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L. D. S CENTRO VALDYBA

Švęskime Savo Šventę i
Popiežius tijus XI savo vėliau- patrono šventę minėti, sekniadie- • 

. Siame dokumente apie Katalikis- 
j kąją Akciją Lišbono Patriarkui

... pažymi, kad Krikštas ir Sutvirti
nimas, skiria žmogių katalikiškai 

. veiktų uždeda jam šventą, parei
gą pačiam; veikti ir kitus traukti 
į šią dvasinę savišalpą. Kaip ka
reivis labiau gina kitus kaip sa
ve, taip krikščionis, priėmęs Su
tvirtinimo sakramentą, yra skir
tas vyti savo katalikišku veikimu'

■ sielų išganymo priešus nuo savęs 
ir savo artimo. Jo šventenybė, 
pabrėždamas, kad katalikiškojo 
veikimo kaip ir pačios Bažnyčios 
yra dvasiškoji dirva, skatina ge
rinti darbininkus ir jų būklę per 
spaudą.

. šventasis Tėvas sako: “Kata
likiškoji Akcija stengiasi visom komuniją
pusėm gerinti darbininkų dvasini tų ar vakare padaryti parengimą 

. ir materiali gyvenimą nuo pat salėje, kur katalikų darbininkų 
' pradžios Bažnyčios, kurios Galvą i idealai būtų aiškinami ir katali- 

yra pats švenčiausiasis Nazareto kiška spauda, ypač. “Darbinin- 
Darbininkas,.. kurs ištraukdamas kas”, .platinamas. Tuomi patiksl- 
žmogų iš vergijos padarė jį savo ! 
broliu. . Ir šiandie Bažnyčia ne tik ■ 
su motinišku rūpestingumu gelb- i 
sti ’ menkiausius savo vaikus dar- 

. bininkus ir apgina juos nuo ne- .
teisybių ir skriaudų, bet sergsti 
juos nuo apgauling'o ir pavojingo . 
komunizmo, kurs su velnišku suk

■ tumu veržiasi uždaryti religiško
jo pasaulio šviesą ir pastatyti

. darbininkus Į naujus nupuolimus
— pražūti.

Užtat Bažnyčia yra kvietusi 
(Enciklika Ųuadrągissimo Anuo) 
visus savo sūnūs kunigus ir pa- 

’. saulionis, ypač tuos, kurie ima 
dalyvumą Katalikiškoje Akcijoje, 
prigeibėti jai. šiame svarbiausiame 
už.sibrėžime, išlaikyti, prieš tokius, 
pavojus dvasinę ir mąterialę nau. 
dą-, kurią Kristaus.. atpirkimas at» 
nešė visai žmonijai, o ypač že
mesnėms žmonių klasėms.’’

Toliau šventasis. Tėvas- sako: 
“Kita darbuotė, kurią katalikė- 
kas veikimas turi paliesti su di
džiausiu stropumu yra tai gami
nimas ir platinimas ‘ geros spau
dos. Kuomet mes kalbame apie 
gerą spaudą, nies. reiškiame tą, 
kuri ne tik ką neneša pavojaus 
tikybos principams, bet ta, kuri 
yra skelbėją jos (tikybos) princi
pų.” • j

Taigi mes pareiškiame savo 
troškime, kad Katalikiškoji Ak
cija turėtų pasekmių geroje spau
doje, kuri „privalėtų būti sustip
rinta ir padauginta pagal reikalo, 
ir kas labiausiai privalo įeiti į 

. katalikišką . šęiiną;. laikraštis, 
kurs yra tikslus — tikras Bažny- 

.; čios mokslo atbalsis, pasidaro jai 
žymus ramstis— podėjėjas. ... .

šventas Juozapas, Teisusis vy- 
. ras, yra tai kitas Nazareto šven

tas darbininkas, savo darbinin
kišku šventumu jis pildė Dievo 
valią, Jam ištikimai tarnavo, už 
jo' darbininkišką šventumą jam 

. ; tinka Didžiojo Apaštalo žodžiai.:
“Teisusis tikėjimu gyvena”, už 
jo darbininkišką’ šventumą mes 

' (LŪS.) pasirinkopie jį savo' orga
nizacijos patronu.

į„ Taigi LDS.- organizacijai tinka 
į • sekti savo patrono šv. Juozapo j 
j . gyvenimą, maldauti jo užtarimo: Pil Yi karūnavimu it siūto-
į fr pavyzdingai savo organizacijos į i iia užmegsi i santyki lis, ••

nį, balandžio 22 d.

lykinę, Kas neitą prie Sakramen
tą nei sykio i metus, tas veidmai
ningai vadintųsi LDS. organiza
cijos nariu;

Antra, primenu, kad. be nuola-. 
tinęs maldos,, mąstymų ir dažną 
sakramentu heįvykdinsime. ŠV. 
TĖVO katalikams užbriežtoj.o ka
talikiškojo veikimo darbo,

Galop, meldžiu visą LDS. orga
nizacijos narių ir prietelią . ban
dyti vykdinti’ Katalikiškąją Ak
ciją bent savo organizacijos pat
rono garbei, būtent: tą dieną iš-

Mf'

L Paradus' Bnioklyn, X; Y. numirt IOO nulių ’kttkiifeųves nuo miesto cartorio gavi
mo;- 2. Veteranai uždeda ^gėlių vainiką ant yidmirolo Pęary kapo 25motą Vaikaktu- 
vių proga,- kaip adiiiirolas atrado, šiaurės a.šigalL & Ponia- Jeaii Pua-ard -žmona 
stratosfero tyrinėtojo,- kuri šia vasarų planuoja kartu sn vyru pakilti į stratosfe
rą. Ji valdys balioną., o jus darys tyrinėjimus. . . - . • •

KAUNE BUS VISO PA- 
SAULIOLlĖTUViy 

KONGRESAS
.Užsieniu lietuviams .remti

JAU MIRŠTA Iš BAOO 
VILNIAUS KRAŠTE

.ILIABI/VOJAMIOH /A 
NIOS ARIA. IIAISIA ..T

ŠV. TĖVAS PASKELBĖ 
ŠVENTOJO METU ATLAI

DŲ SĄLYGAS
Vatikanas, —. • šventasis 

Tėvas enciklikoje “Quod 
Superiore Anuo5’nurodo są 
lygas, kuriomis • kiekvienas 
katalikas gali apturėti’.šveit.. 
t ii ją Metų ai laidus iki ba
landžio 28 d., 1935 metų. 
. Katalikas ne tik turi eiti 
išpažinties ir prie konraiiL . 
jos, bet turi 12 kartų nplaii-* • • 
kyli bažnyčias ir sukalbėti . 
ii laidas, nustatytas Romos

ITALIJOS DIKTATORIUS 
KAPOJA ALGAS VAL

DŽIOS DARBININKAMS

MIRĖ HARTFORDO DIE
CEZIJOS VYSKUPAS

' X A OI V J, II t L L LL »

.klausyti šv. mišią ir. priimti, šv.’! tlrau<rfja Šlekio i visuomene< 
komuniją -'in oorp^e. ; po ?ie- atsWaukinhL TaJ- atsiSan‘.. 

kimtį-.sakoma, kad daugelis 
p(> . visą, pasaulį išsiblaškiu
sių lietuvių tautiškai dar 
iiesusiprato, nesusiorgani
zavę, visuomeniškai dar ne-. 
gyvena. Jie būdami taip, iš
blaškyti tarp svetimųjų, nu-, 
taute j a, atskyla mm lietu
vių tautos, ir tuo būdu .mus , 
silpnina', O mes ir Šiaip esa
me nedidelė jauta.. ’ Todėl 
mums brangu kiekvienas Ii e 
tuvis, ypačijo šeima, jo-jau
noji karta. Kemažiau 4Q 
procentų -visos lietuvių tau
tos gyvena už ,.Xepr. Lietu
vos -ribų. Jeigu ’ mės -nesirū
pinsime tokia didele • savo 
tautos dalimi, tai parodysi
me visišką savo reikalų ne
supratimą, net nedovanoti-, 
ną apsileidimą, lengvapėdiš
kumą’. ■ .

Užsienių lietuviams remti 
draugijjos tiksiąs ir. yra-su
organizuoti.' Hso pasaulio 
lietuvius, surasti net to
kiuos^ kurie niekam nėra ži
nomi. neprisidėję prie., lie
tuviško gyvenimo. Savo tik
slo besiekdama, užsienio, lie
tuviams remti . draugiją, 
skelbia nso pasaulio liet.u- 
vixj išėinii dieną, kuri , pava
dinta mūsų garbihgiausiri 
išeivių Dariaus .. ir Girėno; 
vardu.’ .Ji bus liepos . 17 d.

Tą dieną nso pasaulio lie- 
tuviai mini garbingus tau
tos žygius ir žymi viso pa
saulio -lietuvių vieningumą.

. Viso pasaulio lietimų iš-, 
( einu .reikalas apsvarstyti, 

ypač- jų tautiškumui išlaiky
ti, užsienių lietuviams • reni- 

. ti draugija 1935 metais Kati 
: - nė sušauks viso pašaullb lie

tuvių išeivių .kongresą.. At
stovai /atsilanko laiĮęinąnie 
ihūsų valstybes centre ir iš- 
sprendę. savo reinbalus, iš- 

. siueš į savo tolimus gyveiia* 
nuis kraštus sustiprintą Tė- 

,• vynes ir tautos-nieilę, atgab 
. vinš ją mūsų brolių išeivią 

tarpe. . .

!me Išganytojui, pildysime Jo 
vietininko nurodymus ir pagerb
sime Šv. Juozapą.

Kviečiu visus LDS. narius, ka
talikiškos spaudos priedelius ir 
rėmėjus į katalikišką darbą.

Kun.Pr. Virmaiiskis, . 
LDS; Centro Dvasios Vadas.

Roma,k—AIųssolini minis- 
tęriu kabinetas*’ norėdamas 
valdžios biudžeto nedatek- 
lių,' kuris siekia apie 3 mili
jardus lirų į metus, suma
žinti, nutarė įyisię’ms . val
džios tarnautojams, kurie 
gauna algos daugiau kaip 
'500 lirų apkarpyti algas 
nuo 6 iki 20 nuošimčių. ■

Kad padidintfvaistyliės į- 
plaukas, buvo nutarta sen
berniams mokesčius pakelti 
50 nuošimčiu.

Pereitos savaites pabaigo
je Har.tfior.de (Čoim.) mirė 
J. Ę. Vyskupas J. J, Nilan, 
I). D. . Laidotuvės Įvyksta 
šiandien-(bal. 17 d.). .

Iškilmingos pamaldos. į- 
vyksta kai edroje.. Dalyvau
ja aukštieji Bažnyčios vadai 

kunigai.ir

APIPLĖŠĖ LIETUVI
'.ADVOKATĄ ‘

DRUSKININKAI PRIJUN
GIAMI PRIE GELEŽINKE

LIO TINKLO

DEMONSTRAVO NAUJA 
KARINI ORLAIVI ‘

Šhanghai.

Vilnius, — Kurjer ,Wilen? 
ski praneša,, kad Jėnkų gele
žinkelių valdyba, yra nuta
rusi prijungti; Druskinin
kus, kurie yra 18 kilometrų; 
nuo geležinkelio^ prie bend; 
ro geležinkelio tinklo. Pa
rengiamieji darbai varomi 
‘‘amerikietišku tempu. Ša
ka, kuria Druskininkai ’ bus 
prijungti prie geležinkelio 
tinklo, bus pastatyta šiemet, 
Tikimasi, kad .rudenį jau ja 
važinės traukiniai.. Šaka bus 
18,5 kilom, ilgio ir eis maž
daug lygiagrečiai plentui.

NUSKENDO SU 
AUTOMOBILIU

Šhanghai, — Balandžio 9 
d.', Frank Hawks demonstra
vo naują milžinišką amėri-. 
konišką orlaivį, kurį užsisa
kė Kinijos valdžia. Šis orlai
vis turi 82 pėdų pločio spar
nus ir bus vartojamas bom
boms vežioti įr mėtyti.

.Japonai susirūpinę, kad 
kartais Amerikos valdžia 
nebūtų pažadėjus, padėti 
Kinijos karo oro laivyną su-, 
stiprinti. Amerikos valdžios 
atstovai pareiškė, kad. A- 
merikos valdžia to nemanan
ti daryti. Nors tuo tarpu čia 
yra pusė tuzino Amerikos 
orlaivių fabrikų atstovų, 
kurie kinams pardavinėja 
orlaivius ir avijącijos reik
menis. .

Britęlitnnį. Jlass, . Ba- 
landžio-15 d. policija arešta
vo Emmętt ..Sullivąn, 29 me
tu, amžiaus, kaltinamą ■ api
plėšime' lietuvio advokato 
Petro Kvaraęiejaus.

Policija praneša,, kad ad
vokatas Kvarace jus buvo už
ėjęs Į aludę, jam išėjus, jį 
sekė Suilivan. ii’ kitas vyras, 
kuris policijos ieškomas.

Ant Maplę SU jiedu advo
katą įstūmė;į tarpdurį ir .a- 
tėnu" pinigus. • ■ ..

MINĖS DIECEZIJOS 
SUKAKTUVES

Plantsrille, fonu. —Char
les Homhi iš. Bristo! ir p-lė 
Helėn Kmvalski iš . Ply- 
moiitli nuskendo balandžio 
.1.4 d., kada jų automobilis, 
kuri' vairavo p-lėi Koivalski, 
atsimušė į cenientįiii tiltą ir 
nukrito i. vandenį?

Kaunas, —- Užsienin 
kalvi minis t er i ja yra gavusi 
iš naujai sudarytos Jlatv 
chiiklio vyriausybės telegra
mą, kurioj smulkiai prane
šama dpi e jų imperatoriauš

rei*

2000 ŽMONIŲ LIKO RE 
NAMŲ

Mc.rico, —.Balandžio 11 
d., nesuki i siaučiant, kilo 
.gaisras- Jalapa de Diąz mie
stelyje’.. Apie 120 trobesių 
sudegė ir 2,000 žmonių liko 
.be pastogės,... • ■ ’ • ■

..Kaunas,. . Pavasary’ i 
Kailiui bus atgabenta japo
niški dvi račiai, kurie . kai
nuos tik 5o litą. Japoniškas 
dvirat is yra . lengvus .vežę 
maš vienam žmogui.. Veži
mą traukia, kitas žmogus. ” ’c

“Kurjer AVik.mski’’ 
praneša,, kad gayo iŠ Šven
čionių tris gabalus duonos, 
kurie aiškiausiai įrodo-, tą 
skurdą ir vargą, kuriamo gv 
veną Šveiičioniii apskmtięs 
gyventojai, ' Ta proga laik- 
rašt is pri dur i a, kad šiemet 
hadas yra ištikęs visas Vil- 
ųiąus krašto Šiaurės rytu, 
apskritis. Žpiogus, atsiuntęs 
duonos pavyzdžius, atsiuntė 
dar ir laiškutį, kttriaine, 
tarp kitko pažymi, 'kad to
kia duona dabai miniiržmo- 
nes Švenčionių krašte. Ta
čiau ta duoi.ia buvo siu ink-, 
ta 10—15. ha ūkiuose. Ma
žesni, ūkiai. ir tokios duonos, 
neturi.,Badas karmuo.se, pa
sak duoną atsiuntusio “Kur 
jer TVileliški“ koresponden
to, vis eina smarkom.. „Esą, 
net prie kuklių reikalavimų 
pripratęs kaimietis jau ne
beišlaiko; Kad tik būtų gali
ma. iššimaTtinfi, '

.parduodamos paskutines 
■ /iCirvcs ir. arkliai, iškericp 

i)‘i paskuti n iai 5 m ėdžiai 
a pli n k sodpb as, . h a d.. (i I: 
būtu c/alima juos ' supini-.

' pinti ir" pirktis . maisto, 
produktų.

Korespoiideiitcis toliau nu
rodo, kad trūksta uždarbių.

. Valdžios teikiama, pašal
pa- palietė tik visiškai ne- 

• žpmų bodą u jaučių’ S-kairiu
.. Prieš valsčiaus valdybas 

į vyksta; tikros, kovos dėl ke
lių kilogramų miltu, už ku
riuos reikės darbu, atidirbti. 
Žmonės neklausia, kiek teks 
atidirbti,, bet .tik gautų tuos 
miltus. Gautuš. miltus jie 
maišo su pelais, vikiais, avi-’ 
žomis, gjyųliniais runke
liais ir kepasi., tam tikrus 
sklindžius. Koręspondentm; 
abe j oja, ar Vakarų Len ki j o- 
je kaimietis i biinią įjaiintų 
t< >k.į ‘ ‘ skanskėnį ’ \ Gr<•iriau
siai, ir jo gyvuliai jų neės- 
tų. •’ ” * V ‘

Viėthič savišalpos ..akeiją 
jokiomis šųkjfįomis pro 
visiškai ncĮmanarna..

. Ligos plečiasi baisiu Į em- 
pu. -Vaikai ir seniai yra .vi
siškai nusivarę.

Melapėnų valsčiuje vie- . 
• noje šeimoje badu mirė- 

. jau penki raikai.
Laba i < aktualus ir sėjos klau 
sihias. Nugali būti kalbos ą-| 
pie tai,J<ad dii*vos bus gąli-^buvo perkųimiotąs 
nia.aDsoįi be- pasalines pa-'f|Į(ųc.v tarpt autinių 
geibus. Ūkininkai, 
nii,- ar imtų sėjos, paskolą.

i griežtai kratosi, tokia pasku-/ 
la. Esą; jie dar inira ats.ily?.

Miestuose, kur yra kated- J 
ros, vyskupas mmodys trys . ! 
kitas bažnyčias, kurios rei*r 
kės aplankyti,. Kitose vieto- 1 
še vyskupas- paskirs parapi
jini; bažnyčią i r.t ris kitas : 
bažnyčias..Vietose, kur’nėra •. j 
kelti riti bažnyčių, -gairina ■ J 
lankyti mažesnį skaičių baž- ’. 
nyrių ar.net ir vieną bažny- ,

•J Ubiliejaus aliai dus. gali
ma apt u ro1 i te (i k vieną, kai.*- . 
tą i bet it’(langiau, kada .tik 
sąlygos, išpldytos.. Atlaidus 
galima gauti ne (ik sau, bet !- 
ir kitiems ir sieloms- skals- ; 
tykioje esančioms. .

NUTARĖ PALEISTI
KONGRESĄ "

TTras’7//i?///mz? — Tręzidto 
tas T?oosoveita>s, grįžęs iš a- 
lošt ogų- ’ koitferonci joje. su. 
senatu > vadais ir iždo sekre
torium Morgenihau nutarė ■... ’ 
greitu laiku paleisti kongre
są ir. nustatė kokius Įsruty-. . 
mus jis’ norėtu pravesti iki1- ’ 
to laiko. .

Svarbiausieji j statymui y- .- 
ra, —r muitu tarifas, pinigų,*, 
valstybės, pajamų, banku in
deliu apdrauda, .miestu ban
kroto, • vertybės popierių ir.. 
koletas kitu.

Sekmadienį prezidentas . 
fnrėio pasitarimu su žemų
jų rūnui atstovu vadais.

Manęhester, N. H. — Ba
landžio .18 d. sueis lygiai 50 
metų lino įsisteigimo Ncw 
Hampshire diecezijos.

. Balandžio. 15 d., 1884 mie
tais Ropiežių.s Leonas KITI 
įsteigė Manėliestorio dicce-; 
zi,ja. ? atskirdamas Ne.w 
Hampshire valstybę nuo 
Poi’tlando' diecezijos.

Šventasis Tėvas paskyrė 
tol. Denis M. Bradley pir- 
inutimu naujai įsteigtos di- 
■ėcczijoš vyskupu. . .. ■

Dabartinė diecezijos gal
va yra vyskupas > John. B. 
PetersoiV, IL D.,, buvęs Bos
tono tituliariu vyskupu nuo 
1927 inetų iki. 1932 metų.

Balandžio 18 d., Vyskupas'J .. . . - .
Pėl ursim ;if lai k vs iškilmių-’ JU' (,ar luJrn at'sH.v' 
■ras padėkai pamaldas, f11*'':"? 1 P1’9:« ?'•

l-.j.jo i.. inUni ■'•nhsi; kad

KUN. ČOUGHI.IN RAGINO 
STEIGTI VALSTYBINI 

RANKA
Detroitu . Kun. Charles 

K,. Coughlin, . savo sezono ■ 
paskfttmioje kalboje, Įiai'oi- 
škė. kad fedetiile reservo. ; 
banku sistema yra kontrole-! ■ 
je tarpt aut imą' banl-ierių,. • 
kur ir .klaidingai. informuo- 
įa‘ prezidentą ir trukdo ša
lies grįžimą į gerbūvį. ’

kolas ir- labaikuriose dalyvaus visi-dieve , _ ...
zijos kunigai, ir-pasaurinniU’., ',a.s nes nvgah . issL
atsiuvai iŠ kUvi<.noS-para-iwhkąe:y<uos dabar yra 
pijos.. Iškilmėse’taipgi dalytįmikritusios. o umįis motais 
Vąūs“valstybes, apskričio ir’ sėklas . jie mokėjo 4- 5 
miesto valdžios atstovai, | kartus;brangiau.

het. jis 
Į lieka, tarptautinių ban k veri ų 

klausią- kontrolėje. ‘
. Jis ragiiia. kad būtiyįstob’ ’ 

gtas ;Valstybės bankas su • 
skyriais kii'kyirnamv ąnies< • 
te, TokiimsK1 .bankuose .nim ’ . 
kas ne.tmviŲ būti leistas,tų- • 
rėt i .daugiau kaip .5.0 . nuo- 

'šilučių akcijų ir visas .-pel-'. 
nas' atmokėjus akcininkams 
(IL. turėtų , vili Į valstybes • 
iždą.’ ’ ■ • ■ • ’ •

■I

v

Har.tfior.de
karmuo.se
ar.net


r Antradienti, Balandžio 17, 1934.

l vietines žinios!
u, ‘ . -- . * * 3 .

