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Federacijos Naujoji 
Valdyba

Cleveland, Ohio — Pe
reitą savaitę pasibaigė A- 
merikos Lietuvių Katali
kų Federacijos Kongresas.

Federacijos Valdyba su
darė šie mūsų išeivijos žy
mus asmenys:

Pralotas M. Krušas, 
Dvasios Vadas; Dr. Ra
kauskas, Pirmininkas; ku
nigas J. Simonaitis ir adv. 
Česnulis, vice-pirm.; Leo
nardas Šimutis, sekreto
rius; kun. M. Kazėnas, iž
dininkas; kun. J. Balkū- 
ras, informacijų biuro ve
dėjas; kun. Albavičius ir 
kun. Karužiškis, kontrolės 
komisijoje.

Naująją Valdybą sveiki-

MOKYTOJAI GAUS 
ALGAS

Chicago — Rugp. 25 d.. 
James B. McCahey, Chica- 
gos mokyklų tarybos pir
mininkas užstatęs miesto 
nejudomą turtų, gavo iš- 
Reconstruction Finan c e 
Corporation 22,300,000 do
lerių paskolą.

Tais pinigais apmokės 
algas šio miesto mokyklų 
mokytojams, kurių “ yra 
14,000. Jiems miestas ne
mokėjęs algų per septynis 
mėnesius.

$52,000 UŽ GRĄŽINIMĄ 
VOGTŲ PINIGŲ IR SU
LAIKYMU PLĖŠIKŲ

New York — Rugp. 25 
b., United Statės Trucking 
Corporation, savinink a i 
šarvuoto automobilio, ku
ris buvo Brooklyne sulai
kytas plėšikų ir 427,000 
dolerių iš pavogta, paskel
bė, kad jie sumokės 52,000 
dolerių dovanų už sugrąži
nimą vogtų pinigų ir sulai
kymą plėšikų.

Policija surado nuskan
dinta motorinį laivą, ku
riuo manoma, kad plėšikai 
pabėgo. Vėliau valdžios a- 
gentai sako, suradę gara- 
žių, kuriame laikomi auto
mobiliai, kuriuos plėšikai 
vartojo užpuolime.

KINIETIS TAPO VIE
NUOLIU

Springfield, Ky., — Rug
piūčio 17 d., Šv. Rožės ba
žnyčioje, pirmasis kinietis, 
Brolis Thomas Dominic 
Paul Chang. O. P. iš Foo- 
chow, Fukien, Kinijos, pri
ėmė apžadus ir tapo pri
imtas Dominikonų orde- 
nan. '

Prieš atvykimą Ameri
kon Brolis Thomas mokė
si Foochow ir Shanghai 
miestuose. Per pastaruo
sius du metu jis mokėsi 
Providence kolegijoj, Pro- 
vidence, R. I. Sekančiais 
metais jis stos Dominiko
nų filosofijos mokyklon, 
River Forest, IR.

name ir linkime, kad'jai 
pamyktų įtraukti į Federa
ciją visas katalikiškas 
draugijas ir organizacijas.

4,120,000 BEDARBIŲ GA
VO DARBUS

Washington — Rugp. 26 
d., Donald R. Richbery sa
vo raporte prezidentui Ro- 
oseveltui tvirtina, kad dė
ka NRA, per metus laiko 
nuo NRA įsteigimo dienos 
4,120,000 bedarbių grąžin
ta darban, savaitinės al
gos pakilo 37.5 nuošim
čiais ir bendrai imant; sa- 

Ivaitės darbo valndos su- 
' mažintos iki 37.

STREIKAS SVOGŪNŲ 
AUGINIMO CENTRE

McGuffey, O. — Šiame 
miestelyje, kuris yra svo
gūnų auginimo centras 
streiklaužiai buvo pavogę 
Streikuojančių darbininkų 
vadą, Okey Odeli. Jį sumu
šę paleido, įsakydami iš 
miestelio išsikraustyti.

Vėliau streiklaužiai de
monstravo prieš Odeli na
mus, kada jis pareiškė, 
kad nemanąs streiklaužių 
grasinimų klausyti. Kiek 
ankščiaus miestelio mayo- 
ro Godrey J. Ott namuose 
sprogo bomba ir išvertė 
vieną sieną ir išdaužė lan
gus arčiau stovinčių na
mų.

Streikas svogūnų augini
mo darbininkų jau tęsiasi 
trys mėnesiai. Streikui va
dovauja Žemės Ūkio dar
bininkų unija.

KALINIAI ŠUKELE 
RIAUŠES

Collegeville, Pa. —Rugp. 
25 d., dalis 1600 kalinių, 
Grateford kalėjime, sukė
lė riaušes, kurias po kiek 
laiko numalšino kalėjimo 
sargai su pagalba 40 poli- 
cijantų.

Laike riaušių kaliniai 
padegė kalėjimą keliose 
vietose ir pridarė kelių 
tūkstančių dolerių nuosto
lių.

Sargams ir policijai pa
sisekė riaušes numalšinti 
be kraujo praliejimo. Kol 
kas priežastis riaušių ne
žinoma, bet vedamas strcn 
pus tardymas.

NAUJAS VATIKANO 
RADIO STOTIES 
DIREKTORIUS

Castelgondclfo, Italija, 
— Šventasis Tėvas pasky
rė kun. Filippo Soccorsi, 
S. J., direktorium Vatika
no radio stoties, vieton 
kun. Giuseppe Gianfran- 
cheschi, kuris mirė liepos 
9 d. Ta vieta buvo pasiuly- 
Hl tas 
jo apsiimti-

• Berlynas — Dr. Fritz 
Gerlich, vienas iš tų kata
likų, kurį Hitlerio naziai 
nužudė birželio 30 d., ku
ris priėmė katalikų tikėji
mą po aplankymo Teresės 
Neumann, kada pasaulis 
buvo susidomėjęs ja.

Keli metai atgal, Dr. 
Gerlich buvo vyriausis re
daktorius Muencher Neu- 
esten Nachrichten, laikra
ščio, kuris turėjo kelis 
šimtus tūkstančių skaity 
tojų. Kaip žurnalistas, Dr. 
Gerlich nuvažiavo į Konn- 
ersreuth pamatyti stebuk
lingos mergaitės. Padaręs 
vizitą, Dr. Gerlich pradė
jo įdomautis katalikų ti
kyba ir pagaliau jis prašė 
ir buvo priimtas katalikų 
bažnyčion. Dėl to, kad jis 
atsisakė protestantizmo, 
jis neteko savo vietos prie 
laikraščio ir atrodė, kad 
jo karjera, kaip žurnalisto 

Į baigta. Kiek vėliau jis pir
ko savaitinį žurnalą — H- 
lustrierter Sonntag ir pa
keitęs jo vardą į Der G>ra- 
de Weg “Tiesos Kelias”, 
pradėjo jį leisti kaip gry
nai katalikišką laikraštį. 
Greitu laiku tas žurnalas 
turėjo virš 100,000 skaity
tojų. Redaktorius vedė at
kaklią kovą prieš komuni
stus ir hitlerininkus.

Kovo, mėnesyje, 1933 
metuose, tuoj po to kaip 
Hitleriui pasisekė paimt: 
valdžią į savo rankas, Dr. 
Gerlich tapo areštuotas ir 
patalpintas koncentracijos 
stovykloje. Jo pagelbinin- 
kas Herr Bell tapo nazių 
nužudytas Austrijoje.

Jis išbuvo kalėjime iki 
birželio 30 d., šių metų, 
kada jis tapo nazių nužu
dytas, Hitlerio suruoštoje 
kraujo orgijoje. Hitleris 
aiškino, kad buvę nužudy
ti sąmokslininkai, kurie 
ruošė padaryti Vokietijoje 
perversmą. Kaip žmogus 
sėdėdamas uždarytas kalė 
jime galėjo sąmoksle daly
vauti yra sunku suprasti.

Aišku, kad Dr. Gerlich 
nebuvo ir negalėjo būti jo
kio sąmokslo dalyvis, kad 
jo vienintelė nuodėmė bu
vo tame, kad jis drįso vie
šai savo žurnale kritikuo
ti nazių valdžią ir užstoti 
katalikus, kurie buvo Hit 
lerio persekiojami ir 
skriaudžiami.

ŠV. TĖVAS RŪPINASI 
KINO PAVEIKSLAIS

Portland, Ore. — šven
tojo Tėvo atstovas, kardi
nolas Lepicier, Tėvų Servi- 
tų kongrese, pareiškė, kad 
Popiežius, išleisdamas jį 
kongresan, prašė jo nu
kreipti kongreso dalyvių 
maldas, kad nepadorumas 
ir šlykštumas būtų kruta- 
mųjų paveikslų industrijo
je Amerikoje panaikintas, 
kad toliau kino paveikslai 
nekenktų Amerikos gy
ventojų tikybai, padoru* 
mui, teisingumui ir gerbū
viui. r- >

‘ F. J. Moley, Drolis pro- 
fesorio Raymond J. Mo
ley, prezidento Roosevelto 
patarėjo, kuris tapo pas
kirtas pašto? viršininku 
Berea, Ohio, miestelio iš 
kur Moley šeima yra kilu
si.

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J. 
MISIJOS

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

Tėvo . J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

Rugp. 26 iki rūgs. 2 d. 
1922 Leo Str^ Dayton, O- 
hio.

Rūgs. 3 iki 9, 220 W. 8th 
Str., Kewanee, Dl.

Rūgs. 10 iki 17, — 1390 
W. 15 th et., Gary Ind.

Rūgs. 18 iki 23,—- 1011 
Douglas St. Siudx City, 
Iowa.

Rūgs. 24 iki 30, — 1540 
West Str., Rockford, UI.

Spalių 1 iki 7, — 12259 
Emerald Avė., Chieago,
III.

Spalių 8 iki 21, — 614 W. 
Mahanoy Avė., Mahanoy 
City, Pa.

Spalių 22 iki 28, — Jė
zų it Novitiate, Wernersvi- 
De, Pa.

MISIJONIERIUS KUN. 
PETRAUSKAS LONDO

NE

Kun. A. Petrauskas, M. 
I. C., ilgus metus misija* 
nieriavęs Amerikoje, pas
kirtas Londono lietuvių 
parapijos klebonu. '«■

ŽAIBAS UŽMUŠĖ 2 ‘ 
ŽMONES

DARBININKU VADAS 
REIKALAUJA PRIVER
STI SOVIETUS LAIKY

TIS SUTARTIES
Washington — Ameri

kos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green 
kreipėsi į prezidentą Roo* 
seveltą, prašydamas, kad 
jis reikalautų iš Sovietų 
Rusijos pasižadėjimo lai
kytis sutarties su Ameri
ka ir nebandyti ruošti re 
volucijos ir neskleisti pro
pagandos Amerikoje. Pre 
zidėntas Green tvirtino, 
kad Sovietai nesilaiko su
tarties.

Jis tvirtina, kad Sovietai 
nesidrovėtų panaudoti jų 
raudonąją kariuomenę, jei 
tuomi jie galėtų sukelti 
revoliuciją ir nuversti A- 
merikos valdžią. Doku
mentaliai jis nurodo, kad 
sovietų valdžia, pasinau
dodama nesutikimais tarp 
darbininkų ir darbdavių, 
ragina darbininkus imtis 
radikališkų priemonių. Ko 
munistai dalyvauja strei
kuose ne tam, kad padėti 
darbininkams, bet kad pa
didinti nesusipratimus ir 
diskredituoti rimtesnius 
darbininkų vadus.

PRANAŠAUJA DAR 
BAISESNI SUKILIMĄ 

AUSTRIJOJE
Vienna, Austrija —Rug

piūčio 25 d., įtakingas Au
strijos nazių vadas pareiš
kė laikraštininkui, kad ki
tas sukilimas Austrijoje 
bus kruvinesnis už perei
to mėnesio sukilimą, laike 
kurio Austrijos Kavaleris 
Dollfuss tapo nazių nužu
dytas.

Balsavimams Vokietijo
je pasibaigus, Austrijos 
nazįai laukia Hitlerio įsa
kymo pradėti kitą sukili
mą. šis sukilimas, anot na
zių vado, busiąs sėkmin
gas. Tai bus atkeršijimas 
už pereito sukilimo daly
vių korimą.

Tuo tarpu Austrijos val
džia yra nuteisusi ir pako- 
rusi 12 nazių, kurie daly
vavo pereito mėnesio suki
lime. Tūkstančiai nazių te
besėdi kalėjimuose.

APGAVO PLĖŠIKUS
Framingham, Mass. — 

Rugp. 24 d., trys plėšikai 
susitiko William Fine, pre
zidentą dviejų batų fabri
kų grįžtanti iš bankos su 
4,000 dolerių darbininkų 
algomis. Vienas plėšikų, 
atstatęs revolverį, parei
kalavo . atiduoti pinigus. 
Fine, metęs dėžutę, kurią 
jis nešė, pabėgo. Plėšikas 
pagriebęs dėžutę su savo 
sėbrais paspruko.

Bet plėšikai apsivylė, 
nes Fine bijodamas pana
šaus atsitikimo, buvo pra
tęs neštis pinigų dėžutę 
bankon ir iš.r bankos pri
kimšta tuščių vokų, o pini
gus jis susikišdavo į kišę- 

. Tad ir šį kartą taip pa- 
darė ir plėšikai pavogė tik 
dėžutę pilną tuščių vokų.

Mussolini Vėl Pra
našauja Karą

Bologna, Italija — Rug
piūčio 24 d., Benito Musso- 
lini, kalbėdamas iš kariš
kų tankų bokšto, 5000 ka
rininkų, kariuomenės ma
nevrams pasibaigus, pa
reiškė fašistiniai Italijai 
ruoštis karan.

“Nėra žmogaus Europo
je, kuris norėtų karo” kal
bėjo jis, “bet karo šmėkla 
skrajoja Europos padan
gėse”.

“Nėra reikalo ruoštis ryt 
dienos karui, bet šios die
nos karui”.

“Mes turime tapti karin
ga tauta, net militariška 
tauta”, kalbėjo toliau Ita
lijos premjeras.

Jis nurodo, kad Austri
jos naziams sukilus, tik 
dėka Italijos kariuomenės 
pasiruošimui ir greita 
koncentracija Austrij o s 
parubežyje, išvengta karo 
ir jo pasėkų, kurios galė
jo būti dar blėdingesnės 
Už 1914 metų įvykius.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
PAŠTO SUNKVEŽIMĮ 

Apiplėšė ir Pabėgo

- Rugp. 24Butler, Pa.,
d., trys vyrai dienos metu 
sulaikė pašto sunkvežimį 
netoli šio miestelio ir atė
mė tris maišus apdraustų 
laiškų, kuriuose buvo $51,- 
000 ir susėdę į du automo
biliu, pabėgo.

Pašto sunkvežimy buvo 
Moxwell C. Lackey, 28 me
tų amžiaus, ir jis neturėjo 
jokio ginklo.

Prieš apiplėšimą paste
bėtas orlaivis, kuris žemai 
aplink tą vietą skraidė. 
Manoma, kad plėšikams iš 
orlaivio duotas ženklas ir 
kad vėliau, netoli nusikal
timo vietos, plėšikai su pi
nigais susėdo į orlaivį ir 
pabėgo.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Sei
mas skelbiamas, rugsėjo 24 ir 25 dd., š. m., šv. 
Roko lietuvių parapijoj, Montello, Mass.

Visos kuopos ir apskričiai prašoma išrinkti 
atstovus, pagaminti naudingu organizacijai su
manymų. Atstovų įgaliojimai turi būti pasirašy
ti Dvasios Vado ir kuopos ar apskričio valdybos 
narių.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos sa
vo sumanymus Seimui prisiųstų Centrui iš ank
sto, kad prieš Seimą galėtume paskelbti organe 
“Darbininke”.

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas 

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
; Iždininkas . • T

. .D. A verks '
" Sekretorius

A.F. Kaeižys - -n * -

.................................   - , ■ I ■■■-■ ,4

BLAIVININKŲ SEIMAS

Sekmadienį, rugpiūčio 
26 d., N. P. P. švč. para
pijoj, Cambridge, Mass. į-* 
vyko Blaivininkų Susivie
nijimo seimas. Dalyvavo 
apie 20 atstovų iš Maria-* 
napolis, Cicero. UI., Wor« 
cester, Mass. (abiejų para-* 
pijų), So. Boston, Mass. ir 
Cambridge, Mass.

Dalyvavo šie dvasiškiai: 
Kun. F. Juškaitis, Blaivi
ninkų Susiv. Garbės Na-» 
rys, Pirmininkas ir Redak
torius, Kun. K. Urbonavi
čius, Kun. F. Virmauskis 
ir Kun. H. Vaičiūnas iš 
Cicero, UI.

Blaivininkų Centro Pir
mininku išrinktas kunigas 
F. Juškaitis. Jis atsisakė 
būti renkamu, bet atstovai 
privertė dar nors vienus 
metus vadovauti šiam su
sivienijimui. Plačiau apie 
Seimą tilps kitame nume
ry, blaivybės skyriuje.

TEKSTILIEČIAI ŠAU
KIAMI STREIKAN 

RŪGS. 4 D.

Washington — Rugp. 26 
d., United Textile Unijos 
streiko komitetas išsiunti
nėjo slaptus įsakymus sa
vo nariams išeiti į streiką 
r ūgs. 4 d.

Unijos vadai sako, kad 
į streiką išeis 500,000 bo- 
velnos dirbtuvių darbinin
kų. Vėliau gali būti iššau
kta streikan dar 300,000 
darbininkų šilko, rayon ir 
vilnonių dirbtuvių.

— Ragučių km. Lauža
džio Petro nuo žaibo sude
gė tvartas su kiaulėmis ir 
ūkio inventoriumi. Nuos
tolių padarė už 5380 lt. 
Turtas neapdraustas.
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LANKĖSI

g Pereitą savaitę “Darbi
ninko” redakcijoj laūkėąi 
Tėvai Jėzuitai, kun. Aūkš- 
tikalnis (Hugal) ir kun. 
A. Mešlis. Jiedu yra dabar 
skirti skelbti misijas lietu
viams. Jau turi keletą 
kvietimų lietuvių klebonų, 

-bet galėtų dar ir daugiau 
J vietų užimti.

Taigi kas iš Gerb. Kle-
- bonų norėtų kviesti vieną 

. jš dviejų ar abu skelbti 
-misijas savo parapijoje, 
tesikreipia pas vieną iš ju
dviejų šiais adresais: 

Rev. Frank Hugal, S. J.
761 Harrison Avė., 

Boston, Mass. 
arba 

Rev. A. Mešlis, S. J. 
Manresa Institute, 

Keyser Island, 
Norwalk, Conn.
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čiai nepastatė savo tymą 

į pilname tvirtumo sąstate, u 
nes tai būtų buvę biškį per 
d aug dėl old timerių. Bet J 
ir “old timeriai” parode, i 
kad jie dar nepamiršo bo-- 
iės nei mušti, nei gaudyti. 
Turėjo žaisti net 11 persi-

• * Z • • N < *
------g------------------F I
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DR. ROGERŲ ABIZAtO
Tel. Devonshire 7906 ’

OFISO VALANDOS: 2

2—4 ir 7—8 P. M- 
« - . ♦- 1-4 t •

3 Malden Street, - 
Boston >.

D. S. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

J t

LDS. 1-mos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
"rugp. 28 d., 7:30 vai. vaka
re parapijos svetainėje.

| .. Susirinkimas svarbus, 
nes turime daug svarbių 
reikalų bei įnešimų. Visi 
dalyvaukime.

