
Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisžs vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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mija Nuveikė
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naujų narių ir prenumeratų vajus jau paskelbtas. Harvardą
Prasidės gruodžio 1 d., š. m. LDS. 1 kp.’> So. Boston, 
Mass., pirmoji vajų užgyrė ir pasižadėjo talkininkau
ti. Tos kuopos nariams labai patinka vajaus sąlygos ir 
jie pasižada uoliai pasidarbuoti. Dėkų! Taip turėtų 
padaryti visos kuopos ir visi susipratę lietuviai dar
bininkai.

Skelbiamas vajus nėra tik So. Bostonui. Jis yra 
visiems ir visoms, kuriems tik rūpi dvasinė ir medžia
ginė darbininkų ir visos žmonijos gerovė.
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Vajus skelbiamas, kad padidintume mūsų katali- vedamas gabaus kapitono, 
kų darbininkų armija, kuri yra apsiginklavus ne me- iįetuvį0 Stankaus (Stan- 
taliniais ginklais pralieti savo priešų kraują, bet mok- cook) nuveikė Harvard’o 
siu ir švįesa eiti į minias ir skelbti meile ir taiką vi- tymą ’rezultatu 29 — 6. Jis 
siemsMr visur. . . . . ■ žaidime puikiai pasižymė-

Pereitą sekmadienį suėjo lygiai šešiolika ^metų j0 Harvardo tyme žaidė 
kai užsibaigė baisusis pasaulinis karas, kuris užtrau
kė visam pasauliui skurdą ir vargą. Materialistai ir 
militaristai ieško išeities nauju karu, nauju kraujo 
praliejimu, suruošdami naujas skerdynes.

Bet kaip pasaulinis karas atnešė žmonijai, ypač 
darbininkijai, tik skurdą ir vargą, taip naujas karas 
tik padidintų pasaulinio karo pasėkas. Taigi mes
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šeštadieny, j Bostoną bu 
vo atvykę su savo footbo- 
lo tymu apie 1200 Jung. 
Valst. armijos Kadetų iš 
West Point. Jie įspūdingai 
parodavo į Harvard’o sta
dioną. Ten įvyko žaidimas. 
Armijos kadetų tymas.

lietuvis Adlis iš Lynn’o.

NUMATO 7,500,000,000
BIUDŽETĄ

Washington, — Iš prezi
dento konferencijos su 

prieš karą, prieš ištroškusius kraujo materialistus apropriacijų pirmininku 
ir imperialistus.” Mes skelbiame nekruviną karą krau- Buchanan buvo sužinota, 
jo ištroškusiems Rusijos, Ispanijos, Meksikos ir ki- kad sekantiems metams, 
tiems budeliams.

Taigi minėdami paliaubų šventę, mes susipratę Federalės valdžios biudže- 
lietuviai katalikai stokime į organizuojamą galin-1 tas numatomas toks pat. 
giausiojo ginklo — spaudos platintųjų armiją. Būki- kaip įr praeitu metų — 
me tikri, kad mūsų armija nugalės ir raudonąją ir 
pilkąją armiją

“Didi yra laikraščių įtaka: jie sudaro žmonėse 
nuomonės. Jie greit vysta, bet įtręšia dirvą. Jie 
panašūs į nuolat krintančius į žemę vandens 
lašus, kurie greit ištyška, bet galu gale suskal- - v
do kiečiausias uolas.” Wuttke. jčia stoty susidaužė du <<a-

rvežiai, priklausą Boston 
Taip, dora ir švari spauda suskaldys kiečiausias ancĮ Maine geležinkelių 

materializmu ir militarizmu permirkusias jėgas. _, kompanijai. Nelaimėje ta- 
Jei Napoleonas anais laikais spaudą paskelbė po užmuštas Herbert Par-

kurie prasidės Liepos 1d..

Paryžius —- Paliaubų su
kaktuves-minint, įvairiose 
vietose įvyko riaušės, ku
riose keliolika asmenų su
žeista. Politikieriai įkaiti
no minias savo kalbomis 
prieš Vokietiją Tokis už
sidegimas nacionalizmu, 
kokis susidarė miniose tas 
sukaktuves minint, dar 
nėra buvę po pasaulinio 
karo.

Kruviniausias susirėmi
mas įvyko kuomet “anti
fašistinis frontas” socia
listų ir komunistų Lille 
sudarė paradą gatvėse 
prieš nacionalistus. Pasta
rieji ėmė phisti paraduo- 
tojus. Kilo riaušės, kurio
se pralieta nemažai krau
jo. Daugely j vietų riaušės 
kilo dėl naujos Prancūzi
jos valdžios/Nacionalistai 
visur pareiškė savo pasiti
kėjimą buvusiam premie- 
rui Doumergue ir kur tik 
jis pasirodė, buvo entuzia
stingai minios sveikina
mas.
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būtent, $7,500,000,000.

VĖL SUSIDAUŽĖ 
GARVEŽIAI

Ayer, Mass. — Lankr. 9.

Kun. Coughlin Pramato
Bolševizmo Pavoju.

TĖVAI ŽUVO GAISRE 
GELBĖDAMI VAIKĄ

FLANDIN SUDARĖ 
NAUJĄ PRANCŪZIJOS 
MINISTERIŲ KABINE

TĄ
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Bridgeport, Conn. —
Louis O. Setzer su savo 
žmona buvo nuvykęs pas 
savo tėvą pasisvečiuoti. 
Tuo tarpu jų namas užsi
degė, kuriame buvo pali
kę du savo sūnelių. Jau
nesnysis 7 metų Bem- 
kardt, pajutęs gaisrą, ba
somis kojomis nubėgo 
bertainį mylios pranešti 
savo tėveliams, o vyresny
sis Henry 10 metų, miego
jo degančioje stuboje.

Parbėgę tėvai puolė į 
degančius namus gelbėti 
savo vaiką. Bet nei vienas 
negrįžo. Ugnagesiams už
gesinus gaisrą rasta jų la
vonai. Motinos rasta an
trame aukšte prie jos sū
nelio, -o tėvo lavonas ras
tas pirmame aukšte prie 
laiptų. Gesindami gaisrą 
ugnagesiai Lezinski ir Ho- 
gartti susižeidė.

AREŠTAVO LIETUVĮ

Garsusis radio kalbėto-t milijonai darbininkų likt 
jas kunigas Coughlin, sa-1 be darbo ir pragyvenim 
vo savaitinėje kalboje per 
radio, persergėjo šią šalį 
nuo gręsiančio bolševizmo 
pavojaus Sakė, jei demo
kratai, kuriems piliečiai 
per praeitus balsavimus 
pavedė visišką galę val
džioje, neišspręs pasek
mingai turto ir nedarbo 
klausimo, tai už kelių me
tų komunizmo įsigalėji
mas šioje šalyje yra neiš
vengiamas. Kun. Coughlin 
toliau sakė, kad šios de
presijos kaltininkais esą 
Wall Street ir tarptauti
niai bankieriai. Karas,
kurs iššaukė milijonus vy- pastangas” —užbaigė Vy 
rų iš industrijos įmonių 
privertė industriją ištobu
linti mašinerijas iki tokio 
laipsnio, kad kuomet tie 
milijonai vyni grįžo iš ka
riuomenės, tai rado savo 
vietas užpildytas patobu
lintomis mašinomis ir mo
terimis. Nors karui pasi
baigus, visokiii produktų 
pareikalavimas sumažėjo, 
bet Amerikos kapitalistai 
bei fabrikantai savo dirb
tuves leido karo , laiko 
greitumo tempu. To rezul
tatas buvo — didelė virš- 
produkcija. Tuomet turėjo 
dirbtuves sustabdyti ir
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šaltinio.
Šios kun. Coughlino ka] 

bos rimtumui ir teisingu 
mui įrodyti, ji radio au 
diencijai perstatė Jo Eks 
celencija Detroito Vysku 
pas James M. Galaghei 
Perstatydamas, J. E. pa 
reiškė, kad kuri. Cough 
lin’o skelbiamasis mokslą 
per radio per pastaruosiu 
9 metus turėjęs Jo piln; 
aprobaciją. Jis (kun. Cou 
ghlin) esąs pasiryžęs pri 
taikyti Kristaus principu 
prie kasdieninių problemų 
“Lai Dievas laimina j<

penktąją galybe (šalia Prancūzijos, Anglijos, Vokie
tijos ir Rusijos), tai šiandien spauda yra jau didžiau
sia ir, galima sakyti, vienintelė galybė.

Taigi negali būti jokio atidėliojimo stoti į gerosios 
katalikiškos spaudos platinimo darbą. Gana skustis 
depresija, nedarbu, kada mūsų idėjos priešai štur
muoja ir ruošia mums skerdynes.

Vykdinkime Pijaus X pareiškimą: “Šiandien 
krikščionys klaidinami, nuodijami ir naikina
mi bedieviškais laikraščiais. Veltui statvsite 
bažnyčias, rengsite misijas, steigsite mokyklas, 
darysite gerus darbus — visos jūsų pastangos 
nueis niekais, jeigu nemokėsite naudoti atstan
gaus ir antpuolamo ginklo, kokiu yra tikra ka
talikiška spauda”.

TAD Į DARBĄ!
Vajus paskelbtas. Rykiuokimės.

• v

ko, 56 darbininkas išdir
bęs 35 metus prie minėto 
geležinkelio. Sužeista 11 
asmenų o 50 keleiviu iš
gąsdinta, kuomet jie iš sa
vo suolų tapo išmesti nuo 
smarkaus sudaužimo.

Tą pačią savaitę, kaip 
žinote Clinton Mass. ir gi 
buvo įvykus panaši nelai
mė, kur žuvo 4 žmonės ir 
padaryta apie $75,000 
nuostolių.

VAJAUS SĄLYGOS
1. Vajaus metu Lietuvių Darbininkų Sąjungos

STREIKIERIŲ RIAUŠĖS
Ludlow, Mass. — Strei

kuoją Ludlow Manufactu- 
ring Associates dirbtuvės 
darbininkai buvo pakėlę 
riaušes, kuomet jie puolė 
streiklaužius. Apie 1000

Paryžius — Griuvus 
Doumergue’s “taikos ka
binetui” Pierre - Etienne 
Flandin sudarė naują mi
nisterių kabinetą į kurį į- 
eina ir nemažai ir senojo 
kabineto narių, kurių tar
pe Herriot, Marian, Lavai 
ir kiti. Iš žymesniųjų iš 
kabineto pasitrauku siu 
narių yra buvęs premieras' 
Doumergue, Andre Tar- 
dieu ir Marshalas Henri 
Petain. Buvo manoma, 
kad griuvus senąjam ka
binetui * kils riaušių, kaip 
praeitą žiemą, bet to neį
vyko. Prie operos buvo 
pradėta kelti riaušes, bet 
budri ir skaitlinga polici
ja greit jas numalšino.

i Pasitraukęs “premieras 
Daumergue, už kabineto 
griuvimą kaltina radika
lius socialistus.

narių, naujų ir senų, metinė mokestis ir “Darbinio! darbininkų dalyvavo riau 
ko” prenumeratos kaina metams bus $3.00. Prenu- §ėSe, kuriose išdaužyta 
meratoriai, nauji ir seni, gauna dovanų knygomis dirbtuvės langai ir nema- 
$1.00 vertės, o L. D. S. nariai, nauji ir seni $2.00 gaį darbininkų sužeista, 
vertės.

2. Prenumeratoriai, seni ir nauji, kurie neišga
li užsimokėti už visus metus, moka paprastą kainą, 
būtent: $2.00 pusei metų; $1.00 trims mėnesiams, 
L. D. S. nariai moka po 25 centus mėnesiui. Dova
nas knygomis gauna tik pabaigoje metų.

3. Prenumeratoriams ir LDS. nariams bus pro
ga užsidirbti sau prenumeratą ir narinė mokestis. 
Pavyzdžiui, LDS. narys arba “Darbininko” prenu
meratorius gauna 4 naujas metines prenumeratas 
arba 4 naujus narius ir už juos iš anksto no $3.00, 
t. y. $12.00, tai penktąją prenumeratą gavėjas gau
na sau dovanai. I

Žinome gerai, kad vajaus metu bus ir tokių 
darbininkų-vajininkų, kurie ne 4 prenumeratas, -ne 
4 naujus narius prirašys prie LDS., bet 8. 12„ 16, 
20 ir daugiau, kaip pavyzdžiui kun. J. Bružikas, S. 
J. pereitame vajuje prirašė apie 500 naujų prenu
meratų ,tai visvien nuo kiekvienų 4 prenumeratų 
ar narių (naujų) gauna vieną prenumeratą dova-|

APIPLĖŠĖ BANKĄ
——————— f

Cedar Grove, N. J. —še
ši ginkluoti plėšikai už
puolė iš ryto First Natio- 
nal Bank of Cedar Grove

»
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i Pašaukta policija iš Ho- ir suguldę šautuvų grąsi- 
lyoke ir Springfield riau
šes numalšino. Devyni 
streikieriai areštuoti jų 
tarpe ir Schuyler Nicho- 
las, vietos unijos vadas.

I ~

nimais visus darbininkus 
ant grindų, pagrobė apie 
$10,000, susprogdino kele
tą ašarinių bombų ir pa
bėgo automobiliais.

Norwell, Mass. — šio
mis dienomis policija-are- 
štavo Juozą Čižių (Cha- 
se), 26 m. amžiaus gyv. 5 
Dartmouth place, Bostone 
ir jį kaltina vagiliavime. 
Sakoma, kad jis yra pada
ręs apie 40 vagyščių. Po
licija padarė kratą jo na
muose ir, kaip sako, rado 
labai daug įvairių vogtų 
daiktų.

Be to, policija areštavo 
tūlą p-lę Angelę Kabalins- 
kaitę (Corbett) 26 metų 
amžiaus, gyv. 192 Boston 
St., Dorchester. Ją kaltina 
priėmime vogtų daiktų.

Džiaugiamės ir didžiuo
jamės lietuvių jaunuolių 
pasižymėjimais, tik jau 
negalime džiaugtis tokiais 
pasižymėjimais. Kaltina
masis Čižius (Chase), ro
dos, jau nebe pirmą kartą 
areštuojamas, bet jis, ma
tyt, iš praeities nepasimo
kino. Kaltas ar ne, išspręs 
teismas, bet jaunuolis Či
žius turėtų pasimokinti. 
Dar labiau turėtų susirū
pinti jaunuolių , darbais 
mūsų vyresnieji, ypač tė
vai. Jaunuolius turime už- 
interesuoti gražiais dar
bais gerose draugijose.

KAMINSKI VĖL 
PAGAUTAS

nai. Gautas dovanai prenumeratas gavėjas vieną 
sau pasilieka, o kitas gali parduoti arba užrašyti 
savo giminėms ar pažįstamiems.

Tokios tai maždaug suglaustoje formoje vajaus 
sąlygos.

Kiekvienas LDS. narys ir “Darbininko” prenu
meratorius, norįs šiame vajuje pasidarbuoti ir gau
ti dovanas, būtinai turi Centre įsiregistruoti, t. v. 
pareikšti savo norą raštu, kad gavus visas smulk
meniškas informacijas iš Centro apie vajaus sąly
gas ir vajaus eigą.

Kviečiame visus į šį taip kilnų spaudos platini
mo darbą!

skuęas.

Posėdis įvyks ketvirta
dienį, lankričio 15 d., š 
m., Marianapolio kolegi 
joj Thompson, Conn. Kvie 
čiu visus šios Provincijoi 
Kunigu Vienybės nariu 
dalyvauti.

Kun. P. J. Juškaitis, 
Bostono Provincijos 
Kunigų Vienybės 

Pirmininkas.

Jung. Valstybes Pasiuntė Aš 
trią Notą Persijai 

_____ _________________________________________ __ '

LIETUVOS RANKDAR- VVashington —\Jungti- 
BIŲ PARODA KELIAUS nių Valstybių valdžia, pa 

PO VISĄ AMERIKĄ

Taip vadinama “Baltic 
Art and Handicraft Exhi- 
bition”, kuri lapkričio 3 d. 
pasekmingai užsibaigė pas 
B. Altman & Co., New 
York City, keliauja į kitus 
miestus.

Sekančioji, antroji, pa
roda įvyksta didžiulėje 
Philadelphios universalėje 
krautuvėje: Strawbridge 
& Clothier Department 
Store, — Market, Eighth 
& Filbert Streets, Phila
delphia, Pa. Čia paroda a- 
tidaryta lapkričio 7 d., ir 
tęsis 10 dienų. Parodos a- 
tidaryme dalyvavo Lietu
vos Gen. Konsulas P. Ža- 
deikis ir Estijos konsulas. 
Vietinė lietuvių kolonija 
sudarė bendrą komitetą 
parodai patrinizuoti.

Trečioji paroda įvyksta 
lapkričio 21 d. pas Hutz- 
ler Brothers Department 
Store, Baltimore, Md. Čia

siuntė aštrią notą Persija 
už tai, kad Persijos valdi 
ninkai buvo areštavę A' 
merikos lakūnus John H. 
Wright ir John Polando, 
kuomet jų motorui suge
dus jie buvo priversti nu
sileisti Persijoj. Jie daly
vavo Anglijos — Austra
lijos lenktynėse.

BAISI ŠEIMOS TRAGE
DIJA

Stoneham, Mass. —Joel 
E. Lidąuist 27 m. vyras, 
turbūt išėjęs iš proto, nu
žudė savo žmoną ir du kū
dikių: vieną 2 metų, o ki
tą 12 dienų amžiaus it 
pats pasikorė. Kaimynai 
pastebėję, kad Lidąuistįų 
namuose, 58 Wright St. 
labai tylu pradėjo įtarti ir 
po 14 vai. pranešė polici
jai. Policija įsilaužusi J 
stubą rado baisų reginį.

