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Mirė Kun. Antanas 
Balinskas

Laidotuves Įvyks antra
dienį Milvvaukee, Wis.

MILWAUKEE, WIS. — 
šeštadienio rytą rugsėjo S 
d., 10 vai. Švč. Marijos P. 
ligoninėj, Mihvaukee, Wis. 
mirė kun. Antanas Balins
kas. Velionis klebonavo 
dviejose parapijose: Šv. 
Gabrieliaus, Mihvaukee, 
Wis., ir Šv. Kazimiero, Ra- 
cine, Wis.

A. a. kun. Antanas stai
ga susirgo širdies liga 
penktadienio vakarą, šeš
tadienio rytą buvo aprū
pintas Šv. Sakramentais ir 
paimtas į ligoninę, kur ne
užilgo mirė.

Laidotuvės įvyksta šian
diena, rūgs. 11 d. Velionio 
kūnas iš vakaro buvo nu
lydėtas Šv. Gabrieliaus pa
rapijos bažnyčion. Ant ry
te, jaus 8 vai. ryto įvyko 
pama Idos. Sheboygano 
liet, parapijos klebonas, 
kun. Jokūbas Šlikas laikė 
šv. Mišias. Po šių pamaldų 
kūnas nulydėtas į kaimy
niškos Šv. Stanislovo pa
rapijos ruimingą bažnyčią 
ir 10 vai. gedulingas šv. 
Mišias laikys J. E. arkivy
skupas Strich. Jo Eksce
lencija pasakys ir pamoks
lą. Po šių pamaldų a. a. 
Antano kūnas bus išlydė
tas į kapus.

Prez. Smetonos Sukaktuvės 
ir “Dovana” Spaudai

laikraščių vietose. 
Dar daugiau, kad laikraš
čiai ir šiaip žmonės vadin
tų prez. A. Smetoną ne 
prezidentu, bet “vyriau
siuoju tautos vadu”. (Tai 

bet dabar jis dirba j kodėl ne Jo Didenybė Ka-

Kaunas — šiais metais siose 
prez. Antanui Smetonai 
suėjo 60 metų amžiaus. P- 
nas Antanas Smetona yra 
iiemažai pasidarbavęs Lie
tuvai prieškariniais lai
kais, 
taip, kaip jo partija jam 
diktuoja.

Nuo 1926 m. jis valdo 
Lietuvą diktatoriškai ir 
geriausius Lietuvos sūnus 
traktuoja posūniais.

Katalikų organizacjos, 
spauda labai daug nuken
tėjo prez. Smetonos dikta- 
toriavimo laikais ir tos 
kančios nesimažina.

Rugsėjo 8 ir 9 dd., sulig 
užsakymo, Lietuva mini 
prez.' Smetonos 60 metų 
sukaktuves. Prieš pat še- 
šesdešimts m. sukaktuvių 
minėjimą paskelbta griež
tesnė spaudos cenzūra 
Lietuvoje, neatsižvelgiant 
į tai, kad prez. Smetona 
kitados yra pažadėjęs lai
kraščių leidėjams, kad jis 
panaikins spaudos cenzūrą 
ir duos didesnę laisvę laik
raščiams.

Pažadėjo, bet neištęsėjo. 
Spaudai uždėjo griežtesnę 
cenzūrą. Komendantas pa
skelbė naujas instrukcijas 
laikraščiams, kur redakto
riai įspėjami, kad nebūtų' nustatoma viena 40 valan- 
spausdinami “dviprasmis- dų pamaina į savaitę vie- 
ki arba išdavikiškos min- ton dviejų. Algos pasilie- 
ties” straipsniai ir žinios, ka tos pačios. 
Uždrausta laikraščia m s 
spausdinti žinias, atvaiz
dus ir karikatūras, kuriais 
nepalankiai galėtų būti 
vaizduojama kariuomenė, 
politiški ir ekonomiški 
krašto interesai, arba ka3 
galėtų įžeisti patriotinius 
jausmus ir krašto autori
tetą.

Lygiai kaip Vokietijos 
naziai, Kauno komendan
tas įsako laikraščiams, 
kad vyriausybės narių 
(Smetonos, Tūbelio ir ki
tų) sakytos prakalbos bu
tų spausdinamos žymiau- 2 d., nukovė du policistu.
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ralius Smetona?).
Pagaliau prez. Smetonos 

komendantas išsprendė, 
kad nusikaltę laikraščiai 
ir dėlto uždaryti, per visą 
uždarymo laiką neturi bū
ti leidžiami, kad ir nau
jais vardais. Vadinasi už
darė laikraštį, tai ir pali
ko skaitytojus be laikraš
čio arba primeta skaityti 
Smetonos partijos laikraš
čius. Tai tokią “dovaną” 
gavo Lietuvos spauda pre
zidento Smetonos 60 m. 
amžiaus sukaktuvių pro
ga.

DARBDAVIAI SUTINKA 
PASIRAŠYTI SUTARTĮ

Paterson, N. J. — Rūgs. 
7 d. šešiosdešimts šilko 
dirbtuvių sutiko pasirašy
ti naują sutartį su darbi
ninkais. Jei streiko komi
sija sutartį patvirtins, tai 
tuojau grįš 4000 iš 13,000 
streikierių darban.

Einant nauja sutartimi,

BANDO PRATĘSTI 
GYVENIMO DIENAS

Iš Tekstiliečių Streiko
William Green, Ameri

kos Darbo Federacijos 
prezidentas, šaukia atsto
vus iš 108 tarptautinių u- 
nijų susirinkti pradžioje 
savaitės, kad apsvarstyti 
būdus kaip padėti audėjų 
streikui. Jis užginčija, kad 
Darbo Federacijos vado
vybė mananti šaukti gene- 
ralį streiką.

South Carolina guberna
torius Blackwood iššaukė 
25 būrius milicijos, gim 
kluotus kanuolėmis ir įsa
kė visiems gyventojams 
liautis susirinkti grupėmis 
ir grįžti į namus iki rūgs. 
8 d. vidudienio, nes kitaip 
jis paskelbsęs sukilime 
stovį. Streiką jis pavadino 
komunistiniu. Gubernato
rius gavo grąsinantį laiš
ką, kad jo namai bus su
sprogdinti ir jis pats bu- 
sęs nužudytas.

Apie 20 streikierių su
žeista Naujosios Anglijos 
susirėmimuose tarp polici
jos ir streikierių Sayesvil- 
le, R. I. apie 11 vai. vakare 
rūgs. 7 d. Apie 700 strei
kierių tyčiojosi iš 75 strei
klaužių grįžtančių į namus 
iš darbo. Streikieriai ar jų 
simpatizatoriai paleido ak
menis ir keletą policistu 
sužeista. Policija be pasi
gailėjimo puolė streikie- 
lius ir juos išsklaidė.

Andover ir Lawrence 
policija neįsileido 250 vyru 
iš Fall River pikietuoti 
dirbtuvių Lawrence, nes 
ten jokio streiko nėra ir 
visi darbininkai tedirba.

Būriai ginkluotų vyru, 
kompanijų pasamdytų iš 
New Yorko tebesaugoja 
North Dighton miestelio 
dirbtuves nuo pikietierių, 
atvykusių iš Fall River.

PIKTADARYS SUŽALO
JO MERGAITEI RANKĄ

Dedham, Mass. — Rūgs. 
5 d., teisėjas Nelson P. 
Brown davė laiko advoka
tams garsiųjų plėšikų Ir- 
ving ir Murton Millen ir 
Abraham Faber iki rūgs. 
22 d. paduoti skundas dėl 
teismo veikimo, kuris pri
pažino visus tris kaltus 
žmogžudystėje, kada jie 
apiplėšdami banką Nee- 
dham miestelyje, vasario

Sullivan namus, ieškoda
mas Ernest Whalon, dar
bininkų boso, viename iš 
streiko uždarytų dirbtu
vių. Kada panelė pareiškė, 
kad ji nežinanti kur jis 
randasi, nepažįstamasis 
griebė ją už rankos ir pik
tai pareiškė: “Pasakyk 
Whalonui, kad jis neitų 
dirbtuvėm Jis perdaug ži
no” ir atsitraukdamas pei
liu perpiovė mergaitei ran
ką ir pabėgo.

Fall River, Mass.,—Rug
sėjo 7 d., nepažįstamas vy
ras užėjo į p-lės Margaret

UŽDARYTOSIOS BAN
KOS DEPOZITORIAI 

GAUS LIKUSIĄ SUMĄ

Sudegė Laivas
DVI NAŠLĖS MOTINOS 
DŽIAUGIASI LAIMĖJI

MU
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Lawrence, Mass. — Ban
kų Komisionierius Arthur 
Guy davė sutikimą Com- 
munity Savings bankui, 
pradedant rūgs. 24 d., iš
mokėti indėlininkams La- 
wrence Trust kompanijos 
likusią dalį jų pinigų. Du 
metai atgal subankrutavo 
Lawrėnce Trust kompani
ja. Tada buvo suorgani
zuota Community Savings 
bankas ir visiems uždary
tosios bankos indelnin- 
kams užrašyta į knygutes 
40 nuošimčių jų indelių, 
buvusių Lawrence Trust 
kompanijos banko ir buvo 
duota teisė jiems tuojaus 
gauti 25 nuošimčius tos 
sumos. Dabar leidžiamą li
kusią sumą jiems išmokė
ti.

—
New York — NRA Vals

tybės Direktoriaus Na- 
than Straus, Jr. pasidar
bavimu, George Dennis ir 
Deniot Seragusa gavo po 
$204 nedamokėtų algų.

George Dennis, 17 metų 
amžiaus ir Benito Seragu
sa, 20 metų amžiaus, gavo 
darbus per samdymo agen 
rurą tūloje skrybėlių išdir
bystė je. Jiem buvo pasa
kyta, kad mokės $10 į sa
vaitę kaip mokiniams.

VALDŽIOS AGENTAI 
SURADO SPIRITO

DIRBTUVĘ »
Chelsea, Mass. — Rūgs.

7 d., valdžios agentai užė
jo ir ‘konfiskavo spirito 
dirbtuvę, kurį buvo įreng
ta 64 Clinton St. Dirbtuvė 
buvo 15,000 galionų talpu
mo ir apart to, agentai ra
do 20,000 galionų užraug
to spirito ir 200 galionų 
jau pagaminto spirito.

George Paradini, 38 me
tų amžiaus iš East Bosto
no areštuotas.

Trys Valstybės Priešinasi 
Rusijos Priėmimui Tautų 

Sąjungon
Geneva — Rūgs. 7 d.— 

Pranešama, kad Prancūzi
jos užsienių reikalų minis- 
teriui nepasisekė perkal
bėti Lenkijos Portugalijos 
ir Argentinos, kad sutiktų 
priimti Rusiją į Tautų Są
jungą.

Portugalijos sutikimas 
yra būtinas, nes ji turi sa
vo atstovą Tautų Sąjun
gos Taryboje. Ji reikalau
ja, kad pirm negu duos su
tikimą priimti Rusiją, ji 
turi gauti pasižadėjimą, 
kad sovietai nevarys ko
munistinės propagandos 
Portugalijoje.

Lenkai reikalauja, kad 
Rusija turi duoti panašias 
garantijas dėl mažumų 
teisių, kaip ir ji yra davu-

si. (Labai mažai tereika
lauja, nes, Lenkijoje, ypač 
okupuotose žemėse mažu
mos labai mažai turi tei
sių. Red.)

Anglija, Italija ir Pran
cūzija būtinai nori, kad 
Rusija būtų priimta Tau
tų Sąjungom

DARBININKAI PRIVER
TĖ UŽDARYTI DIRBTU

VES

Žuvo 137 Žmones ! tis, kad jo nuomone, laivas 
---------- buvo padegtas.