1 FEDERACIJOS SKYRIAUS 
i ’ SUSIRINKIMAS

e . Federacijos .3-čiojo sky- 
!?■ riaus mėnesinis susirinki- 

,mas įvyks antradienį, balau 
£ džio 17 d. 7 vai. vakare, baž- 

nytinėjė salėje.
■jp Draugijų atstovai prašo- 
E nn dalyvauti šiame susirin- 

lame, aptarimui sviubių da- 
k lykų. Susirinkimas prasidės 

punktualiai.
į; - Kviečia Valdyba,

Ateikite visi it- prisirašyki
te. Ypač dabar gera proga, 
nes vajaus metu duoklės nu
pigintos tik $1.2() metams.

' . . ‘ ? . ,R.

RĖMĖJŲ PARENGIMAS
PAVYKO

r 
t 
b

K'

VYČIŲ VAJUS
L. Vyčių 17-tos- Algirdo 

kuopos, naujų narių vajus 
neša gražius, vaisius. Daug

Marijonų kolegijos rėmė
jų ratelis, balandžio 11 d. 
suruošė Whist Party, para
pijos svetainėje. Žmonių 
prisirinko pilna svetainėj 
ypatingai buvo daug jauni
mo. Kortų lošimo laimėto
jams buvo skirta suvirs Šim
tas dovanų. Vėliau visi lin
ksmai pašoko ir patenkinti 
grįžo į namus.

* susipratusio jaunimo prisi- 
k rašę prie vyrių organizaci- 
r jos, ' suprato. reikalingumų 

. f priklausyti prie lietuviškų 
j.,’ org..Jie dabar yra garbin- 
į’ gos jaunimo . organizacijos 

. L kareiviai, o ateity liks, vi-
, Buomenės vadais.
7 . Taip, daug prisirašą bet

ar tik tiek yra jaunimo .mū
sų kolonijoje? Ar daugiau 
negalėtų būti organizuoto 

, jaunimo ? Ar nebūtų gražu, 
- kad visas jaunimas stisi- 

spiestų po viena vėliava ii' 
, bendrai veiktų.

. Taip dirbdami? ir .organi
zuodami jaunimą, paširody- 
tume, kad mes esame, liettb 
viai, kad mūsų jaunimas lie- 

i. tūviškas. Bet čia turi paro- 
y dyti pašišvęritimą tėveliai, 
f.. Gerb. tėvelių pareiga' savo 

. į vaikelius prirašyti prie pr- 
ganįzacijų, svarbiausia' tai 
L. Vyčių, nes. vyčių organi-

-

ninke buvo Ona Šiaulienė. 
Jai daug padėjo‘ponios Va- 
Gylienė ir Zalętskienė. Ko
misijai patarimais ir darbu 
daug prisidėjo kuri. K. Jan
kus: .

SlIUBAI

Bal.’l d. Bronislava Bud- 
liutė išėjo už vyro Edwai‘d 
Tymui. Apsigyvensią Jama- 
ica’ Plaįh, Mass..

Bal. 7 d. 6:30 .v. v. Julių 
Šįiiikąitė, gyv. 467 E.. 8tb 
.S t, ištekėjo už Origene 
(riciion.

UAKTARAI
. Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofhns atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:3O po pietų Ir 

: nuo G iki 9 |. vakare, šventą dieną 
pagal susitarimą. -

| Tel. So, Boston 0823 i1 LIETUVIS DANTISTAS I 
|DR. M. V. CASPER I
2 . (KASPARAVIČIUS) f 
| 525 E.' Broadway, S. Boston j 
2 Ofiso Valandos f 
|Nuo. 9 iki 12 Vyte Ir nuo 1.30 Iki Į 
|5 Ir nuo G iki 8 vai. vakare. Of|-| 
įsas uždarytas aubatos vakarais ir| 
| nėdeldiėninls. taipgi seredomis nuo j 
| 12-tės dieną uždarytas,. !
i Taipgi nuirau ir X-Ray I

Tel. • So, Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso, valandos nuo D IRI 12, nuo 
1:30 iki G ir nno 6:30 iki 0 v. y? 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v., dieną. 
Suimtomis nuo 9 Iki . 6 val.; vakarei 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Bal. 8 d. po sumai susi- 
šliubavo Jadvyga Jariuliutė 
ir Charles Stark.

Sekė Šliiihas Joiio Martu- 
ševičiaus, .124 Dresser St., 
ir Onos Ivaškevičiūtės nuo 
736 E. ,7tli St.,/$o. Boston,

r ■ 
i. •

■ j .......i zaeijoje jaunimas , ras gra- 
L žaus darbo.
> ’ Malonus jaunime mes esą-
• . me priskaitomi, . prie kvę- 
į penčių, pavasario žiedų. Y- 
Įf; ra sakoma-: u Jaunimas,- tau-' 
| . tos ateitis”. Jaunimu gėrisi 
į J visi ir laukia ' iš j aunimo
■ visuomenės vadų. Bet'-ar 

. L ■ mes, brangus jaunime taip
r šaltai žiūrėdaihi į ateitį, ga- 
; lėsime .likti tais garbingais
.,. Vadais ? Ne. J ei mes norime 

būti, naudingais ir likti va
dais tai mes turime darbuov 
tis.. ’ /’

Esu tikras, kad visi nori-
. te būti, lietuviais, bet heuž- 

. j tenka norų, turime pasidar-
? buoti ir pasirodyti darbais.

. Užtat skaistus j alinime ne.
laukimu bet prisirašykime 

y tuojau prie vveių organiza-
■ I ; cijos. .'

į ... L. Vyčių 17-tbs kuopos Į nazių ir kitų tautų, grupes, 
mėnesinis susirinkimas į-! kurios norį nuversti Aineri- 
vyks balandžio - 22 dieną. ;kos valdžią.

Dvasia daro.-kūną turtin-. 
gu. Šekspyras,

K

?;

DŽ&BINlfrKSS
43 nuošimčiais daugiau kaip „ 
tuo pačiu laiku pereitais me
tais. •

Tai yra ženklas, kad lai
kai gerėja, bet nereikia pa
miršti, kad pereitais metais 
kovo mėnesį visi bankai bu
vo uždaryti kovo 4 d.

> • •---------------------
Broliai Merton ir Irving 

Millen ir Abraham Faber, 
kaltinamų bankos apiplėši
me. Needham ir nukovime 
policijanto, bylos nagrinėji
mas prasidės pirmadienį, 
balandžio 16 d. Dedhame.

Teismas išklausęs jų ad
vokatų prašymus atrasti 
juos nekaltais, nes jie esą 
nepilno proto, atmetė. Ad
vokatai taip pat prašė, kad 
bylos nagrinėjimas butų a- 
tidėtas neribotam, laikui ir 
kad nagrinėjimas butų da
romas kitamjB? apskrityje, 
būtent Plymbuth, nes šio ap
skričio žmonėsjjsą nusista-

r

r

f #3p f OT*

i

; ?

■ b

PRASIDĖTŲ MORTON 
FABER BYLA

IMtlham, M-oss. —• Balaii- 
dižo 16 d. prasidėjo nagri
nėjimas bylų .brolių Murinu 
ir Irving Milleri ir Abra
kam Faber, kurie kaltinami r 
užmušime policijanto McLc- 
od, Needliame, vasario 2 d., 
apiplėšimu metu Needliam 
Trust Kompanijos bankos’ 
iš kur pavogta 14,500 dole
rių.

Šią yasavą, pradedant lie
pos 2 d., Bostono univevs’ite- 
fe. bus 175 vasariiųų kursų.. 
Mokyto jaus aįie 100 profe
sorių. Pereitą vasarą kur
sus lanke 1,022 studentą.

tę prieš jų klientus, ir . teis
mas negalėsiąs būti .bešališ
ku. Tie prašymai irgi buvo 
teisėjo Nelson P. Brown 
atmesti.’ .

Tel. Porter 3789 . . . _ i

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) I

Lietuvia Gydytojui Į 
į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 Į 

278 Harvard Street, | 
įkatap. Inirian arti Central Sq,Į

NE VIENINTĖLIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
srae-nalybėje

: IniLi-c širdies, Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkšti], Slo
gos, Patrūkimo, . Reuma
tizmo ir visokias Kraujo, 
Nervų, Odos ir KroniŠkas 
abiejų lyčių-ligas, • •

■ ■Patarimas veltui 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių', išlaidų ir. kančių. . ■

Or.Griil,, 327
Valandai: Antradieniai*, ketvirta 
dieniau Ir ^eštadlenUIa 10—12 ry- 
be, 3- 5, 7—8 vakare;, lekaadUr. 
nlaU 10-12 tiktai.

- So. Bostone yra kalbų, 
buk aš ešu iiarys kokios tai 
korporacijos, kuyi duoda 
lietuvių programas iš radio 
stoties . WHDH. Aš su ta 
korporacija ir su dabar duo- 
daihu lietuvių radio pusva
landžių nieko ‘ bendre netu
rėjau ir neturiu.

Jonas J. Romanas.

ŠV. VINCENTO DE 
PAULIU DRAUGIJA

NELAIMĖ SU AUTOMDBI- 
' LIU

Bostono mayiorąs Frėderick W. Mansfield nori pastatyti 
šią 15 aukštų miesto rotušę senosios vietoje. Pastatymas 
kamuotų 1,80(7,000 dolerių Ir Jaute “fliptų visos' miešto į- 
staigos ir raštinės,

Karkauskas,. Nėvv Haveii 
(Comr.) lietuvhi par. klebo
nas. ......

Abu klebonai nusipirko 
knygų 'i š > ‘ Darbininko ” kny 
gyno už keliolika dolerių ir 
linkę Jo “.Darbininkui” už
kariauti lietuviu namus.

Per pereitus dvejus, me
tus šV; Vincento de Paulio 
draugijos nariai yra . daų 
pasidarbavę.j labdarybei. Ji 
rinko. aukas, ■ rengė vakarus 
ir visą tai darė biednųjų la
bui. . ’ .

P p. ^idlauękas .(.pirminin
kas’ tos draugijos) .ir X 
Kasparas savo., automobi
liais išvežiojo biednieins vai 
gins ir drabužius Kalėdų ir

CAMBRIDGE, .MASS.

Sportiiiiukas J. Jakubau
skas bu vo atvykęs biznio re i 
kalai s. Jis žada surengi i. 
sportininką išvažiavimą Ro
muvos parke, Montello, 
Mass. ■ ■«

kis susirinkusiems pasakė 
kalbą.

Jis darydairias draugijos 
pereitų metų Veikimo ap
žvalgą nurodę, kad šioje di
ecezijoje Bv.; Vincento do 
Paulio draugija sušelpė 
157,000 asmenų ir išriiokėjo 
pašalpoms. 425,000 dalelių.

. Draugija Bostone dieeezv 
joje .turi. 151 skyrių ir 2000 
veiki ančių , narių.

LABDARYBĖ BOSTONE
Jo Eminencija Kardino

las O’Connell išgyrė šv. 
Vincento de- Paulio draugi
jos narius už jų pąsišventri 
mą ir gerus darbus blednuo- 

.g menės tarpe,- •
šios .organizacijos nariai. 

sekmadienį tūlėj o pamal das 
katedroje, kur visi nariai 
“iri corpore” priėmė Šv\ Ko 
muiliją. Po pamaldų pykę 
pusryčiai kur J'. E. kardino-

VISOMS N. A. BLAIVI
NINKU KUOPOMS

Naujos Anglijos Pil. Blai
vininkų . - Apskričio metinis 
.suvažiavimas įvyks Š v& Pa
neles Nekalto. Prasidėjimo 
bažnytinėje salėje, Windsoi 
Št. Čainbridge, . Mass., t-ba
landžio 29 d., pirmą valan
dą po pietų.; Raginame vi
sas kuopas-, greitu laiku iš
rinkti delegatus ir suvažia
vime kuoskaitlingiausiai da
lyvauti... , .'".y

. Janas Pr. T^nulynas, 
. . N, A. -Apskri Rast

Bostone., ant Riverway, ...
balandžio 11 d., automobilis VeRkų metu be jokio atly- 
kur-į, vairavo . Auna M. Ro- ginimo. Jiedu yra biznieriai j 
dakis, trenkė į medi. h* jų laikas brangus, bet jie

Ponia Rodąkis ir jos drau- 'ristiek pasišventė pasitar- 
i gė Marie Picarello buvo šun-1 nauti suvargusįems. \ .*
i kiai sužeistos ir nugabentos1 Pp.. KaliŠius’, Kavolis. ■ 
Jį’ ligoninę; i Brazauskas, Širka ir Valat-

--------------- -- .ka taip pat daug darbavosi

' PERSPĖJO TAXIGAB
ŠOFERIUS .. , vargusionis Šeimynoms; ' į

—---- Į ' !' Tik gailą, kad. labai mažas .
Kongrese atstovas iš So..

Bostono John -,VT- McCor-*-.
mauk, pirmininkaus kongre-l T-risdešinits penki Boston'parapijiečių .skaičius" su
so komisijai, kuri tyrinės; - - -• - - - - - • ■ - -- ■

6 H AB ORIAI
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GRABORIUS'
Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis' tarnauja.

Reikalui esant kreipkitės:;
; SOUTH BOSTON

258 W. Broadway
. Tel: S. B. 4486

.. .. MONTELLO
16 Intervale St. • '.

‘ L . .? Tėl: 4110 Z

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GR A B O R. IBS. 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Aną dieną sutinku mūsų 
JjDŠ; 8 kuopos žymią veikė
ją ponią B,. Žilienę su pilnu 
krepšiu yisokiij. gražių, nau- '• 
dingų daiktų. Kur-gi ponia . 
tuos daiktus neši, jog Kalė- 
doš jau senai praėjo?. Ji 
man atšauna: “Kas praėjo, 
tas man nerūpi, liet man ru
pi kas ateis. Klausiu.». kas- 
gi tokio ateis? Nugi dar 
klausi, ar nežinai, kad 25 d. ... 
balandžio — mūsų. LDS. 8 
kuopa rengia “\vliist par
ty’/ Kas geriausia loš, . duo
simu dovanas”, .

Iš .tikro, ištikro, tai nau
jiena, ries mūsų kuopa daTj 

. rodos, pirmą ‘sykį t okį vaka
rą turės. O' kur tas viskas Į- . 
vyks —klausiu. — Nugi. 40 
Prospect Str. netoli Central 
sq.— O . kas dąūgiaųs bus ? 
— paklausiau. “Bus taipgi 
ir gera muzika dėl norinčių 
pasišokti ir valgių. gėri
mų dūl alkanų.

Na pamaniau sau : kas. ten . 
bus, nebus, bet aš tikrai ten 
būsiu. Nes kur.ponia Žilio-- 
nė dirba, ten. viskas išeina 
uallright”. .J .

J Taipgi, sužinojau, jog ta- . 
' me vakare bus daug Cam- 
bridžio inteligentų: daktą- 

į rų, advokatų ir kitokių biz- 
I nerių.. Mat p. A. Zavttckas 
'gavo nuo jų garsinimų pro- 
’ gramui ir pardavė • tilaetų, 
.tai ir jie tikrai tame baliu- 

f j e pasi rodys* Tad niekas t ą 
' vakarą nelikite namie, . . bet 
;visi į balių, 40 Prospect St.,

į^jbal. 25 d. ’ ;
Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GraboriUs - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Bes. . 
564 Eašt Broadway, 

So. Boston, Mass,

šmikšt.

r ĮVAIRŪS SKELBIMAI,
• IŽSIBENDAVOJA f
3 Kambariai su kai kuriais jtab 
symais . prie pat kalniuko. ‘,

‘8 National St, So. Boston, Mass.

jtaxi cab šoferiai prisipažino!pranta.šy. Vincento draugi- 
Ėnvvin ’ IroU Trn»h ! TO« . TPllm 11II (TU n li» T? OT

konkurenciją su Boston EI- • visiems persiimti vincentie- 
evatęd kompanija. Jie. ren- čų dvasia ir vieningai dirb- 
ka keleivius, kurie laukią ]ti taip kilnų labdarybės dar- 
gatvekarįų ir • veža juos už ! dą.
tą patį mokestį. I • • ■ •

. -TeisėjasCox nenubaudė,, 
bet perspėjo,^kad už toki* 
prasižengimą /, jie gali būtiBal. 3 d, 
nubausti atsėdėti du mene-' Katkus, 47 metų 
siu, kalėjimo ir pasimokėti wen. St.,. jis ... pragyveno 
200 dolerių pabaudos. ’ metus Amerikoje., Paliko Ii;

■ gimę moterį, vedusią: duktė- 
Į rį ir porą sūnų.

kaltais tame, kad jie .. varo ‘ jos •reikalinguiną' Reikėtų

D. D.: resiitilevialts

MIRĖ; 
d., mirė

Bu-! >O GLOBx MOTINOS iVO.
21 J. hrininlnkčEva Murksienč, 

| 625 E. 8th S.t, Šo. Boston, Mass. • 
Vlce-plrmlninkė— Ono Siadrlenč, 

448 E, 7th St, So. Boston, Mass.
. Tel. So.e Boaton 3422-R

■ Prot Rašt; — Brone CiunlenC, 
29 Gould St, • Wąst Roxbury; Mass.

r Tel, Parkway 1864AV
I k&ii/zhl ■ i flD. Raėt — Marjona Msrkonlntfl
I AnirpM • . BS Navarre St, Rosllndalo, Mass.

lei, parkJvuy 0558-W
‘ ’ ■ Odininke — Ona Staufullutfl .

, . • • •' 105 Weat Oth St„ So. Boaton, Msaa.
Djdžipsioš krautuvės, va-s, Pereita, savaite lankėsi■ rvarkdart..— Ona: Mormone. .. .

- ------------ _ j depaitment Darbininko .rcdtikęij o j Kasos Globoja — e., JanuSo.nienš.
A ”*•* -1’ ' ‘ — - -• ~ Kr : 1426-Colųmbia Rd., Šo. Bosron, ilass

... • . ' Draugija savo susirinkimus, talko kas
ii airi (Conih) lietuvių para-t antrą Utamlnką kiekvltno nenešto, 

kovo mėnesį pardavė tavoro1 pi jos: ..klebonas ir. kini, V.!* ■™kar*’ «▼*

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Antanas LIETUVOS PUKTKRŲ DB-JOS Č1**1* draugijos relkaUU kreipkite į ; paycLuodu įvairiausios rūšiea 
■ • r .pa, jrotokslij raMtnink*.. >.į • ./ . ; ,4 j

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

SURUM-BURUM
HBe3r *IMI II ■.«**-*: » K2B W -- ~ ■ • f-. n~T-—~

—Rengia— ■.
‘ ’ ŠV, PETRO IR POVILO DRAUGIJA

” „ . (Patrijotiį Dienoje)

Balandžio-April 19,1934
• PARAPIJOS SALĖJE

• 492 E. SEVENTH ST. SO, BOSTON, MASS.
Pradžia 6 vai. Vakare. .

: Kviečiame visus dalyvauti, šiame, nepaprastame Šu-
riun-Burum. ’ ‘ / . • ' •

Ė. S. Taipgi bus priimąhri Nauji nariai nuo 18 metų 
iki 25 metų be įstojimo ir hė daktaro,, o ni-io 25 metą iki d i rTa m d's 

, 45 mc&j už pusę įstojimo ir bylaldaro. ; ■ Na^?sio^Anglyos'kun. A.:Viljk,lli>s New įri
: ■ '.' ■■ SF. PETliO IR POVILO DRAUGIJOS valstybėse šiais metais per '

. ; 1 - knvo mėnesi nardave favnrn-1

PARDUOTA DAUGIAU 
TAVORD

_ , ~ i auksinius ir sidabrinius daik-
MV.JONO EV. BL.P AiALFINA' j|tus. Taipgi ir pataisau.

DRJOS VALDYBA | 366 W. Broadw ?

I SO. BOSTON, MASS,Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thoinaa I’ark, $d. Boafon, ,Uu» 

Vlctspirm.—V, Medonls, y
■ Į.430 Colpinbla IW.» S. Boston, Mau

Prot Kai t Įninka* — J. GlineeklB
5 Thomta Purk; So Boatbn. Mn* 

Ein. Raštininkas — Ali). Noriem 233;
AGENTAI

■ K. SIDABRAS
. 886 E. Broa<lwny, So, Boston. Mmm VužluojauUeius j ir iŠ LHuvos purų.

Mariulka - J.-Zalkla • .. . plrar iv parduodu
7-Wliiflold St., So. Boaton, Mm 7 . . LaivaKortčS.