------------------—

55.000 ŽMONIŲ PALIKO 
BE PASTOGES

Snringfield, Mass. —A- 
lerandras Kaminski 23 m. 
žmo^žudvs. kurs laukda
mas kalėjime mirties bau- parodą atidarys Lietuvos 
smės iam naskelbimo, pa
bėgo iš kalėiimo ir ke’es 
savaites siaustėsi. Dabar 
vėl tano pagautas Albanv 
N. Y. ir pargabentas at
gal i Snringfield kalėjimą, 
kur laikomas tvirtos sar- pač čia augusi lietuviško- pastogės. Nuostoliai s 

| gybos priežiūroje. ' | ji jaunuomenė. L. G. K. kia 2 mil. dolerių.

laikinasis atstovas Dr. M. 
Bagdonas iš Washingtono. 
Baltimorės lietuviams tai 
maloni naujiena ir jie jau statistikos .žiniomis, pe 
daro pasiruošimus, kad taifūną žuvo 41 žmogus i 
paroda pamatytų visi, y- 55 000 žmonių paliko t

Manila, — Oficialiomis
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Antradienis, Lapkričio 13, 1934.
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Įvietinės žinios
LANKĖSI

“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi kun. J. Skalandis, 
kuris dabar yra vikaru 
airių parapijoj, Peabody, 
Mass. ir kuriam yra pave
sta aprūpinti to miestelio 

' ir apylinkės lietuvius. Jis 
jau yra nemažai lietuvių 
grąžinęs Katalikų Bažny
čion.

Kun. Skalandžio rūpes
čiu ir pasidarbavimu West 
Lynn, Mass. airių par. ba
žnyčioje įvyks misijos lie
tuviams nuo lapkričio 18 
d, iki 25 d.

Misijas skelbti atvyksta 
misijonierius kun. I. Abro
maitis iš LaSalette, Hart
ford, Conn.

lava Martinkaitė, gyv. 164 
W. 6th St.

Liudininkais buvo Juo
zas Slatkevičius ir Ona 

■ Kasparaitė.

CURLEY IŠVYKO
ATOSTOGOMS

Išrinktasis Mass. Vals
tybės gubernatorius Ja- 
mes M. Curley po sunkaus 
darbo išvyko į Sea Island, 
Georgia atostogoms. Pa
kely, buvo sustojęs Wa- 
shingtone ir ten padarė 
visitą prezidentui Roose- 
veltui.

SEKMADIENIO 
VAKARAS

MIKE
Baltramiejus Šleževi

čius 56 metų, gyv. 96 En- 
decott St., Boston, Mass. 
Mirė lakpr. 8 d., savo duk
ters namuose, 5 Sudan St.. 
Dorchester, Mass. Jis A- 
merikoje pragyveno per 
35 metus. Paliko sūnų ir 
vedusią dukterį. Palaido
tas su mišiomis lapkr. 10 
d., 9:30 v. r. šv. Mykolo 
Kapuose.

JUNGTUVES

Sekmadienį, lapkričio 11 
d., šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje priėmė Mote
rystės Sakramentą Motie
jus Matačiunas. gyv. 137 
Bowen St. ir p-lė Stanis-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia
lus pamokas duoda 

vaikams.

Adresas: |
933 E. Broadvvay, -- 

SO. BOSTON, MASS.

i

Netikėtai užklupo mane 
sekmadienis “ So. Bostone, 
kaip žydą “šabasas”.

Kišenėje dar buvo “bin- 
zų vakarienei” centas, ku
ris viliojo mane išliuosuo- 
ti jį, iš mano kišenės kalė
jimo, kur nors “slapiojo 
baro” gražioje užeigoje.

Na, užeisiu ir paliksiu 
šį centą į pirmą pakely 
“sustiprinimo” užeigą.

Šviesos mirguliuoja ir 
aš čia pat prie užeigos 
’ango. Norėjau įžengti, 
bet lyg kas sulaikė ir pa
sižiūrėjau pro langą, į šla
pio jo baro sėdinčius... ir 
ką matau!?... Vienas ki
tas, viena kita... snargli 
pakabinę, nosimis bado 
“šlapiąjį barą”, kaip, dzū
kų busilai varliaudami 
Fui, kol gyvas būsiu į šios 
rūšies “pasilinksminimo” 
vietas neužeisiu, ir cento 
iš mano kišenės kalėjimo 
šiems tikslams neišvaduo
siu.

Einu iš didžiosios gatvės 
pilnas “įspūdžių” į mažės 
nes gatves.

Nejučiomis prieinu prie 
didelio namo. Tai buvo 
bažnyčia. Žmonės matyt 
renkasi. Žingeidumo vilio
jamas pasekiau ir aš. Lai- 

| ptai žemyn. Nemaža salė.

DIXIE KOKSAS
Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 

DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — Šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą.. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje;., ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną
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WHITE FUEL CORPORATION
900 East First St.,

Tel. SOUth Boston 4500

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Vide-pirmlninkė — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

E Tel. So. Boston 3422 
*et RašL — Bronė Ciunienė, 
29Gould SL, West Roibury, Mass. 
Tel Parkvay 1864-VV 
tk Rašt. — Marijona Markoniutė, 
83 Navarre SL, Rosi indale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
dininkė — Ona Staniuliutė. 
105 West 6th St, So. Boston, Mass 
rųrkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia R<t, So., Boeton, Mass. 
■Km Globėja — E. Janušonienė. 
1426 Columbia Rd., So. Boeton, Mass. 
Mugi ja savo susirinkimus laiko kas 
antrų ntarninkų kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobnžnytlnėj sve-

Žmonių neperdaugiausiai 
Visi svetimi Bet tiek tie 
žmoneliai užsiėmę savo 
draugiškais pasišnekėji
mais, neseka nepažįstamo
jo. Prisiglaudžiau prie 
stulpo ir manau sau patir
siu, kas per susirinkimas.

Čia man pasidarė jauku. 
Nors ir nepažįstami susi
rinkę žmoneliai, bet matyt 
kitoki, kaip, kad prie “ba- 

jro”. Muzika švelniai laiką 
į lydėjo. Pasirodė gražus 
I jaunuolis, kuris labai nuo-
■ širdžiai kalbėjo Vyčių or
ganizacijos reikalu ir ra
gino visus remti jaunimą, 
kad jam pridavus ryžtu
mo veikmę. Perstato va
karo programos vedėju

■ rodos, p. N., kuris pasitei
sinės paprašė kleboną pa
sakyti kalbą.

Klebonas kaip vienas iš 
senesniųjų veikėjų apibu- 

į dino vyčių užsimezgimą 
: šioje ir artimose kolonijo
se ir vistik pagyrė vyčius, 
pabrėždamas, kad ar 
šiaip, ar taip imant vyčiai 
šį tą daro ir jie yra aukš
tesni jaunimo tarpe, lietu
vybės budintojai. Kalbėjo 
ir kitas jaunas kunigėlis 

į Dertraukos laike, kuris 
pranešė susirinkusiems, a- 
pie įvyksiančius iš eilės 

j parengimus. Pra nešta 
programos vedėjo, kad šį 

’ vakarą įvyksta vaidini
mas “Pražvdo Nuvytusios 
Gėlės”. Bežiūrėdamas ir a- 
tydžiai besekdamas vaidi
nimą ir pamiršau, kad vė
lokas laikas užklupo. Bėg-

i

I

DAKTARAI

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906

OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, • 
Boston

Į Tel. So. Boston 0823 Į
LIETUVIS DANTISTAS i

ĮDR, M. V. CASPER |
(KASPARAVIČIUS)

Į 525 E. Broadway, S. Boston Į
Ofiso Valandos

: Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki: 
= 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir| 
Įnedėldieniais, taipgi seredomis nuo: 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray Į X__  __________s■ UHIIIItlIiyillMiHIlIttmittHUUilIKKIHHH milHIIMMIltHIH

<

*

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel.' So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
cuo 6 iki 9 1. vakare. švenLų dienų 

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

i
ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINE 

D-JOS VALDYBA
Pirm. — J. Petrauskas,

24 Thomas Park, So., Boston, Mass. 
Vice- pirm. — V. Medonis,

1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Gllneckis,

5 Thomas Park, So. Boeton, Mass. 
Fin. Raštininkas — Alb. Neviera,

16 IVinfieid SL, So. Boeton, Mass. 
Iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zalkis,

7 Winffeid St., So. Boston, Mass.

IDraugija laiko ausirinkimus kas tre
čia nedėklienj kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
K. 7th Stn So. Boeton, Mam.

251 W. Broadvay, 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. dienų, 
gulintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)
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Cambridge miesto ligoni
nėn ir išegzaminavus, ras
ta, kad jis pavojingai su
žeistas.
Daugiau Žinių nuo Teles

foro Znotino
Telesforas Znotinas, bu

vęs ekspertas ir dabarti
nis vyresnysis radio ope
ratorius M. S. Yomachichi 
laive, atsiuntė daugiau ži
nių apie save iš Australi
jos. Australijoje jis buvo 
sustojęs Brisbane, Sedney 
ir Melbourne miestuose, 
kur šiuo laiku pavasaris 
ką tik yra pasirodęs viso
je savo gražumoje. P. Zno
tinas vyksta dabar . Ade
laide, kur laivan Yoma
chichi bus prikrauta ta- 
voro eksportui į J. V. ir 
Kanadą. Jisai rašo, kad 
bus jam gana sunku su
grįžti iš šiltų kraštų į mū
sų šaltą kraštą. Jis taipgi 
linki visiems savo drau
gams geriausio pasiseki- 
mo, ko mes ir jan^ irgi 
linkime.

“Ar aš galiu čia

“Taip”.

“Ar tas neuždrau.

“Taip”.

“Tuomet aš bū«

I

i

I

I

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, Mara.

MŪSŲ NAUJA BŪSIĄ NTI GYDYTOJA
P-lė Veronika Budreviči ūtė, 20 m. amžiaus, gyv. s u savo tėveliais 259 

5th St., So. Bostone, kuri už poros metų baigs aukštuosius medikalius moks
lus. neseniai pasižymėjo egzaminuodama kūdikius Amerikos Legiono suruoš
tame sveikiausiųjų kūdikių konteste. Tai būsianti gabi gydytoja. Ji prakti
kuoja kasdien pusę dienos Miesto ligoninėje.

P-lė Veronika yra Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesionalų 
jos Centro Vice-Pirminink ė, Šv. Petro par. vasarinės mokyklos ir 
nes mokyklos mokytoja, veikli parapijietė.

Šis vaizdas parodo p-lę Veroniką ir išegzaminuot ą sveikiausį 
riant.

P-lė Veronika Budrevičiūtė yra baigus Šv. Augustino airių par. pradinę ir 
aukštesnęję mokyklas. Jos tėveliai Stasys ir Katrina Budrevičiai išgyveno A- 
merikoje apie 30 metų. Kun. K. Urbonavičius, klebonaudamas Lowell, Mass., 
juodu sušliūbavo. Jos brolukas Petras, 18 m. amžiaus, šiais metais baigė Bos
ton Latin School.

P-lei Veronikai linkime laimingai užbaigti aukštuosius mokslus.

W.

organizaci- 
sekmadieni-

kūdikį sve-

damas.į savo gimines nak- mo, tikimės, kad dalyvaus kaimynai Cambridge’čiai 
vynės, džiaugiaus, kad skaitlingai ir apylinkės 
taip gražiai ir maloniai profesionalai, nes rengi- 
praleidau vakarą. Toks mo komisija išsiuntinėjo 
jaunimo parengimas tik- visiems specialius kvieti- 
rai yra džiuginantis, nes mus.
kiek ten lietuviškumo...! | Mūsų profesionalai — 
Garbė jums vyčiai! Būdė- ™
kit tautos sargyboje!

“Slapukas”.

• v

L. VYČIŲ KUOPOS 
PARENGIME,

pertraukoje kalbėjo kun. 
K. Jenkus. Jis pranešė, 
kad kitą sekmadienį soda
licija ir Marijos Vaikelių 
draugijos rengia krutamu 
paveikslų programą, kad 
Sodalietės turės “Whist 
Party” šio mėn. 21 d. ir 
kad Choras rengia “Įvai
renybių vakarą”, lapkri
čio 25 d. Dvasios vadas 
pridėjo, kad choras, kuris 
susideda iš 75 narių tikrai 
stropiai prie to parengimo 
ruošiasi.

ateities vadai; nuo jų pri
klausys jaunosios kartos 
likimas. Jie beabejo įver
tins vyčių — jaunimo or
ganizacijos darbus ir pa
rodys jaunimui nuoširdų 
mą.

Gauta žinių iš kaimyni- 
i nių miestelių, kad jauni
mas skaitlingai atvažiuo-

JAUNIME!

Ar žinote, kad lapkričio 
— Nov. 14 d. įvyksta vy
čių didžiulei šokiai? Ritz- 
Plaza salėje, 218 Hunting- 
ton Avė, Boston, Mass.

Ritz-Plaza salė gražiau
sia, viliojanti kiekvieną; 
grindys šokiams patogios.

Gros visų plačiai žino
mas Roy Ellis and his So- 
ciety orkestras.

Jaunimas uoliai ruošia-

Lankytojas: 

žuvauti?”

Policininkas:

Lankytojas:

sta”.

Policininkas:

Lankytojas:

čiau suimtas”

Policininkas f “Taip”. (‘II Tra 

vaso ’ Rome).

PARSIDUODA
ANT GREITŲJŲ

ŪKĖ, 17 myliij nuo Boston’o. 
33 akeriai žemės, 18 galvijų, 3 
arkliai, 60 naminių paukščų, šie
nas ir ūkio įrankiai. Yra elektros 
šviesa ir vanduo iš miestelio.

Kreipkitės:
1326 North Street, 
WALP0LE, MASS.

t
I
i
♦
1
I

Šokiams vadovauja gra
borius J. Kasparas. Visi 
žinome jo gabumus. Tad 
užsitikrinam sau “good 
time” šokiai prasidės nuo ■ 
8 ir tęsis 12:30 ryto. Visi 
į šokius!

iŠokikas.

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONĄ

Į

VALENTINA MINKIENĖ'i
Duoda piano muzikos pamo-j 

kas vaikams ir suaugusiems, t 
Vartoja naujausią metodą mo-» 
kinimo. Mokina klasišką ir pcuj 
prastą muziką.

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

Tel. So. Boston 3317.

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite i krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

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

Pranelis
Pereitą savaitę, Feliksas 

ja į šokius, būtent: iš W> Petrulis, gyv. 601 E. 5th 
rcester, So. Worcester ii’ St., turėjo nelaimę. Jo vai- 
Norwood, Mass. ruojamas sunkvežimis su-

Taip-gi skaitlingai or-1 simu^ su kitu sunkveži- 
ganizuojasi Lynn’o jauni- m*u Cambridge.
mas ir neatsiliks mūsų Jisai buvo nugabentas 
------->--------------- --------- :______ i______ _________________ * ______

‘si į šokius. Apart jauni-,

GRABORIAI |

DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimynų na

mas su visais Įtaisais ir krautuve 
' ant pardavimo. Taipgi, Įptoj vie
toj Kriaučio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metų. Kainos pri
einamos. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
pas Charles Zakarian, 623 E. 

j ^ixth St., kampas L St., So. Bos
ton, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
256 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel: 4110

i

i 
i

i

I

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 B. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

4

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

K. SIDABRO
Ofisai Naujoje Vietoje 

808 W. Broadvay,
Ant antrų lubų 

So. Boston, Mass.
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t Sveikiname Garbingąjį
Kun. Aleksandras Bublys MIC

“Yra šalis, kur upės teka linksmai tarp girių ū- 
žiančių ir meiliai tarpu savęs šneka, tarp giesminin
kų vėversių... Ten užaugau, iškentėjau aš kančias vi
sas ir pamėgau, pamylėjau vargdienio dūmas”, šie 
mūsų dainiaus Sekupasakos žodžiai pilnai atitinka 
mūsų išeivijos rašytojui, poetui, kunigui-misijonieriui 
ir dvasios vadui kun. Aleksandrui Būbliui, M. I. C. 
Įdomu klausytis garbingojo dvasios vado gyvenimo 
nuotykių. Jojo, kaip Šv. Pauliaus Apaštalo, nuotykių 
visa eilė; tiktai klausyk kaip jis pasakoja: kelias de
šimtis kartų daužė arkliai, keletą kartų skendau, po
rą kartų bolševikai vedė karti, šaudyti... Bet Dievo 
Apveizda kitaip lėmė: darbavęsis per 30 metų savo 
tėvynėje, atvyko į Ameriką eitų misijonieriaus parei
gą. Ir šiomis dienomis — lapkričio 13 d. sukanka 40 
metų kaip jisai jau yra Aukščiausiojo kunigu.

JAUNATVĖ
Kun. A. Būblys yra aukštaitis Svėdasų - Salų sū

nus, a. a. kun. kan. Juozo Tumo-Vaižganto jaunatvės 
draugas. Jisai gimė 1 d. gegužės m. 1872 m. kilęs iš 
turtingos giminės, bet, tėvui mirus, nepatyrė jaunat
vėje didelių ištaigų. Baigęs šešias gimnazijos klases 
Šaulių gimnazijoj, įstojo į Žemaičių kunigu seminari
ją Kaune. Lietuviškoji dvasia, giliai įleidusi šaknis 
jaunųjų klierikų gyvenime, smarkiai paveikė ir Alek
sandrą, kuris dar seminarijoj būdamas pradėjo reikš
ti savo poetinius gabumus. Per jaunas baigęs moks
lus, dvasinės vyresnybės buvo nuskirtas į Veliuonos 
dvarą, kame mokė griovo Zaleskio vaikus.

Griovų Zaleskių šeima buvo labai garbingą. Vie
nas jų brolių buvo arkivyskupu, šv. Tėvo atstovu In
dijoj. Paskui išaukštintas į Antiochijos patriarkus 
apsigyveno Romoje, kur po karo ir mirė. Patriarkas 
Zaleskis save laike lietuviu. Kada, karui pasibaigus, 
Romos lenkai kėlė dideles iškilmes ir šventino savo 
vėliavą, jie pakvietė Patriarką Zaleskį, kad tasai at
liktų minėtas vėliavos šventinimo iškilmes. Patriar
kas atsisakė. Čia žinoma būta kiek įtakos kun. kan. 
Kazimiero Prapuolenio. Lenkai Patriarko atsisakymu 
labai įsižeidė ir nuo tos dienos tapo jojo didžiausi 
priešai, nuo kurių garbingam Patriarkui teko nukęs
ti daug nemalonumų.

Tapęs kunigu, 13 d. lapkričio, 1894 m. kun. A. 
Būblys įvairiose parapijose ėjo dvasios vado — vika
ro ir klebono — pareigas.

DVASIOS VADAS
Kadangi kun. A. Būblys yra linksmo būdo asmuo, 

todėl būna žmonių mylimas. Daug čia žinoma prisi
dėjo ir didelis jojo nuoširdumas, šiandie tenka sutik
ti Amerikoje žmonių, kurie su pagarba mini savo bu
vusį dvasios vadą ir su juomi susiėję išrodo tartum 
būtų jojo artymiausi giminės.