Be to išgirsite raportą 
iš įvykusio išvažiavimo 
liepos 29 d.

Visi į susirinkimą.
Kuopos Valdyba.

• v

mainymų (innings) kol i 
pergalė nusisvėrė į “old 
timerių” pusę. Rezultatas 
buvo 8 to 7 “O. T.” naudai.

Žaidime dalyvavo šiose 
pozicijose ir šie:

L. Vyčių —
St. Navickas p.
M. Marksas c.
Kazys Bubinas Ist 
J. Kundrotas 2nd 
B. Preškinis ss
V. Mickevičius 3rd
P. Balčius 1. f. 
Kleinotas c. f. 
St. Kabalinskas r. f.
“Old Timers” —
J. Tamulis p. & ss. 
Klier. J. Baltriušiūnas c 
M. Baronas Ist.
J. Skuduris 2nd 
Al. Bušmonas p. 
“Ike” Komičius 3rd.
Lapinskas 1. f. 
M. Preškinis c. f.
J. Aukštikalnis r. f.

Ernest Batastini, umpire 
“Home runs” padarė šie: 

Bušmonas, Preškinis, Klei
notas ir S. Navickas.

“Old Timerius” organi
zavo uolus ir tur būt vie
nintelis iš biznierių rėmė
jas ir simpatizatorius Vy
čių tymui Jonas Skudris, 
So. Boston Supply krautu- 

j yės savininkas.
‘ ■- ^Klierikas Antanas* Balt- 
riušiunas, nors keletą sy
kių šią vasarą žaidė su 
Vyčių tymu, bet šį syki 
stojo “old timerių” pusė
je ir puikiai pasirodė kaip 
gaudytojas.

Žmonių buvo susirinkęs 
nemažas būrys ir turėjo I 
gardaus juoko iš prakai- 

{ tuojančių ir visokiomis 
“uniformomis” apsirengu
sių “oldtimerių”.

Sport.
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* Rugp- 26 d., mirė Agota 
:Sabienen 80 metų, gyv, _ 
sūnų Joną, 451 WĮ |th St.

. So. Boston, Paėjo. iš Alvi? 
£osj Amerikoje pragyvenu
si per 20 metų. Sulaukusi 
senatvės paskųtiniąis me
tais sirgo. Tapo. puvena 
mįesto ligoninėn^ įįr už 
poros savaičių pamaldžiai 
pasimirė. ,▼ - ‘ t .
. Paliko sūnų, marčįą ir 5 
ėriukus, vienas jų yrą vie
nuolis — mažijouaa semi
naristas. ...J

Laidojama ;.iš šv. Petro 
bažnyčios su iškilmingo
mis mišiomis,rugp. 28 d. 
Laidojimo pamaldose da
lyvauja TėyaiMarijonai 
iš Mariąųąpplio Kolegijos.

MIRĖ MARMAKAS
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; i. i .RUOŠIA ŠIOS DRAUGIJOS:

Šv. Jono Evangelisto BL Dr-ja, D. L. K. Kęstučio Dr- 
ja, ir Šv. Kazimiero R. K Dr-ja

LABOR DAY
Rugsėjo 3 d., 1934

D. L. K. KĘSTUČIO DARŽE, DEDHAM, MASS.

Nepraleiskite nei vienas progos dalyvauti šiame 
paskatiniame šios vasaros piknike. Jame bus visokio 
įvairumo muzikos ir žaislų. Dalis pelno eis Vilniaus 
Geležinin Fondan.

Tel. So. Boston 0823 - ' I
LIETUVIS DANTISTAS 1

OR. M. V. CASPER | 
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston j
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 įkiš 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir" 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-toą dieną uždarytas.
Taipgi nnimu ir X-Ray i

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną..
Subatomis nuo 9 iki ©■ val.;vafchM. 
Nedėliotais nuo 9 iki. 12 vai. dieną.

(pagal sutarti) '

VYČIU SUSI RINKIMĄ 8

k ... L. Vyčių 17-tos Algirdo 
•kuopos, mėnesinis susirin- 

į -kimas įvyks trečiadienį, 
rugp. 29 d., 7:30 vai. vaka- 
je., Vyčių kambary.

į , Brangūs Vyčiai! Baigia
si maloni vasarą, laukia
me rudens ir šaltos žie
mos. Darbo turime daug, 
daug jaunimo neorgani
zuoto. Kodėl taip? Klausi
mas svarbus ir šitame su
sirinkime turime surasti 
kelius, kad visas lietuviš
kas jaunimas būtų Vyčių 
organizacijoje.
J Aišku, čia daug priklau
so nuo tėvelių. Jų pareiga 
raginti savo vaikelius pri- 

| klausyti prie lietuviškų, o 
I ypač jaunimo organizaci- 
’ JŲ. bet mes pirmieji Į dar

bą!...n
* Be to, turime ir taip 
"daug svarbių reikalų pa
gerinimui veikimo.

Kiekvienas geras vytis, 
t' tokiuose svarbiuose susi

rinkimuose, būtinai priva- 
'lo dalyvauti.

Skaitlingas dalyvavimas 
s duos mums drąsos imtis 

rdarbo ir atsiekti savo už
sibrėžtą tikslą. Taipgi iš- 

/girsite raportą iš Šerno.
Susirinkimas prasidės nam, kad badauti niekam 

punktualiai.
Kuopos Valdyba.

NEPAPRASTAS 
IŠVAŽIAVIMAS
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Rugpiūčio 24 d., mirė 
Steponas “ Maiunakas. 55 
metų amžiaus, gyv. 85 Ba
rter St. Sirgo džiova. A- 
merikoje pragyveno 20 m. 
Paeina iš Kazliškių.

Laidojimas :iš Šv. Petro 
par. bažnyčios su mišio
mis, rugpiūčio 27 d., Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Paliko nuliūdime žmoną 
Antaniną (Žekytę), dukte
rį Aldoną, Brolį Petrą ir 
tetb™Q;Wuvoje-

TRIJŲ DRAUGIJŲ
PIKNIKAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
$75,000 GAISRAS

f

]

DR.JOHNMACDONNELLj
Kalba lietuviškai

Nuo 8 iki 1Q vai. rytais; } 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų;! 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar. Į

536 Broadway, So. Boston

ĖTeL Porter 3789

j JOHN REPSH1S, M. D. j
(RHPtTS)

Lietuvis Gydytojas
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 |

278 Harvard Street, 
Įkamp. Inman arti Centrai Sq,| 

Cambridge, Mass.
Q itiiiiitiiiiitiiiiiiiiniitįimtit nimtumm>tiit*tiiitim>.ita«Q

i

Sekmadienį rugsėjo 2 d., 
š. m., įvyks Amžinojo Ro
žančiaus Draugijos išva- 
žiavi mas, Munchback’s 
Parke, Roslindale, Mass.

Šis išvažiavimas bus ne
paprastas tuomi, kad ja
me dalyvaus viso Bostono 
ir visos apylinkės lietuviai 
ir lietuvaitės. Bus Įvairių 
lietuviškų žaislų, dainų, 
sporto rungtynių ir šokių. 
Gros žymus lietuviškas or
kestras.

Mūsų šaunios šeiminin
kės gamina skanius val
gius ir gėrimėlius. Taigi 
valgių ir Įvairių gėrimų 
bus užtektinai. Užtikri-

nereikės.
Šio išvažiavimo pelnas 

skiriamas kilniems tiks
lams. Išvažiavimo daly
viai linksmai praleis laika 
it parems kilnų tikslą. Va
žiuokime visi. SU įžangos 
bilietais turi teisę laimėti 

.♦ •4*^22-
——— * * to

Nuoširdžiai Kviečia ■ ‘ 
Rengėjai

e seniau žaizdavofPASTABA: Jeigu tą dieną 
vtyia žinoma Vv. K’tii tai iivažiarviman iVvks

“OLD TIMERIĄI” 
LAIMĖJO^

131 >1

k Sekmadienį, rugp.<.26, 
Columbus Parke įvyko pa- 
fkutinis, bet įdomus šios j tris dovanas. 
Vasaros baseball žaidimas 
tarp L. Vyčių 17-tos kuo
pos ir “Old timerių”, t. y. Į 
tų, kurie 
Vyčių tyme. Žinoma, Vy

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovejes kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj i mas, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 
reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis. >

0r.Giady,327
ratanąoa: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Mtsdienials 1®—U tf- 
ta, 3—3. 7—8 vakare; sekmalte 
nlais 10—12 tiktai.

Trys didžlošios-—8r-Boi 
tono draugijos' susitariu- 
sios bendrai ruošia didžiu
li pikniką, iniriš bus pas- 
kutinl^'šią #as&Tą. Pikni
kas'ĮvykšQ ’Darbininkų 
šventėje (Labor Day) rug
sėjo 3 d., D. L. K. Kęstu
čio darže, Dedham, Mass. 
Į kurį galimi už 10 centų 
nuvažiuoti.

Šį pikniką ruošia šios 
drąugijos: šv. Jono Evan
gelisto Bi.^thš-ja, 
Kęstučio Dr-ja ir Šv. Ka
zimiero R. K. Draugija. 
Dalį pelno skirs Vilniaus 
Geležinin Fondan.

r ~ ‘' 1 »k *

Todėlj visi; ruoškitės šia
me didžiuliame ir paskuti
niame šios vasaros pikni
ke dalyvauti. -

' -c ■ Rengėjai.

•s-

Danbury, Ct. — Rugp. 
18 d., kada daugelis šio 
miesto gaisrininkų su gai
sro gesinamomis mašino
mis buvo išvažiavę į Wa- 
terbury, dalyvauti gaisri
ninkų parade, pačiame 
miesto centre kilo gaisras, 
kuris sunaikino keturių 
aukštų medinį Ely bloką? 
ir kitus du namu apdegi
no. Nuostolių padaryta ~a- 
pie 75,000 dolerių.

Mieste likusieji gaisri
ninkai kovojo su liepsno
mis suvirš dvi valandas, 
kol užgesino.■ — ,-r

ton, UI., iš kur 1902 me
tais jis pirmą kartą buvo 
išrinktas atstovu Į atstovų 
rūmus, kur jis išbuvo visą 
laiką ir 1932 metais, Gar- 
nerį išrinkus į vice-prezi- 
dentus, p. Rainey tapo iš
rinktas atstovų rūmų pir
mininku.

zer, kuriuo buvo išvažiavę 
pasivažinėti keturios mo
terys ir šeši vyrai. Laive
lis į penkias minutes nus
kendo.'Visi keleiviai spėjo 
iššokti į jūrą, kur tris iš 
jų, nemokančius , plaukti, 
išgelbėjo netoli buvusioje 
valtelėje žmonės. Kiti tu
rėjo išbūti juroje, suvirš 
dvi valandas, kol pribuvo 
pagelba. j • r

- —------------r
ŠOFERIŲ STREIKAS

PASIBAIGĖ ;
J : .---------—* f > *

Minneapolis, Minn.
Rugp. 22 d. baigėsi penkių 
savaičių sunkvežimių šo
ferių streikas. Streikieriai 
grįžo darban.

Visi darbininkai, kurie 
dirbo liepos 16 d. buvo pri
imti atgal darban. Unijos 
šoferiai gaus 50 centų į 
valandą, o pagelbininkai ir 
kiti prie jų darbininkai 
gaus 40 centų į valandą.

Gubernatorius panaikino 
karo stovį mieste.

PASIKORĖ 
MICKEVIČIUS

v •

LITVINOVAS IŠVYKO Į 
UŽSIENĮ VASAROTI

Susižiedavo

Šiomis- dienomis susita
rė susituokti p. J- Laužo
ma su p-le Sofija Plansiko- 
vičiute. Šliūbas įvyks gal 
būti spalių mėnesy.

UŽSIREGISTRUOKITE

Lietuviai, Amerikos pi
liečiai privalo užsiregis
truoti iki šio mėn. 31 ū. 

' jei jie - nori dalyvauti 
j priešrinkiminiuose balsa
vimuose, rūgs. 20 <L

Daug yra. lietuviu Ame- 
į rikos piliečių, kurie į dar 
i nėra įsiregistravę^ Tai yra 
nedovanotinas, apsileidi
mas. Viėna iš svariųaueių 

į Amerikos ū piliečio j Ir ryta 
teisė balsuoti. Kiekvienas- 

i iš mūsų turime naudotis

Cambridge, Mass. —Sta
nislovas Mickevičius, apie 
40 m. amžiaus, gyv. 11 Je- 
fferson St., sekmadienį, 
rugp. 26 d., apie 11 vai. 
lyte (sumos metu) pasiko
rė prie lovos. Gydytojai 
pripažįsta, kad jis netekęs 
proto, bet žmonės jį matę 
dar apie 10 vai. ryte ei
nant gatve. Jis buvęs be
dievis, 
metus

n< 
išvežta 
phia, Pa.

v •

Berlynas — SSSR užsie
nių reikalų komisaras, Lit- 
vnovas, rugpiūčio 9 d. pra
važiuodamas sustojo Ber
lyne. Stotyje jį pasitiko 
rusų pasiuntinys Berlyne, 
su kuriuo jis nuvyko tie
sai, į pasiuntinybę. Važiuo
damas vasaroti, Litvįno- 
vas pakeliui dar sustojo 
Paryžiuje.

i

MIRĖ, KQ^QRŲSMONAS

St. Louis — Rugpiūčio 
19 d. staiga mirė De Paul 
ligoninėje kongresmonas 
Henry T. Rainey, pirmi
ninkas atstovų rūmų.

Jis jau dvi savaitės kaip 
sirgo plaučių uždegimu. 
Šiandien būtų jam suėję 
74 metai amžiaus.

—Jo gimtinė yra Carroll-

— v«x.

t X

GRABORIAI

JONO KMITO EILĖS

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

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

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: 8. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

EKSPLIOZIJA JŪROJE

Dennisport, Mass.—Rug
piūčio 19 d. jūroje, penkios 
mylios nuo kranto, Įvyko 
ekspliozija 40 pėdų moto

riniame laivelyje, Wande-

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
TeL So. Boston 1437 J

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius * Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Masa.

Tai gražus mūsjj išeivijos I 
įžymaus poeto kuh. K. Ur- 
.bonavičiaus. eilių rinkinys. ■ 

bS?DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
jos turiniu, gėrėeies ir Tam-1 A FAT? TTG A T
sta ją įsigyjęe. . ,i;, ų .. ■ .JĮyiŲLaAl

IT*™ LIETUVOS DUKTEBU DRAUGIJOS ~ ‘< Knyga gražiai atspausdm- Į P0 GLOBA motinos svc.
a ir turi 191 pi»Į. Jos kai- Mrįnfaftkff Eva Marksienė/ - 
ia $1.50. Bet-dabai ^Darhi- «25 E. 8th st, .Sa Boston, Mass.■L'SMvr Vice-pl/mlninkė — Ona Slaurienė, 
mnkb spaudo* tai au S me- 1L Tt&st; So. Boston, M

, F 9 jeL So. Boston
tu, gražiais drobės Viršeliai p«t Rsit.^— Bronė ciumėne; 
fciinA'bdtfbu;
rio viršeliais 50 000^ ’^

lai-
kas įsigyti "Šią ’tiip'brangią 
jį naudingą,eilių knygą, “j 1

. ?’‘DARBTNiNK0” J J 
L I

fe ą3£ M1U - e • J

> •

TeJ Park.wąy 1884<VK. 
Fifu Rašt —t Ma

33 JJavarre Stj 
TO. Farkway 

Iždininkė —.Ona
105 Weat 6th S 

Tvarkdarė —' On: 
4312 Columbia I 

KaaoS Olofegja — 
r‘ 142«ColumbiaRd^ So 

u^lytnltimus I 
mttii tftanUnka. • kiesttioao' 
T130 vaL vakare* pobafajrt 
tdlnšjr -v-v

lulintč,
ų, So. Boston, Mam 
i MiztltdMaė. <?

Ė.

Hį

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL PAjSALPINE 
D-JOS VALDYBA > .

Per paskutinius 
kunigo ir sirgda- 
mįsįėipjL Ja kiįnas 
laidoti* j Thiladei-

ĮVAIRŪS skelbimai
JUOZAS M. DILIS

LAIKRODININKAS

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

866 W. Broadvay

80. BOSTON, MASS.
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ADVOKATAS

WILUAM H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131,
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
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AGENTAIJj- . i- - ------------

y LAIVAKORČIŲ IR 
, IN8UBANCE, 

-I. SIDABRO 
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W- Broadvay, 
Ant antrą lubų 

So Boston, Mass.
A »■ •kiliuli .I.,.,)'.

Pirm. — J. Petrapskai»
24 Thomfts Pirk. S& Boston, Mass. 

Vieš- pirm. —s -V, ,
1 1430 Columbia RA, S. Boston, Masa 
įProL Raitininkas Glineckls,~

5 Thonas Park, Sa Boston, Masa 
Fin. RaitinlnkM'-“- ARk Nferlerst
233St, So. Boston, Masa 

Iždininkaa X Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, 8a Boston. Maca.

IMariMn — J. Zalkls, įA k&cž-'m
7 Winfield St, So. Bdston. Masa 

:o Ims {Draugija laiko susirfakfcniii t&s tfa-l 
jfkUąūįg klakTieno mėnesio, I 
M Hrapljoa salėj, 4®j

■ f
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Laiškai iš Lietuvos
Pas Pranciškonus

Žemaitijos gilumoj, Kre
tingos mieste, tvirtai įsi
kūręs Pranciškonų vienuo
lynas. Šv. Pranciškaus A- 
syžiečio dvasiški vaikai, 
seniau turėję didelės reik- 
kšmės Ęietuvos gyvenime, 
šiuo metu smarkiai žy
giuoja pažangos keliu.

Prieš kelerius metus Tė
vai Pranciškonai nedaug 
jėgų teturėjo — į jų vie
nuolyną daugiausiai sto
davo pasenę kunigai beieš- 
ką ramios senatvės ir 
šiaip paprasti jaunuoliai 
bei pagyvenę žmonės, tin
kami į Broliukus. Bet 
Pranciškonai nenusiminė: 
jie meldėsi ir dirbo, dirbo 
ir meldėsi.

Jų pastangos nenuėjo 
niekais. Jie išsiauklėjo sa
vo keletą jaunų kunigų ir 
užsibrėžė ateičiai dideli 
veikimo planą. Prieš dve
jus metus Tėvo Augustino 
Dirvelės rūpesčiu ir dau
giausia amerikiečių lietu
vių pinigais Pranciškonai 
pastatydino didžiulius rū
mus, kuriuose įsteigė gim
naziją — šv. Antano Ko
legiją. šiemet gimnazija 
turi 7 klases, o kitais me
tais turės jau visas 8 kla
ses. Gimnazijos rūmai į- 
rengti visai moderniškai, 
su reikalingiausiais pato
gumais, 
rius
Dirvelė stropiausiai rūpi

lynui po kelioliką jaunuo- 
į lių, pasiryžusių pasitrauk 

Kolegijos rėkto- ti ir pasaulio triukšmo ir 
Tėvas Augustinas. sekti Šv. Pranciškaus ke

DIDŽtDSlOS LIETUVOS 
UPĖS

Lietuvoje labai didelių 
upių nėra. Didžiausia upė 
yra Nemunas. Jis praside
da dabartinėje okupuoto
je Lietuvoje, Minsko gu
bernijoje. Nemunas įteka 
į Baltijos jūrą, jis turi a- 
pie 1000 kilometrų ilgumo.

