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LDS Propagandos vedė
jas Gerb. T. pereitame 
“Darbininko” numeryj pa
rašė straipsnį antrašte: — 
“Darbininkų Studijų Rate
liai”, kuriame labai aiškiai 
ragina ir pataria LDS kuo
poms steigti studi jų rate
lius. Jis nurodo ir būdus 
kaip tuos ratelius reikia 
steigti ir ką jie turėtų da
ryti.

LDS Naujos Anglijos ap
skritis Propagandos komi
sijos darbą ir ratelių stei
gimą užgyrė ir ragina kuo
pas pradėti darbą.

Patartina visoms LDS 
kuopoms tuojau nueiti pas 
savo Dvasios Vadą, parapi
jos kleboną ir gauti jo nu- 
gXlSD8 kuopTvaZbt ieisu užpultų ček^o- 
prašome tuojau pranešti ^1^,’.,!3,1 nU*°
LDS Propagandos Komisi
jai, 
Boston, Mass.. kas yra jau 
PastX ratdXmayra tai |*> « > čekpstovaki-! 

darbininkų i 
Tokius ratelius steigti yra 
nutarus ir mūsų visų orga-

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Čekai Nutraukė Santykius 
Su Sovietais

Praga, Čekija, spalių 24, 
— Čekų užsienių ministe
ris turėjo konferenciją su 
sovietų Rusijos komisaru 
Pragoj. Toje konferencijo
je Čekų ministeris pareiš
kė savo vyriausybės vardu, 
kad su sovietų Rusija nu
traukia visas sutartis ir a- 
teityje nenori turėti jokių 
santykių su ta valstybe. f 

Kaip žinome, sovietų Ru
sija turėjo draugingumo 
sutartį su Čekoslovakija, i 
Rusija buvo pasižadėjusi,

užpuolikų. Vokietija UŽJo ± ronaganaos -Lx.om.isi“ > — i • x
i, 366 W. Broadway. So. Puole\ sovietų Rusija 

m.™ l-« Jo nestojo JOS ginti.
Prancūzija taio pat ture-

nė, bet kartu su Anglija 
pardavė Čekoslovakiją Vo- 

Sfa *"centras*— Fede- 
racija. Taigi lai LDS kuo
pos imasi iniciatyvos ir va
dovybės. Lai studijų rate
liai įsisteigia kiekvienoje

TEL. SOUth Boston 2680
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Klaipėdos krašto rudens vaizdai. Kairėje iš laukų dailiais plentais vežamos rudens gėrybes. Dešinėje derlingos dirvos moderniškais 
žemės ūkio įrankiais ruošiamos rudens sėjai. VDV foto

s ls? “ Algų-Darbo Įstatymui Įsigaliojus Japonai Be Mūšio Užėmė 
Cantonų Vokietija-Lenkija Puola Lietuvą

Lietuva Sutinkanti Pakeisti Saugumo 
Įstatymus

, .—.... spalių iki 40 darbo valLndų spalių’
tokių 24 — Pirmadienio rytą įė- 24 d., 1940 m. Jeigu darbi-

I jo į galią algų ir darbo va- ninkai dirbs viris nustatytų 
‘ ‘ .Šis įsta- valandų, tai jie įgaus mokė-

t tymas paliečia apie 11,000, ti už laiką ir Diisę.
000 darbininkų. Elmer F.) 3. Uždrausta i
Andrews, algų-darbo admi- vaikus, neturinčius 16 me- 
nistratorius, šaukia darbo tu amžiaus kasyklose ir iš
vadų konferenciją, lapkri- dirbystėse ir vaikus, netu- 
čio 14 d. Kaikūrie valstybių rinčius 18 metų amžiaus 
gubernatoriai jau pasiža-( tose industrijos įstaigose, 
dėjo padėti įvykinti tą įsta-J yra atleistos nuo pildymo] 
tymą dirbtuvėse ir įstaigo- tų įstatymų.
se, kurios savo produktus* Administratorius An- 
parduoda kitose valstybė-] drews pareiškė, kad kaiku- 
se. Įstatymas neliečia tų rios korporacijos jau pasi- 
dirbtuvių, kurios savo ga-;žadėjo laikytis įstatymų, 
minius parduoda toje pa-] tačiau galimas ^daiktas, kad 
čioje valstybėje.

Štai naujojo 
svarbiausieji paragrafai:

1. Mažiausias atlyginimas'šią i j Teismą, kad išspręstų 
25 centai į valandą. Atlygi- to įstatymo teisėtumą, 
nimas bus pakeltas iki 30 
centų į valandą spalių 24 d., statvmo laužytojai

'1939 m. ir pakeltas iki 40, baudžiami $10,000 pinigine 
centų į valandą spalių 24; bausme. 6 mėn. kalėjimu 
d., 1940 m. * “

2. Ilgiausia darbo savaitė to, darbininkai gali išgauti 
44 valandos, ir darbo savai- dvigubą atlyginimą iš tų į- 
tė bus sutrumpinta iki 42 staigų, kurios nesilaikys į- 
valandų spalių 24, 1939, ir statymų.

Washington, D. C.,Čekoslovakija 
“draugų” nenori.

Be to, Vokietija reikara- ^®“-^^“ 
vo, kad Čekoslovakija nu- ■ 

su Rusi-
je. Ja-—

Lietuvos tautininkų aps
kričių pirmininkų suvažia
vimas, Kaune, sveikino; 
prez. Smetoną, kaipo savo; 
vadą, ir prašė, kad jis “ir

Lenkai Dar Labiau Siaurina 
Lietuviškas Mokyklas

Vilnius, spalių 24 d. —
toliaus laikytų valstybės ^4*™^

. Suprantam^ džios mokyklų lenkai’su- 
Lietuvos tautininkai, kurie 
laikosi “Aš”, nori išdirbti j*.~ ” 
aplinkybes, kad prez. An-I kandidatų, 
tanas Smetona, lapkričio;
14 d., būtų išrinktas amži
nuoju prezidentu.

Lietuvos tautininkai apie 
save taip mano, kaip Pran
cūzijos karalius Liudukas Į 
XTV, kuris sakydavo: “Vai- savaitę mirė Agota Petrau- 
stybė — tai aš”. skienė (Nadzeikaitė), p.

Gerb. Skaitytojams pa- Kazio Nadzeikos, LDS Aps- 
tariame atydžiai oerskaity- kričio iždininko teta. Pa
ti straipsnį “Į Kovą su E-iaidota pirmadienį, spalių 
goizmu”. 24 d., 9 vai. ryte iš Šv. Ka-

-------------- zimiero lietuvių par. baž- 
Lietuvos tautininkų vai- nvčios 

džios įsteigta cenzūros šv. mišiomis.
VDV. įstaiga nepraleidžia LDS Centras ir Nauios 
žinių ne tik iš Lietuvos, Anglijos apskritis reiškia 
kurios nusako tautininkų gilią užuojautą pp. Nadzei- 
režimą, bet nepraleidžia ži- kams.

vairą savo 
rankose”.

v •

v •

samdyti

v •

Canton, Kinija, spalių 24 
— Pereitos savaitės pabai
goje, japonų kariuomenė 
sutriuškino kiniečių ka
riuomenės frontą ir be mū
šio užėmė Cantoną. Kinie
čiai užleidę miestą, neno
rėdami jo sunaikinti. Ta
čiau, kiniečiai pasitrauk
dami iš miesto sunaikino 
kaikurias dirbtuves, įmo
nes ir tiltus.

prityrusiose telikusių lietuviškų pra-

tuvių gimnazija nebeturi

i

Nuteisė Kalėti 16 Pran
ciškoną

• v

Mirė LDS Apskričio Iždinin
ko Giminaitė

Nashua, N. H. — Pereitą

su iškilmingomis

i atsiras—ir teMių, -kurios 
įstatymo,priešinsis įstatymui, ir bus 

reikalas įnešti į Aukščiau-

Algų ir Darbo valandų į- 
bus

arba abiem bausmėm. Be

Salzburgas, spalių 24 — 
Vokietijos nacių teismas 
nuteisė kalėjimu 16 Pran
ciškonų Vienuolių, kurie 
turi kalėti nuo 10 parų iki 
mėnesio, už tai būk jie pa
sipriešinę policijai, kada 
toji įsakiusi jiems išsikrau
styti iš Vienuolyno. Sako
ma, kad vienuoliai sunaiki
nę kaikuriuos savo rakan
dus.

• v

Vokietijoj Kartojasi Nerono 
Laikai

nių, kurios perspausdina
mos iš užsienių laikraščių. 
Pavyzdžiui, XX Amžius 
norėjo perspausdinti žinu
tę iš “N. Chronicle” apie 
Vokietijos Lietuvai pasiū
lymą nepuolimo pakto pen
kiolikai metų, tai cenzorius 
tą žinutę išbraukė.

Toks siauras cenzoriaus 
nusistatymas kenkia Lie
tuvai.

Mirė Antanas Valantieji

Didžiulis Sviesto Eksportas 
Į Palestinų

Maspeth, L. L, N. Y., Spa
lių 20 d., vakare, Bellevue 
ligoninė je mirė įžymus lie
tuvis katalikas veikėjas 
Antanas Valantiejus, 52 m. 
amžiaus, gyv. 54 — 41 72nd 
St. Iškilmingos laidotuvės 
įvyko pirmadienį, spalių 
24 d., 10 vai. ryte iš Atsi
mainymo lietuvių par. baž
nyčios, dalyvaujant velio
nio broliui kun. Juozui Va- 
lantiejui, Waterbury lietu-

Iš Klaipėdos į Palestiną vių par. klebonui, vieti- 
išgabenta 100 tonų sviesto, niam klebonui kun. J. Bal- 

kūnui ir kitiems kunigams 
ir miniai žmonių.

A. a. Antanas Valantie-______
jus yra daug Pasidarbavęs] venimo. 
lietuvių katalikų organiza
cijose ir visuomenėje. Jis 
buvo inteligentiškas ir iš
mokslintas žmogus. Per 
pastaruosius kelis metus 
jis buvo laidotuvių direk
torium.

“Darbininko” redakcija 
velionio broliui kun. J. Va- 
lantiejui, velionio žmonai 
p. Veronikai Valantiejienei 
ir jo šeimai reiškia gilią 
užuojautą. Velionio du sū
nų — Juozas lanko Tampa 
universitetą ir Jonas — 
Marianapolio Kolegiją.

JAPONIJA VERČIA KINIJĄ 
TAIKINTIS 

Pasiskelbė Kinijos Valdovu  e-------------------
Shanghai, spalių 24 —Ja-; 

ponija įteikė notą Kinijai 
kuria reikalauja, kad Kini
ja pripažintų ją valdovu 
Kinijos. Šias žinias paskel-, 
gė Japonijos žinių agentu-' 
ra Domei po užėmimo Can- 
tono miestą. Japonijos vy
riausybė pareiškė, kad ji 
užėmus Hankow, Kinijos 
provizionalinę sostinę, pri
vers Kiniją pasiduoti Ja
ponijos militariam rėži-mo faktorių, t____ „____
mui. kariuomenės tautai reikia

Iš Kinijos pranešama, kultūros, patrijotiškumo, 
kad buvęs Kinu ministeris drausmingumo ir realios 

apdairios politikos.

Krašto Apsaugos Ministras 
Apie Nepriklausomybės 

Garantijas

v *

Kaunas, spalių 19 d. Kra
što Apsaugos Ministras 
gen. Raštikis savo kalboje 
per radiją pabrėžė, kad ka
riuomenė buvo ir bus vienu 
svarbiausiu mūsų nepri
klausomybės ir jos saugu-

Vatikanas, spalių 24 — 
Pereitą ketvirtadienį, Po
piežius Pijus XI, priėmęs 
audiencijon ketvirtojo 
tarptautinio Krikščionių 
Archeologų kongreso daly
vius, aštriais žodžiais pa
smerkė nacių žiaurumus 
Vokietijoje ir Austrijoje. 
Jo Šventenybė pažymėjo, 
kad naciu vykdomi perse
kiojimai Katalikų Bažny
čios lyginasi Nerono lai
kais.

Šv. Tėvas griežtai užgin
čijo. kad Kataliku Bažny
čia kišasi į politiką.

tačiau gretai Vengrai Pasiruošę Karui Su
Čekais

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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pirmininkas WangChing-! 
wei yra pasakęs, kad Kini
ja gal taikytųsi su Japoni
ja, jeigu pastaroji sutiktų 
nevaržyti kinu tautinio gy-

Lietuvių Pasiuntinių Konfe
rencija Kaune

Vyskupų Konferencija
Kaunas — Spalių 4 d. ry

tą J. E. metropolito rūmuo
se įvyko eilinė Lietuvos 
vyskupų konferencija.

Kaunas, spalių 20 d. pir- 
mmmkaujant 
Reikalų Ministrui Lozorai
čiui prasidėjo Lietuvos pa
siuntinių Europoje konfe
rencija išaiškinti paskuti
niųjų tarptautinių įvykių 

lr tolimesnei tarp-

Pabaltijo Inžinierių 
Suvažiavimas

Užsieniui Lapkričio mėnesio 24 —

valstybinio bendradarbia 
vimo rąidai.

Kaunas, Lietuva — Pe- tas lenkų įstaigas Lietu vo- 
reitos savaitės pabaigoje je ? Ką lenkai gali pasakyti 
Vokietija ir Lenkija pada- apie lietuvių teises Vil- 
rė Lietuvai spaudimą. Vo- niaus krašte? Lenkai užda- 
kietija pareikalavo, kad ,rė visas lietuvių mokyklas, 
Lietuva panaikintų įstaty- visas kultūrines įstaigas 
mus “atkreiptus prieš na- Vilniaus krašte. Lietuva 
cius Klaipėdoj”. |turi pareikalauti, kad ir

Kaip praneša žinios, Lie- lenkai grąžintų lietuviams 
tuvos vyriausybė sutiko mažumų teises Vilniaus 
grąžinti pilnas civiles tei- krašte, 
sės Klaipėdos vokietinin- Prisibijoma, kad Vokieti- 
kui vadui Ernstui Neuma- ' T ’ ' •
nnui, kurs 1935 m. buvo 
nuteistas~12 metų kalėti ūž 
sąmokslą atplėšti Klaipėdą 
nuo Lietuvos ir prijungti 
prie Vokietijos. Bausmė 
po kiek laiko buvo dovano
ta, bet civilės teisės negrą
žintos. Dabar kada Vokie
tija pastatė Lietuvai rei- nusileidimų.

Klaipėdos seimelis, ku
riame yra nemažai vokie
tininkų, planavo išnešti 
protestą Lietuvos valdžiai, 
bet susirinkęs be nieko iš
siskirstė. Spėjama, kad iš. 
aukščiau vokietininkai bu
vo informuoti, kad protes
tas nebereikalingas.

v •

jos - Lenkijos reikalavimai 
nebūtų pradžia maino, apie 
kurį labai plačiai rašo už
sienių spauda. būtent, kad 
Lenkija neišmainytų su 
Vokietija Dancigo miestą 
ir koridorių į teisę užimti 
Klaipėdą. Sakoma, kad Lie
tuva daranti ir Lenkijai

kalavimus, tai Lietuvai ne-j 
liko kitos išeities, kaip tik 
sušvelninti arba visai pa
naikinti taip vadinamus 
saugumo įstatymus.

Sakoma, kad Lietuva pa
darė husileidimų po konfe
rencijos. kurioj dalyvavo; 
Lietuvos premieras ir Vo
kietijos pasiuntinys Lietu
vai.

Lenkija pareikalavo, kad 
Lietuva duotų lenkams 
mažumų “teises” Lietuvo
je. Kokių teisių lenkai rei
kalauja? Ar dar jiems ne
užtenka teisių plėsti len
kišką agitaciją Lietuvoje 
per mokyklas, įvairias ki-

• v

Mirė Kun. Juozas Marina
————— 9

Kaunas, Lietuva — Spa
lių 3 d. vakare Griškabūdy 
mirė sulaukęs 82 m. am
žiaus kunigas Juozas Mar
ma. Velionis buvo didelis 
spaudos rėmėjas.

LENKAI REIKALAUJA UŽDA
RYTI VILNIUI VADUOTI 

SĄJUNGĄ
-Ą

Budapeštas, Vengrija, — 
Spalių 24 — Vengrijos gy
ventojai pergyvena karinį 
laiką. Visoje šalyje patrio- 
tingieji ir karštieji vengrai 
reikalauja eiti ir užimti 
ginklu ginčijamas žemes 
Slovakijoj. Reikalauja, kad 
Čekai priimtų Vengru rei
kalavimus iki trečiadienio, 
spalių 26 d.

Susirinko Lietuvos Vyskupai 
Pasitarti

Ukmergėje Atidaryta Nauja 
Modeminė Gimnazija

Kaunas, spalių 15 d. ati
daryta Ukmergėje naujai 
pastatyta didžiulė moder
ninė gimnazija, pavadinta 
Antano Smetonos vardu.

Čeky Valdžia Uždarė 
K« listų Partijų

Lenkijos ministeris Lie
tuvai pareikalavęs, kad 
Lietuva likviduotų Vilniui 
Vaduoti Sąjungą. Lietuvos 
tautininkų valdžia, kaip 
girdėt sutinkanti patenkin
ti Lenkų reikalavimus.

Ispanijos Nacionalistai Su
naikino Amerikiečių Radi

kalų Brigadų

27 d. Kaune įvyks Baltijos 
valstybių inžinierių ir ar
chitektų konferencija, ku
rioj, numatoma, dalyvaus 
apie 500 inžinierių. Konfo- tinę konferenciją, k 
ren ei jai. pirmininkaus inž. tarėsi svarbiais Bažny 
Šakenis.

Spalių 4 d. visi Lietuvos 
bažnytinės provincijos vys-

Praga, Čekija, spalių 24— 
Čekų valdžia uždarė komu
nistu partija trijose pro
vincijose, būtent, Moravi
joj, Bohemijoj ir Silezijoj. 
Taipgi uždarė 22 komunis-* • JTįLe y ę. UZiUaiC AUlUUlllB-

kupai buvo subrinkę į tu laikraščius. Rytinė Slo-

reikalais.

Fvąkija taip pat paskelbė 
komunistų partiją nelega
lia.

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, spalių 24, 
— Pranešama, kad perei
tos savaitės pabaigoje Is
panijos nacionalistai visiš
kai sunaikino Amerikiečių 
radikalu brigadą ir užmu
šė 2,888 amerikiečius radi
kalus kareivius, kurie ka-

munistų partiją nelega- riavo radikalų - lojalistų 
eilėse.
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[vietines žinios
BAIGĖ MISIJAS ras, vadovybėje artisto Ra

polo Juškos, laikė paskuti
nę operetės pratybą — 
praktiką, spalių 23 d., 
South Boston High Schoo- 
lęjė. Buvo keletas svečių, 
kurių tarpe buvo Seselių

Spalių 23 d., 3 vai. p.p., 
Šv. Petro -par. bažnyčioje, 
Tšvirf-??uiiuka?'”w 
mmgai baigė vyrams misi
jas. Misijdįuerius dayė į- 3 .. .. - ™
spudingą baigos pamokslą, Kazimieriečių is Worceste- 
įrase ‘yynį| ~i? XT”
ArklbroĮiją įr šūfėlkė ąv. Kryžiuoto x is Ldiuuriuge. 
Tėvo • palaiminimą. Vyrų Žiūrėtojai tiesiog stebiasi 
kas vakaras, buvo apsčiai, i iš įdėto darbo, kostiumų,Misionierius yra užkvies-1 iheliodijų gražumų, i_ IX 
tąš dalyvauti choro riepa- choro energingumo bei iš- 
prastame parengime tre-l tvermės. Mat š__ _.----
čiadienio vakarę. Todėl jis mokosi šią menišką opere- 
išykžiūos New Yorkažt dar- ‘ 
būotis tik trečiadienio nak
tį ar ketvirtadienio rytą. 
Girdėtis tame vakare' bus 
daug svečių: Bostono Ma- 
ydras ir daųgvoė kitų, kaip 
dvasiškių, tįip ir pašaulio- 
nių.’ " r

Rožančiaus rio ir Seselių Jėzaus Nu- 
kryžiuoto iš Cambridge.

kas vakaras, buvo apsčiai, i iš įdėto darbo, kostiumų,
1

• ir iš 
mo bei iš- 
šis choras

tę per visą vasarą. Garbė 
jaunimui už tokį veiklumą.