Tikrąją dvasios vado vertę kun. Būblys parodė 
karo metu, kada jisai klebonavo Joniškyj, pro kurį 
pusė Lietuvos išbėgo į Rusiją. Patsai nebėgo ir kiek
vieną kunigą, bėgantį į Rusiją, karčiais žodžiais pa
kritikuodavo. Nevienas, jo paklausęs, sugrįžo pas sa
vo žmones kartu su jais vargo vargtų, karo baiseny
bių kentėtų.

Kada užėjo bolševikai, prasidėjo žudymai. Priete- 
lių iš anksto buvo kun. Būbliui pranešta, kad bėgtų, 
nes rytoj bolševikai sušaudysią. “Tegul sušaudo! — 
atsakė dvasios vadas — Aš savo žmonių nepaliksiu!” 
Iš tiesų, ant rytojaus, baigiant Šv. Mišias laikyti, at
vyko bęlševikų būrys vestųsi klebono sušaudytų. Pa
baigęs Šv. Mišias ir trumpai pasimeldęs, sutiko savo 
budelius. Klebonijoje gyveno jojo senutė motina, tar
nas, tarnaitės. Visi užlaužė rankas, kruvinomis ašaro
mis verkdami. Kunigui buvo leista įeiti į namus. Ji
sai turėjo durų raktą kišeniuje. Dėl susijaudinimo ne
gali greitai rasti reikalingojo durų rakto. Tik staiga 
už miesto pasigirsta šūviai. “Lietuviai ateina, lietu
viai ateina!” Pradėta šaukti. Bolševikai akymirksnyj 
išnyko, taip ir palikdami kun. Būblį bestovintį ir sa
vo rakto beieškantį...

Bolševikai Joniškį buvo užėmę ir antrą kartą. 
Tuojau buvo duotas įsakymas išrinkti dešimtį žy-

ganietis pastoracijos darbas jį paruošė visoms sritims 
darbuotis Dievo vynyne. | KŲ PAŠTO ŽENKLŲ

RAŠYTOJAS — POETAS j
Dievas suteikė kun. A. Būbliui daug gausių ma

lonių, kurių viena ryškiausių yra jojo lengva plunks
na. Šioje srityje jisai pradėjo darbuotis dar klieriku 
būdamas.

Tapęs kunigu, jisai įėjo į sutartį su daugeliu kitų 
sau panašių literatų, pasiruošiusių išleisti lietuvių 
kalbos žodyną. Buvo atliktas milžiniškas darbas, tik 
dėja tasai darbas įpusėjęs sustojo. Buvo reikalinga 
daugiau darbininkų, daugiau lėšų, bet visa to trūko.

Pirmutiniai jojo raštai pasirodė Petrapily j lietu
vių laikraščiuose. Paskui daug rašė Kaune ir Vilniuj 
einančiuose laikraščiuose, žurnaluose. Atvykęs į A- 
meriką šios srities neapleido. Nuolatos mums tenka 
skaityti jojo straipsniai mūsų periodinėje spaudoje. 
Daugiausia jojo raštų tilpo “Laive”. Kun. Būblys y- 
ra aukštaitis patrijotas. Jisai mano, kad kiekvienas 
aukštaitiškas žodis turi rasti sau vietos lietuvių lite- 
ratinėje kalboje. Esama, tiesa, aukštaitiškų ter
minų literatinei kalbai gal ir pritaikomų, bet jų esa
ma ir visai netinkamų.

Didžiuma kun. Būblio raštų, deja, yra rankraš
čiuose. Jų esama daug ir labai vertingų, tik nelaimei 
šiais sunkiais depresijos laikais, kuomet kovojama 
tiktai už duonos kąsnį, raštai yra antraeilėje vieto 
je— trūksta lėšų tiems raštams išleisti. Patys gra
žiausi jojo veikalai yra “Švenč. Panelė Marija”, ku
rio didelė dalis tilpo “Laive”, ir “Sekmadienio Pasis
kaitymai”. Reikia pastebėti, kad kun. Būblio stilius

LIETUVIAI ANT LEN-

Visuose anglų laikraš
čiuose lenkai pasigyrė, 
kad Pilsudskis, lenkų dik
tatorius ir Gen. Tadas 
Kasciuška ant lenkų paš
to ženklų esą lenkai.

The Detroit News įdėjo 
p. Onos Aksomaitienės 
straipsnį, kuriame ji tą 
lenkų tiksliai daromą 
“klaidą” atitaisė pažymė
dama, kad Pilsudskis ir T. 
Kasciuška ne lenkai, bet 
lietuviai.

P. Aksomaitienė laikraš
tininkams įteikė ir kitokių 
žinių apie lietuvius ir jų 
veikimą. Dėkojame jai.

Detroito žiedas.

o po jo tvirtovės pastatai 
prieš geležinkelio tiltą. 
Per kelias dešimts metų 
aplink Kauną atsirado 11 
fortų. Kalnuose buvo įtai
sytos kareivinės ir ginklų 
sandėliai. Kauno tvirtovėj 
apgyvendino daug kariuo
menės. Dėl to, kad Kaunas 
buvo paverstas tvirtove 
mieste nebuvo leidžiama 
statyti namus kaip dviejų

KUN. ALEKSANDRAS BUBLYS, M. I. C.
“Darbininko” bendradarbis, prietelis ir rėmėjas, šian
dien mini savo 40 metų kunigavimo sukaktį. Garb. yra labai originalus, gyvas, įdomus. Jojo raštai no- 
Jubiliejatui, ta proga, linkime ilgiausių metų. riai skaitomi.

Kiek tenka sužinoti, kun. Būblys turi jau didele
dalį parašęs įdomios, jumoristinės apysakos
šis Didžiavyžis” — kurioje daugelis tipų yra imta tie- aukštų. Nebuvo leidžiama 
siog iš jojo senųjų pažįstamųjų. Šiam veikalui skaity
tojų tikrai netrūks. Būtų gera, kad jisai nors pirmąjį 
tomą išleistų, jeigu jau ne atskirą knygą, tai bent ku
rio nors mūsų laikraščių atkarpoje.

Iš vertimų reikia pažymėti jojo išverstą iš vokie
čių kalbos prof. Šnuererio trijų' tomų veikalą “Bažny
čios Kultūra”. Šis veikalas, yra pasaulinis, vienas pa
čių žymiausių šio dvidešimtojo amžiaus monumenta
lių veikalų. Pusantro tūkstančio puslapių —trijų knv-

Snaudalis “Lep-

Garbingai tiek iškunigavęs, 
Žmonijai duoklę atidavęs, 
Turėtum, rodos, pasilsėt. 
Suspėjai sėklos daug pasėt 
Į karštas tikinčiųjų širdis 
Ir savo meile juos sušildęs, 
Iš ilgo darbo pertekliaus 
Galėtum laukti jau derliaus.

Bet ne. Tu dirbti nepaliovei 
Ir, ardams dirvą po senovei, 
Jauniesiems kelią dar skini 
Ir pavyzdžiu juos mokini. 
Prie to, užtaisęs skambią lyrą, 
Dainuoji dainą skaiščią, tyrą, 
Kilnius auklėdamas jausmus, 
Žemus slopindamas geismus, 
Kam reik sudrožti — tai sudroši, 
Kas reik papeikti — papeiki, 
Tai iškeli dorybės grožį, 
Tai patarimų suteiki.

Tarytum iš gausybės rago 
Eilėraščių sekli sriovė, 
Atradus įkvėpimo vagą. 
Visus žavėte sužavėj’. 
Lietuvių kalbą pamylėjęs, 
Draugavęs su tautos veikėjais, 
Su Vaižgantu, su Maironiu, — 
Ir čia ją nofri atgaivinti, 
Patriotingą skleisdams mintį,

Tarp iš taute jusiu žmonių. 
Gilių jausmų parodai galią 
Ir humoro turi gįslelę, 
Visame gyvas ir tikslus; 
Ir tiek daug kūrinių patiekęs, 
Numoji tik ranka — “tai niekis!” — 
Toks pasižeminęs, kuklus.

♦ * ♦

Taip triūsia tarpe mūs Snaudalis, 
Toks talentingas ir darbštus! 
Telaimina jį Visagalis 
Ir ilgus laiko dar metus!

statyti fabrikus, kad prie
šas užėmęs tvirtovę jais 
negalėtų pasinaudoti. Ir 
todėl Lietuvai atgavus ne
priklausomybę teko laiki
nąją sostinę kprti tokiam 
skurdžiam mieste. Ilgai 
rusai statė Kauno tvirtovę 
sudėjo į ją daug pinigo, 

gų po penkis šimtus puslapių — išleidimas šiandie tačiau ji Rusijos galybei 
stačiai nėra įmanomas, kas labai gaila, nes minėtas buvo menka atrama, 
veikalas žymiai praturtintų mūsų mokslinę literatūrą.

* * *
Kun. Būblys yra be galo darbštus žmogus: rašo, 

rašo,ir rodosi tam rašymui nebus galo! Naktimis prie 
darbo sėdi iki antros, trečios valandos. Paragintas 
daugiau susirūpinti savo sveikata, kaip paprastai lin
ksmai numoja ranka — “Baikės”! teatsakvdamas. 
— Tiktai jūs, jaunieji, žiūrėkit, kad nepersidirbtumė
te; aš jau pratęs!— Ir reikia nusileisti, nes jaunųjų 
nevienas jau išvirto iš vėžių, o kun. Būblys rašo kas
dien iki antrųjų gaidžių, kaip rašęs! — Tesuteikia 
jam Aukščiausis sveikatos ir savo palaimos taip link
smai sveikam ir tvirtai atšvęsti sau ir 50 metų auksi
nį kunigystės jubiliejų! J. N.

Kas Beliko išKaunoTvirtoves

• v

Aplink Kauno iš trijų jau nuvyko į priemestį Vi- 
pusių stūkso aukštesni pi lijampolę, 
hmėliai, kurių angos pa
dabintos raudonomis ply- ruoštas didelis kariuome-: 
tomis. Tai Kauno tvirto
vės fortai ir kiti įrengi- juo buvo nepatenkintas, 
mai. Tai stūkso buvusios 
Rusų galybės liekanos. 
Tvirtovę pradėjo statyti 
Rusijos caras Aleksan
dras m.

I 1860 metų vidurvasary 
Kaune buvo didžiulė ruo
ša. Visi miesto gyvento 
jai dabino savo namus tai- reikia paversti tvirtove, 
sėsi rusiškas vėliavas. Vis kuri Rusijos galybę gintų 
laukė atvykstančio caro iš vakarų. Bematant A- 

! Aleksandro m. Žandarai leksandras įsakė šį savo 
i lūpindamiesi caro apsau- sumanymą vykdyti. Tūks- 
ga žmones suiminėjo sodi
nė į^alėjimus, darė kra
tas. Skirta dieną ties da
bartine Kauno Rotuše gru 
dosi minios smalsuolių. 
Kiekvienas veržėsi į pir- 
mesnias vietas norėdamas

Amerikoje daugelyj parapijų jam teko ir dabar carą arčiau pamatyti. Ne- 
dar tenka skelbti rekolekcijas, misijas. Prireikus, ėjo trūkus žibančių palydovų vagonais plaukė iš Rusijos 
Kenosha, Wisc. parapijoj ir klebono pareigas, nuo ku- apsuptas atvyko Aleksan- gilumos.
rių buvo atsisakęs; kada reikėjo, ėjo kolegijoj ir dva- dras m. Pasisveikinęs su Pirmiausia buvo prade- 
sios vadovo pareigas bernaičių kolegistų naudai. H- j laukusiais žmonėmis tuo- . tas statyti fortas Fredoje,

J. K.
i

I nepasinaudojo. Jisai į visą tai tepasako “Baikės” ir,
miausiųjų miesto piliečių, jų tarpe kleboną, rabiną, ir juokdamasis, numoja ranka. Visą savo gyvenimą ji- 
sušaudyti, kad parodžius gyventojams savo galią irĮ saį ištaigų neieškojo ir jų nepaisė. Jausdamas savo 
juos įbauginus. Tik dėja, dar tą pačią naktį bolševi- širdyj aukštesnį Dievo balsą, meta turtingą parapiją, 
kams reikėjo iš Joniškio bėgti ir jie nespėjo savo ga- i ~ ‘ ............................................................
lios parodyti.

MISIJONIERIUS
Joniškio parapija yra viena didžiausių ir turtin

giausių Lietuvoje. Kun. A. Būblys buvo nejudomuo- 
ju klebonu. Ko daugiau bereikėjo? Tiktai gyventi Joniškyje pas jį į vikarus jam būtų tikęs, 
žmonių mylimam ir laukti kada dvasinė vyresnybė! 
apvilks jį purpuru, iškeldama į kanauninkus ar pre
latus. Ir šiandie jis tokiu jau senai būtų buvęs.

Reikia pažinti kun. Būblio asmenybė, kad supra
tus kodėl jisai šiomis visomis gyvenimo gerybėmis,

ištaigas, garbę — ir įstoja į vienuolyną, kad daugiau 
pasidarbuotų Dievo garbei ir sielų išganymui. Savo 
vyresnybes siunčiamas, jisai vyksta į Ameriką sun
kaus misijonieriaus darbo dirbtų. Vienuolyne jisai 
nuolankiai pavyzdingai klauso savo vyresniojo, kuris

kur stovėjo
Kauno įgulą. Čia buvo su

nės paradas. Tačiau caras

Ir supykęs smarkiai išvel- 
niavo karininkus.

Jau važiuodamas* caras 
susidomėjo Kauno apylin
kėmis. Tad po parado iš
važiavo arčiau su jomis 
susipažinti. Ir čia carui 
kylo mintis, kad Kauną

tančiai darbininkų iš visų 
Lietuvos ir Rusijos kam
pų suplaukė į Kauną ir ė- 
mėsi tvirtovės statymo 
Aplink Kauną išdygo ply
tų gamyklos ir geležies 
apdirbimo dirbtuvės. Sun
kioji statybos medžiaga

I Prasidėjus Didžiajam 
Karui, kuriame buvo var
tojamos naujausios tech
nikos priemonės vadovy 
bės nesugebėjimui, tvirto
vę ginti, ji buvo paimta 
labai lengvai per keletą 
dienų. Vokiečiai tvirtove 
nesinaudojo, nes ji jau bu
vo atgyvenusi savo amžių. 
Baigiantis karui Kauno 
fortuose apsigyveno būriai 
visokių bandytų, kurie 
smarkiai terorizavo Pa
kaunės gyventojus. Tik 
susiorganizavę Lietuvos 
savanoriai, bandytus iš 
Kauno fortų išgaudė. Pa
tys fortai buvo atiduoti 
miesto savivaldybei ir 
Krašto Apsaugos Ministe
rijai. Po karo iš Rusijos 
gryžo daug lietuvių trem
tiniu. kurie neturėjo prie
glaudos. Iš pradžių jie 
šiuose fortuose buvo apgy
vendinti. Aptvarkę savo 
suirusius namus bei ūkius 

Į tremtiniai iš fortų išsi 
kraustė. Ir dabar Kauno 
fortuose dar gyvena patys 
vargingiausieji priemieš- 
čių žmonės. Klaikus ir ny
kus vaizdas tuose fortuo
se. Vos įžengi tuojaus pa
matai žmonių kaukole, 
griaučius, kuriuos vorai ir 
pelės doroja. Beveik kas 
keli metrai stūkso išk 
gyliausi šuliniai. Nea 
gus žmogus gali lengvai 
juos įkristi. Iš forto 
dvokia pelėsiais ir ki 
biauriais kvapais. Apsi 
kius buvusioje Kauno tvi 
tovėje taip ir matai 
jos galybės nykstančia 
žymes mūsų žemėje.

Tsfc• - *
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Tikybinis Protestantų Judesysm?
----------------- Mačionytė, 13) “Ryto” D-

Šiais sumišimo laikais, nių susivienyti su Katali- jos namų saugotojas St. 
kada bedievybės banga ~kų Bažnyčią ir visą Angli- Ribokas, 14) Liet. Labd. 
siūbuoja visu smarkumu,..........................* ~.........  “ *
ir protestantams parūpo

ją prijungti prie katalikų D-jos namų saugotojas J. 
šeimos, tai Popiežius pas Vaičiulis ir 15) bendrabū- 
tatė sąlygą, kad visi epis- čio virėja Ant. Panavaitė. 

Bet kopalų dvasiškiai turėtų Visi pašauktieji Miesto
būti išnaujo šventinami, storastijoj buvo tardomi 
nes jų kunigystė labai a- 
bejotina, o tikėjimo daly
kuose abejonė del kunigy
stės negali būti pakenčia
ma. Ta sąlyga episkopą- rųjų jų žinioje esamuose

jų tikėjimo dėsnius, 
rimtai apsvarstę dalykus,

I prenumeratos kaina: jų vadai negali prieiti to-
:::::::::::: 8:22 kios ^vados, kuri galėtų 

tikėjimo klausimą pilnai 
išspręsti. Mat, krikščionių 
tikėjimas turi remtis ant 
tikros kunigystės ,nes ku- lams nebuvo priimtina ir namuose, dirbtuvėse, ben- 
nigas yra tikrasai tikėji- visas vienybės sumany- drabučiuose ir kitur buvu- 
mo vadas. Kokia gi pro
testantų kunigystė? Ji ne 
tik abejotina, bet aiškiai 
netikra ,nes Liuteris, nu-

Šį rudenį Kun. Al. Bubliui sukako 40 metų kuni- traukęs ryšius su sv. Tė- 
gystės. Gerbiamas jubiliatas esti kogeriausioj svei-

KUN. ALEKSANDRAS 
BUBLYS

v •

- — ~ 4.

