietuvius ir pareiš- 
kusiems pasigerėjimo lie
tuvių mokykla ir jos vado
vybe. Mokinių vardu svei
kinimo kalbą (Welcome) 
pasakė mokinys L. Vis- 
montas; taipgi vėliavos 
reikšmės aiškinimo kalbą 
pasakė mokinys P. Mar
čiulionis. Miesto Mokyklų 
viršin. p. Graham, įteik
damas vėliavą pasakė į- 
spūdingą kalbą. Karo ve
teranų vardu kalbėjo p. 
Burrell ir Maj. Stanley 
viršin. pagelb. Mokyklos 
mokinių choras sudaina
vo: “America, the Beauti- 
ful ir 8 kliasos mokiniai: 
“Our Flag”.

Eilės-deklamacijos
S. šrupšas deklamavo: 

Kristopas Kolumbus — 
lietuviškai, p-lė Maryte 
Dvareckaitė, Christopher 
Columbus — angliškai.

Pirmos kliasos mokiniai 
deklamavo ir dainavo la
bai puikiai, nors mažyčiai, 
jaunučiai, bet harmonin
gai ir įspūdingai savo už
duoti atliko. Trečios klia
sos mokiniai taipgi puikiau 
savo užduoti atliko, gra
žiai deklamavo ir sudaina
vo “Our Flag” dainą; mo
kinys E. Baranauskas de
klamavo: “Patrijoto no
ras” labai įspūdingai.

Ketvirtos kliasos moki
niai atiko poemas: “The 
three Ships of Columbus*’ 
ir “There are Many Flags” 
labai gražiai. Penktos kla- 
sos mokiniai atliko “Wand 
Drill” ir “Flag That We 
Love” dainuodami ir de
klamuodami. Gi šeštos 
kliasos mokiniai puikiai 
dainavo: “O Columbia, the 
Gem of the Ocean” ir “Co
lumbus found the Way”.

Septintos kliasos moki
niai deklamavo “Poemas”, 
dainavo “Just Before the 
Battle Mother” ir Aštun
tos kliasos mokiniai “Hail 
Columbus, Happy Land” ir: 
“The Blue and the Gray”.j

• v

lietuvišką mokyklą.
Garbė mokytojoms už 

jųjų tokį pašišventimą mo
kinių lavinime! garbė ir 
mokiniams ir jųjų tėvams.. 
Kiekvienam gali būt aišku, 
kad tik šioje lietuviškoje 
mokykloje lietuvių vaikai 
gali gauti pradinį mokslą 
ir kartu išmokti lietuviš- 
kai kalbėti, skaityt ir ra
šyti. Laimingi tie tėvai ir 
motynos, kurių vaikučiai 
lanko šią rūpestingai ve
damą mokyklą, garbė 

Į tiems, kurie palaiko moky
klą, o daugiausia garbės ir 

' i padėkos užsitarnauja rū- 
"jpestingas kleb- kun. J.

Ambotas ir Sesutės moky
tojos.

Reporteris M.

štamas vyrų apaštalavi- pirkti iš to krašto vokie- 
, kuriame įių. Taigi vokiečiai jau iš

Vyskupas Matulionis ir 
Generolas Grigaliūnas - 
Glovackis. Vyrų procesija 

Per Šv. Mato atlaidus vakare iš Bažnyčios į kop- 
Bijutiškio parapija buvo lyčią su žvakėmis labai 
nuėjusi su procesija į Du- gražiai atrodė, nes tokį di- 
bingius. Taigi Dubingių delį būrį, iš 3000 vyrų, or- 
parapija padarė revizitą ganizuotai einant, žmonės 
per Šv. Mykolo atlaidus į pamatę džiaugėsi, kad ir 
Bijutiškį, rugsėjo 29 die- į 
ną; 15 minučių prieš 10 va
landą iš ryto Dubingių pa
rapija iškilmingai atėjo į 
Bijutiškį. Prieky jojo di
delis būrys raitelių, tautiš
kai pasirėdžiusių ir su vė
liavomis. Paskui raitelius 
nešė kryžių, vėliavas ir e- 
jo klebonas kun. K. Ribi
kauskas; paskui sekė eilė 
gražių vėliavų su altoriu- 
kais ir didelė minia žmo
nių. Išėjus iš miško, ant 
aukšto kalnelio prie Biju- iį0} pas kurį kilo gaisras, 

j. kartu su gyvenamu namu
: sudegė visi rūbai ir kitoks 
turtas.

sija.
REVIZITĄ

ną, “kiaulių” politiką.
i Tsb
I 
I ŠEINIUI PAVES TVAR
DYTI SPAUDOS REIKA

LUS?'