Dabar laivas guli visai_vNew York, — Rūgs. 5 d. Dabar ]aivas visai 
iš Havanos išplaukė milži- ai^-į krant0 ir dar tebede- 
niskas keleivinis laivas 
Morro Castle su 318 kelei
vių ir 240 įgulos. Penkta
dienio vakaras, rūgs. 7 d. 
keleiviams buvo paruošta 
specialė puota ir pasilinks
minimo programa su šo
kiais, nes rytojaus dieną 
laivas turėjo pasiekti New 
Yorką. Daugumas keleivių 
važiavo laivu iš atostogų, 
kurias praleido Kuboje.

Apie aštuntą vai. vaka
re, besilinksminantiems

i LIETUVIŲ DARBININ
KŲ SĄJUNGOS

Centro Valdybos prieš- 
seiminis susirinkimas • į* 
vyks “Darbininko” redak
cijos kambary, antradienį, 
rugsėjo 18 d., š. m., 7 vaL 
vakare.
POLICIJA AŠARINĖMIS 

DUJOMIS IŠSKLAIDĖ 
DARBININKUS

Pradėjo dirbti kovo mė- keleiviams buvo pranešta, 
nesį. Padirbėjęs keletą sa- | kad staiga mirė laivo ka- 
Vaičių, jie gavo darbą kaip pitonas, Robert Willmott.

Kapitono pagelbinink a s 
lVilliam C. Warms paėmęs 
laivo vadovybę į savo ran
kas įsakė šokius ir kitus I 
pasilinksminimus nutrau
kti.

Naktis buvo miglota ir 
audringa. Vieni keleiviai 
sugulo, o kiti susirinko 
prie Joaro ir šnekučiavosi, 
begurkšnodami vyną ir 
degtinę.

Staiga, apie ketvirtą va
landą šeštadienio ryte ki' 
lo gaisras laivo knygyne 
ir plėtėsi žaibo greitumu. 
Laive kilo sumišimas. Ke
leiviai išbudę iš miego bė
giojo į visas puses, nežino
dami ką daryti. Iš laivo 
radio stoties tamsios nak
ties oro bangos į visas pu
ses nešė pagelbos šauks- j 
mą: “SOS, laivas Morro 
Castle dega”.

Iš visų pusių skubinosi 
laivai teikti pagalbą. Už 
valandos laiko pribuvo 
pirmutinis laivas, kuris 
pradėjo iš juros rinkti la
vonus ir gyvuosius.

Tuo metu pačiame laive 
buvo tikras pragaras. Vie
ni dainavo kiti meldėsi. 
Visi lakstė kaip netekę 
proto. Jų tarpe pasirodė 
kun. Egan, Fordham Uni
versiteto profesorius, ku
ris išsigandusius keleivius 
nuramino, suteikda mas 
jiems paskutinį generalį 
išrišimą.

Kelios atsarginės laivo i 
valtelės buvo nuleistos, 
bet jose buvo mažai kelei
vių, dauguma buvo įgulos 
nariai.

Kada liepsnos apėmė 
laivą, tai daugelis šoko į 
tamsią jurą, 
prievarta numesti jūron.

Avarija įvyko 8 mylias kelio ir susidūrė su tram- 
nuo kranto ties Asburv — 
Fark, N. J. ir keletas ke
leivių įšokę jūron laimin
gai priplaukė krantą.

Viso toje baisioje ugny
je žuvo 137 asmenys. La
vonų surasta 79 ir 58 dar 
nesurasti.

Laivo vadas Williams F. 
Warms, rūgs. 10 d., liudy- 
jo valdžios komisijai, kuri 
tyrinėja avarijos priežas-

bet atsakė, 
kaip moki- 
negali algų

laikraščiuo-

“blockeriai”, bet jiem al
gų nepakėlė Jie reikalavo, 
kai pakeltų, 
jie tebedirba 
niai ir todėl 
kelti.

Prisiskaitę
se, kad galima skustis 
NRA, jie tą ir padarė. 
NRA ištyrus surado, kad 
jie ir kaip mokiniai turėjo 
gauti po $14.00 į savaitę.

Paškuke darbdavį pasi
aiškinti. Jis užsigynė, kad 
mokąs $10 į savaitę. Bet 
NRA sužinojo iš agentū
ros, kad tikrai tiek moka 
ir privertė darbdavį užmo
kėti po $204 nedamokėtų 
algų.

Minimas darbdavis buvo 
tuodu jaunuoliu atleidęs iš 
darbo dėl to, kad jie skun
dėsi NRA, bet sutiko grą
žinti darban ir mokėti po 
$17.00 savaitėje.

Abu jaunuoliai, eidami 
pasiimti nedamokėtų algų 
iš NRA direktoriaus, atsi
vedė ir savo našles moti
nas, kurios pareiškė, kad 
tuos pinigus sunaudos 
gyvenimui.

NRA direktorius 
Straus sužinojo, kad
našlės motinos turi dide
les šeimynas ir kad jų šel- 
pėjais yra tiedu jaunuoliai 
darbininkai, kurie bešir
džio darbdavio buvo nus
kriausti.

Phoeniv, Ariz. — Rūgs. 
6 d. polici ja, vartodama a- 
šarines dujas ir buožes, iš
sklaidė 200 agitatorių, ku
rie pikietavo FERA štabą 
ir neleido tų, kuriems FE- 
RA duoda pašalpą eiti į 
darbus, reikalaudami, kad 
pašalpa būtų padidinta.

Vienas iš pikietierių din
go be žinios ir manoma, 
kad jis tapo užmuštas, 
Daug buvo sužeistų.

UŽMUŠĖ 7 ŽMONES AU
TOMOBILIO KATAS

TROFOJE

pra

P- 
abi

Lowell, Mass. — Rūgs. 7 
d. užsidarė Suffolk Knitt- 
ing kompanijos dirbtuvės. 
Vadinasi tekstiliečiai lai
mėjo. Dabar uždarytos vi-’ 
sos audimo fabrikos. Pi* 
kietavimas nebereikalin
gas.

DARBININKAI LAIMĖ 
JO STREIKĄ

Boston, Mass. — Ketu
rios matrasų dirbtuvės 
Bostone ir viena Lynne, 
kuriose dirba apie 200 dar 
bininkų, susitarė su strei
kuojančiais darbininkais. 
Darbininkai reikalavo pa
kelti algas 10 nuošimčių. 
Darbdaviai sutiko tą pa
daryti. Kartu buvo susi
tarta, kad 2 nuošimčiai iš 
tų 10 nuošimčių bus ats
kaityta iš darbininkų al
gų ir padėta į fondą be
darbiams šelpti.

Matrasų darbininkai už
dirba tarp 75 ir 80 centų į 
valandą.

Seymour, Conn. — Rūgs. 
7 d. užmušta septyni vy
rai, kada jų automobilis 
atsimušė į priešais važiuo
jantį tramvajų.

šeši vyrai važiavo ma
žu automobiliu iš Ansonia, 
Conn. Policija sako, kad 
važiuojant per miestą jų 
automobilis lengvai už
kliudęs kitą, automobilį, 
kurį vairavo Cohen. Jie 
nesustojo. Cohen apsisu
kęs pradėjo juos vytis. 
Tuo laiku lijo. Už trijų 
mylių nuo miesto automo
bilis, kurį vairavo Peter 
Paulik, 21 metų amžiaus, 
visu smarkumu atsidūrė į 
priešais važiuojantį tram
vajų. Penki vyrai ant vie
tos užmušti, o vienas mirė 
ligoninėje.

Apart Paulik, šioje ne
laimėje žuvo Salvatore Fa- 
ra, Angelo Garafalo, Igna
ce Palumbo ir Ignacas 
Burblis visi iš Ansonia ir 
Stanley Demerski, 18 me
tų, iš Seymour.

Keleiviai, kurie važiavo 
tramvajuje pasakoja, kad 
automobilis atlėkė prieš 
juos visu greitumu ir atro- 

Kiti buvo dė, kad prie pat tramva
jaus paslydo ant šlapio

vaju.

EKSPLIOZIJOJ UŽMUŠ
TA ŽMOGUS

San Diego, Cal. — Rūgs. 
4 d. ekspliozija sunaikino 
žuvininkų laivelį uoste. 
Vienas žmogus užmuštas 
ir manoma, kad trys nus
kendo. Kiti du tapo sun
kiai sužeisti.
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viski žaislai, tai yra mūsų 
žvaigždės, tik jas reikia 
mums Vyčiams atrasti ir 
įgyvendinti.

Kalba Lietuviškai

Majoras Mansfield vėl į*

Respublikonų partijos 
kandidatai Gasper Bacon

I Tel." "so.T Boston "cE70

iDRJOHNMACDONNELLi
♦
i
I

Į

JOSEPH W. GASPER
(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. 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 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutarti)

Saugus Kroniškų li
gų: Inkstų, Plaučių, 
Kepenų, Kraujo, Ner
vų, Odos ir Patrūki
mo išgydymas be jo
kių skausmų. Sergan
tieji lieka sveiki ir 
- stiprūs.

Patarimas Veltui
Gyduolės duodama. Užmokes
tis mažas. Nėra reikalo išlikti 
iš darbo. Kreipkitės tuojaus 

pas mane.

Dr.Grady,327B^tHL
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare: sekmadie

niais 10—12 tiktai.

Gerb. skaitytojų ir prieteMų 
nuoširdžiai prašome remti tam 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

5 didelių kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko’-’ Administraciją asmeniškai 
arbtd pet? telefoną ^So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

{■Jfaaitiiii'ttltfttKKKit fttilt > įritu imt Mini t u Ittf t Iituntiit,,, Q

Ofiso Valandos: e *'

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

UŽ DYKĄ BANDYMAS 
REUMATIZMUI

Mes turime Reu
matizmui gerą me
todą, kuri mes ma- 

Mlloniai nūs i ą s i m 
kiekvienam šio laik
raščio skaitytojui, 
kurs parašys muinj. 
Jei jus turite skan. 
smus sąnariuose, jei 
jusi, sąnariai yra 
sustingę, jei jus tu
rite kęsti skausmus 
orui pasikeičiant, 
štai jums yra proga 

paprastą, pigą metodą,

Rųgs. 9 d*, 1 yąl. po pie
tų, Šv. Petro bažnyčioje, 
iškilmingai apsivedė Ste
ponas Valiauskas, 39 Ed- 
gar St., Broektont Mass.

MUZIKOS MOKYKLA

18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

Uetuvis Gydytoju
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 I

278 Barvard Street, 
jkamp. Inman arti Centrai Sq,Į 

Cambridge, Mau.

LAIVAKORČIŲ IR - 
INSURANCE,

K. SIDABRO .
Ofisas Naujoje Vietoje 

, 308 W. Broadvay,
Ant antnj’lubij

So. Boston, Mass

K

Antradienis, Rugsėjo H 1, 1934

VIETINES ŽINIOS
DAKTARAI

(P-lės Stasės Šajefkaitčs pas
kaita, L. Vyčių 17 Algirdo 
kuopos susirinkime, rugp. 29 
d., 1934).

“Žmogus gimsta darbui, 
kaip paukštelis lėkio ji- 

mui”.
Vienas žymus rašytoja:'

darbo reikalu štai ką ra
šo:

“Jei kuris žmogus Dievo 
l v apdovanotas tam tikrais 

gabumais ypatingomis jė
gomis, ir tų savo gabumų 
nelavina, sulig duotųjų 

. jam jėgų nedirba, tai jis 
tuojas turi būti civile mir
timi nubaustas, tokio žmo
gaus visi teises turi neap
kęsti.”

