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kaip didelis smakas išsirito jjo už laisvę kovotojais. Visi

Jonelis: “Pet 
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Kiekvienas, kas akylai mato ir tvirtai pasiryžta — 
nejučiom išauga Į genijų. Bulver.
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Mandagumas yra būtinas intelektualio, moralio ir 
religinio išsilavinimo papildymas ir turi su jais kartu 
žengti. Krier.

•f Lietuvos Vaizdų—Atviru- 
įtiįi ir knygdįOfano Pa- 
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KALNYNAI

TYKUS AVINĖLIS.
Mokytoja klausia mažos Eleny

tės, kaip jos tėvelio vardas.
“Tėtukas,” ji atsako.
“Taip mano mažiuke,” taria 

mokytoja. “Pasakyk man kaip 
tavo motutė jį vadina.”

“Motutė jo niekaip nevadina,” 
širdingai atsako Elenytė: “Mo
tutė jį tiktai myli.”

jaunimas linksmai gyveno, 
žaidė, dainavo, dabar virto 
liūdesio, ašarų šalis. Žuvo 
toji graži šalis. Priešai iš 
pasalų ją užpuolė, pavergė, 
palaužė jos nepriklausomy
bės sparnus.

Ilgus metus reikėjo ver
gystės jungą vilkti. Ilgus 
metus vargo ji. Priešai su
manė tą šalį visai supaikin- 
ti, kad nei žymės neliktų. 
Prasidėjo baisūs laikai. Mo
kyklas uždarė, žmones išžu
dė, iškorę, ištrėmė, sunkiais 
mokesčiais apdėjo ir tt. 
Nors daug išžudė, ištrėmė, 
bet negalėjo tos šalies visą 
žmoniją sunaikinti. Liko 
dar trys milijonai.

Ne visuomet laimė lėmė ir 
priešams. Laimė juos aplei
do, juose kilo nesusiprati
mai. Tuomet Šia proga pasi
naudojo Šioji graži1 šalis.

Visuomet, kuomet du pe
šasi, tai trečiasis naudojasi.

Vergystės pančiai trūko 
žvangėdami. Trimitas... Ir 
vėl, kaip senovėje, kareivių 

. pulkai sumirguliavo, sujudo 
plačiuose šalies laukuose. 
Laukai ir vieškeliai paplu-

Į LIETUVĄ ANT KALĖDŲ
Kiekvienu metlaikiu mes turi

me ypatingą palinkimą ir geis
mą, bet paprasčiausiu ir tvirčiau
siu j1! yra mūsą metinis ilgėsis 
praleist Kalėdas namie, su savo 
tėvais, giminėmis ir draugais. Šio 
ilgesio yra pas eiagimius ir atei
vius.

Nepaisant kurioj pasaulio da- 
lyj mes esame, vienaip ar kitaip, 
bent Kalėdoms artinanties mes 
visuomet prisimenam savo gimti
nę ir brangius tėvelius joje. Mes 
geidžiame nuvykti ten, kad' pra
leidus Kalėdas su jais. Ir tas iš
aiškina dėl ko tūkstančiai ir tūk
stančiai kiekvieną metą vyksta į 
užjūrį praleidimui Kalėdą namie.

Retai kada pirmiau, jei tai ka
da nors buvo, Amerikos lietuviai 
turėjo geresnę progą atlankyti 
Lietuvą kaip šįmet. Kelionė pilna 
patogumą, laivakortės pigesnės 
ir augšta kaina Amerikos dolerio 
padaro pragyvenimą Lietuvoj pi
giu. Keliaujant su Skandinavą- 
Amerikos Linijos kalėdine ^eks
kursija garlaiviu “United Sta
tės” iš New Yorko lapkričio 25, 
arba “Fredterik VIII” gruodžio 
9, jūs turėsite smagią, greitą ir 
malonią kelionę. Tuo pačiu laivu 
per abu vandenynus, Atlantiką ir 
Šiaurės Jūrą.

Kurie yra keliavę Skandinavą- 
Amerikos Linija pirAiiau, jie ke
liaus jąja ir vėl. Aukštos rūšies 
aptarnavimas ant laivą ir sausže- 
mio, pakanka lietuvio skoniui tin 
kamo maisto, paskilbnsi Skandi
navą - Amerikos Linijos švara 
viskame, ir daug ųvairią pasi
linksminimą draugiškam būryj

Reikalaukite 
“Darbininko” Adm.

366 W. Broadway, So. Boston, Mass

,ą- '
iš purvo, ir pradėjo šliaužti 
į linksmą gražią, šalį. Pas
kui pasirodė dar du smakai. 
Kas tik pasipynė, viskas

Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS’

sekasi! Vienos dienos žygis 
ir sostinė! Pasigirdo links
mos dainos.

Tik štai pasirodo priešais 
kelio draugai. Visi puolė 
sveikinti juos. Bet draugai 
ištiesė rankas ir tarė: “Sto
kite broliai I Toliaus nei 
žingsnio. Sulaikykite savo 
žygius į priešą. Gana juos 
vytis. Turite žemės gabaliu
ką ar dar neužtenka? J,ūsų 
sostinė priklauso jūsų prie
šams.”

“O Viešpatie!”, sudejavo 
Šalis. Skausmai perėjo per 
minią.

Liūdnai suvirpėjo kank
lių stygos, graudžiai pravir
ko kareivių pulkai. Jų sos
tinė priešų neguose.

Yra šalis, graži šalis, Kur 
pievos skęsta žieduose ir 
paukščiai čiulba miškuose.

Yra šalis, graži šalis, kur 
pievos skęsta žieduose ir 
paukščiai čiulba ulba miš
kuose. Kur liūdnos dainos 
skamba po kraštą, giliai pa- 
lvtėdamos žmogaus širdį, 
jausmus.

Keleiviui, kuris turėjo ar 
turės progos pro tą šalį ke
liauti, ilgai, ilgai pasiliks jo 
mintyj tos šalies vaizdai: 
malonūs žmonės, žavėjan- 
čios dainos, dulkanti vieške
liai, žalios lankos ir liūliuo
jantys girios miškai. Tai 
turbūt gražiausia Europoje 
šalis. Visa šalis, tai sodas, 
pilnas grožybių. Ji yra dai
nų, didvyrių šalis.

Senovėje, šimtai metų at
gal, ją valdė narsūs kuni
gaikščiai. Tada ji tęsėsi nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Skardus trimitas rinkdavo 
didvyrius į karą, į tolimą 
žygį. Ištisi pulkai traukda
vo per laukus, pievas, ke
lius. Dainos ir kanklės 
skambėjo. Nugalėję priešą, 
didžias puotas keldavo, mi
dų bei vyną gerdavo. Visi 
linksmi, juokauja, dainuoja^ 
delnais ploja. Ir nepajuto,

Kainos:
Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
366 Broadway, — So. Boston, Mass.

Mes galime parengti žirgus ristynių metui; bet per
galė Dievo duodama. z

Salemonasi .

Vieno dalyko norėjau aš... 
Išmatuoti erdves visas 
Šio regimo pasaulio.
Ir nuvykau aš toli, 
Kur dangaus kalnai aukšti 
Ir dvasia debesyno naujo 
Verčia pult, kad ir ore, 
Ant kelių ir garbint Tave, 
O Dievą, neišmatuotų erdvių 
Ir amžinų kalnynų!

S
------------------ ,

Vienoje pusėje daina “Dariau^ ir Girėno atminčiai,’’ 
kurią įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akompanuo
jant vargonais ir gražus lakūnų ir “Lituanicos” vaiz
das, o kitoje pusėje daina “Kareivėliai” — Stasio Šim
kaus, kurią įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Elena Sa
dauskaitė, akompanuojant pianu ir armonika ir lakūnų 
laidotuvių Kaime paveikslas.

Plokštelė atspausdinta tautinėmis spalvomis. Gali
ma groti bile phonografu.

Kaina 75 centai.

Užsisakykite tuojau

“DARBININKO’ ADMINISTRACIJA 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.



LAPKRIČIO MENUO
Dažnai tenka išgirsti “jis
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pr ikiša palankumą nezalež- 
ninkams. Tas, girdi, ją pra-

mums palikta spręsti, bet 
iūnui, Jėzui Kristui. 