Draugija laiko wirinkitnu» kau troČU , AivhuudJIu baksuk, lurauis. hikaudua - i -• 
ntdėldieĮūl klokviono mfnętjio, 2 vii ' . ir t. t '■ F

po plotų, Parapijos aalft), 4P2 KL Ttl i 3-tū W; ftroadway, S. Boston, Maso, , f . 
81, So. lWon, Mam. Telefonas South BĄstvįn 1798.;•* • ...į

• ’ ' . ■. . / • A’
i
x»



Šiaudažiede '

- Antradienis, Balandžio 17, 1934. DARBININKAS

S p o r t a s
3.

(Gal iš Barkučio bus botanikos — augalų mokovas).
u Visos gėlelės darželio švelnios,— • '

’ eiklios gėleles”—
\ mąsto sdu Barkusj tas margakelnius:

“Šilko skiauteles: - -
vienas žodelis — lyg kad šiaudinis, 
braška, kai glosto— .'• •••>

labai jį šildė saules auksinis
. •• > vaikas nuo sosto ; . ,

kai spindulėlis lankė, darželi,
jis pamylėjo— 1 _• ū

: tur būt — kuo labiausiai tą šansą žiedelį,' .
perdaug glamonėjo: . . .
nuo to ir lapeliai išdžiūvo žiedelio —
kaip šiaudas, jis braška,
spalva jo karpytais krašteliais veidelio
panaši lyg į vašką./,
Visos gėlėlės darželio švelnios,—
eiklios gėlelės”— . .
mąsto sau Bąrkus, tas margakelnius r •
“vien ši—kaip šiaudelis..;. ” . ?

Vileatavbs mokykla. . . - .
x4 rėjas Vitkfiuskas.

Rože
’ Kartą Niccoje aš stovėjau 
ant jūros kranto, laikyda
mas rankoje'.raudoną, rožę.

. Prieš manę buvo auksi
niai žydra, violetiniai sida
briniai, tyli, užlietą vidudįe; 
nio saulės jūra...

Taškėsi žemčiūgais, šma- 
-. ragdais ir opalai pakrančių 

bangų vienodai bėgusių prie 
. mano kojų su lygiai ritmiš

kutriukšmu, primenančiu 
garsą vienišos stygos arfos, 

' . tirpančios po piršto sinti?
> : giais. ; ■

• . . Tamsiai žydriai auksiniai 
mę danguje be debesų buvo

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliarus, nuolati
niai išplaukimai per 
COPENHAGĄ pato- . 
giais turistinės • kle- . 
sos .laivais. Visi ' 
kambariai iš lauko, 
su maudynėmis.
Kitas Išplaukimas ’: 
S. S. SCANYORK 

. Gegužės 17 • 
Informacijų 

klauskite pas

*.

L . vietinį agentų 
arba

i

* VlH*
75 State Street- 

BOSTON

didžiulė spindinti, saulė. Bu
vo pavasaris. .

Keletas baltų žuvėdrų su-
> Idilėj osi virš vandens, tai. 
kliudydamos krūtine jo pa
viršių, tai Išlėkdainos į auk
štybę, kaip lakstą plaštakė
lės virš pievų.

Tolumoje į rytus, plaukė 
garlaivis, palikdamas pas
kui save juostą pillių dūmų 
ir lėtai dingdamas jūros to
lumoje. • •

įmečiau rožė į vande
ni- • •: .
. Atšokusi banga; pagriebė 
ir nunešė ją. >

AŠ. mačiau, kaip ji tolino- Į 
si, iš pradžios raiidonuoda-1 
ma ant žemčiūginių pufų, 
būdama išblyškusi paskui 
jūros smaragdų fone.

. Bet po. kelių a’kymirksnūi 
grįžtanti banga atplakė ją 
vėb po mano kojų. [

Aš pastebėjau tiktai, kadi 
keli lapeliai, nuplėšti srovės 
nuo vainikėlio,, atplaukė at. 
skirai.

Ir vėl nuėjo atgal banga 
ir vėl ' nusinešė rožę: bet 
bangai sugrįžus gėlėlė vėl 
grįžo prie mano kojų. . _

Tiktai dar daugiau nuplė-1 
štų lapelių atplaukė atskirai i

. Krepšįasvydži,o sportai hiosios svarbios golfo riiug?
jau baigtas. Čia kaip ir ki-l tynęs. Šiose rungtynėse da
iliose sportuose, kuriuose koy—— T‘ K1 *- T :—
legijos ima dalyvumo, buvo ■ 
renkamas garbes ratelis,. — 
vadinamas “Ali — Ameri
can” ratelis. Jame pelnė 
vietą Eduardas Krause, gei
bus lietuvis, kurs žaidžią su 
Notre Dame universiteto 
rateliu. Jau treti metai kaip 
jis sau tos garbūs yra užsi
pelnęs ir yra žinomas kaip 
vienas iš geriausių krepšiai 
stydžio žaidikų kolegijantų 
tarpe. Be to, jis šiais metais 
ir buvo savo ratelio. kapito
nu ir vedė jį prie gražių re
zultatų: Notre Dame išlošė 
dvidešimts žaidimų, pralošė 
tik keturiūs. Pats Eduardas 
per ištisą'sezoną padare 196 
punktii. Paminėt aš taip pat 
buvo ki fasMIetUviš ęįkagle^ 
Hs, būtent, - Barški s,. kuris 
žaidžią su De Paul univerr 
sitefo rateliu.

; ” ■’ . ’ : - - - - j

Ech Krause gavo kvietimą 
ateinančiais metais vadovan 
ti futbolos rateliui, St.‘ Ma
tys College, AVinora,.. AVis- 
consin. Eduardas, kvietimą 
priėmė, .

J. V. Katalikiškų aukštes
niųjų mokyklų - krepšiasiy- 
džio čempionatą laimėjo mo 
kykla iš Joliet, Įll., kuri su
mušė St. Marys EL S, Iš 
Sfoėkton, Calif. 30—17, Tai 
buvo trečias kartas per šešis 
metus, kad tas ciempionatas 
teko jelieto ' katalikiškai 
mbkvklai. .

lyvavo ir Bobby Jonės, kii- ; 
ris nebuvo žaidęs per ketu
ris metus, tačiau prieš tai 
per paskutinius dešimts mė 
tų buvo užsipelnęs sau var
dą, kaipo golfo pirmutinis 
žaidikas. Mėgino vėl pakilti 
į tą aukŠhnną, kurią pirma 
buvo pasiekęs) Neblogai jam 
Sekėsi, tariau laimėjo tiktai 
dvyliktą vietą. Jonės mano 
šiais metais dauginus nežai
sti rungtynėse, bet 1935 m. 
vėl mėgintų atgauti kiek iš 
savo prarastų laurų; , šios, 
rungtynes, kuriose jis daly
vavo buvo Golfo ineist^ų 
Tournamėntas ir įvyko. Pie
tuose, Georgi jos V aisty bū jo' 
Pirmą vietą laimėjo Uorton 
Smitli iš Chicago:- antrą, 
Craįg^WGpęH^NewyTerseyy 
trečią/ lygiomis buvo Povi- 
Jas Runyąn, iš New York ir 
Billie Burke (Vincas Bur- 
kąuskas), iš Clevelando (se
niau gyveno Connecticut 
valstybėje). Burkauskas 
1931 m. buvo J. Y. 
čempionas.

golfo

„Šio balandžio nu. pirmą 
dięną prasidėjo labai įdo
mios bei ilgos rungtynes 
Voltietijoje dėl pasaulio ša
chmatu čempionato. Rung
tynėse dalyvauja dr. Alek-

Pereitą menesį įvyko pil

. Georgę. Dunlap, Jr., golfo 
čempi jonas, kuris, vėl laimė
jo mėgėju rungtynes. Pine- 

' kurst, N. C., treciu kartu.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS SREBUAUČKAS
Oratorius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STRĖET, 
BALTIMORE, MD.

CHAS.B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas
637. S. Paca St.
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patartinųjų gerai 
ir pigiai; Pagrabus. paruošiu.

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

ros — . banga a Įbėgdavo : Į! 
mane, nubėgdavo vėl, atnęš- 
.dama prie mano kojų rožę 
ir vis daugiau, ir daugiau 
atskirų nuplėštų lapelių..

Pagaliau nuo rožes nepa
tiko nieko bę saujos numes 
tų į vandenį lapelių. :

Ir jūra vis atnešdavo ir 
atnešdavo juos į matie. .

. ■ * * *.
Ar ne tas pats būna ir . su 

Širdimi. Juk galų, gale af- 
plaukia jį į uostą, suplėšyta 
i daugybę lapelėy

. K. Tętniajėr’is..
■ . Išvertė . .

r ‘ - 'Arėjas, VŪkaųtsJėas.

sandras Alekline iš Pary
žiaus, dabartinis čempionas 
ir dr. Bogoljubovv iš Berly
no, kuris mėgins čempiona
tą paveržti iš Alekline’o ran 
kų,. Rungtynes tęsis per pu
strečio mėnesio. Žaidimai į- 
vyks tris kartus į savaitę, 
ir iš viso bus 30 žaidimų.

Rungtynės biivo suruoštos 
Pietų Vokietijos . šachmati
ninkų lygos ir todėl visi žai
dimai įvyks tenai, būtent, 
Bavarijoj ir Badeno įvai
riuose mieštuose, Dr. A.’ A*. 
Irkline. .. laimėjo pasaulinį 
rcmpionatą 1927 m,, kada 
nugalėjo Jose* de Capublau
ra iŠ Kubos, Nuo to laiko 
jis- It laiko čeiupionatą. Dr, 
Bogoljubovv, mėgino 1929 
m. jį nugalėtų tačiau tai pa
daryti jam nepasiseko,:

Lietuvos šachniatų. čem
pionas yrą. Vladas Mikėnas, 
jungtiniu Valstybių čempio 
MasyraMM^almLrMin^hMlT 
iš Nevv York, kuris yra rem 
plonas nuo 1919 m. 

- ' ’. * * *.
Pereitą savaitę, R. TV 

Martin, Kanados šachmatų 
čempionas, viename Torom 
tos klube, lošė vi enu kartu 
su 21 oponentu. Po kiek lai
ko, gan lengvai vieną po In
tą nugalėjo, tik jojo di
džiam nusistebėjimui vienas 
jam nepasidavė ir jį nugalė
jo. Tai; buvo astuonių metų 
berniukas — Blmer Rum

. kovvsky..
Mikas T. Jodka.

“DARBININKO” VAJUS
KONTESTODALYVIU STOVIS

Šio mėnesio 14 d. kontesto dalyviu stovis buvo sekantis:

Kontestantas
Ktin. J. Bružikas, S. J..... .........
Šv. Pranciškaiis parapija, Lavvrencė, Massi... 
'Leonardas Kumpa, ^fohtello, Mass... ’....... 
Šv. Juozapo parapija, Lowėll, Mass.........
Šv.'Pranciškaus parapija, Atliol, Mass,,.. ... 
Šv., Jurgio parapija, Norvyood, Mass....... 
K. K Tamošiūiias, Hart ford, ConiTL .. ......
K. J. Nadzeika, Kasima, N. JL f , ., :'
L. D. S. 8 kuopa, Gambridge, Mass. . . ..'.......

L. I). S.,5-ta-kuopa, Watcrbury, Coiin......... 
Hv, Kazimiero parapija, Providence, R. T.,. ė. 
L, Pt.S%108 kuopa, Worcester, Mass....... .. 
Ė. A, Kondrotas, PIiiįadelphia,:Pa..,. ,......., 
L. D, S. 74 kuopa, Manchester, N. H.;.. ...... 
Sv. Juozapo parapi ja, Serantoiy pa. . . . ..sl ... 
B. Mičhinienū, Ne\v Britam,’ Conn....
L. T). Sb 71 kuopa, Rochester, N. Y,/..', /,....... 
L. D. S..244a kuopa, W, Lynių Mass. /. . . ; 
Ona Banionienė, Detroitu Mieli;;,. ...j.. .. .
JuozasMO-^ -'-Massr—r
Petras S virsmas,. TTaverliill, Mass,.....
L, D, S. 103 kuopa, Philadelphia, Pa. .) 
L. T). S. 1.4-fa kuopa,. Nebark. N, J, ...,......
Domininkas Matulis. Atliol, Mass...,,...... 
Oiia Roinanskienė, Bridgoport, Conn.. . ..
J. Pundžius. Montreal. Čanada..;..........
L. D. S. 20 Kuopa, Chicago, TU. ..
Placidą Vileikyte, Worcester. Mass;. ...... 
T. A,. Zavadskas, TTaverhill, Mass... . . ...........
M. . Žukauskaite, Amsterdam, N. Y; ,...
D. D. . S. 56 kuopa, Hndson, Mass. ...........
L. D.. S. 30 kuopą, Baltimore, Md. .... ..: .
K. J., Miglinas, Thompsonville, Conn..
M. Staniulis,. Paterson, N. J. ................

1 J. Sekvs. Hartford, Conn................., .
L. D. S. 26 kuopa. Rumford, Me,..... A ..... 
V. J. Blavaekas, Worcester, Mass. ...... .. 
J. Mišeikis, Nęw Haven, Conn. . . .. ... .. ..

Balsų.
.'5569 
..1435 
. .. 903 
...779 
....537 
....525 
..,.466 

285

....197

....176
;. ..161
.,,145

.... .  ,131
. .. 103
......97

91
........ 91

..89

.,..73

...,.,73

.... ...72 .

.....71-

. .. ;63 ■ . I
61 . .

...55 '■■ \ • 

..,.49 J; 
;• 49 
...49 
A .49. . 
.. 43 
.. .43 
...37 ' . 
.. .37 ■ 
. . .37‘ . ” . 

■ -..37

' ' Arėjas VUkatiskas. -

Mieles ir “Terliūzas”
, Per šventes mamytė kepė 

. baltą, pienišką. pyragą, 
kiaušiniu jo viršų tepė, 
ir padarė pirštais spragą. 
Bet labiausiai įdomavo 
mažą duži, tą “terliūzą 
kai mama kažką ragavo, 
dėdama į miltų buzą. . 
Prašė Jūzis paragauti, ;
bet mama ragaut neleido— 
sako, gali ‘ ‘popą ’ ’ gauti... 
Na, jam ašaros per veidą!

• Bet pataikė Juzis laiką, 
kai mamyte nusisuko— 
ir, pagriebęs gerą saiką.

'.' atsilaužė nuo šmotuko.
Ir, suradęs jis kamputį, 
tyliai mieles paragavo— 

. nors neskanios nei truputį, .
bet jos.Juzį įdomavo...
Bet už valandos kas buvo— •’ 
sunku Juzui apsakyti, 
viduriukams “popa” buvo, 
teko jam pasitampyti!..

Kaunas, 1928 metai.
Arėjas V i tkdnskas

Rugby footbalio komanda, iš Cnmbridge universiteto,/Anglįjoje4 atvažiavus . žaidė, 
su geriausiomis Amerikos k omandomis. Vaizdas parodo juos žaidžiant Su /Harvar 
do••uniyemtęto komunai..

'parbininką ” nupigi n t ą ",' Šią savaitę baigsis “Dar 
bininko” vajus.. Visi laiš-. kaina, ir gavo dovanas Lic- 
kai, kurie bus atiduoti pas- tuvos Albumą’ j
tai nevėliau balandžio 22 d.,i Dauguma k(»ntesto daly- 
bus pris.kaityti prie vajais, j — giose vajaus paskutinėšė

Kontėsto galutini rczulta- (ĮįP110S(1 (|jrba visomis jėgo- 
tai bus.paskelbti, parbiinn-, n)]-^ Nors-kum Ji Bružiką 
ke’., balandžio 24 d. vargiai kas pralenks, bet už

Kontestantų ir mūsų re-■ tai.eina smarkiiOš rungtynės .'. 
mėjų dėkai šis vajus jaif yraplel antros, ir trečios vietos, 
davęs gerų vaišių; Sekantis kontestantų što-

. Tūkstančiai lietuvių pasi-1 vio sąrašas bus paskutinis, 
naudojo proga užsirašyti ‘Visi, tad, darban 1 #

• 4- • . . ' Vajaus Vedėjas. ■ ■

Daugumą kontesto daly-’

to-

•. Arė jas Vitkauskas, j

PASAULIO 
ŠYPSENOS

. . ‘•Nešėjau,, kodėl tamsta n'ea.t- 
nešei mano beisogų čionai, frau 
kibys tuojau iština ”.

“Beisogai gerai padėti, pono, 
bet tamsta esi. ne tame traukiny
je’.’. Kolner Zėitung”, Koln).

“Aš paskolinau bičiuliui . 100 
frankų ir negavau kvito, ką aš 
turui daiyti?’’.'

“Parašyti: ir paprašyti jo dvie
jų šiiiitų frankų, kuriuos jis 
taip štai skolingas”.

’.' “Bet jis skolingas tik 10'0 fraų« • 
kų”. . ..

‘\Taip, jis atsakys, kad jis sl«u? 
lingas tamstai tik 100. frankų ir 
tamsta būsi gavęs savo kvitą”, 
(“Pele Mele”, Paris).

“Tas Žmogus padarė didelę, tuš. 
tumą mano gyvenime”; .

“Ąr jis. buvo jaunystės bičių. • 
lis?” ' . =•".

“Ne, bet žaidžiant futbolą jw '■ 
išmušė mano priešakinius dan-. 
tis”. (“Vikingen”. Oslo).,

VIEN.TNTELLS-ŽURNALAS, . 1 . v-
' kuriame, kaip veidrodyje atsispindi' Lietuvos ir lie

tuviu tautos kultūriniai reikalai ir Kiekiniai ir kuris ’ 
šiandien būtinai skaitytinas kiekvuaiaip lietūtuui in
teligentui vis’ tiek kurios, jis profesijos bebūtų ir kur. ■’ 

, . begyventų — savo krašte ar už jūrių marių — yra .
jafu dešimti metai leidžiamas litoratfiros, mokslo, vi-

■’ suomėnūs ir akademiškojo .gyvenimo iliustruotas Žur?'. 
natas ■ • ‘ . • : ' . 1

Ž T D-l N Y S ’

einąs „stambiais sąsiuviniais (po 96—112, pusi.) kas ». 
inenuii inio .19.24 iii. pabaigos. Jaiue rąso žymiausieji 
kultūros, n u fkslo. ir .visuomenes darbininkai, savo, da
lykų specialistai, kurių' ‘"Židinys)' per devyutūs me-.‘

.. tus subūrė apie per 200.. ■
. ibymųneratos kainą: metams 45 it. pušin. 25 lt .

A:DR. “ŽIDINYS", KAUNASj LAISVE^ A,L. £

Y,



teatrinis, Balandžio 1?,1934._________ .f,t ’ • ' ■ - .,y'
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•♦z... Telephone Soąth Boston 0620

b a Reino k a: s
Ar Gi mimą Mažėjimas 

Mažina Nedarbą?

HMM

Mašina ir Žmogaus Darbas

■m f.

c

pą ptoe Ulbi

perprodukcija, racį jonaliza- 
cija. . Žmogus pamažu ' esąs 
išstumtas iš gamybos proce
so, tokiu būdu iškilęs nedar
bo klausimas.

Šitą skaudą žmonijos klau 
simą, kurį dabartiniame jo 
pavidale pastatė mašina ir 
tiyhnika, būsią galima iš
spręsti tik tada, kada žmo
nės vėl supras tikrąją* ma
šinos prasmę, būtent, kad 
jos uždavinys yra padėti 
žmogui dirbti arba tik pa
daryti jo darbą galimą.

Labai aišku, kad . žmonės 
nuo šios paprastos, bet svar
bios idėjos yra nutolę;

dėlto mašina galėjo pasi
daryti pati sau tikslas, o 
gerybės pradėtos gaminti, 
lik tam, kad būtą gamina
ma.'
tfik tada mašinos darbas 

būsiąs žmonėms palaimin
gas, kai visi persams minti
mi, jog žmogaus laimę ne
glūdi: Šiurkščiame egoizme, 

_ bet —kad. ■ _savo_ siekimuose 
žmogus turi respektuoti ar
timo reikalus ir teises. .

: • ■ “(TV ‘:

'‘Kol. Volkszeįtung” ilgė; 
sniame straipsnyje nagrinė
ja, klaidingą pa žiūrą, . kad 
gimimu sumažėjimas gali 
būti nedarbo ? .sumažčjihio 
priežastis.

Jei tai būtą tiesa, tai gy
ventoją skaičiaiis didėjimas 
turėtą ir nedarbą didinti. 
;Nedarbas, - turėtą apsiriboti 
tik tankiai apgyventais, kra
štais. Tačiau iŠ tflerąją ne
darbas visiškai nepareina 
nuo gyventoją tirštumų.

Tiesa, Vokietija, kur ,rie- 
name kvadratiniame . Idlo- 
met re gyvena. 123 žmonės, | liuli jonines sumas, 
yra vienas labiausiai nedarusis/ Jneims bus tiktai 
bo paliestą kraštą, tačiau ir 
Amerikoje, kur kvadrati
niame kilometre gyvena tik 
15,7 žmones, yrą lygiai de
šimts milijoną bedaibią.

ti. Tra žinomas, komunistą i NTŪ Kanadoj, W 
nianie kilometre gyvena tik' 
1,9 žmonės, .yra 17.3%. ga
linčią dirbti, žmonią. be dar
bo.

| . Todėl gimimą sumažęji 
(mas nė kiek nepalengrina reikalingas, daug 
i nedarbo,... kadangi per. jį. ne-: 
Renkamą, ir tam tikro varto
toją skaičiaus.