- Tačiau beveik ligi Kauno 
juo net ir maži garlaiviai 
negali plaukioti. Nemunas 
yra negilus ir sėslus. Jo 
vaga daug kur užkimšta 
smėliu. .

Senovės laikais Nemu
nas vaidino žymų vaidme
nį lietuvių tautos gyveni- į ji, Lelupė, Bauskė, Nemu- 
me. Jo ir kitų upių santa- nelis, Bartuva. Šios upės, 
koše senovės lietuviai sta- beveik visos, įteka į Ne- 
tydavosi pilis nuo priešų (muną arba į Nerį. Tik 
apsiginti. Ir dabar visais; Venta, Lelupis, Nemunėlis 
muose. Juk iš tiesų Lietu-, ir Bauskė įteka vienos tie- 
voje miestuose yra per' siog į Baltijos jūrą, kitos 
Nemuno pakraščiais dar į Latvių Dauguvą, 
užtinkama tų pilių lieka
nų.

Visomis Lietuvos upėmis
Žymiausios Lietuvos' daugiausia plukdomi šie-

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ gavome siuntinį naujų maldaknygių 

LABAI PRIEINAMA KAINA

. • “MALDŲ RINKINĖLIS”

Kainos:

Juodais odos apdarais . $1.50 (buvo $1.75)

Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)• . • .
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)

Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

' imant didesnį skaičią. duodame gerą nuolaidą.

Knygutis labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms ifirilintauL
' Visus užsakymus siąskHe sekančiu antrašu: 

“DARBININKAS"

SM Broodway, — Be. Boston, Mase.

nasi mokinių mokslo pa
žanga, o ypač geru auklė
jimu. Pranciškonai nori 
išauklėti sau misijonierių 
ir Lietuvai gerų, paveiks- 
lingų vyrų.

Liepos 31 d. Pranciškonų 
Vienuolynas į savo novici- 
jatą priėmė 14 auklėtinių, 
baigusių Šv. Antano Kole
gijos penkias klases. Už 
metų, baigus novicijatą, 
jie bus leidžiami vėl į mo
kslą ir rengiami į kunigus. 
Šias eilutes rašančiams te
ko didelė laimė praleisti 
atostogų kelias savaites 
Pranciškonų vienuolyno 
patalpose, būti jų vienuo
liškoje atmosferoje ir iš
gyventi daug įdomių mo
mentų. Ypač jaudinantis 
momentas buvo pasiauko
jusių Dievui jaunuolių į- 
vilktuvės į Pranciškonų 
rūbus. Įvilktuvių apeigas 
atliko Kauno vienuolyno 
Vyresnysis Tėvas K. Bi
zauskas, buvęs ilgametis 
Lietuvos Pranciškonų Vir
šininkas. Naujuosius pa
siryžėlius nuoširdžiai svei
kino dabartinis Pranciško
nų Viršininkas Tėvas K.
Čepulis laike pusryčių. Ir 
taip nuo šių metų Pranciš
konai tikisi, jog, Dievui 
laiminant, jų vedama gim
nazija kasmet duos venuo-

pais.

Lietuvds 
upės taip pat suteka į Ne
muną.

Ties Kaunu įteka Neris. 
Ši upė prasideda taip pat 
okupuotoje Lietuvoje ir 
teka pro Gedemino kalną 
Vilniuje. Kaip Nemunas 
vadinamas Lietuvos upių 
tėvų, taip Nerį vadina 
Lietuvos upių motina. Ne
rimi garlaiviai taip pat 
nebeplaukioja, nes ir joje 
pasitaiko gana daug sek
lumų.. Neris turi apie 450 
kilometrų ilgumo.

Kitos žymesnės Lietuvos 
upės yra šios: Nevėžis, 
Dubysa, Mituva, Jūra, Šy
ša, Šešupė, Venta, švento-

| liai. Jose taip pat nemažai 
'pagaunama žuvies. Lietu
vos upės dar reikšmingos 
tuo, kad beveik jų visų 
vandenys suteka tiesiog į 
Baltijos jūrą. Tai yra ge
ra proga nekliudomai 
plukdyti sielius. Lietuva, 
žinodama, tuo naudojasi.

Atmename, kad net ien- 
j kai labai stengėsi ir sten- 
i giasi gauti leidimą Nemu
nu ir kitomis Lietuvos u- 
pėmis plukdyti miškus.

Visos žymiausios Lietu
vos upės sudaro apie 8000 
kilometrų. Tačiau jos vi
sos yra neplačios ir negi
lios. Jų krantuose kuriasi 

j nauji miesteliai ir steigia- 
! mos vasarvietės. Ties 
i Kaunu ant Nemuno kran
to jau yra įsteigti 4 kuror- 

i tai. Tsb.

LIETUVIŲ TAUTOS 
HIMNAS PIRMĄ KARTĄ 
SUGIEDOTAS KLAIPĖ
DOS KRAŠTO S

JE

Liepos 27 dieną Klaipė
dos krašto gubernatorius 
sušaukė to krašto seimelio 
posėdį. Į posėdį susirinko 
daug aukštų krašto valdi
ninkų, svetimų valstybių 
konsulai ir tik 14 seimelio 
narių. Tuo tarpu, seimely
je yra 29 nariai. Kai ku
riems jų, sulig naujai iš
leisto tautai ir valstybei 
saugoti įstatymo papildy
mo, yra atimtos teisės bū- 
tL seimelio nariais, nes jie 
priklausė, dabar jau užda
rytoms, priešvalstybinėms 
partijoms.

Į posėdį neatsilankė ir 
Klaipėdos krašto seimelio 
lietuvių frakcija. Ji neda
lyvavo todėl, kad seimely
je galėjo atsirasti tokių 
žmonių, kurie dar nenu
traukė santykių su asme
nimis turinčiais žmogžudy 
stėmis apsunkintą sąžinę 
ir palaikiusiais terorą 
Klaipėdos krašte. Lietuvių 
frakcija visados norėjo ir 

i dabar neatsisako dirbti 
1 . . .. _ . .... 

seimelyje krašto ir visos 
valstybės gėrovei. Tačiau 
ji turi įsitikinti, kad visi 
seimelio nariai* būtų nusi
plovę dėmės, atsiradusias 
dėl jų priešvalstybinio hit
leriško veikimo.

Šiame seimelio posėdyje 
turėjo būti tik išklausytos 
naujosios krašto direkto
rijos pirmininko Reizgio 
pranešimas apie direktori < 
jos užsibrėžtus darbus. Ta 
čiau kadangi • susirinko 
tiek mažai atstovų, kad jie 
negalėjo sudaryti kvoru
mo, tai posėdis ir neįvyko. 
Be to, čia buvo perskaity 
ta sąrašas tų atstovų, ku
rie negalės toliau seimely
je dalyvauti. Tarp tokių 
teisės nustojusių atstovais 
būti yra ir seimelio pirmi
ninkas Dresleris. Visi su
sirinkusieji, išsiskirstyda
mi, sugiedojo Lietuvių

; tautos himną. Tai pirmas 
atsitikimas Klaipėdos kra
šte seimelio istorijoje, kad 
baigiant posėdį būtų gie
damas Lietuvos himnas.—
Į LIETUVĄ ATVYKO 

LINDHAGENAS

Liepos 22 dienos vakare 
iš Rygos į Kauną atvyko 
žymus Švedų politikas ir 
senatorius Karolis Lindh- 
agenas. Lindhagenas prieš 

dvieius metus labai išgar
sėjo savo planais — suku
rti Baltijos valstybių są
jungą, į kurią įeitų Švedi
ja, Suomija, Latvija, Esti
ja, Lietuva, Lenkija ir Vo
kietija. Tačiau lig šiol tie 
jo planai kai kuriose vals
tybėse neturėjo pasiseki
mo, dėl tam tikrų priežas
čių. Sakysim, tarp Lenki
jos ir Lietuvos čia negali 
būti susitarimo stoti į są
jungą, kol Vilnius nebus 
grąžintas Lietuvai. Užtai 
Lindhagenas, matydamas 
šią kliūtų, pirmiausiai ir 
siūlė Vilniaus klausimą iš
spręsti Lietuvai palankia 
kryptimi, nes jis suprato, 
kad Vlnius yra lenkų kla
sta pagrobtas.

Vykdydamas savo planą, 
Lindhagenas dabar, lanko 
visas tas valstybes, kurios 
turėtų įeiti į Baltijos są
jungą. Jis jau aplankė 
Suomiją ir Latviją. Atvy
kęs į Lietuvą, Lindhage
nas kalbėjosi su Lietuvos 
Prezidentu, ministeriu pir
mininku, užsienių reikalų 
miništerių ir kitais įtakin
gais Lietuvos žmonėmis. 
Su jais Lindhagenas svar
stė jo planą.

Pasinaudodamas šia pro
ga, Lindhagenas aplankė 
žymesnes Lietuvos vietas 
ir susipažino su kultūriniu 
bei ekonominiu Lietuvos 
gyvenimu. Taip pat jis 
studijavo senųjų ir nauja
kurių ūkininkų gyvenimą, 
Lindhagenas lankėsi ir 
Klaipėdos krašte, kur jis 
kalbėjosi su gubernato
rium Navaku. Jam buvo 
svarbu taip pat patyrti ti
krą Klaipėdos krašto pa
dėtį.

Iš Lietuvos svečias tie
siog išvyko į Lenkiją. Čia 
taip.pat kalbėsis su žy
miais lenkų politikos bei 
visuomenes veikėjas ir 
bandys iškelti Vilniaus 
klausimą.

Tsb.
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KOKIOJE PADĖTYJE 
YRA KLAIPĖDOS HIT- 

LERININKŲ BYLOS
*■* ** * i ‘ .■ r- '• '■■■ * ■* • r.

.•••'* • . ■

- Praeitą pavasarį Klaipė
dos krašte susekus prieš
valstybinį kai kurių vokie
tininkų organizacijų vei
kimą, buvo tuojau pradė
tas tų organizacijų svar
besniųjų vadų tardymas. 
Pasirodo, kad tos organi
zacijos, prisidengę gra
žiais šūkiais, rengėsi gin
kluotu sukilimu atplėšti 
Klaipėdos kraštą nuo Lie
tuvos. Tai skaudi lietuvių 
tautai ir valstybei byla, 
kuri vedama visu rimtu
mu.

Tardymą veda reikalin
gas teismo tardytojų skai
čius, padedamas visos ei
lės pagelbinio . aparato. 
Kiek leidžia sąlygos, tar
dymas varomas skubiai. 
Šiomis dienomis tardymas 
bus jau baigtas. .Liks sura
šyti tik kaltinamasis ak
tas. Tačiau tai didelis dar
bas, nes surinkta labai 
daug kaltinamosios me
džiagos. •

Lig šiol jau yra ištardy
ta 1237 žmonės. Kaltina
maisiais patraukta 142 
žmonės. Jų 15 yra pasislė
pusių nuo teismo, vienas 
teroristinės tardomųjų or
ganizacijos nužudytas, 86 

laikomi kalėjime, 40 yra 
laisvi policijos priežiūroje 
arba už turto laidą. Įžen
giamasis tardymas sudaro 
virš 10.000 lapų, susiūtų į 
32 tomu. Dokumentų ap
žiūrėjimo yra virš 1800 
spausdintų lapų. Pačių do
kumentų yra didelės 7 dė
žės. Be to, ekspertyzos do
kumentai, teismo medici
na, virš 1000 šaunamųjų 
ginklų, apkasai, manevrai 
ir 1.1, irgi sudaro didelį 
skaičių lapų. Nežiūrint to
kio kaltinamosios medžia
gos gausumo, Lietuvos 
teismų prokuratūra mano 
kaltinamąjį aktą jau su- 
rašyti apie rugsėjo vidurį.

Tikimąsi, kad kaltina
masis aktas bus įdomus 
netik lietuviams, bet ir ki
tiems. Tai bus charakte
ringas kai kuriai šių dienų 
politikai istorinis doku
mentas, jį paskelbus. Eu- 
ropbs valstybių vyrai tu
rės pagrindo susirūpinti 
ne vien Austrija.

Vokiečių spaudimo pase 
koje, Klaipėdos krašte su
sidariusios hitlerinin k ų 
organizacijos pasiėmė ir 
ugdė didį nusikalstamąjį 
darbą prieš lietuvių tautą 
ir Lietuvos valstybę. Jos 
palaikė nuolatinį glaudų 
ryšį su Vokietijos hitleri
ninkais, iš ten buvo veda
mos ir remiamos. Jų vadai 
užsienio buvo statomi ir 
jų tarpusavį ginčą užsie
nis sprendė.

Tardymo jau nustatyta, 
kad į abį vokietininkų or
ganizacijas buvo įstoję 
daugiau, kaip 8000 Klaipė
dos krašto gyventojų. Da
lis tų žmonių buvo suvy- 
liota grynai medžiaginiais 
išskaičiavimais, nes tų or
ganizacijų nariams buvo 
galima daug pigiau ir ge
riau parduoti savo ūkio 
gaminius, šiandien, kaip 
paaiškėjo tų organizacijų 
tikslai ir darbai, žmonės 
patys jų atsižada ir laiko 
jų veikimą buvus žalingą 
ir visams Klaipėdos kraš
tui ir jo lojaliems pilie
čiams. Klaipėdos lietuvių 
laikraščiai kasdien spaus
dina visą eilę Klaipėdos 
krašto ūkininkų, buvusių 
priešvalstybinių organiza
cijų . narių, pareiškimus, 
kuriais jie viešai apgailes
tauja, kad paklausė hitle
rininkų agitacijos, nieko 
nežinodami stojo į prieš
valstybinį darbą. Jie gai
lisi... Tsb.

STATOMAS ZARASŲ —
SKAPIŠKIO GELEŽIN

KELIS

Didelis vargas Zarasų 
krašto gyventojams dabar 
yra, kai jie nebeturi savo 
geležinkelio, kuris juos 
jungtų su didesniais Lie
tuvos centrais. Nežiūrint, 
kad čia yra geri keliai, ta
čiau geležinkelis yra būti
nas, nes tai pakelia šio 
krašto prekybinį ir ekono
minį gyvenimą.

Neseniai pas Lietuvos 
ministerį pirmininką Tū- 
belį lankėsi Zarasų krašto 
visuomenės atstovai, kurie 
išdėstė Zarasų — Skapiš
kio geležinkelio būtinumą. 
Jie kartu nurodė, kad Za
rasų miesto gyventojai 
patys savo lėšomis pasiža
da pastatyti modernišką 
geležinkelio stotį. Kitų

i,... . .MW|, |

PADĖKA NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIAMS

Nuoširdžiai dėkojame Naujosios Anglijos para 
pijų lietuviams už jųjų prielankų rėmimą mūsų vie 
nuolyno reikalų. Tai jau ne pirmas toks gražus pasi 
rodymas.

Šiais depresijos laikais nelengvas yra daiktas 
teikti aukelę kokiam nors tikslui, bet vienok atsira 
do geraširdžių žmonelių, kurie gerą daro, kada ti] 
gali.

Reiškiame širdingiausią padėką Gerb. Klebc 
nams už leidimą ir paraginimą žmonių mūsų reiks 
lams atjausti.

Padėkos žodį tariame sekantiems kunigams kle 
bonams:— " ■

Kun. J. Ambotas, Šv. Trejybės, Hartford,.... $300.4. 
Kun. K. Vasys, Aušros Vartų, Worcester, ...$116.8: 
Kun. P. Juraitis, Šv. Pranciškaus, Athol,....... $89.8
Kun. P. Juras, Šv. Pranciškaus, Lawrence, ....$85,7 
Kun. V. Karkauskas, Šv. Kazimiero, New H., $76.0 
Kun. A. Vaškelis, Šv. Andriejaus, N. Britain, $71.7 
Kun. P. Juškaitis, Nek. Prasid., Cambridge, $51.3 
Kun. S. Vembrė, Šv. Kazimiero, Westfield,.... $45.2 

Ypatingą padėką reiškiame Hartfordo ir Nev 
Britain’o Rėmėjų skyriams už uolią darbuotę, pasi 
šventimą ir aukas.

Jūsų geri darbai ir garbingi vardai pasiliks am 
žinai vienuolyno užrašuose, o Dievas teatlygina gau 
šiai už jūsų visus gerus darbus ir gerą valią.

Dėkingos, a
SESERYS PRANCIŠKIETLoM 

Pittsburgh, Penna.

valsčių gyventojai pasiža
da patys atlikti kelio supi- 
limo darbus, suvežti til
tams ir stotims medžiagą 
ir apmokėti žemių savinin
kams už nusavintą geležiu 
kelio visam ruožtui žemę.

Lietuvos vyriausybe pa
žadėjo geležinkelio staty
bą remti ir tyrinėjimo dar
bus dar šiemet padaryti. 
Numatoma, kad geležinke
lio statybos darbuosna bus 
įtraukta ir Lietuvos ka
riuomenės geležinkelių ba
talionas. Taip pat numato
ma, kad geležinkelio staty
ba bus jau baigta ateinan
čiais metais ir taip pačiais 
metais jau vaikščios trau
kiniai.

NUŠAUTAS BUVĘS AD
VOKATAS MARČIULIO

NIS

Amerikos lietuviams pa- 
žįstamas iš jo važinėjimų 
po lietuvių kolonijas Ka
zys Marčiulionis, ankščiau 
buvo žymiu tautininku 
studentų veikėju ir jau 
advokatu. Tačiau beadvo- 
kataudamas suklastojo sa
vo klijentų dokumentus, 
pasisavino jų pinigus ir su 
padirbtais dokumentą i s 
apgaulingai veikė. Užtai 
teismas jį buvo nubaudęs 
pusantrų metų kalėjmo. 
Išėjęs iš kalėjimo Marčiu
lionis išvažiavo į užsienį ii’ 
kurį laiką gyveno Pary
žiuje ir Dancige.

Gegužės mėnesio pra
džioje jis grįžo į Lietuvą. 
Gyvendavo kartais Kaime, 
kartais Marijampolėje.

Liepos 31 dieną rytą, jis 
atėjo į Marijampolės vo
kiečių bankelį ir pradėjo 
kalbėti mokytojo Vyšniau
sko indėlio, siekiančio 30,- 
000 litų reikalais. Banke
lio vedėjui jis įteikė kaž 
kokį laišką. Pradėjus jį 
skaityti, Marčiulionis ats
tatė revolverį ir sušuko*, 
“aš plėšikas, atiduok pini
gus”. Bankelio vedėjas ne
nusigando, ir griebę brau
ningą iš Marčiulionio ran
kų. šis bankelio vedėją 
pradėjo mušti. Kilo dide
lis skandalas. Matydamas, 
kad nieko nepeš, Marčiu
lionis leidosi bėgti link 
Vilkaviškio į Šunskų gi

raitę. Policija, šauliai i 
gyventojai pradėjo bandi 
tą vytis. Marčiulionis beg 
damas žmonėms sakė, ka 
jau nebeturėjo ką veikt 
tai bėga miškelin pasikar 
ti. Tačiau kartis jam ja 
nebeteko, nes vienas šau 
lys raitelis Marčiulionį pa 
vijo ir jį mirtinai nušovė

— Lig šiol Klaipėdo 
krašto autonominių įstai 
gų valdininkams algos bu 
vo mokamos pagal Ryt 
prūsių algų kategorijas 
Dabar tas reikalas sutvar 
kytas taip, kad algos au 
tonominių įstaigų valdi 
ninkams ir tarnautojams 
mokamos pagal Klaipėdo 
krašto kategoriją. Galuti 
niam algų išlyginimui i 
suvienodinimui, Klaipėdo 
krašto direktorija pareng 
planą, kuriuo taip pat bu; 
siekiama didesnio visuc 
menės lėšų taupumo.