Yra broliška ir mieląšir-

PRKNlJMlSRATOS KAINA: T 
84.00 

WenWta9? • •••••••• «*• •♦ • • • >5.00 
nce per week yearly. .12.00 Vieną kart •aralUjc metama....12.00 

- • week yearly... .82.50 Cieieny 1 kart savaitėje metama. .12.50 

DARBININKA8
366 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TfcLEPHONE SOCTS BOSTON 0820

SARBIJIIJt^AS
Worker)

Pul.ished every Tuesday and Priday exept Holidays sueh aa •
■' New Year, Good Friday, Mamonai Day, Independenee Day, 

Labor Day, Thanksffivififf and Christmaa

■ADTT JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. AS80CIATI0H 0F LABOS
Vitned M MConMasa matter Stept 12.1915u ttte port oTfiae at Bottou, Ma*. 

■nder tfea Act of March B, 1870

Aeeaptanca for Kalllną at apačiai rate < poetage prorided for in Sectfam 1108 
Act of October 8,1917, authoriaed eo JŠly 12, IHB

SUBSCRIMION BATUS: 
DoflMStic yoftriy >•••••••••• ■ • • • «$4L00 
Foreign yearly.85.00 
Domėsite oece “ 
rortfgn onee per week yearly....82U50
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BALSAS Iš ANAPUS

GRABO
“Mirė Karalius, tegyvuo- 

1 ja karalius; mirė “Vieny- 
; bė,” tegyvuoja “Vienybe!” žudę. Prie tits progos “V-

—tokiais žodžiais prabilo 
atsikėlusi iš numirusių “V- 
bė,” ar bent jos redaktorius. į. nu, bet 

’jgjš Ką gi, kiekvieną atgimi-,
tiia tenka pasveikinti, ypač . _ . .. ., v .

, • kai atgimėUs prašneko re!ksraIn-
enėrgingai. “Vienybės” va-!«» VUk»•“ 81”051
dasnet džiaugiasi dėl tos n7’taa. ^ktl’ -”3 lr pats 
mirties paskelbimo, nes tas,! ^a 1 aTelT1' ,
girdi, davė progos pažinti! Tas sakinys parodo, kadį 
savo prietelius ir priešus, “V-be”, nors staiga iš mir-j 
mat, dėl “Vienybės” mir- ties atsikėlusi, nesuskubo 
tie® prieteliai nuliūdo, o ;nusi kratyti mirties mikro- 
priešai džiūgavo. .Kai dėl bų. Ji kovinga, bet kovai 
“Darbininko,” tai jis tik*juk reikia pajėgų: pirmiau 

^paskelbė faktą ir trumpai negu kovoti, peikia pačiam 
pastebėjo, kad jis nesi- ant kojų atsistoti. Ji skelbia 
džiaugia -dėl “V-bės” liki- vajų ir sakosi reikalinga vi- 

•> Apie nun^^Įra^ ^mat, f 
. . arba gerai, arba ni|kįį

be” pabriežia, kad ji nenori 
vadintis nezaležninkų orga- 

jeigu ją perdaug 
‘jau erzins, tai nežinia kas 
gali būti ateity. Ir savo

aukštais medžiais apaugu- gyrę1 
šios. iaikinąj

Panevėžio stotyje trauki- kur josios
- - biznį ir modėrr

su visokiais 
patogumais, 
su man i m a 
kelei viai 54 
negirdėtos ki 
vieno žodžio

Pirmia 
svalyje, 1 
kilometrų 
atstume. Cik 
tyti kun. 
jis buvo 
pijoiK 
Pasvalio b 
tyti tikro gi 
jaunimo, g 
vaikinų. 
minučių 
naujinom k( 
laukus ir sk 
žus, kurie ty 
tolume nuo lasvalio. Va
žiuojant —
to

ųys sustojo 11:49 vaL iril 
įmanė taip nustebino, • xkad i 
i negalėjau iš karto tikėtis, 
i esąs Panevėžio mieste net i 
kol stoties budėtojas man 
patvirtino. Mat, Panevėžio 
miesto stotis labai maža, 
inedinė ir daro mažo mieste
lio įspūdį. Stotyje palikau 
čemodanus ir teiravausi kur 
gyvena studentas ' Ad. Do
maševičius, žymus Ateiti
ninkų vadas, kuris man bu
vo rekomenduotas. Bet pa- 
aiškėjo, kad šis studentas 
buvo , ištremtas į Lietuvos 
užkampį. Paskui teiravaus 
apie Panevėžio miesto auto
busų susisiekimą, nes man 
buvo reikalas vykti į Va
balninką. Bet stotyje infor
macijų nebuvo galima gauti 
ir reikėjo tiesiog eiti į mies
tą.

Apie Panevėžio geležinke
lio stotį išaugo naujas mies
to kvartalas su įvairiomis 
krautuvė mis. Paaiškėjo, 
kad geležinkelio stotis buvo 
du kilometru nuošaliai nuo 
miesto centro, todėl ir stotis 
tokia maža. Eidamas į mies- , <<
to centrą pastebėjau, kad 
Panevėžys yra .paskendęs 
medžiuose, kurie suteikia 
miestui nepaprastą grožį. 
Gatvės nelabai plačios, bet 
tvarkomos ir ateityje Pane-

pkričio mėnesis yra| Dažnai tenka išgirsti “jis 
Bažnyčios sieloms skaistyk- Čia ant žemės buvo taip gė
loje kenčiančioms paskirtas.! ras, beabejo, jo siela nuėjo 
Kiekvienas katalikas turėtų’ tiesiai į dangų.” Žinoma, ne 

džiaugtis kad gali dalyvauti 
{ame mistiškame susivieni- Dievo Sūnui, Jėzui Kristui, 
jimė, kurs riša gyvuosius su Yra broliška ir mieląšir- 
mirusiais — šventųjų bend- dingą už mirusius Dievą 
į ravimas. Mirštančiam kata- 'maldauti, kad Jis pasigailė- 

v pikui mirtis ne taip baisi, damas, sutrumpintų ji} skai- 
nes jis priima tą išganingą stykloje buvimą. Melskimės

■ Maistą dėl kelionės į amži- ir prašykime garbingųjų 
irT ara Įn-y^’ ** ^n0’ kad maldos Šventųjų ateiti mums tal-

jojo brangiųjų ir artimųjų _
teko ma- gailestingumą ga-1 T-

kus na 
žikoniškais 

b kalbėjo 
ir visi 

klausės
nors nei
* '

fgiiių ir 
skeletai 
'vėl ąt- 
gražius 
s į Bir- 

29 kilometrų

ėių bazir 
mu ir da 
jau Bitž 
rikau, nes'čti 
birže. Į Bįr 
kiek

Rusijoj iš Bado V al- 
go lavonus ir Žudo 

Kūdikius

, pėj*-Dievo gailestingumą ga-1 Ir mūsų gyvenimas čia 
f lės sutrumpinti jo buvimą I ant žemės ne amžinas; ir 
skaistykloje, jeigu ten pa-j mums prisiartins atsisvei- 
teks. ikinimo, atsiskyrimo diena.

Mūsų Tikėjimas muš mo-!Mes dabar meldžiamės 
kiną apie skaistyklos būvi- tas kenčiančias sielas, bet 
mą, kurioje per Dievo pasi- jos už mus melsis, jeigu 
gailėjimą sielos mirusiųjų skaistykloje turėsime susto- 
būna apvalytos (kurios ten1 ti ir būti apvalyti.

- pateko- prieš įžengsiant į

r

Į 0 gailestingasai Tėve, ne
amžiną atilsį ir linksmybę, apleiski tų sielų skaistyklo- 
Mirties kartumas sumažin- je kenčiančių 
tas suraminančiu žinojimu,! jos yra Tavo 
kad galime pagelbėti mirų-:Sūnaus 
siėms, malda, Šv. Komuni- Pasigailėk jųjų ir suteik 
ja>Šv. Mišių Auka, apsima
rinimas — tą visą už juos 
Dievui paaukodami.

- neužmiršk 
Mylimiausio 

krauju atpirktos.

joms ko jos taip labai trok
šta ir įvesk jas į Amžiną 
Gyvenimą.

nieko, r tik apgailestavo lie
tuviško laikraščio žlugimą.