Taigi Brangus draugai 
ir draugės, visi esame ap
dovanoti gabumais ir jė
gomis, tad dirbkime, kru 
tėkime ir negaiškime nei 
vienos sekundos per visą 
savo amžių. Nuo iaunų 
dienų turime pratintis prie 
darbo. Senai yra pasaky
ta, kad visi, kurie nuo jau
nystės, neįsitraukia į dar
bą, tai už kiek laiko prade
da eiti įvairiais keliais, ne
teisybėmis ir apgaulėmis. 
Jeigu jaunas būdamas pra 
deda tokiais keliais eiti, 
tai tikrai galima sakyti,.

Pereitą savaitę “Darbi
ninko” redakcijoj lankėsi 
Seserys Pranciški e t ė s : 
Motina Dovydą, Sesuo Re
gina, Hartfordo parapiji
nės mokyklos viršininkė 
ir Sesuo Juozapa Maria, 
Elizabeth mokyklos virši
ninkė. Seseris atvežė kun. 
Pranciškus M. Juras, 
LDS. Literatinės Komisi
jos narys.

Seserys Pranciškietės, 
belaukdamos atvykstant i 
kun. J. Švagždžio, LDS. 
Centro Pirmininko, apžiū
rėjo “Darbininko” spaus
tuvę ir gėrėjosi jos didu
mu ir modemiškumu. Lin
kėjo “Darbininkui” pasie
kti visų lietuvių darbinin
kų namus.

s I

i

1
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Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
( KASPARAVIČIUS )

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-š 
sas uždarytas subatos vakarais iri 

š nedėldieniais, taipgi seredomis nhoi 
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-Ray
" sis»MMtinsseesMastssaseaeest»MssssttsMMsas«MSMsaMtsMasstuoeas^

DSRBININKS9 
kitiems, kurie kokiu bore 
būdu prisidėjo, kad drau
gijos surengtas' piknikas, 
rugsėjo 2 d. pavyktų 

Valdyba.

Rugsėjo 9 d., sugrįžo A. 
Navickas ir M. Grendelis 
po trijų mėnesių buvimo 
Ealsams Cady Camp, Dix- 
ville Notch, New Hamp- 
shire. Jiedu buvo labai pa
tenkinti kempėje. Ateinan
tį ketvirtadienį, Mykolas 
Grendelis įstos į Bostono 
Kolegiją, tęsti mokslą.

pADitm) Dxmt;
PAKELE ALGAS Į —-----

j 

sakė samdyti > 2000 darbi j 
ninku ir dirbti šešias die
nas į savaitę. Taipgi pa-’ 
naikino darbininkų neap
mokamas atostogas, pakė
lė algas miesto ligoninės 
slaugėms ir kontrolės de- .1 
partamente perkėlė penkis, 
tarnautojus į aukštesnes 
kategorijas. Tas visas 
miestui kainuos apie 144.- j 
600 dolerių į metus. Mies
to tarybos nariai įtaria šį 
majoro žygį kaip politišką, i 
manievrą prieš rinkimus.

ir Goodwin taip pat kovo
ja už pirmenybę.

Marine Rd., So. Bbston, 
Mass. Liudytojais j buvo 
Jonas Kašėta ir Veronika 
Čiurlionytė. Po sakramen- 
ralių apeigų jaunosios tė
veliai iškėlė vestuvių ban- 
kietą parapijos salėje, 7- 
tos gatvės.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoją paramos.

Visi garsinkitės “Darbininke”.
ar »

Šv. Petro parapijos ku
nigai skelbė bažnyčioje 
sekmadienį, kad šių metų 
vaikų katekizacija prasi
dės šeštadienio ryte, rūgs. 
15 d., 9 vai., salėje 7-tos 
gatvės, ir sekmadienį, rug
sėjo 16 d., 1:30 vai. p. p.

kad ir užaugės neapleidžia Tais dvie^ sk’irtingais įail 
jų. Darbas, tai laimės šal
tinis.

Jus brangus draugai ir 
draugės, gal girdėjote a- 
pie Leverierą, kuris; sura
do Neptūną. Kuomet vie
ną gražią dieną po šito at
sitikimo pas garsųjį astro
nomą užėjo vienas katali
kų vyskupas ir sveikinda
mas mokslininką išsitarė, 
kad šis tuomi nauju radi
niu tiesiog žvaigždžių auk- 
štumon iškels savo ir be 
to jau visiems žinomą var
dą. Ką manote Tamstos 
atsakė katalikas Leverie- 
ras? Jis niekiek nenusimi
nęs atsakė savo garbin
gam svečiui: “Turiu vil
ties, Jūsų Šviesybė, kad 
pakilsiu dar aukščiau,: 
aukščiau žvaigždžių .

Taip ir mes savo dar -! 
bais kelkime savo, organi
zacijos ir visų lietuvių ka-1 
talikų vardą. Sekime gar
bingo Leveriero pavyzdį.

Turint minty aukštus i- 
dealus mūsų jaunimo, y-i 
pač darbo atžvilgiu kyla 
klausimas, koks mūsų Vy
rių pirmas žingsnis turėtų 
būti šiame ateinančiame' 
žiemos sezone?

Mes Vyčiai turime dirb
ti, kad savo darbais keltu- 
me Bažnyčios ir tautos 
vardą. Mūsų pareiga plės
ti lietuvybę jaunimo tarpe.

Kaip mes plėsime lietu
vybę savo tarpe?

Kadangi jaunimo yra. 
mylimiausias užsiėmimas 
SPORTAS, tai noriu čia 
pirŠtį tokį sportą, kuris 
surištas su fizinio lavini
mosi ir lietuvybės kėlimo 
dalykais, būtent, lietuviš
kus žaislus ir kitus pana
šius lietuviškus sportiškus 
parengimus.

Mūsų lietuviški žaisfe.1, 
tai lyginasi Leverieros at- 
ra..<2 žvaigžde Neptūnu, 

lūsų lietu-

kaiš ir vietose katekizaci
ja bus vedama iki pavasa
riui. šeštadieniais, 7-tos 
gatvės, nuo 9 vai. iki 11:30 
vai. bus mokoma lietuvių 
kalba ir rašyba. Mokyto
jomis abiejų mokyklų bus 
Seserys Jėzaus Nukry
žiuotojo iš Cambridge, 
Mass. Kunigai prašė para
pijiečių pasinaudoti šiuose 
gražiuose moksluose.

Girdėjau, kad lietuvių 
kalba bus mokoma ir tre
čiadienių vakarais, vyčių 
kambary.

Sekmadieni, rūgs. 2 
iš Šv. Petro lietuvių baž
nyčios palaidotas tragin- 
gai miręs Vincas Kiškis, 
27 metų amžiaus.

Jis pavakarieniavęs, a- 
pie 8 vai. vakare buvo išė
jęs žuvauti. Apie 9 vai., 
grįžtant į namus automo
bilis lėkdamas visu greitu-' 
mu trenkė į jį ir ant vietos 
užmušė.

Jis paliko didžiausiame 
nuliudime žmoną Julę, 
penkių mėnesių dukrelę 
Daratą, tėvelį, Vincą, mo
tiną Oną ir seseris Oną, 
Louisą ir Leoną Pusvars- 
kienę.

Vincas baigęs mokslus 
Bedford Mass. mokyklose, 
kur jo tėveliai gyveno il
gus metus. Per paskuti
niuosius aštuonius metus ♦
Vincas dirbo Walthame ir 
gyveno su žmona, 132 Gold 
St., So. Bostone.

NORI SUMAŽINTI 
TEISMŲ TEISĘ

Sekmadienį, rugsėjo 16 
d., š. m. Spot Ponde, Sto- 
neham, Mass. įvyks Mote
rų Sąjungos 17 kp. pasku
tinis šių metų piknikas. 
Bus skanių valgių ir gėri
mų.,

Sąjungietės yra geros ir 
gabios šeimininkės Jos 
moka skaniai pagaminti 
valgius ir maloniai vi
siems dalyviams patar
nauti. Tad važiuokime į jų 
rengiamą pikniką,, rugsė
jo 16 d.

PARAPIJOS “WHIST” 
PARTY

Besveikstąs kun. K. Jen- 
kus organizuoja milžiniš
ką vakarą parapijos nau
dai. Ruošiamas vakaras į- 
vyks rūgs. 26 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos salėje, 
kambariuose ir kieme.

Gerbiamas organizato
rius “Darbininke” užsakė 
įžangos tikietus, renka do
vanas, paskolino nuo ponu 
Zaletskų kortas, paėmė 
pono Belecko garsiakal
bius, užkvietė parapijos 
šeimininkės “kukoriauti”, 
ir kviečia visus į šio rude- 
nio pirmą talką.

Pereitą sekmadienį 
Petro bažnyčioje jau pas
kelbta misijų laikas. Mo
terų misijų savaitė prasi- 

: dės spalių 8 d., po tos sa- 
i vaitės bus vyrų misijos. 
Kunigai ragino visus reng
tis prie misijų.

P-lė M. Treinavičiutė 
skelbia, kad ji priiminėja 
naujus mokinius, kurie no
ri taisyklingai pramokti 
muzikos ir groti pianu.

Patartina lietuviams mu
zikos mokytis pas savuo
sius. P-lė Treinavičiutė y- 
ra baigusi Faelten Piano- 
forte Kolegiją. Be to, ji 
turi labai daug patyrimo 
mokytojavime. Taigi vi
siems patartina mokytis 
muzikos ir groti pienu pas 
p-lę Treinavičiutę.

Balsuotojai iš ward 14, 
Dorchesteryje, lapkričio 
mėn. rinkimuose galės įsa
kyti savo atstovui valsty
bės atstovų rūmuose rem
ti įstatymus, kurie panai
kintų teismų teisę išduoti 
“injunetionus” d a r b da- 
viams, kada kyla ginčai 
tarp jų ir darbininkų.

Advokatas Leo Meltzer 
gavo reikalingą skaičių 
parašų po peticija ir tat> 
klausimas leistas balsavi
mui. '

APGAUDINĖTI NEPASI- 
MOKA

Amžinojo - Ražančiaus 
draugija dėkoja visiems 
darbininkams, auk oto- 

i jams, dalyviams ir visiems

M. Treinavičiutė, moky
toja, moko muzikos pianu. 

Ji yra baigusi 
FAELTEN PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ
444 E. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.

Demokritų partijos kan
didatas gen. Charles H. 
Cole pradėjo smarkią 
kampaniją visoje Massa- 
chusetts valstybėje. Jį ak
tyviai remia dabartinis 
gub. Ely, Senatorius Da- 
vid I. Walsh ir kiti žymūs 
politikieriai.

“Victory Rally” įvyks 
antradienį, rugsėjo 18 d, 
8 vai. vakare, Tremont 
Temple, taip praneša gen. 
Cole kampanijos vedėjai 
iš ofiso 92 Statė St., Bos
ton.

Tą vakarą kalbės Sena
torius David I. Walsh ir 
kiti kandidatai.

Kandidatas į gubernato
rius gen. Cole ir kiti atsi
šaukia į piliečius, kad jie 
balsuotų už pilną Demo
kratų partijos sąrašą.

•
Dėkuojame visiems dar

bininkams ir aukotojams, 
kurie parėmė Tėvų Mari
jonų Rėmėjij išvažiavimą 
Marianapoly, Thompson, 
Conn. Ypatingai dėkuoja
me kleb. kun. F. Virmaus- 
kiui, kun. K. Urbonavičiui 
ir kun. K. Jenkui ir šiems 
aukotojam^tjdši <

P. Bushmanui, K. Bori
sui, C. Yalinskui, M. Vest- 
fildienei, E. Gribaitienei, 
V. Aleksandravičienei, O. 
Kibartienei, C. Matėjaš- 
kienei, P. Šmigelskienei, 
F. Tetulienei, Mačiulienei. 
P. Burbulienei, J. Nama- 
tavičienei.