ŠLIUBAS

MIRĖ

Spalių 20 d., savo namuo
se, 10 Buttonwood St., 
Dorchester, Mass. staiga 
mirė Juozapas Parčiaus- 
kas, 58 metų. Paėjo Papilės 
parapijos. Amerikoje pra
gyveno 32 mėtų. Paliko 
žmonių Anelę (Grubinskai- 
tę) sūnų, dukterį ir brolį. 
Palaidotas bažnytiškai, 
spalių 23 d., Naujos Kalva
rijos kapuose.

Spalių 21 d., miesto ligo
ninėje, mirė šiltine Jonas 
Kirslis, gyv. 256 W. 3rd St. 
Amerikoje pragyveno 10 
metų. Paliko žmoną Oną 
(Grilevičiūtę). sūnų ir bro
lį. Palaidotas spalių 24 d. 
iš Šv. Petro par. bažnyčios.

v •

PATIKO CHORAS

Šv. Petro parapijos cho-
DAKTARAI“

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

r»
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Spalių 23 d., apsivedė A- 
lęksandras Čaplikas su E- 
lednora Norkūnaite, gyv. 
119 King St., Dorchester, 
Mass. Liudijo Edvardas 
Gečiūnas ir Gladė Norkū- 
naitė. Jaunosios tėveliai iš
kėlė, salėje, vestuvių ban- 
kietą.

KRIKŠTAI

Spalių 22 d-, tapo pakrik
štytas sūnus Albino - Onos 
(Uleckaitės) Mikalauskų 
vardais Kazimieras Jonas. 
Kūmai buvo Jonas Mika
lauskas ir Adolfina Mika
lauskaitė.

Spalių 23 d., tapo pakrik
štyta Povilas - Richardas 
sūnus Jono - Stanislavos 
(Vaičiūnaitės) Gendrolių. 
Kūmai buvo Pranas Nor
kus ir Ona Skutulytė.

PARSIDUODA 137 Industry 
St. 3 šeimynų namas. Labai ge
ras pirkinys. Atsišaukite tuojau: 
John. C. Haverty, 671 Mass. A- 
ve., Cambridge, Mass. Telefonas 
TRO 0889. “Mes taip arti, kaip 
telefonas”. (11-15)

Šidlauskas Phannacy
ALGIRDAS SIDLAU8KAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

ŽINUTĖS

Darbiifąo
Iki “Darbininko” Metinio Baliaus beliko vos tik 

penketas dienelių — ateinantį' šeštadienį, 29 d., 7:30 
vai. vakare, Eikš Ballroom, 8 Magazine St., Cambridge, 
Mass. įvyksta laukiamas parengimas. Baliui artinantis, 
auga ir baliaus rėmėjų skaičius. Į porą dienų pribuvo 
sekanti rėmėjai:
Mrs. B. Melauskas, Bridgewater, Mass. .. 
J. Lukša, New Haven, Conn........  1....
A. Pinas, Worcester, Mass........................
: iun. K. A. Vasys, Worcester, Mass.....
A. Vindašienė, Great Neck, L. I. N. Y. ......
tun. M. Daumantas, Girardville, Pa.......

R. Danielis, Montello, Mass. X...................
Adv. K. Kalinauskas, So. Boston, Mass... 
J. Jeskevičius, Dorchester; Mass............t.. 
: L ir M. Kulikauskai, Worcester, Mass. .. 
Mrs. P. Kvadaras, Athol, Mass................
Andrius Dėdinas, Greenfield, Mass.......
B. Jaura, Lawrence, Mass........ .............. ....
< Grina, Lawrence, Mass..........................
?. Svirskas, Haverhill, Mass............... ......
’etras Danyla, Brockton, Mass..... .........

?. J. Amšiejus, Haverhill, Mass...............
C. J. Grigas, Montello, Mass................... .
3. Tamulevičius, Montello, Mass............
J. Šokelis, Montello, Mass........... ....... .....
Adolfas Muzick, Haverhill, Mass..............

Baliaus rengimo Komisija nuoširdžiai dėkoja vi
siems rėmėjams už parodytą nuoširdumą.

s

.. $1.00 

.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00

South Bostone Svarbios 
Prakalbos

(Politiškas Skelbimas)
-

g
ORATORIAI

•v*

Sekmadienį, spalių 30 d., 
7:30 vai. vakare, šv. Petro 
jar. salėje, W. 5th St., į- 
vyks svarbios prakalbos. 
: kalbės Kun. Pranciškus 
Juškaitis, LDS Centro kon
solės komisijos pirminin- 
tas, Antanas Pėldžius, 
“Darbininko” Administra
torius ir kiti kalbėtojai. J- 
žanga dykai. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Dorchesteriečiai Indorsuoja 
Saltonstall

Šv. Petro par. bažnyčioje 
Rožančius kalbamas kas 
vakarą, 7:30 valandą. Tik 
trečiadienio vakare jis bus 
kalbamas 7 valandą. Ket
virtadienio vakare bus dar 
ir Pranciškonų pamaldos.

Spalių 30 d., 11 valandą, 
kviečiamos visų katalikiš
kų draugijų valdybos su 
ženklais ir vėliavomis gar
binti Kristų Karalių nuo 
organizuotos katalikiškos 
visuomenes. Po sumai prie 
įstatyto švč. Sakramento 
bus kalbamas žmonių Gi
minės PasiaukojimoJė
zaus Širdžiai Aktas.

7 yalandą vakare įvyks 
darbininkų prakalbos. Kal
bės kun. P. Juškaitis ir kiti 
įžymūs kalbėtojai.

Aukojo Intertypo Fondui
LDS garbingi nariai su

prasdami katali kiškos 
spaudos svarbą nors ir 
sunkiais laikais neužmirš
ta naujos “Darbininko” 
Intertypos fondo. Pereitą 
sekmadienį per A. Kneižį 
pridavė Intertvpos fondui 
po $1.00, EI. Džiaugienė iš 
Worcester, Mass. ir Gaspa
ras Jakavonis iš Haverhill, 
Mass. Nuoširdžiąį* dėkoja
me už nuoširdžią paramą.

Politinės Prakalbos
Athol, Mass. — Lietuvių 

Demokratų partijos politi
nės prakalbos įyyks spalių 
27 d., 7:30 vai. vakare, 
Town Hali. Kalbės Jack 
Sharkey, būvės pasaulinio 
bokso čempijonas ir kiti.

Norwood, Mass. — Penk
tadienį, spalių 28 d., 7:30 
vai. vakare įvyks Lietuvių 
Demokratų partijos politi
nės prakalbos Šv. Jurgio 
par. svetainėje, St. James 
St. Kalbės Jack Sharkey ir 
kiti.

Visus kviečia dalyvauti.

Operetės Pradžia Lygiai 
8:15 P. M.

i . >.

Operetė “Mikado”, kurią 
suvaidins Šv. Petro par. 
choras spalių 26 dieną, So. 
Boston Hįgh School audi
torijoj prasidės lygiai 8:15 
vai. vak. Prašome nesivė- 
linti. Choristas.

Spalio 7 d., 1938 m. Dor- 
ęhęsterio Lietuvių Piliečių 

j kliubas, savo mėnesiniame 
! susirinkime, vienbalsiai in- 
i dorsavo į Massachusetts 
Valstijos gubernatoriaus 

■ urėdą Respublikonų kandi
datą—Leverett Saltonstall.

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Kliubas yra beparty- 
vis ir indorsuoja ir remia 
kandidatus į įvairias val
diškas vietas ne pagal ku
rios nors partijos nurodi- 
mo: bet pagal,geriausio sa
vo supratimo apie kandida
tų kvalifikaciją ir kai ku
riuos urėdus mes indorsuo- 
jame Demokratus ir kitus 
Respublikonus arba kito
kius.

Prieš nominacijas mes 
buvom indorsavę į guber- 

1 natoriaus urėdą dabartinį 
gubernatorių Demokratą 
Charles F. Hurley, kaipo 
lietuvių draugą. Bet kadan
gi Demokratai nominavo 
kitą ypatą, kurio praeities 
rekordas yra labai miglo
tas, todėl šį kartą mes vien
balsiai indorsavome ir pra
šome visų lietuvių ateinan
čiuose Valstybės rinkimuo
se, Lapkričio 8 d. balsuoti 
į gubernatorius už LEVE
RETT SALTONSTALL.

W. A. Ąmsie,
Klubo Prezidentas.

__________________ —______ —__________

Lietuvių Kalbos

WORCESTER, MASS.
SVARBIOS POLITINĖS 

PRĄfCĄ]_pO,S

? Ketvirtadienį, spalių 27 
d., 8 vai. vakare, Aušros

J GRAMATIKA
| SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parąšė

| Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
. atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu

viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bu
tų pažymėtas ištarimas. Žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuyių parapijų mokykloms.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsąkymus siųskite:
DARBININKAS, '.

So. Bostorfi^Niass.

Vedėjai visų politiškų par
tijų peikia agitaciją atimti 
balsavimo teisęs nuo žmo
nių, kurie gauna pašalpas.

Per šimtmetį ir pusę nuo 
įkūrimo Jungt. Valstybių, 
moterys neturėjo teisęs 
balsuoti. Ir todėl šiandien 
keistas dalykas, kad ture
lis moterų Šiaur-New Yor- 
ko valstybėje, neseniai 
prašė, kad balsavimo tei
sės būtų atimtos tiems vy
rams ir moterims, kurie 
dėl prasitęsusio nedarbo, 
gauna viešas pašalpas.

Ši organizacija vadinama 
“Women’s Rebellion”, ir 
ji argumentuoja, kad vie
nuolikos valstybių įstaty
mai sulaiko nuo balšavinio 
ubagus, ir ji sako, kąd 
žmones, gauną pašalpas, y- 
ra ubagai. Jos toliatis rei
kalauja, kad netik keliose 
valstybėse, bet visoje šaly
je žmonės, kurie visuome
nės pinigais užlaikomi, bū
tų sulaikyti nuo balsavimo, 
nes gaunantieji pašalpas 
nėra laisvi balsuotojai, 
juos visokios politiškos in- 
trygos spaudžia, ir kad jų 
balsai, tiesioginiai ir netie
sioginiai, yra nuperkami.

“Women’s Bebellion” pa
skleidė agitaciją visoj ša
lyj, kad sulaikytų tokius 
žmones nuo balsavimo. Bet 
neilgai tas jų judėjimas 
plėtojosi, tuoj visų Ameri
kos politiškų partijų kal
bėtojai tą pasiūlijimą aš
triai pasmerkė.

Prezidentas Rooseveltas, 
patėmydamas šį judėjimą 
sakė, kad tokis suvaržy
mas būtų toks pat protin
gas, kaip davimas balsavi
mo teisių tik. vyrais, kurie 
turi bakalauro laipsnius.

Clayton E. Freeman, pir
mininkas New Jersey res
publikonų valstybiško ko
miteto, pareiškė, “intenci
ją stoti prieš bile judėjimą, 
kuris bando įsteigti biurų 
principą, kad nuo biednų 
vyrų ir moterų gaunančių 
pašalpas valstybėje, būtų 
atimta neperduodama a- 
merikoniška teisė balsuo
ti.”

Kiti viešus viršininkai 
sakė, jog kvaila lyginti 
žmones, gaunančius pašal
pos su ubagais. Nėra jokios 
gėdos gauti pašalpas, arba 
darbo - pašalpas, nes žmo
nės šitame padėjime yra 
aukos ekonomiškų spėkų, 
ko jie negali kontroliuoti, 
ir jie ima pašalpas dėlto, 
kad jie negali rasti darbo. 
Pasiūlijimki sulaikyti žmo
nes nuo balsavimo nesutin
ka su demokratiškumo 
dvasia. /

Žmonių pasipriešinimas 
šitam planui, buvo tokis 
stiprus, kad tas pasiūliji- 
mas niekad nepasieks vals
tybių legislatūras, kurios, 
po Konstitucija, turi teisę 
spręsti kas gali ir kas ne
gali dalyvauti rinkimuose.

•
KOVA DĖL VISOPLA- 

TAUS BALŠAVlMd PRA
SIDĖJO KOLONIJALIŠ- 

KOSE DIENOSE 
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nuo pradžios Amerikos, 
balsavimas yra naturališ- 
ka - įgimta teisė, kuri vi- 
siems'žmonėms priklauso.

Roger Williams, Rhode 
Island kolonijos įsteigėjas, 
įvedė universališką balsa
vimą, pasiremdamas “žmo
nių naturališkoms tei
sėms”. Veik kiekvienoje 
kolonijoje, suvaržymai bu
vo toki, koki buvo Anglijo
je. Tik savininkai nejudi
namo turto, galėjo balsuo
ti.' Naujoje Anglijoje, ypa
tingai Massachusetts vals
tybėje, tikėjimiški suvar
žymai įvesti. Veik visose 
kitose kolonijose nuo Ro
mos - Katalikų ir žydų, ir 
Naujoje Anglijoje nuo kva- 
kerų, privilegija atimta.

Tie suvaržymai veikė net 
po revoliucijos. 1787 m. 
buvo apie 150,000 rinkėjų 
iš 5,000,000 gyventojų, ku
rie šiandien galėtų prista
tyti 700,000 arba 1,000,000 
balsuotojų.

Thomas Jeffersonas, bu
vo vienas iš respublikos į- 
steigėjų, kuris ragino pa
didinti balsavimo teises.

Prieš naminį karą, veik 
visi tikėjimiški suvaržymai 
balsuotojams buvo praša
linti. Lincolnas stovėjo už 
davimą visiems žmonėms 
lygių teisių.

Šiandien tik negrai sulai
kyti nuo balsavimo kai ku
riose valstybėse — pietinė
se. Tą daro ypatingai ap
švietos ir kiti kvotimai. 
Kad nors nesutinka su 15- 
tuoju Konstitucijos prie
du, kuris aprūpina teisę 
Jung. Valstybių piliečiams 
balsuoti, bet priimta, kad 
kiekviena valstybė turi tei
sę priimti kvalifikacijas 
balsuotojams. Keliose vals
tybėse vis pasilieka koloni- 
jališko turto suvaržymų 
pėdsakai apie balsavimą, 
pagalvės mokesčiai. Bet 
kaslink didžiumos Ameri
kos piliečių, balsavimo tei
sė yra jų brangus paveldė
jimas ir ja gali naudotis 
vyrai ir moterys kiekviena
me gyvenimo padėjime.

FLIS

I

sarasevicius ir Minus
ALSIAS AlOS VALSTYBES 

» LIETUVIŲ GRABORIUS h* 
BALSAMUOTOJAS

''Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
so. boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 2590

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

seJn

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.ZALETSKAS

Funeral Home
564 E. Broadway

So. Boston, Mass.
D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

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

Visi skelbki tęs “Darbininke”.

(VAIROS skelbimai

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

J

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

Jon. Najulis
NAŠLAITĖ 447 Broadway, So. Boston

Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 
byščių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.
Gale lauko rymo 
Kryžius liūdnas, pilkas, 
Šalia jo kapelis 
Iš smėlio supiltas.

Aplinkui gėlytės, 
Puikiai nusodintos... 
Per laukelį tiesias 
Takelis išmintas.

Juo kas vakarėlis, 
Kai visi jau miega, 
Pusnuogė našlaitė 
Prie kryžiaus atbėga 

Rankeles iškėlus 
Ji ilgai ten klūpo... 
Tylūs maldos žodžiai 
Veržiasi iš lūpų.

Skundžias Atpirkėjui 
tJalužėle kieta, 
Kodėl ji negali 
Pasirinkt čia vietą.

Čia kapai tėvelių, 
Čia ir ji norėtų... 
Nebereikt dejuoti, 
Ašarėlių lieti.

Ir išklausė Kristus 
Varganos našlaitės — 
Nebereiks jai kęsti 
Žiaurus badas, šaltis... 

Vieną šaltą rytą 
Šaltą, jau vėlyvą 
Atrasta našlaitė 
Prie kryžiaus negy *a.

; ts Remkite tuos profesio- 
palus ih biznierius, kurie

1 savo skelbimais r e m i a 
1 “DarbininkąV^ .

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Sta tion

119 Boston St.,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingą, arba labai jau
siąs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Ilm-

PILNA 
ISBAN- 
natidotl

Nestebėtina, kad vieša 
nuomonė šioje šalyje taip 
vienbalsiai atmetė net min
tį atimti puo vyrų ir mote
rų, okonomiškoj priespau
doj, pilietybės privilegijas- 
teisę dalyvauti savo val
džios rinkimuose.

Yra dvi teorijos kas link 
balsavimo. Viena, kad 
ra privilegija valstyoeš 
duota asmeniui. Kita, kad

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

f MltKUCMET KTU«t>»U TAIP
SKAUDAMU NUSTIPUSIU »*JSMIAU 

. • . MIVO SKPAHOe. NSC *1 “*“*
A V M^PIMTĮ. .

___ .llMIT tMKK— *

<* JUMS <4

IJRą lnrj Jutai
nję IM7 mtfhp i"***

bioš demokratų partijos 
prakalbos. Kalbės pasauli
nio bokso buvęs čampijo
nas JACK SHARKEY ir 
Riti kalbėtojai. Dalyvaus 
Stepono Dariaus Posto 
Benis ir kiti pamargini- 
inai. Įžangos nebus. Kvie
čiame VhStis dalyvauti.

I
I |3Č6 West

i

pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILN.‘ 
Pakelį. 7 dienoms DYKAI IšB. 
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
ki.štua Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą T dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau 1
ROSSE rRODUCTS CO. Dept K-9 

2708 W. FarweU Avė. Chicago, 11L
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Antradienis. Spalių 25 d., 1938

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Entuziastingas LDS Naujos Angli 

jos Apskričio Suvažiavimas
Nutarta Steigti Studijų Rateliai

INTERTYPE FONDUI £310.00
LDS Propagandos Fondui Paskyrė $80.00

kurį paruošė LDS Naujos 
Anglijos Apskričio Dva
sios Vadas Kun. S. Kneižis. 
Sklandžiai perskaitė ir pa
aiškino A. F. Kneižys. Iš re
ferato sekė, kad darbinin
kams reikia kelti savo luo
mo kilnumą ir tuo reikalu 
steigti studijų ratelius. 
Priimtos rezoliucijos, kad 
suvažiavimas ragina kuo-

•J

Haverhill, Mass. — Sek- bininkų Luomo Kilnumas”, 
madienį, spalių 23 d., š. m 
1-ma vai. po pietų, Gedimi
no klubo svetainėje, Ha
verhill, Mass. įvyko LDS 
Naujos Anglijos Apskričio 
pusmetinis suvažiavimas. 
Dalyvavo atstovai iš: LDS 
Centro, So. Bostono, Mon
tello, Norwood, Worcester, 
Cambridge, Lowell, So. 
Worcester, ir Haverhill. Iš
Nashua gauta žinių, kad pas imtis darbo studijų ra- 
p. Nadzeikos mirė artima telius organizuoti savo ko- 
giminaitė ir todėl susilaikė lonijose. Skaitomas laiškas 
nuo atvykimo. P-nui Na- * prisiųstas LDS Centro Pro- 
dzeikai suvažiavimas iš- pogandinės komisijos rei- 
reiškė užuojauta ir visi at- kalu išplėsti veikimą už ap- 
stovai sustoję pasimeldė už skričio ribų ir tuo reikalu 
jo giminaitės vėlę.