Pažinus savo priešus, “V- 
be” gerokai juos pakedena. 
Pavadina juos šakalais, ku
rie maitinasi lavonais, bet 
—priduria —“jie mūsų lai
kraščio lavonu nesimaitins, 
nes mes neturime laiko mir
ti.” Paskelbia jiems kovą, 
kuri būsianti nėdžentelmo- 
niška, nes “mūši} priešai tu
rėtų žinoti, kad džentelmo- 
nas tik tada būna džentel
menu, kai jis turi reikalų 
su džentelmonu.” (Ar ne 
geriau būti džentelmonu su 
visais ir visados? K.).

Iš visų savo priešų “V- 
bė” išskyrė “Draugą” ir 
pašventė jam atskirą straip
snį. Šakalu jį nevadina, bet 
karčiai išmetinėja, kad 
“Draugas” jai (“V-bei”)

&

vėžys bus vienas gražiausių 
Lietuvos, miestų. Pamatęs 
Šaulių Sąjungos namą, ten 
Įėjau ir gavau, labai gerus

naują Katedrą, kuri yra

kurios

pakenkė sodams. Žiemi
niams javams šaltis nepa
kenkė, nes jie buvo apkloti

bia^Sama ji ttirėjo žlugti, o___ _  _______ _____ _

viš dėlto tik puse burnos vyskupo Paltaroko globoje.
- Panevėžio gimnazija ir Lie

tuvos Bankas padare gerą 
Įspūdį, bet įdomiausia-buvo 
didelė plytomis ir akmeni
mis, išgrįsta keturkampe 
rinka, senomis žydi} kratttyt- 
vėleniš apstatyta, kuri pri
minė ir išvaizda ir kvapu 
vidurinius amžius.

Vienam miškininkui pa- 
} gelbstint, suradau l’anevė- 
> _ y . .. ii.

paneigia sa'fo prietelingu- 
,mą su nezaležninkais —silp
nu, diskredituotu elementu, 
—o kitiems kietai pareiškia, 
kad “mes niekados negarbi
nome ir nemanome garbinti 
nei Maskvos, nei Mekos, nei 
Romos, nei Tibeto.’’ (Su
prask : mums svetimi ir bol
ševikai, ir .turkai, .ir katali
kai, ir buddistai).»

Po šitokios proklamacijos 
tenka tik apgailestauti, kad 
“V-bė”. taip neapgalvotai 
pradėjo savo “vajų.” Pa
stačius katalikus ant vienos 
papėdės su bolševikais, tur
kais ir buddistais, kokios! 
paramos ji gali tikėtis iš 
katalikų visuomenes?

K.

j

Lietuvos Derlius Šiais Metais
važtboti 
balniu ką 
buso 
džiaugti.

pasi-
eže-

Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

i '

Penktadienį, liepos 29 d. 
pradėjau ilgą, bet įvairią ir 
įdomią kelionę į Šiaurės ry- 

- .Lietuvą ir Vilniaus krin
tą. Iš Kaišedorių išvažiavau 
su dideliu čemodanu kaip 
6:14 vai. Kauno stotyje iš
lipau iš traukinio 7:30 vftl. 
ryte. Už kelių minučių sė
daus traukiniu ir palikau 
Kauną 7 ^5 vai.w-. Buvo pa
prasta savaitės Siena ir ke
leivių traukinyje būva ma
žai. Aš skaičiau lenkišką 
knygutę, kad priprasčiau 
prįy kalbos," kdri • VJJ-j 

'" .niuic buvo
nei nepajutau, kaip trauki
nys vėl užvažiavo į aukštą

Bub. Petrapilio universi
teto profesorius J. Pačinas, 
Parv ž i a u s didžiausiame 
dienraštyje “Malin” spaus
dina visą eilę laiškų iš 
SSSR. Šiaurės Kaukazo 
gautų laiškų, kuriuose apra
šoma šiandieninė gyventojų 
tragiškoji būklė. *

“Mes kaltiname Sovietų 
vyriausybę,
Pucinas, už jos pastangas 
paslėpti nuo užsienio bai
siausi badą ir vargą, kuris 
jau didelįę dalį Rilsų gyven
tojų išnaikino. Kad tikrai 
taip yra, viešai skelbiu iš
traukas laiškų; kurių rašy
tojai yra man gerai pažįsta
mi žmonės. Štai ką jie rašo:

“...Pas mus toks didis ba
de s. kad daugybė žmonių 
miršta gatvėse, kurių lavo
nai baisiai išpūtę, į kuriuos 
baisu pažiūrėti. Motinos pa
meta savo vaikučius, palik
damos prie jų raštelius su 
vardais ir pavardėmis. Dau
gelis užmuša savo vaikus ir 
patys nusižudo”...

'' “Dideli elgetų 
rausiasi išmatų 
ieškodami maisto
Tie žmonės daugiau pana
šūs į vaikščiojančias mirties 
šmėklas, negu į žmones”...

“...Dažnai kapinėse atka
sami lavonai ir valgoma jų 

'mėsa...”

.■ U‘...Žmq»ieiios pardavine-__ ,
TSŠIsevi

pulkai 
duobėse, 
daleliu.

k v.

Mūsų krašto derlius dau- miai vėsesnis, negu norma- 
giausia priklauso nuo oro liai būna. Ypač buvo vėsus 
sąLygų. Kokios oro sąlygos gegužės ir birželio mėne- 
būna žiemą, pavasarį ir va- šiai. Šilimos atžvilgiu buvo 
sąrą. Bet derliaus atžvilgiu normalūs; vietomis byvo to- 
didžiausios reikšmės turi kie pat, kaip kitais metais, 
pavasario ir vasaros oras. į vietomis kiek vėlesni. Drėg- 

ffraeifca žiema nebuvb lai 1 mūs alžvilrim šiaurinėj; ir 
• imi T> •' • 1 1 ± t

nu

aaT "’TooIsevnnj^ yra jau__^^vaL^bai'šatf^ Būvo Wtai kele1- rytų Lietuvos dalyje ”pava-. .
Piano stalo ‘“S labai šaltų dienų, kurios sarį, ypač gegužės ir birže- Paprastas dalykas. Motinos 

' a — v . . • : “t . . s - • - I VtT -»1 * 1 c A-a ~
merginos,

infor-

- miestelis, stora sniego danga. Pavasa- 
-eentras, f- rib ir vasaros oras buvo žy- 

' steigtas kunigaikščių Rad-j--------------------------------------------
(Vitų, kurieaįi &1664 metus (kurių čia labai daug yra,

Lietuvą atskirai nuo lenkų,

Len-
^iMją, Lie-

macijų apTt 
yra n 
Či a yi

i

' bijosi išleisti mažus vaikus 
į gatves, bijodamos, kad ne
pavogtų ir nepapiautų mė
sai...”

“...žmogžudystės yra taip 
pat nuolatinis apsireiški
mas...”

Štai tik reti, pro durtuvų 
Į ir čekos saugomą SSSR sie
ną, stebuklingu būdu pra- 

| sprukę laiškai.

LIETUVIS KANDIDATAS 
NOBELIO PREMIJAI.

Kaunas. — Šiomis dieno- ‘ 
mis Vytauto Didžiojo uni
versiteto medicinos fakulte-

• to profesorius Buinevičius ' 
gavo iš Stokholmo Nobelio 
komiteto pakvietimą statyti 
savo kandidatūrą Nobelio 
premijai gauti už darbus 
medicinos srityje.

I _ 
f 
pI

liO mėn., buvo labai drėg
nas. Šiaurės ir vidurinės,

I 
Lietuvos kai kuriose vietose 
drėgmės perteklius kliudė 
laiku vasarojų pasėti. Nors 
lietus javų suvalymui labai 
nepakenkė, vis dėlto kai kur 
iiupiauti javai gavo per
daug lietaus, kai kur-ir die
gus išleido. Birželio mėn. 
antroje pusėje pasėliai at- 

: rodė atsilikę, bet sausas ir 
' šiltas liepos mėn. oras pasė- 
’ lių nokintą pagreitino. Ben- 
' tirai šių meti} oro sąlygos 
i augalams buvo vidutinės.

Central'inio statist i k o s 
biuro apskaičiavimais šių 
metų Lietuvos pasėlių plo
tas ir derlius yra sekantis: 
Augalų kult. Pasėlių pi. Derlius 
, . 1000 tau 1000 ton.