Kandidato į gubernato
rius James If. Curley 
kampanija pasiekė aukš
čiausio laipsnio. Jo leite
nantai ir adjutantai ker
ta iš dešinės ir kairės sa
vo priešininkams. James 
M. Curley ir jo šalininkai 
yra užsitikrinę laimėjimą.

James M. Curley daro 
didžiausį priekaištą gen. 
Cole, kad jis niekados ne
buvo išrinktas į viešą vie
tą, o tik skirtas.

pamėginti paprastą, pigų metodų, 
kurs pagelbėjo šimtams.

Mes nusiųsime jums pilną pa
keli 7 dienų išbandymui veltui ir 
jei norėsite daugiau naudoti, tai 
galite padaryti maža kaina. Mes 
kviečiame panaudoti už dyką 7 
dienas. Pasiųsk savo vardą ir a- 
dresą tuojau: Rose Rheuma Tau 
Co., Dept X-9, 3516 N. Irviag Ar., 
Chicago, III.

Boston, Mass. —Teisėjas 
Adlow nuteisė Anthonv 
Vento, 39 metų, gyvenantį 
611 Second St, So. Bostone 
ir jo žmoną Catherine, 35 
metų, atsėdėti po keturis 
mėnesius kalėjime už ap
gaulingai išgauta pašalpą 
iš miesto. Susekta, kad 
Vento yra gana pasiturin
ti šeima, turinti savo na
mus ir automobilį.

Taipgi tokią pat baus
mę uždėjo ir John Zirpolo, 
31 metų, gyvenančiam 148 
Bremen St., East Boston 
už tai, kad ant jo darbo 
kortos buvo neteisingai 
pažymėta, kad jis miestui 
dirbo,
jis nėra dirbęs, bet pažy
mėjimus daręs su dirbtina 
antspauda.

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

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

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY
si

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

bet pasirodė, kad Pirmininkė — Eva Marksienč,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Vice-ptnnlninkė — Ona Slanrlenė,
443 E. 7th St, So. Boston, Masa. 
TeL So. Boston 3422

Prot. Rašt. Bronė Ciuntenė, 
29Gould SČ. Vest Rorbury, Masa.

___________ . Tel Ptrfcvay 1864-VSKLEISKITE ŠVIESA Fln. Rašt — Marijona Markoniutč,. 
88 Navarre St., Roelindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Stanluliutė, 

105 Weat 6th St, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona MizginUenė, 

1512 Colnmbia Rd., So., Boston. Masa. 
Kasos Globėja — E. JannAonlenė.

1426 Colnmbia Rd., So. Boaton, Mass. 
Draugija savu snslrfnkimtn laiko kas 

antrą ntamlnką kiekvieno 
I 7 :M0 vaL vakare, nobaknrl 

tAlnėJ.

Perskaitę “Darbininką” Į 
4 nentimeski te, bet duokite 

kitiems paskaityti. Tokiu 
būdu supažindinsite kitus 
su “Darbininku” ir LDS. ir 
atremslte mūsų priešų 
propagandą.

Visata draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininkę,

-------------- ---- ;-- -----------------
ŠV. JONO fit. BL. PAžALPINfi 

d-jos valdyba;
Pirm. — J. Petfauskas,
- 24 Thomas Park, S®. .Boston, Mass. 
Vlc»- pirm. — V. Medonis,

1480 Oetatabta Rd., B. Boston, Mass.
Prot Raštu lakas — J. Gliąeckte,

5 TtKmta Paršą So. Boston, Mitas. 
FI». Raštininkas — AR>. Kitara. '

16 lVinfleld SL, So. Boaton, Mass.
Iždininkai — A.

■< 885 £. Broarfray. So. Boston. Mass. 
Maršalka J. Zaikl

7 Wlnfteld St, SO. ____ „______
Dranrija taiko ftUrtaklMs' kas tro- 

M čia nedftįdlenl kiekytaDo mėnesio. 
H 2 Tai. po pfetą. Parapijom aataj. 492 

£..7th SL, So

PETRAS MIKULSKIS
Per aštoonius metus buvęs 

partneriu 
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO.
1148 Colnmbus Avė.

Prienais R0XBURt CROSSING 

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kuf jis prato visų lietuvių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 
, visiems gerą, sąžiningą ir 

mandagų patarnavimą. .
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DARBININKAS

Musų Jaunimui
(Vilniškio referatas 22- ro kvapą, renka kiekvieną 
jam L. Vyčių seimui, New Į spektro spalvą ir viską de

rina, viską krauna į savo 
skaistų žiedą. Jaunatvė, 
vėl, tai yra žmogaus am
žius, kuriame viskas įam
žinta skaisčiu žavėsiu; 
amžius kuriame atsisklei
džia berybiai akyračiai, o 
juose spindi entuziazmo 
šviesoje didingi pasiseki
mai ir' vilioja jaunuolio 
dvasią prie pasiaukojimo, 
prie naujų žygių.

Į tą jaunimą, į tą trykš
tantį tautinės gyvybės šal
tinį ir yra nukreiptos vi
sos “požeminės” jėgos. 
Amt nelaimės, jos tame 
jaunime ir randa gerą dir
vą prigyti ir plėtotis. Nes 
tokioje žmogaus gyveni
mo stadijoj lengva paveik
ti į jį bet kokiu reiškiniu, 
kurio jis nepaima kritiš
kai; greit susižavi menkos 
vertės dalykų, kuris užima 
pirmą vietą jaunuolio šir
dyje ir išstumia iš ten ide
alus, užmigdo jo kūrybinę 
galią, pakrikdo entuziaz
mą. Viskas, kas pirmiau 
■jaunuoliui atrodė kilnu, 
ko jo širdis troško atsiekti 
ir matė tame pasididžiavi
mą, dabar liko menka, tu
ščia ir be prasmės.

Dėlto jaunimas turi bū- 
,ti labai atsargus savo jau
natvėj, ir vyresnieji turi 
tuo susirūpinti. Nes toks 
jaunimo sustingimas yra 
tai baisus reiškinys tautos 
gyvenime, yra tai ženklas 
besiartinančios mirties tai 
tautai, jei laiku nebus im
tasi tam reiškiniui paša
linti priemonių. Toks sus
tingimas tuojau persimeta 
i visą tautinį gyvenimą ir 
'•auta nustoja savimi pasi
tikėjimo, nustoja kūrus 
savitą kultūrą, nustoja net 
branginus savo papročius 
’r kalbą. Pradeda savintis 
svetimybėmis, didžiuotis 
‘zagraničizmu”.
Ir sū skausmu širdyje 

reikia prisipažinti, kad to
kių reiškinių pasirodo mū
sų tautos gyvenime. Tai 
oaisus tų samdytų “pože
minių” jėgų padarinys, 
kuris daro blėdį mūsų tau
tiniam kūnui. Nors Lietu
voje imtasi griežtai su tuo 
kovot, bet čia Amerikoje 
mes lietuviai tuo mažai te
sirūpiname. O juk tai be
galo svarbu mūsų mažiu
kei tautai, kurios net 40 
nuoš. narių, kaip paduoda 
K. Skipitis “Tėvų Žemėj”, 
gyvena už Lietuvos sieųų. 
Ir jei tok milžiniškas ne
skaitlingas tautos nuošim
tis yra be ypatingos glo
bos, kitų gyvena įtakoj, 
galime tik įsivaizduoti, ko
kių liūdnų pasekmių gali
me iš to susilaukti jei ir 
toliau taip tesirūpinsime

York, N. Y., 1934 m.)

Gyvename ypatingus lai
kus, kada žmonijos civili
zacija* toli pralenkusi jos 
kultūrą. Kai kurios mūsų 
civilizacijos rūšys taip sa
votiškai pasireiškia, kad 
sunku jas net ir suprasti. 
Ypatingai yra keisti žmo
nių santykiavimai: klasių 
su klasėmis, tautų su tau
tomis. Taip, antai, šaukia
mos taikos konferencijos, 
daromi įvairūs tautų susi
artinimai; iš kitos pusės 
budavojami naikintuvai, 
karo laivai, torpedos, ga
minamos baisios nuodin
gos dujos, net bakterijos 
auginamos, kad tuo vis
kuo sunaikinus kitas tau
tas ir per jų lavonus pra- 
siskynus sau kelią į gyve
nimą, į tariamąją garbę.

Dabartinės žmogaus gy
venimo aplinkybės daug 
nerimo kelia dėl jo ryto
jaus. Ypatingai mažės 
rems tautoms tenka budė 
ti dėl savo egzistencijos.

Bet taip atrodo viešoji 
gyvenimo pusė. Tačiau 
kaip atrodo mums nema
toma ir kai kam negirdėta 
gyvenimo tikrovė, kuri 
slepiasi po gražiomis tarp
tautinio ir tarpklasinio su
siartinimo skraistėmis?

Užkulisinis tautų gyve
nimas šiais laikais yra iš
tikrųjų nepaprastas, neiš 
sivaizduojamas. Taip vie
nas vokiečių autorius kny
goje “Welt freimaurerel, 
Welt revolution”, kurią jis 
parašė po ilgo šio klausi
mo studijavimo ir kurios 
išėjo net 15 laidų, nurode 
kaip įvairios masonų, ko
munistų, parmasonų ir pa
našios “požeminės” orga
nizacijos atlieka baisų 
darbą tautų gyvenime 
Tas organizacijas palaiko 
įvairios grupės, dažnai 
valstybės ir vyriausybės 
kad per jas sukėlus pasi
rinktose tautose maištus, 
sunaikinus dorą ir religiją, 
ir tuo priruošus kelią ana
rchijai, kurią vėliau gali
ma išnaudoti savo įtaka) 
pavergti bei sunaikinti tas 
tautas. Tam leidžiama re
ligiją, dorą ir tautinę sa
vy garbą naikinanti laik
raščiai, platinamos blogo 
turinio knygos, gaminami 
nedori paveikslai ir net 
paleistuvystės įstaigas už
laikomos. Bet tomis pink
lėmis suaugusi visuomenė 
vra sunkiai sugaunama ir 
be to nėra tain opi tautos 
dalis. Kas kita su jauni
inu.

Juk jaunimas, tai lyg ta 
pavasario pražydusi gėlė, 
godžiai gaudo kiekvieną o-

savaisiais, ypatingai mūsų 
jaunimu, i

Mūsų kultūrinės įstaigos 
vos besilaiko, organizaci
jos silpsta: nesijaučia to 
autinio entuziazmo, kuris 
mvo pirmiau. Jaunimas 
pergyvena kažkokį sustin
gimą, savimi, kaipo lietu
vių, reiškia kažkokį nepa
sitikėjimą. Neretai bran
giausią ir gražiausią tau
tiškumo išraišką — lietu
vių kalbą laiko bereikalin
gu dalyku. Kartais tai bū
na ir per tėvų kaltę, kurie 
patys panašiai prieš jau
nuosius išsireiškia, nors 
nei susikalbėti nelietuviš
kai negali. Tačiau kartais, 
bet daugiausia tai į tą mū
sų jaunimą paveikia tos 
nelemtos dirbtinos aplin
kybės, kurios jam įkalė ir 
[tikrino, kad pamiršdami 
lietuvių kalbą, jos papro* 
čius, taps tikrais ameriko
nais ir ttida jau pasipils 
laimė po jų kojų. Ir jauni
mas kaip jaunimas — ne
pagalvoja kritiškai nuo 
realios tikrovės. Taip gal- 
vojantieji kuria teoriją, 
kad lapė, patekusi į vilko 
olą, turi atvesti vilkiuką, 
o ne lapiuką; arba kielė iš 
gegužės kiaušinio savo liz
de turi išperėti kieluką. 
Bet tai gyvenime negali 
būti. 'Todėl per pamiršimą 
lietuvių kalbos norintieji 
tapti amerikonais, galvoja 
nelogiškai, jų nusistaty
mas yra negarbingas.