Vaikai yrame tiktai bilsi- 
(mieji darbininkai, bet ir su . 
vartotojai,. kurie, daugina 
darbą. . •

Giminią sumažejimas,, iš 
vienos pusės,, ir vidutinio 
amžiaus, pailgėjimas,, iš ki
tos puses, — paskutiniais 
dešimtmečiais labai sutruk
dė santykius tarp galinčią- 

. ją ir negalinčią ją dirbti.
Kai 1910 metais Šimtui 

. galinčią dirbti išpuolė ’ 64,1 
J negalintieji, atsieit, 'tiktai

PRENUMĘItATOS KAINA:
Amerikoje metam? ............ $4.00
Užsieny metams $5.00
Vlenij kart savaitėje metam? .. $2.00 
Užsieny 1 kart sirvaitC-Je metams $2.50

SOVIETŲ JAUNIMO 
KLAUSIMU

Komunistą laik r a š t i s nenaudai. Rusą jaunimas 
“Laisvė”., puola .Vyskupą1 gal išriesą .domėtųsi mokslu, 
Matulionį ir gina dabartinį 
sovietą jaunimą. Mat, Vys
kupas . Mątidionis, -vieno 
Lietuvos . lailEraščią korės7 
pondento paklaustas apie 
Rusijos jaunimą, išsireiškė, 
kad —. —' J -

“Rusijos jaunimas . .visai 
skirtingas ’ nuo Lietuvos jau 
nimo. Jie atrodo susiiiešio- 
ję, išsisemę, veidai įšbliškg, 
kuriuose kilnumo 'nekalty
bes nei šešėlio negali maty
ti. Viso to priežastys glūdi 
tame,' kad jie dažniausiai' 
nedavalgę, išbadėję, išvar
gę.'. . Mandagumo nepripa
žįsta jokio, elgiasi šiurkš
čiai. švelnumo jausmus su- 
liaikino ištvirkįnias'. Vidaus 
■nerimas reiškiasi ją ir išo- 
Tėj’L . •. ■

Toliau Ekscelencija pažy
mų kad apšvietimo srityje 
rusą . jaunoji inteligentija 
taip siaurai ..išmokslinta, 

. kad nieko nežino apie di
džiausią savo tautos poetą 
Puškiną.. Į. klausimą: ką 
tamsta žinai apie Puškiną / 
— ‘jie atsako, klausimu; 
“Što tiikoje Puškįn?” (Kas 
per vienas tas Puškinas?).

Komunistą laikraštis pri
kaišioja Vyskupui Matulio- 
niui, kad jis tiksliai smei
giąs SSSR jaunimą..(Kuinu- 
.nistai tvirtina, kad būk tai 

. tūkstančiais, faktu buvę įro
dyta, kad “šiuo kartu nėra 

- nei vienos kitos šalies, kur
• jaunimas parodytą tiek su-

sidomėjitiio mokslu, menu ir 
.viskuo, kiek Sovietii, Sąjun
goj”. , y • . •

. Čia reikia, pažymėti, kad. sh ylimo ir despeimcijos sto-' bingo tos veiklos 'pažinimui žvaigždės žurnalo 
“Laisvė” kovoja, daugiau /-' ... aji-- ■> -

• atkaklia drąsa negu faktais. 
Deja, . , faktai kalba sovietą!

mena ir viskuo, bet jam ne
duodama progos prie tikro 
mokslo, meno ir visko priei-

ra tiktai suvartotojas, tad 
siu vaikiį astuoniais milijo
nais - sumažej iuūis turi su
mažinti produktu pareika
lavimą ir darbą, kuris būtu 
reikalingas ją pagaminimui i

Štai pavyzdys.' Tegul ši-j 
tie astuoni milijonai vaiką | 
kiekvienas kasdien suvartos 
po ketvirtadalį litro pieno, j 
tai iš viso per dieną bus su? 
vartota du milijonai, o per: 
metus 700,000.000 litru.. (Li-I 
t ras yra mažai mažesnis už' 
anglišką kvortą). Šito pieno* 
vertė pinigais jau irgi sieks1

Tačiau/ 
dalis I 

visu vartojamą produktu. 
Dar bus reikalinga ir kito-
kią valgią, paskui drapanų,!-žaizdas Sv. Petro bazilikoje, Romoje tuo momentu, kada

• - - - ųy šventasm Tėvas-ištarė žodžius, kuriais Teresa Marglferi-
ta Redi, Dompiljo Maria Rirotti ir Giusėppe Benedetto 

buvo paskelbti šventaišiais. . . .

žaislą, mokslo priemonių ir. 
t. t; ' •; •
~ri4mnažoįifs ąšttrmiienrs mri 
lijonąms vaiką, neteks dar 
bo. apie 1(30.000 mokytoją. 
Be tių reikia pastebėtų jog 
Vaiko \ amžiui; ■ pragyvent m,o 
rėikmeną pagaminimas yra 

žmogaus 
darbo jėgą, tuo tarpu lūik- 
susiūią dalyką, suaugusiems 
pagaminimas . reikal a u j a 
daug kapitalo.

. Taigi giminią sumažęji-. 
mas, dirbtinas ją. mažinimas 
nemažina, nedarbo, • bet tani 
tikrais atvejais, jį tik didi-. 
na.1 .

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”.—( . •'

■ ^Popiežius Leonas XIII.

šūkis: “sapogi poležnieje 
Šekspira” (batai naudinge
sni už Šekspyrą). Žinoma, 
išbadėjusioj ir nudriskusioj 
Sovietą Sąjungoj toks šū- 
kis pilnai suprantamas, bet 
meno ir kultūros atžvilgiu 
toks Šūkis daugiau tinką 
hotentotams negu “civili
zuotos ” šalies inteligentijai. 
Kova dėl duonos kąsnio ir 
nekultūringai siauras sovie-įv; 
tą . režimas neleidžia rusą 
jaunimui .pasireikšti su sa
vo norais, aspiracijomis ir 
pajėgomis. Tikrąją inteli
gentijos vadą ne vardai ne
žinomi. (et o takoję Puš 
kin?), o švietimo ministeri
joj. sėdi, toks . diletantiškai 
negabus Liunaearškiš*. kuri 
raiti rusu kritikai; prilygi
na prie Dostojevskio tipo— 
girtuoklėlio kapitono Le- 
biadkino. ’. Lėbiadkinas. dę- i suvartoto jai,..sau duonos ne- . 
Įdainuodavo savo nukaltas užsidirbantieji sudarė tik 
“eiles”-ir Liunačarskis ra- visą gy^vėi-ifoją. Ka-j 
šo. savo “dramas’’, kurios:daugi vaikas iki. 15 nietą.y- 
yra teikiamos jaunimui kai, " '
po rusą literatūros židiniai IĮ. Draudžiamos Spaudos 
.Vienoj- tokioj’, “dramoj”! - ' ' . F - • - .
perstatytas Ivaii — bolševi-!
kas, kurs nuvyksta pas Die- ’ 
Vii .pareikalauti, kad jis kai-i 
p.o buržujus rezignuotą- nuo 
savo sosto. Ivan ilgai, su’ 
Dievu • disputuoja •. ir galop 
savo argumentais priveda'. Besiartinant trjją dešimtą.metą spaudos at- 
Sut vėre ją prie Tezigna.cij.os! gavimo sukąktumns, iš’anksto paruošiau šį ra-.

Suprantama,, kad maitina- št ei į Ameiikos lietuviu vlaikra.čiams, kad aL 
mas tokia “literatūra'’, ru-■ kreipus- mūsą.'.visuomenės doinę į rneną svar
bą jaunimas iš paniekos, ap- biausiąją mūsą tautos peri j odą.. Geresniam gąr-

Dr. Robertas . Riekt e ris/joti netenką, bet iš kitos pu- 
Vienos Verslininką sąjungos'sės taip pat negalima esą 
susirinldmė skaitė, praneši-■ paneigti, kad mašinos dar-, 
mą, kuriame pasisakė prieš bo dėka praturtėjęs' žinoiiiij 
vienašališką technikos pas- gyvenimas. . -. ...
merkimą. Pav., Kpbėlio pre- Suprantama, nereikia sa
mi, ji.>slaurętas fizikas Schra ■ yvs|.į luaį-ailį. mašinoje tik 
edingetiš, tvirtindamas, įvacĮ s.gėląsias ir naudingąsias pu- 

• technika žmogui atnešusį i on£, •
tik nelaimės, gi laimės ne
suteikusi, nepastebi esminiu 
gerąją mašinos pilsiu.

‘ Tikrasis mašiuos uždavi
nys: esąs patenkinti visus pa 
teisinamus žmoni ą reikme
nis. Tiesa, 'masinė g 
mašinų

KOMUNI&TAI NEŠIKE 
PINA BEDARBIAIS

Lietimą komunistą prti- 
seikinis organas įdėjo tūlo 
‘ ■ darbininko ” ko rešpondeii - 
ciją iš S.o. Bostono, . be jo
kios. pastabos apie kunigus 
ir. bedarbius. Parašęs, kad 
kunigai pagelbsti žmonėms 
išpildyti blankas, kad gautą • 
pašalpą iš valdžios, apie sa
vuosius štai kaip rašo:

“Labai blogai su Komu
nistą Partija., kad ji nesirū
pina- •. .bedarbių. reikalais,, jei 
rūpi irgi tik medžiaginė jos 
pačios puse, o bedarbiai ap
leisti?’ .

Vadinasi patys komiui i s-. ' 
tai prišipažysta, kad jiems /

;seš.
Didele dalimi esąs leisin- 

yaš samprotaidmas, kad m(f.- 
šM atėmusi darbui jo sielą 
padariusi ji tik priemone 

i-tikslui pasiekti} sumecliąni- 
brnri veikimą ir tokiu, būdu 

amyba, 0(jui kūrybos lai-
vartojimo padan- • .

. . ■ ■ • . • • . ’ ■

• Kas sugrąžina nusidėjėlį I nvs,- pagimdžiusi naująr ei- ' v- • , v • T.; n •/. , v- u -v L , ■ . . . . į Masma, beevoliucionuoda-nw jo klaidos kebo, tas is. kmomj. kiniuos visuotinai tapusl valdo.
■riby y°, i patenkinti nevisada salima objeį.tu pasidarius!
uuu1X 'dP1ta<l 1,'a':ios<‘ ;niaSps(! Į savarankišku subjektu; tijJdarbininkiĮ 'reikalai nmaipi,

, / ‘ -_____ '' vėl . kilo nepasitenkinimasJ j,os- evoliucijos . kelią žymi o fpę doleriu gaudymas iš
• • Alokslas — galybe. Be abejo, dėl šito fakto abe- pagreitintas darbo- tempas, nęsūšipratusią darbininką. •

ir apdengs daugy!>ę nuo'de- 
imą. •. Jokūbas;

■ Niūksiąs — galvbė.

■■. Įkuršjaš .y
Kun. A. Miluko Paskaita 

193-1 ui.-balandžio mėli. 12 d;
Jennings Hali, Brooklyn, N. Y. .

:ja į; vienintelį, nedraudžia- .rudakeijtv pasiryžo tam tikrose .rinktinėse kny- f 
mą jam kelia — išt n ridiną../gose-— “^pandos -atgavimo 30-tiės m. sukaktu- ’ 

K- vėse” — atspausdinti kuo daugiausiai (kiek ’ 
susidominus tiu»iui .visuomenė parems) -Aušros' ' KO PASIGEDO , fotografiją. . Tu knygą spausdinsiš apie .1000

. - -jegzempliorių. Aušros puslapiu klišės po knygą
------- ■ ' i atspausdinimo bus pavestos Lietuvos LTiiversi- 
vamaiiėlią yrganas, žiąoda-jįe; Tuoini-m€isą tautos aukščiausiajai mokslo 
mas savo sėbrą skonį, pūro-. įstaigai, manoma prisiminti, kad- pasiskulnntą 
do tiek uolumo, kad. liet is vv|aįv|į savo pirm keleto metą nutarimą ats? 
kitą. Įaikrašcią reikalauja paukdinti . visą ketvertą metą Aušros fotografi- 
regisfruotii ‘ panelią *s‘ljast Vardai ši tu- knygų' prenunieraforiu biis j<r 
garsinimo. • ' -. - paskelbti. ~

“Keleivis’’ pareiškia. ne-
f pasitenkinimo, kad “Darbi

ninkas” nepadavė pilną ži
nią apie Kauno statistiką.

.. Mat, “Darbininkas” nutylū-.
■ jo, kad tarp-kitą miesto Į-

žvmvbiu
r'™ ^e^sD’ūotą (Pa1^-įleiskite mums • turėti kiek.--krašte -jie.negyventą, šią metą gegužės niėūriio 
hij . Iš to.linsvanuįnią laik-: ^dvarankiškiuno • ir panašią 7 dieną, linksmai minės garbingi >s mūsą perga- 
raštis daro išvadą, kad,  _no< paueĮįų — neįžiūrėti.. Jei'lės •'sukaktuves. Tą dieną.'.pirm 30-ies • -metą 

■ rįnt sužinoti apie kalbama nusižengimas prieš (1904-m.) rusą caro,. suyirššimto milijonu slo-
K sias registrantes, reikia skm ‘ •-• -
. tyli.“ Keleivis”.

Taįp,. tas. apsileidimas
' “D-ke” įvyko. Bet 'dėl to
•tiDrkui-’ netenką atsipraši-
rieti savo skaityto ją; nes jie

■ tokiais dalykais, nesidomi.
“K-vio” skaitytojai tokio

, ■rėgistraučiii ignoravimo, ži“
iionia, nepakęstą, taigi luis-

Kaune randasi • jsa]<vniaį. įsakymais, • bei . .Visi' kilnesnieji, lietuviai, - koki Ūme. pasaulio 
gyventų, šią metu gegužės niėiufuo

laikraštinę “etiką”, tai ines.vą .ir azijatą, pono, valdžia turėjo atšaukti.savo' 
šiuo atveju tą kaltę pasiinr 'paskelbtą. 1865 m«.karą musą raidėms^ kuriomis 
siuie.. Nors dėl užuojautos mūsą tėvai naudojosi šimtus metą, pasiskolinę, 
registrantenis “Keleivis’’ jas, lyginai kaip ir kitos civilizuotos , tautos,
gerokai susi jaudino, bet.. nuo senovės lotyną/’ . • • 
neatsiprašinesiiiie. Gal jam* Visokią pasaką pripąsakbta :Apie galinčius, 
ir taip pereis; ■ ( i kurie privertū galingos Rąsi’įos ponus likvįdim-
.v—.....—- /ti tąjį raidėms, išties mūsą raštams karą, Ne-

mėginsiu pakartoti- šitoje paskaitoje tas pasa-• Titigmyštė.— .jauno žino 
gaus kapai. J/.. Siįpirni^kas. Džteks- prisiminus,

atsirado vyrą, mokėjusią suraminti,., puolamus 
žmonclius, pataikiusią šiaudinėse pastogėse, į- i

- taisyti nepergalimas tautines .- sąmonės '.tvirto- i 
veš,- sumaniusius •pasekmingo apsigynimo pla- : 

•nūs. . .. * .•<. / • y
.' į. ■ Greitu laiku. (18.6S-—69. -m.), visi žinote,'-iš . 

Tilžės skrenda tūkstančiais “Perspėjimai”,-- 
“Prąjautiniai’’, “Iš teisybės”, “Šnėkesis”,. 
“Vargai” ir kitos garsios brošiūros, kuriomis 
70 metii žemaitis, visą Lietuvą nioko, kaip sa
vąją kultūrą apginti. Negana to.. Pasekmingaiu. 
kovos laimėjimui, visados / ir visur, gelbėdavo 
daina, giesmė. Žemaičiu ir Lietuvos Ganytojo 
artimesnieji: jaunesnieji dvasiškiai, “Palan
gos .Juzės” -— siuvėjai, “Antanai Tretininkai 
— mokytojai, “Saulėniškiai Seneliai” — uba
gai elgetos pradeda dainuoti “Atsisveikinimą 
•su Lietuva ir Dauguva”/ Greitu laiku . visoj 
Lietuvoj, abipus Nemuno, nuo Šešupės iki Dau
guvos,. iš rišu jauną krūtiniu pradeda išsiverž
ti skundas: ’

į' „Anei rašto, anei driiko- mums turėt neduoda; . ■
Sako; tegul bus Lietuva ir tamsį ir juoda; • 

. Kad. tu, gudai, nesulauktum. Nebus „kaip tu nori. ■ 

.Bus, kaip Dievas duos, ne tavo prisakai nedori”:
Netrukus ne tik jaunuoliai, bet ir seįiešnie-' 

jų kurią brangiuosius žiaurius prispaudėjas iš
trėmė “už Vralo, žemės galo”, išsklaidė “nė po 
savo šalį”, dantis sukandę,-baigė .nemirštamo jo 
“Anykščią. Šilelio ” autoriaus.giesmę.: -

. ‘'Neįveiksi; sūnau šiaurės Į mūsą Širdys tvirtos, 
. Seniai yra išmėgintos, seniai keptos, virtos. : 
.‘Neįveiksi! ant mūs širdies trupės tavo peiliai!
Ledai sutirps ant krūtinės, tą pats tekši eįliąil”

Sunkaus gyvenimo vargais, ndaimemis, per- 
sekrojimais išgudriuto vyro pamokyta tauta ne- 
t eįsingienis. prispaudė  jums nugalėt i pasirenkir 
jįasekmingiausįą .ginklą — draudžiamąją spau
dą-. Tai Į) rusai ir ją siundyfojai lenkai'vadino 
mūsą raštus/ IT’ūsuose ir Jungtinėse Amerikos mas, _ , ... . . v.
Valstybėse bevaro cenzūros leidimo ..spausdina-; Žema-it i jos’ apylinkėse, kad pažinus savo kraš- 
muš. : ‘ ; - .. . / . . ; •/•■■ '. _• ta. žmones, arčiau ištyrus ją būdą,

• Pirmuosius “draudžiamuosius” raštus išra
šė-ir ją plačiausiam paskleidimui, kelius nutiv-* » 
šė irgi tas pats vyras. Septynerius metus riisii 
žandarai ir šnipai sekiojo, jo pėdas, jį patį ir jo . 
padėjėjus net užsienyje kamantinėjo, už pini-. 
gus ir pačiu lietuviai tarpe rado, išdavikus, bot . - 
■tikro įrodymo' “senam žemaičiui ” prasikaltimo .
•aro valstybei negalėjo padaryti. • /

Mirdamas jis paliko Įeitus:. Sederd\ūeią ir jo. 
padėjėjus, atsirado aušrininkai, vėliau Varpo, 
Apžvalgos, Tėvniės, Sargo darbininkai. Valam ' 
čiaus kaulai- seniai jau kapuose ilsėjosi, o “svi . .
jo leidimu” šimtą šimtai 'knygą ..ir knygeliu iš 
užsienio nešė šviesą Lietuvonis. žmonėms.

Giliau mūsą kultūrinius karusi tyrinėjęs pro
fesorius V. Biržiška rašo, jog jis “pažinęs ru
są griežtą pasiryžimą surusinti lietuvius tiek 
pats, tiek jo padėjėjai pagamino visą eilę poli
tiniu brošiūrą, kur buvo suformuotos šią taikli 
Lietuvos skriąūdoš ir apčiuopiamai buvo nuro
dyta keliai, kaip jos reikia prašalinti... ”

Ruošdamieši prie 30-ties metą spaudos.alga- . 
rimo sukaktūvią, privalome savą domę atkreip
ti-į vyrą, kurį visi mušu praeities žinovai, pri- 
įiažišta, jog .rnilsiį istorijoje, sunkiausiais laikais 
žmonią švietimui ir lietuvybės idėjos •skleidimui.- . 
jis daugiausiai pasidarbavo, jis. bii.ro vvškupas 
Motiejus Valančius. .

Valančius gimė 1801 metais vasario. 16 diy- . 
ną, .Salantą parapijoje- iš tėvu ūkininlup Ketu- 
ripliktą metu tėvai atidavė Motiejų . mokytis 
Kalvarijos doinįnikoiią mokyklon, kurią.‘baigė . 
1821. nū, išėjęs visą 6 klasių kursą. 1822 m. sto
jo į Varnią. kunigą seminariją ir 1828 in. liko 

’ įšventintas kunigu. Saio jaunas kunigavimo 
‘ dienas pradėjo mokytojavimu Možyvimis aps

krities mokykloje... 1824 in. perkeltas Kražių . 
gimnazijom visą mokiniu įnytiiuas-. ir gerbiu-

atos.togiĮ mėtų mėgdavo laukriis. įvairiose •

/



Antradienis, /Balandžio 17, 1934. pa&fiiHO ko

BukimeIštikimi 
Savo Karaliui

GAMBR1DGE, MASS.
Bet gal Ims pasakys ši

taip: “Kadangi Išmintis y- 
ra Šventosios Dvasios dova? 
na, tad, kad 'įrodyti, jog, 
žmogus turi išmintų, šis. gė
lių auginimo pavyzdys visai 
netinka. Gėles gali užaugin
ti, žydas ir protestantas ir 
netikintis bedievis. Tad ir 
jie yra apdovanoti švento-. 
sios dvasios Išmintimi ? Kas 
nors paklaus.