57 
194 

43 
230 
360 
121 
26 
67

I Į 
i
Į 

susitarę sušl/ėdais norėjo kelionė būtų kiek nuobodes- 
rdpfnva atskirti .nuo lenku, nė, nes apylinkės nelabai 

vaizdingos. Mums važiuo
jant, nusileido saulė ir juo
di šešėliai slankiojo po že
mę net kol viską apklojo sa
vo tamsumu. Važiavomežio autobusų stotį. Tarp Pa

nevėžio ir Vahalninko jokio 
autoinisais stisisiekimo ne
buvo, bet į Biržus ėjo net į 
du autobusai. Autobusų šo
feriai, mane pamatę, tud- 
jaus siutino bilietus ir ragi
no jų autobusu važiuoti. 
Viena stora moterėlė pasi
naudojo konkurencija ir fto-1 
rė jo numušti kainas. Aš ne
žinojau kuriuo autobusu va
žiuoti, bėt pagaliaus nu
sprendžiau važiuoti tuo au
tobusu, kurio šoferis lietu
vis. Net viešai jis kėlė savo 
lietuvybę ir ragino keleivitte 
su žy-dil nevažiuoti.

Atėjo antra valanda po 
pietį} ir autobusas punktua
liai apleido- autobusų stOtįT 
Paaiškėjo, 'kad abu autobu
sai buvo žydiški ir tas lietu
vis šoferis atsisėdo užpakš- 

i iyje ir žydelis šoferis atsisė- 
Įdo prie rato ir pradėjo ke
lionę į Biržus. Tai labai blo
gu žydiška’ priemonė kelty 
anti 
kad tik gautų keletą ecnttii.

[dės iŠ Am< 

ivt 
kat

4

ganizacijas it j geisti veikia, per keletą kaimų ir iš tolo 
Biržai gali pas di džino t i sa- matėme žiburius, kurie man;

ir toli nuo
Nors 

^Lietuvos ' ■ " t . . m<— Z
miešti}, Biržai sparčiai au
ga. ' r? JT

Užvaldęs
jau . (T

i

I

priminė mūsų jausmingą 
dainelę, “Ui žiba, žiba ži
burėliai.” Pagaliaus juodo
je tamsumoje įsibaladojoim 

į Vabalninko iniestelį, pra
važiuojant pro Vabalos upe
lį. Atrodė, kad įvažiavome į 

kad didelį kaimą, bet neužilgo 
pasirodė didelė aikštė, aukš
ti bažnyčios bokštai ir įva
žiavome į p. Ant Laučkaus 
namo kiemą. Rodos, name 
viešpatavo tamsuma, bet 
mums bekalbant atidarė du-

namuose 
nušvito šviesa, visi sukilo iš 
miego, apsirengė .ir nepa-

i, nuė-
Mr 
po-

kaip

veži-

Juozą, kad ir mie
Bet tėvas

Te

lietuvis 
vykęs su 
sisiūtmo' 
arkliu vežin
iš manęs , pi 
kas buvo fieti 
įrūdija, kaijj 
išnaudoja

liškio didelėje stotyje 10:38 
vai. ryte. Iš traukinio rei
kėjo tuojaus išlipti ir eiti 
į kitą traukinį, kuris iške
liavo į Panevėžį, už 17 mi- 
rmčii}, palikdamas Radviliš
kį 10:55 vai. .

Nuo Radviliškio iki Pa
nevėžio buvo 54 kilometrų 
kelionė per man nežinomas
ir nematytas vietas, todėl! 
kelionė buvo be galo įdomi. 
Per visą .kelionės ruožą 
sveikino mane Lietuvos gi
rios, kryžiai it samanotos 

j Ji
fliriga. Todėi vo sekančios f- Į

čiai, Šeduva, laba, Dapšio- ( 

Jinai, GuBtofiys ir Bariiū-j 
ties Jonava! naę Beveik rišę® stotys me- _=
įstojo Radvi-Idmės ir mažos, bet labai!šašais. Bet jos draugė labaifeu 

' J

negalėtų
isemitismą tarp lietuvių, į

sėdėjo dvi žy- 
ikos._ Viena iš 

Lietdfą it silkė, 
os vaikas apsirgo mie- 
b nuo netinkamo ran

te

'AGI. 
buvo
Uettt-

>

Žieminiai rugiai 48 
Žiem. kviečiai 
Vas. kviečiai 
Miežiai 
Avižos 
Mišinys 
Vikiai 
Žirniai

Taigi,ris šeimininkas,

su j prastai draugiškai ir džiaug 

smingai mane priėmė į sa
vo namus, man užleidžiant 
geriausią name kambarį, 
kuris savo nupuoštomis sie
nomis, paveikslais ir mo
derniška in a gali
lyginti# su > namų

Visų pirma įtei-

159
43

207
343
97
23
63

matyti, šių 
metų mūsų javų derlius ne
blogas. Žieminiai rugiai už
derėjo gerai, ypač geri ru
giai buvo vakarinėse Lietu
vos dalyse. Neblogai užderė
jo mišinys, kiek blogiau vi
kiai ir žirniai. Šiemetis mū
ši} krašto derlius yra aukš
tesnis už vidurinį. Spėjama, 
kad grūdų mūsų reikalams 
pilnai pakaks ir liks dar 
kiek eksportui. Bet vargu 
ar galėsime savo - 
grūdus eksportuoti, 

kdnos

portui yra 
dėl rimtoj

PRANEŠIMAS
L. D. S. CONNECT1CUT 
APSKRIČIO KUOPOMS

L. D. S. Connectieut ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks 26 d. lapkričio, 
Waterbury, Conn,, šv. Juo
zapo lietuvių parapijos mo
kyklos kambariuose, 1 vai. 

pietų.
Gerbiamos L. D. 

apskričio ; kp. n 
skaitlingai prisiųsti 
vus jį 
jiems įduok iti

ore

krašto
B0®®* 

užsieniuose yra 
. Taigi javų eks- 
maža vilties, to- 
iavu nertekliu

ai 
šį suvažiavimą 

liaudim 
nešimų organizacijos 
vei.

Širdingai kvieč 
čio valdyba. 

I Pirm. P.
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(Tęsinys)

Kovos įrankiai: Kiekvie
name laike toje 'dvasinėje 
kovoje prieš tiesų buvo var
tojami to laiko dvasiai pri
taikinti kovos būdai ir įran
kiai, kurie tada atrodydavo 
geriausiais tiesai nustelbti.

Taip pirmaisiais krikščio
nybės amžiais tiesos išpa
žintojai buvo žiauriausiomis 
priemonėmis kankinami ir 
žudomi. Kristaus presai 
manė taip kankinimais nu
gąsdinti žmones nuo Jo iš
pažinimo. Bet į vietą nužu
dymų atsirasdavo šimtai, 
tūkstančių naujų Kristaus 
garbintojų, kurie laikė sau 
už didelę garbę ir laimę 
mirti už savo Karalių. Ga
lutinai Kristaus priešai pa- 

./ y matė ir Įsitikino, kad žiau
riais kankinimais ir žudv- 
mais negalės sunaikinti Jo 
karalystės.

Vėliaus išranda, naujus 
kovos būdus, skelbdami vi
sokias klaidas tikėjimo tie
sų supratime/ Ir štai vėles
nieji, arba viduriniai am
žiai pasižymi įvairiomis he- 
rezijomis. Bet prieš tai sto
ja tuose laikuose įsteigtos 
ankštosios katalikų • mokyk
los, ųfiiveršitetai, akademi- 

<. 3^- J°s išaukleja gabius tfe 
yojtflfalir feiškinri 

k, kurie aiškiai if nuo- 
i išaiškindami žmo

nėms tikėjimo tiesas, apsau
gojo juos nuo užsikrėtimo 
klaidingais tikėjimais, here-

. rijomis.
Kaip pasaulinėse kovose 

tarp susivaidinushi vaistu 
bių žūsta nemažai kareivį 
taip ir dvasinėse kovose 
tarp, šių dvasinių valstybių 
neapsieina be aukų. Ir iš 
vidurinių amžių kovų dėl 
herezijų ir šiandien dar iš
tisos tautos tebeklaidžioja 
tamsybėje ieškodamos tiesos 
ir jos nesuranda.