Susirinkimą atidarė vie-mos.
prašoma finansinės para- 

Susirinkimas nuo- 
tinės LDS 112 kp. vice-pir-dugniai apsvarstęs LDS 
mininkas p. Amsiejus. Mal- organizacijos ir Katalikiš- 
dą atkalbėjo kun. Daunis. kos Akcijos susijusius ben- 
Kun. Daunis pasveikino at- drus reikalus nutaria su- 
vykusius visus atstovus į vienyti apskričio maršru- 
suvažiavimą ir linkėjo lai- 1 
mingos darbuotės bei iš
nešti gražių nutarimų or
ganizacijos labui.

Susirinkimas pavedė visą 
darbą vesti apskričio val-
L Kumpa,'vYce'- pirminin-Į komisija ne tik savo ribose

I

to komisijos darbuotę su 
Propogandos komisijos ak
cija ir savo fondo išteklius 
pervesti į bendra fondą, 
kuriame yra $80.00. Reiš
kia apskritys nutarė veikti 

dybai, būtent, pirmininkas bendrai su propogandos 
J. Kumpa, vice - pirminin- komisija ne tik savo ribose, 
kas A. Zavetskas, sekreto- bet ir už jo ribų.
rius T. Versiackas. Į Man-; Išklausyta pranešimas ir 
datų ir Rezoliucijų komisi- padėka prisiųsta iš LDS 
ja išrinkta: A. F. Kneižys, Centro, kurioje pažymima, 
“Darbininko” redaktorius, kad buvo gauta gryno pel- 
Vincas Kudirka, LDS Gar- no $310.00 įvykusioje Ge
bės Narys; Juozas Smilgys gūžinėje, Palangos parke, 
8 kp. valdybos sekreto- Lawrence, Mass., irtosios 
rius. komisiją Gegužinės pelnas paskirtas
Maršalka - tvarkdarys — 
vietinės kuopos narys p. 
Muzikevičius.

Visiems atstovams buvo 
suteikta trispalviai kaspi
nėliai, kurie puošė kiekvie-’ 
no atstovo krūtinę. Juos 
segė p-lės havrillietės: Al
dona Jankauskaitė ir Ge
novaitė Venčiūtė.

Perskaitytas protokolas 
iš pereito suvažiavimo. Iš
klausyta raportai iš LDS 
Seimo, kuriuos išdavė p. 
Džiaugienė ir p-lė Mažuk- 
naitė. Raportai buvo gra
žiai ir turiningai paruošti. 
Skaitomas referatas: “Dar-

sutiko Įeiti ir kun. Daunis. i Naujos “Darbininko” In
tertypos fondui. Praneši
mas ir padėka priimta en
tuziastingai ir nutarta se
kančiais metais vėl sureng
ti Milžinišką Gegužinę. 
Taipgi nutarta turėti savo 
naudai metinį išvažiavimą, 
kuris kasmetai įvyksta Ro
muvos parke, Montello, 
Mass. gegužės 30 d. Suda
ryta prie Apskričio valdy
bos bendroji rengimo pik
niku komisija. Į komisiją į- 
ėjo iš kiekvienos kuopos do 
du ir daugiau atstovus. Ne- 
visos kuopos sutiko tuo- 
jaus suteikti visus atstovų 
vardus, kurie įeitų į bendrą

r 
i

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. NuSję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

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

Visi skelbkit*} “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

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

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

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

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

Tel. Farkway 0558AV
Iždininkė — Ona Stanlulidtė,

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

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

111 H SL. So. Boston, Masa 
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

SV. JONO EV. BL. PAŽALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas, Andrius Žale akas,
702 Fifth SL, So. Boston, Masa. 

MarSalka, Jonas Zaikis,
7 Winfleld SL, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre-

jui ir kun Valantiejui nuo-
E. 7th SL, So. Boston, Mass. ŠirdŽlOS UŽUOjaUtOS.
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RŪPESTINGUMAS
Alaus Daryme

* Duoda

PICKtflCK 
ALE

J

Pastovų Skoni 
Ir Nuolatinį Stiprumą

IŠ KRANO - PARODYK Į KRANĄ 
BUTELIUOSE - 12 OUNCE IR PILNOMIS KVORTOMIS

BREV/ED BY HAFFENREFFER & CO., INC, Boston, M®sachu»ett» BREV/ERS SINCE 1870
—

pikniko rengimo komisiją, 
pasižadėjo išrinkti savo 
kuopos susirinkime ir var
dus prisiųsti apskričio val
dybai. Taipgi prašyta iš
rinkti atstovus į rengimo 
komisiją ir iš tų kuopų ku
rios suvažiavime negalėjo 
atvykti ir imti dalyvumą.

Sekantis LDS Naujos An
glijos suvažiavimas nutar
ta turėti sulig nutarimo 
Greenfield, Mass., 113 kuo
pos rezidencijoj. Tuo reika
lu apskričio valdyba pasi
rūpins susižinoti su 113 kp. 
valdyba.

Darbininkai susirūpino ir 
bėgančia pilietiška parei
ga, kuri ateinančiais balsa
vimais bus patiekta kiek-

SEIMAS ,
Šiais metais Marianapo

lio Kolegijos Rėmėjų Sei
mas taip-pat įvyksta kole
gijos rūmuose, Thomnson, 
Conn., spalių mėn. 30 d., 
Kristaus Karaliaus Šventė
je. Lai būna šiais metais 
vienas iš didžiausių suva
žiavimų, kokio kolegija 
dar nėra mačiusi, juk yra 
labai daug spręsti svarbių! 
dalykų.

v •

VAIDINIMAS
Šiais metais iš anksto jau 

Meno sekcija susidomėjusi 
savo metiniu vaidinimu. 
Šie vaidinimai turės būti 
geri, nes publika taip grą
žai parėmė mūsų progra
mą pernai metais, tai šiais 
metais mes manom jų ne- 
aDvilti. Atvyksime su gra
žiausiu vaidinimu, kurį e- 
sate matę vaidinant lietu
vių kalboje: taipgi su ko
medija, kuri publiką iš di
delio juoko išmes iš kėdžių.

Bronius Rusteika (L. K.)

Lenkai Siūlo Statyti Tiltą 
Per Merkį

v •

GAUDEAMUS
Dėl uragano atidėtas 

Gaudeamus įvyks Spalių 
31 d. Marianapolio rūmuo
se. Studentai jau yra gra
žiai prisiruošę. Kaip tik tą 
dieną pasitaiko būti “Hal- viiuois uub ^lc^-iowepn Nip-ht” tai busvienom balsuotojo laisva į5„ ST? 

pasisakymui.Būtent, reikės netlketl» Ir SP°- 
balsuoti: ar gali vedusios sų‘ 
moterys užimti valdžios 
valstybės darbus ? Reikės 
balsuoti taip ar ne. Susi
rinkusieji darbininkai savo 
suvažiavime apsvarstę ra
do reikalo pasisakyti, kad 
moterys neturėtų užimti 
valdiškų darbų.

Tarpe Haverhilliečių pa
stebėta ir kitų nuoširdžių 
veikėjų, kaip p. Svirskas, 
p. Amsieius, p. Jankaus
kas, p. Šilanskienė, p. Ja- 
kavonienė, p. Muzikevičius 
ir kiti. Apskričio Pirminin
kas baigdamas suvažiavi
mo darbo programą išreiš
kė nuoširdžią padėką LDS 
112 kuopai ir jos vadams ir 
atkalbėjęs maldą bendrai 
su visais atstovais uždarė 
susirinkimą.

»
MARIANAPOLIO ŽINIOS

LINDEN, N J.
7:30

Latvis Išrado Aliejų, Kuris 
Gydo Iperito Žaizdas

Spalių 30 d. sekmadienį, 
vai. vakare įvyksta art J. Žu
kauskaitės koncertas gražioje 
Linrose klubo salėje 800 Rosel- 
le St. ties Henry St. Be art. J.

■ Žukauskaitės, koncerte pasiro-
Šiomis dienomis vienas dys p. A. Stanišausko choras, 

mūsų studentų susilaukė 
liūdnų žinių — jo tėvas po 
sunkios operacijos apleido 
šį pasaulį. Tai buvo A. J. 
Valantiejus, kun. Valantie- 
jaus brolis. Visi studentai 
pareiškia Stud. Valantie-

— Lietuvos spauda rašo, 
kad lenkai Kaune savo rei
kalams statysis didelius 
rūipus ir atidarys savo te
atrą, į kurį daugiausia 
kviesis gastrolierius iš 
Lenkijos.širdžios užuojautos.

1

3 ■

— Seredžiuje policija su- Turkija. Už pasikalbėji- 
laikė komunistų partijai mus dienos metu imama 
priklausiusį H. Mazinterį. 12,30 Lt už minutę ir 7,38
— Nuo spalių 1 d. įvestas 

telefono susisiekimas su
I

Lt nakties metu.
— Prašo pašalpos 600 ū- 

kininkų, nukentėjusių nuo 
audrų. Vidutiniškai kas
met tie nuostoliai siekia a- 

įpie 900.000 Lt. Didžiausia 
'audra buvo liepos 2 d. Ry-

Ii

Naujos Raudondvario Baž
nyčios Konsekracija

Spalių m. 3 d. J. E. J. 
Skvireckas, Kauno Arki
vyskupas pakonsekravo 
naują mūro bažnyčią Rau
dondvary. 1915 iii. rusų ka
ro vadovybė susprogdino 
menišką Raudondvario

Vajaus Garbės Savaitė 
LRKSA Mass. Kuopų

Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienymo Amerikoje Centro tų Lietuvoj, 
nuskirta Vajaus Garbės Savaitė 
Massachusėtts Valstybėje kuo
poms jau čia pat, prasidės šio 
mėnesio 24 dieną ir baigsis 31 
dieną. Susivienymo Centro pa-' 
geidavimu yra, kad laike šios sa
vaitės Massachusėtts valstybės 
rybose kuopos, jų valdybos, vei
kėjai ir organizatoriai parodytų 
ypatingą pasidarbavimą naujų 
narių gavimui. Taigi, Vajaus 
Garbės Savaitės tikslas yra pil- 

Įnai aiškus ir nėra reikalo apie 
i tai plačiau komentuoti, aiškinti, bažnyčią, grovų Tiškevi- 
Kuopoms, jų valdyboms, veikė- čių lėšomis pastatyta, 
jams ir organizatoriams lieka Skaudu buvo raudondva- 

; tik vienas dalykas išpildymui, piečiams žiūrėti į bažny- 
būtent: pasišvęsti mūsų Susivie- gį .
nymo labui nors trumpam laikui 
ir stoti į darbą prirašymui nau
jų narių. Pasirinkime ir panau
dokime būdus, kurie yra mums 
lengviausia prieinami. Vienas iš 
praktiškiausių ir naudingiausių 
būdų yra: eiti į stubas ir aiškin
ti naudingumą tapti mūsų Susi- naują mūro bažnyčią. Ku- 
vienymo nariais. Šį būdą vartoja nigo Irtmano balso paklau- 
ir komercinės apdraudos kompa- so raudondvariečiai ir, it 
nijos. Todėl kiekvienos kuopos skruzdės pradeda raustis 
veikėjai — organizatoriai ture- po griuvėsiais, O 1929 m. 
tų aplankyti savo kolonijoje pradeda statyti naują baž- 
kiekvieno lietuvio kataliko stu- - Kuris įr pastato 
bą ir išaiškinti naudingumą pri- y p metais Nuo
kS 1930 m. iki 1938 metų kun.
čiu visas Massachusėtts valsty- Irtmanas rūpestingai baz- 
bėje kuopas, jų valdybas, veikė- nyčios stylių išlygina ir iš- 
jus ir organizatorius į prakilnų puošia kaip iŠ oro taip ir is 
ir naudingą darbą — prirašymui vidaus.

čios griuvėsius. Visų tų 
grožybių krūvos skurdžiai 
stūksojo iki 1928 metų. 
Atvyksta į Raudondvarį 
kun. Stanislovas Irtmanas, 
ir nedelsdamas ima ragin
ti parapijiečius statyti

naujų narių į skaitlingiausią ir 
tvirčiausią lietuvių katalikų 
fraternalę organizaciją, LRKSA, 

K. A. Vencius, , 
Mass. Apskr. Pirm.

Katalikiškosios Akcijos 
Kursai Kunigams

Kaunas — Turimomis ži
niomis, Lenkijos užsienių 
reikalų ministeriją siūly
dama per Merkį ties Varė
na pastatyti naują tiltą. 
Lenkai prašo mūsų atitin
kamas įstaigas atsiųsti į 
vietą inžinierius, kurie 
kartu su lenkų inžinieriais 
nustatytų, kurioje vietoje 
tiltas turėtų būti statomas.

Buvęs padarytas gydyto-; 1939 m. sausio 2, 3, 4 ir 5

• ,v

mūs kat. akcijos žinovai.

jams prižiūrint bandymas d. numatyta Panevėžyje 
su vienos dujokaukių dirb- f kunigams katalikiškosios 
tuvės savininku Balodžiu. akcijos kursai, kur bus na- 
Balodis leido apšlakstyti grinėjama teoretiški ir 
save šešiose vietose iperito' praktiški katalikiškosios
skystimu. Tuoj po to oda akcijos klausimai. Tarp 
tose vietose buvo patepta, prelegentų numatyti žy- 
aliejaus skiediniu. Iperitas 
jokių žymių nepaliko. Po 
to tyrinėtojo rankos buvo 
išteptos-iperitu. Buvo iš
lauktas kuris laikas, kol 
pasirodė nuo iperito kilu
sios žaizdos. Toms žaiz
doms gydyti buvo pavarto
tas minėto aliejaus tepa
las. Žaizdos per dešimt die
nų buvo visiškai išgydytos.

Vaitkevičius 1 Braziliją

Pasikėsintojas prieš ats. 
pulk. Rusteiką, Vaitkevi
čius, kuris paleistas iš ka
lėjimo, dabar išvyksta į 
Braziliją.

Ryga — Rygos universi
teto docentas Daržinis jau 
ilgesnį laiką tyrinėja des- 
tiliacinių mineralinių alie
jų panaudojimą tuberku- ; 
liozui gydyti. Daržinis il
gesnį laiką išbuvo Pary
žiuje, kur dirbo Pasteuro 
instituto tuberkuliozės 
skyriuje. Jam sugrįžus, da
bar pirmojoje Rygos mies
to ligoninėje ir dviejose di- 
ledėse sanatorijose ypatin
gai sunkiais tuberkuliozės 
atvejais vartojamas mine
ralinis aliejus. Tyrinėtojas 
žada apie šių metų Kalėdas 
paskelbti savo darbų rezul
tatus.

Aliejų iš pušų gaminanti 
bendrovė “Mersrags” šio
mis dienomis painformavo 
spaudos atstovus, kurie 
buvo pakviesti apžiūrėti į- 
monės, kad jos gaminamas 
aliejus savo sudėtimi šiek 
tiek skiriasi nuo aliejaus, 
gaminamo Amerikoje, 
Prancūzijoje ir Sovietų Są
jungoje. Tos firmos gami
namas iš pušių aliejus tu
rįs ir gydomų ypatybių. 
Neseniai su juo buvę pada
ryti sensacingi mėginimai, 
parodę, kad jis gali būti 
sėkmingai vartojamas gy
dyti žaizdomis nuo iperito.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję j tavernus ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausią miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
I



■■■

Antradienis, įgalių 25 d.£ 1938 DARBININKAS t

DARBININKAS ■ „
(THČ W0RKER)

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

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

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

Entered u second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Eoston, 
- Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly --------------------  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly -------------------- .... $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ S4.CC
Vienį kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadvvay, §outh Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

DARBININKAS

Pastarieji įvykiai žymiai atskleidė Rusijos silpny
bę. Kur kur, bet Čekoslovakijos krizyje buvo manoma, 
kad sovietai šoks muštis su Hitleriu, nes čekai buvo pa
darę su rusais tamprią apsigynimo sutartį. Tačiau so
vietai nė pirštu nepajudino savo talkininkus apginti., 
Padarė tik bejėgišką pasiteisinimo mostą: girdi, jei 
prancūzai stos ginti čekus, tai ir sovietai gins, bet ka
dangi prancūzai čekus pardavė, tai... mes.nors iškolio- 
sime Lindbergą už ką jis taip išgyrė vokiečių oro lai
vyną, o rusiškąjį nupeikė. Taigi už visą čekų nelaimę 
atsakomingas esąs Lindbergas, nes jis nugąsdino An-, 
gliją, perdaug jau išgirdamas Vokiečių oro pajėgas.

Suprantama, sovietams pikta. Bet juk buvo gali
ma paneigti Lindbergo pareiškimą ne žodžiais, o fak
tais, vadinasi, pulti Hitlerį ir tuomi įrodyti sovietų lėk
tuvų viršenybę. Tačiau sovietai neišdrįso ir tiesiog ne
galėjo to padaryti. Jų armijoj viešpatauja tokia pat 
dvasia kaip ir komunistų partijoj — amžina neištiki
mybė Stalinui. Kaip partija dažnai valoma nuo nepa
geidaujamų elementų, taip ir raudonoji armija valymo 
reikalinga. Dabar štai kokie dalykai pradeda aiškėti.

Rusų su japonais susirėmimas ties Changfukengu 
pastebėta, kad sovietų spauda kažkaip keistai nutylėjo 
apie “raudonąjį Nepoleoną”, rusų maršalą Vasilijų 
Bliucherį. Jis, kaip žinome, buvo vyriausias rusų ar- 

- mijos vadas Sibire. Užsienių spauda daug spėliojo, ko
kią rolę suvaidins Bliucheris, ištikus karui su japo
nais, o sovietų spauda apie jį nė žodžio. Kas tai būtų? 
Bet štai japonų laikraštis Domei paskelbė, kad Bliu
cheris areštuotas. Ta žinia buvo išversta į rusų kalbą. 
GPU agentai vertikę rusę įmetė į kalėjimą. Tada japo
nų laikraštis pagarsino, kad Bliucheris ne tik areštuo
tas, bet ir nusižudė. Kiek tame tiesos, kol kas nežinia, 

' bet yra faktas, kad daug generolų iš Bliucherio armi
jos buvo likviduota. Kitas faktas: Čekoslovakijos kri-. 
zio metu vyriausias sovietų kariuomenės vadas Voro- 
šilov buvo ne Maskvoj, o Sibire, užimtas raudonosios 
armijos valymu. Tad apie pagalbą čekams negalėjo bū
ti nė kalbos. •

Rusija, komunistinio vėžio suėsta, neturi reikš
mės pasaulio politikoj. Šiandie nieks su ja nesiskaito.

K.

METINES ŠKOTIJOS TRETININKŲ PA
MALDOS CARFINO GROTOJE, 

ŠKOTIJOJE
Garsioji Carfino Grota 

Škotijoje, tikintiesiems 
Škotijos katalikams, dau
geliu atžvilgių, reiškia veik 
tą patį, ką ir Prancūzijos 
katalikams Liurdas. Ir čia 
taip kaip ir Liurde, veik 
kiekvieną sekmadienį (o 
kai kuomet ir vidury savai- j 
tės’), iš visų artimų ir to
limiausių įvairių Škotijos 
vietų, viena paskui antrą, 
atkeliauja įvairios ekskur
sijos ar bent šiaip žymes
nės tikinčiųjų katalikų di
delės ar mažesnės grupės, 
priklausančios įvairioms 
brolijoms ar tikybinėms 
katalikų organizacijoms.i 
Šių visų čia apsilankančių-’ 
jų organizuotų ar paskirų 
maldininkų tikslas, yra tas 
pats, kaip ir Liurde: — 
Nuoširdžiai pagarbinti Šv. 
P. Mariją Nekaltai Pradė
tą ir per jos galingą užtari
mą, sau įvairių reikalingų 
malonių nuo V. Dievo iš
prašyti.