Taip, kiekvienas žmogus; 
ar jis butų žydas, protestan
tas, ar visai netikintis be
dievis išmintį turi ir net 
piktoji dvasia turi išmintį, 
ir- tai ne bilė. kokia; . •-

Mat Dievas švenčiausioj 
?yrrejyliej,ntvertoiašT/viškf ~ 

•sutverė’ dangų. ir angelus 
. kaipo išmintingas . dvasias. 
Kaikurie iš jų nusklejo .ir ' 
virto piktomis dvasiomis,, 
bet išmintis jupse . pasiliko; 
Taipgi' ir žinogų Dievas su
tvėrė tobulu, apdovanojo jį 

. išmintimi. Angelai nusidėjo 
i ir virto piktomis, dvasiomis, 
į Nusidėęlami jie sutraukė ry
šius su Dievu, liko Jo prie
šais ir jau Šv. Dvasia jų iš
minčiai. nebevadovauja.

Taipgi ir žmogus buvo 
apdovanotas tobulų išminti- 

. . mi, bet nusidėjęs tą tobulu
mą suteršė, sutraukė ryšius 
su. Dievu .ir liko Jo priešu. .

Bet žmogaus Dievas pasi
gailėjo, davė, ir duoda jam 
progą savo klaidas p.ataisy- 

. ti. Žmogus savo klaidas gali

žinė jam nuolat išmetinės a, 
kad jis negerųi pasielgė. Są
žinės balsas, tai balsas pa
ties Dievo. Jeigu žmogus pa 
klauso to balso ir savo klai
dų pataiso ir gailisi jų pa
pildęs, tada ja santykiai su 
Dievu vėl. pasitaiso. Bet jei
gu žmogus to balso neklaus*) 
savo klaidoje gyvena ir dar 
daugiau^ jų daro, tada jau 
jo santykiai su Dievu yra 
visiškai nutraukti.

Pavyzdžiui m£n jiaČįam 
šio Straipsnio rašytojui keli 
metai atgal teko patyrti 
smarkių pagundų. Aš pra
dėjau jausti savo širdyje 
neapykantą prieš dvasiški-! Bet.Čia vėl kyla priešinga

L.D.S, Centro Pirminin
ko Laiškas Vajaus

Reikalu

jų. ypatingai, prieš vienų 
kunigų, kuris atrodė nian, 
jog jis. nemoka nei pamoks
lo pasakyti, nei melstis. Ką 
jis tiktai darydavo man at- 
rodydavo, kad jis daro klai
dingai. Mano širdyje buvo 
noras visame kame jam prie 
sintis. Neapykanta manyje

•_ gailos, sakramentą.^ Atgailos 
.sakramentas jau buvo žino
mas nuo senų senovės. .Skai
tome istorijoj apie Ninyvoš 
gyventojus, kurie darė ’.at-

•gailą. Taipgi daugelis kitų, 
kaip karalius Dovydas, ku
ris darė atgailų. Bet tų žmo 
nių atgailos pavyzdžiai ne
pajėgė pakelti kituose žmo
nėse dorovės; Kodėl 2 Todėl, 
kad žmogaus santykiai su 
Dievu . buvo nutraukti ir 
taip Dievo ir žmogaus pasi
darė nebeprieinama toluma. 
Amžinoji Dievo išminties 
saulės šviesa nebegalėjo pa
siekti žmonių širdies. Žmo
gaus dvasia pasidarė lyg ap
mirus,- be gyvybes; okas 
pats neturi -gyvybes, tas ir 
kitam negali jos duoti. Kaip 
floristai negali gėlės sėklai 
suteikti, gyvybės, jeigu, toji 
gyvybe sėkloje bus sunaikia 
ta, taip žmogus negali , pats 
savo jėgomis atgauti . dva
sios gyvybes./Čia reikalinga? 
pagalba iš aukščiaus.

Tuos santykius žmogaus 
'su Dievu pataisė ir sugraži
no jo dvasiai gyvybę Išga
nytojas Kristus, Kurs sykiu, 
buvo Dievas ir Žmogus, jis 
išaiškino atgailos sakramen
to svarbą ir vertęJis sutei
kė tam sakramentui, galybę, 
duodamas Savo Švenčiausią 
Kūną. ir Kraujų, per kurį 
žmogaus dvasiai gyvybė vėl 
tapo sugrąžinta. ..."

Kuomet, žmogus yra vie
nybėje. su Dievu, tuoinet Iš
mintis ir kitos dovanos ja? 
mė auga, plėtojasi ir išduo
da vaisius geni '.darbų. Tad 
kaip pažinti ir suprasti ka
da. žmogus .yra vienybėje su. 
Dievu ir kada Šventoji Dvą 
šia jo išminčiai vadovauja?

. žmogus tol yra vienybėje 
šit Dievu, kol jis. klauso Jo 
balso. Sakysime žmogus pa
daro klaidą, papildo kokią

i sunkių nuodėmę, jis tuoj pa 
junta savyje neramumą. Są-'

Lietuvių Diena
Naujoje Anglijoje - Marianapolyje

mintis. Ir kaip čia dabar ei
ti ir sakyti tam pačiam ku- 
nigtu, kad. aš jo nekenčiu. 
Čia vėl užvirę manyje vidu
jinė kova. Bet pirmutinė 
mintis paėmė viršų* Nuta
riau pasisakyti. Ir štai, ne- < 
spėjau aš tą pasakyti, kaip 

_ _ _nuo mano proto ir širdies
vis augo ir dėl to jaučiau di-Į tapo lyg'koks slogutis.nuim-. 
delį, neramumą- v Bandžiau tas. Aš pasijutau visai nau- 
mėlstis, kad tas blogas .minų ju žmogumi, ir tas mano 

ir po. kiek | nekenčiamas ir visi kiti ku- 
1 1 - -- algai pasidarė geri ir nieko

blogo juose nematau.
• Štai kitas pavyzdys^ kada 

katalikų vadas Popiežius iš
leido atsišaukimą, raginda-/ 
mas katalikus prie katalikių 
kosįos akcijos, ir laikraščiai 
tas jo mintis išgarsino; tai 
klausiu - vieno, . kito kunigo 
ką tas atsišaukimas reiškia. 
Ar Čia kokis naujas užma^. 
nymas, ar kas ? Gaunu atsa
kymą, kad Čia nieko naujo 

I nėra, tik paraginimas eiti 
j dažniau išpažinties ir dau- 
jgiaūs melstis. Manau sau: 
kam dar tas ekstra ragini- 

- mas, jei tas jau daroma.
Jaučiau. tokiu .atsakymu, 
kaip ir; nepatenkintas.. Bet 
pamaniau sau: ‘ na gerai, 
bandysiu dažniau eiti išpa
žinties. Ir čia pajutau, kad 
koks vidujinis balsas, liepia 
man rašyti. Bet manau sau, 
ką. rašyti, kad minčių nėra. 
Kokią temą pasirinkti ?' Pa
imu plunksną ir mąstau ką 
čia pradėti. Atsiranda ir te
ma ir mintys, ir pats neži
nau iš" kur’tas viskas. Tiktai ' 
jaučiu, kad mano protas 
darosi vis šviesesnis ir pra
deda geriąus suprasti tuos 
dalykus, kurie pirma nei 
sapnuoti nesisapnavo.

Dabar suprantu kodėl ku
nigai nemato reikalo .. daug 
ir plačiai aiškinti apie ka
talikų akciją, tik paragina 
dažniau eiti 'išpažinties. J ei
gų žmonės turės švarią sąži
nę, tai pati Šventoji Dvasia

tis nusikratyti,, i 
laiko, pajutau, kad man 
koks vidujinis balsas, tary
tum, sako-ir liepia eiti išpa
žinties ir pasisakyti, kad to- 
kos mintys mane vargina.

Balandžio’17, 1934.

Gerbiamieji.— '

Balandžio 22 d, “Darbininko“ vajus baigsis. Einant 
valdybos nutarimų, nuo'tos dienos. “Darbininko“ prenu
meratą Amerikoje vėl bus keturi doleriai metams ir už
sienin penki dolerįai metams*

Nuoširdžiai raginu visus pasinaudoti, va j aus metu su
teikta proga prailginti prenumeratą. metams tik už tris 
dolerius ir dar gauti Lietuvos Albumų dovanų.

Raginu visus, kurie nori suteikti dovanų saviškiams 
Lietuvoje — užrašyti jiems “Darbininkų“ visiems me
tams tik už keturis dolerius. “Darbininkas“ lankydamas 
Tamstų gimines per metus, du kart į savaitę primins 
jiems Tamstų gerų širdį. . .

Prašau visų,, kad Tamstos apie šį vajų papasakotu-, 
mete pažystamiems,. kurie ‘‘Darbininko’’ dar neskaito. 
Paraginkite, ir juos pasinaudoti Šia- proga tapti “Darbi
ninko“ nuolatiniais skaitytojais. , ....

Su tikra pagarba,

L. D.S. Centro Pirmininkas*,.

ė

1840 metais liko pakviestas profesorium į Vil
niaus Dvasiškąją Akademiją,'o 1842 m, su tuja 
mokslo įstaiga iškeltas į Petrapilį* 1845 in. po 
sunkios ligos grįžo. į Žemaitiją ir liko paskirtas 
Varnių seminarijos rektorium, Rektoriaudamas 
ragino jaunimą mokytis, kad paskiau.liktų nau
dingais tėvynės sūnumis, neštų jai naudą,

Žymi kun, Valančiaus įtaka buvo ir broliams 
kunigams. 1848. iii. atspausdino savo svarbų veir 
kalą “Žemaitiu/AViskupiste'? dviejose knyg'oše; 
1850 m. palikęs Žemaičių vyskupu, reikalavo, 
kad. kunigai prie bažnyčių įsteigtų ir globotų 
pradines mokyklas mažiems vaikeliams, Vysku
po ir jo kunigų raginami žmonės perpietėmis _ _
arba šventomis, dienomis idėiii nuo kitų pradėjo darbavosi parapijinių mokyklų steigime ir pa- 
mokytis skaityti. Savo senatvėje susilaukė pa- laikyme, rašmėdavo laišln.is.į dvariniiikus, pra- 

kąd lietuviai šydamas juos steigti parapijines mokyklas“.
gėdino vienas kitą, jei kas nemokė,]o .skaityti. Dvarininkai savo, antagonizniu užvylė. Va-

Valančiaus bendradarbis kini. A. Baranaus- laiičių, kaip skaitome “Mūsų.Raštų Istorijom 
kas (vėliau vyskupas), sakydamas.pamokslą jo jer’ ......
laidotuvėse 1875 in. birželio 1.d., galėjo liudyti, “ . ...... . v . ... . ... . , ..
kad “sodiečiai, pradžioje jo vyskupavimo nie-!ir sykių buvo bijomasi, kad ne’sutruktų tos ėko- lėta kartų mėgino prašalinti tą kliūtį,, rašęs 

.’ko•‘nemokantys; karštu jo žodžiu ir darbu para-luominės ir kultūrinės sąvaržos, kurios pirmiau(šnetimo ministeriui, kurio -žinioje buvo knygų 
ginti, išmoko skaityti, taip kaęl šiandieną negu j rišo “žmogelį“ (taip Lietuvos ponai vadindavo j cenzūravimas, bet šis-Valančiaus prašymas ati
tik retas ir tai tarp senųjų iš abiejos lyties kny- 1:-1V-J J--- ■*--1 .....
gos neskaito ir nesidžiaugiu •••dievobaimingais.

• uolaus savo Piemens, veikalais. Prasiplatinus 
. apšvietimiiį,' visi didieji prietarai ir nežinia iš- 

. nyko, kaip nakties tamsybės prieš saulės spin-

tri jotas vyskupas tos paguodos,

laidotuvėse 1875 hi. birželio 1. d., galėjo liudyti.

maž'.į Sibiru neištrėmė, jam .visaip- tų darbų tuo, kad knygos žmonių skaitomos.
kliudė, bėt vyskupas vis dėl to savo tikslo prie- ‘‘Tos .knygos“, anot M. Biržiškos,,“taip pla- 
jp:#kiek laiko bent. Žemaičiuose, ir liet visoje tinosi žmonėse, tiek daug jų ėjo į to meto žmo- 
Kauno gubernijoje, buvo nustota gerti valdžios nes, j(og didysis spaudos . leidinių Zavadzkio 
leidžiama degtinė, ir tmi’būdu visas tas Lietu- 'knygynas Vilniuje turėjo įsisteigti savo knygy- 
vos kraštas buvo paruoštas platesniam švietimo 110 skyrių Žemaičių gilumoj e, vyskupo sostinė- 
darbui. Vyskupas blaivybės dalykais rūpinosi ję Varniuose’’ (36.p.); per vienų dešimtmetį, 
atsidėjęs ir labai plačiai; rūpinosi, kad visose Wio 1855 iki 1864, buvę ‘.‘išleista -beveik 300 

knygii” (40 p,). .. ' ’ • .
mokytojai, valydami švietimo darbų, ir su vai- Pagal Baltramaitį. nuo 1533 iki 1845 m. bu

vo atspausdinta ' per 312 . metų — tik 298 liet, 
knygos, o per 30. metų (1845-^-1875 m. Valan
čiaus mirties metai) .buvę atspausdinta 552 kny
gos. Per 3O-ties metų Valančiaus darbavimosi, 
lietuvių raštų skaičius buvęs dukart didesnis 
nei per tris šimtmečius prieš jį.

Pagal Aleknų, prieš spaudos uždraudimą “di
delė kliūtis lietuviškų knygų spausdinime • buvo 
Stoka cenzorių,. mokančių lietuviškai. Paduotos 
Vilniuje spaūdinti lietunškos kn\ g(»s kartais 

‘Paremiamos, buvo žmonių ,laisvės dalykas labai ilgai gulėdavo cenzūroje”. Valančius ke«

parapijose, būtų įsteigtos žmonėms mokyklėlės:

kais kalbėdavo apie..blaivybes reikalingumą 
žmonėms*'.

. Anot Aleknos* liaudies mokyklas kurti kuni
gus ragindamas Valančius “tičins, kurie uoliai

'? . Ieškodamas prienamių, kaip pasek.nnligi.au 
pakėlus žmonių apšvietimą, Valančius suprato, 

. jog savo, tikslo, nepasieksiąs be karo prieš gir
tybe. Labai buvo liūdnas anilomet padėjimas 
Lietuvos žmonių: kas kaimas karčiama, o kur 
karčiania, ten netik laikas ar turtas,’bęt ir pro-, 
tas liaudies nykti* nyko. Vyskupui visu uolumu 
ėmus skleisti blaivybes idėja, teko, nekarta susi
durti su rusų vyriausybe, kuriai blaivybė buvę 
visai-nepageidaujamas dalykas.

“Musų Raštų; Istorijoj'»’■ proL AL Biržiška 
sako: “Valdžia vyskupų už tokius darbus ,be-

lietuvius. baudžiauninkus. Red.) su dvaru, kadį 
“geras, bet tamsus žmogelis” visai neišsprūstų 
iš bajorų įtakos.. Rėmė žemininkai (ponai* 
Red.) žemaičių dvasininkų švietimo darbų,.., 
bet sykiu ir su baime žvalgėsi į vadinamuosius 
“chlopomanus“, kurių nestoka buvo tarp; stu
dentijos, kunigų ir net žemininkų!.Galvodami 
apie “chlopoinainją ir. demagogines' tendenci
jas'’, žiūrėjo jie šnairuodami ir į vyskupą Va
lančių su jo 'aplinkybe 33 p.). ...-. ‘ .
... Per blaivybę pakėlus.šalies gerovę, per mo
kyklas ir mokytojus išmokius žmones skaityti/ 
Valai įeini, prisiėjo ir daugybė knygų parašyti, 
kad būtų kas skaityti. Įš savo, raštų, jis neieško
jo sau pilno, nė garbes., Nevisados net dėdavo 
ant raštų savo vardą parašęs. knygą, kartais 
dimaiiodavo .ją leidėjui, kuris .paimdavo visą' 
peilių ja pardnviiiedamas. Autorius tenkinosi.

anot M. Biržiškos,,“taip pla-

KVIETIMAS
Tikru lietuvišku nuoširdumu kviečiame į 

Naujosios Anglijos LIETUVIŲ' DIENĄ. Ma- 
.. riunapolyje visus Gerln Dvasios Vadus, Visuo- 

. nieįiės. Darbuotojus, •ProfesijoimhiSj'Biznierius, 
Chorus, Organizacijas-Draugijas-Kuopas ir vn 
są plačiąją Visuomenę, kad toji DIENA būtų 
pilnas' Naujosios Anglijos Lietuvių tautinio su
si pratimu, kultūrinio subrendimo ir sutartino 
verkimo pasireiškimas, Stiprinąs mūsų TAU
TOS kūrybines galias ir laiduojąs šviesią ateiti!

Kvietinio Komisija;. ■
. Kvin. Jonas švagždi^,
L.\Darbininkų. Sąjungos Pini liniukas.
Kun. Pranas J asilaitis, 
Blaivininkų. SUs-mo Pirmininkas.. 
Kun.Jonas Navickas, .
Marianapolio Kolegijos Rektorius.

pamokins...juos ką jie turi 
veikti, .

Pavyzdžiui mes cahibrid- 
giečiai turime, savo- mokyklą 
Seserų, vedama, kuri yru 
yg tas. gėlynas, į kurią, Die
vo Išminties . saule nuolat 
šviečia teikdama toms jau-/ 
noms. mūsų tautos gėlelėms 
’r- vaikučiams gyvybę,., ku
rios jojė, yra auginamos ir 
auklėjamos. . Taipgi. žinau, 
kad yra pas. mus gerų ir ,ga- j 
nų . žmonių, kurie savo, vei
kimų galėtų prisidėti prie 
tos mokyklėlės .ištobulinimo, 
bet neprisideda ir. dar net 
ardo ją, atimdami iŠ jos sa
vo vaikučius. Nors Bažny
čia ragina katalikus leisti 
savo vaikučius. į katali kiš
kas.mokyklas, bet jie, tarV-. 
tum, to raginimo negirdi? 
nesupranta. Reikia . žinoti, 
kad Bažnyčios, balsas, tai 
Dievo balsas ir męs jos bal
so- neklausydami, priešina
mės ir neklausome paties 
Dievo. . " ' •

Kodėl gi žmonės priešina
si . Bažnyčiai ir j os neklau
so? Ot supyko dėl kokių ten

mažmožiu aid kurio nors - 
kunigo, nebepajėgia to pik*. ’ . ■ 
t ūmo imsi kratyti, ir prieši
nasi.-

Broleliai, kam laikyti sa« 
vi > ši rdi s tuščiom i s, arba lot*. , 
sti jose berods, i r augti ker-

lems! • Apvalykinie pi rma.sa
vo sąžines. Jeigu kas,, - jau- . 
rinte savo širdy piktuiną, • ei
kite ii“ pasisakykite t:am pa- 

Įč.iani. nekenčiamam, kunigui.
Žinoma, čia tiktai reikia ti
kro nuoši rdaus noro ..tą pik
tumą nusikratyti. Tą atlikę? 
pasijusiine lyg* naujais žmo
nėmis, nes.Dievo malones., 
saulute nusišypsos mūs šir- -!.\ 
dyse ir jose, vėl suklestės 
kilnių darbų gėles, o. Šven
toji Dvasia pati pamokins .: _■ 
mus ką turime veikti. ■

" K

TĖVO B. M. PAULIUKO 
0. P. MISIJOS

Balandžio \ 16 — 22 dd., -• 
Šv., Pranciškaus Bažnyčio
je, Wilkes^Barre? Pa. . • ’• .

L GERU. KLEBONU IR 
MUZIKU DĖMESIUI

'davęs vidaus .reikalų ministerio nuožiūrai, o tas 
išmetfnėjęš netvarka, įsakęs tokiais reikalais 
kreiptis į vidaus reikalų ministeriją.., Lietų- 
yiškas knygas cenzūravo popas iš Pažaislio. 
Valančiaus rankraščiai’ išgulėdavę •cenzūroje 
per metus, ‘ ’

1922 iii. Švietimo Darbo 36 nv.. prol*. Vac. 
Biržiška rašo: “Į tbs kovos (už savąją kultū
rą) priešakį paties gyveninio buvo stumiamas 

. vyskupas .Valančius; ir. jis gerai supratęs*, ko
kia simkenybė. užgulė aid jo jau nebejaiuni pe
čiui nesikrato jos, bet atvirai .j ją. stojo.

Kaip lietuvybės- gynėjas — jis buvo vienių- 
tdlis lietuvis rašytojas ir veikėjas, kuris tuo lai-, 
ku vienas galėjęs sužadinti- tą atsispyrimo prieš, 
brukau tas .rusiškąsias raides jausmą/ be kurio 
;ą tik iš bauitžlavos atleisti lietuviai ūkininkai 
ja lėtų pasiduoti rusų Valdžios įtakai iv kovotla-

Brigados generolas Frank 
Sheiavood Cochen, kuris ga
vo. paaukštinimą į majoro 
generolo laipsnį?

Šią savaitę išeis iš spaudos . J 
• nauja .
. J KOMP. A. ALEKSIO

: parašyta, keturiems balsams.

į GIESMIĮ ŠV, JUOZAPĮ
i K21IXA jo centų 
IChorauis pei-kant . didesniam 
Ime skaičiuje duodame 50 
'nuolaidos.

■MBINMAS,,
366 W. BroadV’ay, 

So. Boston, .. Mass. .