Štai, Kaip Šreiberis Šeiminin
kavo Klaipėdos Krašte

Pašalinus Šreiberį iš sutaupų padaryti ir kraš- 
Klaipėdos krašto autono- to gyventojams paleng- 
minės valdžios priešakio, vinti sunkią skolų naštą, 
buvo susidomėta jo veik- jeigu to krašto seimelis 
la. Tuojau paaiškėjo, kad pajėgtų dirbti žmonių ge- 
jis j rovei. Gi dabar jis apie ū-

valdiškais pinigais rė- kišką Klaipėdos krašto 
mė priešvalst y b i n e s gyvenimą beveik negalvo- 
Klaipėdos krašto orga- ja, o visą laiką paverčia 

nizacijas, tik agitacijai prieš Lietu-
joms netik nedraudė va- ! vą.
ryti išdavimo darbą, bet Klaipėdos krašto ūki- 
ir pats tam darbui pritar- ninku įsiskolinimas yra 
davo. Dar blogiau, nes daug didesnis, negu kitose 
Šreiberis Klaipėdos kraštą Lietuvos dalyse. Skolų su- 
atvedė visiškai prie ban- tvarkymas yra labai pla- 
kroto. Jo ekonominė poli- tus ir sunkus klausymas, 
tika buvo taikoma ne kra- Iš viso Klaipėdos kraštas 
što ūkininkų gerovei, bet su savo ištekliais negalė

tų kaip reikiant skolų su- 
Paėmusi Klaipėdos kra-1 tvarkyti. Čia tiktai gali 

, dabartinė padėti Lietuvos centro vy
riausybė. Dabartinė Klai
pėdos krašto direktorija 
tuo reikalu jau darė žy
gių ir rado pritarimą.

Klaipėdos kraštas šiuo 
turi apie 40 milijonų litų 
skolų. Tai yra labai sun
ki našta, ypač žemės ū- 
kiui.

Klaipėdos krašte yra ak
tualus ir nedarbo klausi
mas. Mat, ten bedarbių 
tiek žiemą, tiek vasarą y- 
ra užtektinai. Šiemet Klai
pėdos lentpiūvės dirbo 
dieną ir naktį. Tačiau ten 
darbas dalinai baigėsi. 
Direktorija daro pastangų 
parūpinti naujos miško 
medžiagos, kad darbinin
kai darbo nenustotų.

Martyno Reizgio direk
torija steng’asi visomis 
jėgomis atitaisyti buvusio 
Šreiberio direktorijos klai 
das ir to krašto ūkį atsta
tyti į geresne padėtį.

Kaip dabar kalba patys 
Klaipėdos krašto gyvento
jai ,tai dar ir toliau Šrei- 
beriui esant direktorijos 
pirmininku, ne vienas to 
krašto gyventojas būtų 
atsidūręs visiškame ban
krote, nes iš valdžios eko
nomiškiems reikalams jo
kios paramos negaudavo. 
Vokiška direktorija valdi
škus pinigus švaistydavo 

tik apie kai kuriu tarinė komisija daugiau priešvalstybiniams d a r- 
Tsb.

rnio 9 vai. iki 14 vai. Tar
dytieji lietuviai pasakoja, 
kad storastijos valdinin
kas klausinėjęs, ar iš tik-

mas turėjo atpulti. į si tokia netvarka, kokia
Šv. Tėvas, nors labai no- yra pažymėta sanitarinės 

retų prijungti Angliją prie komisijos protokoluo s e. 
katalikų tikėjimo, to pa- Tardomieji asmens visa 
daryti negali, kol epiško- užginčiję. Tardant Liet.

_____  ____________ drauge nutraukė tą palų dvasiškiai nebus tik- Labdarybės D-jos bendra- 
katoj ir susilauks, Dievui leidžiant, ir 50 m. auksinio nuolatinę kunigystės eigą, rai įšvęsti, nes istorijoj y- bučių ir dirbtuvių vedėjus,
jubilėjaus, bet nekantri visuomenė nenori taip ilgai kuri ėJ° tiesį°^vnuo aP^’ ra buv§ faktH įrodančių, sako, po kiekvieno buvęs jų pražudymui,
laukti ir nori paminėti 40 m. sukaktį, ypač, kad ji ri- talų. Kitais žodžiais, Liu- kad Anglijos tikėjimo ku- šaukiamas šios draugijos
< 
singais literatiniais jubiliato darbais. Tiems darbams protestantų sektoje, 
pažymėti reikėtų parašyti atskirą jo kūrinių apžval- Į 
gą, kas, žinoma, čionai del stokos vietos padaryti ne
galima. Turėsime pasitenkinti tik trumpu paminėji
mu.

Kun. A. Bublio asmuo yra gerai žinomas Lietu
voje ir Amerikos išeivijoje. Lietuvoje jis praleido 
daug didesnę savo gyvenimo dalį. Išėjęs Šiaulių gim
naziją, gerb. jubiliatas įstojo Kauno Seminarijon, ku
rią pabaigė garbingai (cum Įaudė) ir buvo įšvęstas 
kunigu 1894 m. Vikaravo Šeduvoje, Rumšišky, Kalti
nėnuose ir Pandėly. Klebonavo Salose ir Jonišky, kur 
išbuvo apie 14 metų. Tam ilgam laikotarpy kun. Bub
liui teko pergyventi dvi revoliuciji: 1905 ir 1918 m. Ir 
pirmoj ir antroj teko nukentėti, daugiausia antrojoj, 
kuomet užplaukę bolševikai buvo pasmerkę jį mirti ir 
jau buvo bevedą į sušaudymo vietą, kai besnrogstan- 
tieji vokiečių šoviniai išblaškė raudonųjų plėšikų gau
ją, ir kun. Bublys beveik stebuklingai išliko gyvas ir 
laisvas. Teko jam taipgi pergyventi ir vokiečių oku
pacijos sunkmetį ir matyti visą gyventojų priespau
dą ir skurdą. Tie visi įspūdžiai tiek paveikė Joniškio 
kleboną, kad jis, atsisakęs nuo didžiulės parapijos 
valdymo, pasiryžo tapti vienuoliu ir įstojo į Tėvu Ma
rijonų Kongregaciją ir atvyko į Ameriką Ir čia, ne
žiūrint nuveiktų darbų ir rimto amžiaus, Tėvas Alek
sandras uoliai darbavosi, eidamas vienuolio - veikėjo 
pareigas: profesoriavo, važinėjosi su misijomis, kle
bonavo ir tt. Dabar pastoviai gyvena Marianapoly, 
kur eina dvasios tėvo pareigas ir prie to daro daž
nas ekskursijas į įvairias parapijas, duodamas misi
jas, rekolekcijas, pavaduodamas sergančius ar užver
stus darbais kunigus ir tt.

Tiek įvairiais apaštalavimo darbais užimtam, 
Tėvui Bubliui, bet gi nestinga laiko pagaminti ir lite- 
ratinių kūrinių ir tai ne bet kokių: yra parašęs ištisus 
tomus (deja, neatspausdintus) istorijos, ascetikos ir 
beletristikos srity. Prie to, su matematiškais ir filo
sofiškais gabumais jo asmenyje susiderino (kas labai 
retai atsitinka) muzikos, piešimo ir poezijos talentai. 
Toks darbštus ir gausiai apdovanotas asmuo mūsų iš
eivijai ytin dabar reikalingas, taigi tik natūralu, kad 
mes gerbiamam jubiliatui nuoširdžiai linkime ilgiau
sio amžiaus ir geriausios sveikatos. K.

šasi ne vien su kunigystės paminėjimu, bet ir su gau- teris panaikino kunigystę nigystė buvo nutraukta, pirmininkas kun. K. Čibi- što valdymą,
...................................... ’ • Anglikonams episkopą- ras, kuris turėjęs dėl kiek- Martyno Reizgio direkto- 

lams tas labai nepatiko, vieno pasiaiškinti, 
bet ką padaryti — prieš Į Pasibaigus tardymui, vi- 
faktus neatsispirsi. Nežiū- siems buvo pranešta, kad 
rint to visko, New Yorko jie turį ateiti dar spalių 
episkopalų vadas tvirtina, mėn. 18 d. 14 vai., kada 
kad jis katalikas (žinoma, būsią jiems pranešta apie 
ne Rymo katalikas).

Tasai Manningo pareiš- nius. Kai tie asmens kitą, 
dieną nuėjo storastijos 
valdininkas pranešė, kad 
esą nubausti pinigine bau
sme arba areštu šie as
mens:

1) K. Stašys —40 auks 
arba 5 dienas arešto, 2> 
kun. K. Čibiras — 300 au
ksinų arba 30 dienų areš
to, 3) I. Budzeika 
auks. arba 10 dienų areš
to, 4) M. Žukauskaitė — 
100 auks. arba 10 dienų a- 
rešto, 5) A. Cicėnas 100 
auks. arba 10 dienų areš 
to, 6) A. Mackevičiūtė —

Nubausti Vilniaus Lietuviai ■■Us-S2o7)
------------------- I dienas arešto, 8) Č. Karo- 

“Vil. Rytojus” praneša, darybės D-jos pirmininkas lis — 20 auks. arba 5 die- 
kad spalių mėnesio 13 d. kun. K. Čibiras, 3) “Ryto” nas arešto, 9) T. Lebedys 
lenkų sanitarinė komisija D-jos namų adminištrato- — 20 auks. arba 5 d. areš- 
apžiūrinėjo įvairiose Vii- rius J. Budzeika, 4) Lietu- to, 11) J. Vaičiulis — 15 
niaus miesto dalyse esan- vių Labdarybės D-jos gy- auks. arba 5 d .arešto. rįja galėtų dar daugiau 
čias lietuvių įstaigas, ben- dytojas dr. Šėmis, 5) Šv. Dr. V. šėmio, stud. V. j---------------------------------
drabučius, dirbtuves ir Mikalojaus bendrabučio Umbraso, M. Mačionytės 
šiaip namus. Apžiūrėjusi vedėjas A. Cicėnas, 7) Dr. ir A. Panavaitės bylos dar laikraščiai pranešė tik a- 
visur surašė protokolus. J. Basanavičiaus bendra- neišspręstos. pie lietuvių nubaudimus

Ryšium su tuo spalių bučio vedėja A. Mackevi- j Šio mėnesio 20 d. Vii- už “nešvarumus”. Argi to- 
mėn. 17 d. į Vilniaus Mies- čiūtė.. 8) Lietuvių siuvyk-' niaus lenkų laikraščiai pa- mis dienomis lenkų sani- 
to storastiją buvo pakvie- los vedėjas F. Kucharevi- rašė

9) Lietuvių kaltkal- aukščiau sužymėtų lietu- niekur kitur nesilankė? bams
Lietuvių vių dirbtuvės vedėjas Č. vių nubaudimus, pažymė- į O jeigu ir lankėsi, tai ne- Į

Komiteto pirmininkas K. Karolis, 10) Lietuvių bat- darni, kad, šie lietuviai esą jaugi ji visur kitur tokių \ Tikrą draugą per sielvar-
Stašys, 2) Lietuvių Lab siuvių dirbtuvės vedėjas nubausti už “nešvarumą.” pat “nešvarumų” nerado? tą pažinsi. Ennius
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Tačiau kažkurie protes

tantų vadai, ypač iš epis
kopalų atskalos, tvirtina, 
kad jų kunigystė esanti 
tikra. New Yorko episko
palų vyskupas Manning 
neseniai yra pareiškęs, 
kad episkopalų tikėjimas
gali vadintis katalikišku, kimas nepatiko ir kitiems 
nes jų kunigystė paeinan- protestantams. Jie čia į- 
ti nuo apaštalų ir niekad žiūrėjo episkopalų puiky- 
nebuvusi nutraukta; kad bę ir be atodairos pasisa- 
priimant į episkopalų tikę- kė, kadloks Manningo pa- 
jimą kitų sektų ministe- reiškimas neturės jokios 
rius, reikia juos visados įtakos į dalykų stovį: vis- 
įšventinti, nes kitose sek- kas pasiliks kaip ir buvę, 
tose kunigystės nėra, pas Ir jie turi tiesą. Kad skai- 
episkopalus ji esanti. Bet tytis kataliku neužtenka 
toks pareiškimas yra tik vieno pareiškimo. Reikia 
pareiškimu. Istorija jo ne- pakeisti visą tikėjimo es- 
įrodo. Keli metai atgal, mę, kuri remiasi ant tik- 
kai anglikonų episkopalai rosios kunigystės, 
buvo padarę rimtų žings- K.

• v

jų bylų sprendimo davi-

5C

rija krašto iždą rado be
veik visai tuščią. Pirmąjį 
mėnesį vargais negalais 
jai pavyko sukrapštyti 
pinigų valdininkų bei tar
nautojų algoms bei ki
toms neatidėliojamoms iš
laidoms. Tokia padėtis ir 
toks nusigyvenimas, kurį I 
rado dabartinė Klaipėdos 
krašto direktorija, gali 
būti atitaisytas tik palen
gva. Žiūrėdama didžiausio 
taupumo, dabartinė lietu
viška direktorija yra at
siekusi žymaus Klaipėdos 
krašto finansų pagerini
mo. Dabar jau nėra bai
mės, kad praėjus mėne
siui valdininkams bei tar
nautojams algos nebūtų 
išmokėtos. Vadinasi, jau 
gana daug yra atsiekta. 
Padaryta sutaupų maži
nant administracijos apa
ratą ir pačių valdininkų 
algas, kurios Klaipėdos 
krašte buvo daug dides
nės, negu kitose Lietuvos 
dalyse. Suprantamas, kad 
Klaipėdos krašto direkto-

Įsidėmėtina, kad lenkti

i

4

Krikščionybė ar Komunizmas?

(Paskaita LDS. kuopoms, kurią paruošė 
Kun. S. Kneižis.)

Artėja šalta žiema. Vargšams darbinin- 
kams sunkiausias pragyvenimo laikas. Daug 
daugiau visko reikia negu šiltoje vasaroje, gi 
uždarbis nedidesnis. Darbininkas mato kai 
turtuoliai aikvoja pinigų sumas įvairiems pa
silinksminimams ir pokyliams, gi jis neturi už 
ką maisto nusipirkti. Kodėl toks neteisingu
mas ? Kas tą neteisingumą galėtų prašalinti if 
jam vargdieniui palengvinti gyvenimo naštą?

I

sti šie lietuviai: 1) Laiki- čius, 
no jo Vilniaus

n

1. Kodėl žmonės dedasi prie Komunistų?

Gi todėl, kad jie nori žmoniškai gyventi, 
kad jie mato dabartinėje visuomenės tvarkoje 
nepakenčiamas blogybes. Tas blogybes aiškiai 
nurodė Popiežiai Leonas XIII ir Pijus XI. “Ne
daugelio žmonių rankose randasi visa gamyba 
bei prekyba. Saujelė kapitalistų nesuskaitomas 
darbininkų minias pavertė bemaž tikrais ver
gais.” Taip rašė Leonas XIII.

Turtuolių yra nedaugiausia. Bet jie yra 
^paskendę turtuose. Neturtėlių, suvargusių dar-

x_,-. L... '

liai, nuolatinis darbas turėtų vesti darbininką 
į nuosavybės įsigijimą; natūraliai, vedusio jo 

1 darbininko darbo užmokesnis turėtų tinkamai 
užlaikyti jo šeimą. Taigi tautos užduotis yra 
raginti ir pagelbėti darbininkams tapti nuosa
vybių valdytojais; nustatyti pragyvenimui 
tinkamą atlyginimą už darbą, kad turtai ne
būtų keletos kapitalistų valdomi, bet atitinka
mai išdalinti darbininkams.

f

2. Du Keliu.
Tai blogybei prašalinti yra du keliu. Po

piežiai ima vieną, komunistai kitą.
Popiežiai sako: “Permainykite šitą blogą 

gyvenimo būklę į gerą, atrasdami blogybių 
priežastis ir jas pataisydami. “Tai yra kelias į 
geresnį gyvenimą, į pastovią tvarką ir ramy
bę.

Komunistai sako: “Mas galime užimti tur
tuolių vietas ir jiems duoti tai, ką jie mums 
davė.” Tai yra kelias į nesibaigiančią klasių 
kovą. Jų programa yra: pirmiausia, klasių 
kova, paskui panaikinti privatinę nuosavybę 
gamybos bei prekybos.

Štai dar kitas kelių skirtumas. Ką mes ga

bininkų gi yra didžiausios minios. Šis faktas 
įrodo, kad turtai nėra teisingai žmonėms išda
linami. Ir, kai Leonas XIII, keturiosdešimty3 
metų suvirš rašė, turtingieji ieškojo labiau sau 
galybės negu nuosavybės. Jie nori būti kara
liais, karaliais anglių kasyklų, karaliais alie
jaus šulinių, karaliais pinigų. Su ta galybe jie 
ima sau pelną iš viso ir visų. Mes matome kai 
tie karaliai uždaro mažesnes dirbtuves, krau
tuves, atleidžia nuo darbo darbininkus ir jų 
vietoje pastato mašinas, Jiems neateina į gal
vą, kad kiekvienas žmogus turi gyventi, gi dar
bininkas atleistas nuo darbo negali pragyven
ti. O jei darbininkas jiems pasiskundžia, tai 
gauna atsakymą ieškoki darbo kitur, išvažiuo- _ ____
ki į kitą miestą, neauklėki šeimos, kreipkis prie j jime padarytu kacĮ Turtas nepatektų vis dau

v •

valdžios, daryki ką nori. Tačiau ir savo širdies 
užkietėjime jie jaučia darbininkų galybę. Ir 
bijodami streikų, minios sukilimų, per laikraš
čius, kurie daugumoje yra papirkti, ramina 
neturtinguosius, žadėdami ateityje didesnį už- 
mokesnį, didesnį prielankumą ir užuojautą. 
Vienok pažadai taip ir pasilieka. Jie yra įsiti
kinę, kad gali daryti visą ką nori, gerą ar blo
gą, kad tik sau daugiau turtų ir galybės turė
tų. Tikriau sakant, pas juos nėra klausimo ge
ra ar bloga, teisinga ar neteisinga, leistina ar 
neleistina, bet tik mano rankoje turtai ir ga
lybė, tai mano ir teisybe.

giau ir daugiau į keletos žmonių rankas? Ko
munistai sako: “Tegul visas turtas būna vals
tybės rankose”. Popiežiai sako: “Ne; pažiūrė
kime, kur jis turėtų būti jei žmonija sveikai ir 
natūraliai gyventų”.

3. Klausimo Išrišimas.
Popiežiai mato, pirmiausia, kad natūralu 

yra žmonėms turėti nuosavos žemės ir ją dirb
ti ir, kad sveika tauta turi daug žemės savinin
kų. Antra, kaslink darbininko ir darbdavio, jie 
mato, kad tai yra nenatūralu darbdaviui turtė
ti, o darbininkui pasilikti kai pirmiau. Natūra-

i

4. Užmetimas.

Čia vėl komunistai ir daugelis kapitalistų 
šaukia, kad Popiežių nurodymai neįvykdomi, 
nes iki turtas bus privatinė nuosavybė, turtin
gieji turtės, biednieji biednės. Du priešu, ku
rie nori vienas kitą sunaikinti stato ant klai
dingo mokslo.