Sekmadienį, 18 d. rugsė
jo, iš visos Škotijos Carfi
no Groton susirinko visi; 
Trečiojo Šv. Pranciškaus j 
Ordino broliai ir seselės 
Tretininkai, kad bendrai 
visi apvaikščiotų ir atšvęs
tų metinę savo šventę, ka
rią kasmet jie šioje Groto
je švenčia. Šioje šventėje

V •
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organizuotai dalyvavo

i

ir se
selės tretininkai! Baisu ir 
skaudu darosi matant, kaip 
daugelis krikščionių šioje, 
ir visose kitose šalyse, bai
siai įžeidžia ir išniekina 
Dievą, kuris juos sutvėrė. 
V. Dievas tiekia jiems be
galinę savo meilę, o jie

KITATAUČIAI JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE
Bet čia mes neturime “mažumų problemų”, kurie 

taip sujudina Europos šalis.

Į Kovą Su Egoizmu t,

Kada buvo padarytas pa
skutinis 'cenzas 1930 m. 
Jung. Valstybėse gyveno 

J net 6,800,000 vokiečių, tai' 
svetimos kilmės ir jų Ame
rikoje gimę vaikai, tai du 
syk tiek vokiečių kiek 
tuom laiku gyveno Čeko
slovakijoje. Dar kitas mili
jonas, vokiško kraujo paė
jo iš Austrijos, kuri šalis 
nelabai seniai tapo dalis 
Vokiško “Reicho”. ’ 

4,5$0 italų, 3,389,000 žy
dų, 3,300,000 lenkų, 3,100, j 
000 skandinavų, 3,100,000 *
airiško gimimo ar paėjimo, kos tautos, aiškiai nustatė, 
1,301,000 čekų, ir ^augybė jog visi žmonės sutverti ly- 
kitų mažumų gyveno šioje gūs.

Kai procesija pabaigė sa- šalyje. į Jung. Valstybių Konsti-
1,765,000 žydų gyvena tucija išvertė tuos pareiš- 

New Yorke, svetimos kil- kimus į šalies pamatinius 
mės skandinavų Chicagoje 
buvo 100,000; 66,000 lenkų 
Detroite; 28,000 italų San 
Francisco mieste; 27,000 
graikų New Yorke; 19,000 
Trnnrr.'ii n/lzs

sviedžia Dievui begalinę 
savo neapykantą. Tretinin
kai suvienytai yra nusista
tę kultivuoti Kristaus dir
vonus žemėje, su gailestin
gumo ir meilės įrankiais, 
kai šv. Pranciškus Assy- 
žietis Serafiškasis, kad yra 
daręs. Jie tiekia Dievui sa
vo meilę, atlyginimui už 
visokią neapykantą ir įžei
dimus, V. Dievui padaro
mus skaitlingų jo priešų”.
BEDIEVIŲ NEAPYKAN

TA

kiečių, graikų ir armėnų 
atvyko į Kolonijališką Vir
giniją. Švedai ir finai įstei
gė . pirmas apsigyvenimo 
vietas Delaware. Žydai jau 
gyveno kolonijališkame 
New Yorke, Rhode Island, 
Maryland, Pennsylvanijo- 
je. Tik per trumpą laiką ti- 
kėjimiški ir tautiški nesu
sipratimai plėtojosi ir juos 
patys žmonės su savim at
sivežė.

Nepriklausomybės Pa
reiškimas, kuris pažymi 
pradžią suvienytos Ameri-

-

Mylėti save yra įgimtas įstatymas. Visagalis Kū
rėjas įdiegė į gyvų padarinių prigimtį palinkimą rūpin
tis savo būviu, gintis nuo pavojų. Kai vėjas neša smė
lį į mūsų akis, tai akių vokai prieš mūsų norą merkiasi
— nori apsaugoti akį nuo suteršimo. Tai vienas mažas 
pavyzdys to mumyse įgimto savisaugos instinkto. Tas 
savisaugos polinkis įvairiausiais būdais reiškiasi au
galuose, gyvuliuose. Apie tai gamtininkai yra prirašę 
storų knygų.

Žmoguje, be grynai medžiaginio pobūdžio savisau
gos judesių, glūdi aukštesni palinkimai. Sąmoningai 
siękiame laimės, džiaugsmo; sąmoningai vengiame to
kių dalykų, kuriuos laikome sau nelaime ar blogybe. 
Toks sąmoningas savimi rūpinimasis yra daugiau ne
gu savisaugos instinktas — yra tai savęs meilė. Mylėti 
save nėra egoizmas, bet įgimta, Dievo mums uždėta 
pareiga.

1. Savęs Meilė Turi Atsižvelgti Į Dievą
Mylėk save, rūpinkis įsigyti viso to, kas yra gera, 

kas patikrina laimę! Bet nereikia pamiršti, kad ne vi
sos gėrybės yra lygios vertės. Žaismas, sportas, geras 
butas — gėrybės. Sveikąją, jėga, sotus ir sveikas mais
tas taip pat yra vertybės. Kapitalas, žemė ar kitoks tur
tas, geras vardas žmonėse panašiai yra gėrybės. Išsila
vinimas, išsimokslinimas, geras būdas, kuklumas, tei
singumas, kiekviena dorybė, Dievo malonė, kurią gau
name per sakramentus, ir, pagaliau, patsai Dievas yra 
gėrybė. Pagal sugebėjimus ir reikalą prie tų gėrybių 
turime teisių.

Bet neturime pamiršti, kad tos gėrybės ne visos y- 
ra lygios vertės. Todėl nevalia dėl jų visų su lygiu rū
pestingumu kovoti, vienodai jomis naudotis, lygiai jas 
vertinti. Vertingesnis yra dalykas elgtis padoriai ir tei
singai, negu didinti savo turtus; daugiau reiškia kuk
lumas, negu šokis ar negražus rūbas; daugiau vertas 
geras vardas, negu geras valgis. Virš tų visų vertybių 
stovi Dievas, kurs yra visokios laimės ir visokių gėry
bių šaltinis.

Tad mylėk save, stenkis įsigyti sau reikalingų gė
rybių, bet, jų siekdamas ir jomis naudodamasis, laiky
kis tvarkos: žemiškų dalykų nestatyk aukščiau už ver
tingesnius; nestatyk turto aukščiau už sielos išgany
mą, kūno malonumų už šventą gyvenimą; svarbiausia
— niekados nepamesk Dievo.

2. Savęs Meile Laikosi Dievo Įsakymy Ir Gerybėmis 
Naudojasi Saikingai

Mūsų juslės, geiduliai aklai trokšta to, kas juos 
tenkina, nors ir reiktų sulaužyti kito teisės. Labai leng
va ieškant sau gėrybių išklysti iš teisingo kelio. Dievo 
įsakymai yra mums taisyklė, kaip turime elgtis, kad 
mūsų savęs meilė būtų tvarkinga.

Mylėk save — rūpinkis įsigyti visokių gėrybių, 
naudokis jomis, bet visados atsimink, jog kas kita yra 
Dievas ir kas kita — kūriniai. Dievas yra gėrio, laimės 
ir grožio pilnybė. Jis vienas tegali mums suteikti pilną 
laimę. Visa šalia Dievo — tai Dievo grožio trupinėlis. 
Joks kūrinys negali mums duoti daugiau, negu iš Die
vo valios turi. Pagal Dievo valią visi kūriniai yra tik 
priemonės ir pagalba, kad galėtumėfn prisiartinti prie 
savo Kūrėjo. Iš čia protinga savęs meilė elgiasi pagal 
šv. Ignaco nurodymą: “Tiek vartok žemiškų gėrybių, 
kiek jos tau padeda save išganyti ir prisiartinti prie 
Dievo”.

Štai turi tris protingas savęs meilės savybes: 1) 
pirmiausia, ne savąjį “aš”, bet Dievą turi prieš akis; 
2) protinga savęs meilė veikia pagal Dievo valią, pa
reikštą jo įsakymuose; 3) turėdami Dievą prieš akis, 
tiek tenaudojame žemiškų gėrybių, kiek jos mus arti
na prie dangaus.

vo eiseną ir visi sustojo šv. 
Pranciškaus Assyžiečio ir 
šv. Jono Bosko Aikštėje,— 
Tėvas Hilaras O.F.M. iš šv. 
Pranciškaus parapijos Gla- 
sgowe, stovėdamas palei 
didžiąją šv. Jono Bosko 
statulą, maždaug šiokio vengrų Clevelande, ir dau- 
turinio pasakė įspūdingą giaus kaip 18,000 vokiečių, 
pamokslą:

<<*

tokią daugybę brolių ir se-žumų problemų”, 
sėlių Trečiojo šv. Francis- ' --u— <■«
kaus ordino čia susirinku
sių, atiduoti Dievui garbę, 
šioje Šv. P. Marijos Šven
tovėje. Mes visi čia susi
rinkome, pagarbinti V. Die
vą ir pareikšti savo visišką 
ištikimybę Jo įsteigtai Baž
nyčiai, kuriai per ilgiau
sius metų metus, nuo pat 
pradžios rodome tą patį 
paklusnumą ir uolumą 
krikščioniškųjų savo pa
reigų atlikime. Pranciško
nai Tretininkai, kurie savo 
regulą pilnai užlaiko, tame 
dalyke gali būti geru pa
vyzdžiu visiems, kaip rei
kia Dievui tarnauti. Treti
ninkai ir daugelis kitų, tie
sa, čia susirinko atiduoti 
Dievui garbė ir pagarbinti 
Šv. Jo Motiną Mariją. Bet 
kiek kongresų ir įvairių su
sirinkimų šiandien visame 
pasauly daro įvairūs bedie
viai, kurie su šėtonišku į- 
tužimu bei neapykanta su
kilo prieš Dievą, ir įvai
riausiais būdais stengiasi 
pražudyti žmonių sielas, _ ________ ___________s__
kurias Kristus Brangiau- saulis vien tik dėl to bijosi teisę svetimos kilmės žmo- 
siuoju Savo krauju, taip atgailos ir neri , ją iš savo’ nįų vesti gavo gyvenimą, 

kalno, ant kryžiaus mirda- Įėjus paslėpti prieš Dievą 
mas, atpirko! Bedieviai la- savo menkumą. Laimin- 
bai norėtų matyti mirštan- giausi yra tie žmonės, ku- 
tį jų rankose paskutinį že- rie iš šio menko ir nuodė
mėje kunigą, •
Kristaus paliktą vietinin-mintis sujungę su malda 
ką, kad tik greičiau su-prie Dievo. Dabar, tiesa, 
griovus Jėzaus Kristaus jie verkia ir kenčia; tačiau 
šioje žemėje įsteigtą Baž- už tat amžinai džiaugsis! 
nyČią. Mes visi Čia susirin- Didžiausia laimė, kokia ga- 
kome, kad savo maldomis Ii būti žmogui čia, žemėje, 
ir prašymais, užgesintume — yra susivienijimas su 
Dievo rūstybės ugnį šiems Dievu. Šv. Pranciškus Se- g^į ekonomiškoje dirvoje, 
menkiems sutvėrimams, rafiškasis, kuris buvo link- get tą problemą visa tauta 
Dievas nori, kad nė viena smiausias ir laimingiau-bando išrišti visų pastan- 
siela, kurią Jis atpirko ne- sias pasauly žmogus, labai gOmis.
pražūtų. 0 tai todėl, kad gerai šitą suprato ir vykdė, 
lygiai dėl visų žmonių. Jis Kai jis visa, kas tik pasau- 
mirė ant kryžiaus. Treti- liui yra miela, visiškai ap
ninku visų pareiga, karš- leido, — atmetė ir visa'/a- 
tai Dievą ir Jo Nekaltai vo širdimi pamylėjo Dievą, 
p*. • —u f. ~ • *7 I TN2  ££ £  *2-

kad ji išmelstų nuo savo šioje žemėje, išaukštino,

I

įstatymus. Valstybių kons
titucijos taipgi pareiškė, 
kad visi žmonės, nepaisant 
gimimo vietos, tautos, ar
ba tikėjimo, yra lygūs.

Tik spalva darė skirtumą 
per ilgą laiką. Baltieji ne
pripažino juodukų. Bet ir 
tas skirtumas panaikintas 
1861 m. Ir Indijonai tik ga
lėjo tapti piliečiais 1924 m.

Vienas Balsuotojas Iš Kiek
vieno Aštuonių Yra 

Svetimtautis

Los Angeles mieste. Ir vis- 
Labai malonu matyti įtiek šita šalis neturi “ma- 
dauevbe broliu ir se-1 žumų problemų”, kurie 

grąsintų šalies tautiškam 
gyvenimui.

Iš 14,000,000 svetimos 
kilmės, daugiaus kaip 60% 

I naturalizuoti Jung. Valsty
bių piliečiai, ir daugybė lie
kamų jau išsiėmė pirmas 
popieras.

28,000,000 vaikų imigran
tų, kurie gimė čia yra čion- 
gimę Amerikos piliečiai ir 
nėra skirtumo tarpe jų ir. 
“senos linijos” amerikie
čių.

Nuo atvykimo pirmųjų 
pionierių iš Europos iš vi
sur žmonės priėmė į šią ša- grėsė ir valstybių legisla- 
lį. 25 m. po įsteigimo Nau- tūrose. r""L ~-- 
jo Amsterdamo net 18 kai- vietą svetimtautis negali 
bų kalbama mažame mies- laikyti Jung. Valstybėse, 
te prie Hudsono upės.

Maži būreliai lenkų, vo- vietą gali laikyti sūnus imi- 
. - ------“7“ granfo, jeigu gimęs šioje

liau kelių paeiliui popiežių šalyje. Dviejų prezidenti- 
buvo patvirtintas. Jei gi- njų kandidatų tėvai gimė

tei-Atėmimas pilietiškų 
šių ir kitų teisių nuo “ma
žumų” pradėjo visokias 
“mažumų” problemas Eu
ropoje.

į. Jung. Valstybėse apie 
8,000,000 piliečių svetimos 
kilmės yra busimieji bal
suotojai. Čia turime sveti
mos kilmės atstovų Kon-

Tik vieną garbės

tai yra prezidento. Bet tą

liau paegzaminuosime Tre- svetimose šalyse. Laiks 
ott Dvonoialznne t . _____*• *

ną, — tai veikiai pamaty- Kongresui 
sime, kad visas jo funda- sulaikyti arba sukontro- 
mentas, kaip tik ir remiasi iiuoti ateivius, bet didžiu- 
vien atgaila ir malda. Pa- ma žmonių vis pripažįsta 4-41^ rlAl 4*/> V>4 4zno4 . • «• _ .v ..

čiąjį šv. Pranciškaus Ordi- nuo iaiko pasiūlymai duoti 
aprubežiuoti.

organizuotai dalyvavo ir 
Škotijos lietuvių broliai ir 
seselės Tretininkai. Tik šį
met visą šventės iškilmin
gumą, smulkus, mažai te- 
perstojantis lietus, labai 
užtemdė! Tačiau škotai ka
talikai ir lietaus taip labai 
nebenusigąsta kaip lietu
viai. Nors lietus su mažo
mis pertraukomis veik vi
są dieną lijo, 
šventėje vis tik dėl to, da
lyvavo apie 5,000 maldinin
kų!

PROCESIJA
Šventė prasidėjo 3 vai.

30 min. p.p., Šv. P. Marijos 
Apsireiškimo Aikštėje, ties 
Šv. P. Marijos Liurdes sta
tula, bendrąja milžiniškos 
procesijos eisena. Procesi
joje neskaitant žmonių,: 
dalyvavo apie 12 Pranciš
konų Ordino vienuolių ku
nigų, ir apie 5 pasauliečiai 
kunigai, didelis būrys bro
lių ir seselių abituose, jų 
tarpe ir lietuvių; buvo ne
šama kryžius, relikvijos, 
(tarpe kitų ir šv. Pranciš
kaus Assyžiečio), įvairūs 
žibintai vėliavos ir tt. Kai: w - _ . _ ___ ,...__c___ ___ __
jau visa procesija buvo dusią žmoniją, yra tik vie- pusvalandžio, Šv. Teresė- į Šalkauskis, kun. Dr. L. Lū- 
kaip reikiant sutvarkyta/----—t — ’- — **»- k—1

— Carfin parapijos klebo
nas kun. Taylor, pasakė

'žodžiais:

tačiau

• V

brangiai ant Kalvarijos tarpo pašalinti, kad tuo ga- užlaikyti savo kalbą ir tra- 
dicijas Jie gerai žino, kad 
naujai atvykusieji tradici
jos galų gale taps dalis pa
prasto amerikoniško pavel
dėjimo.

Šiuo laiku svetimos kil
mės žmonės Jung. Vai. turi 
1,050 laikraščių net 32 kal
bose. Jie taipgi turi savo 
organizacijas, pašalpines, 
apšvietos ir kitokias. Ame
rikos mažumų problemos

— Jėzaus mingo pasaulio kelia savo

v*

t

K.V.C. Stadijos Ir 
lf—f-— Aonrerencna

> Kaunas — KVC visuotina 
Pradėtą Motiną — Mariją, — Dievas tiek jį jau čia konferencija įvyksta gruo- 
1—Į II—LI,  > savo šioje žemėje, išaukštino, džia 13,14 ir 15 d. Pirmo- 
Sūnaus reikalingą malonę, kad penkiomis Švenčiau- šiomis dviem dienomis bus 
permainyti Kristaus prie- šio jo Savo Sūnaus —Jė- studijos, kur nagrinės gy- 
šams ir padaryti juos my- zaus Kristaus Žaizdomis vosios dvasios klausimus, 
limais tėvynainiais, jos pažymėjo!” kurie galės prisidėti prie
Dieviškojo Sūnaus. Vieno-, Po pamokslui įvyko čia sugyvinimo ir suaktualini - 
je didžiųjų Encyklikų, Šv. pat palaiminimas su Šv.! mo krikščioniškojo gyveni- 
Tėvas kalba apie tai, kad, Sakramentu, per kurį vėl mo. Numatyti žymūs pre- 
pataisyti šių dienų suge-įlietus pradėjo lyti^ o po jegentai, k. a.: prof. Dr. St.

nas vaistas: — Atgaila ir lės Lisieux, iškilmingaskašūnas, kun. St. Yla, kan.: 
malda. Šv. Pranciškus Se- rožių pašventinimas, *Su v. Butvilą ir kt. Paskutinę
rafiškasis tretininkams suteiktu joms Šv. Tėvo Pa- dieną (XH 15) įvyks KVC 

triimpą pamokslėlį šiais] pirmiausia šitą vaistą su-j laiminimįjj ‘ '• J
rado ir pritaikė, kuris ve-

konferencija apsvarstyti 
J. Butkevičius, einamiems reikalams.

3. Egoizmas
Egoizmas, arba savimeilė, yra mylėjimas savęs, 

nepaisant Dievo. Ne Dievas yra egoisto gyvenimo cen
tras, bet savasis jo “aš”. Iš čia yra kilęs ir jo vardas, 
nes lotynų kalba ego reiškia aš. “Aš”, o ne Dievas yra 
tokio žmogaus gyvenimo tikslas ir veikimo akstinas. 
Kas yra “tu”, ar “jis”, apie tai egoistas negalvoja. La
biausiai jis negali suprasti, kas yra Dievas, kuriam 
gyvename visame kame reikia pasiduoti. Žmogus, ati
trūkęs nuo Dievo, pamato savo silpnumą. Tai nujaus
damas, egoistas savąjį “aš” nori išplėšti į visas gėry
bes, kurios turi arba gali turėti, — viską nori į save į- 
kūnyti ir sutapdinti su savimo.

Prancūzijos karalius Liudvikas XIV sakydavo: 
“Valstybė — tai aš”. Panašiai kalba egoistas. Kapitalis
tas pasakys: mano kapitalai — tai aš; palaidūnas sa
kys: malonumas — tai aš; egoistas valdininkas: val
džia — tai aš.

Tokia tai yra egoizmo dvasia. Egoisto “aš” išauga 
į stabą, kuriam aukojama turtai, patogumai, pasipuo
šimai, aukštos vietos, pramogos, valdžia ir tt. Jam at
rodo, kad dėl jo visa tai yra sutverta. Vargas tam, kas 
drįsta prie tų gėrybių pastoti kelią! Egoistas net ir ta
da, kai daro labdaringą darbą, tik save turi prieš akis.