Mūši] laikuose svarbiau- 
" siu kovos įrankiu prieš tie

sų yra spauda. Tą gerai su
pranta Kristaus tiesos kara
lijos priešai. Todėl jie kiek 
įmanydami rūpinasi, kad 
savo pakraipos spaudą su
stiprinus ir kuo plačiausiai 

| paskleidus tarp žmonių,
į Prie to priešų spaudos su

stiprinimo ir išplatinimo 
dažnai prisideda ir patys 
---------------------- i-------------------
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ikialiiIlkic* JLmJte
jau lengva 

Katalil 
nuolat princ 

kad žmogus fra atsakomin- 
gas prieš Dievų už savo dar
bus. už Jo įsakymų laužy
mų. Užtat jie-ir neturi tokio 
pasisėsimo.

Gi bedieviški laikraščiai 
žmogų nuo tos atsakomybės 

BĮ). H pąliuosuoja. ‘^Nėra Dievo*’
stiprina Kristaus karalijos —sako jų laikraščiai. Gy-

O d. į Katmų’ buvb r Kad nješ atsistotume visa 
ę Lietuvos katali- galva aukščiau už kitus, 
veikimo (K.V.C.) [ pTOf Doyydaitis “įj- 

atstovai j savo metmę kon-: ko„ tuos kata-

ir eina

džios

priešų pozicijas.
Kaip būtų atrodę, jeigu 

pavyzdžiui laike didžiojo 
pasaulinio karo, kuomet A- 
merika sykiu sų kitomis 
valstybėmis kariavo . prieš 
Vokietijų. Ir jeigu kokis 
vokiečių agentas būtų pra
dėjęs rinkti Amerikoje pi
nigus, kad nupirkti vokie
čių kareiviams amunicijos, 
ginklų. ■ Kų manote valdžia 
būtų dariusi su tokiais pi
liečiais, kurie rėmė priešin
gų valstybę? Aišku, kad bū
tų laikiusi valstybės išdavi-

ir i 
do. 
siredo, jog 
kulis, lanž
pamoka^ =.«* 
dalykuose da

vėnti kaip tau patinka. 
Naudokis gyvenimo patogu
mais kaip supranti. Už tai 
prieš niekų nesi atsakomin- 
gas; Dievas ir Jo, įsakymai 
tai tik kunigų išmislas. Tik, ^-—im 

tamsuoliai7 tiki į Dievą ir da
3

ros Bazilikoj ka^P. Doge- teŽDyaoll; tet 
lis atlaikė sv. Misiaą, o vi-l įažnai
« atstovai pasimeldė. Po lja bedievvbei. šitokfti Bn0_ 
pamaldų jis tarė kelis zo- , katajika, • ildo 1r

tikėjimo 
m nusivo-

Katalikų veikimas yra mū 
šų tautos ir mūsų brangios 
valstybės gelbėjimo darbas.
Konferencija priėmė svar

bių nutarimų.
Katalikų veikimo konfe

rencijos metu įvyko Lietu
vos Vyskupų konferencija 
ir paskyrė į Katalikų Vei
kimo Centro Valdybų šiuos 
asmenis: kan. prof. Pr. Ku
raitį, kun. V. Mileškų, P. 

|Žigntų Starkų, kan. A. Sa
baliauskų, dr. Zenonų Ivins
kį, dr. V. Karvel'ienę. /

KVC konferencija į Vy
riausių. KVC valdybą išrin
ko šiuos asmenis: prof. Pr. 
Dovidaitį, kun. prof. S. 
Ūsorį, p. A p. Sereikytę, dr. 
Pr. Dielih’inkaitį, dr. J. Lei- 
moną, dr. Ign. Skrupskelį.

dėmių katalikai papildo ir 
spaudos, mokyklų ir kitose 
srityse.

•Katalikų akcija yra dar
bas tėvynei. Nes jei bus su
griautas tėvynės doros pa
matas, grius visa valstybė.

džius, primindamas kad lai
minga yra Ši bažnyčia, nes 
prie šito altoriaus yra lai
kęs Šv. Mišias didysis kata7 
likt] akcijos Popiežius da
bartinis šv. Tėvas Pijus XI.

Konferencijų atidarė at
eitininkų salėje KVC pir
mininkas kun. V. Miėleška. 
Visi dalyviai sukalbėjo mal
dų. Į konferencijų atsilankė 
Vyškitp. Metropolitas J. 
Skvireckas ii; vyskupai. q 
Konfei-encūia susilaukė gau
sių sveikinimų.

Ką nudirba Vyr. Valdybei

KVC Vyriausios Valdy
bos darbus pranešė pirmi
ninkas kun. V. Mieleška. 
Vyriausioji Valdyba derino} 

. visų KVCj^riklausančių or- 
’ gatazaci^eikimę. Rūpi-;džia žurnalą “Žvaigždę, 

nosi katalikų spaudos rei- ■
. kaiais. Mums reikia gerų; daug naudingų knygų, 
spaudos darbininkų. Tuo Kun. Miliukui, naujose 
reikalu bus paruošta tinka-i pareigose, linkime Dievo
mos literatūros ir suorgani- i palaimos, 
zuoti spaudos kursai. i ---------------------

- _ . . _• ;ML. DAMBRAUSKAS -

ŠTAg KVIEČIAMAS Į- XMamų .JgaAŽgBy
—  ——:------------ ( -įvefitggūoSaya.

“ ; ( begyventų, jo nep
Lietuvos katalikų savait

raštis “M. L.” praneša, kad 
muzikas kompozitorius v J.
Žilevičius ir ukrainiečiai 
mano pavasarį pastatyti vei
kalų “Vytauto Didžiojo 
Kantatų,” kurios žodžius

ųai visa- 
nti žmo
gus. Ko 
to dau- 

y Tad
• V-** -C

NUOTRUPOSnyse puikybėj ja 
tamsesnis žmogų 
gi aus -pas jį pui< 
jeigu bedievių 
turi daugiau skeJ 
priežastis yra, ® 
žmonių yra tans 
vi a i tuos žmoneA 
to jų laikrašęit® 
sipratusiais, ap» 
Ir kas gi neno< 
švietęs? \ I

Ką reiškia tos 
pagirimai ir jų ai 
kalbėsime plačia’ 
kalbėsime apie 
sibs karalijos y® 
lūs — puikybę, s

klauso kunigų. Šviesūs žmo
nės tam netiki, Dievo niekas 
nematė, tad Ja, ir nėra.”. 
Taip rašo, bedievių laikraš
čiai.

Žindi na tamsus žmogelis 
pasiskaitęs tokių dalykų ma
no sau: “Ištikro kokis aš 
buvau kvailas iki šioliai, 

kais, judošiais. Tokius būtų^kad tikėjau, jog aš Dievo 
• nemačiau. Tad teisingai ir 

rašo laikraščiai, kad Jo nė
ra. Dabar jau susipratau, 
apsišviečiau ir tokiems da
lykams daugiau netikėsiu.”

Teisingai yra vieno poeto 
pasakyta: “Apsaugok mus 
Viešpatie nilo skystapročiai, (B

LIET J V O.
. M >

jkaletų mįęstelįs yra lyg pradžioj 
ir ©entraš'SB’ftoSeo patLemAfkį jVi'yr^

sugrūdus kalėjimuosna, ar
ba ištrėmus iš valstybės ry- 
bų, kaipę . nepageidaujamus 
piliečius. .■/?'

Panašiai išdavikišką ir 
negarbingų darbų at
lieka ir tie katalikai, kurie 

■ perka ir skaito bedieviškus 
laikraščius, nes jie tuomi 
stiprina Kristaus priešų po
zicijas. Jeigu kurie tų daro 
iš žioplumo nesuprasdami, 
tai tokiems reikalinga yra 

sergėti, kad. to nedarytų. 
Jeigu daro tyčia, žinodami, 
kad pasitarnauti piktai dva
siai ir pagelbėti jai išplėsti 
jos karaliją, tai tokie yra 
ardytojai Kristaus karali
jos. Už ta darbą tamsybių 
laklovas priruoš jiems šil
tas vietas savo sostinėje 
pragare.

Kodėl taip yra, kad žmo-' 
nes labiaus linkę prie blogo 
ir bedieviškų laikraščių; 
juos perka ir skaito; nors 
ten išjuokiamas tikėjimas, 
Dievas, ir žmogus laikomas 
tik aukščiaus išsivysčiusių 
gyvulių?