■./.<• KRĄ^KPIE KULTŪROJ TUBTUS . ■. 
savo tautai, nes jie yra stipriausias ir patvariausias tau
tos buvimo pagrindas.'Jau desimti, metai leidžiamas lite- 
ratūros' mokslo, visuomenes ir akademiškojo- gyvenimo . 
iliustruotas, žurnalas :/•••'

einąs kas mėnuo sąsiuviniais.’po į)6 — 112 pusi.* yra ver- . 
tingiausias kultūros turtų aruodas? iš kurio turi semtis • 
kiekvienas, be pro lesijos skirtumo, Lietuvos inteligentas

šviesuoliš. Juo turi susidomėti ir Amerikos lietuviai . •
inteligentai. • '■ . ‘ ■ • ' • . • -

. Laikas tad užsisakyti “ŽIDINJ“ 1034 metams! 
Prenumeratos kaiiia; metams 45 lt. .pušim 25 lt. '. t.

: Adr. “židinys“, Kaunas, Laisves ak. 3. . ; : j

5

pasek.nnligi.au


• . t
Antradieni*, Balandžio 17, 1934. ■ 6. . O i

Įkas girdėti lieti
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS
ŠV. Elžbietos draugija, 

mėnesiniame susirinkime, 
bąt 9 d., parodė artimo mei
lę. R. •Ąlpksonicnė negalėjo 
užsimokėti draugijai duok
lių peį‘ 8. mėnesius, bet yra 
pareiškusi norą likti drau
gijoj narė.. Todėl klebonas, 
kun. R. M. Juras, paprašė 
draugijos ar negalėtų suras
ti. galimybių užmokėti duok
les už suvargusias nuo ne- 
darbo nares.

Tuojau finansų raštinin
kė, j. Čiurlionytė, perėjo ir 
surinko aukų užsimokėji
mui už 9 .mėnesius. Gražus 
ir pavyzdingas š.v. Elzbietos 
'draiĮgjjomdarbasr-

siems ginti Kristaus tikėji
mą. Jis taip pat pagyroj 
Lavvrence lietuvius, kad to
kiais sunkiais laikais, mes 
tokią gražią bažnyčią pasta
tėme. ’ < •

Iš kitų' kolonijų atsilankė 
sekantieji kunigai: Kun. 
Vasys, kun. švagždys, kun. 
Virmauskis, kun. Juškaitis, 
kun. Petrauskas, kun.. Knei- 
zis, kun. Strakauškas.

Priseila.

MONTELLO, MASS.

Antradienį, baĮ 10 d., 2 
Vai., šv. Pranciškaus para
pijoje, J. E. Vyskupas D. j. 
Špellman, D. D., suteikė 
Sutrirtinimo Sakramentą.

Sponsoriaiš buvo S. Čei- 
kauskas ir M. Buividaite.

Vyskupas pasakė pamoks
lą, patardamas vaikučiams 
visados atsinrinti,. kad yra 
kareiria'i Jėzaus Kristaus, 
ir visados būti pasirengti-

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J.
Ml»

■S*!
PAREIKIRKA S

..
Oklahoma valstybėje; -pavasario potvyniai pridarė daug nuostolių. Vienuolika gy
ventojų nuskendo., šis vaizdas imtas iš orlaivio parodo VVashita upeli netoli Eik 
City. Paprakai, pėdų pločio.

M'

KAIP BUVO IŠŠAUDYTA VILČINSKU ŠEIMA
Kovo 7 d. vakare Viltra

kių km’, žvirgždaičių y., 
šakių ap., to kaimo gyven
tojai pastebėjo Vilčinsko ū- 
kyje gaisrą... Subėgę atra
do viduje sužeistas ir nužu
dytus Vilčinskų šeimos na
rius. Sužeistuosius ir už
muštuosius iŠ gaisro ištrau
kė.;- Vilčinskij šudėge.. gyy. 
namas, ir visi kiti trobesiai 
ir gyvuliai, išskyrus vieną 
arklį ir kelis paukščius,. ’

Betninejant įvykį pasi-

Drauglja ’Šv* Kazimiero Se
serų Vienuolyne. . Dr-jos 
Centras ir šiandie tebesilai
ko.’Kovo 4 dieną, šių metų,

LDS. REIKALAI
Ateinantį sekmadienį, ba

landžio 22. dieną minėsime 
Šv. Juozapo Globėjo dieną.
8:30 val. iyte L;TDaT)jrBą^ jau švenfeme J5: metų “sūv 
jungos kuopos nariai susi: 
rinks į parapijos salę ir su
sitvarkė eis bažnyčion.

9 vai. bus laikomos, šv. mi
šios LDS. kuopos intencija.

Tad pageidaujama, kad 
kiekrienas kuopos- narys pri 
būtų ir dalyvauta šv., mišių 
aukoje. . . .

• Valdyba

kakti. ’' ’
Prabėgus penkiolikai me

tų draugijos istorijos • pir
mieji puslapiai, ; pirinieji 
protokolai bei pirmieji žin
gsniai ' be galo įdomus.

Pradžia jos, kaip ir visų 
kita, 'menkutė,, mažytė —- 
Tiktai sėkla, reikalaujanti 
priežiūros, kad iš jo užaug
tų didėlis medis. Susirinko 
niažas būrelis dr-jai įsteig
ti. šiandien mažai teturime 

■ tų, kurie draugiją tvėrė, or- 
iganizavo. Vieni jų jau am
žių aiakeles užmerkę, kiti 
aukšto. pašaiikimo vedami 

į (vyskupas Būčys,, kun. Kė-
. Balandžio 30 diena iki Ge
gužės T3 dieną pas kleboną 
kun. I. Kelmelį., 207 Adams, 
St. Newark, N. J.

Kun. J. Bružikas misijų 
metu platina laikraštį “Dar
bininką” ir Lietuvos Jėzui
tų leidžiamą “žvaigždę”.

Raginame užšiprenume- j 
moti. <

XE ANTRADIENY,. BET 
KETVIRTADIENY

JIauteli o-, Mfiss. -—Iš prie
žasties J; Ė. Vyskupo. J. J- 
Nilan mirties, Sutvirtinimo; " 
Sakiamentas ši. Roko baž- VySkupas Būčys,, kun. Kė- 
meioje. bus. teikiamas nei.ni(?ą^s) pifįenis darbams at- 

. antradieny, bet kėtvirtadie-1. - - :- -
ny, .balandžio 19 d.

CHICAGO, IIL
15 METŲ SUKAKTIS
Kovo 4 plieną, 1919 m., 

I Šv. Kazimiero dienoje, įštėi- 
Įgta. Akademijos Rėmėjų

e’;Sidavė. Dar įriti gyvenimo 
■ silpnybių liko liutraškinti. .

Tečiąu ponią Ajitrųiina 
Nausėdienė, viena' garbingai 
išsilaikė. Ji pirmoji ir da
bartinė pirmininkė. Ji daly
vavo pirmame, dr-jos steigi
mo sūsiriiilrime, kad ūe tik 
pasiklausyti, ką kiti kalbės,.

bet gyvai, ėmėsi darbo, ji 
paruošė konstitucijai proje
ktą, ji davė draugijai var
dą. Pirmasis protiikolas pa- 
zymi-TCrašritiiųkavo . gefbT 
Sesuo . M- Margaretajį kad 
“pmia Ikrnnnienė įneša, 
jog būtų š v. Pliilomenęs d r; 
ja. Gerb. Nausėdienė Įneša, 
kad vadintųsi šv. Kazimie 
ro. Akademijos Rėmėjų dr- 
ja. Saint Cnshnir Academy 
Auxiliary”. Tuo vardu drau 
gija yra vadinama*

Toliaus pi pinas* prote kolas 
žymi, kad gerb. kum Kemė
šis įnešė sutverti.nė tai di
dėlę .draugiją, bet tiktai, ko
mitetą. P-ni a Nausėdienė į- 
neša netverti komiteto o di
delę draugiją, kad pirmojo 
susirinkimo dalyvės, parva
žiavusias į savo parapijas, į 
draugijas, paaiškintų apio 
iiaujai susitverusią.' Akade
mijos Rėmėjų draugiją ii 
tvertų skyriuj Jos įnešimas: 
vienbalsiai, priimtas. Reikia 
pažymėti, kad ir tas pirmas 
susirinkimas . buvo sušauk
tas gerb. Nausėdienės, .ini
ciatyvą. Ji turėjo ganėtinai 
gabumų patiekti iiaujai

draugijai bemaž visus pla
nus, ir sukviesti tų laikų k<> 
lonijii veikėjus.

Renkant pirmą Cenl ro 
Valdybą, ponią Nausėdienė 
liko veinbalsiai išrinkta pir- 

‘mininke, kuri 'ir po ši’ai die
nai .tas; -garbingam pareiga^ 
eina*, kitaip sakant iš pir
mosios Centro Valdybos, iš 
į ii rniųjų, * ji vienatine tai p 
ištikimai -išsilaikė. Sykiu su 
pii mibinkavimo pareigoiųis. 
teko jai. ir .didelė •.atsakomy
be. Pirmieji dr-jos žings
niai,, pirmieji . darbai buvo 
toli nelengvi. Visuomene-ne-, 
buyo prie to. priaugusi.. Jai 
dalyka s buy< >' visiška i .nau- 
įas. Reikėjo, gauti visuome
nės. ' pasitikėjimą pirmiau, 
.išaiškinti- draugijos tikslas, 
o paskui tikėtis paramos, ..

Čia- prisiėjo daug -rašyti 
ir dar daugiau. kalbėti. Bet 

. turint žymiausią i r iškalbin
gi aitrią lietuvaitę; priešaky
je lengvai dalykai Įjynesi.

Gerb. Nausėdienė yrr 
daug gražių ypatybių savi 
ninke. Ji 'už tai dėkoja Die 
vui. Ne. visos tą dovaną turi. 
JJ rašytoja ir ypatingai ge.-

jas Vilčinskus atėjo kaimy
nas M. Barzdaitis ir kalbė
josi įv. ūkio reikalais. Maž
daug po valandos: laiko pa
sigirdo šūvis, ii .Vilčinskas 
įasijuto sužeistas. į ranką. 

Vilčinsko šeima, pamačius, 
tad buvo šauta iš lauko pro 

‘langą, tuojau užgesino •.švie- 
■stmir-pasislūpU—už—pečiauri 
Tuo tarpu Barzdaitis. išši’ 
skubino pažiūrėti, kas 
darosi;

Po poros minučių į 
ri.nskio ” kambarį įėjo 2-^-3 
vyrai ir užsidegė šviesą, Vic 
lias iš jų priėjo prie Vilei Vi
skio šeimos,' pasislėpusios 
už .pečiaus, ir, atstatęs re
volverį Vilčinskienei prie 
galvos pareikalavo ..atiduoti 
2000 litų; Vilčinskieno; sake-

ten

Vii-

si pinigui neturinti. Tada 
plėšikas, pamatęs nieko- ne- 
Įjosiąs, paleido yilčinskiėnei 
šūvį ir vietoje nušovė. Pa- 
o pradėjo šaudyti j kitus, 

šeimos narius. Paleido vie
ną šūvį stačiai į burną jau 
anksčiau sužeistam Vilčins
kui, bet šiam tik dantys iš
mušė Vilčinskas tuo. tarpu 
liko gyvas, Plėšikai, palei- ■ 
dę visą eilę šūvių ir ’

įsitikinę, lįad Vileįn/ilco 
šeimų visa išpūdyta .417- 

•rietis, dar vis dėlto no- 
. ręjo įjribdiyfį ir prade-

įo kapoti kaštanais 
it—kitai s Murktas. Paskui,, 
paėmę iš lovų šiaudų, nnė^ 
jo į namo, antrą galą ir pa
degė, norėdami, kad lavonai ’. 
sudegtų ir neliktų jokių žy
mių. Žudymo metu stebuk
lingai išliko nesužeista pas 
Vilčinską gyvenusi jų gimi- 
naitė Kalvaitytė,-17 mt. am
žiaus. Ri, pajutusi, kariant- - 
ram namo gale jau dega, iš
šoko ųrn langą ir su subč* 

;. gūsių kaimynų pagalba iš- 
' nešė lavonus ir sunkiai su- .. 

žeistuosius, tačiau trobesių 
, ir viso inventoriaus ir gyvu

lių nepasisekė išgelbeii —
( sudegė.
i Vilčinskas iš 8 į. 9 d. nak- 
. t į Viltrakių kaiine, pas kai-, 

myną. mirė. Kėvelaifis jia-

Et

Jni clėl naujų ekonominių gerybių pamiršti sa-’jr dveja tiek jiems mokėtų, nebūtų gana. O to-Įritąs knygelės. Bet spausdindami išmetė kai 
Irię žmonės argi gali dailiai, kraštą valdyti ?. / kuriuos katalikų šventuosius it apleido -maldė-

Kl. Kas yra žandarai?. les už šventąjį Tėvą su Vyskupu
At. Žandarai yrą tai prasti burliokai ar žy- kanf. pagadino tas. knygas tikėjimo;daiktuose, 

dai į kariuomenę paimti, paskirtį į žandarus ir 
pastatyti miesteliuose; • . .

Kl. Kam gi juos viršininkai pastatė*?
At. Pastatė, idant dabotų bet kurio žmogaus.

. Kl. Ar gerai daboją žandarai ? '
At. Tiems,, kurie juos pastatė, rasi, ir gerai 

daboja; . bet katalikams yra tikra, Viešpaties 
Dievo rykštę; - neš nė vienam neleidžia liuesai 
atsidvėsti, ne ’rienanų kaip norint, pašnekėti,. 
Lenda visur:'į karinamas, į žmonių, ponų, ba- 

: jorū namus, pagaliau į bažnyčias. Visur to ty
koja, idant kurį žmogų įkąstų. Vos ką paregė-- 

j jęs,. tuojau praneša aukštesniems viršininkams, j pilnas melagystės. ' 
Itie vėl nieko nesiklausdami' aptartą deda į kali- -1 
nę. ąr uždeda štruopas. Kai kurie žandarai bur
liokai yra ir geri; bet žandarai, žydai į masko
lių tikėjimą krikštyti, yra nedoriausi. O tačiau 
daug jų. yrą tarp žandarų.

b) Valančius apie .maskolių .užsiinojĮnius,
(Kat. Baž. Varguose.)

“Jei inąskoliąi norėtų iš jūsų'atimti “Auk- *ti. Ti'Jčl Katalikai niekuomet nė vieno .tokio 
so Altorių”, ir. kitas maldą knygas; negalėtu-1 Kalendoriaus nepirkite, nei skaitykite. ; 
mėt jų atiduoti. Senuose amžiuose pagonys ieš-; Nors slaptu-.mokykite savo vaikus, lietuviško 
kojo švento rasto knygų.; Katalikų Bažnyčia-'rašto iš senų Jūsų knygų. Tegul kielcvionąs. vai; 
visus žmones, .tokias knygas pagonims atidavu/kas turi knygas, lotiniškomis raidėmis , sįjąus- 
rius, palaike atstojusiais nuo tikėjimo. Mūsų i din tas. Kad tos. būtų ir brangios,‘(Tilžėj pigiai 
maldų knygos .nė trupučio nėra priešingos vy-1perkamos yra), tačiau pirkite, duokite vaikinus 
resnybei; jeigu tas atima.be pinigų, padaro ne- ų. liepkite iš jų melsti lig gyvos galvos”. ’ 
teisingai, yra paprasti plėšikai. Žandarai kn> * ’ * *

kurią patys-žino esant svetimą ? Čia jau bet kas gas užvis iš moteriškų išveržę,, patys, parduoda
• supras, dėl ko maskoliai yra lupikai, dėl ko ap- 

deda perdideliais .mokesčiais, kuriais nėbe.tųr- 
ftingą padare.visą Kaimo guberniją; dėl. ko gy- 

■ ventojų reikaluose ifeima ūė plunksnos, kolei.
reikalą turįs neųžsimokės. .’

’ šioj gadynėj visr viršininkai ima didžias ai- 
algas; todėl garniai važinėjas, mūša kortpmis, 
gyvena iškilmingai ir geria be galo. Jeigu kas

vo. pilietines pareigas... Valančius stoja i ko
vą ir sumezga pirmutinę, kad ir siaurose ribo
se, aktingą lietuviu politinę programą, kuri;vi.e-. 
špatąvo iki pat Aušros laiku, kada liko formų-' 

' luotą nauja tautinė programa, kiek anksčiau 
jau užgimusi atskirų, naujos kartos inteligentų

’ tarpe. . ’ ”

. Pasiklausykite keleto trumpų ištraukų iš tų 
Valančiaus politinių brošiūrų.

a) Iš “Prajautimo”:
Klausimas. Kas tai yra maskoliai?
Atsakymas. Yra tai žmonės savo raugu dvo

kiantys, viršininkai’ truputį pašiškiitę, burlio
kai bai’zdoti, it ožiai.

Kl. Ar geri yra maskoliai? . . . _ ■ .i 
. At, Giliojoj maškolijoj sako esant ir gerų 

žmonių; sako, svečius su ' džiaugsimi pri
imant, vaišinant, mylint; bet pas mus. atvažiuo- 

. jantys vos ne visi niekam, nedera.
Kl. Ko važiuoja Lietuvon maskoliai U ■'

. - At. Vyresnybė, šalin pavariusi .risus virši
ninkus, katalikus,. atsiunčia iš Maskolijos savo 
žmones. Vienus, kad Lietuvoje kraštą valdytų; 
Jutus,-kad jos vaikus mokytų; trečius, kad jos 
vaikus gadintų,, ir ketvirtus, kad katalikus sau
godami vargintų/ /.

. Kl. Atsiųsti maskoliai ar gotai valdo?
At. Reik, žinoti;, jog maskoliai niekuomet ne

myli savo tėvynės: to tik daboj a;, kad jiems Im
tų gerai; kad jie pinigu gautų. Jeigu tokie yra 
tikrajai. Maskolijai, ką gi sakyti apie Lietuvą,

•I tie vėl nieko nesiklausdami aptartą deda i kali

žodžiu sa-

Todėl Katalikai, nors pabūtumėt maskolių rai
des,-vienok niekuomet nepirkite tokių -knygų, 
nei skaitykite, nes galite suklysti tikėjime. Jei
gu kuris, pirko, tegu sudegina. .

Dar maskoliai išspausdino . keletą, knygelių 
suvisu maskoliškai, Katalikų. tikėjimui būtinai 
priešingų; tas. antmeta jūsų ..vaikams, mokyklo- 
se esantiems; ir liepia skaityti. Jeigu vaikai,na 
nio sugrįždami, parsivežtų, tėvai katalikai tur: 
neskaitydami jas sudeginti. Dar savų vaikus tu
ri perspėti, idant priversti tokias knygeles skai
tyti. niekuomet jomis netikėtų ir žinotų esant

■i

Maskoliai spaudina lietuviškai maskolinemiš 
raidėmis Kalendorių. Regėjau jų vieną; pra
džioje, rodos, padėtas jūsų Vyskupo parašas, 
tačiau tas Kalendorius didžiau pridera masko- 

. 1-iams kaip Katalikams. Užvis pridarai to Ka
lendoriaus pilni yra daiktų priešingu. Katalikų 

į tikėjimui. Tur būt, Vyskupui pasirašius, pridė-

žmonėms. / ‘ • “ . • .
. Kad vargų su biauriais žandarais neturėtu

mėt, .išeidami iš bąžnyčioįĮ paslepiate. Jei baž
nyčioje pradėtii grobsivti,-pakelkite didį kleger 
sį, nes užpuolė jus ‘Dievo namuose plėšikai. . •

Jūsų taip ]iat nelaimingoje gadynėje masko
liai išspausdino <Viiniuje lietuviškai .maskoliš
komis .raidėmis: Aukso Altorių, ĘvangeĮiją.ii

: Kas nori aremu -tąs piritiąsias “draudžiamos 
spaudos”- kregždutes pažintų teskaito Docento 
J; Tumo .veikalą: “Motiejus Valančius žemai?- 
eių Vyskupas* Maskoliams Katalikiis -Persekio
jant”., Kaunas, Žinijos Bendrovėj 18-1 as leidi
nys,. 1929.. šitą. paskaita -ruošiant be. išvardytų 
Arei kalų pasinaudota A. Jakšto surinkta medžia
ga pirm 20,metų knygutėse.apie. lO.metų spaii- 
dos sukaktuves.-. \ ••

ra kali)ėtoja;.'Jos prigimty- guldytas Vilkaviškio .m. Ii- ' 
je yra — būti vadove.. Kai- goninčję, ir jo gyvybei pa- 
ba jos tiek įtakinga, tiek įja • vojaus nėra.
sitikimą, kad galinama' šim- j 
tas pasekėjų, pritarėjų..

Gęrb. Nausėdienei pirmi
ninkaujant, vadovauja n t, 
Rėmėjų draugija išaugo iš 
to niažo.grūdo į didelį medį. 
Jos planas tverti, sky
rius. kiekvienoje* parapijoje 
rado derlingos žemes, prigi
jo, ir išduoda vaisių; P-nia 
Antanina žinodama, . kad. 
niekas: pasaulyje ant vietos 
nestovi, kad kas nekyla auk
štyn, tas puola žemyn, dabo-. 
jo organizacijos eigą teikdą, 
ma inspiracijų skyrių atsto-. 
vėins, kad palaikius tą bran
gią vienybę, kuri, taip švar 
bi draugijos augimui. .