Kai Paryžiuje buvo statoma Švč. Jėzaus širdies 
bažnyčia^ atėjo pas statybos vedėją viena ponia ir pa
reiškė, kad ji padengsianti visas statybos išlaidas, jei 
jos pavardė būsianti išrašyta ant bažnyčios sienos. Ku
nigas atsakė, kad su šitokia sąlyga jis aukos negalįs 
priimti, nes ši bažnyčia statoma visų prancūzų katali-

(Tęsinys 5 pusi.)

• w
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Naujų žmonių fabrikas, Kravčenko, Stovykla prie Bal
tųjų jūrų).

Taip jau yra gyvenime, kad ten, kur žmogiškasis 
“aš” keliamas į altorių, kur tas “aš” nebesiskaito su 
Dievu, ten įsivyrauja žiaurus egoizmas. Vieną kartą jis 
prisidengia viena kauke, kitą — kita.

c) Materialistinis egoizmas griauna bendruome
ninį sugyvenimą. Materialistinis egoizmas, ar jis bus 
visagalis kapitalizmas, ar despotiškas komunistiškas 
kolektyvizmas, griauna bendruomeninį sugyvenimą. r.

KAS YRA BENDRUOMENE? Bendruomenė nėra 
tai masė žmonių, gyvenančių viename žemės plote. 
Gauja vilkų, gyvenančių viename miške, nesudaro ben-j 
druomenės. Bendruomenė tai tūkstančiai, milijonai

Eduardas Slabšys
PASAULI,

(Pradžia 4 pusi.)
kų aukomis. Aukotojai nebūsią išvardijami. Norėdama 
padaryti milijoninę auką, ta ponia ne Dievo garbės ieš
kojo, bet savo “aš”. Atsisveikino su kunigu, pasilikda
ma milijonus sau.

Ar šių dienų labdarybės baliai ir vakarėliai nėra 
po labdarybės kauke paslėptas egoizmas? Šitokia “šo
kančioji labdarybe” kad ir duoda pelno, bet joje yra 
kažkas neskanaus. Ar nemalonu, kad žmonės pasilink
smina? Ne! Pasilinksminti yra žmogaus teisė. Tačiau

A

• v
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nemalonus yra besilinksminančiųjų egoizmas. Ar žmo- žmonių, gyvenančių bendrumoje. Bendromis pastango- 
giška savo pramogas pamatuoti svetimu skurdu? Deja, m*s ^ra siekiamas bendras tikslas. Bendros yra 
egoizmas ir svetimo vargo proga nori linksmintis, šok- Paręnkamos^ priemones siekti bendrajam ^tikslui. Ben- 
ti, gardžiai pavalgyti, atsigerti.

tik save mato ir iš savęs padaro dievaitį, paprastai, 
pamirštamas tikrasis Dievas ir jo valia. Dievo įsaky
mai iš žmogaus reikalauja atsisakymo nuo vieno kito §ias teises ir niekados negali išnykti visumos naudai 
malonumo. Tokia auka yra neįmanoma egoistui, kuris tačiau šalia jo stovi 
save laiko visako pradžia ir pabaiga.

Kai žmogus neatsižvelgia į Dievo valią, tai jis taip 
pat nesiskaito ir su žmonėmis. Svetimas turtas yra joj 
negerbiamas. Jis gyvena tik sau, tik sau tarnauja; tur
tus krauna, nežiūrėdamas, ar dėl to bus kam nors 
skriauda, ar ne. Nuskriaus žmogų, padarys jam nuos
tolių ir po to ramiai pasakys: “Girdi, nebuvo kitos iš
eities, — kas nors turėjo nukentėti. Paikas buvo, kad 
davėsi apgaunamas”. Vyras — egoistas be pagarbos 
elgiasi su savo žmona; neatsižvelgia į jos teises, į jos j 
švelnumą, pagaliau į jos sveikatą. Tėvas egoistas nesi-j 
rūpina savo vaikais. Kai egoistas pakliūvą į valdišką 
vietą, su savo pavaldiniais elgiasi kaip su šiaip daiktais. 
Egoistas valdovas pasidaro savo piliečių engėjas.

b) Egoizmas, kurį pagimdė materialistinė pasau
lėžvalga. Mūsų laikais egoizmas pasidarė praktiška pa
saulėžvalga, kuri iš žmonių gyvenimo šalina Dievą ir jo 
nustatytą tvarką. Materializmas nieko aukštesnio ne
pripažįsta, — nei Dievo, nei sielos, nei tikybos, nei po
mirtinio gyvenimo, — bet laiko tikrybe tik tai, ką akis 
mato, ranka paliečia, ką nervai gali pa justi.,Tas matę- 
rializmas yra supelėjusi filosofinė teorija (mokslas), 
dėsniai, sąvokos. Bet kai pagal tas sąvokas pradedama 
gyventi, išeina dabartinis egoizmas.

Kai žmonės pašalina Dievą, atmeta jo teises, kas 
jiems daugiau bepalieka, jei ne savasis “aš”? To savo
jo “aš” patenkinimas pasidaro gyvenimo tikslas. Jau 
ne taip svarbu, kaip tas “aš” dievinamas, — ar indivi- 
duališkai atskiriame asmenyje, ar kolektyviškai parti
joje, luome, valstybėje.

Nesakome, kad materializmas tesukūrė žmogaus 
prigimtyje egoistinius palinkimus. Egoizmas tai natū
ralus netvarkingų geidulių vaisius. Bet virš aklų gei
dulių stovi Dievo teisė, kuri deda žmogaus prigimčiai 
varžtus. Sąžinė, kaip koks sargas, nuolat budi ir prime
na žmogui pareigą save valdyti. O kai žmogus pasiel
gia prieš Dievo įsakymus, sąžinė šaukia: blogai pada
rei! Tad, kol žmogus pripažįsta Dievą, tol žmogaus ego
izmas jo sąžinės yra nuolat malšinamas. Bet kai žmo
gus įsikala sau į galvą klaidingą mintį, kad Dievo nėra, 
tada egoizmas pasireiškia visoje savo galybėje.

Iš materializmo gimė negailestingas darbininkų 
engėjas — kapitalizmas. Prieš pastarojo egoizmą suki
lo minių reakcija (pasipriešinimas). Bet, deja, tas pa
sipriešinimas pagrįstas ta pačia materialistine pasau
lėžvalga. Komunistiškas kolektyvas yra tas pats ego
izmas. Vargšas yra darbininkas, pakliuvęs į egoisto ka
pitalisto rankas; tačiau dar didesnis vargšas yra dar
bininkas komunistiniame kolektyve, kuriam turi paau
koti jėgas, gabumus, darbą, laisvę! Juk komunizme as
muo yra niekas, kolektyvas — viskas.

Komunistiškas kolektyvas yra dvejopas: vienas 
popiery akių mulinimui, kitas — gyvenime. Pirmasis 
gražiais žodžiais kalba apie rojų, apie proletariato lai-! 
mę ir laisvę; antrąjį matome Rusijoje. Sauja valdančių 
komunistų, kurie ir tarp savęs riejasi kaip šunes, ge
rai valgo, ištaigingai gyvena, pramogauja, kaip ir visi 
kapitalistai, ir begėdiškai šaukia: tegyvuoja proletaria
tas! . i

Bet tas proletariatas badauja, priverstas dirba 
kartais keliolika valandų, kaip vergas, pririštas prie 
mašinos, fabriko, kasyklos, dirbtuvės, kolchozo. Kuo- 
gi ištikrųjų yra* anas kolektyvas, kurs žadėjo išlaisvin
ti darbininką iš kapitalizmo vergijos? Juk tai pats žiau
rus saujelės valdovų egoizmas (skaityk: Rachmanova,

i
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drai yra laikomasi visiems privalomų įstatymų; visų 
nešamos pareigos ir atsakomybę už save ir visumą, 

a) Egoizmas nežiūri Dievo įsakymų. Kai žmogus Bendruomenėje be savojo “aš” yra ir “tu”; ten “aš” ir 
“tu” susipina į vieną “mes”.

Nors bendruomenėje “aš” pasilaiko savo įgimtą-

“tu”, šalia “mano” stovi “tavo”; - 
greta “mano” ir “tavo” yra “mūsų”.

Iš čia matome, kad komunistiškas kolektyvizmas 
nėra bendras laisvų žmonių sugyvenimas, arba ben
druomenė, bet pasigailėjimo verta minia be savo ver
tės pajautimo, be asmeniškos laisvės. Kiekvienas žmo
gus turi įgimtų teisių, kurių niekas, nenusikaltęs tei- 
singumi, neturi teisės laužyti. Komunistinis kolektyvas 
reikalauja visiško atsidavimo jam. ? '

Bendruomenė griaunama, kai ją prispaudžia pa
vienių asmenų kapitalizmas. Saujelė kapitalistų suima ! 
į savo rankas daugybę materialinių gėrybių, o milijo- : 
nai gyvena skurde. Kai įsiviešpatauja gyvenime dėsnis, 1 
kad žmogus tiek tevertas, kiek sveria jo auksas, tada : 
sunku kalbėti apie bendruomeninį sugyvenimą.

“Aš” bendruomenėje nežūsta, bet negali išaugti 
iki dievuko laipsnio, nes bendruomenėje “aš” turi savo 
neliečiamas teises, taip pat ir pareigas visumos atžvil
giu. Asmuo turi mokėti pasiaukoti dėl visumos. Bet 
auka ir egoizmas negali sutapti. Nesistebėkime, jog 
pasaulyje yra tiek netvarkos, tiek karų ir kovų, tiek ne
teisybės, nes viskas jame yra paremta egoizmų, — ar 
tai pavienių žmonių, ar tai grupių, ar tai valstybių.

Prieš šitą žiaurų egoizmą tenka statyti socialinę 
Kristaus meilę.

4. Sociafinė Kristaus Meilė
Socialinė Kristaus meilė yra kažkas daugiau, negu 

simpatija ar užuojauta žmonėms jų nelaimėje; daugiau, 
negu draugiški santykiai su artimais. Masonų broly
bėse, socialistų lygybėse ir komunistų diktatūrose gy
vena žiaurus egoizmas. O simpatijos ir draugiški san
tykiai su kitais egoizmui neprieštarauja, nes egoistai 
nėra visiški vienišai. Jie taip pat turi santykių su kitais. 

Krikščioniškoji socialinė meilė yra kažkas daugiau, 
negu įgimta žmonių meilė. Įgimta meilė sako: Mylėk 
artimą, kaip patsai save! Bet ji dar neuždeda pareigos 
stengtis, kad kiti vienas kitą mylėtų.

Socialinė meilė rūpinasi, kad visi vienas kitą my
lėtų. Kristus savo pasekėjams yra įsakęs: “Aš jums 
duodu naują įsakymą mylėti vienas kitą; kaip aš jus 
mylėjau, kad ir jūs vienas kitą mylėtumėte’ (Jon. 13, 
34). Tokia tarpusavio meilė ir rūpestis, kad visi vienas 
kitą mylėtų, tai aukščiausiojo laipsnio artimo meilė.

Šeimyninė meilė yra tipiška socialinė meilė. Moti
na ne tiktai kad myli vaikus, bet ir nori būti jų myli
ma. Brolis ne tiktai myli seserį, bet nori, kad būtų jos 
mylimas. Visiems šeimos nariams rūpi, kad vienas kitą 
mylėtų. Čia ir glūdi visas šeimyninės meilės grožis. Ar 
tokioje šeimoje, kur visi nariai vienas kitą myli, ne vieš
patauja džiaugsmas ir ramybė?

Jėzuje Kristuje visi sudarome taip pat vieną šei
mą, šeimą aukštesnę už kraujo ryšius — dievišką šei
mą. Būdami Dievo vaikai, turime Kristaus įsakytą so
cialinę meilę.

5. Egoiznų Nugalės Socialinė Kristaus Meilė
Egoizmo nugalėjimas — tai krikščioniškos meilės 

galybė. Egoizme, kurs išauga iš materialistinės pasau
lėžvalgos, žmogiškasis “aš” yra visako centras.

Materialistiniam egoizmui priešinga yra socialinė 
Kristaus meilė. Čia praktiškai viskas sukasi apie Die
vą. Nors socialinė meilė betarpiškai krypsta į žmones, 
tačiau per žmones siekia Dievo, nes Dievas yra jos pa
grindas ir taisyklė. Be Dievo šitoji meilė yra neįmano
ma, nes jai stinga pamato.

Dievas mūsų artimuose gyvena ir nori būti myli
mas žmonėse. Taigi tuo būdu mūsų gyvenimo centru 
pasidaro mūsų artimas, kuriame gyvena Dievas. Iš čia 
seka, kad ne tiktai turime artimą mylėti, bet mums ly
giai turi rūpėti, kad jis mus ir kitus mylėtų. Kristaus 
bendruomenėje nėra trijų meilių: savęs, artimo ir Die
vo, bet tėra viena Kristaus meilė, jungianti savyje ir 
mūsų “aš” ir artimus ir Dievą. Iš savo pusės visa turi
me daryti, kad neskirstytume Kristaus meilės. Juk tė
ra tik vienas Kristus, ar jis bus Tėvo garbėje, ar Švč. 
Sakramente, ar mūsų artimuose. Yra tik kiti jo buvi
mo būdai, bet jis pats pasilieka tas pats.

Toje meilėje mūsų “aš” nežus, bet pasiliks kaipo 
“aš” gyvenąs Dievuje! Taigi dabar ar mylėsiu save, ar 
žmones, visur turiu prieš akis ne save, bet Dievą, kurs 
gyvena manyje ir mano artimuose. Dievą turint prieš 
ąfcią, Dievo įsakymai bus mano gyvenimo nornia — tai
syklė.

Egoizmas, išplaukiąs iš materializmo, mindo Dievo1

Vėl tu purtaisi ir svaidai perkūnus
Ir vėliai alkanas, ištroškęs kraujo,
Vėl tu pasiilgai sudraskytų kūnų
Ir vėl rengiesi puotą naują.
Jau tiesi dangun sugniaužtą ranką,
Nors nuo senų žaizdų nepagijai dar tujen..., 
Ir vėl gal miestus griaus rytoj patrankos. 
Sės mirtį tūkstančiai lėktuvų!
Plyš tvirtovės iš betono, plieno,

’ Paskęs ugny paminklai, aikštės ir muziejai... 
Senos motinos troboj liks vienos — 
Jauni jų sūnūs mirti bus išėję...
Žemėj sius ir viską grobs vandalų gaujos, 
Jos sunaikins visus silpnuosius,
O vėliau išplėštą auksą saujom 
Godžiai žarstys ir savo darbu guosis.
Vėl nutils naikinusios patrankos — 
Gyventi reiks pradėt iš naujo...
Išties vėl priešas savo priešui ranką
Ir gailės išlieto broliškojo kraujo. “Ž. P.”
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STEPAS

dvasia, kaip anoji Abelio 
tiesiog į Tavo rankas plau
kianti auka?..

Todėl,
kad pakelėse pristatyta jau 
taip daug nesusivaldymo, 
alkoholio, neapykantos au
kurų, ir dar ant tokių šiur
kščių, nachališkų pedesta- 
lų, kad jei nori į juos pa
žvelgti, tai užmiršk kas y- 
ra skaistumas, nežinok 
kas blaivumas, nemąstyk 
ir apie kuklumą.

Tat ir ieškoma šiandien 
žmogaus dar neapšviesto 
anų klaikių aukurų vylin
ga šviesa. Ieškoma žmo
gaus, kad jį žmoniškumo 
rūbu papuoštų; kad jį iš
vestų į miestų aikštes, į 
vienkiemių kryžkelius ir į 
priemiesčių tamsiąsias ga
tveles, kur kerštingas atsi
lyginimas įvyksta be teis
mo, kur skriauda vykdoma 
be skundo teisės. Reiktų 
papuošti ne kategorijų 
žvaigždutėmis, ne partijų 
uniformomis, ne tarnybos 
ženkliukais, bet žmogaus 
žmoniškumo apsiaustą nu
dažyti pirmųjų krikščionių 
artimo meilės liepsna, ka
takombų heroizmo dvasia, 
cirko arenoj mirusiųjų ti
kėjimo karščiu; kad jis 
spindėtų Taboro kalne 
šviesumu, Lozoriaus prikė
limo jėga ir Nazareto kuk
lumu. Ir vesti, vesti gatves 
kad, čia pat šlykščiai išvir- 

! tęs ar iš smuklės negailes
tingai išstumtas, nebepa 
stovįs girtuoklis, ar šiai[ 
patamsių mėgėjas, į Nau 
jąjį Žmogų pažvelgęs ir pa 
matęs skirtumą tarp j< 
skaistumo ir savo juodu 
mo, nueitų su Magdaliete 
atgailos tyrus, į gyvenime 
aukštumas.

Tat nors žmoniškumo!., 
.į Ir tai bus daug ko išveng 
. ta, daug kas atitaisyta. A 

lio, Alio!.. Į visas centrines 
radio bangomis ir trumpo 
mis ir ilgomis — žmoniš 
kūmo žmogui!..

Ką?!.. Negirdima! Alio!. 
Sakai, džiazbandas, foks 

' trotai, rumbo ir tt.
Ach, greitai sakykit žod 

didžiausiam nusiminimu 
išreikšti.

Pakvieskit čia orkestrų 
salių ir restaranų vedėjus. 
Gerbiamieji, sulaikykit ti 
muziką, neberėkdinki 
saksafonų, žiūrėkit diri 
gentai sušilo, instrumen 
tai atsiderino, į ką panašu: 
jūsų akordai?!..

Apsirenkite šventadieniš 
kai ir išeikite pasižiūrėt 
žmoniškumo. Jei patys nei 
site, tai publikos netruk 
dykite; žmoniškumas nor 
ateiti su vizitu pas visus.

Neuždaryk nors žmoniš 
kumui savo širdies durų i; 
tai savo tėvynei daug geri 
suteiksi, o dangumi tu pat: 
kada nors džiaugsies.

I

girnas girdėtis, o varpų 
balsai atskamba daugeliui 
tik kaip tolimas aidas kaž
kur esančios krikščiony-' 
bės.

Tik pirmyn, rekordiškai 
pirmyn. Rekordai vande-j 
nyje, rekordai kelyje, re
kordai padangėje. Startas 
daugiau įpusėjęs, tik grei
čiau į finalą. Į kiekvieną fi
nalą ir į nesusivaldymą, ir 
į bedievybę.

O vargas tam, kas kelią 
pastotų, kas bandytų dary
ti kliūtis, kas drumstų nu-

Kodėl vis daugėja balsų, 
kurie, kaip anas bežūstan- 
čios Graikijos mokslinin
kas, dega, jei ne žibintų, tai 
spausdintų minčių švytu
rius ir ieško žmogaus. Ko
dėl vis daugiau pasigenda
ma žmoguje to, kad daro 
žmogų žmogumi?...

Epidemijų, kurios žemė
mis užpiltų tūkstančius ar 
milijonus gyvybių, nesigir
dėjo nei pas mus, nei apy
linkėj. Kodėl ir iš kur kyla 
tas akstinas, raginąs plun
ksnų valdytojus kelti šį 
klausimą: kodėl gi ponai sistatymus ar pasiryžimus, 
rašytojai užmirštat, kad Daug nereikia, užtenka ir 
jūs galite būti pajuokti, vieno nepalankaus žodžio, 
kluonais, komedijų scena- Tada tuoj į darbą suspaus- 
rijais išvadinti ir tik dėl to, ti kumščiai, kuriuose būti- 
kad gal nelaiku išeinat ieš- nai turi būti akmuo, kad 
koti žmogaus. Argi iš tiesų 
šių dienų žmogus kažkur 
nuklysta?