Žydij spauda rašo, kad 
buv. “L. A.” redaktorius 

į p. Ign. Šeinius - Jurkūnas, 
baigęs savo atostogas, į 
diplomatus nebus skiria
mas, bet numatomas di
rektorium po N. Metų pro

jektuojamo įsteigti spau- 
„ . dos dep-to. “L. A.” vyr. pirmiausia uzsi-; , ., . . . . J, redaktorium skiri amas 

’iprof. Izid. Tamošaitis.

vyrai moka melstis ir gar-j 
binti Aukščiausiąjį.

GAISRAS
Veiverių vai. Pievogalos 

kaime, vidury dienos kilo 
gaisras: j 
degė gyvenamas namas 
nuo jo — kiti trobesiai.

Gaisras buvo persimetęs 
ir į kitą sodybą, bet subė
gę žmonės suspėjo laiku 
užgesinti. Ūkininko Jodba-KEARNEY, N. J.

_______________________ *

Vilniaus Gedulos Diena.
Šios kolonijos lietuviai 

pirmą kartą minėjo spalių 
9, Vilniaus užgrobimo. Mi
nėjimas įvyko spalių 12 d. 
šv. Vardo draugijos salė-i 
je. Pradedarit vakarą baž-' 
nytinis choras, vedamas 
muziko F. Hodelio, sugie
dojo tautos himną ir tris 
imudics dainas. Kalbėjo gvęsta“vandeniu a*tkelia^ ‘ykius- TarP k«a ko mano- 
vietinis klebonas kun. L. gJs _r pratar- . juog kg_ raa kviesti perijodinius vi-

tiškio dvaro vieškely buvo 
padarytas iš vakaro gra
žus bromas-vąrtai, prie 
kurio jau lauke f)ubingie- 
čių Bijutiškio parapija su 
procesija. Priėjus Dubin
gių parapijai prie vartų, 
abiejų parapijų vėliavos 

(nusilenkė viena prieš kitą.
Bijutiškio klebonas kun. 
J. Zabulionis pašlakstė

ŽINUTĖS
— Įvykdžius Pabaltijo 

valstybių politinę santarvę 
numatyta išplėsti ir tar
pusavio ekonominius san-

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
DAR YRA 4484 
SVETIMŠALIAI

Vaicekauskas. Jis priminė 
iš Lietuvos istorijos kaip I 
lenkai jau nuo Vytauto 
laikų varė lenkinimo dar
bą Lietuvoje. Ragino pirk
ti Vilniaus pasus.

Publikoje pasirodė jau
nos panelės, kurios kiek
vieną ragino pirkti Vib 
niaus pasus bei ženklelius. Į

Toliaus vakaro vedėjas 
Baltrukonis, perstatė kal
bėti Lietuvos Generalį 
Konsulą pulkininką P. Ža- 
deikį.

Konsulas p. Žadeikis iš
dėstė lietuviu santykius su 
lenkais nuo Liublino uni
jos. Suvalkų sutartį, ir 
kaip reikia ruoštis Vilnių 
atvaduoti. Visi ramiai ir 
gražiai klausėsi kalbų.

Vilniaus pasų išplatinta 
gana daug.

Šį minėjimą surengė ne
seniai įsteigtas Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius, 
kurio susirinkimai įvyksta 
kas trečias trečiadienis 
kiekvieno mėnesio šv. Var
do draugijos salėje, 6 Da- 
vis Avė., Keamy, N. J.