5. Atsakymas.
Popiežiai atsako, kad prigimties teisės ne

veda į neteisybę, skurdą ir neapykantą, Afri
koje buvę kadaise gyventojų, kurių gyvenimo 
tikslas buvo kovoti vienas prieš kitą. Jei tie 
gyventojai sumažėjo, subiednėjo, sužiaurėjo, 
tai tik ne dėl to, kad prigimties įstatymai prie 
to veda, bet kad jie pasirinko nenatūraliai gy
venti, kovoti. Popiežiai išaiškina, kad tas ne
natūralūs. kontrastas tarp turto ir neturto, 
tarp gyvenimo gerybių ir skurdo yra ne dėl iot

8
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Su valdys Tikybų Spekulian 
tų Apetitus Lietuvoje
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Kaunas —Neseniai Vyr. 
Tribunolas sprendė vieną 
persiskyrimo bylą, kuri a- 
teity turės nepaprastai di
delės principinės reikš
mės. Ėmęs Tribunolo nu
tarimą taikyti gyvenime, 
bus žymia dalimi suvaldy
ti apetitai tų žmonių, ku
rie, nepaisydami nieko, 
vien savo įkarščiu vaduo- 
damiesi, stengdavos mai
šyti tikybas kaip piršti
nes. Jei žmona nusibosda
vo ar šiaip dėl ko nors kil
davo kokia nesantaika, 
tuoj ją mesdavo, pasida
rydavo dėl akių kitos ti
kybos nariu ir “vesdavo” 
vėl naują “žmoną”. Tuo į 
būdu susidarė ne viena 
tikrai šiurpi šeimos trage
dija. Bet

dabar jau taip lengvai 
spekuliuoti brangiomis 
vertybėmis nebebus ga 

Įima.
Bylos istorija tokia. 1919 !

m. vienas pilietis, St. M- 
kas, Krakių kat. bažnyčio
je vedė Viktoriją P-tę. Su-1 
grįžęs iš kariuomenės, ga-, 
vo valdišką tarnybą ir jo
je liko ilgą laiką dirbti. 
Tuo tarpu žmona gyveno 
tėviškėje, gaudama lėšas 
iš vyro. Bet vieną 1926 m. 
dieną, kai M-ienė auklėjo 
2 jų dukreles, vyras, pas 
ją atvažiavęs, pareiškė, 
kad daugiau su ja nebegy
vens. Tarp jų prasidėjo 
ginčai. Taip besiginčijant 
ir ėmus vienas kitą skųsti 
teismui, M-as 1928 m.

perėjo į evang. refor
matų tikybą ir padavė ir savo ruožu apeliavo į 
jų kolegijai prašymą, sinodą. Sinodas 1933 m 
kad juos perskirtų.

Mat, gyvenime ne vienas 
taip praktikuoja, kad ne 
galėdamas gauti Kat. Baž
nyčioj persiskyrimo, eina 
į evangelikus reformatus, • 
liuteronus arba stačiati
kius ir, ten be didesnių skundą Vyr. Tribunolui, 
komplikacijų už tam tikrą Bet kolegija jam skundą 
atlyginimą jį gauna. Per- grąžino, pranešdama, kad 
siskirti pas evangelikus- sinodo sprendimai esą ga- 
ref. galima net dėl 10 prie- lutini ir aukščiau neaps- 
žaščių: dėl neištikimybės, kundžiami, nes taip rodan- 
negalėjimo, nesugyvenimo ti jiems dar 16 a duotoji 
daugiau kaip 5 metus etc. Radvilo Rudojo privilegi-

Perėjęs į evang. refor- ja. Tada buvo kreiptasi į bet nebus išklausytas.

matų tikybą žmona ar vy
ras tuoj užveda bylą jų 
tam tikroj kolegijoj, kuri 
susideda iš pastorių, 3 pa
sauliečių ir vieno V. Pre
zidento skiriamo kolegijos 
prezidento. Kolegijos nu
tarimai skundžiami meti
niam jų suvažiavimui — 
sinodui, kurio sprendimai 
būdavo galutini. Jei sino
das patvirtindavo Kolegi
jos nutarimus dėl persky
rimo, tai išskirtieji vėl ga
lėdavo vesti. Nesant tarp 
šalių susitarimo, nepaten
kintoji pusė turėdavo pri
imti kolegijos nutarimą 
kaip nepakeičiamą, kadan 
gi, buvo manoma, jog ko
legijos nutarimai aukš
čiau neapskundžiami. Taip 
su laiku

tam tikros tikybos se
kėjų skaičius padidėda
vo proporcingai norin- j 
čiųjų persiskirti skai- i 

čiui.
Už perskyrimą evang.- 

reformatai vidutiniš k a i 
imdavo po 1.000 litų.

Taip ir šią bylą gavo 
spręsti kolegija. 1931 m. 
sp. 23 d. kolegija nutarė 
juos perskirti, kaip negy
venančius 5 metus ir dėl 
neištikimybės. Tačiau 
žmona tuo buvo nepaten
kinta ir apeliavo į sinodą. 
Sinodas, pavedęs tą daly
ką ištirti specijaliai komi
sijai, bylą grąžino antrą 
kartą spręsti kolegijai. Ši, 
išžiūrėjusi bylą, M-ko pra
šymą dabar jau atmetė. 
Bet šis vistiek nenusileido

“Aš Nepaisau
Kaip Salta

’Davaišių ir kitų sodžių, 
Raškutėniečiai tų 
Įmonių niekuomet 
mirs ir amžinai bus 
dėkingi.

birž. 25 d. nutarė jo skun
dą patenkinti ir persisky
rimą duoti.

Tačiau M-nės įgaliotinis 
adv. Samajauskas nė da
bar nenuleido rankų. Jis 
padavė per kolegiją dėl to

Vyr. Tribunolą. Nuo šio 
momento ši byla įgavo 
principinės reikšmės. Tri
bunolo bendrasis sus-mas 
išaiškino, kad M-kų byla 
yra teisinga Tribunolui, ir 
nutarę bylą išreikalavus 
iš kolegijos, ją išspręsti iš 
esmės.

Ji buvo žiūrima 1934 m. 
rūgs. 26 d. viešame posė
dyje. Po ilgoko šalių ginčo 
Tribunolas paskelbė spren 
dimą, kuriuo buvo panai
kintas sinodo nutarimas 
ir visa tos bylos teisena. 
Dabar jau yra parašyta ir 
to nutarimo motyvai. 
.Tuo būdu Tribunolas, iš
žiūrėjęs atsakovės skun
dą, pripažino jį esant pa
matuotu pagal Civ. Įst. X 
t. 1 d. 741 • str. Vadinasi.

kada abu susituokusieji 
yra įvairių krikšč. tiky
bų, jungtuvių panaiki
nimas priklauso tos ti-i 
kybos dvasiniam teis 
mui, kurios tikymos y- 

ra atsakovas
(šiuo atveju M-ienė). O li
gi šiol pakakdavo, kad 
vienas iš bylininkų būtų 
perėjęs kiton tikybon, ir 
bažnytiniai jų teismai iš
skirdavo, o dabar reikia 
dvas. teismo tos religijos, 
kurios yra atsakovas. Ka
dangi M-ienė yra katalikė, 
tai ir šią bylą turėjo sprę
sti ne evangelikų-reforma- 
tų, bet kat. dvasinis tribu
nolas. Evang.-reformatų 
sinodo nutarimai šioj by
loj panaikinamas, kaip pa
darytas nekompetetingo 
teismo. Čia ir yra visa 
naujovė. Teisininkų tikini
mu, šis

* sprendimas pa d a r ę s
ligšiolinėje praktikoje žiūoti Nepr. Lietuvon. Gir- 

lyg ir revoliuciją.
Kyla klausimas, kas bus 
su tomis poromis, kurios 
gavo persiskyrimus pagal 
ligšiol praktikuotus recep
tus. O tokių “gyvanašlių”, 
ištekėjusių arba vedusių 
antrą kartą, yra labai 
daug.
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1 Gardino Apskr.

gerų 
nepa- 
jiems
, ». >

\ •
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Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi šauks,

kad prigimties teisės taip tvarko, bet dėl tur
tuolių nesąžiningumo; dėl valstybės apsileidi
mo leisti vieniems turtėti, o kitiems badauti; 
kartais net pritaria ir taip pasidaro turtuolių 
įrankiu.

Žmonių nesąžiningumą gali prašalinti tik 
religija. Tačiau valstybė, gali dalykus sutvar
kyti, kuriuos pirmiau apleido. Valstybės yra 
pareiga rūpintis visų žmonių gerove. Koks gi 
tikslas turėti Valstybę, jei ji neturėtų sau di
džiausią pareigą visų žmonių gerovę? Jei var
žytinės veda prie didesnio neturtingųjų biednė- 
jimo, tai valstybė privalo tvarkyti varžytines, 
laikyti jas rybose, kad jos būtų visų gerovei.

6. Skirtumas.
Dabar priėjome didžiausį skirtumą tarp 

komunistų, turtų karalių ir Popiežių. Komu
nistai ir kapitalistai sako, kad žmonių gerovė, 
kaipo tauta, reikalauja tik, kad žmonės būtų 
gerai organizuoti pagaminti žemiškų gerybių. 
Sėkmingiau tą atsiekti, kapitalistai kartais 
priverčia darbininkus atsižadėti savo religijos, 
namų, kultūros; gi komunistai dar reikalauja, 
kad jie ir laisvės atsižadėtų. Popiežiai sako: 
“Darbuokitės ne dėl žūstančio maisto, bet dėl 
pasiliekančio amžinajam gyvenimui”. Žmogaus 
tikslas yra dangus. Visas jo gyvenimas, jo vei
kimas turi būti santykyje su Dievu. Užtat eko

Jau 32 metai, kaip buvo tokia šal
ta žiema, kaip pernai, bet D. & H 
Cone-Cleaned Anthracite apšildo 
mūsų namus. Tai tikrai parodo, 
kad didžiausiems šalčiams, ji tin
kamiausia anglis.” t
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LAWSONCOALandGRAINCO.
Tel. Brockton 6445

YARDAS IK OFISAS: 64 AMES ST., MONTELLO, iMASS.

Okupuotoje Lietuvoje
—

Švenčionių Apskr.
į 

turįs persikelti į Ceiki- j 
nius. Taip pat skaudu bu-' 
vo girdėti, kai buvusioji i 
šio skyriaus pirmininkė, o 
dabar iždininkė p-lė J. 
Kuzminskaitė pasisa k ė, 
kad ji dėl savo išvažiavi
mo iš Daugėliškio taip pat 
visus narius atsisveiki • 
nanti.

Šių dviejų narių išvažia
vimas N. Daugėliškio sky
riui yra didelis nuostolis, 
nes jie iki šiol daug dirbo 
ir stengėsi, kad vietos lie
tuvių organizuotas gyve- 

Neseniai čia buvo vietorr ! nimas būtų kuo įvairiau- 
Liet. Šv. Kazimiero D-jos 
skyriaus narių susirinki
mas, kuriame stud. Biaš- 
kauskas skaitė paskaitą, 
Susirinkusiųjų nuotaika 
buvo jauki, maloni. Tik 
pabaigoje susidarė nejau
kus įspūdis, kai sužinota, 

i kad vietos “Ryto” skaity
klos vedėjas J. Gulbinis

KUN. KUZMINSKAS 
TREMIAMAS IŠ OKU
PUOTOS LIETUVOS
N. Daugėliškis. — Išva

žiuoja kun. J. Kuzmins
kas. Iš Švenčionių apskri
ties tremiamas šios para
pijos klebonas kun. J. Ku
zminskas kito būdo nega
lėjo surasti, kaip tik išva-

dėti, jo išvažiavimui kliū
čių nebus.

sias ir pavyzdingiausias.
i— I Begūnavas. Dūkšto vals.i 

Kratos ir suėmimai. Spa
lių 8 dienos (pirmadienio) 
naktį šiame viensėdy pas 
kai kuriuos lietuvius gy
ventojus buvo namuose 
padarytos kratos, po kurių 
suimtas vienas jaunuolis,

nomijos srityje privalo būti toki tvarka, kad 
pagelbėtų žmogui siekti amžinojo tikslo, kad 
darbininkas turėtų laisvę natūraliai atlikti sa
vo pareigą, aprūpinti šeimą, kilti apšvietoje, ir 
sąžiningai Dievui tarnauti. Tai yra tikra žmo
nių gerovė. Valstybė privalo rūpintis, kad 
žmonės galėtų tinkamai savo tikslą siekti. 
Žmogus yra kilnus Dievo sutvėrimas. Ne viena 
duona jis gyvena. Duona labai reikalinga, bet 
tik duona nepadaro jo laimingu.

7. Komunistų programa.
Komunistų programa darbininkų klausi

me yra viena ir ta pati visuose amžiuose. Jie 
įkalbinėja varguomenei, juk turtuoliai yra ga
lingi, kad jų kontrolėje yra kariuomenė ir po
licija. Tačiau mažuma komunistų padarytų tą 
patį, jei tik įgautų kontrolę. Tas nebūtų sunku 
atsiekti jei tik žmonėse sukiltų nepasitenkini
mas. Kaip tą sudaryti? Jei komunistai sakytų: 
“Mums dirbkite vietoje turtų karaliams, pada
rykite mus pinigų karaliais”. Arba jei jie sa
kytų: “Visi žmonės bus pinigų karaliai”. Ne, 
tokiems Šukiams niekas netikėtų. Tai ką? Jie 
sako minioms: “Duokite mums pinigų karalių 
galybę; jie gana ilgai ją sau naudojo, mes pa
naudosime visos tautos, visos žmonijos gero
vei. Viskas ką darbas gali pagaminti bus pa
gaminta ir išdalyta lygiai visiems. Kaip ka

Kapiniškės. — Marcin
konių vals. Kapiniškiečiai 
nenusileidžia. Šio mėnesio 
14 d. buvo pakviesti į Mar
cinkonis 37 šio kaimo vai
kų tėvai, kur jie prieš val
sčiaus mokyklos priežiū
ros valdybą (Dozor szkol- 
ny) turėjo pasiaiškinti, 
kodėl jie neleidžia savo 
vaikų į tik ką įsteigtą Ka- 
piniškėse valstybinę mo
kyklą. Nuvykę kapiniškie-- 
čiai mokyklų priežiūros 
valdybai pareiškė, kad jie, 
naudodamiesi švieti m o 
valdžios duota teise, yra 
įteikę laiku Darželių vals
tybinės mokyklos vedėjui 
deklaracijas, kuriose aiš
kiai pažymėjo, kad jų vai
kai šiais mokslo metais 
mokysis Margionių ‘Ryto’ 
mokykloj ir todėl jiems y- 
ra nesuprantama, kuriam 
tikslui jie čia šaukiami. 
Jie pabrėžė, kad jie nėra 
prašę, kad Kapiniškėse 
būtų įsteigta mokykla, o 
kad mokytojas Garbotvs- 
ki sėdi ir nesulaukia vai
kų, tai, sako, jie nesą kal
ti. Mokyklų priežiūros val
dybos pirmininkas M. Pyt- 
ko kapiniškiečiams ėmė 
grąsinti, bet kapiniškie
čiai nepabūgo. Vienas vi
sų vardu pareiškė: “Jeigu, 
ponai, turite teisę bausti, 
tai bauskite, o mes savo 
vaikus leidom ir leisim tik 

j į “Ryto” mokyklą Margio- 
i nyse, kur mūsų vaikai mo
komi jų gimta lietuvių 
kalba”.

Po tokio kapiniškiečių 
pareiškimo valdybos se
kretorė Kordasowa liepė 
jiems išsiskirstyti, praneš
dama. kad šiuo reikalu bū
sią pasitarta su Gardinu.

f
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būtent, Juozas Mikštas 
Suimtasis nuvežtas į Šven-j 
čionis. Suėmimo priežastis į 
— nežinoma.

Raškutenai. Gauta gerų 
žmonių pašalpa. Kaip ži
nia, prieš keletą savaičių 
sudegė beveik visas Raš- 
kutenu sodžius. Nelaimės 
ištiktos šeimos nebeteko 
nei pastogės, nei duonos, 
drabužių. Geros širdies 
žmonės tuojau pasiskubino 
jiems padėti. Šalia gautos 
iš Laikinojo Vilniaus Lie
tuvių Komiteto stambios 
piniginės paramos, gauta 
daug aukų ir iš atskirų as
menų ir apylinkės lietuviš
kų sodžių, kurie aukojo ne 
vien pinigus, bet ir drabu
žius, audinius ir namų ruo
šos bei žemės ūkio įran-. 
kius. Tokios paramos raš
kutėniečiai turėjo iš Adu
tiškio, Linkonių, Mociškės, 
Aradnykų, Puociškės, Pii -* 
šteliškės, Varciškių, Kai-’
viskių, Davaikių, Lašiškių, Panevėžio vysk. Paltarokas.

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka,- 
skaito, namuose laiko blogų 
laikrašti ar knygų, ne tik 
nusideda Bažnyčios Įsaky
mams ir turi per išpažintą 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—

riuomenėje, visa kontrolė bus koncentruota, į 
bet tas bus tik daroma, kad kariuomenę palai- j 
kyti, kad ji būtų gyva, sveika, gerai apžiūrėta. į 
Taip mes tautą užlaikysime!”

Tai yra komunistų programa. Kai kas ak
lai į tą. visą tiki, miniose sukelia neapykantą 
ir kerštą ir revoliucija prasideda.

. e * . ’

8. Ne taip Gyvenime.

Tauta negali gyventi kai kariuomenė, nes 
kariuomenės gyvenimas nėra pavyzdys geram, 
ramiam gyvenimui. Tai yra nenormalus gyve
nimas, kur vyrai, padėję į šalį savo natūralias 
pareigas, atsižadėję savo laisvės eina kovotų 
su priešu, kuris kęsinasi neteisingai jų parei
gas ir jų laisvę suvaržyti. Kariuomenėje nevis
kas sklandžiai eina; ypatingai didžioje kariuo
menėje. Reikalingi daiktai nepristatomi į lai
ką, jie atsiranda kitur, o kur labiausia jų tuo 
metu reikia ten nėra. Nelengva yra kariuome
nėje gauti teisingumą. Kareiviai yra tinkamo 
ar netinkamo vado rankose; drausmė jiems y- 
ra svarbesnė už teisingumą. Tokį gyvenimą 
komunistai nori įvesti Į tautas.