Tiesa, labai skubama. 
Taip lekiamą, taip lekiamą, 
vienas kitą aplenkiant. 
Gatves ir vieškelius platyn, 
nes jie lenktyniavimui per- 
siaurūs! Ei, asfalto, plentų, 
nes grindinys trukdo tem
po!.. Nėra laiko nei pažįsta
mų sveikinti, o ką bekalbė
ti apie kryžių, bažnyčią ar 
keleivį su Viatiku. Juk jau 
ir ‘labas” per ilgas žodis; 
ar dar kai kas vartoja: — 
Garbė Jėzui Kristui?!..

Tik pirmyn, tempo, tem
po!.. Ei, kas ten dar stab
džius laiko, atleist! Pir
myn! Signalą... Spausk sig
nalą, kas ten kelią trukdo...

Iš vien tik signalų stau-
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Kristuje brolį greičiau pa- 
tiesus. Tada į darbą, jei no
rit, ir peiliai, sukąstais, 
dantimis smeigiami į tos 
pačios karalystės trokštan-, 
čio krūtinę. Ir vis tempo,j 
greitai, dar greičiau!.. Ei, 
kulkos, kodėl jūs taip ne
greit lekiat, tik būtinai tie
siog į gyvybės centrus!..

Ir ši kerštingoji neapy
kantos aistra kaskart la
biau užvaldo žmogų, atito
lindama jį nuo pirmųjų 
krikščionių heroizmo dva
sios, užgesindama jo sieloj 
gal kūdikišką, bet nežinan
čią pasiaukojimui ribų, šv. 
Povilo skelbiamą meilę.

Kodėl tat nuo pasvyrusių, 
kaskart labiau apsamano- 
jančių vieškelio smuikelių 
nebeliepsnoja tikinčiųjų

nuostatus, mindo ir žmonių teises. O jei negali jų su
mindyti, tai suras tūkstančius būdų jas aplenkti. So
cialinė Kristaus meilė daro visiškai priešingai. Jei Die- 1 
vas gyvena žmonėse, jei artimas yra antras Kristus, ■ 
tai žmonių teisės yra man Dievo teisėmis. Kaip galiu 
sumindyti bent vieną artimo teisę, jei jos kartu yra 
Dievo teisė? Dievas, gyvenąs žmonėse, yra tas pats, 
kurs manyje gyvena. Jei manyje ir artimuose gyvena 
vienas ir tas pats Dievas, tai artimųjų teisės tuo pačiu 
yra ir mano teisės, todėl jas pagerbsiu, kaip savo.

Jei iš materializmo gimsta egoizmas, tai egoizmą 
naikina Kristaus įsakyta socialinė meilė. Jokios maso- 
niškos brolybės, jokios socialistiškos lygybės, jokios a- 
merikoniškos filantropijos nenugalės egoizmo. Tik vie
na soc. Kristaus meilė atliks šį darbą.

Neatsakome, kad bendruomenėje, kuri remiasi 
Kristaus meile, nepasiliktų egoizmo prasiveržimų. E- 
goizmas ir meilė priklauso doroviniai sričiai, kur veikia 
laisva žmogaus valia. Bet šiandien mes susirūpinę esa
me ne tuo egoizmu, kurs gali sulaužyti visų pripažintą 
Dievo tvarką. Šiandien gyvena egoizmas, kilęs iš klai
dingų pažiūrų. Toks egoizmas tai ne nusikaltimas pri- 
pažintai teisei, bet sunaikinimas pačios teisės. Kur tei
sė sunaikinta, nebelieka atramos kovai su egoizmu, ten 
egoistas nesupranta, kodėl jis turėtų keisti savo elgesį.

Dėl to tai šiandieną visi smerkia egoizmą kituose, 
bet nemato jo savyje. Kapitalistas šaukia, kad darbi
ninkas yra egoistas, o tas kalnus verčia ant kapitalisto 
egoizmo. Laimėjusios partijos prikaišioja egoizmą sa
vo priešams, o priešai smerkia egoizmą pirmųjų!

Mums reikia socialinės meilės pagal Kristaus dės
nius! Ji tik viena gali atnaujinti žmonių santykius.*

T. P. “P. G.”*

NAUJOS KNYGOS
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 

NUO KRYŽIAUS, paraiė kun. 
Pr. Juikaiti*. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ........................... 25<

TIKĖJIMO SKYDAS, paraM 
kun. Juozas židanavičius. Mos 
knygos autorius gražiai išaiš- 
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j įvairius užme
timus bei priekaištus. Si kny
ga turfitų rastis kiekvieno ka- 
taiilta namuose. Knyga yra 
369 puslapiu. Kaina tHc ..........  31 M

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, paraM kun. V. Kuli- x 
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai iidčstyta iv. 
miilų vert* Ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina .........  20

Į ŽYDŲ KAKALIUS, drama. Ver
ti kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ............................................ 25<

Knygos gaunamos: — 
Darbininkas 

366 West Broadvvay,

Parduodame
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Visi, Seni ir Jauni Į Darbininko Metinį
BALIŲ-ŠOKIUS

Kurie įvyks Ateinant} Šeštadieni, ELKS BALLROOM, 8 Magazine Street 
Cambridge, Mass. DARBININKO BALIAUS RENG. KOMISIJA

Seserų Pranciškiečių Laiškas 
Iš Brazilijos

Po ilgos ir vargingos ke- nę. Gerbiamas Kunigas su 
lionės pasiekėme savo tik- vienu savo parapijiečiu 
slą — Sao Paulo miestą.1 mus sutiko laive. Po nuo- 
Turėjome <

kerne valgį, pavalgėme ir | 
patenkintos išėjome. Nuė- 

į jome aplankyti Seselių Au- 
gustinių mokyklą ir vie
nuolyną. Mokyklos kamba
riai įrengti beveik taip pat, 
kaip ir mūsų Amerikoje, 
tiktai pačios mokyklos 
struktūra kitokia. Visi

Darbininko" Metinio Baliaus 
Komisija Smarkiai Darbuojasi
Rugsėjo 26 d. išrinktoji 

“Darbininko” metinio ba
liaus komisijos smarkiai 

kad metinisdaug įvairių širdaus pasisveikinimo, jis kambariaiyieno;I pusėjj na- darbuojasi, ___ --------
nuotykių. Apie kai kuriuos pradėjo rūpintis mūsų liki-Į11!?’ ° koridoriai kitoj pu- balius, kuris įvyks Spalių 
jau Gerbiamai Motinėlei mu. lseJ- Sutikome vieną Sese- Oct. 29 d., 8 Magazine St.,
rašeme. Laiškas buvo siųs-, Po dešimts minučių mū-^’ kuri mokeJ° an^W kai- Cambridge, Mass. tikrai 
tas Jums oro paštu. Ti- sų bagažą nuo laivo atvežė maloniau pa-butų sėkmingas, nes jame
kiuos, kad jį gausite šešta- į muitinę. Susirūpinome.' ^daf S I Hu m«
dienį.

Visą naktį laivu plaukė
me nuo Rio iki Santos. 
Vandenynas buvo ramus, 
be audrų, tai ir mums buvo 
malonu važiuoti. . 
me Rio uostą ketvirtą va
landą po pietų ir privažia- r-* . > v j
tą valandą rytą, seltmadie- mul?s hep.e visas .,skrynfS, Anglų rankose. Pati stotis 
nį. Mums iš anksto buvo laSaminus. atidaryti. labai primityviška,
pranešta, kad kelionė bus žmogus kuris perziurejo Gerbiamas tėvelis išpirko 
audringa, bet Dievo valia Se,s_e^ Marcelinos’ Se- mums bilietus, tai nežinau 
buvo kitokia. Kaip sakiau, 
vanduo buvo ramus, tykus. 
Pasiekėme savo tikslą be 
jokių kliūčių, nemalonu
mų.

Santos
gamtos 
kuriuos

i Mes ne tiek tos kratos bi-me, aPie !v,airius ,dalykUSGack ShXv “’kiti“rBy: 
: ioiom kiek nenorėiome 1 Parėmė daug palyginimų Ja5K &narxey ir kiu jzy 
S? nei nepajutom, kaip atė- ”ua.svec.iai-jvjom, men • • npnailitnm kain atp- mus sveciaL Kaip girdėtikad musų daiktus ismėty \r nei nepajutom, kaip ate • | įr suaugusių ių ža-
tn ič cl/rvnin iv cnnnrvintn 1 J° laikaS pradėti SaVO ke- JaUn“n(J “ sudulusiųjų ^ tų is skrynių ir supurvintų. į f da atvykti is įvairių mies-
Kiekviena Seselė turėjo nonę stoties nnK. tų, kaip tai: Brocktono,Kiekviena

Apleido- Pąrodyti savo bagažą. Pas-
kiau vyrai paskirti mūsų- 
bagažus peržiūrėti sudėjo Į

VIRVE TRAUKĖ 
TRAUKINI

Traukiniai nuo Santos i-

B. Žilienė,
F. Grendelytė,
M. Tuleikytė.
Stella Valatkevičienė, 

ŠOKIŲ KOMISIJA —
Inž. Jonas Jasionis,
St. Griganavičius,
O. Tuleikytė.

BIZNIO KOMISIJA — ’
H. Plekavičius,
B. Žilienė,
p. Rodaitis,
p. Smilgis.

Brocktono, dovanų komisija — 
Bostono,

1U.11UCĮ UU 11 M11»U,4J1U, . - . ----------------------------------------------------------- --------------------- ------ ——_ —— -

vome Santos uostą aštun- viską ant_ 1!go stal° w,ki Sao Paulo miesto yra

Norwoodo, So.
Brightono, Hudsono, Atho- 
lo, Greenfieldo, Nashua, 
Lawrence ir kitų.
PREZIDIUMAS —
-------------- ..-Kun. P. Juškaitis SKIETŲ KOMISIJA -

A. F. Kneižys, ;
primityviška. Garbės Pirm.—1----- ----------------

, Pirmininkas — 5____”__15
____ Ji Vice-Pirm. — V. Savickas, 

selės M. Karolinos ir mano kiek jie kainavo. Bet kiek- 11 Vice-Pirm. - O. Siaurienė, 
bagažą buvo labai manda-t vienas bilietas buvo nu- Sekretorius - J. Kumpa.
gus. Viskas tvarkoj. Bet meruotas sėdynės nume- 
toli gražu, ne su visomis rįais traukiny. Kiekviena 
Seselėmis taip mandagiai Seselė atsisėdo 
apsėjo. Senelis, kuris buvo Penktą valandą trauki- 
sktrtas peržiūrėti Seselės nyS pracĮejo judėti. Kai 
M. ' Nor bertos bagažą,'  ̂važiavom e r,rįe Voi™

-r, , . , , ■mums neparodė daug pa- traukinys sustojo.
Vanduo ten vienas dumb- lankumo. Po visų formalu-:ninkai prijungė J-■ 
Iqq TYiiACTac haiaioi anlnic- __  t •__r_ ___i--___ __ t • r' j o

uostas tų visų 
gražumų neturi, m. * 

turi Rio uostas. bagažą, privažiavome prie kalno,

KVIETIMO KOMISIJA 
Jack Sharkey 
Ona Ivaškienė. 
Felicija Grendelytė, 
J. Čižauskas, 
Antanas Peldžius,

las, miestas baisiai apleis- mų laisviau galėjome kvė
puoti Brazilijos oru.

MAŽOS KOPLYTĖLĖS 
VAIZDELIS

tas. Kaip tik mūsų laivas 
sustojo uoste Brazilijos po
licininkai įlipo į mūsų lai
vą apžiūrėti mūsų pasus ir

E. Marksienė,
V. Savickas,
A. Peldžius,
G. Valatkaitė,
Valerija Javarausk aite.

PAMATĖ ĮDOMYBES
Antradienis. Po piet atė

jo kunigėlis su mumis ar
čiau susipažinti. Papasako
jo to kaimo istoriją. Pasi
kalbėjome apie įvairius da
lykus: statybą, žemės plo
tus ir tt. Kiekviena Sese
lė pasipasakojo savo trum- . 
pą biografiją, nes laikraš
čiai norėjo gauti žinučių. 
Tam tikslui mus nufoto
grafavo. Pagaliau išėjome 
pasivaikščioti. Pamatėme 
miesto muziejų ir kitas is
toriškas vietas. Kitą savai
tę važiuosime į didmiestį. 
Manau, kad ten labai daug 
ką gražaus pamatysime.

Bons Dias vakar plovėme, 
šiandien turime laidyti. 
Geros Seselės norėjo mums 
paskolinti savo elektrinį 
prosą, bet kaž kodėl prosas 
neveikė, už tai turėjome 
vartoti primityvišką, pana
šų, man, rodos, į tokį, kokį 
kai kur vartoja Lietuvoje. 
Labai didelis, aukštas ir 
gan sunkus geležinis pro
sas, į kurį deda anglis ir 
kaitina. Bet dar prie jo yra 
vienas įdomus prietaisas— 
kaminas arba ventilato- 
rius. Be prosijant, prosas 
atšala, reikia laukti pakol 
vėl įkaista. Labai daug lai
ko užima. Mūsų amerikie
čiai neturėtų tiek kantry
bės. Mestų jį į šalį ir ieško
tų naujo dalyko. Bet nieko. 
Reikės priprasti ir prie šito 
proso su kaminu. Kurią 
dieną nufotografuosime

reikalauta — mūsų visą 
veiklą. Ir aš turėjau atsis
toti ir pasakyti jiems kele
tą žodžių. Tai buvo mano 
pirmutinė, bet žinau, kad 
ne paskutinė kalba.

Pirmadienį išklausėme 
Šv. Mišių Saleziečių koply
tėlėje. Po pusryčių, Seselė 
vyresnioji kartu su viena 
novicija mums aprodė vie
nuolyną. Novicijatas gan 
skaitlingas — 45 novicijos. 
Vėliau atsiųsiu Jums šio 
vienuolyno ir kitų pastatų 
fotografijas. Po priešpie- 

i čių, gerbiamas tėvelis mus 
nuvedė į kuriją, kur susi
pažinome su generaliu vi
karu ir vyskupu. Abu mus 
gražiai priėmė ir palaimi
no. Bet mums buvo labai 
gaila, kad negalėjome su 
jais pasikalbėti, nes mes 
portugališkai, o jie angliš
kai nesupranta.

keistenybe.’.........
Laukiame gerbiamo tėve

lio. Jis prižadėjo mus nu
vežti į Vilią Zeliną paieško
ti sklypo mūsų statyboms. 
Ims daug laiko mums prie 
visko priprasti.

Labai jūsų išsiilgusios ir 
laukiame žinučių. Labų 
dienų ir linkėjimų visoms 
ir visiems nuo

Seselių Braziliečių.

Ketvirta-; gege|ę Norbertą su šita
A. Peldžius,
V. Valatka,
M. Tuleikytė,
A. Janušonis,
J. Juška,
A. Sanda,
V. Remeika,
A. Zaletskas,
Pr. Tuleikis,
J. Dilis,
p. Gailiūnienė,
p. Grigaliūnas,
K. Neuronis,
A. Pinelis,
V. Kališius,
K. Rusteika,
J. Korsiukas,
J. Siauris,
A. Janušonienė,
P. Juškienė,
B. Cūnienė,
D. Januškevičienė,
A. Gaputis,
P. Bukata, 
J. Jeskevičius.

su Jo Ekscelencija Arki
vyskupu. Taip pat aplan
kėme Lietuvos konsulą. 
Mus nuoširdžiai priėmė ir 
pavaišino.

Toli su anglų kalba ne
nueisime. Reikės mums vi
siškai užmiršt anglų kalbą 
ir mokytis portugalų. Bet 
reikalingiausia mums kai-! 
ba yra lietuviška.

Darbi- PROPOGANDOS KOMISIJA — 
virves ir 

traukti traukė traukinį į 
viršų — per dvyliką tune
lių, pakol pagaliau pasie
kėme viršų. Tada virves 
vėl atrišo ir traukinys pra
dėjo greitesniu tempu va- 

nys į Sao Paulo išėjo tik žiuoti. Už valandos pasie- 
penktą valandą po pietų. 
Norėjome pamatyti mies
tą. Pasikėlėme keltu į auk
štą kalną, nuo kurio matė
si visas miestas. Bet įdo
miausias vaizdelis buvo 
maža koplytėlė ant pat kal
no viršūnės. Vidus gan įdo
mus. Yra trys dalys. Vidu-' 
rinė dalis, tai koplytėlės 1----------— —------------
centras. Jame yra altorėlis, i me nuo ašarų. Padėkojome 

visiems už Jų tokį gražų 
priėmimą ir palankumą.
Septintą valandą pradėjo- , , . . v .

, ,. u „ kambariai: mažyte virtume savo kelionę namų,.,. J . ... , , , . ./ vele, prausykla su vonia irlink, kartu su kumgais:i. ’ F J ... . ,Ragažinsku ir Arminui 
velis mums išnuomavo 
penkių kambarių būtą gre
ta Seselių Salaziečių. Jos 
mus labai maloniai priėmė 
ir skaniai pavaišino.

Tik dabar pradėjom at-
1 jausti savo tėvelius, ir su
prantame kiek nemalonu
mų jie turėjo su kalba, ka
da jie atvažiavo į Ameriką.

sveikatos liudijimus. Dar Praleid°m® visą, dieną į 
prieš pusryčius turėjome ^an^°® mieste, nes trauki-,
laukti savo eilės. Kvotimai 
užėmė daug mūsų laiko. 
Kiekvienas sakinys mūsų' 
dokumentų buvo stropiai 
perskaitytas. Nors tie kvo
timai mus daug nuvargino, 
vis dėl to, su apetitu valgė
me paskutinius pusryčius! 
laive. Bet dar vienas rū-j 
pestis nedavė mums ramy-J 
bės — kas bus su mūsų ba
gažu, ir ar kas mus sutiks 
ir kaip priims? Rūpesčiai; 
pasibaigė, kada išgirdome 
šauksmą koridoryje “ir-j 
mas, irmas”. Ateina žmo
gelis ir mums praneša, kad 
Gerb. Kunigas I. Ragažins- 
kas mūsų laukia muitinėje. 
Atsisveikinome su < 
gaiš, pasiėmėme i _ . __ 
gaminus ir ėjome į m uiti-!

kėme Sao Paulo miestą.
Stotyje mus sutiko Lie

tuvos atstovas, ponas Ski
pitis, mokyklų inspektoris 
ir delegacija: vyrų, moterų

Alekas Ivaška, 
Pranas Razvadauskas.

SPAUDOS KOMISIJA — 
Stasys Griganavičius, 
Antanas Peldžius, 
Antanas Zavetskas.

PRIĖMIMO KOMISIJA — 
Julė Jakavonytė, 
J. Puodelienė,- 
M. Venčius
V. L. Palionis,
p. Smilgienė,iI

XX \4VXV£lbVXJU« ▼ JF x , XXXWV*X . . .

ir vaikų. Kiekvienai Sese- J* novicijate, bet kada n\es i • -i - i i - turima Va nnra nranactilei įteikė po du bukietu gė- turime ką nors pranešti, 
lių. Šis netikėtas sutiki- tai parašome jai laiškelį, o 
mas mus taip sujaudino, ji Seselei vyresniajai pasa- 
kad mes vos tik susilaikė- k°- Taip mes susikalbam.

SESERŲ NAMAS
Mūsų namas yra vieno 

aukšto, kuriame yra penki

HERBLAX
Šie vaistai yra padaryti iš 

žolių. Gydytojai pataria juos 
naudoti kaip vaikams, taip ir 
suaugusiems nuo vidurių už
kietėjimo.

Wellington & Co. Ine.
Laboratory at Norvvood, Mass.

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS ) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Fleld St.