Visai lengva tai suprasti. 
Gyventi kaip gyvuliui ir ne

I i

•wi;

linijos pibto. Mat jis ran- atlenkinin 
dasi per 25 kilom, atstu nuo mokyklas, 
demarklinijos, kuri šį plo- Tačiau 
tų juosia, iyg jūra ar van
denynas pusiasalį (peiiin- 
sula). Todėl turgij dienomis 
(turgai būna antradieniais) 
į Maletus privažiuoja žmo
nių iš labai tolimų apylin- 

• tių. Ekonominiu žvilgsniu

Malėtai nuskriausti: plen
tai ar geležinkeliai iš čia la
bai toli. Todėl žemės ūkio 
gaminius tenka suvartoti 
patiems, kadangi vietos rin
kai jų maža tereikia. Malė-' 
tiškiai puikiai atsimena 
prieškarinius laikus, kai vi
sus žemės ūkio gaminius 

_ - - veždavo* Vilniun. Todėl Ma-
jausti už tai jokios atsako- įėtiškiams Vilniaus atgdvi- 
mybės prieš niekų jaučiasi gjįg klausimas labiausiai rū- 
kur kas lengvinus, negu gf- pi atgavus Vilnių,

I

jų,'tad 
augiau

\ 
/

Kun. A. Milukas, buvęs parašė Gerb. publicistas A. 
ilgus metus Atsimainymo j Jakštas.

i parapijos, Maspeth, N. Y. Į 

klebonas iš tos vietos pasi- Į 
traukė. Jis dabar eina ka- į 
peliono pareigas Šv. Kata- j 

i rinos ligoninėje, Brooklvn, 
j N. Y.

Kun. A. Milukas vra žv- 
mus laikraštininkas. Jis ir 
dabar savo lėšomis tebelei-

L v* t j z z pę _ v- _i _ y j

į
šia proga į Jung. Ameri

kos Valstybes yra kviečia
mas. to veikalo autorius A. 
Jakštas — prelatas Damb
rauskas. Juo ypatingai esą 
susidomėję ukrainiečiai vei
kėjai.

Be to, jis yra išleidęs

10 DIDŽIULIU TOMO- -
< c

(turinčią arti 5000 pusL) *

mosią kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi- ?‘ 
nį,“ didžiausią mėnesinį literatū- ' 
ros, mokslo, visuomenės ir akade- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo ,•/ 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku-

bfth&iai jfc„tag —..

į^Ka&likų sąmoningumui ' 

kelti išleista paskaita Be 

tos iš katalikų pasaulėžiū
ros per radio. Jau pradėta 
ruoštis visos Liėthvos Ėil- 
eharištm. kongresui 1934 m. 
Išdirbti įstatai ir įteikti pa
tvirtinti apie suaugusių ka
talikų vyrų organizavimą.

Ekonomistų sekcija prie 
KVC dažnai rinkdavosi ii 
svarstė įvairius ūkiško gy
venimo klausimus.

Piniginius reikalus pra
nešė dr. Leimonas. Tarp ko 
kito pažymėjo, kad labai 
daug dar yra neatsilyginu
sių už “M. Laikraštį.” Už 
1929—30 m. dar yra skolin
gi 
10099 lt., už 1932 m. 
284 lt., o už 1933 m. dar yra 
neatsiteista — 20,480 lt.

'‘Mūsų Laikraštis” dau
giausia turi skaitytojų.

Iš pranešimų, aiškėjo^ kad 
rajonuose veikiama gerai. \ 

Iš administracijos pusės 
trUkdytnų labai mažai arb^ 
visai nebuvo.

Po pranešimų dr. Pr.

tos iš katalikų pasaulėžiū-

B|L. .ilž raukai, 

dirbdami taip s varbų gy
ventojų kultūrm mo bei at- 
lenkiniroo dan šiol'
dar neturi savo : lamų. Tat 
ir nuttrttt^juos pasistatyti. 
Namus norima pasistatyti 
mūrinrns/Ūid *" 
būti], patalpo 
muziejui,-j 
tekai etc., na, 
susirinkimams'. 
tams salės. ‘ •

Vienam^^ln. H. _ 
n-iyje Valstybės^Teatro ar

tistas p: 
ri k rečiai,

i kuriuose 
{bučiui, 
biblio- 

> pemažos 
jei koncer-

“Trimito”

CLEVELAND, OHIO
Lapkr. 3 d. 8 valandą vakare, 

Lietuviu Salėj Įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

‘ BBlGHTON, MASS. '

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkr. 3 d., 7:30 v. 
rak., Libčoln Svetainėj, 264LincolD 
St. Ateikite riet Valdyba

begyventi}, jo neprėntimeruotų ir 
neskaitytą bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, pusm.-—$2.50; Lietuvoje: 

Tik paabndvk
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas: KAUNAS^ Laisvės A- 
lėja Nr. 3.

mSsų nertlgosi.

EAST0N, PA

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks lapkr. 5 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

šau

ti
SKAITYKITE

)
cc

»
i

ir 
pi

* F ■

nj, kur 
tiams, k 
statyti

10,439 lt., už 1931 m.—
13,-

Jfc ~ '•j

ame- 
gerai

mybės prieš niekų jaučiasi

men^gmuf
kr. 5, tuoj po su* 
!«»*» parsp. salėj 
iriai dalyvauti ir

■
vesti priraSyti

“LAIVAS;”

1

vėnfi, kaip žmogui, būti 
Kristaus karalijos piliečiu, 
užlaikyti J.o įstatymus. Tie 
įstatymai moko, kad žmogus 
turi nemirštamų sielų, kad 
tos sielos nesužeidus turi

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS 

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 
III. Metams $6.00.

DARBININKAS,” Lietukų Šv. Juožapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00.

“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 j 
Metams -2.00.

galėtai tuojau pakiltų, lyg 
ant mielių. Tai, kaip ma- 

Į tom, Malėtiškiams nevieh 
i patriotiniu, bet ir medžiagi- 
įuui - ekonominiu sumeti- 
inčflš rūpi atgauti Viltrių. 
Vilniaus atgavimas nėra 
vien patriotinės inteligenti- °„_ 
jos bei kai kurių organiza
cijų reikalas, bet visij žiiftF 
hių, visos tautos reikalas.

Vilniaus vadavimu pir
miausiai rūpinasi šauliai.

vę, parodo sulenkėjusiems 
tikrųjų jų tautybę ir sente- 
vių Veik visi

Dielininkaitis skaitė paskai
tų apie katalikų veikimų už
sieniuose ’ iš ko mes galim, 
pasimokvti.p *

, ■„ ... ,, ■■■— ,,     - Į,..........
ir patogesni bus pastatyti 
namai. ,
^Tfič’^u, dabar sunkūs lai

kai ir todėl centai sunkiai

N. Š. PfilLADELPHLA, PA
I J)S. 103 kp. mSuesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, lapkr. 5d., 
tuojaus po sumos, iv. Andriejau* 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti u 
kurią užvilktos duoki čs užsimoki 
ii. Taipgi atsitikite nori po vie 
ną naują narį prie kuopos prira 
syti. Valdyba

' iALTIMORt. fttJ.
tApkr.,5 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetaines kam 
bariuose Jtyks LDS 30 kp. susi 
-Tukimas. Malonėkite ateiti visi.

? Kviečia Vaidyba

NASHUA, H. B
LDS. 65*kp. toėneainki susirinki 

mas įvyks lapkr. 5, tuoj po pas
kutinių mMią, pobažnytinėj svo 
tainėj. Kviečiame narius steiti, ne* 
yra keletą svarbią sum

- L-r -« -J Taip*) ai 
pripašyti

WORCESTKK, MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimas j- 
vyks Japkr. 5 d., Aušros Vartų, 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbią reikalų.

Kviečia Valdyba

PHILADELPHIA, PA
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyta 

penktadienį, lapkričio 5-tą dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo- 
kAti duokles > Valdyba

WORCESTER, MA88.
LDS. 7 kuopos susirinkimas Į 

vyks lapkr. 5 dieną, 6 vai. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prtrr 

į idenee St. Viri dariai Mitinai atri 

įkhe, oee turime s pavardyti kri» 
tą svarbią klausimų. Be to. gare 

' proga užsimokėti duokle*
į Valdybe

montello. Mass.
Į LDS. 2 kfr. susirinkimą* įvyk* 
i lapkr. 7 d., Šv. Roko parap. svet.
Vigj nariai prašomi ateiti į Sį 
rinkimą ir užsimokėti senai ni

auktas m duokles.