— Kaune kalbama, ka< 
ateinantį rudenį Sovieti 
Rusijos užsienių reikali 
komisaras Litvinovas re 
vizituos Pabaltijo valsty 
bių užsienių reikalų minis 
terius. Tuo būdu, Litvino 
vas apsilankytų ir Lietu 
voje. Jau vieną'1 kartą, bū 
tent, 1925 metais tuometi 
nis SSSR užsienių reikali 
komisaras čičerinas lan 
kėši Kaune. Tai būtų ant 
2as Sovietų valdžios ats 
tovo oficialus lankimąsb 
Lietuvoje.

— Kalbama, kad buvęi 
Klaipėdos krašto direkto 
rijos pirmininkas dr. Šrei 
beris rengiasi iš Lietuvo- 
išvažiuoti į užsienį, grei 
čausiai į Vokietiją. Mat 
Šreiberis norėjo gaut 
Klaipėdos prekybos ir pra 
monės rūmuose tą pačų 
vietą, kurią jis turėjc 
prieš paskiriant direktori 
jos pirmininku. Tačiau pa 
tys Klaipėdiečiai šiomū 
kalbomis nelabai tiki, nei 
Šreiberis dabar turi šiltg 
ir gerai apmokamą viet$ 
Klaipėdos tabako monopo
lyje.

Nieko neveikti — reiškii 
mokytu daryti blogą.

Sv. Augusto
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Vokiečiai ir lenkai elgėsi 
su Lietuva išdidžiai. Vieni 
lietuvius skaitė “būrais”, 
kiti “clopais”. Lenkai juos 
stumdė baudžiavos lai
kais, vokiečiai engė oku
pacijos metu. Ir vieniem 
ir kitiem neateina į galvą 
mintis, kad su lietuviais 
įeikia rimtai skaitytis. Jų 
valstybė — nykštukas”, jų 
diplomatija žaliukė. Taigi

hoo tokiems reikia užimponuo- 
;x i_ -i_____

'Ką Sako VVS Alstovai Apie'™"
Amerikos Lietuvius

ĮVAIRIOS ŽINIOS

D ARB ĮNINKĄS
•66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

KUN. AUGUSTINAS 
PETRAITIS

ti savo galybe iš kalno ap- 
glūminti diplomatinis i s 
triukais. Jie negali nepasi
duoti. Litvinovas kur kas 
gudresnis. Gerai pažįstąs 
lietuvių būdą ir gabumus, 
jis užgiedojo kitokia nata. 
Ir lenkai su vokiečiais ati
darė burnas. Pačių lenkų • • • v v •

Worcesterio lietuviai su
silaukė gražių iškilmių: 
savo klebono vardo dienos 
ir penkių metų klebonavi
mo sukaktuvių. Nuošir
dus, nedirbtinas Šv.. Kazi
miero parapijonų ūpas 
kaip tik geriausiai nušvie
čia jų gražius su klebonu 
santykius. “Pas mus vis
kas ramu, viskas tvarkoj” 
— sako jie patenkintais 
veidais Posakis trumpas, 
bet tiksliai apibūdinąs su
maningą klebono darbuo
tę, nes palaikyti ramybę ir 
tvarką didžiųįėj parapijoj, 
su mokykla, draugijų ir 
jaunimo reikalais — tai 
uždavinys pilnai įtempiąs 
ir stipriausias proto ir šir
dies pajėgas. Gerb. Kun. 
Augustinas Petraitis gerai 
ir tiksliai atlieka tą uždą • 
vinį, nes parapijoj viešpa
tauja pavyzdinga tvarka 
ir ramybė.

Tykus, tikslus nepreten- 
singas darbuotojas, nuo
širdus draugas ir kaimy
nas — štai labiausiai puo
lantieji į akis kun. Petrai
čio ypatumai. Jis visuo
met orientuojasi sveiku 
gaspadorišku protu ir, kas 
svarbiausia, visur vado
vaujasi atvirumu ir nuo
širdumu. Pareikšti atvirą 
nuomenę net labiausiai 
komplikuotuose diplomati- 
Piuose klausimuose —kun. 
Petraičiui visai natūralu.

Už tai jis labai brangina
mas. Atsimename, kaip vi
suotiniame Lietuvių Seime 
jis griežtai pasisakė už 
priešseiminės maldos su
kalbėjimą, nors atstovų 
sąstatas buvo įvairių - į- 
vairiausių pažvalgų tikėji
mo atžvilgiu.

Kun. Petraitis labai už
jaučia jaunimą. Jis tur būt 
gerai atsimena savo moks- 
leiviavimo dienas, kai 
su keliais pasišventusiais 
draugais klierikais organi
zuodavo spektaklius ir pa
skaitas net tokiose kolio-

spauda su ironija klausia, 
ką dabar darys Lenkijos 
ministeris Beckas Litvino- 
vo žygiams užšachuoti?

Pasirodo, kad Lietuva 
yra kaž-koks kietas ka
muolys, apie kurį sukhsi 
Rytų diplomatija. Hitleris 
apsiriko, pavadinda mas 
ią “valstybe—nykštuku”.

K.
SVEIKINU

Naująją S. L. R. K. A. 
valdybą, ypatingai pirmi
ninką p. Leonardą Šimuti, 
nes nuo pirmininko labai

tujose, kur nėbuvo parapi- daug priklauso organizaci 
jų ir kur knibždėte knibž- *
dėjo visokio plauko laisva
maniais. Bet drąsiam mo
ksleiviui klierikui nestigda 
vo pasirįžimo stoti su jais 
į diskusijas ir sumušti 
mažiau ar daugiau vyku 
sius jų argumentus. Taigi

jos gyvavimas. Apie p. Ši
mučio darbuotę išeivijoje 
nėra reikalo rašyti, nes 
jo darbai Bažnyčios ir Tė
vynės labui garsiai apie ji 
kalbą ir tautos istorijos 
lapuose jau yra aukso rai
dėmis įrašyta ir amžinai 

Taigi linkiu visaimam nesvetimas mokslei- žibės.
vių gyvenimas, jų idealai valdybai, o ypatingai pir- 
ir siekimai ir, pagalios, jų mininkui L. Šimučiui, gy- 
finansiniai vargai. Tur vu°ti ilgiausius metus, 
būt dėlto jis taip uoliai re- į 
mia dabartinę Studentų 
organizaciją.

Gerb. kun. Petraitis ku- j 
klus ir nepaprastas žmo- i 
gus. Šios viešos pastabos 
gal jam ir nepatikti, 
ką padarysi. Visuomenė, Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
bent retkarčiais, pasiima prenumeratas ir, knygas už 
sau teisę pagerbti savo va- pilną vertę’ Nukirp^ 1934 m- 
dus ir uolius darbuotojus. į

K. I
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mininkui L. Šimučiui, gy-

J. Poškienė,
SLRKA. Labdarybės 
Komisijos buvusi narė.

Dvasia daro kūną turtin- 
Šekspyras.

Bet “Darbininkas” priima 1934 m.

Grįžusi iš Amerikos Vil
niui Vaduoti sąjungos de
legacija turėjo pasikalbė
jimą su “Talkos” spaudos 
biuro redaktorium apie jų 
kelionę ir Amerikos lietu
vius. Delegacijos pirminin
kas pareiškė:

— Vilniaus vadavimo i- 
dėja užsienio lietuviuose 
labai gyva ir populiari nuo 
pates Vilniaus pagrobimo 
laikų. Pati Vilniui vaduo
ti sąjunga atsirado dau
giausiai ir noro ir inicia
tyvos Amerikos lietuvių. 
Užsienio lietuviuose Vil
niaus vadavimo idėją la
bai išpopuliarizavo 1931 
metų pradžoje Amerikoje 
lankęsis WS pirmininkas 
prof. Mykolas Biržiška.

— Nuvažiavę Amerikoje 
radome 37 VVS skyrius, 

! kurie po truputį veikė. į- 
domu, kad kai susikūrę 
Vilniaus geležinis fondas, 
beveik visų tenykščių sky- 

I tių akcija nukrypo to fon
do reikalams. ALRK Fe
deracija pereitais metais 

! buvo nutarusi su visais sa- 
i vo skyriais prisidėti prie 
VVS. Tačiau nutarimas li
ko labiau teoretinio pabū- 
džo, nes akcija tuo reikalu 
buvo neišplėsta.

— Mums nuvažiavus, 
buvo du ypatingi rūpes
čiai. Pirmiausiai, į darbą 
teikėjo įjudinti katalikėj 
federacija' su visais jos 
skyriais, nes ši organizaci- 
ja, daugiausiai besiremda
ma katalikiškomis parapi
jomis, turėjo daugiausiai 
potencialės jėgos Vilniaus 
vadavimo darbe. Antra, 
tai buvo jaučiamas reika
las sukurti vieną centrą 
Vilniaus vadavimo darbui 
mūsų išeivijoje. Tačiau tik 
nuvažiavus tuojau paaiš
kėjo, kad mums nebuvo 
jokios galimybes visus A- 
merikos lietuvius tam dar
bui sujungti nes federaci
ja paskelbė savo sprendi-
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Kun. Pr. J. Vaitukaitis

mą, jog jie mūsų darįją 
rems, tik ta sąlyga, kad 
visi katalikiškos visuome
nės darbai Vilniaus vada
vimo reikalu eitų per fede
raciją ir jos skyrius. Tad 
mūsų buvo ir pasiryžta 
prisitaikinti šiam federa
cijos reikalavimui, paten
kinant kartu, kiek galima, 
ir kitų organizacijų bei 
srovių kvietimus.

— Per visą savo kelionės 
laiką aplankėme 51 lietu
vių koloniją ir pasakėme 
135 prakalbas. Pirmiau
siai, buvo plačiai kalbama 
apie kovas dėl Vilniaus ir 
ypač apie Vilniaus geleži
nio fondo reikalus. Tačiau 
norėdami pakelti mūsų iš
eivijos tautinį susipratimą 
ir pasitikėjimą savo tauta 
bei valstybe, buvo aiškina

— Vilkavišky ties pat 
geležinkelio stotim dar ir 
dabar tebėra didelis baltas 
niūras, kuris prieš 100 me
tų buvo didžiausiu namų 
visame Vilkaviškio mies» 

: te. Kai tik Napaleonas nę- 
i rėjo vokiečių - rusų sieną, 
jie apsistojo Vilkavišky ir

susidomėjimas Vilnia u s 
geležinio fondo aukso kny
ga.

— Mūsų išeivijos šian
dieninė pažiūra į Lietuvą 
daugumoje yra gana tei
giama. Iš vienos pusės at
silankantieji į Lietuvą, da
bar parsiveža gana teigia
mų ir optimistinių įspū- tame* name pernakvojo, 
džių, iš antros pusės, žy- Rytą Napoleonas susišau- 
miai pablogėjusi ir pasun- pg savo generolus ir tarš
kė jusi būklė pačioje Ame - [ 
rikoje mūsų išeivius vis 
palankiau nuteikia Lietu
vai. Labai didelis procen
tas jų grįžtų į Lietuvą, jei 
tik sugebėtų įmanomai li
kviduoti savo reikalus.

— Sutikau nemažą jau
nų ten gimusių ir augusių 
lietuvių, kurie pareiškė 
noro apsigyventi Lietuvo
je ir čia dirbti. Reikia pa
sakyti, kad Amerikoje 
daugiau, negu kitame kra 
šte pasireiškia inteligentų 
perteklius. Mes sutikom 
visą eilę lietuvių, išėjusių 
aukštesnius mokslus, ir 
negalinčių gauti užsiėmi
mo. Labai žymus tautinis 
atgimimas gražus išsilai
kymas, neblogas pasigar- 
sėjimas pasaulio spaudoje, 
Šarkio, Goodmano ir kitų 
laimėjimai sporte, Dariaus 
ir Girėno žygis užkariavo 
viso pasaulio simpatijas 
Lietuvai, padarė tai, kad 
šiandien lietuvis jaunuolis 
nesigėdi savo lietuviškos 
kilmės, bet jau nori jąja 
didžiuotis. Jaunoji karta 
norėtų gerai išmokti lietu- 

i viškai ir sekti Lietuvos 
gyvenimą, tačiau tas daž
nai būna virš jų jėgų. Ir 
va kodėl Lietuvos valsty
bė ir jos visuomenė, greta 
savo didžiųjų Vilniaus ir 
Klaipėdos uždavinių, turės 
imti dar vieną nemažesnės 
svarbos pareigą, padėti 
tuo, kuo gali, kad trečdalis 
mūsų tautos išliktų gyva 
ir savo senąjai tėvynei iš
tikima.

Baigdamas pasikalbėji
mą, delegacijos pirminin
kas prof. Kemėšis dar pa
reiškė visapusišką Ameri-

i 
mi ir kiti dalykai; apie, 
žemės ūkį, mokslą, meną, 
kultūrinę pažangą, gražią
sias Lietuvos vietas, kovas 
dėl Klaipėdos krašto ir y- 
pač keltas tautinis savi
garbos reikalas. Mūsų kal
bų pasisekimas nevisur bu 
vo vienodas. Kai kur jų 
susirinkdavo pasiklausyti 
apie 1000 žmonių, o kai 
kur — tik keliasdešimts.

— Susidomėjimas Vil
niaus problema mūsų išei
vijoje dabartiniu laiku yra 
dar gyvesnis, negu seniau. 
Vilniaus geležinis fondas 
Amerikos lietuviuose tu
rės neabejotinai didelio 
pasisekimo. Nors mes pa
tys prie progos savo kalbų 
nerinkom jokių aukų, bet 
pačių amerikiečių lietuvių 
organizacijos ‘mūsų pra
kalbų proga uoliai visur 
platino Vilniaus pasus ir 
ženklelius. Amerikiečiams 
ypatingai imponavo žinia, 
kad Lietuvoje 100.000 or
ganizuoto įvairių srovių 
lietuviško jaunimo sudarė 
bendrą komitetą Vilniaus 
geležinio fondo akcijai ir 
tą akciją skaito vienu di-
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Apie Lietuvą
Užsienių ministerio Lo

zoraičio atsilankymas į 
[Sovietų Rusiją ir nuošir
dus jo priėmmas iš Litvi- 
novo pusės sukėlė daug 
sensacijų vokiečių ir lenkų 
spaudoj. Kiek pirmiau, at- 
s mename, vokiečių ir len
kų spauda pulte puolė lie
tuvių diplomatiją, kad ji 
skubotai šoktų lenkams į 
glėbį, nes rusai ir vokie- 

‘ čiai Lietuvą prarysią. Gir
di, dabar Lietuva nuo vi- 

Įsų izoliuota ir net mažos 
I Pabaltijo valstybėlės, kaip 
Latvija ir Estija, nenori 
dėtis su Lietuva į sąjungą, 

[nes Lietuva su savo Vil
tu įaus klausimu visus at- 
įgrasina. Tais gąsdinimais! 
[gerokai prirengus lietuvių 
Eoipl tiją prie nuolaidu- 
įmo. Lenkija neoficialiai 
t&uneia į Kąuną vieną po 
įkito savo atstovus, kad jie 
Eką nors padarytų įtemp- 
itiems santykiams pataisy 
Iti, visai neliečiant Vilniaus 
Įklausimo. Reikia, mat, į

I

kalti geležį kol dar karšta. 
Ir štai netikėtai Lietuvos 
užsienių ministeris gauna 
pakvietimą nuo Sovietų 
vyriausybės atsilankyti į 
Maskvą. Ten jį priimama 
su pabrėžta pagarba ir 
nuoširdumu. Lenkai su vo
kiečiais nusigando. Kas 
čia yra? Kodėl Litvinovas 
taip žymiai pabrėžia Lie
tuvos padarytąją su So
vietais santaiką, sulig ku
rios Vilnius buvo pripažin
tas Lietuvos sostine? Ką 
tai reiškia? Ar ir rusai kiš 
savo nosį į Pabaltijo rei
kalus, kad tik lenkams ten 
kelią užkirstų?

Savaime aišku, kad Lit
vinovas nebereikalo kvie
tė Lozoraitį į Maskvą ir 
ten demonstravo savo 
draugiškumą Lietuvai. Ži
noma, jis Lietuvai tiek

, draugas, kiek ir bet kokiai 
kitai “kapitalistinei” vals
tybei, bet susidariusi šiuo 
momentu situacija tur būt 

* tokios politikos reikalinga.

Neužilgo prasidės mokslo metai. Mokyk
los atsidarys. Į jas tėvai leis savo vaikus. Ta
čiau, katalikai tėvai ir motinos, ar jau apsi- 
mąstėte, į kurias mokyklas leisite savo vai- Į 
kus? Į viešąsias ar katalikiškas?

Šiandien jaunimas jau ne be toks, kaip 
buvo anose dienose, šiandien jis yra laisves-1 
nis. Jis mėgsta visa, kas yra laisva; jis mėg | 
sta ten būti, kur nėra varžomas. Mokyklos 

j jam netinka tokios, kuriose tikėjimas nėra 
J dėstomas, kur jo sąžinė laisva, kur gali lais
vai svajoti, kaip jam patinka, kur regulos 
neužkerta jam kelio išdykavimams.

Šiandien pas jaunimą kilsta priimtas šū
kis: “Viena religija yra gera, kaip ir kita.” 

i Bet, tokį šūkį ar sveikas protas gali be jokių 
priešgynybių priimti? Jei pas kuriuos yra 
jau priimtas tas šūkis, kad viena religija y- 
ra taip gera, kaip ir kita, bet taip nėra su 
Katalikų Bažnyčios tikėjimu. O visgi yra to
kių katalikų tėvų, kurie savo sūnus siunčia 
į tokias kolegijas ir universitetus, kur ateiz- 
mas bei bedievybė skiepijama į jų vaikų šir
dį. Taip pat katalikės motinos siunčia savo 
dukteris į modemiškas akademijas, kur yra 

[laisvė ir visa moderniškiausia. Ir jaunimas 
užbaigęs tokias modemiškas mokslo įstai
gas, praradęs tikėjimą, paskui laisvai .gyve
na ir kitus patraukia prie tokio pat gywni- 
mo.

Mokyklos Be Dievo
Šiame krašte yra įsigalėjusi materialiSti-

®* 'si ligi 12 valandai. Paskui 
skersai Vilkaviškio išri
kiavo savo kariuomenę. 
Kai Napaleono kariuome
nė suriko “lai gyvuoja im
peratorius”, tai viso mies
telio langai sudrebėjo. 
Taip dar dabar pasakoja 
Vilkaviškiečiai seneliai. Po 
pietų Napaleonas jau pas
kelbė karą Rusijai. Tą is
torinį namą pernai aplan
kė prancūzų mokslininkai 
ir jį nufotografavo.