Tel. Brockton 2005

įvairiomis gėlėmis papuoš
tas: didelių, mažų, keistų ir 
tt. Vienu žodžiu, įvairių 
spalvų ir rūšių. Kitos dvi 
dalys yra visiškai atskir
tos nuo centro. Čia randa- 
me visokių paveikslų, fo- 

i drau-'tografijų: vestuvių, Šv. 
savo la-l Komunijos seimų paveiks- 
• i j fotografijos įvairiai įs-

- į margintos ir pagrąžintos. 
"”l Ant kai kurių fotografijų 

prisegta nuotakos velionas 
ir vainikėlis, ant kitų plau
kų kasos, o ant kitų gėlės. 
Savotiškas įdomumas. Vie
noj koplytėlėj nuo lubų ka- Seselės su mumis kalba 
ba vaškinės galvos ir kitos portugališkai, o mes 'tik 
žmogaus kūno dalys. Ger- pakratom savo pečius ir 
biamas Kunigėlis sakė,'nieko neatsakom, nes ne- 
kad šito krašto gyventojai suprantam. Bet sakyt, 
labai gerbia šitą vietą ir kad visiškai nesuprantam, 
skaito ją stebuklinga. Ket-,būtų netiesa. Vieną, kitą 

žodį suprantam, bet tik at
sakyti sunkiau. Seselės at
jaučia mus, nes jos sakė, 
kad ir joms tas pats buvo, 
kada jos atvažiavo į Brazi
liją iš Italijos. Mūsų laimė. 
Seselių tarpe yra viena no
vicija, kuri supranta ang
liškai. Aišku, meę jos nuo-

I

I
I

virtame koplytėlės kamba
ry sargas turi savo krau
tuvėlę, kurioje parduoda 
žmonėms religinius daik
tus.

Vienuoliktą valandą pra
dėjome ieškoti valgyklos. 
Suradome. Visų akys pasu
ko į mus, bet mes nekrei
pėme į tai dėmesio. Užsisa- lat negalime pamatyti, nes

nnzir'

KAS GIRDĖTI, LIETU VIŲ 
KOLONUOSE

tid*iiniinuJiJiihhHian«iHMHLniiiin7TTUiiHiiihhnnnwn'injriiffni||iuS^B 

tvos Lukošiūtės pasidarba- 
Įvimu Marąuette Parke su
daryta nauja LRK Susivie
nijimo 117 kuopa, kurios 
vadinasi “Feminine Fan- 

: cies”. Pirmon valdybon į- 
eina: Ieva Lukošiūtė, pir

kioje parapijoje veik vi- mininkė; L. Eurkaitė, vice- 
sos katalikiškos draugijos, pirm.; Ona Berneckaitė, 

' ypač moterų draugijos, nu- Nut. Rašt.; S. Lukošiūtė, 
. Rašt. ir Florencija

WORCESTER, MASS.
Šv. Kazimiero Parapija

prisitaikyti. Tik aukštos 
ponios nešioja skrybėles 
bažnyčioje; senukės nešio
ja skareles, o visi kiti vien
plaukiai ateina į bažnyčią. į

Po pietų nuvažiavome į šistatė padaryti po $100.00 Fin.
Vilią Zeliną, apie pusvalan- Marianapolio Kolegijos Yuss, korespondentė, 
dis kelio nuo Ypiranga, naujiems rūmams statyti, 
mūsų miestelio. - - -

PELNAS KOLEGIJAI

Šioji panelių kuopa rū
pinsis lietuvišku veikimu ir 

i draugiškumą 
lietuvių jaunimo tarpe, 

raudoni plytai puošia baž- salėje. Kaip girdėt, liko1 LaPkr- 5 gražiam 
nyčios lauką ir vidų. Bet gražaus pelno. Antras Windermere viešbuty, jos 
bažnyčia dar nebaigta. Ti-f “Beano” rengiamas Mote- rengia susipažinimo vaka- 
kimės, kad su laiku mūsų rų Sąjungos 5-tos kuopos, Pava^ino “Our
bažnytėlė turės gražesnę spalių 26 d., 7:30 vai. vaka- _lrst Dance • Kuopos na- 
išvaizdą iš lauko ir vidaus. re, p-nų Liutkų namuose, ^ deda pastangas kad 
Žemės sklypas arti bažny- 32 Arthur St. P-lė M. Liut- dalyva-ujautiems suteiktų . 
čios man atrodo bus per .kiūtė yra 5-tos kuopos pir- linksmas ir malonias va- 
mažas vienuolynui ir vaikų mininkė. Todėl jos tėvelių įan(^as kreipiasi su pra- 
darželiui. Gerbiamas tėve- ' namuose ir rengiama ‘Bea- > ,Vetyvių visuomen§
lis sakė, kad prie visų kitų, no’. Visas pelnas Kolegijai.1 kad. aplankytų į jų pirmą 
statybų reikėtų pridėt Įžanga tik 35 centai. Ren-Išokil* vakar4- 
mergaitėms mokyklą ir gėjos nuoširdžiai kviečia1 Chicagos Apskritys, Spa- 
salę. Iš kurio galo pradėti dalyvauti. Prie to bus pro- lių 23 d. Gim. Pan. Švč. pa

rapijos svetainėje rengiasi 
gražiai pagerbti minėtos 
kuopos paneles. Tuo dar
bu rūpinasi 163 kuopos or
ganizatorės.

Linkėtina viso geriausio 
Panelių kuopai ir valdybai 
vesti Susivienijimo reika
lus.

J. A. Mickeliūnas, 
Chicagos Apskr. Organiza

torius.

Miestelio Tai yra gražus darbas. Šv. 
centras yra bažnyčia. Baž- Marijos Vardo draugija jau 
nyčios vidus labai netur- turėjo “Beano” : 
tingai įrengtas. Tie patys dieną, Šv. Kazimiero par.

v • spalių 19 Palaikymu
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riai. Patogūs, bet iki šiol
i “plytos” neturime. Seselės
Salezietės mums išverda
valgius.

Sekmadienį, išklaūsėme
Šv. Mišių klauzuruotų Se
selių Domininkonių koply
tėlėje, Capella Christo Rei, 
skersai gatvės nuo mūsų 
namo. Pusė vienuoliktos, 

, Nicolai, Kunigėlio šoferis, 
nuvežė mus į Šv. Antano 

• bažnyčią mišioms. Kaip 
gera buvo išgirsti lietuviš
kai chorą giedant: Pulkim 
ant kelių. Bažnyčia yra 
brazilų vokiečių, bet lietu
viai ir joje išklauso šv. mi
šių, nes savo bažnyčios ne
turi. Brazilai pripratę nuo
lat vaikštinėti nuo alto
riaus į altorių, o vaikai vi
suomet bėginėti bažnyčio
je. šitas nuolatinis triukš
mas mus labai išblaško. w .
Bet ką padarysi, tai jų į- Iš pono Skipičio paskaitos buvo labai reikalinga Susi- 
protis ir mes privalome sužinojom ko iš mūsų bus 1

X X X X * ★'A* '
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statyti, sunku pasakyti.
LIETUVIŲ SUSIRINKI

MAS
Vieną labai svarbų daly

ką praleidau. Po Šv. Mišių, 
sekmadienį, “bendruome
nė” turėjo posėdį. Lietuvos 
atstovas, ponas R. Skipitis 
ir mes dalyvavome. Salė 
buvo pilna aukštų svečių.

ga laimėti gražių dovanų.
Girdėjęs.

Nauja LRKSA Panelių Kuopa 
"Feminine Fancies"

Iki šio laiko Amerikoje 
nebuvo vienų jaunų pane
lių LRKSA kuopos, kuri

vienijime. Dabar p-lės Ie-
4 X X *
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ti paprastą kvotimą prieš 
gavimą pilietybės; kvoti
mas išsprendžia ar ateivis

gali kalbėti angliškai, pasi
rašyti savo vafdą, atsakyti 
paprastus klausimus apie 
Amerikos valdžią ir istori
ją, ir daugumoj valstybių, 
ar moka skaityti.

F.L.I.S.

DARBININKO BALIAUS REMįUAI!
1 ' '■ '

» • - • j - • ■ ' * ■»< « »•» * f - r t. » t •

International Cafe, Ine. 
Ideališka Vieta Susitikti Savo Draugus Ir Pažįstamus 

Puikus Restoranas, Kuriame Gaminami
• > * - —• • • . - ** *

Skaniausi Valgiai
Didžiausias Pasirinkimas Gėrimų 
Pas Mus Kviečiami Atsilankyti 

Kaip Vyrai Taip Ir Moterys

INTERNATIONAL CAFE, Ine.
■- . * < • • -

J ■Bronius Petruševičius^ Savininkas
** *

317 W. Broadvvay, So. Boston. 
Telefonas - SOUth Boston 9257

Neturtingų Ateivių Išvažia 
vimas Iš Jung. Valstybių

«

Geriausia Lietuvių Užeiga Ir Restaurantas 

r r

Puikiausi Gėrimai ir Skaniausi Valgiai 

GEO. MASIL1ONIS, Savininkas 
"Kas tik turi gerą skonį—Einą vis pas Masilionį" 

* 4

Atdara ir nedeldieniais vyrams ir moterims.
Užeikit pavalgyt Chop-Šuey, pagamintų dar skaniau, 

kaip Chinatowne.
377 W. Broadvvay, South Boston.

1

Office Tel. So. Boston 0948 Res. Tel. Jamaica 1028-M 

A. J. Namaksy
Real Estate & Insuranpe 

Res. 251 Chestnut Avė 414 W. Broadvvay
Jamaica Plain, Mass. So. Boston, Mass.

ateivis — čia
Klausimas — Mano pažį 

stamas 
gyveno ilgiaus penkiolika 
metų. Jis dabar nedirba ir 
nori grįžti atgal į savo šalį, 
to negali daryti, nes neturi l 
pinigų. Ar valdžia užmokės 
ųž jo kelionę, jei jis to pa
reikalaus?

Atsakymas — Pagal įsta
tymą, Kongreso pravestą, 
gegužės mėn., 1937 m 
Darbo Departmentas auto
rizuotas užmokėti keliavi
mo išlaidas neturtingų a- 

•teivių, kurie prašo sugrą
žinimo į jų šalis bile kada 
po jų įleidimo. Bet lai žmo
nės supranta, kad toki a- 
teiviai niekad negalės at
gal sugrįžti į Jung. Valsty
bes.

•> i

“DARBININKO” BALIAUS RĖMĖJAI
/ ________ ___ ____ _

Al. Neviera F. Razyadįiuskas
Įvairūs Vynai Ir Likeriai

»■

Užeiga Vyrams Ir Moterims

W. Broądway, So. Boston.

i
=s

<1

&

p f

Strand Cafe
A. Helgermanas ir Ch. Budreckis

Smagiausia Lietuvių Užeiga
Pirmos Rūšies Restoranas
VYRAMS IR MOTERIMS

374-378 W. Broadway, So. Boston.

*

Apsivedimas Išgauti 
Nekvotines Vizas

Compliments Of

J. Doyle
-* <

’b.

51 S' -

Užsisakydami Visokios Rūšies Alaus Ar Degtinės
* - ' V " ' i

Saukite —

303 W. Broadvvay, So. Boston. 
Tel. SOUth Boston 9252ĮSTEIGTA 1863 M.

W. Broadvvay, South Boston, Mass.

Klausimas — Ar teisybė, 
kad galima išdeportuoti a- 
teivę, kuri ištekėjo už A- 
merikos piliečio tikslu gau
ti nekvotinę immigracijos 
vizą, bet kuri dabar viena 
sau gyvena?

Atsakymas — Įstatymas, 
Kongreso priimtas, gegu
žės 14 d., 1937 m., autori
zuoja išdeportavimą atei
vių, kurie gavo parinktines 
arba nekvotines imigraci
jos vizas ištekėjimu už A- 
merikos piliečių vien tik 
palengvinimui įleidimo į 
Jung. Valstybes. Faktas, 
kad ateivė, apie kurią tam
sta rašai, neįsteigė vieną 
narnąs su jos vyru, ir val
džia manys, kad ji ištekė
jo vien tik gauti nekvotinę 
vizą. Jeigu jos vyras, per 
teismą, nuo jos persiskirtų, 
tai ją galima išdeportuoti.

Amerikos Piliečiai, Kurie 
Balsuoja Kitoje Šalyje

Klausimas
rikos pilietis balsuoja ki
toje šalyje, ne Amerikoje, 
ar taip darydamas pameta 
pilietybę?

Atsakymas — Abudu Bū
tai, Atstovų ir Senatas, 
pravedė bylą, kuri aprūpi
na atėmimą Amerikos pi
lietybės nuo tų asmenų, 
kurie balsuoja politiškame 
rinkime arba visuomeniš
kų žmonių balsavime, sve
timoje šalyje, bet dėl kaf- 
kurių nesutikimų tarpe 
dviejų butų, kurie nebuvo 
prašalinti prieš Kongreso 
pertrauką, byla netapo į- 
statymu. Bet galimas daik
tas kad sekantis Kongre
sas apsidirbs su tuom klau
simu.

Blinstrub's
«•* * • ••

Smagiai Praleist Laiką Ir Gardžiai Pavalgyt Geriausia 

VILLAGE and GRILL 
Valgiai Visuomet Šviežus

Geriausi Bostone! Kaina Stebėtinai Žema 
Kas Mylite Gardžiai Pavalgyti, 

Užeikite Pas Blinstrubą
Kurie Nori Turėt Tikrą PASISMAGINIMU, Užeikit 

Pasisvečiuot Pas BLINSTRUBUS
GARSI MUZIKA

Kampas D Street ir Broadway 
South Boston, Mass.

MERCHANT TAILOR
• -» i f M * • * • ‘ ’ *" *.

Suits made to Measure Cleansing and Pressing
352 Broadvvay, So. Boston, Mass.

f ' *

s.v

f?

- wr x . .....................

S. Barasevičius Ir Sūnus
* . * i,. .

Seniausias Šios Valstybės Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas — Turi Notaro Teises

254 W. Broadwayf Tel. ŠOU 2590 So. Boston, Mass.
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537w

=9l

Smith
GERIAUSIAS PLUMBERIS

Atlieku Visokius Darbus Pigiai, Greitai Ir Gerai
Visuomet Kreipkitės Pas Mane, 0

Mano Darbu Būsite Patenkinti

. TONEY SMITU

152 F. St. So. Boston, Mass.• • • z

y

Davįs Dept. Store
Mes turime didelį pasirinkimą marškinių, kalnierių, 

pirštinių, skribelių, vaikams dąbužiū ir kitokiū 
reikmenų. Visuomet ateikite pas mus. Kaip mūsų 

prekėmis, taip ir patarnavimu būsite pilnai 
patenkinti.

393 W. Broadway, „■ So.B« ton,
‘ Įg’rnr / -

Jeigu Ame-

★

Didžiausias Pasirinkimas Geležinių Daiktų 
Už Pigią Kainą Pas 

South Boston Hardware, Ine. 
J. KLIMAS, Vedėjas 

290 W. Broadvvay, So. Boston. 
(Prie D St. Kampo) Tel. ŠOU 1756

★

Moksliniai Reikalavimai 
Seniems Pilietybės Apli- 

kantams
Klausimas — Man pasa

kė, kad aplikantas virš 50 
metų amžiaus neturi išlai
kyti kvotimų gauti piliety
bę. Ar tai teisybė ?

Atsakymas — Ne. Byla 
kuri prašalina natūraliza
cijos apšvietimo reikalavi
mus ateiviams, sulauku
siems 50 m. arba daugiaus, 
kurie legaliai atvyko Čionai 
prieš vasario 5 df, 1917 m.. 
Atstovų Būto pravesta, bet 
ne Senato. Todėl, visi 
ralizącijos karididafai, ne
paisant metų, fiiri išlaiky-

Juozas Dilis
Žymiausis Lietuvis Laikrodininkas 

Bostone
Mes Užlaikom įvairių Išdirbysčių Laikrodžius 

Taipgi Pas Mus Galite Gauti Įvarių

Laikrodžių,
Žiedų Įr Plunksnų

Ir daug brangių daiktų už labai prieinamą Jiainą. 
Tamsta, ateikite ir persitikrinkite, o užtikriname, 

kad būsite patenkinti.
366 WEST BRQADWAY 

South Boston, Mass, 
L- (Ant Trečių Lubų No. 5.) ★
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Stiprinkime Vilniečių Dvasių
(Kun. J. Balkūno AN
TROJI kalba masinia
me lietuvių susirinki
me So. Bostone, spalių 
9, 1938).

Lietuvių gyventojų kul
tūros darbas Lenkijos res
publikoje lig šiol buvo va
romas daugiausia steigiant 
savas privatines mokyklas,

mai valstybei iš pavienių 
asmenų pusės, nes iš viso 
lietuviai ramūs žmonės ir 
neturi palinkimų ar doma
jam darbui. Kai dėl pozity
vinių pareigų valstybei, tai 
lietuvių visuomenė jas at
lieka sąžiningai: moka mo
kesčius, tarnauja kariuo
menėje, pakelia savivaldy- 

buriant žmones į švietimo, I Prievolių naštą, _ akty-
kultūros ir ekonomines gyvavo tautmes pas-, .. . v. . , .kolos subsknpcijoje, rododraugijas, veikiančias įsta-' , .J.. . ®.J. ’ ., - pagarbą valdžiai ir tt.tų ir įstatymų ribose, ir / ?. ? . , . .
per penjodmę spaudą. Šis \ ,
j u • x - dėl nelojalumo atsirado nedarbas visą eilę metų susi- , ., , j v iv- dėl nelojalių veiksmų, betdurdavo su daugeliu kliu-i •’ *
Čių iš administracijos or
ganų pusės bet ypatingai

I

I

• v

• .L'psf 
t- JO
-srasj

valstybini mokykla, o dėl 
lietuviškos mokyklos. Kur 
valstybinė mokykla yra 
tikrai lietuviška, ten lietu
viai noriai į ją leidžia savo 
vaikus. Pavyzdžiui galima 
nurodyti lietuvių nusista
tymą valstybinės mokyk
los su dėstomąja lietuvių 
kalba Vilniuje atžvilgiu ir 

i Lietuvių “Ryto” Draugijos 
(Vilniuje 1936 m. spalių 28 
d. . atsišaukimą, kuriame 
D-jos valdyba ragina lietu- 

i vių visuomenę bendradar- _. 
biauti su valdžios įstaigo-r Kazimieras Cironka, Providence, R. I. 
mis viešųjų mokyklų tobu- Onufras Poškus, Omaha, Nebraska ...

p. Lenkevičienė, E. Boston, Mass........linimo srityje. ,0 jei pra
džios mokykla turi trūku
mų teisingų lietuvių gy
ventojų reikalavimų tenki- 

i. tai jų pas-I dėl valdžios organų nusi- nimo požiūriu, UI nu
statymo prieš lietuvių kui- tangos ir žygiai valdžios 

skaudžių smūgių patyrė tunn*ir ^uomenmĮ veiki- įstaigose pašalinti
F J mą. Kovojama su lietuvių trūkumus negali būti lai- 

> JU. komi nei kovojimu su vie- 
• J • J • 1 1

šomis mokyklomis, nei ne
lojalumu; tai yra paprastas 
savo teisių siekimas.

Dar mažiau pagrindo kal
tinimui dėl kovos su vals
tybinėmis mokyklomis ga
lima rasti kitame lietuvių 
gyvenimo reiškinyje — pa
stangose sukurti savo pri
vatines mokyklas ar vai
kus mokinti namie. Tokie 
siekimai suderinami su tei
se ir jie yra nepakankamo 
skaičiaus viešųjų lietuviš
kų mokyklų išdava. Paga
liau mokymas namie dau
gumoje atsitikimų vyksta 
greta mokymo mokyklose 
ir apsiriboja papildomu 
mažai paisomu lietuviškų 
dalykų mokymu.

KURSTYMAS VIENOS 
GYVENTOJU DALIES 

PRIEŠ KITĄ IR KOVA SU 
LENKŲ ORGANIZACI

JOMIS
Priekaištas dažnai pasi

taikąs Lietuvių Šv. Kazi
miero D-jos skyrių uždary
mo nutarimuose ir rečiau 
skaityklų uždarymo nuta
rimuose. Imant reikalą 
vien tik teoriškai, toks kur
stymas ir kovojimas yra 
neįmanomas, i

nuo 1935 m. pabaigos. Ad
ministracijos organų parė
dymai ne tik sustabdė na
tūralų lietuvių kultūrinio 
darbo plėtojimosi, bet be- C^v
veik visiškai sunaikino tai 
kas ligšiol padaryta.