Kiti vėl, patekę į despe
raciją, siūlo atlikti kažko
kias operacijas ant mūsų 
tautos kūno, kurios kitų 
jau buvo išbandytos ir pa
rodė, kad jos neša tautinę 
mirtį. Nes tautai, neteku
siai savo kalbos, per tai ir 
papročių, yra parašytas 
mirties dekretas. — Ir 
kasgi turi teisę siūlyti 
mirtį tai tautai, kuri anais 
laikais visą Europą išgel
bėjo nuo mongolų antplū
džio, kuri sugebėjo sukur
ti Lietuvos valstybę nuo 
Birutės kalnelio iki srau
niųjų Volgos krantų; nuo 
Juodųjų marių iki Poloc
ko vartų ir kuri dar tik 
šiandien vėl prisikėlė nau
jam gyvenimui, pašaukta 
didingai ateičiai.

Mūsų tautoje buvo vi
sais laikais kilniadvasių, 
kurie suprato tautos rei
kalus ir stovėjo jų sargy
boje; kurie pažadino mus, 
beužsnūstančius svetimų
jų liūliuojamam lopšyj. 
Taip turėjome ir turime 
savo jaunimo, kuris nieko 
nebodamas eina tautiniu 
kėliu. Ir reikia džiaugtis, 
nes juos pradeda pasekti 
kiti ir pradeda atbusti, 
pradeda pajusti savyje te
kantį lietuvišką kraują ir 
kurie įsitikino, kad teisin
gai pasakyta Vytauto Di
džiojo, jog “Dievas mu3 
skyrė valdyti pasaulį”. To 
paskatinta Jaunoji Lietu
va nieko nelaukusi savo 
du sūnų Darių ir Girėną 
paleido per Atlantą, kurie 
atliko pasaulinį žygį. Kas
kart veikimas pradeda gy- 
vėti; taip netikėtai net su
siorganizavo kita kultūri
nė organizacija: “Studen
tų ir profesionalų sąjun
ga”. Kaskart daugiau ir 
daugiau jaunimas pradeda 
viešai išeiti į gyvenimą

|

kaipo lietuviai, tuo kelda
mi mūsų tautos vardą ix 
stiprindami jos dvasią.

Tas viskas žada naują 
mūsų tautai rytojų, gra
žią ir garbingą ateitį. Ir 
reikia pasakyti, kad tai 
dėka tų, kurie moka save 
pamiršti ir dirba tautai 
naudingą darbą. Reikalin
ga, tik kad jų būtų dau
giau, kad visi mūsų vadai 
mažiau kalbėtų suvažiavi- y 
muose ir mažiau reikštų 
aunimu nepasitenkinimo, Tas greitas dar-

o daugiau rūpintųsi konso- bas tei vis laiko Draleidi. 
lidavimu viso veikimo, y- 
pač jaunimo veikimo cen
tralizavimu. Nes pats gy-'l 
venimas parodė, kad ge- «avo knygute, 
riausia veikia ir ilgiausia atsigrįžęs i Onytę sako: 
tveria centralinės organi
zacijos: tiek kultūrinės 
tiek ekonominės ir politi
nės, nes jos turi visą vei
kimą palaikantį ir gaivi
nantį centrą. Gi kiek kū
rėsi ir vėl mirė įvairių kul- ! 
tūrinių ir savišalpinių lo
kalių organizacijų. Tuo 
tarpu centralinės laikosi ir' 
progresuoja. Iš jaunimo 
organizacijų geriausiu pa
vyzdžiu gali būti Lietuvos 
Vyčiai, kurie buvo palikti 
net be vyresniųjų globos 
ir pagalbos, net pačiais de
presijos metu, Vienok jie 
išsilaikė, ir nemirė kaip 
daugelis kitų. Dabar net 
sparčiai pradėjo stiprėti, 
augti narių skaičiumi ir 
susipratimu. Šian dien, 
štai, ta organizacija, laiko 
net 22-jį savo metinį sei
mą, ir jų veikimo atskai
tos džiugina visus.

Taigi nuo šiol susipras- 
kime, palaidokime despe
raciją ir nepasitikėjimą 
saviškiais, o imkimės tau
tinio kūrybinio darbo. Iš
traukime jaunimą iš tos 
pašalinės įtakos ir paža
dinkime juose naują pat-

»
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šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. I i

GYDOTOJO KABINETE iš po smegenų tuojau iš- 
---------- - pūs. Taipgi, reikia nepar-----  ------ ----------------------- x

Rašo Dr. I. Bložis, den- miršti karts nuo karto pa- 
tistas, Chicago, m.

Onytė sėdi gydytojo lau- 
kiamąjam kambary ir sku 
biai varto knygos lakštus.

si kaitinti ant saulės.
— Taip, ponas daktare, 

aš kas dien tai darau: vi
siškai nusirengus atsigu
liu ant porčių po langais.

— Prie atviro lango ? — 
paklausė daktaras.

mui. štai, ir daktaras . ~ ° ne> lan?as būna už- 
kviečia Onytę j egzaminą- darytas, bet as per stiklą 

i cijos kambarį. Pavartes Sauml užtektinai saulės, 
! daktaras nes lan»ai labai dldeli.

I

i

nes langai labai dideli.
Daktaras pastebėjo, kad 

— Tai jau ketvirtas kar- 'Per stikI» saulgs spinduliai 
tas ponia pas mane !an- !neturi vertės> nes stiklas 
į-aįg iškošia spindulius. Nega-
’ _ Taip, — atsako Onu- lint ?auti sau!ės spindulių, 

t ė reikia vartoti cod liver oil.
Atlikęs eilę egzaminaci-Į 

jų, būtent: kraujo spaudi
mą, urynalysis ir sunku
mo, daktaras pastebėjo, 
kad ponia Negalienė sve
ria daugiau, negu turėtų 
sverti.

— Turbūt, perdaug val
gote, kitaip sakant, nepri
silaikote mano duoto mai
sto sąrašo.

Onytė atsakė, kad ji la
bai atsargiai prisilaiko į- 
sakyto maisto.

Daktaras išsitraukė są
rašą, peržvelgė akimis ir 
atsisukęs į Onytę tarė:

— Negalimas daiktas, 
ponia valgai daugiau negu 
jums įsakyta.

— Visai ne, — piktai 
atsakė Onytė, — Tik tiek, 
ponas gydytojau, kai kad 
sueinanti kortomis lošti, 
gaunu skanaus pajo, šal
tos košės arba kukių - py
ragaičių su arbata ar ka
va. tai ir viskas.

Daktaras nusijuokė ir
Kodėl

i_ i Ponia Negalienė kantriai 
i klausė.

— Kas link valgio, tat 
aš ponas gydytojau, labai 
atsargi: pasirenku sulyg 
tamstos nurodymo, kar
tais net mano vyras iš to 
juokus krečia.

—Ar nežinai lietuviško 
priežodžio — atsakė dak- 
taras: “Kas rėk, tegu rėk, 
c mudu, boba, važiuokim”. 
Tat ir čia: vyras tegul juo
kiasi, o jūs darykite ką 
gydytojas sako. Beje ar 
buvai pas dantų gydytoją? 

Onytė pasisakė, kad jau 
seniai jai baigė dantis tai
syti. Vienok, sako, dar nu
eisiu, kad pažiūrėtų: kar
tą į mėnesi dėl atsargumo.

Daktaras pagyrė. Onytės 
atsargumą ir Onytė išsis
kubino namo.

PER DAUG DRUSKOS, 
NESVEIKA

riotizmo ir religinio atgi- oaklausė Onytės: 
mimo dvasią. Prisiminki • I numinėtų dalykų tamsta 
me visi, kad esame garbin- nelaikai maistu? 
gos lietuvių tautos sūnūs 
ir jais norime būti. Svei- nieko neatsakė į daktaro 
kinkime jaunuomenės va
dus ir jų prietelius, kurie 
budėjo ir budi kilnioje sar
gyboje; sveikinkime skais
tų lietuvišką jaunimą, ku
ris panoro pažinti pats sa
ve ir kuris rodo tiek daug 
susidomėjimo lietuvių tau
tos ateitimi.

Tik nenusigąsk kliūčių, 1 
tik nenustok savimi pasiti
kėjimo ir ženk pirmyn jau-! 
nime, ieškodamas tiesos 
savo kilniame obalsyj

“Tautai ir Bažnyčiai”.

Onytė tik nusišypsojo ir

klausimą.
Dar kartą daktaras aki

mis Onytę nuo kojų iki 
galvos pervedęs rimtai ta
rė:

— Ponia Negalienė. yra 
jūsų didelė dabar užduotis, 
nes keturių mėnesių kūdi
kio formuojasi kaulai ir 
dantų — pieninių dantų 
karūnos. Taigi tame mo- 

; mente labai svarbu yra 
j prižiūrėti maistą, kad jis 
■ užtektinai turėtų ir fosfo
ro (calcium-lime ir phos- 

To laukiame iš jūs ir to phorus). Nes kuomet duo- 
linkime šio 22-jo seimo si prastą formavimuos 
proga, Brangus Jaunime— i pradžią, nėra abejonės,
Lietuvos Vyčiai. ' kad dantys nespėję išlįsti

PITTSBURGH, PA.
PRANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJAMS PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešama, kad metinis Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų Seimas įvyks šv. Pranciš
kaus Vienuolyne, Pittsburgh, Pa., sekmadieny, »7 d. 
spalių š. m., pirmą valandą po pietų.

Kviečiame Rėmėjus kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti. Prašome visas draugijas ir organizacijų kuopas, 
aplinkybėms leidžiant, taip pat atsiųsti savo atstovus.

Svečiai, kuriems aplinkybės leistų atvažiuoti il
gesniam laikui negu ekskursijos leidžia bus aprūpinti 
nakvyne.

Atvažiavę galėsite pasidžiaugti kalnų gražumu ir 
praleisite linksmai kelias dienas... Sykiu., prisidėsite 
prie kilnaus darbo — remdami Seseles Pranciškietes 
ne tik materialiai, bet daug daugiau savo gerais pata
rimais, prielankumu ir gera valia.

Adelė Marčiulaitienė
Rėmė,

' - i' 1
Centro Pirm.

gai dilgina prakaitavimo 
liaukas. Už tai kas per
daug vartoja druskos, tai 
labai prakaituoja, ypač 
prakaituoja naktį miego
damas; jų kojos ir pažas
tys labai šlapuoja. Pamė
ginkite valgyti prėskiau, o 
patirsite, kad mažiau pra» 
Ratuosite.

Druska žmogaus siste - 
mai padaro daugiau žalos, 
nė gero. Kurie kenčia nuo 
blogo virškinimo, ar nuo 

t kepenų ligų, patarčiau 
vartoti kuo mažiausiai 
druskos. Ypatingai, kurie 
jau sirgo inkstų liga, arba 
kurie turi širdies ligą, tu
ri saugotis nevalgyti per 
sūriai. Druska ant inkstų 
veikia lygiai kaip skaudus 
botagas ant perilsusio žir
go nugaros.

Žmonės valgo sūriai ne 
| iš reikalo, o iš įpročio.

Truputį druskos maiste 
sveikatai nepakenks, bet 
kas per daug, tai jau ne
sveika. O pamažu prati
nantis visai lengvai gali
ma atprasti. Žmogus nė 
nepajus, kaip atprato.

tu!

Tėvai Misijonieriai La 
Saleth darbuosis sekan
čiose vietose: -—

Kun. I. A. Abromaičio 
vadovybėje — Novena Šv. 
Teresėlės, rugsėjo 25 — 
spalių 3 — Girardville, Pa.