švęsdama 15 metų sukak
tį, Akademijos '..Rėmėjų 
draugi ja surengė didelį balų 
kietą Antaninai Nausėdie
nei pagerbti. Rėmėjos norė
jo bent dalimi įvertinti, jos 
didelį pasiaukavimą šiai or
ganizacijai nuo pirmų još 
dienelių. Barikietas įvyko 
kovo. 4' „dieną,. Akademijos 
Auditorijoj.

Vietoje buvo užmušti. Vil- 
čihskiene, 50 metų, ir 40 m. 
tarnaitė Elžb. . Kudirkaitė.
Sunkiai sužeisti pats Vii- \* \ 
činskas, 63 metų, ir .jo gimi
naitis Kėvedaitis,19 metų. '
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Krim. policija, beaiškin- 
damą įvykį, nustatė, kad už- / 
puolime dalyvavo Prancka-. 
būdžio k. mažažemis. Norkc- 
•liunas. Nuvykus jo suimti, 
tas, pamatęs policiją, prisi- . • 
dėjo prie smilkinio revoįye- . ..’ . 
rį ir nusišovė vietoje. Taip 
pat' suimtas antrasis užpilo- ..
Ūkas,. Barzdaitis, kuris pri- . ' 
si pažino kaltas it papasako
jo, kad Vilčinskus užpuolę 
tik jiedu du. Užpuolimą, su
galvojęs Norkeliunas ir j iš 
visus iššaudęs, taip pat da- .
vęs jam mitrą j į revolverį. .

Krim. policija aiškina, ar 
nėra daugiau tam. užpuoli
me dalvvių., ■ • •

l)r. Nevi! Monroe ITop- 
kilis, inžinierius iš Nevy Vor 
ko šu jo naujai išrastu apa
ratu, kurinoiiii nulio , klau
sytojai. gali pareikšti . ar 
jiems skelbiamas. prognn 
nias patinka ai* he. .Ta nu^ 
tboda jis Vadina paudidbal- 
savimu”. ..

Žmogus tik tiek žniogus, 
kiek jis valios turi.

įįr. Augustinas.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus, musų išeivijos. .

įžymaus poeto kun.. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim-. 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam- . 
šta ją įšigyj.ęs.

Knygą gražiai ątspausdin- 
a i r t tiri 191 pusi.. Jos kai
ta $L50. Bet dabar “Darbi

ninko ’f spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra gėriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią . 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM..
* .- 366 W. Broadrcay, 

South Boaton, Mmi. .
•1 ;
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Nusa-Tone

PAIN-EXPELLER

AVANORIO EIMUČIO MIR.
TIES SUKAKTUVES

KAUNE SULAIKYTI DU 
HITLERININKAI

KAUNE IŠEINA 115 BERIJO.
DINIŲ LEIDINIŲ

gegužinė^Šių; vasarų sueina 
lygiai 35 metai. šioms, su- 

, Šiam

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” nervais — jaučia- 

t tęs silpnas ir pavargęs. — tik pusiau 
’ žmogus.; Jeigu-. taip, štai geras toni

kas, suteikiantis geresnes, (liepas.

VALOMI KLAIPĖDOS 
VOKIETININKAI

1

»■.

mtradienis, Balandžio 17, 1034. BARBtKINK3C8

1918 metų pradžioje dar 
aivo neaiškių kas. Didįjį 
iarą laimės: ar Vokietija ar 
Ūtos prieš ją kariavusios 
valstybės. Tuo laiku Lietu
vą buvo užėmusi vokiečių 
kariuomenė,8 tani čiį įvai- 
?iausi.omis rekvizicijomis a- 
ino gyventojus ir įilūšė kra- 
;to turtą. . .

Vasario 16 d. paskelbtoji 
Lietuvos nepriklausomybė 
iuyp tik ant popierio. Ne- 
iiūrint to, kad visame kraš- 
:e? siautė netvarka, plėši
kais; į Lietuvą veržėsi bpl- 
jevikų, lenkų gaujos, Vokie- 
ija Lietuvai neleido kurti 
iavo kariuomenę. Tik 1918 
nėtų pabaigoje, kai visiems 
jau buvo aišku, jpg Didįjį

mutį nukovė. Pabūgę savo 
kraugeriško darbe, vokie
čiai norėjo pabėgti, bet .Kau 
no komendantūros kareiviai 
juos suėmė- . Pasikėsinimo 
nietu Amerikos misijos vieš-' 
buty nebuvo.

■Žuvęs ■ savanoris Pranas 
Eimutis buvo . labai . iškil- 
nmigai palaidotas. Kauno 
kapinėse, .'dalyvaujant Ame
rikos .misijai. •

LIETUVIŲ AMŽIUS VIS 
ILGĖJA

priešininkai, vokiečių ka- 
Liiiomenė turėjo iš Lietuvos 
trauktis.: Bet ir tas trauki- 
masis Lietuvai ranįvbės nę- 
:lavė. Paskui vokiečius pėda’ 
pėdipn Lietuvon veržėsi bol
ševikai. . E .

Tokiomis neramiomis ap- 
linkybėmis Lietuva 1918 m. 
lapkričio mėn.. 223 d. kraštui 
giiiti pašaukė savanorius, iš 
ktirių vėliau, išaugo Lietu- 
vos kariuomenė. Dalis pir
mųjų savonorių gynė Lietu? 
vą nuo besiveržiančių bolše
vikų, kita dalis viduje kovo
jo su visokiais banditais., 
slaptais valstybės* priešais 
ir kitais neramiaisiais gai
valais.

Savanoris Pranas Eimu
tis- buvo paliktas Lietuvos 
vidaus tvarkai ginti . 1919 
nu kovo 18 d. rytą į Kauną 
atvyko Amerikos pagalbos 
misija. Ji buvo apgyvendin
ta dabartiniame Lietuvos 
viešbuty j p. Tada dar Kaune 
tebesančios vokiečių karino* 
menės dalvs susitarė atw-Y- 
kusią Amerikos misiją nu
žudyti ir tuo labai * supyk*- 
dinti vos. besikuriančią. Lie
tuva su tada’-daug-galinčia 
Amerika.

. Prie. ’ Lietuvos viešbučio 
amerikonus saugojo clu lie
tuvių kariuomenės savanų-: 
nai Eimutis ir jo drau
gas. Apią. 12 vai. prie vieš
bučio privažiavo pilnas, vo
kiečiu kareivių automobilis, 
Jie pradėjo, veržtis į viesbūį 
tį. Vokiečiams kelią durtu
vais pastojo Eimutis. Tada 
vienas vokiečių kareivis 
dviem brauningo Šūviais Ei

kad ir kai tame Klaipėdosl tijos valdininkai, Stieck ir| Gyventojų sudėtimi, Kau-lfikriais apskMeiavim a i s, 
krašto autonominės valdžios 
policininkai ir ' valdininkai 
taip pat dalį'iTiudavo prieš
valstybiniame darbe.. Tas, 
žinoma, teisingumo - orga
nams dar. labiau sunkina 
tikrųjų, kaltininkit suradi
mą ir tieson pabraukimą..

tiJVSJ OvlCCJai Al >1J vcuivjų. otivictAiJUA, . įLMiUIS <ipt>KclAvJ.člv 11U iv A S,
Rosfeld. Abu, ttauge sų tai nas- visiškai' panašus į didie-1 bendrai Kauno petijoclinių 
dymo- byla, perduoti valsty- liūs Europos miestus, tai-Reidinių — laikraščių ir žli
bes saugumo poliai, jau .  --------------- j , . ... y

j ■■ . <- i-,—    - ■ '

35 METAI, KAI BUVO PIRMO
JI LIETUVIŠKA GEGUŽINĖ

- Moksliški tyrinėjimai pa- j 
.roclo, kad daugelis tautų 
žmonių amžiui nuolatos il
gėje. Tai paeina nuo vis kas 
kart tobulėjančiu ir sveikes
nių gyvenimo sąlygų* Sun
kios . ir nešvarios gyvedimo 
aplinkumos jau. pačioje jam 
iiystė j e siigadina vaTkn or
ganizmą, nuo kurio nesveb 
kūmo padidėja žmoiiią mir
tingumas' ir ” šutruinpčja 
žmogaus amžius.

1 . Lietuvej'e vaikų mirtingu
mas dar. yra didelis. Ypač 
jis ryškūs. ŽeimUtijo,je — 
Teisiu, Tauragės ir Rasei- 
nių apskrityse. Tačiau gy
dytojai mano, kad neilgai 
ti'ukus. sis vaikų mirtingu-, 
mo procesas sumažės, ir nuo 
to lietuvių tautos prieauglis 
tada padidės. Tiesa, lietuvių 
tautos prieauglį dar suma 
Žiną išeivybė. Nežiūrint tot 
lyginant kitų tautų prieaug
lį su mūsų tautos tokiu pa
čiu prieaugliu matyti, kad 

. lietuvių daug daugiau priau 
ga, negu kai kurių kitų tau-

Kovo 22 d, Kauno viešo
sios policijos valdininkas ė- 
jo pro žiemos uostą. Du .vy
rai nuo baidokų jam šaukė: 
“Heil Hitler” ir kėlė ran
kas ankštyn. Valdininkas į- 
spėjo, kad čia Lietuvai o ne 
Vokietiją ir, kad čia toki 
Šukiai draudžiami. Tadą a- 
bu vyrai policijos valdinin
kų išplūdo biauriausiais vo
kiškais keiksmo žodžiais.

Tilo laiku atvyko ir kitas 
policijos valdininkas. Jie a-

- Pirmoji lietuviška geguži
nė,. turinti tautiško, atspal
vio,, buvo 1899 metais birt 
Žulio 12 d* netoli’ Šiaulių.

Vėliau, apie Šiaulius pana
šių gegužinių buvo ir dau
giau, Jose iš. visos Lietuvos 
suvažiuodavo tautiško ■ dar
bo veikėjai ir čia tardavosi 
lietuvių tautos reikalais. Ta 
da rusų žandarai lietuviams 
sūširiiikimų daryti neleis
davo, tad nors gegužinėse 
būdavo stengiamasi skiepyti 
lietuviška mintis. Tokios 
prieškarinės lietuvių gegu
žinės turėjo didžiausios tau
tiškos reikšmės.

Nuo pirmosios lietuviškos

sulaikyti./Vieną sulaikė, o lygiai 35 metai. . Šit 
kitas bėgdamas ledu įkrito j kaktuvems pąminofi, 
į aketę. Jį. nuo nuskendimo Kuosa aš įvairių, vietos orga- 
sulaike policijos valdiiiinkaiĮmssacijiį .atstovų 
Ištrauktą iš vandens ir aną komitetas. Manoma šį 
sulaikytą nuvedė į policijoj 
nuovadą;. Vedant abu sulai
kytieji plūdo policijos, val
dininkus. ir grasino, kad jie 
Uuž tai' atsiskaitysią, kai j 
Lietuvą ateis Hitleiis1’, Po
licijos nuovadoje išaiškinta, 
kad abu suimtieji yla Vokie

čiavimais, Lietuvos gyven
tojai nustato tokį vidutinj 
lietuvio amžių: 1893 m, šis 
amžius buvo tiktai 35 metai 
1913 m. — 44 mt., 1932 m. 
— 52 mt, Kaip matoma, vi
dutinis žmogaus amžius Lie
tuvoje vis ilgėja.. Tai dėlto, 
kad gimimų ir mirimų'skai
čius mažėja. Žinoma, ilgė
jant vidtitiniain amžiui, ii-: 
giau ir patys žmonės gyve
na. ... Tsb.—-

. Neseniai Valstybes saugu
mo organai išaiškino, kad 
žymios Klaipėdos vokieti
ninku partijos. tikrai, dirba 
priešvalstybinį darbų. Basi*: 
remdami tautai ir valstybei- 
saugoti įstatymu, Lietuvos 
teisingumo organai Klaipė
dos vokietininkus ' pradėjo 
tardyti. Tardymas parodo, 
kad vokietininkų veikėjai 
visų, laikų turėjo, glaudžius

yra -užvardinimas TONIKO, kurį Ųy. 
dytojas Specialistas išrado,- ii? kuris 
dabar • parduodamas visose vaistyuv- 
Cibse. NU'GA-TON'E ' yra kombinacija 
tam tikru tonikų.' alteratlvų, kuriuos 

■štimųlluojti; atgaivina '-visus organus 
duoda naujų gyvenimų, ir energijų. 
,Įųs Valgysite. gėriaus, — miegosite 
saldžiais. Tūkstančiams -vytą- -iy- mo* 
terų tapo pagelbėta. Trisilešinities dlts 
nų " troatirientas už Vienų ■ Dolerį — 
gaukite tikrų j į- — garantuotas.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas 'skubus būdas sulaužymui per* 

salimo krutinėję,.tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutino 
su- flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito-.- 
kt*' gydymasis-paliuosuoja SUsikimsima 
krutinėję .visokių glitumų ir skreplių.,

Neapleiskite peršalimus krūtinėje, nes 
dainai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių Uždegimaš, influenzu, grv 
pas ir kt< Tuojaus. išsitrinkltę Palu- 
Kxpeneriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bačkutės. t 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaicnkli.

‘ santykius su Vokietijos šmo 
gikais, visame krašte rengė
si prie ginkluotų ‘sukilimo. 
Per kratas pas įtartinus as
menis buvo rasta " ginklų, 
atsišaukimų nukreiptų .prieš 

. Lietuvos..; valstybę. . Aišku, 
kad tada. Klaipėda>s. vokieti- 
ninkų vadus palikti laisvėje 
buvo negalima, nes ' tai yra 
pavojinga valstybės saugu
mui ir vidaus tvarkai.
• . Lietuvos teisingumo orga
nai; turėdami aiškius, tardy
mo davinius, įsake svarbes
nius Klaipėdos • v<?kietinin- 
kų vadus — (Į.i\-Neumauą, 
vinį Sašą ir prokurorą vpn 
Roppą suimti ir pasodinti į 
kalėjimą. Be to, paaiškėjo,

riuosepvyrų yra daugiau,/ ne i-nalu — tiražas siekia 250.- 
gu moterų. Kaune. kiekvie- ()()() egzempliorių, kuriu be- 
nam 100 Tyrų tenka 90 mo- veik puse tenka ’ Aūkiškajai 
tėrų. Tuo tarpu kitose Lie-į spaudai. Tsb.—
tuvos, vietose 100 • vyrų tėti- --------——
ka .110 moterų. ‘ IS MILIJONIERIAUS —

Nežiūrint to, kad. moterų —ELGETA
Kaune palyginti su vyrų . ----- - ’
skaičiumi, kaip Ir trūksta, Atrodo, kad tai ąmeriko- 
tačiau čia neištekėjusių mo- įriška istoriją. Tačiau ne. 
terų yra 17 nuošimčių dam di atsitiko Kaune, kur au
giau, negu, kitose Lietuvos taįrė nuostabią istoriją, Ne-: 
vietose. Šiuo metu .70 proe, seniai į Kalino .seiielių .prie- 
Kauno gyventoju skaičiaus Maudą buvo priimtas buvęs 
(apie 30;000 žmonių) yra į-'ndlijonįerius Z.. Jam gimus, 
vairių fabrikų, įmonių, susi-i ievai padėjo kūdikį ^ ant 
siekimo ir kitų sričių darbi--Ivienos svarstyklių lėkštės, o 
įlinkai, . Tsb.— J. Mią pyle auksą. Kiek svė

rė kūdikis, tiek aukso buvo 
išdalyta pavargėliams. DL 
dysis karas ią bolševikų re- 
voliuci ja sunaikino Z. še i-

Tėvų Marijonų 
Misijos

Kovo 28 — Bal. 17 Jei, 
Apreiškimo parųp., Brook- 
lyn, ■ ’N, Y. (Kum A. BŲb’ 
lys, M. L G):

Balandžio. 23 — 29 dd. — 
TJtiea, N^Y.ų kųn. Cikota. ’

Balandžiu 30 ~ Gegužes 
13 dd. — Šv. Kazimiero pa- 
rap., Philadelpliia, Pa. 
(Kum A. Cikota, M. I. G).

MARTYNAS JANKUS-

susidarė 
į jubi

liejų paminėti irgi geguži
ne, su plačia programa, dai- 
noniis,.sportu. : ,. . .

KAUNE YRA'NEDAUG NEIS- 
TEKĖJUSIU MOTERŲ .' -

‘Šių metų pradžioje Kau
ne b.uvo 102.750 gyventojų;

. Prieškariniais I a i k a i s Mili
Kaune perijodinės spaudos .P’hieiitis 7j. atsiituro Kaune, 
feyčiirAK‘buvK~GiTdaBĮŪ^^
Kaune išeina 115 . perijodr-Vc> senatie, baigia senelių 
niiį spaudos leidiniui Tarp' d1*!ęgkudąjo.• /] ąčįau senelis 
jų randame gausią kasdien P esisliui if Iž i n, bet rum ia i sau 
nine spauda, stipria ūkiniu- Mdžią ..paskutines .-^- gyve- 
kų/ spaudą, didėlį skaičių inmu»-.dicmas, nuolatos pas- 
savaitiniu ir mėnesiniu. iei-prisimiiuinuose ir 
diniu įvairiais. kiaušiniais, naudi.daniasis uluona prieg- 

laudosė kūriai savo, laitai bū 
tų. galej ęs... pastai yti ištisu,? 
rūmus.- ■

.Nieki) neveikti':—reiškia 
nu )kyt i s .daryt i J dogą..

. Krafis..

Kaune .. kasdien išeina 13 
dienraščiu, iš jų. 6 lietuvi^- 
1d, 4’ žydiški, 2 rusu ir vie
nas lenku. Bė to,.. 1 dukart- 
savaitĮnis, 27' savaitiniai ir 
40 mėnesinių leidinių, Ąpy-

Mažosios Lietuvos patri- 
jaTchas (dabar eina 76 me
tus) didelis kovotojas už.lia 
tttviškumąir lietimų sava
rankų reiškimąsi Alaž* Lie
tuvoje, šiomis dienomis lan*. 
kėši Kaune, ir skaitė paskai-. 
tą. Jankus, papasakojo pino- - 
štelį žinių iš . savo atsimini- . 
jnų, šį tą iš' dabartim,o Maž. 
Lietuvos lietuviu gyvenimo 
ir padare keletą pastabų dėl 
dabartines taktikos Klaipė
dos krašte. f
. Jankus buvo ypač jauni-- 
mo eiituzijastingai sutiktas. 
Jankus vėl išvažiavo į savo 
Bitėnus. •

Kuris užkemša ausis, lie- . . 
norėdamas varguolių 'skun
dų girdėti,- tas irgi' Šauks, 
bei nebus išklausytas.

Saliamonas.

LIETUVIS SCANDINA- 
VI4N-AMERIKAN UNI

JOS TARNYBOJE

P-NAS J. JANUSE, . JR.
—(JANUŠKEVIČIA).

Lietuviams' gerai žinomas Ame
rikos Lietuvių filmininkas ir Lie- • 
tavos filmų.-gamintojas, p. Juozas 
Jaiįush Jr., — Januškevičia, ta- . • 
po. paskirtas Skandinavų Ameri-, 
kos Linijos, Lietuvių skyriaus, 
vedėju, 27- AVhiteliall : 8t., New . 
York, N. Y,. į.

Seandinavian. American Linija 
kas metas rengia dideles ekskur
sijas į Lietuvą, visa kelione jū
romis iki Klaipėdai, šių vasarų,' 
linijos laivais plauks' sekančios • 
žymesnės ekskursijos į Lietuva,

Lietuvių Agentų Laivakorčių — 
fru junga rengia dvi dideles eks
kursijas į Lietuvų ant Skandina
vų Amerikos Linijos laivų.’ ,1’ir- • 
moji- ekskursija išplaukia' iš. NeU' 
York, Gegužes 12 d, laivu “S. 
S. United States.” Antroji jų 
ekskursija išplauks, .iš Nėxv Yoriė,- 
•Rugpiučio .11 d,,- la-ivu “fr? S. • 
Frederik VIII.” ;• " .’ ■ j

■ Vienintele' ekskursija j’ Lietu* ■ .. 
vos Eucliaristinį Kongresą, . r.oą- 
gia Amerikos.' Katalikų Fetlvraei--■ 
ja ir po jų vadovystė.

Ekskursija, išplauks iš ' Nevr 
York, Gegužes 2(> <L Skandinavų . 
Amėrikos Idilijos didžiuoju vėlia- r 
vinių laivu S. Frojctik 
•VIII.’' Visi keleivini važiuojant 
su .Ynienkos Katalikų Fędėraet* .- 
jos ekskursija Į Lietuvų,. išplaiu • 
.idant, bus p. Janitškoviciaus ąū- 

. i'iimuott ant .krutamu paveikslų, 
kurie \ elraus biis rodomi Lietu
voje zir Amerikoje. v • .- ;



.ntradienis, Balandžio 17, 1934. . DARBI NIKK AS • , '■ ■ ' ... ' ■ " ’’ ’ v . 8.