ELJ M. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas frvuka 

lapkričio 1 dieną, 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje m 
Nariai kviečiami gausiai 

; atsivesti rivo Araugus(e 
- Syti. C



ir rimta.

Leidimo

tomas

profesorių, ir dau

ris perkant

SĄJUNGOS 
SKR. KUO-

........-....

AS GIRDĖTI LIETUVIUI
KOLONIJOSE I

Šv. Kazimiero Se 
gregacija—190'

Lietuviškosios Enęiklop 
Reikalai

Spalių 9 d. visoj Lietuvoj 
minėta Vilniaus pagrobimo 
13 nietų sukaktuvės. Jau iš 
pat ryto Kaune buvo iškel
tos tautinės vėliavos perriš
tos gedulo šydu 12 vai. visoj 
Lietuvoj buvo paskelbta 
rimties minutė. Minutės 
pradžia buvo pranešta baž
nyčių varpais, z fabrikų ir 
gaisrininkų sirenų švilpimu, 
trimitų, balsais ir tt.

5 vai. Kaune, Karo Mu
ziejaus sodely buvo iškil
mingas vėliavos nuleidimas. 
Kalbėjo prof. M. Biržiška. 
Atskiri minėjimai įvyko U- 
riiversitete, Valst. Teatre, 
radiofone, mokyklose, viešo
se aikštėse.

Daug kur minėjimas įvy
ko sekmadienį.

Prof. M. Biržiškos žo
džiai, pasakyti Karo muzie
juje: “Teisybė turės nuga
lėti neteisybę. Savo protu, 
darbu ir rankomis atgausi
me Vilnių.”

Spalių 22 d. mūsų klebo
nas kun. J. Vaitekūnas pa
sakė ilgų ir įspūdingų pa
mokslų apie misijonierių 
darbus ir pasiaukojimų Die
vui.

" Mūsų parapijoj dahar v- 
ra vargonininku Brolis Jo
nas J3anys iš Thompson, 
Conn. /.

Gera proga jaunimui pa
simokyti muzikos ir giedoji- 

K mo, nes brolis Banys yra 
žymus muzikas ir moko ko
legijoje. Garbė turėti jį 
vargonininku.

. Tėvai turėtų siųsti savo 
. vaikus prisirašyti prie cho- 

/ ro. Yra vaikinų ir merginų, 
kurie turi gerus balsus, bet 
kažin kodėl leidžia savo bal
seliams pelėti; Taip neturė
tų būti. Ateikite ir prisidė
kite pakelti mūsų choro var
dų. P. K.

niškas įnašas 
k kultūrai.

ŠIMAS

nais Juozu ir Petru atvažia
vo į šermenis pas Delle Ja
kubauskienę, kur buvo pa
šarvotas kūnas a. a. Kazi- 
mieros Ivinskienės ir ten 
moterys Tretininkės susi
rinkę pradėjo litanijų kal
bėti. Baigiant maldų a. a. 
Lūizienė pajuto kokį tai 
silpnumų ir pareiškė, kad 
greičiaus baigtų maldų, ir 
tų pasakius apalpo. Visi 
esanti šermenyse sujudo to- 
kiiį nepaprastu įvykiu. Tuo
jaus buvo pašauktas kuni
gas ir daktaras, kuris pasa
kė ten esantiems, kad ji jau 
yra mirus. ~

Šis įvykis kiekvienam ka
talikui primena būti prisi
rengusiam savo tikėjime.

A. a. Alena Luizienė buvo 
gera katalikė ir pavyzdinga 
namų šeimininkė, kuri turė
jo daug prietelių gyva bū
dama. Jai mirus, žmonės 
gausiai lankėsi į šermenys 
ir laidotuves. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių ir daugu
ma jų palydėjo į Kalvari
jos kapines.

Visi Cūėvelando lietuviai 
katalikai reiškia Luizų gi
minėms, ypač sūnams gi
liausios užuojautos.

O tau Alena, a. a. ilsėkis 
Viešpaties ramybėje!

A. Padegimas.

• DVASIOJE SU DIDŽIUOJU 

riNIU PIRKIMO 
JDEJIMU Į 
su šiuo skelbimu Spedalę Nuolaidų 

10% 
iki LapkričioJ15

ietuvc

MUZIKOS DIKTATORIUS
LIETUVOJE.

Lietuvos vyriausybė mu
zikos reikalams skiria kas 
met bent po 2 milijonus li
tų. Atsirado reikalas švieti
mo ministerijai turėti žmo
gų, kurs tvarkytų ir prižiū-

Atgimus nepriklausomai 
Lietuvos valstybei ir beug- 
dant savųjų lietuviškų kul
tūrų, iškilo reikalas sukurti 
ir savo enciklopedijų. Šio 
sunkaus darbo ėmėsi koope
ratinė sųjunga “Spaudos 
Fondas.” 1932 metais buvo 
sudaryta enciklopedijai lei-

. pasišventimo pastangas ap- 
Įšvietos -ir kultūros darbui a- 
Įtiduotas. Knyga-padalinta 
j in 4 dalis ir 43 skyrius su 
329 puslapiais. Pirma kny
gos dalis paduoda Švento 
Kryžiaus Lietuvių parapi
jos Mt. Carmel Pennsylva- 
nia istoriją. Toji dalis-pa
liečia priežastis kurios trau
kė ir stūmė Lietuvius į A- 
merikų. Taiposgi paliečia 
tas sunkenybes, kurias pir- 
miaji lietuviai Amerikon 
atvykę turėjo pergyventi. 
Autorius aprašo parapijos 
organizavimasi, bažnyčios ir 
mokyklos statymų, išvardi
na parapijoje buvusias ir 
gyvuojančias organizacij a s 
ir jų veikimų apibudina,tai
posgi išvardina kunigus ku
rie toje parapijoje darbavos 

I si ir kas po jų vadovystę bu 
į vo nuveikta. Ši knygos dalis 
į tik tiek mano supratimu 
bendro turi su Švento Kazi
miero Vienuolyno istorija, 
kad ten klebonavo A.A. ku- 
nig. dr. Staniukynas kuris 
vienuolyną organizavo ię bu 
vo sumanymas ten, t.y. Mt. 
Carmel, ir motinišką namą 
išsteįgti. Tiesa čion ir pir
moji lietuviška parapijinė 
mokykla. Amerikoje buvo įs 
teigta, bet tas faktas nerei
kalauja, kad rašant šv. Ka
zimiero Seserų Istorija jon 
talpinti ir parapijos istori
ja. Šioji dalis knygos pla- 

iaaji i . naafai.l

i domi. Yra labai idomi Mt. 
Carmel Švento Kryžiaus pa 
rapijos gyventojams.

Tik antroje knygos daly
je autorius pradeda kalbėti 
apie Švento Kazimiero Vie
nuolyną. Ši knygos dalis tu
ri 28 skyrius, pirmame sky
riuje autorius paliečia vie
nuolynų išsisteigimą, jų veri 
kimą ir likimų Lietuvoje, ir 
apie kilusias mintis vienuo
lynus organizuoti Ameriko
je. Sekanti skyriai apibu
dina Kazimieriečių vienuo
lyno istorija. Ši knygos da
lis yra labai įdomi, Kai ku
rios skyr. antraštės e.g.“ Pa
rapijinės Mokyklos” neati
tinka skyriaus turiniui, nes 
skyrius apibudina seserų 
darbuotę mokykloje, ir ga
lėjo tas skyrius būti sujung
tas su sekančiu skyriumi. 
“Pirmieji Seserų Vargai 
Mokykloje”. Taiposgi sky
rius, “Pirmas Mokyklos 
Veikimas”, geriau tiktų pri 
skirti prie Švento Kryžiau^ 
parapijos istorijos skyrių, 
nes jis yra išimtinai lokalio

retų muzikos darbų. Šios pa 
reigos teko žinomam muzi
kos kompozitoriui Stasiui 
Šimkui. Švietimo ministeri
ja pasiryžo visoms savo ži
nioje esančioms įstaigoms 
nustatyti aiškių kryptį, kuri 
remsis meniškumu, darbin
gumu ir tautiškumu. Nusta
tant muzikos gyvenimui a- 
teities gaires, pirmųje eilėje 
bus daug dėmesio kreipia
ma į simfoninius koncertus. 
Tokių koncertų, sujungus 
teatro, radio ir konservato
rijos orkestrus, manoma su
ruošti bent po porų kas mė
nesį. Be to, retkarčiais bus 
ruošiami dar kameriniai ir 
instrumentaliai koncertai. 
Muzikos įstaigos (konserva
torija ir valstybės radiofo
nas) planingai ugdys: vie
nos — kvalifikuotus muzi
kos darbininkus, kitos — 
muzikos kultą kiašte. Visų 
tų įstaigų darbas bus krei- 