Spalių 4 — 7 — Nauga- 
tuck, Ct. Triduum Lietu
viams Airių parap..

Spalių 14 — 21 Hudsor., 
Mass. misijos, lietuviams 
Airių parap.

Toliau iškilminga Nove
na prasidės Tėvų La Sa- 
lethe,, baž., Hartford, Ct.

Rūgs. 10 — 19. paminė
ti Marijos gailestingą ap
reiškimą ant kalno La Sa - 
lethe, Prancūzijoje, rugsė
jo 19, 10:46 vai.

Lietuviams, kaip ki
tiems yra ypatingos pa
maldos įvairiose kalbose.

Išpažintis klausomos va
karais ir rugsėjo 19 d. ry
te iš toliaus atvažiavus.

Lietuviai mėgsta labai 
sūriai valgyti. Tūli yra įsi
tikinę, kad druska priduo
da kūnui daugiau jėgų. 
Šioks samprotavimas yra 
visiškai klaidingas. Kas 
per sūriai valgo, tas tik 
savo sveikatą ardo.

Faktai apie druską.
1. Druska yra inorganiš- 

kas mineralas, todėl nėra 
maistas. Žmogaus gyvy
bės palaikymui yra reika- 
lingas maistas paeinantis 
iš organiškų šaltinių, bū
tent: iš augalų ir gyvulių. 
Jei žmogus kitokio maisto 
nevartotų, o valgytų tik 
mineralus, tai negalėtų 
gyventi.

2. Druska yra įrituo
jantis mineralas. Suval
gius .daug druskos, tuoj 
burna džiūsta, jaučiasi 
troškulys, pulsas žymiai 
padažnėja. Kinijoj seniau 
žmonės žudydavos su dru
ska, būtent, suvalgydavo 
porą svarų druskos ant 
syk ir mirdavo. 
^3. Druska turi antisep- 
tiškas ypatybes. Kas per
daug druskos suvartoja, 
tam maistas blogiau virš- 
kinasi ir sėkmėje serga į- 
vairiomis vidurių ligomis. 
Druska daugeliui žmonių 
sugadina skilvelius.

4. Druska yra dehydra-
1 ei jinis mineralas ir blogai; 
veikia ant žarnų. Už tat, i 
kurie labai sūriai valgo,; 
paprastai turi užkietintus 
Vidurius. Profesionalai, biznieriai, pramoninkai,

5. Druska dilgina didžiu- j kurie skelbiasi "Darbininke” 
jmą kūno liaukų, o ypatin-.'"v^i’^rSSut^m^rtininke".

i

PARSIDUODA
KEPYKLA,

“Ice Cream” Dirbtuvė, 
Krautuvė ir Namas.

Kepyklos Biznis toks: parduoda
ma duona, įvairūs pagražinti ir 
ornamentais papuošti tortai (kei- 
kos) ir namtj darbo Ice Cream’as

FORD S BAKERY
Bell Phone, REGent 1564

440 E. Belgrade Street 
Philadelphia, Pa.

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti servuotu ar susierrinuaiu^ 
NUGA-TONE suteiks greity pagelba. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nemaloniais. Suvaldyklt savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis vra plokštelių for-' 
moję ir lengvas pUimti. Paimkit vi 
so mėnesio trytpaenty už Vienų Do
leri. Jei rezultatai nepatenkins, Jūmį 
pinigai bus sugrųžinti. Parduoda b 
garantuoja visi aptiekoriai. Neatid*t 
llokft—-gaukit bonkų šiandien. Ve» 
kit pamainų. Reikalaukit tikro Nt’- 
GA-TONE. j

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOC 
—Idealų Liuosuotojų vidurių 2Se ir 
50e.

tikrai
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IŠDIDUMO LIGA
Girdėt, kad lenkai susi

pešė su prancūzais. Ne tai, 
kad jie būtų viens kitam 
paskelbę kąrą, bet kova 
eina žodžiais. Lenkų spau
da, gavusi oficialų leidi 
mą pasisakyti, puola pran- 

- tūzus visu frontu, išmeti
nėdama jiems, kad kliudo 
politiškus Lenkijos žygius 
ir neleidžia jai išsivystyti 
į pirmaeilinę Europos val
stybę. Prancūzai gi, iš sa
vo pusės, prikaišioja len
kams nedėkingumą ir net 
politišką išdavystę, kad 
jie susibičiuliavo su esmi
niais prancūzų priešais — 
vokiečiais. Tie spaudos ki- 
virčiai, kad ir neoficialūs, 
vis dėlto tiksliai veikia ir 
oficialinį valstybių nusis
tatymą.

Tas santykių pakitėji
mas tarp lenkų ir prancū
zų paeina daugiausiai iš 
to, kad Lenkija užsispyrė 
stoti į didingų valstybių 
eilę ir pradėjo vesti sava
rankišką politiką. Len
kams atrodo, kad jų vals
tybė yra didžiulė jau vien 
tuomi, kad turi 30 milijo
nų gyventojų, bet jie užsi
miršta, kad tikrų lenkų jo-

• %

je yra vos 18 milijonų, ki
ti gi jų valstybės gyvento
jai yra svetimšaliai ir la
bai lenkams neprietelingi: 
kad užkariauti mažesnią
sias tautas yra daug leng
viau negu jas sėkmingai 
valdyti, kad prievarta jas 
nutautinti — tai nedėkin
gas ir negudrus užsimoji
mas, nes priverstinas nu
tautinimas visuomet suke
lia smarkią reakciją bei 
pasipriešinimą ir dar dau
giau prisideda prie tauti
nio pavergtųjų susiprati
mo. žodžiu, lenkai nesu
pranta, kad ne tik pavie
niam žmogui, bet ir tautai 
nesveika persivalgyti, va
dinasi, praryti tiek mais
to, kad jo paskui negalima 
suvirškinti. Nusiskundi
mai ukrainiečių, lietuvių, 
baltgudžių, žydų ir'kitų 
kuoaiškiausiai pa r o d o, 
kad lenkų valstybės orga
nizmas nesugrumuliuoja 
tų tautinių mažumų ir ne
žmoniškai skriaudžia jų 
jeikalus. Valstybė, sergan
ti vidurių liga, negali vai
dinti pirmaeilinės rolės po
litikoje, nes nesugeba su
tvarkyti savo vidaus rei-
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A. L. R. K. Federacijos 24 
Kongreso Rezoliucijos

A. L. R. K. Federacijos 24 kongresas, įvykęs 
rugpiūčio 21—23 dienomis, priėmė šias rezo
liucijas:

Pradžia 68-tame numeryje

VH.
L. R. K. S. A. VAJAUS PROGA

- ----------- 7 4-

CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Mes, Amerikos lietuviai, nėjo trijų Lietuvos lėk’tu- 
su padidžiavimu dažnai vų skridimą aplink Euro- 
kalbame apie Darių ir Gi- 'pą. Pasvarstykime tą įvy- 
rėną. 
viai ir jų žygį aukomis rė
mė patariotiškoji Ameri
kos lietuvių visuomenės viacijos viršininkas pulk, 
dalis. Tad mums ypatin- j įeit. Gustaitis su žvalgu 
gai malonu pabrėžti, kad 
du.amerikiečiai 1933 m. 
perskrido Atlanto vande
nyną ir tragiškai žuvo 
prie pat Lietuvos. Tas jų 
žygis giliai sujaudino mū
sų tautą ir labai nustebino 
visą pasaulį, net ir Lietu
vos Nepriklausom y b ė s 
priešus. Tuo dviejų ameri
kiečių žygiu galime ir tu
rime didžiuotis. Tačiau

Jie Amerikos lietu- kį.
Birž. 25 d. iš Kauno iš

skrido 3 lėktuvai: karo a-

kap. Namiku, antru lėktu
vu lakūnas kap. Liorentas 
su žvalgu Įeit. Marcinkum, 
S-iu —. Lietuvos aviacijos 
“triksų” čampijonas lak. 
Įeit. Mikėnas su mekaniku 
Rimkevičium. Išlydėti su
sirinkusiai vyriausyb e i, 
karo vadovybei ir visuo
menei pulk. Gustaitis pa- 
leiškė, kad kitados galin
ga mūsų valstybė buvo 

mes turime geriau supras- I kaimynų pasidalinta dėl 
ti ir tinkamai įvertinti ir to, kad trūko stiprios tau- 
kitą lietuvių lakūnų žygį, tinės vienybės; dabar at- 
kuris įvykdyta 1934 me
tais. Am. liet, spauda be 
ypatingo entuziazmo mi-

kalų. Bet lenkai iš prigim
ties serga neišgydoma pui
kybės liga. Istorija, toji 
gyvenimo mokytoja, ma
žai ką lenkus teišmokino. 
Dar Bismarkas yra apie 
juos pasakęs: “lenkai nie
ko neužmiršo ir nieko ne
išmoko”. Kad jie nors vie
ną dalyką būtų pamiršę: 
nelaimingą Liublino Uni
ją su Lietuva. Tuomet jie 
nors mums duotų ramy
bės. Deja, lenkai to nepa
miršo, ir visos jų su lietu
viais derybos dar vis te- 
dvelkia supelėjusia seno
ve. Jie nesupranta, kodėl 
mes neįvertinam jų tautos 
“didingumo” ir ne puola
me jiems į glėbį. Akla iš
didumo liga!...

K.

2) Sueiti T- į artimesnius rūeku nesiskiria nuo kitų 
santykius su kitų valsty- kraštų senųjų dirbtuvių 
bių aviacija ir, kas svar- aarbo. Štai, 
biausia. I

3) Propaguoti Ėietnvo/ nėję! , 
valstybę ir jos aviaciją. ' I

Pirmasis tikslas siekta 
iš mandagumo, antrasis — 
valstybių tarpusavio nau
dos sumetimais, o trečiasis 
— lietuviams pats svar- Ir koki geri! TaiANBOį------------------------------------ -
biausias. i IV: įkrautas lėktuvas sve- mam skridimui. Lietuviai

Bet argi mūsų mylimoji ’ria 4945 svarus, greičiau- pirmą kartą lankėsi toli- 
Tėvynė jau yra tiek pažen- ’ šiai gali skristi 190 mylių mose valstybėse; kitų kra- 
gusi priekin, kad jau gali 'per valandą; turi anglišką štų (net Amerikos) lakū- 
ret pasigirti kai kuriais motorą (Bristol - Pegasus nai dažnai nuskrenda to 
dalykais prieš kitos seną- 2 L 2) 580 arklių jėgų: į bau iš savo krašto pasiro- 
sias valstybes? Taip! Lie- propeleris apsisuka 2300 dyti. Tad skridimo tikslas 
tuva gali girtis.ir didžiuo įkartų per minutą. Taigi, pasiektos: lietuvių lakūnai 
tis savo laimėjimais jau- šis lėktuvas greitesnis už 
niausioje teknikos bei su- Dariaus - Girėno LITU A- 
sisiekimo šakoje — aviaci- NIKĄ, kuri buvo žymiai 
joje. Nesenai laisvę atga
vusi lietuvių tauta davė 
pasauliui ne tik Atlanto 
nugalėtojus Darių ir Girė 
ną; ji davė ir pačių lėktu
vų tobulintojų: inžinierius 
Dobkevičių ir GRistoitį.
Pirmasis pagamino 3 DO
BI lėktuvo tipus ir, savo 
išradimo lėktuvu skrisda
mas, 1926 m. užkliuvo už 
medžių ir žuvo. Abu baigė 
bene aukščiausią Europoj 
eviacijos inžinierių kons
truktorių mokyklą Pary
žiuj. Gustaitis padirbo net 
6 tipų lėktuvus: sporti
nius, mokomuosius ir žval
gomuosius. Ligi šiol Lietu
va lėktuvus pirkdavo An
glijoj, Italijoj, Čekoslova 
Vijoj, Vokietijoj, Bet 

šiemet Lietuvos karo a- 
viacijos įvesta Gustaičio 
konstrukcijos lėktuvai;

'.d j tad mažiau pirks užsie- 
t niuose. Tai labai reikšmin
gas įvykis. Lietuvos karo 
aviacijos dirbtuvės jau 

t tiek patobulintos, kad la-

, kiek lietuvių * 
I nužengta aviacijos pramo- 
4 . _ _ *

Pittsburgh, Pa. — Sek
madienį, rugsėjo 16, š. m. 