9. Pasekmės.
Pirmiausia, toki programa veda prie išžu- 

dimo ir įkalinimo turtingųjų. Paskui, komu

nistų vadai pradės varžytis dėl galybės ir vie
ni kitus greitai varys iš vietų, žmonės, tikėda
miesi geresnės būklės, atsiranda po geležiniu 
diktatorių režimu. Jiems kalbama, juk revoliu
cijos idėjos yra pavojuje; didvyriai turi ginti 
jas savo gyvybe. Kas pasipriešina, kas nepa
tenkintas, tas yra kapitalistų įrankis, tokiam! 
gyventi nėra vietos.

Ir taip idealai dingo, žmonės pasilieka 
jaučią esą baisiausioje vergijoje; gi vadai, ko
munistai, nebesirūpina žmonių išlaisvinimu, 
bet varžosi tarp savęs dėl galybės minias val
dyti. Ir už dešimties, dvidešimties ar trysde- 
šimties.metų šalis vėl kapitalistinė valstybė,., 
vienos ar kitos partijos, vėl balsuoja, renka 
prezidentą. f'

Komunizmas yra liga. Kapitaližmas yra 
liga. Sveikata randasi, kuomet milijonai žmo
nių yra savininakais privatinių nuosavybių.

Katalikų Bažnyčia nuolatiniai moko žmo
nes, kad turtai privalo būti sąžiningai išdalin
ti, kad darbininkai turi gauti tinkamą pragy- 
venimui atlyginimą, , kad galėtų tapti nuosavy
bės valdytojais. Komunizmas, kuris atima nuo 
žmogaus naturalę teisę turėti nuosavybę ir pa
verčia jį Valstybės vergu, laimės bei gerovės 
neatneš • •• >
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESIHI. MASS.
darbą dirbo Brocktone irVIENA Iš NEDAUGE- ^gfieide.

Į Pradėjo rašinėti į ‘Drau
gą’ 1914 m. pradžioje, pa
sirašydama “Girios Duk
tė”, vėliaus įvairiais kitais 
vardais. Dabar dažnai ra
šo į “Darbininką”, pasira
šydama “Rutvilė”

P-lė Jokubaitė ir jos 
vienmintė p-lė Antanina 
Jakaitytė (kita Worceste- 
rietė) anksti susidomėjo 
moterų klausimu. Prade
da kurti Moterų Sąjungą. 
1914 m. pakviesta prie 
“Draugo” dar labiau įsigi
lina i organizavimo darbą. 
Įsikūrus Moterų Sąjungai, 
1914 m. eina centro pirm, 
pareigas. 1916 m. spalių 
mėn., įsteigus pirmutinį 
katalikių moterų žurnalą
“Moterų Dirvą”, imasi ant j Spalių 21, 1934. 
savo pečių sunku redaga
vimo darbą. Kadangi p-lė; pOs pirm. 
Uršulė buvo dar visai jau
nutė, tai tas alsinantis 
darbas pakirto jos geleži
nę sveikatą, taip, kad bu
vo priversta pasitraukti iš 
Moterų Sąjungos veikimo. 
Vėliaus, sveikatai sustiprė 
ius„ vėl mūsų Uršulė, vėl 
dirba Moterų Sąjungos ir 
visuomenės labui. Pereitu 
metu seimas ią išrenka į 
įstatų komisiją.

Sukaktuvių proga ir bu
vo surengta viena iš ma
loniausių sueigu. Įvyko 
pas 5 kuonos sąiungietę. 
p. Oną Sidabrienę 21 d. 
spalių, Šv. Uršulės dieno-

(P-)ę Uršulę T. Jokubaitę 
pagerbti.)

Faž kur esu girdėjusi 
patarlę: “Kas savęs nemo
ka gerbti, lai nelaukia sau 
pagarbos iš kitų!” Ta pa
tarlė gal ir teisinga, nes 
kas savyje Dievo duotą 
ve1 tybę tikrai gerbia ir 
brangina, tas visados tin
ka nai elgiasi, uoliai dar 
buojasi ir tuo sau kitų 
pagarbą pelno.

čia skiriu keletą eilučių 
p-lei Uršulei T. Jokubaitei 
ir vadinu ją viena iš ne
daugelio, ne dėlto, kad 
mes savo tautoje taiD jau 
mažai turėtume garbingų 
moterų. Jeigu taip jau vi
sai menkos būtume buvę, 
nebūtume galėję išlaikyti 
savo vienintelės A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos ir jos 
organo “Moterų Dirva.”

Šiais metais minime 20 
metų p-lės Uršulės litera- 
tinio ir visuomeninio dar
bo sukaktuves. Uršulė iš 
gimimo žemaitė, gimusi 
sausio 23, 1897 m., Urči- 
niškių viensėdijoje. Kalti
nėnų parapijoje, iš tėvų 
Vincento ir Teresės (Mo- 
tejaičiutės) Jokubauskų.

Atvežta į Ameriką 5 me
tų amžiaus. Pradini moks
lą, baigė Worcestervie. to
liau lankė vakarinius auk
štuosius kursus ir oaga- 
liaus American Intema-

je. Sąjungietės iš 5 ir 69 
kuopų ir jų draugės su
ruošė šaunias vardines sa
vo narei, vienai iš pirmųjų 
Moterų Sąjungos tvėrėjų 
ir Sąjungos pirmajai Cen- 

1 tro pirm, p-lei Uršulei T. 
Jokubaitei.

P-lei Jokubaitei įėjus į 
vidų patikta sveikinimais 
ir apdovanota gražių gė
lių bukietu, kurį įteikė 
Mass. Valstybės direkto
rė p. T. Mažeikienė. Po 
gardžių užkandžių, p. M. 
Urmonienė, 5 kuopos pir> 
mininkė jautriais žodžiais 
pasveikino Garbės Viešnią 
ir gražiai atpasakojus 
šias “Gintarės” eiles:

EI, RUTVILE!
-Skiriu p-lei Uršulei T. .Jaku baite!

Ei. Rutvilė Literatė, 
Draugės tiesia ranką jau, 
Šventinti Tave sesutė, 
Ilgų metu linki Tau.

Dvidešimts metų sulaukti, 
Literatiškoj dirvoj, 
Draugės suėjo pagerbti, 
Jūsų vardinių dienoj.

Sėsk prie stalo imkie plunksną, 
Rašyk lakštą ir daugiau. 
Siųski j “Moterų Dirvą”, 
“Darbininką”

1
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ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ—

SVARBU

NUPIGINTOS 
VAKORTĖS Į 

PUSI

Aprubežiuotam
mui Europoje

T. A T. 
ABI

būvi-

/

Atsiklauskit savo agento

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Hamburgo . ’ * "

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo 
BREMAN Bremerhavene užtikrina 

patogi!} kelionę j Kauną

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

252 Boylston St., Boston, Mass.
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ir toliau. 
Gintarė.

Po to pakvietė 69 kuo- 
p. Mažeikienę 

vesti vakarą.
P. Mažeikienė sudėjo sa

vo linkėjimus ir pakvietė 
kalbėti p. V. Liutkienę, 
kuri savo kalboje atpasa
kojo p-lės U. T. Jakubai- 
tės gyvenimą ir darbuotę.

Taipgi kalbėjo apie jos 
visuomeninę ir literati- 
nę darbuotę p. O. Sidab
rienė, p. M. Vaitekunienė, 
p, V. Ručinskienė, p. M. 
Daugėlienė, ir eilė kitų. 
Muzikalę programą išpil
dė p. V. Putelienė ir p-lė 
B. Sidabraitė. 2

Surengtoje puotoje ne 
vien norėta pasveikinti p- 
lę Uršulę su vardinėmis, 
bet ypatingai įvertinti jos 
ilgų metų darbuotę Sąjun
goje.

P-lė Jakubaitė, būdama 
rimto būdo, reklamos ne
mėgsta. Ji dažnai yra iš
sitarus: “Tegul žmogaus 
darbai už jį kalba”, ta- 
čiaus kitus įvertinti, para
šyti apie jų gražų veiki
mą ji pirmutinė. Kiek ma
žai svarbos tepriduoda 
savo asmeniui, parodo, 
kad ir šis karekteringas 
jos išsitarimas tą vakarą: 
“Tikrenybėje ne man šian
dien garbė, bet tiems žmo
nėms, kurie vedė į šį kelią 

i ir tas įdejas dėl kurių vi
sos darbuojamės”.

Bet žmonės, kuriems

t

Kodėl Verta Skelbtis ‘Darbininke
1— “Darbininkas” kaipo vienintelis lietuvių darbiniu- ; 

kų laikraštis šioje šalyje, yra plačiausiai skaito
mas, ir iš jame telpamu skelbimų kiekvienas ge
riausiai susipažysta su įvairiais biznio reikalais, 
kaip: pirkimo, pardavimo, išsirendavojimo, mainy
mo, patarnavimo ir tt. ir tt.

2— Lietuviai darbininkai darydami įvairius biznio rei
kalus, greičiausiai atsikreipia į paskelbtuosius 
“Darbininke” biznio duomenis.

3— “Darbininke” pasiskelbiąs visuomet randi greitą
atsiliepimą, kas padeda: profesionalo, biznierio, ar 
kitokio amatininko gerovei. '

J
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Visiems rašai pagyrimus, 
Garbingas ir gausus poete! 
Tai priderėtų ir nuo mūs 
Tau kiek pagarbos apturėti.

Deja, mūs’ polėkis sunkus: 
Galūnės kietos nesitašo, 
žodžius patiekiam tik menkus, 
Nes įkvėpimo nėr’ nė lašo. 
Priimk ir tai. Nors galvos sausos 
Ir lūpose nėr’ iškalbos, 
Bet mūs’ širdžių jausmai yr’ gausūs, 
Ten meilės pilna visados. 
Ir kaip gi Tavęs nemylėjus, 
Kaip Tavo darbus užtylėjus?

♦ £ ♦

Garbingas ir gausus Snaudali! 
(O, koks tai vardas netikslus!) 
Apsirinkai sau tokią dalį,’ 
Kad net pavydas ima mus. 
Nuo šio pasaulio pjedestalo 
(Kur kits būt’ buvęs iki galo) 
Nušokai, tik ranka numojęs, 
Ir, į Marijonus įstojęs, 
Pavargėlių mazgoji kojas.

Daug valdęs ir valdyt galįs, 
(Turėjai vikarus kelią), 
Viskuo patenkintas — ir staiga 
Nutraukęs savo valios eigą, 
Nors dirbęs ilgai ir vertai, 
Visų mažiausiu pavirtai.

Iš kur tos mintys — kilnios, drąsios, 
Iš kur tiek milžiniškos dvasios?

# * *

Kam žūt beveik jau lemta buvo 
Nuo bolševikiško šautuvo, 
Kas matė savo gimtą šalį 
Sumintą, verkiančią, kraujuos, 
Ar tas dar prisirišti gali 
Prie ašarų pakalnės šios?

Snaudalis matė daug vargų, 
Klastos ir nuodėmės vergų, 

.Bangos žiauriausio ištvirkimo —
Ir jo širdis tol nenurimo, 
Kol vietą ramią sau surado 
Arčiau prie Dangiškojo Vado. 
Dabar jis jaučiasi saugus — 
Ne šio pasaulio jau žmogus.

Bet dirbt pasauliui nesiliovė. 
Visuomet ant sargybos stovi: 
Kas reik pabaust — jisai pabaudžia 
Tiksliai, pašiepiančiai ir skaudžiai.

Bet meilės daug daugiau parodo. 
Iš savo talentų aruodo 
Jausmingą lyrą išsitraukia 
Ir gražią dainą mums užtraukia. 
O mes, aplinkui susispietę. 
Jį sveikinam: “valio, poete!”
•

v •

J. K.
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Todėl ir verta skelbtis “Darbininke”. Skelbimus siųskite:
I

366 W. Broadway
“DARBININKAS”

So. Boston, Mass.

■grįčią ar klojimą. Mat,; 
Užulėnio kaime dar yra 
labai charakteringų tikrų j 
mūsų krašto senoviškos 
statybos pavyzdžių, kuriij 
niekur kitur Lietuvoje be
veik neužtinkama. Į mu
ziejų būtų sudėti įdomūs 
žvejybos įrankiai, kraičių 
kubilai, girnos, vežimai, 

i žagrės, staklės ir kiti dai- 
j ktai, kurie visi yra ne 
gamtos, bet žmogaus ran- 

į kų darbo padarinys. Da
bar tiriamos sąlygos to- į 
kiam oro muziejui Prezi- i 
dento Antano Smetonos 
tėviškėje įsteigti. Tsb

Šie išveža iš mūsų krašto 
gana stambias pinigų su
mas. Pastebėtina, kad kai 
kurie sprunka į Palestiną, 
neatsiskaitę su skolinin
kais. Skolintojai, nenorė
dami nukentėti, kreipėsi, 
prašydami neišleisti Pa
lestinon tų žydų, kurie no
ri apleisti Lietuvą skolų 
neapmokėję. Tas prašy
mas patenkintas. Apskri
čių viršininkams įsakyta 
nesutvarkiusių skolas iš
važiuoti neleisti.

AUKSO MEDALIS UŽ 
LIETUVOS VĖŽIUS

♦
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVOJE STEIGIA- jami tos šalies charakte- 
MAS ORO MUZIEJUS ringi senoviški pastatai ir 

------------  kiti įdomūs daiktai. Ta-
Daugelyje valstybių y- čiau pats muziejus yra at- 

ra visa eilė taip vadinamų 
oro muziejų. Juose saugo-

virame ore. Ypač daug to
kių oro muziejų yra Šve
dijoje. Lietuvoje žemės ū- 
kio rūmai taip pat rengia-' 
si įsteigti oro muziejų.

Jau dabar vienas kitas 
šiam muziejui eksponatas 
yra gautas. Iš Žemaitijos 

kas geriau įvertins ir ap- į Kauną yra atvežta Vy- 
rašys p-lės Uršulės Joku- tauto Didžiojo laikų tro- 
baitės darbuotę literatinė- ba, kokių šiandien Lietu
je ir visuomeninėje dirvo- voje beveik nėra, 
je. Aš gi padariau savo 
dalį. Ligija.

tenka su Ja darbuotis yra 
kitokios nuomonės apie ją 
ir tai pareiškė gausiu at
silankymu ir gražiomis 
dovanomis. Gal ateityje

Telefonas. Plaza 1350

JONAS GREBLIAUGKA'
Graborius ir Balsamuotojas 

423 8 PACA STREET 
BALTTMORE MD

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
687 S. Paca St 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrėbus paruoSiu 

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel — South 0083

NAUJA ŠNIPINĖJIMO 
BYLA SSSR-e

Vienas kaltinamasis 
nuteistas sušaudyti

•'i

Kaunas — Už Lietuvos 
vėžius eksportininkas Ra
čkauskas gavo iš prancū
zų aukso medalį. Jis su 
prancūzais varo intensy
vią vėžių prekybą ir gau
na daug užsakymų. Rač
kauskas nori gauti leidi
mą, kad ir po termino jam 
leistų vėžius gaudyti.

Maskva — Vyriausio 
tribunolo karo kolegija 
nagrinėjo Leningrade šni
pinėjimo organizacijos by
lą. . Organizacija turėjusi 
tikslą rinkti žinias apie 
karo laivyno pajėgas ir ka 
ro aviaciją karo dirbtuvė
se. kuriose gaminami gin
klai. Be to, organizacija, 
rinkusi žinias apie laivi
ninkystės ūkį Leningrado 
ir Murmansko uostuose.

Svarbiausias šnipinėji
mo organizacijos narys 
buvo vokiečių pilietis 
Fuchs, kurio artimiausias 
padėjėjas ir bendradarbis 
buvo austrų pilietis Kot- 
gassera, dirbęs kaip tech
nikas Murmanske. Susira
šinėjimas tarp jų buvo ve
damas šifru. Šnipinėjimo 
organizacija buvo pritrau
kusi į savo darbą ir eilę 
Sovietų piliečių. Ji dirbo 
Leningrade ir Murmans
ke. Vienas iš svarbiausių
jų agentų Leningrade bu
vo Borcikavskis, kuriam 
buvo pavesta sutartais 
ženklais Leningrado plane 
pažymėti karo dalis, stam
biausias apsaugos įmones, 
aerodromus ir karo sande ■ 
liūs. Panašų darbą Fuksas 
pavedė čekoslovakų pilie
čiui Kadlecui, pasiūlyda
mas jam sudaryti eskizą, 
kuriame būtų pažymėtos 
Leningrado elektros sto
tis, dujų dirbtuvės, kaip 
galimas oro puolimų ob
jektus- karo atveju. Kadle- 
cas, užuot išpildęs jam pa
siūlytą darbą, pranešė a- 
pie tai OGPU.

Kotgasseris Murmanske 
įtraukęs į šnipinėjimo dar 
bą 3 Sovietų piliečius 
Grinfeldą, Petrovskį ir 
Golubčikovą, kurie rinkę 
įvairias slaptas žinias a- 
pie karo ir prekybinį lai
vyną Murmansko uoste.

Rugpiūčio mėn. visi pa
minėti asmenys buvo su 
imti. Pas Fuchsą, Kotga- 
sserį ir Borcikovskį buvę 
surasta šnipinėjimo me
džiagos. Teismas nuteisė 
Fuchsą 8 metus kalėjimo, 
Kogasserį —6 metus, Bor
cikovskį, kaip tėvynės iš
daviką, teismas nuteisė 
sušaudyti; Petrov skis, 
Grinfeldas ir Golubčiko- 
vas buvo nuteisti po 10 
metų kalėjimo.

TURINČIŲ SKOLŲ NE
LEIDŽIA IŠVAŽIUOTI

Žemės Ūkio Rūmai su
manė Lietuvos oro muzie
jų įsteigti Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos 
tėviškėje. Tačiau pačioje 
jo tėviškėje Užulėno kai
me kiek sunkiau tokį mu
ziejų steigti, nes tas kai
mas dabar jau baigiamas 
skirstyti į viensėdžius.

Tačiau jeigu neatsirastų 
nesuardyta ištisa sodyba, 
tai būtų kaime nupirktas 
tam tikras žemės sklypas 
ir į jį suvežti muziejui 
skirti eksponatai. Stengia
masi Prezidento Antano 
Smetonos tėviškėje išsau
goti ir nupirkti bent vieną yra nemaža ir turtingų.