Lenkų administracijos 
organai, pamatuodami ir 
pateisindami savo elgesį tV 
bei paliepimus, daro tam 1 
tikrus priekaištus lietuvių 
visuomenės ar lietuvių or
ganizacijų adresu. Pažiū
rėkime koki jie yra.

NELOJALUMAS. Daž
niausiai kartojamas prie
kaištas — tai tariamasis gudų ar žydų reikia laiky- 
lietuvių visuomenės nelo-’.............
jalumas Lenkijos valsty-. Manome, kad ne ir kad tai 
bei. : negali būti rimtu priekaiš-

Ar ištikrųjų galima šaky- tų dėl lietuvių visuomenės 
ti, kad organizuotoji lietu- nelojalumo, 
vių visuomenė yra neloja-1 
Ii Lenkijos valstybei.

Mes esame tvirčiausiai į-j 
sitikinę, kad šis kaltinimas 
neturi jokio pagrindo. Pa- j 
reigos valstybei yra dvejo-, 
pos: pozityvinės — reika-Kazimiero Draugijos sky- 
laujančios tam tikrų veiks- rių uždarymą pamatuoti 
mų valstybės naudai, ir ne-, iškeliamas priekaištas, kad 
gatyvinės — liepiančios, skyriaus nariai kovoja 
susilaikyti nuo veiksmų/prieš valstybines mokyk- 
kenkiančių valstybės gero-, las. Lietuvių visuomenė 
vei. Lietuvai gyventojai mano, kad pagal konstitu- 
vienas ir kitas pareigas cijos ir įstatymų prasme, 
lig šiol ištikimai atliko, turi teisę į lietuvišką mo- 
Nebuvo jokių kolektyvinių kyklą tiek privatinę, tiek 
žygių prieš valstybės gero-, viešąją; kad viešoji mokv- 
vę. Lietuvių organizacijos kla, jei ji yra lietuviška 
veikė įstatymų ir įstatų ri- ■ privalo turėtų mokytoja 
bose. Smulki jų veikimo; lietuvį, mokslas joje turi 
kontrolė, vykdama sky-Įbūti einamas lietuviu kai
riuose ir centruose, o taip ba ir mokiniai auklė jami 
pat dažnos kratos pas lie- pagarboje ir meilėje lietu- 
tuvius veikėjus nedavė jo- vių tautai ir lietuvių kultū- 
kios medžiagos kaltini-1 rai. Kadangi tokių mokyk- 
mams. Negalinga net teigti, lų turime labai mažai, tai 
kad būtų dažni nusikalti- kovojama, bet tik ne su

tautiniu susipratimu, 
siekimu įsteigti savo kul
tūrines ir ekonomines or- 

steigti lietu- 
Iviškas mokyklas, skaityk- 

’, las, mokinti lietuviškai 
■ vaikus namie, statyti lietu- 
iviško stiliaus, spalvų ar su 
lietuviškais parašais kry
žius, dėvėti lietuviškas 
spalvas, giedoti lietuviškai 
ir t. t. Ar šiuose lietuvių 
gyvenimo pasireiškimuose 
galima įžiūrėti nelojalumą. 
Lenkijos valstybės atžvil
giu ? Ar atsiskyrimas lietu
vių gyventojų nuo lenkų,

f

• v

tuos

P /

Rugsėjo 21 d. ištikus nelaimei Naująją Angliją, 
teko smarkiai nukentėti ir Marianapolio kolegijai. Au
dra padarė didelius nuostolius. Marianapolio Kolegi
jos gerb. Prieteliai sužinoję ir pamatę nelaimės pasė
kas, savo gausiomis aukomis prisidėjo prie griūvėsiu 
atstatymo. Štai jų aukos:
Kun. Augustinas Petraitis, Worcešter, Mass..... $50.00
Kun. Pius Juraitis, Athol, Mass............... $25.00

■ pp. Labučiai, Yonkers, N. Y...................................$25.00
Kun. Juozas Simonaitis, Elizabeth, N. J..............$10.00
pp. Savickai, Campello, Mass................................$10.00
[pp. Trakiniai, Brockton, Mass.............................. $10.00
iKariiniAi’os Pi Trini? a Prnvidpnrp R T $5.00

$5.00 
.;... $5.00 

N. N., Waterbur, Conn..... 2....................................$5.00
p. Šnirpūnienė, Waterbury, Conn........ .................$1.00

Visiems šiems geriems savo Prieteliams, ištiesu- 
siėms pagalbos ranką nelaimės metu, reiškiu savo gi
laus dėkingumo ir prašau Viešpaties Dievo jiems Dan
gaus atlyginimo.

Giliai dėkingas — 
Kun. Dr. J. Navickas, MIC., 

Marianapolio Kolegijos Rektorius.

t

ti kovojimu su valstybe?

Ji yra lojali, 
bet geidžia ir toliau pasilik
ti lietuviška.
KOVA SU VALSTYBINĖ

MIS MOKYKLOMIS
Kai kuriuose Storastijų 

nutarimuose, Lietuvių Šv.

I

dies skaityklos kaimuose'skyrių uždarymą Švenčio- 
iš viso negali viešosios ra-'nėlių parapijoje.
mybės ardyti, tuo labiau' Tai buvo apibūdinti 
viešajam saugumui grėsti. Švenčionėlių parapijiečių 
Į skaityklas susirenka tie, žygiai pas bažnyčios val- 
kuriems reikalingas pasi- džią, stengiantis, kad kun. 
mokymas iš knygų ar laik- klebonas pakankamai mo- 
raščių, susirenka daugiau- ketų lietuvių kalbą ir nė
šiai vieno kaimo gyvento- siaurintų pamaldų lietuvių 
jai, turį kitais reikalais kalba. Reikalingi žygiai 
daug progų susitikti ir už buvo daromi visiškai lega- 
skaityklos sienų. Kelių me- liškai. Leiskime net, kad 
tų lietuvių skaityklų veiki- kai kas toje kovoje nusi- 
mo praktika parodė, kad žengė, tai vis tik nesupran- 
jose vyksta ramus ir rim-^tama, kad dėl to ne kaltieji 
tas darbas. Tą reikalą se- buvo teismo nubausti, bet 
ka vietos policija, apie tai visa visuomenė ir dar to- 
rūpinasi patys lietuviai, i kiu būdu, kuris neturi nie- 
kurie gerai žino, kad čia ko bendra su tariamuoju 
mažiausias nukrypimas nusikaltimu: dėl riaušių 
gali nulemti brangios įstai-; bažnyčioje, sulikviduotos 
gos likimą. Ne viešo saugu-; kultūrinės organizacijos, 
mo ardymas erzino lenkus, Iš čia išeina, kad kai lietu- 
bet lietuviškas judėjimas, viui daroma skriauda baž- 
lietuviška įstaiga.
NELEGALŪS SPAUSDI- 

NIAI SKAITYKLOSE 
Uždarant skaityklas pa

prastai būdavi [ 
rastos knygos ir laikraš
čiai. Tiesa, knygų, kurios 
buvo skaityklose, daugu
ma spausdinta Lietuvoje,

paimami Į
- "

nes lenkų bet draugijos jas gavo vi-
tauta yra valdanti sau ap- siškai legaliu keliu per 
siginti turi visą valstybės ir P“”

Tnkrimirninia- miesto storastijos cenzūrą 
nusikaltimams iš arba Pirko vietiniuose

aparatą, 
miems 
lietuvių pusės faktų nėra 
Tariamasis kurstymas ir 
kovojimas iš tikrųjų yra 
lietuvių gyventojų susi-

per Vilniaus

nyčioje, tai jis turi tylėti: 
jam teisių gynimas laiko
mas nusikaltimu.

Išnagrinėję atskirus kul
tūrinių organizacijų ir į- 
staigų likvidavimo moty
vus, matome, kad joms 
trūksta teisinio ir faktiško 
pagrindo, todėl juos tenka 
laikyti priešingus teisei ir 
teisingumui.

Administracijos organų 
santykiai su piliečiais tvar- 

i knygynuose. Rasti iš Lie-!, komi teisės. Lenkijos res- 
tuvos laikraščiai taip pat pubilikos 1935 m. kovo 23 

k gauti paštu ir jie iš tų lai- d. konstitucijos įstatymo 5 
r kų, kuomet jų gavimas ne-str. 2 ir 3 pr. bei 7 str. 2 p. 

“Valstybė patik-

pirko vietiniuose

pač masinio, iš lietuvių pu
sės veikimo prieš valstybę: 
priešingai, — matome tik
rai nuoširdų lojalumą ir 
pozityvų nusistatymą vals
tybės atžvilgiu.

Mūsų įsitikinimu, suda
ryta padėtis yra labai ža
linga ne tik lietuviams gy
ventojams, bet ir Lenkijos 
valstybei. Neigiamas pa
sekmės šios:

1. Stabdomas žmonių 
švietimo plėtimas. Lietu
viai palikti be savo mokyk
lų, be skaityklų, be švieti
mo draugijų, be susirinki
mų, vaidinimų, chorų, la
vinimosi kursų, negali, 
semti šviesos iš savo tauti
nės kultūros šaltinių, o dėl 
kitų kalbų nemokėjimo ir 
lietuvių inteligentų iš kai
mo šalinimo turi labai ma
žai galimumų šviestis iš 
viso. Švietimo trukdymas 
tuo labiau skaudesnis, kad 
neseniai imtas švietimo 
darbas po amžių nelaisvės 
ir daugelio metų lietuvių 
spaudos draudimo rusų 
valdžioje.

2. Trukdomas organizaci
nis gyvenimas. Kaimo gy
ventojai visiškai neteko 
galimumo veikti. Į ne gau
singus dar likusius drau
gijų likučius inteligentų į- 
stojimas apsunkintas, ma
tomai laikoma, kad tuo 
būdu skyrių veikimas su- 
silpnės. Lietuvių švietimo; 
draugijos lavino gyvento
jus ir davė teisinius pa
grindus visokeriopam kul
tūros bei švietimo darbui.

3. Stabdomas ekonominis 
gyvenimas. Lietuviu kai
mas žmonių perpildytas, 
atlyginimo darbo beveik 
nėra, pasaulinė krizė su
mažino ūkių pelningumą. 
Išmaitinti žmonių prieaug
liui reikia ieškoti naujų 
šaltinių. Lietuvių visuome
nė ketino į tai praskinti ke
lia, keldama bendrą ir že
mės ūkio švietimą, telkiant 
žmones bendram veikimui. 
Valdžios organai švietimo 
darbą su jaunais ūkinin
kais pripažino nelegaliu, o 
kooperacinį sąjūdį, organi
zuojama lenkų kooperaci-

_________,-------------------------SUSI- ,------- ---- -
pratimo kėlimas ir buri- buv0 uždraustas. Knygos nustato: 

lietuviškose kultūri- buvo konfiskuotos ir ne-nna piliečiams galimumą 
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IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth 8t. 
Worcester, Masa.

Telefonas
Worcester, 5-4335

mas 
nėse organizacijose. Jei jau 
kalbėsime apie kurstymo 
vienos dalies gyventojų 
nrieš kitą ir kovą su prie
šingomis organizacijomis, 
tai to reikia ieškoti tik ne 
iš lietuvių pusės. Kas vie
šai kalbama lenkų spaudo
je apie lietuvius, tas tai tik- 
krai yra atvirai kurstamo- 
jo pobūdžio.

VIEŠOJO SAUGUMO 
ARDYMAS

Uždarydami skaityklas 
administracijos organai 
beveik visur iškeldavo vie
šojo saugumo sumetimus. 
Tokiu būdu išeitų, kad 
skaityklos arba lietuvių 
draugijų skyriai gręsdavo 
viešajam saugumui. Tas 
gresimas galėjo reikštis 
arba gyventojų kurstymu 
prieš valstybę arba vieti
niu sumišimų kėlimu. Bet 
gi mes nežinom nė vieno’ 
fakto, kad kur nors dėl lie
tuvių kaltės ir ryšium su 
skaityklų ar draugijų vei
kimu viešasis saugumas 
būtų sutrukdytas. Ligšįpl

gražintos. Ligšiol nėra ži- plėtoti jų asmenines verty- 
nių ar grąžino ar ne. Lietu-bes bei sąžinės, žodžio ir 
viai neturi vilčių spaudos susirinkimų laisvę. Tų lai- 
laisvės. Kiek nukentėjo svių riba yra visuotinas la- 
del lietuviškos knygos ki-|bas. Nei kilmė, nei tikyba, 
tais atvejais; vargu rusai* nei lytis, nei tautybė negali 
• « • • . ! I-A. * Ji. E. Į.I1

BOSTON BRANCH 
1410 Colnmbia Rd., 

Sonth Boston

PHONE
So. Boston

bus daugiau nubaudę, per
sekioję...

KONTRABANDA
Skyrių ir skaityklų užda

rymas iš dalies pamatuo
jamas kontrabanda, kuria 
neva vertėsi skaityklų ir 
skyrių nariai, naudodami] 
skaityklas kaip kontraban-l 
dos punktus. Faktų admi
nistracija neturi kur ir 
koks skyrius vertęsis kon- 
trobanda ar buvo kontro- 
bandos punktu. Kovai su 
kontrobanda valstybė turi 
pakankamai priemonių be 
masinio lietuvių švietimo i- 
staigų uždarinėjimo, ir ši
ta priemonė nėra tinkama. 
Priešingai, lietuvių kultū
rinio gyvenimo sulikvida- 
vimas atima žmonėms gali
mumą sunaudoti laisvą lai
ką naudingam darbui ir 

__  __ skatina ieškoti mažiau tin
tai? pat nenustatytas joks kamų užsiėmimų, 
atsitikimas, kad skaityklų RIAUŠĖS BAŽNYČIOSE
vedėjai ar skyrių valdybos. Pamaldų sutrukdymu 
nariai veiktų prieš valsty- bažnyčiose šverfčibinų sto- 
bę. Kuklaus j>obūdžio liau- raštija pamatavo kai kurių

būti šių teisių apribojimo 
priežastis”. Toliau, draugi
jų teisė, susirinkimų įsta
tymas, privatinių mokyk
lų įstatymas yra liberalūs 
ir principe visiems pilie
čiams duoda galimumą 
steigti mokyklas, burtis 
draugijose ir daryti susi
rinkimus. Jei tų įstatymų 
nuostatai tinkamai, pagal 
konstitucijos nustatytą pi
liečių lygybės dėsnį būtų 
taikomi lietuviams gyven
tojams, tai neturėtume pa
grindo skustis. Deja, kons
titucija ir įstatymai lietu
viams nėra taikomi teisin
gai. Administracijos prak
tikoje lietuviškumas virto 
draudžiamu dalyku, o lie
tuviai atsidūrė už teisės 
ribų. Iš įstatymų ir įsaky
mų valdžia paskutiniu me
tu taiko tik tuos, kurie 
jiems duoda galimumą su
stabdyti, uždaryti, bausti, 
konfiskuoti ir tt. Iš vienos 
pusės matorųe masinės re
presijas, o iŠ kitos' 'pusės 
nebuvimo, bet kokio, o y-

nebaudžiami siausti tau
tiečių tarpe.

Dabar sulikvidavus kul
tūrines institucijas ir grie
žtai pasmerkus tą veikimą, 
ką veikti kaimiečiui laisvu 
laiku? Pasilieka smuklė, 
girtavimas, peštynės ir 
pan. Tai turi mažinti kai
mo moralinę, kultūrinę ir, 
be abejonės neigiamai pa
veikti viešąją ramybę, ku
rios vardu dabar likviduo
jamos lietuviškos institu
cijos.

5. Mažta pagarba valdžiai 
ir lenkų valstybingumui. 
Valdžios organai ištikrųjų 
neduoda galimumo savo 
parėdymus apsvarstyti 
spaudoje, bet žmonės ir be 
to supranta, kas darosi ir 
ko visu tuo siekiama. Bau
smės baimė užčiaupia lū
pas, bet nepakeičia įsitiki
nimų.

Dėl šių visų neteisybių 
Vilniaus lietuviai skundžia
si Centro vyriausybei Var
šuvoje. Siunčia delegacijas 
su pareiškimais, skundais, 
memorialais. Už tai, kad 
netyli ir ieško teisybės, jie 
baudžiami, persekiojami. 
Bet pasiryžę nenusileisti.

Jie atkreipę dėmesį į mus 
amerikiečius. Lietuva dėl 
diplomatinių santykių ma
žai ką gali padėti. Bet mes 
galime!

Vilniui Vaduoti Sąjunga 
Lietuvoje slopinama. Žino
ma, Lietuva negali leisti 
draugijai veikti, kuri sie
kia draugingoj valstybėj 
perversmo, atskilimo. Są
jungos veikla turės būti 
perkelta Amerikon. Čia 
jau mes perimsime ir tesi
me Sąjungos akciją. Tad 
neatidėliojant raginu kata
likišką visuomenę imtis 
tverti Amerikos Lietuvių 
Vilniui Vaduoti Sąjungą. 
Šioji sąjunga išties para
mos ranką Vilniečiams. 
Mūsų doleriai vėl plauks 
Vilniun; mūsų rezoliucijos 
vėl padrąsins lietuvius į 
griežtesne kovą. Suorgani
zuosime šimtus tūkstan
čių amerikiečių lietuvių į 
stiprų legijoną Vilniui Va
duoti. Mūsų šauksmai pa- 

i sklis po visą Ameriką — 
ios sąjungų globoje, pripa-j “Mes be Vilniaus nenurim- 
žino nepageidaujamu ir su
trukdo įvairiais būdais net 
iki administraciniu baudų 
uždėjimo iniciatoriams.

4. Demoralizuoj’ami gy
ventojai. Administracijos 
organai kovodami su lietu
vių visuomenine akcija, at
stumia nuo savęs tamses
nę, morališkai sveikesnę 
gyventojų dalį. Tiems gy
ventojams tenka baudos ir 
nemalonė. Tuo tarpu tie 
kurie egoiistiniais sumeti
mais ar dėl įžeistos asme
niškos ambicijos atskyla 
nuo savųjų ir tarnauja 
žvalgyboje jų nenaudai ar
ba dedasi uoliais lenkais 
visur turi paramą ir gali

sim”.’ Atgaivinę vilniečių 
dvasią, jie tęs lietuvybės 
kovą, kol rytojaus laisvės 
pragiedruliai neprašvies 
jiems geresnę ateitį, lais
vės dieną, nepriklausomy
bės laikus ir galutina susi
jungimą su tėvyne Lietu
va.

Juozas Kasinskas
Į Ine.
■ Laidotuvių Direktorius ; 
Į Patarnavimas Dieną ir Naktį!

: 602 Washington Blvd. ■
BALTIMORE, Md. j

i Telephone Plaza 8595 ■
Į Limosinai dčl visokių reikalų, i

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS
Sekmadienį, spalių 30 d., Kristaus Karaliaus šven

tėje įvyks Marianapolio Kolegijos Seimas.
Seimas prasidės 10 vai. ryte iškilmingomis Šv. 

mišiomis ir pamokslu. Posėdžiai įvyks 2 vai. po pietų 
Kolegijos auditorijoje. Seimas baigsis Švenčiausio pa
laiminimu.

Kviečiu visus Kolegijos Rėmėjus ir visus, kuriems 
tik rūpi mūsų išeivijos švietimas, lietuvių katalikų jau
nimo ateitis, gausiai dalyvauti šiame seime.

Rėmėjų skyriai iš anksto išrinkite seimui atsto
vus. Šįmet viesulas padarė daug nuostolių Kolegijai. 
Rėmėjų skyriai ir bendrai visi Kolegijos rėmėjai pagal 
savo išgalia, seimo proga, atvežkite arba ^risiųskite 
Kolegijai finansinę paramą.

Seime gali ir kviečiami dalyvauti visi, kuriems 
Marianapolio Kolegijos darbas yra arti prie širdies.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.