Minėti 3 lėktuvai, aps- 1 po pietų Seserų Pranciš- 
kridę Europą, yra lietu- kiečių Vienuolyno patalpo- 
vio (Gustaičio) sukons- se įvyks to vienuolyno Rė- 
truktuoti ir lietuvių ran- mėjų Centro Vadybos šu

komis pagaminti! t sirinkimas

IV: įkrautas lėktuvas sve- mam skridimui. Lietuviai

gimusi Lietuva mažutė, a- 
pie kurią nedaug kas žino; 
dar yra tokių, kurie net 
abejoja dėl mūsų ateities.

“Mes tad ir skrendame 
savais lėktuvais, savo 
rankomis pastatytais, 
parodyti, kad mes gali
me dirbti ir gyventi!’*

Ministerio pirmininko 
pavaduotojas Šilingas pa 
linkėjo: “Skriskite pasau
lio padangėmis, Lietuvos 
ereliai, sklei skite mūsų 
tautos vardą už Lietuvos 
horizonto, didinkite lietu
vių garbę tarp tautų ir 
kraštų”. Krašto apsaugos 
ministeris gen. Šniukšta 
pasakė trumpai: “Skriski
te laimingai, grįžkite gar-; 
tingai!” Ir tie 3 lėktuvai 
išskrido:

K . v. 1

1) Pasisvečiuoti pas tų ■ bai gerai pagamina lėktu- 
valstybių lakūnus, kurie vus, dargi pačių lietuvių 
pirma lankėsi Lietuvoje ir sukonstruktuotus! Jų pa- 
net kurie dar nesilankė. gamintos lėktuvų dalys

I

Kongresas energingai ragina visą Ameri- 
| kos lietuvių katalikų visuomenę padėti L. R. 
: K. S. A. Pildomąjam Komitetui sėkmingai pra
vesti vajų, sutraukti į šią organizaciją visus 
sveiku kūnu ir dvasia lietuvius ir tuomi gelbė
ti mūsų organizacinį ir tautinį gyvenimą nuo 
visiško susmukimo.

v •

VIII.
DĖL NEPADORUMŲ FILMOSE

K .Žinant, kad “Lietuvių R. K. Susivienymas 
yra Federacijos garbingas narys, per 48 metus 
kovojęs dėl religinių ir tautinių idealų, milijo
nus dolerių išleidęs lietuvių sušelpimui ir bega
lo daug prisidėjęs prie sumažinimo mūsų tau
tiečių vargų, pakėlęs jų ekonominį būvį ir tūk
stančiams našlių ir našlaičių nušluostęs aša
ras, dėlto 24 kongresas vienbalsiai priėmė to
kio turinio rezoliuciją:

Kadangi pastaraisiais keleriais metais pa
stebimas liūdnas Amerikos lietuvių gyvenime 
reiškinys mūsų daug nusipelnusių pašalpinių 
draugijų žvilgsniu: daug jų likviduojasi, vieni
jasi, likusiųjų narių skaičius mažėja, naujų ne- 
beprisirašo;

Kadangi, išnykus lokalinėms draugijoms, 
būtų užduotas mirtinas smūgis Amerikos lie
tuvių tautiniam veikimui;

Kadangi L. R. K. S. A. yra fraternalė, re
liginė, tautinė organizacija, sutvarkyta sulig 
vėliausių apdraudos reikalavimų, su specialiais 
skyriais vaikams ir jaunimui (Endowment Po- 
licy), puikiai galinti užimti lokalinių — pašai 
pinių draugijų vietą, garantuoti savo nariams 

, pašalpą,, pomirtinę ir užimti pirmaeilę vietą ko 
lonijose tautinio veikimo atžvilgiu;

Kadangi, dabar yra vedamas tos mūsų 
arbingos organizacijos naujų narių prirašinė- 
lhk va u s visose Amerikos lietuvių kolonijo- 

y

Turint galvoj, kad Amerikos filmų pramo
nės vadai ir teatrų savininkai grynai biznio 
sumetimais pradėjo niekinti viską, kas dora ir 
šventa krikščioniškam pasauliui; kad jie pra
dėjo statyti ekrane begėdiškus veikalus, demo
ralizuojančius jaunimą, vedančius šeimas prie 
suirimo, pakertančius visuomenės dorovę, nu
sižengiančius prieš krikščionišką etiką; kad 
Amerikos vyskupai ir gausingosios katalikų 
organizacijos iėjo į griežtą kovą prieš nepado
rumus filmuose ir bendrai teatruose — dėl to 
Federacijos 24 kongreso atstovai ragina visą 
lietuvių katalikų visuomenę visomis jėgomis 
dėtis prie tos kovos ir tol neremti filmų pramo
nės, kol ji nepašalins tą, kas kenkia visuome
nės dorovinei, tvarkai ir gerovei.

IX.
VILNIAUS VADAVIMAS IR MES

• -n

i

I

Kadangi Federacijos centro valdyba susi
tarė su Vilniui Vaduoti Sąjungos atstovais, 
lankiusiais praeitą pavasarį Amerikoje, Vil
niaus pasų ir ženklelių platinimo reikalu;

Kadangi A. L. R. K. Federacija padaroma 
Vilniui vaduoti centru Amerikoje;

Kadangi Federacija ir praeityje daug rū
pinosi Vilniaus vadavimo reikalais, šelpė Oku
puotosios Lietuvos lietiivių našlaičius, rėmė to 
krašto tautinį lietuvių sąjūdį;

Kadangi visa mūsų tauta neatlaidžiai sie
kia Vilniaus atvadavimo ir atmeta visokius

i

ne tik pasirodė ir apsilan
kė didžiose Europos vals
tybėse, bet ir parodė sava 
išradimo bei darbo lėktu
vus, kurie puikiai išban
dyti tolimu skridimu,* dar- 

Olandijos, Anglijos, Pran- P keliais atvejais skren- 
c ūži jos, Italijos, Austrijos,i c-ant per jūras. Tai yra di* 

Vengri- Uelis ir be galo svarbus 
garbingas žygis ir kartu

mėjimas aviacijos srity. 
Lietuviai lakūnai pasiekė 

^garbingos aukštybės: 1933 
m. Darius ir Girėnas, o 
1934 m. Gustaičio lėktuvų 
trejukė. Antram skridimui 
rengiasi per Atlantą ir LI
TUANIKA n.

Tokios garbingos aukš- 
tybės aviacijoj dar nepa
siekė nei suomiai , latviai, 
estai, lenkai ir kt.

Džiaukimės ir didžiuoki- 
mės savo ereliais! Tinka
mai įvertinkim šių metų 
liet, lakūnų laimėjimą. Ta 
proga siųskim Lietuvos 
karo aviacijai sveikinimus 
ir nuoširdžius linkėjimus. 
Tegu ji stiprėja, tobulėja 
ir garsėja laimėjimais!

P. Jurgėla

sunkesnė.
Tie 3. lietuviški lėktuvai 

aplankė Švedijos, Danijos,

Čekoslovakijos, 
jos, Rumunijos sostines ir
dar Rusijos miestus Kije- reikšmingas lietuvių lai 
vą ir Maskvą. Be to, lan- 

I liesi prancūzų mieste Mar
gelėje, italų Udine. Ta ke
lionė siekia 6300 mylių. 
Minėtose sostinėse ir mie
stuose Lietuvos lakūnai 
buvo iškilmingai aukštų 
valdovų ir mūsų pasiunti
nių bei konsulų, svetimų 
lakūnų ir visuomenės su
tikti, vaišingai ir apdova
noti ordinais. Visi kitatau
čiai stebėjosi jaunos Lie
tuvos lakūnais, lietuviškos 
gamybos lėktuvais ir pa
čiu konstruktorium. Skri
do tik 3 pilotai; jei kuris 
iš jų būtų susirgęs ar ko
kiai nelaimei ištikus, ne
būtų buvę pavaduotojo, 
bet jokios nelaimės neįvy 
ko. Tie lietuviški lėktuvai 
parodė savo kokybę: labai 
greiti ir ištvermingi, nes 
paimti iš Lietuvos aviaci
jos ir nepritaikinti toli

I

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

lenkų gudrius pasiūlymus eiti su jais į taiką 
Vilniaus klausimo neišrišus —

Federacijos kongresas pakartoja organi
zuotųjų Amerikos lietuvių katalikų griežtą nu
sistatymą kooperuoti su visa tauta Vilniaus 
vadavimo darbuose; ragina Federacijos sky
rius uoliai platinti Vilniaus pasus ir ženklelius; 
energingai vesti Vilniaus vadavimo akciją 
visur suruošti Spalių Devintos minėjimą.

X. 
DIENRAŠČIO DRAUGO JUBILIEJUS

f damas į jokius kompromisus, ves lietuvių ka
talikų visuomenę išganingais katalikybės ir 
tautybės keliais.

XI.
DĖL CHORŲ SĄJUNGOS

ir

Spauda mūsų tautos gyvenime yra suvai
dinusi labai svarbų vaidmenį praeityje. Ir šian
dien radio gadynėj, spaudos reikšmė nesuma
žėjo ir nesumažės. Dėl to Lietuvių Katalikų 
kongresas pakartoja sąmoningųjų, organizuo
tųjų lietuvių nusistatymą iš visų jėgų palaiky
ti tautinės ir tikybinės krypties spaudą, ją pla
tinti ir visokiais būdais remti. Kongreso daly
viai gerai nusimano, kad mūsų visuomenės gy
venimas nebus pilnas, jos religiniai ir tautiniai 
idealai bus pavojuje, jei bent į daugumos lie-

laikraštis (“Draugas”, “Darbininkas”, “Gar
sas”, “Amerika”, “Vytis”, “Studentų Žodis”, 
“Laivas”, “Moterų Dirva”).