— Dar 1923 metais Klai
pėdoje buvo nugriauti du 
vokiški, prieš didįjį kar^ 
pastatyti paminklai: Vo
kietijos kaizerio Vilhelmo 
ir Borusijos. Nugriautų 
paminklų papėdės riokso 
jo daugiau, kaip 10 metų, 
nes Klaipėdos miesto val
dyba politiniais sumeti
mais, nesirūpino jų pašali
nimu. Naujoji Klaipėdos 
krašto direktorija į saki 
Klaipėdos miesto burmis
trui nugriauti tų paminklų 
likučius, nes jie gadina 
bendrą miesto vaizdą. Vy
riausias burmistras 
naitis davė įsakymą 
paminklų likučius 
griauti.

Simo- 
tuos 

nu-

auk-
I

— Lietuvos banko 
so fondas rugpiūčio 1 die 
ną siekė 55,28 milijonus 
litų, svetimos valiutos fon
das — 8,87 mil. litų, bank
notų apyvartoje buvo 83.- 
87 mil. litų, jų padengimas 
auksu ir svetima valiuta 
siekė 76,5%. ‘ Tsb.

kos lietuvių pasižymėjimą 
moksle, mene ir kitus jų 
gabumus. Tsb.

Dieviškojo Šaltinio ir visais atžvilgiais tobu
las ir krikščioniškas. O krikščioniškas tiky- 
biškas mokslas pagrjsia kilnų ir tobulą išau
klėjimą, kurs į studentą atsiliepia visam jo 
gyvenimui. Studentai, užbaigę katalikiškas 
mokslo įstaigas, įgauna ne vien pilną akredi
tuotą mokslą, bet jie visam gyvenimui būna 
tvirti dorovėje, sėkmingi dvasiškuose prati
muose ir sutvirtinti būdu, jie yra uolūs ir iš
tvermingi savo kilniuose pasiryžimuose. Ka
talikiškas mokslas studentų sieloje įskiepija 
kilnią filosofiją, kuri gyvenime lydi gradu- 
antą į švesią ateitį, nežiūrint visokių kliūčių 
ar pasitaikančių žabangų. Su šviesia ir gied
ria mintimi, graduantas žengia į priekį, nu
galėdamas tamsybių ponus.

Krikščioniškos tiesos, ’ viršijančios visas 
kitas, yra, kaip veidrodis, nušviečiąs ateities 
gyvenimą. Ir gyvenime toks yra laimingas, 
nes turi tikrąjį mokslą, religiškąjį prisiruo
šimą ir yra sutvirtintas geruose doroviniuo-

nė ir pseudo-moksliška tendencija. Be to, 
klaidingoji filosofija * pagrobusi laiko žmo- 

Tai kebli 
padėtis. Tačiau, šio krašto daugumos gyven
tojų filosofija yra jų pačių religija. Apgailė
tina, kad Jungtinių Valstybių tauta savo fi-

* losofija negali vadinti esant krikščioniška.
Paėmus viešąsias mokyklas, reikia saky

ti, kad jos daug gera nuveikė pasaulinio mo
kslo pažangoje, bet pastaruose metuose ta 
pažanga moksle nusilpnėjo per daug laisvu 
savo pažangiavimu. Patys mokytojai net rū
stauja dėl smarkios sistematizacijos. Tačiau, 
yra mirtingesnis pavojus. Viešosios mokyk
los Dievą išmeta iš mokslo programos.

Daugelio viešųjų aukštesniųjų mokyklų 
rekordai tapo sutepti dėl nemoralybės. Tai 
nėra oficiališkas, užgyrimas, bet tokios sėk
mės eina dėl nesuvaldomo laisvumo mokyk
lose ir kad iš jų religija tapo išmesta, O i- 
mant kai kuriuos universitetus, jie, ištikrųjų, | 
yra ateizmo, būtent, bedievybės lizdai; ! se pratimuose. Studentai to negauna viešo-

Siųsdami savo vaikus į viešąsias mokyk- Į se mokyklose. Dėl to studentai, baigę viešą- 
las, tėvai katalikai suranda daugelį priežas- 
čių, dėl kurių savo vaikų nesiunčia į katali
kiškas mokyklas. O kai kuriuose dalykuose, 
katalikiškos mokyklos iš daugelio atžvilgių 

| viršija viešąsias. Žinoma, katalikiškoms mo
kykloms reikalinga daug pagerinimų. O su 
iaiku ir tas susitvarkys.

Katalikiškos mokyklos nėra žemesnės už 
viešąsias

Jei katalikiškas mokyklas palyginsime su 
viešomis, matysime, kad katalikiškos moky
klos yra pavyzdingiausios. Jose katalikų stu
dentų lavinimas ir auklėjimas yra imtas iš

sias mokslo įstaigas, neturi tokios ramios ir 
giedrios ateities savo gyvenimui. Kurį laiką, 
jie, tarsi, laimingai gyvena, bet, atėjus smū
giams, jie nuleidžia rankas, o gyvenimas 
{jiems tampa nemalonus ir vėliau atsiduoda 
| žūtbūtiniam likimui.

Tikėjimas ir valia nusilpnėja
Vėl kiti, kurie susituokė Bažnyčioje, bet 

jų žmonos buvo ne iš jų tikėjimo. Tokių na
mai iš daugelio atvejų buvo nelaimingi, nes 
dažnai neturėta vaikų. Daugelis gyveno ne- 

I sutikime ir barniuose. Paskui sekė peraky- 
I ros. Ir vėl susituokė su kitomis. Sutuoktuvių



Antradienis, Rugpjūčio 28, 1934.

Kun. Augustinas Petraitis
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Dėkinga savo vadui visuomenė laikais nuo laiko 
pareiškia jam savo pagarbą, suruošdama kokias nors 
iškilmes. Tos iškilmės turi dvilypės prasmės: viena, 
kad pareiškus pagarbą ir dėkingumą savo brangiam 
vadui; antra, kad jojo darbuotės pavyzdys pažadintų 
kitus, ypatingai jaunuosius, ir paskatintų juos tą gra
žų pavyzdį sekti. Dėkingoji Šv. Kazimiero parapija, 
Worcester, Mass., rugpiūčio 28 d., suruošė savo gar
biam dvasios vadui jojo vardinių Šv. Augustino dienoj 
pagerbtuves, kartu prisimindami jojo penkių metų 
klebonavimo darbuotės sukaktį. Kadangi kun. A. Pet
raitis yra Amerikos lietuvių visuomenės žymi asme
nybė, tai šia proga mums bus pravartu jį arčiau pa
žinti.

Kun. A. Petraitis — Dvasios Vadas.
.Graži kunigo ypatybė, kuria taip ryškiai pasižy

mi kun. A. Petraitis, yra sielų ganytojo, tikro savo 
žmonių tėvo privalumas. Ši dvasios vado esminė ypa
tybė puošia visą kun. A. Petraičio aštuoniolikos metų 
pastoracijos darbą. Jokių su žmonėmis nesusipratimų, 
jokių kivirčių neįvyko, nors jam teko dirbti sunkus 
bažnyčios statybos darbas. Paprastai klebonas geras 
iki kol nepaprašo parapijiečių pinigų kokiai nors sta
tybai ar pataisymams. Jau tas vienas faktas, kad pa
darytas didelis kūrybos darbas — bažnyčios pastaty
mas, kurio visos skolos išmokėtos, aiškiai nurodo jojo 
darbštumą ir solidarumą su žmonėmis sunkiam darbui 
dirbti.

Nereikia būti nepaprastu tėmytojum, kad iš ša
lies pastebėjus kaip žmones savo kleboną gerbia. Ta
sai nuoširdus, nušvitusiomis akimis buvusio dvasios 
vado žmonių sutikimas Atholyj, tasai linksmas pa
sveikinimas - pasikalbėjimas, kuriuo Šv. Kazimiero 
parapijiečiai sutinka savo kleboną, aiškiai nusako 
tuos glaudžius ir nuoširdžius santykius tarp dvasios 
vado ir jojo dvasiniam rūpesčiui pavestųjų žmonių.

Kun. A. Petraičio Asmenybės Privalumai.
Aukščiausis nepašykštėjo kun. A. Petraičiui ga

bumų, kurių jisai neužkasė į žemę. Dar studentu bū
damas, jisai aplankė daugelį lietuviškų kolonijų, sa
kydamas prakalbas, ragindamas tautiečius į kultūri
nį dąrbą. Jojo iškalba, išmarginta jumoro posakiais, 
žavėte žavi klausytojus. Jisai sugeba šią dovaną tin
kamai panaudoti ir pamokslų metu, kas jojo pamoks
lus padaro gyvais, įdomiais, ryškiais atvaizduojan
čiais tikėjimo bei dorovės tiesas ir tą pilkąjį kasdieni
nį vargo gyvenimą. Ką bekalbėti apie kun. A. Petrai
čio prakalbas, kuriose galima laisviau pasireikšti ju
moristiniu tonu, negu pamoksluose! Kur jisai tepasi- 
suka, publika tuojau atgyja: svečiuose jisai yra ta 
linksmybės ir juoko kibirkštimi, kuri visą dalyvių 
nuotaiką nukreipia į linksmumą. Nemaža jojo iškrės
ta juokų ar anekdotų kitų žmonių priežodžiais virtę.

Kun. A. Petraitis, jaunesnis būdamas, dažnai 
naudojo plunksną: daug yra parašęs visuomeniniais 
klausimais straipsnių. Studentai labai skaitydavo jo 
raštus, tilpstančius “Moksleivyje”. Jisai anuomet bu
vo vienas rimčiausių, moksleiviams labiausia prieina
mų ir suprantamų, rašytojų. Kiekvienas visuomeninis

ceremonija įvykdavo pas protestantų pryče- 
rį arba pas pasaulinį teisėją. Tai visa buvo 
vien dėl to, kad jų tikėjimas buvo silpnas ir 
valia ne tvirta ir ne galinga. O dėl ko taip į- 
vyko? Kame priežastis?!

Daugelis tokių ar panašių atsitikimų įvy
ko dėl priežasties, kad jie mokinosi klaidin
gos filosofijos, kad persiėmė laisvomis pa
žiūromis, kad bičiuliavo su laisvamaniais ir 
bedieviais, ir kad laisvas gyvenimas iš kole
gijos laikų juos stūmė i bedieviškąją atmos
ferą.

Šiandien girdime daug neteisingų kalbų 
apie katalikiškas mokyklas. Tačiau, jos vi
sos yra be' pamato. Iš patirties yra žinoma, 
kad katalikiškos mokyklos visame kame vir
šija viešąsias. Katalikiškose mokyklose stu
dentai tvirtai pagrįsia tikėjimą savo gyveni
mui. Jie tampa tvirti būdu ir valia. Ateityje 
jie būna geri vadai, pavyzdingi piliečiai, Ba
žnyčios stulpai, tikėjimo apaštalai ir tautos 
herojai.

Tikybiškas auklėjimas reikalingas
Krikščioniškoji pedagogija reikalauja, 

kad nuo pat mažens kūdikį reikia pratinti ir 
lavinti tikyboje ir šu metais į jauno vaiko 
nekaltą širdelę įdiegti, kad katalikų tikėji
mas yra vieninteliai tikrasis tikėjimas. Tai 
žymu ir yra vykdoma nuo Išganytojo laikų. 
Išganytojas mylėjo kūdikius, ir juos laimino. 
Motinas, su kūdikiais rankose, ėjo pas Išga
nytoją ir troško šalia Jo būti. Apaštalams 
atrodė, kad motinos trukdo Išganytojo dar- 

Kbą. Tačiau, Jis tarė: “Leiskite mažutėlius ir 
nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes iš to- 

į kių yra Dangaus Karalystė” (Mat. XJX, 14).
įZ

DARBININKAS

I

KUN. AUGUSTINAS PETRAITIS, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos (Worcester, Mass.) klebonas, 
rugpiūčio 28 d., mini savo varduves, 18 metų kuniga
vimo sukaktuves ir 5 metų klebonavimo Worcestery. 
Kun. Augustinas Petraitis yra senas Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos narys, įsirašęs kovo mėnesy, 1917 
metais, nuoširdus “Darbininko” rėmėjas ir platinto
jas. •*»**“*

Šv. Kazimiero par. parapijiečiai savo kleboną ir 
visuomenės vadą kun. A. Petraitį, sukaktuvių proga 
pagerbti, šiandien, surengė vakarėlį.

L. D. S. ir “Darbininko” Redakcija, šių reikšmin
gų sukaktuvių proga, Gerb. Jubiliejatą, kun. A. Pet
raitį sveikina ir linki ilgiausių metelių!

mo, prietelius, jisai nesigailėjo nė stambių aukų 
tiems, kurie tą darbą dirba. Seselės Kazimierietės, ku
rios veda vietinę mokyklą, turėjo nevieną progą pa-, 
tirti jo geros širdies. Kada įsikūrė Marianapolio kole
gija lietuviams bernaičiams, kun. A. Petraitis buvo 
vienas pirmutinių su gausia tūkstančio dolerių auka, 
duodamas pradžią fizikos kabineto įsteigimui. >

Prisiminę didžiojo karo laikus, pamatysime kun. 
A. Petraitį aukščiausioje Taryboje, kurioje tebuvo 
rinktiniaųsi mūsų visuomenės žmonės. Mokinių, blai- 

| vininkų, darbininkų ir kitose įvairiose organizacijose 
j jam teko daug pasidarbuoti, atsakomingas centro val
dyboj vietas užimtu Kovojant dėl Lietuvos nepriklau
somybes, teko jam su kitais mūsų garbingais darbuo
tojais nemaža važinėti, prakalbų sakyti, daug pinigų 
surinkti vien tam, kad brangiai tėvynei šviesesnis ry
tojus išauštų.

♦ ♦ ♦

Mes, žmonės, visuomet sprendžiame kitų nuopel
nus mažutėliu mastu, tiktai Išganytojo atlyginimas 
ir už mažiausį nuopelną teskaičiuojamas šimteriopų 
saiku. Nekitaip mes vertiname šiandie ir kun. A. Pet
raičio ilgų metų darbuotę, nes geriau nesugebame pa
daryti. Bet yra Vienas, Kuriam visa žinoma ir nieko 
nėra negalima — Jisai Vienas tegali savo vynyno dar
bininkui suteikti atitinkamo, šimteriopų, saiku ma
tuojamo, dangiško atlyginimo.

Šie tai ir yra, šių iškilmių proga, mūsų geriausi lin
kėjimai garbiam dvasios vadui kun. Augustinui Pet
raičiui. , J. N.

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

klausimas jaunuoliui yra gana sausas ir autoriui rei
kia gyvai tas klausimas atvaizduoti, kad jaunimas 
juomi susidomėtų. Vienas jojo įdomiausių raštų buvo 
gyvas atvaizdavimas Katalikų Bažnyčios būklės Mek
sikoje. Kada kun. A. Petraitis pradėjo statyti Athol, 
Mass. bažnyčią, nustojo rašęs. Daugelis jojo raštų ir 
dabar pasigenda.

Kun. A. Petraitis — Visuomenės Darbuotojas.
Nesitenkiną kun. A. Petraitis savo tiesioginių 

pareigų ėjimu. Jisai randa laiko plačiai dalyvauti mū
sų visuomeniniame gyvenime.

Mylėdamas moksleiviją, jisai daug prisidėjo prie 
Moksleivių Susivienijimo suorganizavo ir per daugelį 
metų jojo palaikymu, šioje organizacijoje buvo daug 
įdėta jojo darbo ir pinigo. Anais metais organizuo
jant Katalikų Studentų Sąjungą, kun. A. Petraitis 
buvo vienas artimiausių šios organizacijos prietelių. 
Patsai įkurdinęs savo parapijoj studentų kuopą, pave
dė mokykloj jiems gražias patalpas, suteikė jiems 
gražių dovanų, kad paskatinus jaunuolius į idealizmą, 
į bendrą visuomenės darbą.

Viso kas lietuvišką, ir ypatingai lietuviško švieti-

Tęsinys.
Kadangi tikėjimas mus 
mokina, jog žmogaus kū
nas yra sutvertas iš že
mės, mokslininkai, kurie 
tyrinėja žmogaus ir kitų 
gyvūnų kūnų sudėtį, taip
gi patvirtina, kad visi tie 
elementai, kurie randasi 
žmogaus ir gyvulių kūne 
yra ta pati medžiaga, kuri 
yra randama žemėje. Tad 
čia tarp tikėjimo ir moks
lo nėra jokio prieštaravi
mo.

Žemė išduoda vaisius, 
kuriais žmonės maitina 
savo kūnus, kad palaikius 
juose gyvybę. Gyvybė yra 
lig kokis mazgas, arba ry
šys tarp mūsų kūno ir 
dvasios. Kadangi per val
gį tapo papildyta pirmoji 
nuodėmė, tad žemė, kurį 
tą vaisių išdavė tapo kaip 
ir dalininkė nuodėmės.

Ir uždėjęs ant jų galvelių savo rankas, Išga-[mokykla neatsako šių dienų reikalavimams, 
nytojas juos laimino ir motinos buvo laimin-1 
gos.

Betgi materializmo dvasia, įsigalėjo ir tu
rėdama galybę šiame krašte, veikia, kaip tik 
priešingai. Tačiau, katalikai tėvai turėtų su
sirūpinti visa tuo, kas yra dvasiška ir tiky- 
biška. Jie turėtų savo vaikus leisti į katali
kiškas mokyklas, kad jose vaikai gautų ti- 
kybišką išauklėjimą, kad išsilavintų pamilti 
Katalikų Bažnyčią, mylėti savo artimą, ir 
pratintųsi gyventi, kaip įsteigtoji Kristaus 
Bažnyčią, mylėti savo artimą, ir pratintųsi 
gyventi, kaip įsteigtoji Kristaus Bažnyčią 
moko ir įsako. Tai yra katalikiškojo mokini
mo pagrindas.

' Kristaus pamokų reikšmė
Kaipo katalikai, turime visada būti Die

vui dėkingi, kad mums davė tikrąjį tkėjimą. 
Toks nusiteikimas mumyse gimdo nuolanku
mo dvasią. Krikščioniškasis nuolankumas 
sutvirtina mūsų būdą ir priduoda kilnią ver
tybę. Turėdami tą nuolankumą, katalikai tė
vai jį įdiegia ir savo vaikams. Pasaulis to 
nepripažįsta. Pasaulis ir viešosios mokyklos 
atmetę Dievą, visai pamiršta, ką Išganyto
jas mokino: “Mokykitės nuo manęs, nes aš 
esu romus ir nuolankios širdies”.

Katalikiškoji mokykla yra dvasiškoje 
grožio buveinė, kur galima išmokti kilnių 
Išganytojo pamokų. Tai išmokus, katalikiš
koji mokykla duoda visą ir pilną moksįą, 
kurs yra reikalingas kieVvienoluotno gyve
nimui.