■v • v •

Tarp išvažiuojančių iš 
Lietuvos į Palestiną žydi;

>»

KUN. DR. BONA VENTĖ 
BOS PAULIUKO, O. P. 

MISIJOS
18 d d., Šven-Lapkr. 12

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.

J

REIKALINGAS
VARGONINKAS 

Reikalingas tuojaus ge
ras vargoninkas. 

Kun. 'J. Čižauskas, 
1313 Westminster Avė., 

Detroit, Michigan.

» 
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t 
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♦« »
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t 
t 
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Tel. 5-2576 ♦

KAZ. W. TAMULIONIS i
I

♦

♦«
♦

WORCESTER, MASS. į

ADVOKATAS

390 Main St.,

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORVOQD, MASS. 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

SIENINIŲ KALENDORIŲ 
1935 M.

Nauji dideli Lietuviški ir 
Lenkiški kalendoriai

A. F. SWERTRA 
135 Newbury Street, 

Lawrence, Mass.
Tel. Lawrence 2074

I

t

CLIFFORD’S
SERVICE STATION

VIRTUVES PEČIAUS
ALIEJUS — 7y2c.

Taipgi parduodame:
LYNN ALIEJAUS
ŠILDYTUVUS

Tel. 6394
588 No. Main St., 

BROCKTON, MASS.
I

I
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NAMŲ SAVININKAI!
Jus galite sutaupyti daug dolerių taisant ar statant sau namus. Pirkite Dabar!

Lentas ir Kitokią Medžiagą - Žiemai Duris ir Langus - Plumerių
v

ir Šildymo Įrankius
Statymui Geležies Reikmenis - Maliavą ir Sienoms Popierį-Sto

• . __ v

gams Dengti Medžiagą: Smaluoto Popierio ir Singelių

e

Visokių Rusių Vamzdžių (pipes) ir Sujungimo dalių. Mes Supiaustome ir Gvintuojame Vamzdžius 
Sulig Jūsų Reikalavimų.

Visa medžiaga namams nuo Rūsio (Skiepo) iki Stogo galima gauti pas

GROSSMAN BUILDING SUPPLY CO. - BROCKTON TELEPHONES
S030 - 5031

69 - 73
NORTH MONTELLO ST.

Draugiškumas
Moto.

Trokštu draugo arčiau: juo 
tikėti galfu:
Jis kaip audra nujaus mano 
sielos skausmus;
Paslapties neišduos savo vei
du tamsiu
Ir per amžius paliks, kaip ir 
aš, neramus. Maironis.

Žmogus nemėgsta gy
venti vienas: kiekveną sa
vo gyvenimo laikotarpi 
jis ieško draugų, su ku
riais pasidalytų savo var
gais ir džiaugsmais. Jis 
tiesiog ilgisi kitų žmonių 
draugystės. Gera draugy
stė paturtina žmogaus ži
nojimą, moko palankumo

I

I UŽ DYKĄ BANDYMAS 
REUMATIZMUI

Mes turime Reu
matizmui gerą me
todą, kuri mes ma 
lordai nūs 1 ų s i m 
kiekvienam Mo latt- 
rafčio skaitytoju:, 
kurs paraitys mum.v 
Jei jus turite skan. 
smus sąnariuose, jet 
j ūkų sąnariai yra 
sustingę, jei jus tu
rite kęsti skausmus 
orui pasikeičiant, 
štai jums yra proga 

paprastą, pigų metodą,

Nuo Neuralgišku

naudokite
ANCHOR

Skausmu

PAIN-EXPELLERI
Pain-Expellens visuomet

palengvina skausmus

ir įpratina, gražiai, tinka
mai elgtis. Bet draugystė 
nėra jau toks paprastas 
dalykas. Žmogui, ieškan
čiam gero draugo, tenka 
kartais nusivilti ir patirti 
skausmo ir apgaulės.

Kartą Gohte paklaustas, 
kas yra pasauly švenčiau
sio, jis atsakė: “Tai, kas 
žmones jungia!” “O kas 
gi žmones jungia ?” — ga
li ne vienam kilti klausi
mas. Tur būti, nė kiek 
žmogus nesuklys, atsaky
damas, kad stipriausiai 
žmones jungia meilė. Mei
lės ryšiai yra tokie stip
rūs, jog ir mirtis nepajė
gia jų sutraukti. Meilė 
mus suartina su mylimuo
ju; ji išmoko mus tą my
limąjį gerbti ir branginti. 
Draugų meilę vadiname 
bičiuliškumu ar draugiš
kumu. Skirtumas tarp bi-

charakterio bruožus, turi 
tų pačių idėjų ir siekia tų 
pačių idealų. Bet ne visi 
supranta, koks privalo bū
ti geras draugas. Didieji 
išminčiai į ši klausimą į- 
vairiai atsako. Pasak Ci- 
ceros, geras draugas yra 
“alter ego”; pasak Aristo
telio — viena siela dvie
juose kūnuose”; o “drau
giškumas”, —sako Lacor- 
daire — “yra jungtuvės 
dviejų sielų, kurios susi
jungia atlikti gyvenimo 
uždavinį”. Gerai įsigilinę 
į šiuos didžiųjų išminčių 
pasakymus, mes prieisi
me vienos išvados, kad vi
si reikalauja iš gero drau
go ištikimybės ir atsida
vimo.

Prieš pradedant drau
gauti, reikia gerai ištirti 
draugo charakterio savu
mus, kad pasitikėdami, 
žinotumėm, kuo mes pasi
tikime: “Fide, sėd eni Vi
de!”

Jei draugiškumas reika
lingas visokiame amžiuje, 
tai jis daug daugiau rei
kalingas jaunystėje. Šį 
laikotarpį, kada atsiranda 
daug kelių vedančių pa- 
klydiman, kada vienuma 
darosi nepakeliama ir ka
da labai dažnai jaučiamas 
reikalas būti padrąsintam, 
draugas bus tas angelas 
sargas, kuris mus saugos 
nuo nedorovingumo ir nuo 
blogų palinkimų. Jis bus

v •

Verkia Studento Širdis
(Studentų ilgesys savo 

mylimojo Vado -kun. dr. J. 
Navicko, Marianap o 1 i o 
Kolegijos Rektoriaus).
Tave išstipo girios žalios, 
Tau sekė pasakas laukai. 
Ir margame gėlių daržely, 
Rausvai žydėjo tau var

gai E. A)f. V.

Žavūs vargonų liejas a- 
kordai liūdnai silpnėja, 
skęsta koplyčios tylumoje. 
Tingiai laksto vargoninko 
pirštai po klavitūrą...

Mišios baigėsi. O mal
dos ? Ne. Jos veržiasi plau
kia iš lūpų visų ir lyg 
sparnuotieji kyla aukštyn. 
Aukštyn ir aukštyn prasi
muša, prasiskverbia pro 
lubas, debesius bei pas- 
laptingąsiąs aukštumos 
erdves. Kyla studentų 
maldos prie Vieno, už vie
ną — visų aukštesnį ir ga
lingesnį, visų brangiausi 
ir mylimiausį. Kruta, šna
bžda nekaltos lūpos, kalba 
nuliūdusi širdis, dirba ne
nuilstamoji mintis.

Ir prie ko gi jie kreipsis, 
prie ko jie šauksis prašys, 
jei ne prie viską Galinčio 
ir Žinančio bei Turinčio? 
Ir už ką gi jų maldos te
plaukia jei ne už tą... tą 
jų mylimąjį, jei ne už jų 
idealą, jųjų meilės tėvą— 
vadą? Ir verkia ir kalba

drąsus žingsniai, turiningi 
žodžiai, linksmas ir sim
patiškas veidas, vaidenas 
moksleivio vaizduotėje.

Prisiminus Jį liūdna ir 
smarkiai plaka

j pamėginti ____ __
kurs pagelbėto šimtams. ’

Mes nusiųsime jumą pilną pa
keli 7 dienų išbandymui veltui Ir 
jei norėsite daugiau naudoti, tai 
galite padaryti maža kaina. Mes 
kviečiame panaudoti už dyką 7 
dienas. Pasiųsk savo vardą ir a- 
Ireaą tuojau: Rom Rheuroa Tau 
(X, Dept. X-0, 3516 N. Irving Ar., 
Chlcago, I1L

čiuliškumo ir draugišku- tas gerasis, kuris mus Dū
mo nedidelis: bičiulišku- desio valandose paguos ir 
mas remiasi asmenybe, o žadins energija, kuri mus 
draugiškumas — darbu. 
Bičiulius suveda jausmų 
ir minčių ypatybių vieno
dumas, o draugus — ne 
jų asmens, bet bendra kū
ryba. Bičiulis ilgisi vienas 
antro, nes jie turi daug ką 
vienas antram pasakyti. 
Draugai tuo tarpu ne. 
Dažniausiai esti taip, kad 
draugas tampa bičiuliu.

Kiekvienas jaunuolis su
pranta, kad draugystė tai 
yra dviejų artimų žmonių 
santykiavimas ir, kad tik
ras jo draugas gali būti 
tik tas, kurs turi panašius

stums priekin ir aukštyn. 
Be tokio draugo sunkus ir 
liūdnas gyvenimas. Mūsų 
poetas Maironis tai pasa
ko šiais žodžiais:

“Man liūdna buvo ir sunku 
Keliaut gyvenimo taku 
Be draugo, dar jaunam;
Kame pažvelgsi akimi. 
Taip liūdna vien vienam”.
Jaunuoliai neneigia, kad 

juos įžengiančius į gyveni
mą, sutinka daug sunke
nybių. Jie pasiryžta ben
drai kovoti, kad apsaugo
tų savo širdį ir valią. “Su
siraskite tokių draugų, 
kurie, jei ne visuomet bus 
prie jūsų širdies, tai bent

visūomet jūsų širdyj ir 
kurie savo meile, savo 
patarimais ir savo perser
gėjimais jums -gelbės ir, 
pagaliau, padarys jus nu
galėtoju”. — F. A. Vuil- 
lermet.

Draugai, sugyvendami, 
daro vienas antram dides
nę ar mažesnę įtaką. Ne 
veltui yra sakoma: “Pa
sakyk man, kas yra tavo 
draugas, o aš pasakysiu, 
kas tu esi”. Jaunuoliui rei
kia saugotis blogų drau
gų, nes blogieji.moka pri
vilioti, ir jų įtakoje silp
nesnieji, nė nesi jausdami, 
pradeda eiti tuo keliu, ku
ris juos nuveda į pražūtį. 
Bloga pradžia dažnai ky
la iš netikusio draugo”, 
sako lotyniška patarlė. 
Geriau būti vienam, negu 
draugauti su lengvapėdiš
kais žmonėmis. Kiekvie
nas išsitaręs jaunikaitis 
privalėtų visuomet laiky
tis Ruckerto pasakymo: 
“Draugauk tik su geres
niais, kad tuo būdu, jų ___
padedamas,^ tavo siela ^idė mūsų širdys vil-

I ties bangose, susilaukus 
Jį po audringų dviejų sa
vaičių, kurios kaip metai 
slinko lėtai... “Grįžo! Su
grįžo!” skrido skambėjo

kais skruostais riedėjo ir žiūrėti. Jo maloniai skam- 
krito tyliai ant ąžuolinių būs balselis, skubinantieji 
suolų... “Išvažiavo! Išva
žiavo!” virpėjo liūdnas ai
das Kolegijos rūmuose. 
Nubalo, surimtėjo veidai 
liūdesio apgaubti, suplakė,
sutvaksėjo širdys skaus- griaudu, 
mo suspaustos. Ir prasidė- nuliudusi širdis, gyslose 
jo ilgos ilgos ir liūdnos il
gesio dienos...

O, Dieve! Kaip ilgai vi
sa tai tęsis?... Kaip ilgai 
ilgesio skausmas 
spaus, griauž širdį? Vieš
patie! Kodėl Jam vargti, 
kentėti? Ar Jis mažai dar 
privargo, mažai prikentė
jo ? ‘ Jėzau gailestingasis, 
suteik Jam tos jėgos... ku
ri Jį mums grąžintų mū
sų tarpan, o grįžusį nieka
dos neatskirtų.
Akys ašarose mirga dar 

Jį išvysti, plaka jaunųjų 
širdys juo dar pasidžiaug
ti... Šimtas jaunuolių, kaip 
berželiai svyruonėliai, Ta
vęs šaukęs, prašo... Teuž- 
klysta, Viešpatie, keliau
jantis po platųjį pasaulį 
Tavo žvilgsnys ir ant šios 
moksleivių gūžtelės, ka- 

vargšė moksleivio širdis... me šimtas jautrios lietu- 
“O Viešpatie, o Dieve,., vio sielos nuliūdusiųjų 
brangiausis galybių galy- klupo... Teišsiskverbia į 
be! Išgirsk, išklausyk prie jos vidų Tavo pasigailėji- 
Tavęs kreipiančiojo, Tavęs mo spindulio krislelis ir 

tenusviečia jųjų širdys 
linksma žinia: Jis sveikas, 
grįžta prie jūs... Kiek 
džiaugsmo patirtų jaunuo
lio širdis, jėgų, ryžtumo 
naujiems darbams. Jau- 
minim nroanrorS

teka karštas kraujas —il
gesys krutinėję...

Tylu. Už lango gražiai 
patekėjusi saulė žaidžia 

uaus medžių viršūnėse, 
laukai, miškas... Dangus 
mėlynas, balti lyg suodžių 
vėjo perpūsti debesys vie
tomis užkloja dangaus 
mėlynę, giedroje alsuojan
čią saulę bei ramumą.

Kenčia moksleiviai lū
pas surakinę... liūdnai ošia 
pušynas...

Šarūnas, (L. K.)
SUJUDO IR PARYŽIAUS 
LIETUVIAI DARBININ

KAI

matosi
w •

prašančiojo su pilnu šir
dyje ilgesio skausmų, tar
ną — jaunuolį. Grąžink 
mums, mūsų vienintelę 
paguodą — ateitį, mūsų 
vadą. Suprask mus...

i Linksmai ir džiuginau- nuolio lūpos prasivėrė, a- 
kis sumirksėjo ir nublan- | 
kęs jojo veidas svajinga 
šypsena pralinks m ė j o. 
Vaizduotėje slan k i o j a 
šviesūs džiugingi vaizdai... į 

Nyki tyla gaubia koply- 
aidai. “Dėkų, dėkų Tau, o čią, tik duslus, sunkus ir 
Dieve...” dėkojo mokslei-' gilus alsavimas veržiąs iš 
vių širdys. Ir juokias, dai- > moksleivių skausmu sle-

Paryžiuje gyvena apie 
100 lietuvių darbininkų. 
Jie turi savo organizaci
ją “Lietuvis”, prie kurios 
priklauso 70 narių. Šiomis 
dienomis “Lietuvio” pre
zidiumas pirmą kartą 
kreipėsi į Draugiją Užsie
nio Lietuviams Remti, 
prašydamas atsiųsti lietu
viškų knygų. Šia proga 
prezidijumas nusiskundžia 
savo organizacijos netur
tingumu ir visomis Pary
žiaus lietuvių bėdomis.

taptų geresnė
žinodami, kas tai yra 

geras draugas ir kiek iš
■ gero draugo reikalauja

ma, turime branginti ir 
gelbėti savo draugus. Ne
svarbu, ar jie vargšai, ar 
turtingi —svarbu tik, kad 
mes jame sau randame navų visi kartu džiaugs- giančių krūtinių. Skrieja, 
tikrą draugą. Žinodami, mo srovės pagauti... Bet sukas svajos apie Jį, ku
kąs tai yra draugiškumas ar ilgam?! Nenutylo dar rio trūksta mūsų tarpe, 
ir jo reikšmę, mes priva- džiaugsmo garsai kaip iš- Kiekvienas pasijudinimas 
lome jį plėšti ir ugdyti, slinko,. tarei slibinas, ki- primena mums Jį, tą mo- 
Draugiškumas padės iš gy tas. 
venimo 
kantą, savimeilę ir kito- svyro ir nulinko kaip sau- tinę; 
kias ydas. ! sa vėtros palaužta medžio mui

Ed. Bukauskas, šakelė, o ašaros karolių-1 garbe į džiugingą ateitį
*

I

antras... Sudrebėjo kytoją," tėvynainį, kuris 
išstumti neapy- moksleivis. Jojo galva pa- liejo meilės jausmą į krū- 

' ‘ * tą auklėtoją, kuris 
mus ragino viltimi ir su

Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentą 
arba

c

U**
75 Stata Street

BOSTON
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ytinių Valstybių Žinios
V’

Ciie

iš švento Juozapo Para- 
WATERBURY SAVINGS BANK j vyčių. Bus stipri koman- 

WATERBURY, CONNECTICUT Ž da*
Brooklyn Office f P*r šį laikraštį

■ -S prašome visų lietuviškų
Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- ji ParaPijO kreiptis į mus 

pinti tavo visus bankos reikalus. j Į kas norėtų lošti ar tai su
Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury i* mūsų merginų ar vaikinų 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi a rateliais. Visi “welcome” 

turime: si . , *. -v ir stengsimės visus paten- 
CHRISTMAS IR VACATION CLUBS C kinti. Praneškite kokiomis

TRAVELER’S CHECKS | sąlygomis norėsite su mū-
$ siškiais lošti, o paskui FOREIGN DRAFTS | duosime atsakymą.

pinti tavo visus bankos reikalus.

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. 
793-797 Bank St.

kpt. P. 
Įeit. L, 
Chicago, 
Britain, 

Newark.

Waterbury, Conn.
Keturdešimtės Atlaidai 

Nevv Britain’e
A. T. R. radio stoties, lie
tuvių programas įvyks 
tarp 1:15 ir 1:45 (vietoj 
2:30) vai. po pietų. Jau 
penktas mėnuo, kaip Šv. 
Juozapo parap. choro pa-

C Matyti bowling sezonas 
šimet labai pasekmingas. 
Studentai. Vvčiai L. I. P. 
ir svetimtaučiai labai įdo
maujasi ir daug prakaito 
lieia. Valio lietuviai spor
to ir sveikatos mėgėjai!