Waterbury, Conn.
fivenfo Juozapo Lietuvių 

Mokyklos Pempijondi
Šiomis dienomis Water: 

ury’io lietuviai gali džinu? 
lis naujais.sporto laimėj i- 
lais, būtent: (T) mūsų Pa- 
apijinės Mokyklos vaiku* 
tai hasketballininkai laimė- 
y viso VVaterbury’o miesto 
\arapi j i ui ų, Mokyklų Lygos 
empijoiiatų. ■. Buvo dvi se- 
i ji. Lietuviai laimėjo ąbi- 
vi seriji, tuomi likdami tos 
atal ikiškųjų mokyklų Ly- 
os. Čcmpijonais.; , . -

ii Švč. Marijos ir švento 
*etro ir Pauliaus airių pa- 
apįjos, bet jie prieš mūšų 
aikučius, tai tiktai šiaudai, 
lūsų vaikučių “voaeh7’ yra 
markus lietuvis vytis .losi
ąs ‘ Boley’■. Jokubauskas. 
am priklauso beveik .Visas 
reūitaš,. Mes jam dėkojame 
ž jo sumanų darbą;
(2) Tai mūs suaugę Tirtu- 

iai -Lietuvos, gyčiai irgi ne- 
tsilieka, bet smarkiai, žcn.-. 
ia pirmyn. ’•■ Jie bando su- 
liekti Naugatuok Valey ir 
liinet i daugiau negu vieną 
Vąterbury miesto ..čempijo- 
ata. Jie anų dienų supliekė 
isai nemiėlaširdingai iki 
rol aukščiausiai. stovinčius 
aneralds iš Naugatuck ra?

Studentes ana vakarą liko 
•tikrenybe,. kūoinet daugiau 
70 bovvlerių ir jų svečių su
sirinkti pas Lift-theLateh- 
Inn. Ten jie gardžiai valgė, 
linksniai Šoko,’ draugiškai 
šnekučiavosi ir klausėsi. Į- 
vairių kalbėtojų.

Vakaro vedėju buvo ' ger
biamas bo\vling . draugijos 
vadas Juozas Dubauskas, 
Maldų atkalbėjo prieš vaka
rienę- kunigas Kripas, val
gant Vincas Bidevičius pa
linksmino visus savo, links
momis dainelėmis. ’ 

■ Prin<a7bassakedato 
Aukštakalnįai (Hill ir Čob 
ney), advokatas Balanda/ 
Chemikas Kankalis,. kunigai 
Valantiejus, .Kripas ir Kin
ta iš Elizahetli, Now Jersey, 
graborįus Stokes. • .

Buvo .išdalinta gražios do
vanos už pasižymėjimus bo- 
vvlinge, už high single, high 
thiee, peiTeet attendan.ee ir 
taip toliau. . •

Paskui visi bei visos šoko 
iki vėlumai. Vienu žodžiu vi' 
si praleido', labai linksma* 
laika. . ~

Iki šiol negirdėjau nieko biznieriau inžinieriai ir’ vie- 
nei nuo vieno gerbiamo kle
bono. . ' •'

Kaip dvasios vadas Stu
dentų- organizacijos . Ame
rikoje, aš esu pasiryžęs lan- time’\

nu žodžiu-1 isi lietuviai, ku
rie tik gali.

Ten pasimatysimo. Priža
du jilms iš širdies *‘ex!trą

kytis ten, kur tik man lai-į ' :

Mirė (rarsns . Biznierius. ir 
. Veikėjas

Tai a. a. Simonas Cibuls
kis. Jisai buv<i per visą sa
vo gyvenimą pavyzdingas 
katalikas ir karštas lietuvis, ■« . •
Jisai dalyvavo risame^ kata
likiškame ir liętii viskamo 
darbe/ ■ ’ ’

Priklausė. pį;ie Lietuvos 
Nepriklausomybes Klube,
Eikš, Vi Imu Vaduoti V^

ir prašau visų Gerb., Klebo
nų, kad neatidėtų ir tuojau^ 
parašytų man arba St. Vai
čaičiui, Marianapolis Kole
gija, Thompson, Conn.

Mažai beliko laiko iki Stu
dentų Seimo. Būtų labai ge
rai, kad kiekviena lietuvių 
kolonija ne tik turėtų, kuo
pų, bet,kad ii1 jų delegatai-' 
ės dalyvautų mūsų . Seimo, 
liepos 2 ir 3 dienomis Lietu- 
rip/ Kolegijoje, Thompson, 
Conn.

Kunigas Kripas labai 
prašo ir jisai noriai lankys 
tas vietas^ kurios į jį laiku 
kreipsis. Tat laukiame.

J/irc Pranas MitlecJtis ’ « ' *. ’ ’ .
Jisai irgi buvo .didelis biz

nierius ir geras lietuvis ka
talikas. Turėjo kelis gava
džias ne tik Waterbūryj bet 
ir Oakville. Visi jį pažino
jo kaipo gera lietuvi .ji* pa
vyzdingą. katalikų.

Reiškiame jo šeimynai ir 
draugams, prioteliams • gi
liausios užuojautos. ;

Pirmasis Budynių Minstrel, 
IVaterburyį ■. .

Balandžio. 1L, švento Juo
zapo milžiniškoje salėje, 
AVatefbury, įvyko švento 
Juozapo parapijos Mokyk** 
los Alumnų Draugijos vaka-

Pranešimas ir Kvietimas
LDS. Connect icut valsty

besapskr i č i o pusmeti nis sų- 
važiayimas įvyks gegužės 6 
d., š. m., šv, Jurgio parapi
jos . saloje, 443 Parį 
Bridgėport, Conn. Kviečia- j 
me Gerb. LDS. Conn. - j 
kričių kuopas išrinkti atstos' 
vus dalyvauti suvažiamo, j 
nes turime svarbių reikalų j 
išspręsti. Svarbiausia . gal 
tai Gegužinės ir organizac.i-. 
jiniai reikalai.

Kuopos prašomos paga
minti. įnešimų ir įduoti; ats
tovams.

Primenamo, kad Bridgo-
1 ; porto LDS. 39 kp. tą dieną 

J *’' rengia vakarą. Tai biri ge- 
ra proga visiems tą vakarą 

■aps-; pamatyti ir išgirsti naujie- 
^nybių; ■’• •

Kviečiamo
LDS. Conn. Apskričio 

Valdybą
Pirm. J. Mton cianas 

■ RašLB; Mi ei anie n ė.

Valio, Lietuvos Vyčiai! 
ie. dar los su Emeralds ir 
ir būt bus. gal utinas’i s 
tlayblT arba net ir,“pay- 
rf’HV ’ :: ’ ■
Alės nei. kiek neabejojamo 

pie mūsiškių, laimėjimus 
alutiniame lošime ir net e* 
•inie pasiryžę i ‘ betyti’.
Tik gaila', kad mūsų mei’: 

aites Aliininietys nelaimėjo, 
empijonato ir mūsų bo\vle- 
iai — Hbiy,Name Leaguc. 
>et kur čia viską apžioti ?.
Ir taip lietuviai stipriau 

likosi negu kitos tautos 
porte ne tik AVaterbury,. 
et ir kituose miestuose.

Itųdentų Botrling Baiupet. 
lipte ką ilgai švaroj o’ vie* 

iniai lietuviai studentai h'

Tėleplione Stagg 2—1-109 =
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ALEKS, RADZEVIČIUS | 
G R Ą B O R I U S Į 

402 Metropolitan. Avė. I
: BROOKLYN, N. Y. . • Į 

Priešais Apreiškimo parapijos į 
jBažiiyčia ' .. ,|

Parsamdau Automobilius Ves-į 
Tuvėms, Krikštynoms ir viso- Į 

• •• kiems pokyliams. t

NOTARY' . Telefonas:Į
PUBLIC • • . STągrg 2-50431

MATTHEWP1BALIAS
(BIELIAUSKAS) , .

LAISNIUOTAS
GRABORIŪS

. 660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y, ’. 
Plilldat {rengtos dvi. koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliūdima valandoj kroli)- 
kltės pas. mus,. Piltai* n (iv Imas yra 

I užtikrintas Ir už prielrmma kainij.

Š11 n (lentų Mėnesinis 
Susirinkimas

Pereitų sekmadienį įvyko 
mėnesinis lietuvių studentų 
susirinkimas. Tai buvo lie
tuvių kalbos skyriaus kam- 
baryje,/ senoje mokykloje. 
Susirinko .apie 50 studentųi- 
cių. •

Buvo labai rimti ir įdo
mūs dalykai svarstomi. .Skai 
tyta prezidento, visos Stu
dentų Ih’augijos Amerikoje. 
Jono Morkūno; laiškas.

Kalbėta apie busimąjį lie; 
tuvių studentų seimų, kuris 
pyks Maiūanapolio Kolegi
joje, liepos 2 ir 3 dienomis. 
Buvo perskaitytas progra- 
ino turinys. Visiems labai 
patiko. Manoma,.; kad bus 
daug delegatų beį delegačių 
iš AVaterbury. ' ; .

Kalbėta apie vasarnamį 
dėl vasaros', kur galėtų vyk
ti ir rinktis studentai,, mau
dytis ir turėtų ‘dog-roasts;’ 
ir tam panašiai savo pasto
gėje. Taipgi neužilgo bus 
Studentų šokiai. Tam yra 
komisija iš 6. :

0Nutarta, (ką ir. patariame 
daryti visoms studentų kuo
poms) turėti vakarą Studen 
tų bei Alumnų — Seitdrau- 
gių Konstitucijų svarstymą. 
Kaip reikalinga Amerikos 
piliečiuL nors sykį į metus 
peiskaitytį. Amerikos Kons
titucija, taip lygiai. • reikia 
visoms kuopoms ir pavie
niams nariams; perskaityti 
ir svaidyti šias, dvi Konsti
tucijas, ypatingai Studentų 
artinantis Seimui.

Siittientų Prašios Vado
' Pr.ašynias

Centro Valdybos Komisi
jos susirinkime buvę nutar
tu, kad Dvasios vadai apsi
imtų lankyti Naujosios An
glijos kuopas ir steigtų nau
jas arba .stiprintų senąsias;

Be to Dvasios Vadas pra
šo, kad kur galima Studen
tų Kuopos eitų “in eorpo- 
re” prie .Komunijos liepos 
menesį, sekmadienį prieš 
Studentų Seimą. Tai būtų- 
labai gražus dalykas ir pa
rodytų, kad, mes . studentai 
kaip ir vyčiai ir Marijos 
Vaikeliai rūpinamės ne tįb 
mokslu ir draugiškumu, bei 
ir dvasios reikalais.

Tai rišii studentų kuopų 
prašau, tai apsyartyti ir lie
pos 1 dieną, sekmadienio ry? 
rytą eiti prie bendros Komu 
tujos. Ačiū.

.Conn. Litli ua n i, a n C ath oli cs ’
■ . Victory Banąuet

■■ CLC.r arba Connecticut 
Catholics turės vėl savo tre
čią-iš eilės. Victory. Banųuei 
Pernai įvyko New Haven, 
kur klebonauja kun. Vincas 
P. Karkąuskaš.

Šįmet įvyks Bridgėport, 
Comi. j kur kįebonou j a kun. 
Matas Pankus, geriausiame 
Bridgeporto vieš b ū t y j o 
Štratfield.

Kainos labai mažos ir vi
siems prieinamos. . Tikimės 
turėti iki 2-300 žmonių kaip 
ir pernai, jau tiki etai par
davinėjami.
, Kalbės Bridgeporto Mies
to AIayoras Jarper P. Levy 
(ačiū kunigui Pankui, kuris 
pasirūpino jį gauti). Kuni
gas Pankus man praneša, 
kad Bridgeporto miesto ma
joras mielai apsiėmė ir ten 
tikrai bus. Taipgi bus vie? 
nas kitas įtekmingas kalbė
tojas. :

Visa CLC.. valdyba labai 
pram' lietuvių iš visos Conn. 
Valstybes atsilankyti į va
karėlį ir prižada jūmsJ'ey- 
tragood tirnė”.

- . Lietuviai . pasirodykime 
kaip pernai New.. TĮavene 
pasirodėme. Tuomet bus gar 
bė lietuviams ir mūsų CLC. 
Organizacijai'.

B auklėtas įvyks balan
džio 27, (šeštadienio vaka
re) Hotel Štratfield, B.rid- 
geport, Conn.. ■ . ‘ .

Pageidaujania, kad jauni
mas daliYautų. ir mūsų ku- 

• ingai, profesijonalai advo- 
;1 kataij daktarai,’ dentistal,

jungos ( Kur jisai ypatingai 
dąrbari>si), L, Darbininkų) 
Susi vieny ji tuo ir daug kitų, 
Buvo pirmininkas ir vedė
jas Brassco Bottling MTorfa 
Korporacijos. Išaugino gra
žių katalikiškų Šeimynų. Vai 
kai pasižymėję moksle. Vie-

NEW BBITAIN, CONN.
UŽUOJAUTA ’

Rei škiame gi 1 ią užuojautą 
p. M. Cįbūlskienoi ir šeimai 
netekus mylimo vyro ir tė
vo a. a. Sim’ano Cibulskio., 
Lai priima jį Visagalis Die
vas į. savo dangišką karali
ją. Linlcime jums ramybės.

nas W. Stokes ir Henry 
Greinėn

Daug svetimiausių ir lie- 
tuyiams atėjo į val<arų ir 
dalyvaim programoje. Susi
rinko, nors ir labai Ivjo, la
bai daug visokių žmonių lie
tuvių ir svetimtaučių.

nas baigia mžinierystes. mo-, pelnas.ėjo pusiau alumnų 
ksliis „tur būt. Rėnsellaėr, j draugi jai. ir parapijai.
Troy, Now York. •’.Pasidarbvo-labiausiai-šie:.

Jisai, kaip jau sakiau,-nie! kunigas Ražaitis, ai tumių 
kuomet neatsisakydavo- dir-J draugi jos dvasios vadas, a- 
bti organizacijoms; arba pa-’ kudu Jonas Stokes (gra 
rupi jai. . jisai su savo tro-1 bėrius ir niesininkaš)^ Pil
kais ir automobiliais labai | Brien ir kiti.
dane; pasitarnąvo mūsų. pa-.| Jie atspauzdino didelę ir 
rapijai'. , ;

. Reiškiame giliausios už
uojautos likusiems jo liūdin 
čios šeimynos nariams ir na
rėms ir norėtume paguosti 
juos tuomi, kad. jisai vienu 
žodžiu buvo geras, ir pavyz
dingas Dievo vaikas ir Ka
talikų Bažnyčios sūnus ir 
nuolatinis pildytojąs. jo ir. 
Jos įsakynin. Lai. ilsisi' Vie
špatyje- •. ' .

Buvo labai gražios laido
tuvės,. kurias aprūpino Die- 
lininkai graboriai. ŠV. Juo
zapo par.'. bažnyčioje atlai
kytos iškilmingos šy. mišios 
prie didžiojo altoriaus ir 
prie šoninių dvejos mišios. 
Prie šoninių altorių laikė 
kunigai Ražaitis ir Gauron- 
skąs, o prie didžiojo alto
riaus laikė patsai klebonas 
kunigas Valantiejus., Jam 
asistavo kunigai Vaškelis iš 
New Britain ir Kazlauskas 
iš Ansonia^..; : ‘

Mišių metu prie altoriaus 
sėdėjo kunigai: Peckoveski 
(lenkas) .klebonas iš Union 
City ir kunigas Bakūnas. .

gražią programą ir surinko 
daugiau Aimto dolerių. Tas 
parodo, - kad lietuviai ' turi 
Watetburyj' daug. prieteli ų 
iš svetimtaučių.

Buvo šokių, magiškų štu- 
kų, dainavimo, juokų ir mu
zikos. Tęsęsi daugiau kaip 
valandą. Paskiau buvo Šo
kiai. •.

Kalbėjo kun igas. Valan
ti (‘jus ir padėkoj o . visi ėms 
už paramą.

Buvo daug svečių kunigų*. 
Vaškelis, Gradeekis, Bakū
nas, Kazlauskas ir Wirkus; 
.daktarų.: Aukštakalnįai, ,Bą 
landa,. Jonušaičiai ir daug 
kilų. . ' '*•

Vienu žodžiu vakaras bu
vo labai sėkmingas v Tenka 
padėkoti, tiems, kuine - nepa
tingėjo ateiti ir paremti.

* .* ■ *.
Lietuvis inžinierius Mate

matikos . Profesorius. Tai 
Juoząs Stiklius, inžinierius, 
kuris dabar mokyto jauna 
matematikos CWA Cainps’- 
ėje, Tąrrinton, Conn.

Sveikiname Juozą, gabų 
ir gerą kataliką.

•stiprybės bei riįlies Dievu- 
je. ■ ; y ' .

/l . B. Miriuiigi.

C. BBOOKLYN, N, Y.
LDS. 10 kp. mėnesinis su

sirinkimas peikei iamas iš 
15 d. balandžio į 22 d., nes. 
tą dieną yra.mūsų organiza
cijos patrono šventė ir ją 
mes iškilmingai rengiamės 
švęsti. Tą dieną, 9 vai. ryte,: 
kuopos narių intencijai, bąž 
nyčioje bus šv. mišios. Mūsų 
klebonas kum N. Pakalnis 
žadėjo pasakyti pamokslą 
apie' kata! i ki škąją spaudą.

■ Susirinkimas įvyks tuoj 
po darbininkiĮ. intencijos,šv. 
'mišių ;(10 vai,.). Visi.nariai 
raginami ' dalyvauti mišiose 
ir susirinkimuose.. , •’

Tą. dieną bus priimami ir 
nauji nariai ir užrašinėja? 
mas •laikraštis “ Darbi įlin
kas”. •

Šioje kolonijoje yra se
niausia LDS. kuopa ir labai 
pavyzdingai Barkosi. To
kioje organizacijoje verta 
priklausyti.

■A.Špaicis^
LDS. 10 kp. raštininkas.

HARTFORD, CONN..

merginų klubai, bet kodėl 
ne Vyčiai ( Aj' ri to pa- 
ties jaunimo organizuojama 
klubai? Ar negalima. Vy
čiams padėti? Kuo Vyčiai 
nusikalto? . Ai*'.jie. nesidar- 
būdja. Bažnyčiai Ir .Tautai ? 
Bet dabar tik ir girdžiamd 
M Club’V ^Cliib”. ;

Turime Cohm Valstybėje 
Lithuanian Catlmlics arba 
C, L. C. Bet apart surengi
mo pikniko Bristoly ir baii- 
kieto,. tautiniame veikime 
jie niekur nepasirodė. .

Vyčiai per daug metų čia 
gražiai gyvavo ir jų darbais 
gėrėjomės. Ąr negalėtų būti 
tas pats ir dabar? Taip, 
galėtų, tik reikia noro, ir 
prijautimo. .

Conn. Valstybėje gal ge
riausiai ir gražiausiai gy
vuoja tai. Waterbury Vy
čiai, nes jie turi globėjus, 
ypatingai daug dirba su Vy 
čiaiš, kiek man teko patirti, 
koinp. A. Aleksis. Jis net. ir 
chorą turi Vyčių vardu.

Taigi ir Hartfordo Vy
čiams laikas atbusti ir- pra
dėti. daugiau veikti savo or
ganizacijos vardu. Besiklau
sydami-į “elub” nei nepa
matysime kai p • jlaskęsimc. 
amerikcmizmo bangose.

Dirbkime Vyčiuose ir kel; 
kime lietuvių; vardą tarp ki
tataučių. .

DARBAI
. Šiame. mieste darbai kiek 

pagerėjo. Bet. užėjo streikų 
banga. Jau streikuoja Hart- 
Arrow Electric kompanijos 
apie 1300 darbininkų. Taip
gi rengiasi . išeiti į. streiką 
Pratt. Whitney Ai.rėraft, 
l'ndenvood ir kitos. Dievas

Hitlerio • šalininkai. suruošė demonstraciją Brooklyn, N. 
Y. Nazių.. priešai demonstrantus užpuolė ir apkūlė kaip 
šis paveikslas parodo.

Šioje, kolonijoje įvairumo 
netrūksta, tik kai kada ko
respondentai. ne taip para
šo, kaip ištikiu jų įvyksta. 
Štai “Dnrbinįnįm” Velyki
niame numerv buvo parašy
ta, llad Vyčiai gražiai pami
nėjo savo patrono šv. Kazn 
miero dieną, eidami bendrai 
prie šv. Komunijos, čia ko
respondentas nežinojo daly
kų, ar apsilankė su.teisylk>.

Taip, bendrai ėjo prie Dic 
vo stalo, hęt ne Vyčiai, tik 
Šv. Trejybės par. mokyklos 
Alumnan

Nors pakartotinai L. Vy
čių Dvasios Vadas kun. Va
lančius spaudoje , “Idarbi
ninko” ir .kitur;, ragino Vy 
čius, kad bendrai eitų prie 
šv. Komunijos, bet. . mūsų 
Vyčiai nepaklause/u gal no- 

. bųvo kam'paraginti. Orga- 
Įluziiojamu • jaunų. vyrų ’ iv

tik žilio kuo tas visas judė
jimas užsibaigs. Patartina 
lietuviams nestfėiklaužiauti 
ir streikų; metu užsilaikyti 
ramiai. Jeigu visi darbinin
kai būtų susipratę,; vienin
gai: išeitų į streiką ii* neitų 
streiklaužiauti. tai ir strei
kas nesitęstų ilgai ir baig
tųsi darbininkų laimėjimu. 
Lietuviai; darbininkai pasi- 
rodykime visur susipratu
siais ir vieningais.

• . • • ’ . Teta.

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

Gerb.. skaitytojų ir prietėlių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biimieriųs, kurio 
skelbiasi '‘Darbininke?? Nuėję 
daryti koki bižnį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą Darbinin
ke.” Tokiu būdu ^biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininko’’ apsimoka. .

attendan.ee
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