Katalikiškoji mokykla katalikų vaikams.
Kai kurie ųžmetinėja, kad katalikiškoji

f

Tokiems reikėtų patarti, kad geriau pažintų 
katalikiškosios mokyklos mokinimo sistemą. 
Be to, jiems patartina, kad imtų į savo ran
kas autentiškas istorijas ir į jas teįsigilina ir 
teišmoksta, kas pasauliui užlaikė ir davė me
ną, literatūrą, filosofiją ir visa, kas yra dva
siška. Tesusipažįsta su vardais ir tikėjimu 
garsių meninkų, muzikų, mokslininkų ir auk
lėtojų. Tesužino, kas gimdė mokslą ir kultū
rą. Tepamato, kas užtarė vargšus ir plėtė 
labdarybę. Tesupranta, kas stojo už teisybę, 
kai galingi valdovai baudė silpnuosius. Ir. 
jei jie patils, ką Katalikų Bažnyčia yra da
vusi pasauliui, neskaitant, ką išganingo nu
veikė sieloms, jie turėtų būti sužavėti šven
tuoju pasididžiavimu, kad yra Bažnyčios na
riais ir kad gali savo vaikus leisti į katali
kiškas mokyklas.

Patys katalikai užlaiko savo mokyklas. 
Ir aš tikiu, kad neužilgo ateis laikas, kad šio 
krašto valdžia iš gaunamų taksų skirs dalį 
ir katalikiškųjų mokyklų išlaikymui. Nūngi, 
katalikai yra per daug apsunkinti, nes dvi
gubai yra taksuojami. Katalikai palaiko vie
šąsias ir užlaiko savo mokyklas.

Tačiau, katalikų tėvų pareiga yra savo 
vaikus leisti į katalikiškas mokyklas, kur 
jie bus išauklėti, kaip atitinka kiekvienam 
katalikui tiksliai gyventi. Ir kiekvieno kata
liko tėvo ir motinos auklėjimo šūkis turi bū
ti šis: 
“Katalikiškoji-Mokykla katalilį vaikams!”
Tokiems tėvų kilniems pasiaukojimams ir 
pasiryžimams Dievas palaimins ir jų vaikai 
Senatvėje jiems bus džiaugmas ir paguoda!

Tad Kristus išliedamas 
ant jos Savo Švenčiausią 
Kraują ją pašventė. Kris
tus taipgi žinojo, kad žmo
gus dažnai nusidės ir tuo- 

! mi mirtinai sužeis savo 
i sielą Kad tas žaizdas už
lydžius ir apsaugojus 
žmonių sielas nuo amžinos 
mirties, Jis palieka mums 
Savo Švenčiausią Kūną ir 
Kraują po paveiksiu duo
nos ir vyno, kaipo valgį, 
kurį mes valgydami, galė
tume išnaikinti savo nuo
dėmę ir apsaugoti savo 
sielas nuo amžinos mir
ties. Žmogus priėmęs Šv. 
Komuniją jauti kažkokį 
tvirtumą. Visokios blogos 
mintys, visokios kūno už
gaidos, kurios nuolat ata
kuoja ir gundo prie nuo
dėmės, padaro tarytum 
paliaubas ir žmogus dėl 
to jauti ramybę. Tačiaus 
kodėl Dievas taip nusiže
mino, kad duoda Savę 
žmonėms kaipo maistą, 
pasilieka žmogaus protui 
nesuprantama paslaptis.

Žydai, išgavę nuo Ro
mos gubernatoriaus Piloto 
leidimą Kristų nukryžiuo
ti, uždeda Jam ant pečių 
didelį medinį kryžių, išve
da Jį už miesto ant kalno, 
kuris vadinasi Golgota ir 
iškryžiavę Jį prikala gele
žies vinimis Jo rankas ir 
kojas, pakelia aukštyn ir 
įstato kryžių į uoloje iš
kaltą skylę. Tą atlikę, tri
na rankas iš džiaugsmo,

• • J** w
(manydami, kad jau dabai! 
I tikrai nusikratė to neken- 
’ čiamo Galilejėčio, Kurs 
darė jiems visokius nema
lonius priekaištus. Mat 
tais ldikais kryžius buvo 
laikomas didžiausiu panie- 
kos ženklu ir prikryžiuo- 
tas buvo laikomas viešai 
visų prakeiktas.

Kristus per tris valan
das merdėjo pakeltas ant 
kryžiaus. Žydų minia aps
tojus aplink per visą laiką 
tyčiojas ir Jo, darydama 
Jam visokias pajuokas. 
Bet galutinai po trijų va
landų Kristus kabojęs ant 
kryžiaus numiršta. Tuoj 
tame pačiame momente 
užtemsta saulė, sudreba 
žemė, bažnyčioj uždanga 
plyšta pusiau, mieste pasi
rodo daug prisikėlusių se
nai mirusių žmonių. Dau
gelis iš minios, kurie pir
ma tyčiojos įtiki į Kristų 
ir mušdamies krūtinėn sa
ko: “Tikrai tasai buvo 
Dievo Sūnus”. Sykiu ir 
Romos kareivių vadas 
šimtininkas pagonis, maty 
damas tuos stebuklus su 
savo nekuriais kareiviais 
įtiki Kristui. Tame pačia
me laike, gyvenęs Romoje 
garsus astronomas, tų lai
kų mokslininkas pagonis 
Dionizas Areopagietis pa
matęs saulės užtemimą ir 
žinodamas, kad tame laike 
nėra jokių gamtinių prie
žasčių, de! kurių saulė tu
rėtų užtemti išsigandęs 
sušuko: “Arba Sutvėrėjas 
gamtos kenčia, arba pa
sauk) pamatas griūva.’* 
Vėliaus išgirdęs Apaštalus 
skelbiant Kristaus mokslą 
įtikėjo į Kristų ir paauko
jo už Jį savo gyvybę, mir
damas kankinio mirtimi.

Jeigu Kristus nebuvo 
Dievas, tad kodėl tie visi 
istorijoje aprašomi daly
kai dėjosi. Į šį klausimą 
tegul atsako tie, kurie ne
nori Jo už Dievą pripažin
ti.

Pagalios net patsai kry
žius, kurs pirmiaus buvo 
didžiausiu paniekos ženk
lu, mirus ant jo Kristui 
virsta visame pasauly di
džiausiu pagarbos ženklu, 
kuriuomi mėgsta puošti 
savo krutinės kiekvienas 
krikščionis ir net garbin
giausi karžygiai.

y
(Bus daugiau)

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” 14 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

B. I
h

ŠĮ



Aųtradiųnū, Rugpiūčio 28 W

' LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO SOSTAS

*

Ligi Mindaugo Lietuva 
buvo valdoma atskiromis 

; kunigaikštijomis. Bendros 
valdžios ji neturėjo. Prie
šams užpuolus kraštą, 
kiekviena kunigaikšti j a 
gynėsi atskirai. Kitos ku
nigaikštijc s kartais net 
padėdavo priešui. Trylik
to šimtmečio viduryje Že-

* maičių kunigaikštis Min
daugas, pats būdamas di
delių plotii valdovas, nu-

; galėjo mažesniuosius ku- 
: nigaikščius, suvienyjo Lie- 
: tuvos valstybę vieno vai-
* dovo valdžion. Tuo savo 

žygiu Mindaugas Lietuvai
; idroig gero padarė ir Lietu- 
; vių tautą išgelbėjo nuo to- 
I kio likimo, kokio šiandien 
‘ susilaukė kita lietuvių 

tautos giminė Prūsai. Gal 
. būt, kad ne Mindaugo toks 

išmintingas žingsnis, tai 
šiandien, lygiai kaip ir 
Prūsų, lietuvių tautos tik 
vardas būtų belikęs.

Mindaugas sau sostinę 
pasirinko Kernavės mies- 

. telyje, ant Neries kranto. 

.Dabar šis miestelis yra 
ant pačios demarkacijoj 
linijos. Tačiau jame, tame 
mažutyje, aplenkinta m e 
bažnytkaimyje, dar yra 
daug žymių iš Mindaugo 
viešpatavimo laikų.

Kernavė yra pirmoji 
Lietuvos sostinė. Ją įstei
gė 1.040 metais, kunigaik
štis Kernius. Kernavės a- 
pylinkės kalnuotos, iš
piltos piliakalniais. Kalnai 
dar ligi šių dienų užsiliko 
Statūs ir aukšti, nes seno
vės lietuvių buvo stipriai 
akmenimis sutvirtinti.

Dabar ant Neries kran
to Kernavėje tebestūkso 
aukštas kalnas, Lizdeikos 
vardu vadinamas, o žemai 
dar ir dabar tebėra didelė 
aikštė, kurioje susirinkda
vo senovės lietuviai kariai 
ir laukdavo Lizdeikos pa
laiminimo karan eidami.

Čia pat šalia Lizdeikos 
kalno yra Mindaugo kal
nas. Šis kalnas Kernavėje 
visų aukščiausias. Ant jo 
viršūnės dar dabar tebežy
mus pilimėlis . vadinamas 
Mindaugo sostu. Ant to 
sosto užlipus iš tolo mato
si pavergtieji Trakai, o iš 
pačios Kernavės saulėtą 
dieną aukštai įlipus maty
ti tikroji Lietuvos sostinė 
Vilnius, šalia Mindaugo 
sosto auga garsus Min
daugo ąžuolas, mokslinin- 

_ kų manymu, seniausiasias 
_ visame Pabaltyje. Kiek že- 
_ miau sosto tebežymu pili- 

mai, lietuvių bajorų ložės, 
kur jie, lokių kailius pasi
tiesę. klausydavo Mindau
go įsakymų.

Lizdeikos ir Mindaugo 
kalnus bekasinėdami, žmo
nės dar ir dabar užtinka 
visokių senoviškų daiktų, 
indų, kardų ir kita. Iš tų 
iškasenų matyti, kad lie
tuviai senovėje buvo nar
sūs kovotojai. Ties pat Ke
rim dar ir dabar žymu to
torių ir net vikingų kapai.

Yra rimtų davinių ma
nyti, kad iš Karnevės eina 
požeminis urvas, net ligi 
Trakų. Kiekvienam lietu
viui mielos ir širdžiai ar
timos mūsų istoriškosios 
vietos. Senieji Kernavės

Worcester’io Klebono 
Kunigo P , 
gustino Pager 

Proga
Laimingos avelės, ką piemenį turi, 
Kurs ilgisi jųjų, lyg tėvas vaikų, 
Geroj ganykloje gano, prižiūri 
Ir gina mikliai nuo plėšrųjų vilkų?

Apsaugo nuo pelkių, bedugnių, klampynių, 
Akyliai daboja, kad jos nežūtų, 
Apsirgusias gydo, lyg slaugė slaugina, 
Aprūpin geruoju, sveikuoju maistu.

Paklydusių ieško, lyg kūdikių močia, 
Suradęs priglaudžia prie savo širdies, 
Sveikoms išlaikyti, jas pašeria sočiai, 
Pripratin meilingu žodžiu prie savęs!

Ganytojo gero pažįst avys balsą, 
Iš tolo atbėga prie jo tekinom, 
Atjaučia gerai, kas gamina joms skalsą, 
Ir glaudžias prie jojo visom keturiom!

Taip lygiai prie savo ganytojo glaudžias 
Kazimiero Švento avidės vaikai.
Džiaugsmingi šiandieną balsai jųjų gaudžia. 
Kad, štai, taip laimingi jiems šviečia laikai! 

Ganytojas jųjų, Klebonas Petraitis, 
Garsus Augustino dvasia ir vardu, 
Globėjas varguolių, našlių, ir našlaičių, 
Ir viso, kas aukšta, padoru, kilnu!

Po laikraščius jis, tol gražu, nesiskelbia; 
Saldžialiežuvaut nėra pratęs visai;
Tačiau, jis į širdis žmonių įsiskverbia 
Nežymiai, lyg Dievo malonės lašai!

Jis Athol’y širdis lietuvių paliečia 
Tai žodžiais rimtais, tai juokais meilingais 
Krūvon lietuvius išsklaidytus suspiečią, 
Tarytum višta viščiukus po sparnais!

Tenai jisai puikią bažnyčią pastato, 
Be triukšmo ir šauksmo išgavęs aukų! 
Kiek triūso ir skonio įdėta ten, matos!
Kiek širdžiai ten lengva! Kaip melstis jauku!

Iš ten, Dievui lėmus, jis Worcester,in vyksta 
Sugniaužtąja širdim — nujaučia vargus!
Jį lydint, žmonėms griaudžios ašaros trykšta 
Ir griaudūs šauksmai: ‘Kam apleidi Tu mus?!1 

Nebūtais praslinko jau penketas metų, 
Darbuojas kaip jis be paliovos jokios, 
Į Nemuno, tartum, pakliuvęs verpetą!

‘Tačiau, jis nebijo darbuotės sunkios! 
Vienoj rankoj Kryžius, antroje gi Vytis, 
Jo obalsiai — Dievas ir Mūs Lietuva! 
Šio obalsio verčia savuosius laikytus.! 
Darbų susikrovė didžiule krūva!

Po jo vadovybė, tarytum dirbtuvėj, - 
Sklandžiai, tvarkingai-darbai žengia pirmyn! 
Visus jis prižiūri, visur jis pribuvai \ Z . 
Visų akis kelia nuo žemės aiiWyiĮ! . ^ 
Čia griaudž įspūdingas; pamoksiąs sakykloj, 
Tiesos kelio ragin laikytis vįSųsj;-^ _ 
Ten nuodėmių pilnus griaudiną kląusykloj, 
Ten stiprina, pakol, paguodžia všrgšus! ,

Tai posėdžiuos duoda tokių Patarimų, 
Kad tartum, Saliamonas prabyla palšai! 
Tai vėl jisai skatiną savo, jaunimą,. . .
Kad Dievo, tėvynėš laikytus tvirtai!.

Našlaičiams jis tėvas, varguoliam^ globėjas, 
Tamsuoliams vadovas meilus ir šviesus, 
Visiems lygus ginčuos teisingas teisėjas, 
Tiktai veidmainiams, pakalikams baisūs!

Jis kunigas tikras ir tikras lietuvis 
Lyg saulė skaiščioji prašvito saviems 
Ir Worcester’y trumpą tik laiką prabuvęs, 
Brangiu asmenimi. jis virto visiems!

Tad šaukia visi: “Klebonėl Augustine! 
Gyvenk Tu ilgiausius, laimingus metus! 
Teapsigyven džiaugsmas Tavo krūtinėj! 
Mes mylim Tave, tad pamilk Tu ir mus!”

Snaudalis

IŠSIRENDAVOJA
5 didelių kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administracijų asmeniškai 
arba per telefonų: So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
V •Šv. Kazimiero lietuvių par. (Worcester, Mass.) bažnyčia.

keptas obuolys, puodukas 
cocao piene virto.

Eik tu su savo dakta- 
ir valgiu. Aš jau to val

gio nenoriu, —sako Jonas. 
— Gerai, Jonai, aš tau 

jo ir nesiūliju; nėra reika
lo dejuoti apie tai. O gy
dytoją irgi galime kitą pa
siskirti, jei tas tau netin
ka. Bet kiek aš suprantu, . 
gydytojai visi yra tą pati 
mokslą ėję. Visi turi vals
tybės kvotimus, kad gautų 
leidimą praktikuotis. Skir
tumas tik tame, kad kai
kurie yra nesąžiningi dar
bininkus skriaudžia.

— Gerai, Onute, gai būt 
tu ir daugiau apie tai’su
pranti. Tat daryk taip, 
kaip tau geriau atrodo.

apylinkių gyventojai dar nuolynas ir garsi ten ma- 
ir dabar daug įvairių pa
davimų pasakoja iš Min
daugo laikų. Jie atsimena 
padavimus apie Lizdeikos 
dievus ir Mindaugo karus.

Tsb.

TŪKSTANČIO METŲ 
SUKAKTIS

t

Rugpiūčio 15 d., suėjo 
tūkstantis metų nuo įstei
gimo Einsiedelno benedik
tinų vienuolyno (Šveicari
joje). Garsus yra ten vie-

lonėrtiis Dievo Motina.
Tūkstančio metų sukak

tuvių iškilmės prasidėjo 
rugpiūčio 15 d. ŠvČ. Mari
jos į dangų ėmimo šventė
je. Paskui pasikartos rug
sėjo 14 —Marijos Vardo 
dienoj ir spalių 7 — Ra- 
žančiaus sekmadienį.

Iškilmėse dalyvavo šv. 
Tėvo Pijaus XI atstovas 
Kardinolas Schuster, Milą 
no arkivyskupas.

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. M

Šv. Ka-zimiero lietuvių parapijinė (Worcester, Mass.) mokykla.
• :_____ ___________________________ v - -•— —
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PARSIDUODA
KEPYKLA,

“Ice Cream” Dirbtuvė, 
Krautuvė ir Namas.

Kepyklos Biznis toks: parduoda
ma duona, Įvairūs pagražinti ir 
ornamentais papuošti tortai (kei- 
kos) ir namų darbo Ice Cream'as

Vasara 
Į4etuvoje

PIRMIAU IR DABAR

- RašoDr. G. I. Blozis, den- 
f'. tįstas, Chicago, Iii.

• — • •• . .

Vėl vakaras. Kaip ir pa
prastai, Jonas, po dienos 
darbo, pavakarienia v ę s, 
užsirūkė savo pajuodusią 
pipkutę, pradėjo pūsti dū
mus komuoliais ir ką rim
to mąstyti. Pastebėjus (Ži
nytė, kad Jonas kuo tai 
rūpinas, pasiėmė mažą kė
dutę. pasistato sale Jono 
aukštos kėdės ir pradėjo 
žiūrėti iš apačios pro surie 
stą ranką, ant kurios Jo
nas laikė parėmęs savo rū
stų veidą. Pajutęs, kad 
kas tai prie jo glaudžias ir 
žinodamas, kad niekas ki
tas, kaip tik Onytė, nežiū
rėdamas atmetė ranką, 
prispaudė Onytę prie sa
vęs ir paklausė.

— Ko nori mano širde
le?

Onytė skurdžiu balsu, 
lig būtų keno išbarta atsa
kė: .

— Nieko ypatingo, Jo
nai, tik norėčiau žinoti, 
kuo taip rūpinies?

— Onyte, aš nesirūpinu, 
bet tik mąstau, perkrati- 
nėju savo pergyventas 
dienas nuo pat kūdikystės
— pirmiau ir dabar. Ir 
nieko nesurandu, kad kam 
ką tai būčiau naudingo pa-

s iiirrasĮ
<n—- —ii  .............

si pamiršti ir daryti, kaip 
tavo protas diktuoja.

. —Eik jau, eik, Jonai, 
ką čia dabar kalbi?

Onytė atsikėlus paėmė 
savo piniginę ir išėmė ke
letą popergalių ir abu pra
dėjo daryti palyginimą. 
Pasirodo, kad visi sąrašai 
yra beveik vienodi

— Štai, Jonai, tas sąra
šas yra vėliausias, žiūrė
kim, prabilo Onutė.

Sąrašas buvo toks:
Dieta moteriai, lau

kiant kūdikio
Pusryčiai: vienas apelsi

nas (orange), miltų košės 
su pienu, biskį cukraus, 
rėkutė džiovintos duonos 
(toast), biskį užtepant 
sviesto, puodukas kavos, 
arba arbatos

Pusdieniui (apie dešimtą 
valandą): 
sklipukas 
Šinis.

Pietūs:

daręs, pagelbėjęs, pasidar
bavęs ir tl.

Onytė, nusikvatojo. Pa
sigavus Joną už kaklo ir 
pridėjus savo švelnų vei
dą prie jo neskustos barz
dos, pastebėjo, jog jis yra 
vieną didelį darbą atlikęs, 
ita yra ją paiiuosavęs iš 
dirbtuvės.