I piamas dideliam tikslui: 
duoti mūsų tautai kuo dau
giausia dvasinio gėrėjimosi 
ir didinti jos muzikaliai kul 
tūrinį rimtumą. Muzikos 
programa mokyklose bus 
pertvarkyta dar ligi Naujų 
Metų ir bus pertvarkyta ta 
prasme, kad moksleivis, iš
eidamas iš mokyklos, jau tu 
rėtų apie muziką pakenčia
mą supratimą. Tarp kitų a- 
teities darbų, numatomų 
dar suburti vienon darbš- 
čion organizacijon muzikos 
ir dainos darbininkus, pa
kelti jų uolumą, ugdyti cho
rus ir ruošti dideles, rimtas

*—T'i*  ----- - 1 T~T
rmmų meras. neužmirš:; : ■ 
ir muzikos literatūros, kr.-W 
rios trūkumas šiuo tarpu® 
labai jaučiamas.

Šiuo laiku Lietuvoje dar ■ 
labai daug dirba muzikui ■ 
svetimtaučių ir svetimšalių 1 
Visiškai jų atsikratyti ir 
daugiau neįsileisti nemano
ma, nes tautos ir žymiai 
kultūringesnės be svetimųjų 
neapsieina. Tačiau svetim
šaliai nebus imami tam dar
bui, kuriam yra tinkamų 
savų žmonių ir visos muzi
kos darbo sprendžiamoji ga
lia bus vien tik lietuvių me- 
ninkų rankose. Tsb.—

pobūdžio. Čion kyšo perdi- 
delis parapijinis patriotiz
mas.

—DALIS TREČIOJI—
Trečioje knygos daįvjfc 

autorius paduoda trumpą 
a.a. kun. Dr. Staniukyno 
biografijų. Čion autorius ap 
rašo šventos atminties kun. 
Staniukyno veikimą Lietu
voje ir Amerikoje trumpai 
pažymėdamas nuveiktus dar 
bus ir mirtį. Šį knygos da
lis yra labai idomi, ji trum
pai apibudina gyvenimą ir 
darbus, vieno iš žymiausių 
lietuvių tautos sūnų ir apaš 
talų tautinėje ir religinėje 
dirvoje. Su kun. Dr. Staniu 
kyno gyvenimu ir darbais 
privalo susipažinti kiekvie
nas kuris'nori save lietuviu 
ir kataliku vadinti.

-DALIS KETVIRTO J I-
Ketvirtoji knygos dalis 

aprašo seselų Kazimieriečių 
provinciją Lietuvoje, Pažai
slyje.

Abetnai kalbant ypač pas
tarosios trys knygos dalys 
yra netik įdomios bet daug 
kų mums pasako ir, daug 
mus pamokina. Skaitytojas 
ras šioje knygoje daug tau
tinio ir religinio įkvėpimo. 
Patartina kiekvienam lietu
viui katalikui o ypač mūsų 
vadams jų atydžiai perskai
tyti. Skaitytojas ras joje ne
tiktai daug ir praeities lietu
vių gyvenimo žinių, kurios 
yra labai idomios bet kartu 
jis ras toje knygoje daug 
religinio ir tautinio sau 
maisto.

Tokia antrašte, praėjusių 
metų pabaigoje, Švento Ka
zimiero Seserų Vienuolyno 
25 mėtų ir Šv. Kryžiaus pa
rapijos Mt. Carmel Pennsy- 
lvania, 40 metų įsisteigimo 
sukaktuvėms paminėti išlei
sta kun. dr. J. Končiaus pa
rašyta knyga. Knyga turi 
Jo Ekscelencijos Harrisbur- 
go diocezijos vyskupo užgy- 
rimą-imprimatur. Kn y g ą 
peržiūrėjo diocezijos skirta
sis cenzorius kun. St. Dobi- 
nis Švento Mykolo lietuvių 
parapijos klebonas Kokioje 
spaustuvėje ir kur, Europo
je ar , Amerikoje, knyga 
spausdinta nepažymėta. Tas 
yra įdomu, nes obalsis “sa
vas pas savus” yra svarbus. 
Knygos, išleidimų finansavo, 
kaip pats autorius pradžio
je ik pabaigoje knygos duo
da suprasti, jubiliejaus ko
mitetas su pagalba knygos 
leidimo rėmėjų, kuriu o s 
knygos gale išvardina.

s,a eile žymių Lietuvos uni
versiteto profesorių,, ir tų 
pačių metų pabaigoj darbas 
buvo pradėtas. Prie enci
klopedijos leidimo dirba a- 
pie 30 įvairių sričių moksli
ninkų 
giau kaip 200 bendradarbių.

Enciklopedija leidžiama 
sąsiuviniais 72 puslapių 
kiekvienas. 12 7 sąsiuvinių - 
sudaro vienų tomų. Iki Šiol 
jau išėjo pirmas tomas ir į- 
pusėtas antrojo tomo leidi
mas. Pirmas tomas ir dalis f 
antrojo apima raidę A, ku- į 
rla prasideda daug lietuvis- į 
kų žodžių. Kitos raidės į 
tiek daug vienos neužims ir g 
enciklopedijos leidimas, ti- į 

kimasi, eis sparčiau. Antro- < 
jo tomo jau išėjo 5 susiuvi
mai ir raidė A jau užbaig- j 
ta. į

Iš viso enciklopedijos iš- j 
eis 10 tomų, apie 840 pusią- ] 

j pių kiekvienas. Matoma, 
kad visa enciklopedija bus ( 
išleista per 6—7 metus.

Susidomėjimas Lietuviš
kąja Enciklopedija yra ga
na didelis. Jau yra apie j 
•8000 prenumeratorių. Tiki-1 

masi, kad tas skaičius žy
miai padidės, nes enciklope
dijos kaina if išsimokėjimo 

l sąlygos labai patogios. Ne
maža užsakymų Lietuviškai 
Enciklopedijai gauta ir iš 
užjūrių kraštuose gyvenan
čių lietuvių inteligentų, 

j Enciklopedijos kaina, at
sižvelgiant į spausdinimo 

I sąlygas ir prenumeratorių 
skaičių, nėra aukšta. Pir-

I spausdintas ant gero popie-į 

rio kaštuoja Lietuvoje 54 li- 
|! tai, ant paprastosios pėpie-į 

ros Lietuvoje - 44 lt. ir už
sieniuose — 70 lt Antras!

Nedarbas ir sunkūs laikai 
permainė visus užmanymus 
Vienuolynų steigti kitur ar 
statyti ant sudegusių pa
grindų. Dėl to Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Meilės Kon
gregacijos nariai nutarė ant 
žiemos persikraustyti į mo
tiniškąjį namą, Westville, 
Illinois.

Švenčiausios, Jėzaus Šir
dies Meilės Kongregacija 
visiems aciuoja už paramą 
praeity, ir tikisi, kad ir vėl 
turės skaitlingų geradarių, 
kurie prigelbės Kongregaci
jai iš naujo atsistatydinti 
ateityje.

Su aukomis ar “Meilės” 
reikalais, malonėkite adre
suoti žemiau nurodytu nau
ju adresu.

• Jungtinėse Valstyb ė s e 
“Meilės” prenumerata tik 
$1.00 metams, o į Lietuvą 
$1.50.

Visas prenumeratas siųs
kite sekančiu nauju adresu:

“Meilė” (Charity), Sac- 
red Heart Motherhouse, 502 
West Main Street, West- 
ville, Illinois.
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