Aną savaitę pas kunigą 
Vaškelį, Švento Andrie
jaus Parapija New Britai
n’e įvyko 40 valandų at- rinktoji grupė, vad. komp.
laidai. Dalyvavo daug sve- Aleksiui, šią lietuvių ra
čių kunigų, kaip tai: kun. dio programą kas šešta- 
Ambotas, kun. Lutkus, dienis pasekmingai tęsia 
kun. Kartonas, kun. Kri- ir lietuvių dailėmis bei 
pas, kun. Kazlauskas, ku- muzika Naujosios Angli- 
nigas Gradeckis, kun. Va- jos lietuvių širdi džiugina 
lantiejus, kun. Ražaitis, Iš visos apylinkės didis 
kun. Karkauskas, I 
Gauronskas, Jo Ekscelen
cija Vyskupas Matulionis. 
Pamokslus sakė kunigai: 
Lutkus, Gauronskas ir 
Krinas. Garbė klebonui ir 
jo vikarui kunigui Karto
nui, kad taip sekasi su sa
vo parapijiečais sugyven
ti.

Reikia vnatinuai pagird 
New Britain’o Švento An
driejaus chorą, kuris va
dovaujant n. Žalnieraičiui, 
tai™ oražiai suo-iedoio ba- 
žnvčioje. Lavinkime mūsų 
chorus Dievo garbei ir 
Tautos naudai ir žmonių 
smamimui bei pasilinks
minimui. New Britain’o 
choras bažnvčioj gali pri
lygti geresniesiems cho
rams ir aš manau, kad ir 
salėse jis gali pasižymėti. 
Dar nesu girdėjęs salėje 
New Britain’o chorą, va
dovaujant gerb. Žalnierai
čiui, bet manau, kad šią 
žiemą man teks išgirsti.

Reikia pažymėti, kad 
vaikučiu procesija ir alto
riai ir bažnytiniai rūbai 
buvo gražiausioje tvarko
je. Valio!

kun. skaitlius pagyrimo laiškų 
liudija šio radio progra- 
mo populiarumą.

Iš WATR. radio stoties 
šią programą ' šauniai iš
pildo Marcelė Andrikvtė 
Bronė Zelonaitė, Natalija 
Plangiutė, Stepanija Sa- 
pranienė, Petras Lazaus
kas. Norbertas Aleksis ir 
jo Young Melodians orke
stras bei choras. Dėkų biz
nieriams už duotus pagar
sinimus, visuomenei už 
nriiautimo laiškus ir dai
nininkams, orkestrai ir 
vadui už taip įdomią lietu
vių radio programa.

Dainius.

“HALLOWEEN PARTY”
Ana vakarą įvvko, kai 

Giri Scouts turėjo savo 
metinę partiją. Susirinko 
daug skaučių, anie 40. Bu
vo yraži programa, kurią 
išnildė pačios skautės. 
Joms vadovauja kunigas 
Gradeckis su pauelba lie
tuvaičiu paneliu Elžbietos 
Rauis ir Florenciios Sta- 
dalnikiūtės. Garbė joms, 
kad idomauiasi. Pirmiau 
vis svetimtautės vadova
vo. o dabar pačios lietu
vaitės, kurioms labiau rū
pi savo lietuviška parani- 
ia ir jaunimo ateitis. Visi 
bei visos linksminosi iki 
vėlumai. Buvo šokikiu-tan 
dances ir jigs ir dainelių 
ir kitų programom namar- 
ginimų. Labai džiugu ma
tyti, kad jaunimas mėgsta 
organizuotis ir lavintis ne 
tik mandagume, gabu
muose. bet ir drauginguo
se suėjimuose.

Lietuviu Radio Valandos 
Mylėtojų Žiniai

Šiuomi pranešu, kad a- 
teityje šeštadieniais,* iš W.

Fife & Drum Corps la
bai smarkiai žengia pir- 
mvn. Jau turi anie 40 vai 
kinų, kurie mokosi groti 
kas trečiadienio vakarą.

MeUniai. 
Šokiai
susirinko

MOTERŲ DĖMESIUI

Pasinaudokite moteris 
ir jaunos mergaitės šia 
proga: Moterų Są-gos va
jus tęsiasi ir liko nedaug 
laiko, nes sausio mėn. 1 d. 
baigsis. Dabar yra geriau- 
sis laikas įsirašyti, nes

C. BROOKLYN, N. Y.
------- I

VYČIŲ 49-TOS KUOPOS 
“HARVEST”’ BALIUS 1
Visas Brooklyno ir apy

linkės jaunimas temykite 
lapkričio 18 d. — užsira
šykite knygose ir laikyki
te mintyje, nes tą dieną į-
vyksta Šv. Jurgio parapi- priimamos už pusę įstoji- 
jos Vyčių 49-tos kuopos mo. 
milžiniškas Piuties (Har- ■ 
vest) balius.

Visi, kurie dalyvavote 
49-tos kuopos pereituose 
parengimuose, gerai žino- 
te kokias minias Vyčiai 
sutraukia į savo šokius ir 
vakarėlius. Prisiminkime 
“Shadow ir Balloon Dan- 
ce” — kurie įvyko šį pa-1 
vasarį, Šv. Jurgio par. sa- 

apie 400 
linksmai 
praleido

Įėję. Dalyvavo 
jaunimo ir visi 
ir pavyzdingai

nes dar daug moterų ran
dasi, kurios niekur nepri
klauso. Joms susirgus ar 
numirus, nėra kuo palai
doti. Yra skurdu žiūrėti 
kaip miestas jas laidoja. 
Jeigu jos priklausytų prie 
organizacijų, tai giminės 
gavę pomirtinę galėtų 
gražiai palaidoti ir s-gie- 
tės, visos susirinkusios, a- 
tiduotų paskutinį patar
navimą.

Taigi gerbiamos mote
rys ir jaunos mergaitės, 
stenkitės pačios prisira
šyti, nelaukite senatvės.

Mes turim jaunamečių 
skyrius ir toks skyrius tu
rėtų būti kiekvienoje kuo
poje. Jaunamečių skyrius 
daro gražų įspūdį, kaip 
nueini į susirinkimus ir 
pasiklausai, kaip jos sten
giasi mokytis lietuviškai 
vesti susirinkimus, duoti 
įnešimus, rašyti protoko
lus: kaip jos ten gražiai 
lavinasi rengti vakarėlius, 
dainuoti.

Taigi nelaukite paragi
nimų, bet parodykite, kad 
ir mes galime veikti dar
buotis ne tik namuose, bet 
ir visuomenėje. Kaip gra
žu yra matyti laikraščiuo
se paveikslus pasižymėju
sių moterų.

Stokime į eiles sąjungie- 
čių, kurios uoliai ir nenu
ilstančiai darbuojasi per 
dvidešimts metų.

J. H. Medinienė.

tos legionierių, bus vyr. 
vadas Dr. J. A. Bučnis ir 
adv. N. Rastenis iš Balti- 
more, 2-jo posto atstovai 
adv. A. O. Šhallna ir Įeit. 
J. J. Romanas iš Bostono, 
gusaras K. Šilvinskas iš 
Philadelphia, gal būt la
kūnas Įeit. S. Sabas . iš 
Worcester, Mass. (jei ne
teks toliau išskristi tar
nybos reikalais), 
Jurgėla ir vyr. 
Ščensnulis * iš 
skaitlinga New 
Conn. atstovybė,
N. J. veteranai ir kiti. Bus 
taipgi latvių, estų i 
raimečių atstovai.

Vakare Klaščiaus salėje 
įvyks įspūdingas vėliavų 
įteikimas; Amerikos, Lie
tuvos. Latvijos, Estijos ir 
Ukrainos vėliavų sugru
pavimas. žuvusių ginklo 
draugų pagerbimas, gy
vas paveikslas “Lietuva ir vakarėlį. 
Pavergtas Vilnius”, lietu- i 
vių ir ukrainiečių šokių užtikrina pilnutėlę salę, 
paroda, kelios kalbos, ir nes jau pasižadėjo visas 
galop šokiai. New York ir New Jersey

šiuo metu vyksta komi- 
sijų pasitarimai, specia
liai susirinkimai, radio 
propaganda, bilietų plati
nimo rungtynės. Renkami, 
skelbimai informaci n e j 
brošiūrai išleisti, pelnas 
eis uniformoms įgyti. De
ja, pasitaikė, kad keli 
šiaip geri lietuviai biznie j 
riai mielai parėmė priva
čių pelnagaudžių parengi
mą tą pat dieną, ir atsisa
kė paremti Legioną, kuris 
pirmą ir paskutinį syk 
ieško talkos uniformoms 
įgyti. Tektų atsiminti, 
kad privačius pelnagau- 
džius remti buvo ir bus 
daug progų, gi uniformas 
įgijus visiems lietuviams 
bus smagu savuosius ma
tyti tarptautiniuose para-! 
duose ir vas. 16 bei spalių. 
9 dd. iškilmėse. Tikiuosi, Į 
kad tie biznieriai savo nu
sistatymą pakeis.

Šį kartą kuopa taip gi

Tai vadinasi vienuolika 
kuopų atvažiuos iš visų 
New Jersey, New York, 

• Long Island ir Brooklyno 
kolonijų šiame milžiniška
me Vyčių 
“Harvest” 
vauti.

Rengimo

49-tos kuopos 
baliuje daly-

Moterų S-ga yra geriau
sia ir patogiausia organi
zacija prisirašyti, nes yra 
tinkami skyriai. Vienos 
galite prisirašyti tik prie 
apšvietos, o kitos kurioms 
aplinkybės leidžia gali 
prisirašyti prie pašalpinių 
skyrių.

Man teko kalbėtis su 
kelioms moterims ir aš 
jas raginu prisirašyti prie 
s-gos, tai viena labai ap
gailestavo, net verkė, sa-

i kydama, kad “pirm nega
lėjau, nes buvo maži vai
kai, turėjau daug darbo, 
o dabar irgi negaliu”. Už
klausiau kodėl? Tai ji 
man atsako: “Esu perse- 
na”. Bet vis vien aš ja 
kalbinu ir raginu, kad ji 
prisirašytų prie anšvietos. 
Tai ji atsakė: “Iš apšvie
tos skyriaus nieko negau
siu, nėra naudos”. Išaiš
kinus. pagalvojo ir sako: 

i “gerai, jai gausiu laikraš-
komitetas ir tį ir galėsiu sykiu visur 

_' tamsta kviečia nepraleisti 
šios progos, dalyvauti Vy
čių parengime. Salė bus 
išpuošta su tikrais ir gra
žiais kvepiančiais rudens pač atėjus Motinų dienai, 
medžių lapais. Šviesos 
taipgi bus paįvairintos.

Gros vienas iš geriausių nė ir džiaugėsi, 
orkestrų 
jo “Jazz Dukes”. Šis or- Į 
kestras yra importuotas graži programa iš muzi- 
net iš Harrison, New Jer- kos. dainų ir juokų. Šo- 
sey. Gros lietuviškus ir a- kiams gros geras orkes- 
merikoniškus šokius. tras. Įžanga į parengimą 

Bilietų komitetas prane- 25 centai, 
ša, kad 300 bilietų yra 
jau išparduota — tai ga- 

K. R. J, ^ma matvti, kad vakarė-
' « • i » 1 ’Vl

su jumis dalyvauti, tai 
prisirašysiu”. Jai labiau
siai patiko, kad mes visos 
gražiai darbuojamės, o y-

Kita moteris buvo jos 
draugė, tai ji buvo jaunes- i 

kad gali 
Cap Mitchel ir įstoti į pašalpos skyrių, i

A. J. M.

v •

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

Sv. Augustinas.

t 
I

NOTARY Telefonas

PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALI AS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS 
GRABORIUS

660 Grand Street, 
BROOKLYN, N. Y. 
įrengtos dvi koplyčios duo- 
mylimiems pašarvoti do- 
Nuliudimo valandoj kreip-

Lietuvos Vvčin 
“Halloįveen”

Labai daug 
jaunimo, ypatingai iš pa
čių vyčių ir lietuvių, nors 
buvo ir svetimtaučių. Visi 
bei visos turėjo tam tik
rus įvairius kostiumus ir 

j buvo ko pasižiūrėti.
Teisėjais buvo leitenan

tas Balanda ir Dr. Colney. 
Nenugirdau kas laimėjo 
pirmą dovaną. Pereitais 
metais tai Petras Lazdau- 
skas. Visi bei visos turė
jo good “time” 
mai

VAIDYLOS
Daugiau kaip metai

B ASKETE ALL
Hannv Lasky jau turi 

prirengęs savo rateli Lie
tuvos vyčiuose ir 
tiktai atsidarant 
Jau turime daug lošimų 
iš anksto kain tai: Wor- 
cester’io Aušros Vartų 
Paraniios, švento Kazi
miero Paraniioi, Nashua, 
New Hampshire ir kitur.

Taipgi rengiamasi suda
ryti merginų ratelį ar tai kilmės faktinai truks dvi

laukia 
sezono.
- v •__

ir links-
praleido “halloween”.

Lietuvių karo vyrų iš-

dienas: lapkričio 17 d. po

Puikiai 
damos 
variai, 
kitės pas mus. Patarnavimas yra
užtikrintas lr už prieinama kairu}.

lis bus tikras vytiškas — 
iš anksto jau 
rinta 300 dalyvių.

Kur gi tamsta būsi lap- vadindamas 
kričio 18 d.? 
tur. bet tik šv. Jurgio pa- dirbti meno srityje, sklei- 
rapiios salėje. 207 York sti lietuvišką dvasią vi
st. Brooklyn, N. Y. kur suomenėje ir padauginti 

J įvyksta Vyčių 49-tos kuo- neskaitlingą skaičių meno
Pranešu LDS. Connecti- pOS “Harvest Dance”. A- 

cut apskričio kuopoms, įgję nesigailėsite.
kad metinis su važiavimas j Bilietų i§ anksto dar ____x.__ r___ _________

\ jvyks 25 d. lapkričio 1934 gaiįma įsigyti pas kuopos sezoną sugebėjo vykusiai 
m. New Britain, Conn., šv. j narįus Bilietai iš anksto 
Andriejaus parapijos salė
je. kampas Stanley ir
Church gatvių.

Suvažiavimo pradžia 1-

PRANEŠIMAS
L. D. S.

Connecticut Apskričio 
kuopoms

v •

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos pietų Curtiss aerodrome mą vai. po pietų. 
’ * * •» bus iškilmingas lakūno visos kuonos k

-------------- Antano Kietos ir 3-čio D.
Nuo rugpiūčio 26 d. Tė- spaudos apaštalas. Tesu- ^* K. _ Vytauto posto iš 

vas J. Bružikas, S. J. vėl teikia Aukščiausis Tėvui . -
pradėjo misijas lietuvių Bružikui sveikatos ir ilge pasitikimas. Apie tikrą yie 
parapijose. Sunkus tai ~~ “ 1
darbas, bet kun. Bružikas 

'nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš i 
platinės tonus katalikiškų

vas J. Bružikas, S. J. vėl teikia Aukščiausia Tėvui Chicago, III. atstovybės

tą ir laiką bus pranešta 
vėliau.

Lapkr. 18 d. 1 vai. po 
pietų Dariaus - Girėno po
sto ramovėje, 262-A Hum- 
boldt St., Brooklyn, N. Y. 
prasidės Legiono Seimas, 

laikraščių ir knygų. - Tas Į Lapkričio 12 — 25 d. d., kame dalyvaus 4 postų at- 
darbas jam sekasi. Tai ti- 259 N. 5th St., Brooklyn, stovai ir į vairių kolonijų 
kras Bažnyčios Vadas ir! N. Y. Į lietuviai veteranai. Be vie-|

gyvenimo.
Tėvo J. Bružiko Misijos 

įvyks šiose parapijose:
Lapkričio 5 — 11 d. d. 

151 Rogers St., Lowell. 
Mass.

yra užtik- Brooklyne susitvėrė ma
žas jaunimo būrelis, pasi- 

“Vyt auto 
Niekur ki- Vaidylų Rateliu”, tikslu

darbuotojų.
Taip su ta mintimi V. 

V. R. per pirmąjį darbo

suvaidinti £>orą scenos vei
kalų ir tuo atlikti dalį už- 
sibrėžimų. Tenka džiaug
tis, jog šiais metais valdy
tos pasiryžę dirbti kur kas 
smarkiau, kad patenkinus 
visuomenės troškimus.

Todėl jau dabar rengia
masi tinkamai sutikti, se
kantį darbo sezoną, kur 
pirmas scenoje pasirody
mas įvyks Apreiškimo Pa
nelės Švč. salėje 6 d. sau
sio, 1935 metais. Bus vai
dinama tik ką iš Lietuvos 
gautos komedijos: “Daug 
triukšmo dėl nieko” :r 

i”. Po to seks mu- 
virtadienį, lapkričio 29 d. zikalė ir dainų programa, 

Pirm. J. Mančiūnas kuopos kambariuose. Šiam apie kurią vėliau parašy-
Rašt. B. Mičiunienė. | parengimui sud a r o m a. siu. Kindzis

40 centų, prie durų 50c.
Ateikite ir susipažinki

te su Vyčiais iš tolimes
nių kolonijų! '

Pirmininkas.
Visos kuopos kviečiamos 

dalyvauti suvažiav i m e; 
prisiunčiant skaitlingai at
stovų, bei patiekiant nau
dingų įnešimų, dėl organi
zacijos gerovės Malonėsi
te patiekti raportus iš kp. 
darbuotės. Taipgi turėsimo Vytauto kuopa pastaruoju 
progos išgirsti atstovo ra
portą iš LDS. Seimo.

Kviečia apskričio Valdy- rengimui, kuris įvyks ket- “Išgydė 
ba:

BROOKLYN, N. Y.
RENGIASI PADĖKOS 

DIENAI
Lietuvos Vyčių 41-ma

• v laiku sparčiai rengiasi sa- 
I vo ketvirtam metiniam 
Padėkavonės dienos pa-

■ Telephone Stagg 2—4109 
NOTA R Y PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

i Parsamdau Automobilius Ves-.• si tuvėms. Krikštynoms ir viso- Į 
kiems pokyliams.

|

i

ĮSIGYK sau namus
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokiu namij: di
deliu, mažu, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyno, 
Bronxe. Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PTGTAI ir ant leng
va salvvu. GALIMA PAPIRKTI 
U* MAŽA $500 pradinį ĮMOKĖ- 
TTMA. Likutis kain ren^a Ne- 

A ■'■'•'J K ar 
RA«YK: SA**a« WTTfT, — Ad
vokatas fr ANORTUS FRAYCJTg 
— T.t^nviu Skvrians Vedė’as 
1440 PPOADWAY. New York. 
Room 21 AP ni-ba telelonnok P*nn- 
«v1vnwia Atmink: SAVAS
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą! \