— Ar tai tu to dalyko 
neskaitai geru darbu?

— Tai beveik kad ir ne,
— atsakė Jonas — bet ką 
tu dabar niekus plepi. 
Štai, kas įėjo į mano gal
vą: aš manau, kad man 
reikia jau gauti vyrišką 
darbą, geriau sakant, pel
ningesnį darbą.

— Jonai, kad tu perdaug 
iš anksto dejuoji. Dar yra 
laiko. Ar nežinai lietuviš
kos patarlės, kad Dievas 
davė dantis, duos ir duo
nos.

Staiga, lig iš miego pa
budęs Jonas paklausė:

Beje, Onyte, šiandien bu
vai pas gydytoją. Ką jis 
tau sakė?

Nieko ypatingo; viskas 
tvarkoj, tik davė dar vie
ną maisto sąrašą.

Maisto sąrašą? Ar kada 
nos jis liausis davęs mais
to sąrašus. Kiek aš atme
nu, jau manau, kad tu 
tuos jų patvarkymus turė- tę duonos, truputį sviesto,

Informacijų 
klauskite pas 
vietini agentų 
arba

FORD’S BAKELY
Bell Phone, REGent 1564 

440 E. Belgrade Street 
Philadelphia, Pa.

TŪeftnu; Phn 1350.

JONAS GREBLIAUGIAS
Oratoriai ir Balsamuotojas 

423 8. PACA STREET, 
* BALTIMORE, MD.

Statė Street 
BOSTON

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

nėmis.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo 75-100—150 ir aukščiau.
Tel — South 0063

Pieno stiklas, 
duonos ir kiau-

UŽ DYKĄ BANDYMAS 
REUMATIZMUI

truputį męsos, 
žuvies arba kiaušinio, kep
tų bulvių su sviestu, dar
žovių, špenakų su Smeto
na, truputis kiaušinienės 
darytos su pienu, duonos 
su sviestu.

Vakarienei: Šiltos sriu
bos — pasirenkant, žalesų, 
salotų su smetona .trupu
tį mišinio: riešutų, obuo
lių, grašių, apelsinų ir tru
putį saldumo, mažą rieku*

' Mes turime Reu
matizmui serą me
todą, kuri mes ma
loniai nūs i ų s i m 
kiekvienam Mo lailr- 
rafflo skaitytoji*!, 
kurs paraSys muirfs. 
Jei jus turite ska>> 
smns sąnariuose, jei 
jum) sąnariai yra 
sustingę, jei jus tu
rite kęsti skausmus 
orui pasikeičiant,

. . Sul Jumis yra proga
pamėginti paprasta, metodo,
kurą pagelbėjo Mmtams.

Mes nusiųsime jums pilnų p*, 
keli 7 dienų išbandymui veltui ir 
jei norėsite daugiau naudoti, tai 
galite padaryti maža kaina. Mes 
kviečiame panaudoti už dykų 7 
dienas. Pasiųsk savo vardų ir 
dreaų tuojau: Rote Rbeuma Tan 
Oo., Dept X-9, 3318 N. Irvinų A»„ 
Chicago, Bl. •.



Stasys Būdavas.
JAUNYSTEI LIEPSNOJANT...

Liejas norai begaliniai, 
Žvalgos, džiaugiasi širdis, 
Kažko ilgisi krūtinė, 
Kažko blaškosi mintis. 
Bet pasaulis tas tamsus, 
Juodą verksmą širdžiai rodo, 
Ir jaunų, dienų takus 
Nuolat dengia rūkas juodas.., 
Tik pirmi karšti, troškimai, 
Tik mėlynasai dangus 
Tik varpų tylus gaudimas 
Man atsius šviesių džiaugsmų 
Tik dangus, o ne pasaulis 
Į žvaigždes kelius nuties 
Tik dangus, kaip ryto saulė, 

- Stygas miegančias palies...

Burtininkė
— Mamyte, kur gyvena kaimynus ir vedėsi Veru- 

burtininkė? — paklausė tę.
Verutė.

• I

— Burtininkių, mano 
vaikeli, nebuvo ir nėra, 
bet kas tau apie jas sakė?' 
— paklausė mama.

— Man pasakojo Kazie-
nė apie burtininkę, kuri 
turėjo užkeiktus milijo
nus, Jei aš turėčiau tiek ■ 
daug pinigų, -fii kąe.k daug - 
gero galėčiau žmonėms 
padaryti, — pasakė Veru
tė. . .

— Galima žmonėms gera 
daryti ir be pinigų, — ta
rė mama.

Pasikalbėjimas apie bur- • 
tininkę buvo baigtas. Ma
ma ėjo su reikalais pas

Verutės mama buvo naš
lė. Kai Verutės tėvelis bu
vo gyvas, tai visa šeima 
gyveno mieste, o po jo 
mirties Verutė pirmą kar
tą buvo kaime, viskas jai 
buvo nauja ir įdomu. Ma
ma dažnai su Verute išei
davo į laukus pas darbi
ninkus, aiškindavo jai j- 
vairius ūkio-darbūs,' nuei
davo pas kaimynus. Tuo 
būdu Verutė greit susipa
žino su kaimynų vaikais. 
Visi Verutę mylėjo, nes 
buvo mandagi ir gera. 
Vaikai Verutei šį tą dova
nodavo. Ji iš miesto buvo 
atsivežusi dėžutę, kurioje 
laikydavo karolius, siūlus,

........ .... įĮ-rc,—' P a Rj tąjtiKK t 
adatas, sagutės ir kitus 
savo smulkius daiktus. To
ji dėžutė pradėjo tuštėti, 
nes ji mergaitėms duoda
vo siūlų, adatų, ar sagu
čių. Bedalindama tuos dai
ktelius, prisiminė burti
ninkę: ji norėjo daug vis
ko turėti ir viską išdalinti.

Prisiminė Verutė mamos 
pasikalbėjimą apie burti
ninkę ir pradėjo apie ją 
galvoti. Grįžtant mamai 
su Verute, piemenaitė na
mo ginė žąsis. Ji labai bu
vo suvargusi: drabužėliai 
buvo suplyšę, plaukai susi
vėlę, o koja buvo nešvariu 
skuduriu aprišta. Matyt 
buvo, kad nėra kam ja rū
pintis.

— Kuo tu, mergyte, var
du? Ar turi tėvus? — pa
klausė Verutės mama.

— Tėvų neturiu: tar
nauju šiame kaime, — at
sakė mergaitė.

— O ką pasidarei kojai?
— paklausė Verutė.

— Susižeidžiau beskal- 
dydama šipulius — atsakė 
mergytė.

Ir lyg nenorėdama, kad 
ją daugiau klausinėtų, 
pradėjo greičiau savo žą
seles ginti. Mergaitė buvo 
vardu Antonė. Ji buvo na
šlaitė: jau dveji metai 
kaip buvo mirę jos tėvai. 
Giminių mergaitė neturė
jo, ji gyveno kaime ir tar
navo. • -•

Verutė su mama nuėjo į 
trobą, kur gyveno mergai
tė. Trobelėje buvo labai 
skurdu.

— Matai, Verute, kaip 
sunku našlaitei gyventi,— 
tarė mama.

I

<

tarnauja’ ĮF jam pasaky-] metą buvo pradėta ja rū-.
siu, kad jis su Antane a- 
teitų, kai ji grįš parginus 
žąseles, — pasakė Verutė.

Greitai Verutė nubėgo 
pas ūkininką. Mamai labai 
patiko Verutės rūpestin
gumas.

Vakare atėjo Antonė su 
savo šeimininku. Buvo ap
sirengusi švaresniais dra
bužiais ir apsisupusi ska
ra. Tą skarą dėvėdavo, 
kai būdavo labai šalta ir, 
eidama gulti, pasidėdavo 
po galva, nes neturėjo pa
galvio.

Mergaitė sakės esanti 
vienuolikos metų Buvo 
graži ir jos akyse spindė
jo protingumas.

— Mergaite, ar tau būtų 
geriau žąsis ganyti, ar pas 
mus gyventi? — paklausė 
Verutės mama. — Jei ma
nęs klausysi, galėsi daug 
ko išmokti. Aš norėsiu, 
kad darytum tai, ką liep
siu ir kad niekur kitur nei
tum. ?.

— Noriu pas jus pasilik
ti, — atsiliepę, mergaitė.

—Nuo rytdienos galėsi 
pas mus gyventi, šiandien 
dar gali eiti namo, o ryt 
anksti ateik, — tarė ma
ma. -

Kai išėjo Antonė su šei
mininku, tai mamai Veru* 
te pastebėjo:

Man j&dos, mamyte, 
pirmiausia Antonę reikės 
išmaudyti ir švariai ap- 

__ r *■ * '*• — -<i engti.
— Gerai, vaikeli! Ma

tau, kad atsimeni, ką tau 
sakydavo tėvelis, kai ne-

.ps’irenge. 
ppivedėį; 
klaiisinė- 
iųną. An-

» - - - - V į

tei mama buvo patarusi 
nesiimti tuojau mokytį 
Antonę. Iš pradžių Antonė 
padėdavo namuose tyarky 
tis. Greitai Antonė pripra
to prie namų .tvarkos. 
Kiekvieną rytą ji. Susišu
kuodavo, nusiprausdavo ir 
visuomet klausydavo Ve
rutės.

Po kiek laiko Antonė 
pradėjo mokytis skaityti 
ir rašyti. Pirmą pamoką 
Antonei dėstė Verutės ma
ma, o paskui Antonę mo
kė Verutė.

Po kelių savaičių Anto
nė dėstė raides skiemeni
mis, mokėjo poterius ir be 
klaidų atsakydavo į kelis 
klausimus iš katekizmo.

Geros gyvenimo sąlygos 
gerai veikė Antonę. Anta
nės skruostai paraudo ir. 
visa pariebėjo. Verutės 
mama dviem mergaitėm 
pasakodavo apie žmogaus 
pareigas, apie Dievo ir ar
timo meilę ir apie darbo 
reikalingumą kiekvienam 
žmogui.

Po kelių mėnesių Anta
nė paaugo, sutvirtėjo ir 
gerai mokėsi. Verutės ma
ma Antonei pasiuvo nau
jas drabužius, kuriuos Ve
rutė papuošė nuimtais nuo 
savo drabužių mezginiais.

Vieną sekmadienį ma
ma, Verutė ir Antonė nu- 

norėdavai šaltu vandeniu važiavo į bažnyčią. Anto-

• v •

j

*,

praustis. Tur būt, atsime
ni, kaip jįs^tau sakydavo, 
kad švariam kūne švari 
siela. O ką paskui darysi? 
— paklausė .mama.

— Paskui rūpinsiuos jos 
baltiniais, lova, mokysiu 
skaityti ir rašyti. Parašy
siu jai pamokū lentelę,,— 
pasakė Verutė.

Ilgai tarėsi...Verutė - su

a^ .jma- ni, kaip jishtau sakydavo,
* ' • J ■■ Si£ • . -v *rgaitės, —

kalbėjo Verutė.
— Vakare liepsime tai 

mergaitei ateiti pas mus.
Nudžiugo Verutė, išgir

dusi šiuos mamos žodžius. 
Verutė paklausė mamą:

— Gal man, mamyte lei
si, aš tuoj nueisiu pas tą 
ūkininką, pas kurį Antonė mama apie'AMonę, o ryto

t

Amerikos Lietuvių Mokslo
■b

» \
.2.,

L <

£

•7?.

Tt

karas:
20-to Amžiaus Karas ant Žemės, Ore ir Jūrose

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artile
rijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės 
vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ja premi
ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
(God, have mercy on us!)

400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai. Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 
Pinigines perlaidas (money order) ir savo adresus siųskit:

“Darbininkas”
366 W. Broadvvay — So. Boston, Mass.

r-

VAKARU FRONTE NIEKO NAUJO
Parašė E. M. REMARK, garsus rašytojas

Sulietuvino J. Kalnėnas
Ši knyga yra išversta į daugelį kalbų ir labai trumpu laiku 
jos išparduota šimtais tūkstančių egzempliorių.... čia, kaip 

kaleidoskope eina DIDŽIOJO KARO vaizdai.

Kaina 50 centų su persiuntimu.
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskit:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay — So. Boston, Mass. ;

. X - Iv.

mergaitė taip greit pasi- Sugirgždėjo sodo varteliai 
j keitė. Žmonės ja gėrėjosi,, ir į sodą įėjo dvi moterys. 

* .e buvo net ir tokių, kurie
jos nepažino.* - ’■

Malonu buvo Verutei ir • 
jos mamai. Verute džiau
gėsi, kad jos auklėtinė ba
žnyčioje meldėsi iš malda-

nė apsivilko nauja išeigi 
nąį>tį^ džiąųgėsi 

: buvo laiminga, bet nesidi- 
džiavo, kaip kitos mergai
tės, apšivilkusios naujais 
drabužiais. Mama mergai
tėms sakydavo, kad ne 
drabužis žmogų puošia, knygių, 
bet žmogus drabužį.

Prie bažnyčios Antanė čios,
pamatė daug savo pažįsta-■ sodą. Žmonės mažais bu
mų. Visi stebėjosi, kad reliais grįžo iš bažnyčios.

Parvažiavus iš bažny- 
ėjo pasivaikščioti Į

Įstaigos
ŠVENČ. MARUOS KOLEGUA 

arba 
MARIANAPOLIS 
Thompson, Connectieut.

ŠV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJA 

Pittsburgh, Pennsylvania.
• • ‘

AKADEMIJA,

Abi moterys pasisveikino, 
» viena net susijuokė. Ma
ma, tai matydama, ją pa
klausė:

— Kas nutiko, Jonienė, 
kad tokia linksma?

— Nusijuokiau, pama
čiusi tamstos dukrelę, — 
pasakė moteris.

— Kai tamsta su dukre
le ir Antonė atvažiavai, 
tai mudvi stebėdamos 
šventoriuje girdėjom, kad 
žmonės nustebo Antane, o 
viena sena moteris pasa
kė: tai yra burtai ir dau
giau nieko, o kita sakė: 
netiesą kalbate, nes mūsų 
kaimynė gera.

— Verute, norėjai, būti 
burtininke, tai dabar ir e- 
si; tik be užkeiktų turtų. 
Dabar įsitikinai, kaip len
gva kam nors gera pada
ryti, — pasakė mama.

(Iš Mokytojos 
Pasakojimai).

MUZIKOJE,
v PAIŠYBOJE ir

I

t

ŽURNALISTIKA 
sociologija

FILOSOFIJA:
LOGIKA 
kritika

__ _ -__ j v . . ..
Mokslo ir auklėjimo kursas astuoni metai?

Keturi Metai High School — 
Keturi Metai College.

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama 
bernaičiams, turi Connectieut valstybines teises.

• 4
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Vedama Lietuvaičių Seserų Pranciškiečių, 
naudojasi Pennsylvanijos valstybinėmis teisėmis. 
Mokykla teikia keturių metų mokslo ir auklėjimo 
kursą, papildintą specialėmis pamokomis

KOMERCIJOJE. ...ISTORIJA
GBOGRAFUA

PRIGIMTIS: 
ANATOMIJA 
BIOLOGIJA 
ASTRONOMIJA 
CHEMIJA 

. FIZIKA

Visais informacijų, reikalais kreiptis:

KOLEGIJOS KUNIGAS DIREKTORIUS, 
HHHM Marianapolis,

CON^ECTTCUT.

Priimamos mergaitės, kaip norinčios ruoštis 
vienuolėmis, taip ir šeimyniniam gyvenimui.

Akademija randasi puikioje kalnuotoje 
Pittsburgh’o apylinkėje.

Visais reikalais reikia kreiptis: ■)

AKADEMIJOS SESUO DIREKTORĘ
. Mf.ProTideričė,R.Di8, 's tecdtt

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA
Chicago, Illinois.

Akademija, vedama Lietuvaičių Seserų Kazi- 
mieriečių, akredituota High School teisėmis.
MOKSLO KURSAI:

a) Tikyba,
Lietuvių Kalba - Istorija - Literatūra, 
Muzika (Instrumeptalinė ir Vokalinė).

b) Keturių Metų Kursas:
' GAMTOTYROS, 

VISUOMENĖS, 
KOMERCIJOS, 
DAILĖS ir MENO 
NAMŲ RUOŠOS.

c) Dviejų Metų Kursas:
Praktiškas Ofiso Darbas.

Akademijoje gyvuoja šios draugijos: 
Dvasinio Pasitarimo Ratelis,

Saldž. Jėzaus širdies Sąjunga, 
Mažosios Gėlelės Ratelis, 

> šv: Kaiimiero Akademijos Vytės,
• -"i ;8oiįaliūte9/
•: STUDENTŲ ORGANIZACIJOS KUOPA, 

» t . Atletikos Draugija, .
■■'i-.tt Komercijos KliubaĄ ir X*. . > 

Cecilijos Muzikos Skyrius. * 
L ĮMiOį

DIREKTORĖ,;
lizinu

S**?''

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti,'aŠ 
visa tai atstnmčiau.

Fenelon.

t ♦

1

DIDELIS .
NUPIGINIMAS

“MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)
KAINĄ BUVO 25 CENTAI

Dabar 10 centų su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stazųps).
. z 'Darbininkas” 

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

4-—i-------------------------------------- j
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Leiskit į Marianapolį

Brangūs lietuviai, tėve
liai! Ilgos ir karštos, vi
siems įgrisusios vasaros 
atostogų dienos pagaliau 
baigiasi. Mokslo metas, it 
Sparnuotas erdvių paukš
tis, greitai šuoliais artėja. 
Ką darysi su savo baigu
siu pradinę* mokyklą, sū
numi? Leisite į aukštesnę 
mokyklą? Gera mintis. 
“Bet į kurią mokyklą leis
ti?!” Kyla klausimas.

Kiekvienas trokšta savo 
yaikui surasti pinigiškos 
vertės išmokslinimą. Na, 
Žinoma, ir ieškoma, bet ar 
surandama ? Čia brangu, 
ten dar brangiau, čia silp
nai, o ten tai visai nepai
so, nemoko. Laikas bėga 
kaip upės vanduo. Ateina 
paskutinė prieš mokslo 
Siena, o tėveliai dar taria
si kur leisti sūnelį. Svars
tė, planavo, na ir nuspren
dė pagaliau dėl įvairių 
^liūčių niekur neleisti. Sū
nui to ir reikia. Dabar Jo
nukas ar Petrukas tikrai 
galės iki pietų įsinsiegoti 
įr gatvėje su draugais loš
ti ar ką kitą daryti.
g----------------------------------------------

IEŠKAU DARBO
Galiu gerai atlikti įvairius na

mų. prižiūrėtojo darbus mieste. 
Turiu daug patyrimo. Apsiimčiau 
dirbti ir ant fanuos. žodžiu, esu 
geras ‘ ‘ Handyman ’ Reikalau
jant pristatysiu gerus paliudy
mus. Esu L. D. S. narys.
Dėl platesnių informacijų, kreip

kitės i
Jonas Mickevičius

180 Hale St., Brooklyn. N. N.

ĮSIGYK SAU NAMUS
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
k tu! Turime visokių namų: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooldyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 

| UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKfi- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuvių Skyriaus Vedėjas 

t 1440 BR0ADWAY, New York, 
I Room 2160 arba telefonuok Penn- 
| iiylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 

PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin- 
I gą patarnavimą!