I Kurie dar neturit pasų , , , .
prašomi įsigyti. Kaina tik buv? >abai geras oras, dėl

rugpiūčio 31 d.š.
Klaipėdos krašte dar buvo 
4484 svetimšaliai iš kurių 
tarpo 2143 Vokietijos pi
liečiai. Pereitais metais 
Vokietijos piliečių tebuvo 
tik 2111. Nors juos ir iš
siunčia, bet skaičius nema
žėja.

m.

lėtą žodžiu. Po to abi pa- SM triM valstybių ekono- i 
racijos susijungusios į vie mist4 pasitarimus. Latviai 
ną ėjo į bažnyčią. nori- kad bat« sudaryta

(bendra Pabaltijo valstybių 
Po mišparų, 2:30 vai., rinka. Tad galėtų atpigti 

Dubingių parapija grįžo ir pagerėti produkcija. 
namo ta pačia tvarka kaip 
atėjo. Bijutiškio parapija 
palydėjo iki vartų. Prie 
vartų atsisveikino su Biju
tiškio parapija ir šventas 
giesmes giedodami traukė 
į namus. Visi labai grožė
josi Dubingiečių gražiu 
pasirodymu ir tvarkinga 
procesija.

Bijutišky per visas tris kybininkų delegacijos. Vie 
keturdešimtės dienas bu- na jų, manoma, netrūkus 
vo labai daug žmonių, atsilankysianti Pabaltyje, 
taipgi ir kunigų, kurie tu- taigi kartu ir Lietuvoje, 
rojo užtektinai darbo, nes Delegacija susidėsianti iš 
žmonės skaitlingai atliko 29 asmenų ir bandysianti 
išpažintį ir priėmė Šv. Sa- Lietuvoje savo prekėms 
kramentų, kas labai džiu- surasti tinkamą rinką, 
gina, kad Lietuvoje žmo- | —--------
nes yra pamaldūs ir Dievą — Spalių mėnesio 2 die- 
mylinti.

Ex-Amerikietis.
15.000 MALDININKŲ 

ŠILUVOJ

Paskutiniuoju laiku vi
soje Europoje labai pla
čiai pasklydo pigios japo
niškos prekės. Tačiau ligi 
šiol Pabaltijį jos dar la
bai mažai tėra palietusios. 
Tų prekių išsiplatinimo 
reikalais dabar Europoje

į važinėja kelios japonų pre-

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas lr už prieinamu kain^.
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Telephone Stagg 2—4109 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GR ABOBIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

I ĮSIGYK SAU NAMUS
Į meto laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di
deliu mažą, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvią ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronse, Maspethe ir kitur. PAR- 

i DUODAME PIGIAI ir ant leng
vą sąlygą. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradinį ĮMOKS- 
JTMĄ. Likutis kaip renda. Ne- 
praleiik šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 

| — Lietuvią Skyriaus Vedėjas 
į 1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Petm- 
sylvania 6-8878 Atmink? SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

ną Klaipėdoje buvo iškil
mingai atidarytas pirma
sis Lietuvoje prekybos in
stitutas. Šis institutas pri
lygintas aukštajai mokyk
lai. Ligi šiol institutan už
sirašė 193 studentai. Jame 

______ mokslas tęsis apie 3 me- 
J. V.______ i Šiluvos atlaidus su-1 tus. Tuo būdu, dabar Lie-

jtuvoje jau yra 4 aukšto
sios mokyklos: Vytauto 
Didžiojo universitetas, že
mės ūkio akademija, Kau
no konservatorija ir nau
jausiaprekybos* institutas 
Klaipėdoje.

Šiais metais per šilines

Visų mokinių choras su
dainavo Amerikos himną 
“The Stars Spangled Ba- 
nner”

Abelnai, ištisa programa stokos sustabdė vandente- Komunikantų išdalinta a- 
buvo pavejančiai graži, kio ir kanalizacijos dar- piė8.000’.TCūnigų“būvbar 
Mokinių pasižymėjimu ge-|bus. pie 200 (per 8 dienas).

plaukė iš visos Lietuvos 
labai daug maldininkų. Iš 

savivaldybe viso per šilines Šiluvą ap- 
dėl šių metų sąmatoj lėšų lankė apie 15.000 žmonių.

SUSTABDĖ DARBUS 
Kauno m.
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