• v

Rojus vaikams! Bet pra
garas tėvams — Amerikos 
lietuviams!

Atminkite, kad jūs, at
vykusieji iš Lietuvos, su 
saule nęgyvensite. Jums 
amžinai sumigus kapuose, 
jūsų vietose stos kiti — 
jūsų vaikai. Ir jiems, teks 
išlaikyti toji sunki, šian
dien visų svarstoma, Ame
rikoje lietuvybės išlaiky
mo našta. Sunki ii bus 
jaunajai Amerikos lietu
vių kartai dėlto, kad truks 
jai vadų. O vadai, kaip ži
noma, nevisuomet gimsta.. 
Reikia jų, pirma pasiga
minti, parengti: išmokinti 
ir išauklėti. Visa tai pasie
kiama tik per mokyklą. 
Tik mokykla gali ir paga- ( 
mina įvairios rūšies mums 
visuomenės veikėjų — va
dų.

Todėl neatsilikdami nuo 
kitų, mes lietuviai turime 
stengtis, kad mūsų jauni
mas kuodaugiausiai lan
kytų aukštąsias mokyklas, 
nes mūsų ateitis to reika
lauja.

Bet neužtenka, brangus 
tėveliai, vien tik leisti mū
sų vaikus į svetimtaučių 

aukštąją mokyklą, nes be
lankydamas svetimą mo
kyklą jie tik ištautęs, sua- 
rnerikonės. Mums reikalin
gi lietuviškai susipratusi 
vadai. Todėl tik lietuviš
kos mokyklos galės ir pa
gaminti sulig mūsų — lie
tuviškų orientacijų, mum3 
darbuotojų, vadų. Mes tu-

!

VIEŠA PADĖKA

Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS, RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią' 

Parsamdau Automobilius Ves
ti i tuvSms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

t7r^SJ^^|Pa<lavimas Apie Lietuvos Pa- 
tąją mokyklą. Kam lanky
ti ir brangiai mokėti už 
mokslą svetimtaučių mo
kyklai, kuomet už daug pi-*. ___________
giau galima gauti, ir tris kaį dar visas Kuršių žaliavo puikūs ūksmingi 
sykius geresnį lietuvišką Neringos pusiasalis tebe- 
mokslinimą, lietuviškoje buvo derli ^ė su puikio_ 
mokykloje. mis pjevomis,‘ dirvomis ir

Štai Marianapolis Lie- jaukais, kaip kad nūn te- 
tuvių Kolegija, panaši į tiea Rasyte ten, kur 
Vilniaus pilį. _ dabar guli smėliu užpiltas

Tai vienintelė Ameriko- Karvaičių kaimas, stovėjo 
je lietuvių bernaičių, Tėvų . stipri jj. tamsių pušų su-

jurio Milžiną Neringą
• X

Prieš daugel, daugel me- ištaigingomis menėmis ir

dabar guli smėliu užpiltas 
—- ‘ Karvaičių kaimas, stovėjo

Marijonų globojama, įstai- krauta aukštabokštė pilis. 
ž>a* _ . . Iš storų didingų sienojų

Leiskite savo sūnų į lie- pastatyta pilis išpuošta — 
tu viską aukštąją mokyk- išgn-ažinta buvo puikia 
lą Marianapolį, kurmis crožyba, gintarais ir jūrų 
gaus tinkamą, katalikišką godelėmis, o aplink pilį 

stovėjo erdvios klėtys su
gaus tinkamą, katalikišką ppidplpmi«j 
išauklėjimą. Gaila, kad' 
daugiau panašių Kolegijų 
Amerikoje neturime, nes 
tik tokios, kaip Mariana
polis, aukštosios mokyklos 
sugeba išauklėti tinkamų 
vadų darbuotojų. Todėl sa
vo vaikams parinkime Mp.- 
rianapolį! Vietos užteks. 
Jei bus ankštoką, kitą Ma
rianapolį pastatys. Juk 
mums reikalinga keletą 
tokių įstaigų, kaip Maria
napolis. Kam laukti? Kam 
atidėlioti rytojui, kuomet 
tai galima padaryti šian
dien! “Tomorrow never- 
comes”, sako anglai. Todėl 
atlikime savo pareigą 
šiandien. Mūsų pareiga —

leisti savo vaikus į lie
tuvišką aukštąją moky
klą — Marianapolį

Antrašas: Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

Julius Stankus, L. K.

• v

v auti ir paremti labai gra
ži) darbą.

Piknikas
Pasibaigus fėrams, Lie

tuvių Demokratų kliubas 
rengia didžiulį pikniką, 
kuris įvyks rugsėjo 2 d., 
Schuetzen Pė¥ke. Labai 
lengva pasiekti ir iš Lietu
vių apgyventos dalies ga
lima net pėkstiems nueiti. 
Tame piknike dalyvaus 
aukšti miesto ir pavieto 
valdininkai. Pageidauja
ma, kad lietuviai skaitlin
gai pasirodytų, 
mums nebūtų 
Tasai piknikai 

kad

Dar kartą visiems . dy
kuoju už visus gerus veli
jimus.

Jeva Trečiokienė.

»

krantą; laivams sudužus, dų ir alų. Neringa laimin 
ji išgriebdavo iš jūros skę
stančius jūrininkus ir. 
juos susidėjus į žiurstą, 
parsinešdavo namo; jei 
kam važiuojant su sunkiai 
prikrautu vežimu įklimp- 
davo ratai ar rogės , tai 
Neringai būdavo vienas 
juokas ištraukti vežimą 
su arkliais ir pastatyti ge
tą kelią.

Garsas apie Neringą pa 
sklydo po visas šalis. Daug 
jaunų kunigaikščių iš 
stuomens ir liemens meili
nos ir piršos jai. Bet ji sa
kėsi tekėsianti tik už to, 
kuris per Kuršių Marias 
permesiąs į Ventę akme
nį. Marių pakrantėj gulė
jo didelių akmenų krūva. 
Iš jos kunigaikščiai ėmė 
akmenis ir bandė permesti 
per Kuršių Marias. Akme
nį permetė į Ventę tik 
pats valdovas, jaunas, žva
lus jaunikaitis. Jis tapo 
Neringos sužieduotinis.

Ir greit po to iš vakarų 
pakilo didi vėtra, ji be 
pertrūkio siautė trylika 
metų. Jūra išplaudavo ir 
versdavo ant krantų dide- 
liausius smėlio kalnus, o 
vėjas tą smėlį išnešiodavo 
po visą pusiasalį, supūsda- 
mas kopas. Nemuno ir Ma
rių vanduo užpylė krantus 
ii’, kaip jūra, paskandino 
lankas ir laukus, miškus ir 
kiemus; neregėtai didelis 
potvynis grėsė paskandin
ti ir pačią Ventę. Tai pa
mačiusi Neringa prispiylė 
pilną savo žiurstą smėlio, 
perbrido per Marias ir ap
link savo sužieduotinio pi
li supylė smėlio pylimą. 
Kadangi Neringai, sužie
duotinį aplankant, nemalo
nu buvo braidyti per dum
bliną Marių dugną, tai ji 
supylė skersai Kuršių Ma
rių pylimą į Ventę. Gilio
mis vietomis užversti ji ė- 
mė akmenis iš likusios 
krūvos, iš kurios buvo per 
Marias svaidę jaunikiai, 
seklesnėms gi —griebdavo 
kopą, suversdavo ją į žiur- 
stą ir nešdavo Pilti i Ma- «žinokit kiekvienas kata- ■ 
nas. Kartą pylimą bebai- ... ,
giant, smėliu prikrauto |I,kas’ kurs relkal° Perka- 
žiursto prijuoste trūko ir i 
didžiulis smėlio kalnas 
šiūptelėjo į Marias, bet 
Neringa spėjo žiurstą su
griebti ir dalį smėlio sulai
kyti — ir to likusio smėlio 
užteko pylimui baigti. Pa
tenkinta Neringa dabar 
galėjo ten ir atgal pylimu 
vaikščioti. Ir greit po to, 
Neringos ir jauno Ventės 
valdovo buvo linksmios 
vestuvės, svečiai gėrė mi-

gai gyveno ir priaugino 
milžinų — vaikų, stiprių, 
drąsių ir karingų!'vyrų. 
Bet mainės laikai. Kilo 
nauja vėtra iš vakarų ir • 
pietų. Ėmė plūsti į Prūsus 
minių — minios šarvuotų 
vyrų, piktų vokiečių kry
žeivių. Jie sakės norį prū
sus krikštyti, bet iš tikrų
jų jie nešė į Prūsus ne 
krikščionišką meilę, bet 
mirtį ir naikinimą: jie žu
dė lietuvius — prūsus, de
gino jų sodybas, liejo ne
kaltą krauja. Narsiai gy
nės prūsai: ant eiklių žir
gų, kaip žaibas, puldavo 
nuožmius įsibrovėlius, ka
rdais ir ragotinėmis nai
kindami piktus atėjūnus, 
bet jų tiek daug buvo, kad 
vienus išnaikinus, į jų vie
tą stodavo kiti: pulkų pul
kai, minių minios naujų 
karių — šarvuočių virsda
vo į Prūsus: jie griežė 
dantis ir neapykanta alsa
vo: išnaikinti atkaklią lie
tuvių — prūsų kiltį! Ir ne
atsilaikė mūsų broliai —• 
prūsai: jų mielą šalelę už
kariavo nuožmūs kryžei
viai, jų narsius, drąsius 
vyrus išžudė pikti atėjū
nai. Neatsilaikė nei Ventė
— Prūsų skalvių galinga 

į,pilis: krito jos narsūs,
siaubingi, kaip Marių aud
ra, gynėjai, Neringos mil- 
žinai — .sūnūs, o pilis iš
griauta tapo. Jos įros, lai
kui bėgant, paskendo į 
Marias ir vandenų gelmės 
priglobė senų laikų garsin
gos pilies mūrų likučius.

Ir šiandien dar kai-kas 
iš Kuršių laivininkų pasa
koja, kad siaučiančioms 

! Marių vilnims nurimus, 
aiškiam Marių dugne ma
tyti Ventės pilies mūrų 
griuvėsiai, o skersai Marių
— didelių stambių akme
nų pylimai, kurį kadaise 
yra padarius jūrininkų 
gelbėtoja ir žmonių gera
darė pajūrio milžinė Ne
ringa.

sodai; kiek tolėliau už jų 
ant iškilios kalvos stūkso
jo deivės Laimos šventyk
la.

Tos pilies ir viso pusia
salio valdovas buvo Didy
sis, Karvaitis, visoj šaly 
garsingas stipruolis, nepa
prastai aukšto ūgio, gar
sus karivada ir drąsus jū
rininkas. Jo žmona buvo 
drąsi ir daili. Viena bėda 
slėgė jiem širdį: jie buvo 
bevaikiai ir neturėjo kam 
palikti savo garbės ir tur
tų. Todėl Didysis Karvai- 
tis kartą nukovęs didžiulį 
briedį, paaukojo dievaitei 
Laimai, prašydamas duo
ti jam vaiką. Laima iš
klausė jo maldos ir, me
tams praėjus, jį su žmona 
apdovanojo puikia dukre
le. Laimingi tėvai labai 
džiaugėsi ir, atsidėkodami 
Laimai, pastatė po plačia 
liepa jai aukurą ir iškėlė 
didžią puotą. Dukraitė bu
vo labai vyki: ji diena iš 
dienos regimai augo ir 
gražėjo. Bet nuostabu! ji 
per mėnesį tiek paūgėjo, 
kad auklė ją vos begalėjo 
pakelti; pieųų jog nėbega- 
lima buvo maitinti, ji rei
kalavo košės, o neužlgo — 
duonos ir kepsnio; būda
ma devynių mėnesių am
žiaus ji jau bėgiojo, kaip 
suaugus, ir turėjo ilgas lig 
blauzdų kasas.

Nepaprastą mergaitę 
matydami žmonės kalbė
jo: “Tai pikta Laumė bus 
padarius; ji gimusią val
dovo dukrelę bus pavogu
si, o jos vietoj bus paliku
si tą dideliokę”. Nuosta
bos ir baimės apimti tėvai 
pasikvietė krives ir žinius 
ir ėmė teirautis, kodėl taip 
negirdėtai augli jų dukre
lė. Krivis ir žiniai mąstė, 
ilgai galvojo, žilas galvas 
palenkę, ir galop tarė: 
“Valdove! tavo dukrelė — 
tai gerutės Laimos įstabi 
dovana. Ji augs dar daug 
didesnė. Todėl statykite 
jai rūmus mažiausia — de
šimtį kartų didesnius už 
turimuosius ir nieko nebi
jokite: dėl dukters jum ne 
tik neįvyks nieko blogo, 
bet priešingai —ji duos 
jums garbės, o tavo žmo
nėms —gerovės ir laimės”.

Tuos žodžius išgirdę tė
vai nurimo, jų veidai pra
linksmėjo; jie liepė pasta- 

' tyti labai aukštus, didelius 
i ir erdvus rūmus, kad juo
se išsitektų gyventi jų mil
žinė — duktė. Jos vardas 
buvo Nernga. Kai ji susi

jaukė aštuoniolikos metų, 
įvyko viskas, ką krives 
pranašavo: ji nešė žmo
nėms gerovę in laimę. Jei 
koks jūroj, pakrantėj ar 
Mariose bangų, mėtomas 
laivas būdavo pavojui, ji 
brisdavo per siaučiančias

ir kad 
sarmatos, 
nėra ren

giamas, kad padaryti 
daug pelno, bet kad žmo - 
nės linksmai laiką praleis
tų ir susipažintų politikos 
srityje. Surengimui šito 
pikniko labai sunkiai dar
buojasi pp. J. "J. Rickis ir 
Jdiiate čelkys: h—Morkūnas. 
Visi yra prašokai nepamir
šti dienos.

■ i ■■ ■ Ua. ■ 
šimtmetinis Paminėjimas 

Rochesterio 
švenčia savo 
jubiliejų nuo 
miesto. Taja

I

Norėčiau kiekvienam as
meniškai padėkoti, kurie * 
mus ramino, kada aš su 
savo sūneliu buvome sun
kiai sužeisti automobilio 
nelaimėj, bet kadangi to 
negaliu padaryti, tai pra
šau priimti mano padėkos 
židį nors per laikraštį, ku
ris duoda man šią vietelę.

Nuoširdžiai dėkuoju vi
siems, kurie prisiuntė man 
gėlių ir užuojautos laiškų 
ir kortelių ligoninėn, kur 
mane išlaikė per septynias 
savaites. Taipgi dėkuoju 
visiems, kurie atlankė ma
ne ligoninėje per tą laiką 
ir suteikė man ramybę ir 
linkėjo greito pasveikimo.

Dėkuoju toms draugėms, 
kurios man surengė “Wol- 
come Home” party, kada 
sugrįžau iš ligoninės ir vi
siems dalyvavusiems ta
me vakare.

Nors dar ne esu pilnai 
sveika ir tik su pagalba 
lazdų galiu biski paeiti, 
bet atsiduodu Dievo valiai 
ir tikiu, kad su laiku vėl 
galėsiu pilnai atsistoti ant 
savo kojų. Dėl sustiprėji
mo su sūnum atvažiavome 
į Budd Lake pas pp. šid-1 
l&uskus, kurie čia turi sa
vo vasarnamį prie ežero. 
Nors mano sūnelis taipgi 
dar nėra pilnai sveikas 
viena koja ir veidas dar jo! 

Įbiski sutinęs, bet turimi 
viltį, kad su laiku vėl vis-___

[kas bus gerai. (širdingai kviečiami daly-

I 
i i
i

s

s > s
I

i 
iI
I
i

LIAUDIES VAKARAS

Sekmadienj, spalių 7 d., 
klaščiaus salėj, Maspethe, 
rengiamas liaudies vaka
ras su m’izikale programa 
ir šokiais. Muzikalę progra 
mą išpildys visa eilė vietos 
menininkų. Bus suvaidin
ta lietuvių vestuvių vaiz
das, dainuos choras, ir 
daug vietos solistų, jų tar
pe Broadway - Roxy artis
tė p-lė Sadauskaitė šo
kiams gros radio orches
tra. Rengimu rūpinasi p. 
J. Ginkus.

I

ROCHESTER. N. Y.

miestas 
šimtmetinį 
jsisteigimo 
proga yra 

surengta labai didelė ir į-
domi paroda viso miesto 
pradžios ir jo gyvavimą 
per tą šimtmetį. Amžius 
atvaizduojamas taip, kaip 
įdomumų Chicagos paro
doje, Lietuviams iš apylin
kės patartina/atvažiuoti į 
Rochesterį, kur galės da
lyvauti parapijos fėruose, 
Demokratų Piknike, o tam 
visam pasibaigus, Darbo 
dienoj (Labor Day) pama
tyti šimtmetinę parodą.

Kurie iš apylinkės lietu
vių norėtų pamatyti viso
kių įdomumų, patartina 
pasukti Rochestet’io link 
prieš Dabor day, o ištikrų
jų nesigailėsite. Miesto pa
roda tęsiasi ir baigsis rug
sėjo 9 d:

“M. V.”

Šv. Jurgio parapijos ko
mitetas visu smarkumu 
rengiasi prie rudeninio ba- 
zaro — ferų, kurie prasi
dės rugpiūčio 29 d. ir tęsis 
30 ir 1 d. rugsėjo. Kaip vi
suomet, taip ir šiais me
tais bus visokių gražių do
vanų, kurios bus duoda
mos. Taipgi labai gražių . _
daiktų galės nusipirkti už lionis apsiveda su p-le O. 
labai žemą kainą. Didžiau-| Gudeliute. Ąbu yra labai 
6ia dovana, kurią duos, tai pavyzdingi lietuviai^ dar-, 
labai gražus $159.00 ver- i buojasi Vyčių organizaci- 
tės elektrikinis šaldytuvas joje h* gieda chore. Lai- 
— refrigerator. Visi para-Iro ingo šeimyninio gyveni
ni jlečiailr kiti svečiai yra mo. ''7

Užsakai > *
Mūsų bažnyčioje paskel 

bta, kad p. Pranas Jurge-

•r

irys. ,už inkaro ir išvilkdavo į

z*

skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 

i nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas; didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

0, Vilniaus nepamiršk, lietuvi I 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia* tavo ir ateitis. „

Maironis.

I

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

Moteris: “Ko tu verki?”
Vaikas: “Mano teta nukrito 

nuo laiptų”.
Moteris: “Bet ji greitai pasi

taisys”.
Vaikas: '“Aš žinau, bet mano 

mažoji sesuo matė jos kritimą, o 
aš nemačjaų\’.v (“Lustige Kolner 
Zeitung“).

Visuomet skolininkas iš pesi
misto — jis niekumet nesitiki,

i kad bus grąžinta. (“Boston 
; Beanpot”). ,

“Fišeris prašė manęs paskolin
ti jam 500 markių — jis sakB 
galįs man užtikrinti'’.

“Ar Fišeris? Taip, aš žinau jį 
— vienintelį užtikrinimą jis ga
li padarytį tą^kad jis niekumet 
tam’staT * nėbegrąžins- ' skolpė 
(“Fliegende Blatter”, Munieh),