Turint galvoj, kad šią vasarą (liepos mė
nesy), suėjo lygiai 25 metai, kai pasirodė pir
mas “Draugo” numeris, Federacijos 24 kongre
sas sveikina “Draugo” leidėjus, visą garbingą 
to'laikraščio šeimyną ir organizaciją, linkėda
mas geriausio pasisekimo ir ateityje taip sek-

Kongresas sveikina A. L. R. K. Vargonin- 
kų Sąjungą, pasiryžusią visus parapijų ir ben
drai lietuvių katalikų chorus sujungti į sąjun
gą, kad labiau praplėsti jų veikimą, kad pasek- 
mingiau kelti išeivijos tautinę sąmonę gražio
mis liaudies dainomis ir lietuvių kompozitorių 
kūriniais ir kad susidarytų geresnės galimybės 
rengti lietuvių dainų šventes. Lietuvių Katali
kų visuomenė raginama tą naują chorų judėji
mą remti.

xn.
DĖL DARIAUS — GIRĖNO PAMINKLO

Atsižvelgiant į tai, kad dar ligšiol nepas
tatytas paminklas mūsų amžinos atminties di
dvyriams lakūnams — Dariui ir Girėnui, nuga-

Atlantiką ir netoli Tėvynės slenka-
čio tragingai žuvusiems Soldino miškuose, kon
gresas ragina Amerikos lietuvių visuomenę pa
didint duosnumą ir kiek galima greičiau pasta
tyti jiems paminklą Chicagoje, kuris būsimoms 
lietuvių kartoms primins kaip reikia pasišvęs
ti ir kelti savo tautos vardą. '

— - —  ■■ I i .

xm.
SVEIKINIMAS KLAIPĖDOS LIETUVIAMS

mingai informuoti Amerikos lietuvių visuome-< Amerikos lietuviai, sekdami savo ir Lie- 
nę, jai vadovauti, kelti religinę ir tautinę są- | tuvos spaudą, pastebėjo nepaprastą Klaipėdos 
monę, f *' --- - - - - ~ — - - -
dėl darbo žmonių garovės. Atsimenant, kad 
“Draugas” per 25 metus sėkmingai vedė griež
tą kovą su tikėjimo priešais, tautiniu ištižimu, 
iki 1915 metų kartą į savaitę, nuo 1915 metų 
kasdien energingai ragino Amerikos lietuvius 
dirbti Kristaus Bažnyčiai ir savo tautai, pasiti
kime, kad tos linijos laikysis ir ateityje ir, nei-

kovoti dėl tikybinių, tautinių idealų ir Į krašto lietuvių atbudimą ir energingą savo 
krašto reikalų gynimą. Žinant, kad gyvas tau
tinis veikimas ir tautinis susipratimas, yra ge
riausias atsakymas priešams , tykantiems už
grobti Klaipėdos kraštą, dėl to sveikiname 
Klaipėdos lietuvius ir linkima jiems sėkmingai 
vesti kovą su visokiais valstybės išdavikais vo
kietininkais.



Antradienis, Rugsėjo 11 <L, 1934. •

Gyvas Tikybos Mokymas
y. *

(Referatas, skaitytas Šv. 
Pranciškaus Seserų moky
tojų seime, rugp. 11, 12 ir 
13 d., Mt. Providence, Pa-.)

Vienas svarbiausių klau
simų šių dienų mūsų svar
stymui turėtų būti religi
jos pamokos.

Paprastas mok y m a s 
praeitų dienų jau negali a 
tetinkamai išpildyti šių 
dienų reikalavimų. Painu
mas šių dienų gyvenimo ir 
išsiplėtojimas mokslo rei
kalauja gilesnio ir plates
nio susipažinimo su tikė
jimo tiesomis. Apšvieta 
žengia pirmyn ir plečiasi, 
kad apimtų visus augan
čios visuomenės reikalus. 
Nauji metodai iš sistemos 
išrastos, kad padaryti pa- 
saulistišką mokslą sėk
mingu. Natūralu, mes irgi 
turime rūpintis padaryti 
mūsų religines pamokas 
kuosekmingiausias, jeigu 
norime, kad katalikai ga-

lėtų atsiremti šių dienų vi
liojimams ir pagundoms ir 
išlaikytų savo tikėjimą.

Per dažnai religinės pa
mokos buvo šaltos, palie
čiančios tik atmintį ir pro
tą. Toks mokymo būdas 
netinkamas. Religija yra 
daugiau negu proto dar
bas. Ji yra, taip sakant, 
nauja forma, duota sielai. 
Religija turi vesti mus 
prie naujesnio gyvenimo, 
turi padaryti iš mūsų nau
jus žmones. Ji turi apimti 
visą žmogų. Mes turime 
patraukti vaikučio širdį,, 
įdiegti jame šventos mei
lės jausmus, įskiepyti į jo 
širdį religiją ir pažadinti 
jo valią prie veikimo.

Mums, kaipo lietuviams, 
yra antras tikslas, būtent 
palaikyti tikėjimą savo 
tautoje. Čia turiu ištraukų 
iš statistikų “Parapijinės 
Mokyklos” užvardin tos 
“Kun. Simonaičio diserta
cija”.

1930

•
bendras 

lietuvių 

vaikų Lietuvių Lie- Jų Lie-

metais skaičius vaikų tuvių mo- tuvių

pradžios regis- moky- moky- bažny-

mokyklose traciją klos tojos . čios

Ulinois ....... 22,923 3,225 13 101 18
Indiana .... ...1,256 - 168 .2 8 2
Iowa ........... 1
Maryland . 1,775 160 1 7 1
Massachusetts 16,615 614- 2 21 10
Michigan .... 5,737 619 3 17 5
Missouri.... ....415 1
Nebraska ..... 421 141 1 4 1
New Hampshire 690 1
New Jersey 6,609 648 1 9 6
New York 12,772 638 3 18 12
Ohio........... . 4,505 ; 485 1 4 5
Pennsylvania 29,869 2,458 9 68 38
Rhode Island 705 1
Wisconsin .. ..... 2,406 83 1 4 5

Viso ........... 115,558 10,237 39 294 113

Nauji Raštai

1 maža. Net mūsų pačių gy-

BARBiKi

Ir nuo tos reiksmmgos va-

KUN. J. BRUŽIKAS, S. J., misijonierius, įžymiau
sias katalikiškos spaudos platintojas.

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos

Pašaukimas Į Dvasinį landos, per ištisus šimtme-
Luomą čius, mūsų v Išganytojas

Parašė ir išleido kun. Pr. i taip Pat atsiliepė ir šian- 
J. Vaitukaitis. Pus!. 95. |*en atsiliepia į pamal- 
“Draugas” Pvb. Co, 2334 džias sie!as- kad melstųsi 
South Oaklev Avenue,!ir maldautų “piūties Vieš- 
Chicago, IUinois. 1934 m. (Pati, kad siųstų darbinin- 

Daugiau kaip XIX am-; kU 1 Savo Piūti” Nuo Išga
lių praėjo nuo to laiko, kai “^3° buvimo čia, žemėje, 
mūsų Išganytojas mokėjdien'l. piutis visada buvo 
didžias minias Galilėjos d‘dele, tačiau, darbininkų 
padangėje ir telkė saU; maža. Net mūsų pačių gy- 
bendriją, rinkdamas apaš venamais laikais, praėjus 
talus, kad jie testų Jo pra- devyniolikai amžių, truks- 
dėtąji darbą. Tada Jis ta- ta tų darbininkų krikščio- 
įe nemirštamus . žodžius: nybės plėtimui. Yra salių, 
“Piūtis, tiesa, didelė, bet kur milijonai žmonių, nie- 
darbininku maža. Melskite nežino apie Išganytoją

DEKU

Iš tos ištraukos galime 
pastebėti, kad lietuvių vai
kų mokyklos amžius Ame
rikoje randasi 115,558, o 
iš jų tik 10.237 katalikė
se mokyklose. Taigi, kur 
kiti 105,000, kurie gal, gir
di apie Dievą, bet nesigili
na ir su laiku juose tikėji
mas atšąla.

Todėl, mūsų pareiga — 
rengti tuos, kurie po mūsų 
globa, į Katalikiškąją Ak
ciją. Jei galime, mėginki
me surinkti vaikučius iš 
viešųjų mokyklų į pamo
kas, o jei ne, tai mūs vai
keliai turės apaštalauti žo
džiu ir pavyzdžiu savo 
broliams lietuviams, kurie 
neturi progos katalikiškai 
išsiauklėti.

Dabar klauskime savęs, 
ar mūsų vaikučiai žino, 
kas yra toji Katalikiška 
Akcija, tas Apaštalavimo 
darbas? Ar mes juos pri
rengiame į gyvenimą? Ar 
jie kvėpuoja religija taip 
kaip oru, kurį kvėpuoja
me, bet apie kurį dažnai 
nepamąstome?

Leiskite man pabrėžti 
kelias mintis; kaip galima 
katalikų akeijos dvasia į- 
skiepyti į vaikučių širdis 
ir padaryti religijos moks
lą gyvą ir įspūdingą. Pir
miausia,, kad išmokyti vai
kučius tikro krikščioniško 
gyvenimo, kurį jie turį, 
kaip orą, kvėpuoti, reikia 
privesti juos prie bičiulys
tes su Jėzumi. Ši bičiulys
tė yra pavadinta vidujiniu

sielos gyvenimu. Jis pasi
daro dora, patraukiančia 
ir saldžia, ir religija gra - 
žia ir prieinama dėlto, kad 
ji gyvena Kristuje. Šis gy
venimas yra galimas ma
žiems vaikeliams dėlto, 
kad jie yra Kristaus pa 
kviesti sekančiais žo
džiais: “Leiskite mažutė
lius prie Manęs”. Leng
viausias būdas privesti 
vaikučius prie priėmimo 
šio prašymo yra: išmoky-

•

Nuo rugpiūčio 26 d. Tė
vas J. Bružikas, S. J. vėl 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. 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 Bažnyčios Vadas ir 
spaudos apaštalas. Tesu
teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilge 
gyvenimo.

Tėvo J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

Rūgs. 10 iki 17, — 1390 
W. 15ht ct., Gary Ind.

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

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

Spalių 1 iki 7, — 12259 
Emerald Avė.,' Chicago, 
111/

Spalių 8 iki 21, — 614 
W. Mahanoy Avė., Maha
noy City, Pa.
Spalių 22 iki 28, — Je- 

zuit Novitiate, Wernersvi- 
lle, Pa. >

mas jų kreipti savo mintis 
ir meilę į Kristų per visus 
savo darbelius. Žaidimo 
metu tegul jis kreipia savo 
veidelį bažnyčios link, ka
me Jėzus Šv. Sakramente 
gyvena, ir tegul jis atsidu- 
sia: “Jėzau, aš Tave my
liu”. Jei turi atlikti kokį 
sunkesnį darbelį, tegul sa
ko: ‘Jėzau, pagelbėk man’. 
Jeigu reikia aukelę pada
ryti kokių karčių vaistų 
išgerti, išmokyk jį sakyti: 
“Jėzau, aš tai darysiu dėl 
Tavęs”.

Vėliau, pasiaukojimai 
gali būti sujungti su Jė
zaus gyvenimo atsitiki
mais, pav., per gavėnią su 
kančios įvykiais per gegu
žės mėnesį su Marija.

Taipgi girtinas dalykas, 
jeigu visa mokykla galėtų 
pasišvęsti Jėzaus Širdžiai, 
kaip jau buvo padaryta 
trijose mūsų mokyklose.

Religijos mokymą gali
ma daryti visos dienos 
darbu, jeigu gerai iš anks
to planą sutvarkysite. Ra-

žavėtų, o labiausiai, kad 
širdį patrauktų. Šiam tik
slui reikalinga dramatiza- 
cijos, projektai, paveiks
lai, lavinimai, rankų dar
bai, kaip tai piešiniai, ra
šybos knygelių pavyda- 
luose daug gelbsti moki
niams išreikšti savo jaus
mus ir giliau įsigilinti į 
mokamą lekciją. Anglit 
kalboje patarlė sako: 

“Mokslas yra darbas”.
Todėl su planu dirbkime, 
idant laiką dykai negai- 
šintumėm.

Ministrantų draugijėlė

šymas, skaitymas, skai
čiavimas, istorija — visos 
šakos talpina savyje mo
ralinę vertę. Ir geras mo
kytojas, bei mokytoja iš 
kiekvienos lekcijos steng
sis padaryti atatinkamas 
moralines išvadas.

Mokinant istorijos, gali
ma imti pavyzdžių šven
tuosius, dorus vadus arba 
pasakų karakterius. Iš šių 
tegul vaikai dėl savęs, sa
vo būdo lavinimui mėgina 
pamokinimus ištraukti.

Šventos istorijos moky
mą galima sykiu sujungti 
su geografija apie Šventą
ją Žemę ir tt.

Kompozicijos srityje ga
lime iškelti klausimus, k. 
t.: Ką Juozapas manė, kai 
buvo įmestas į kalėjimą? 
Ką jis manė apie savo bro
lius, kaip jie atkeliavo E- 
gyptan grūdų pirkti? At
sakymai į šiuos ir pana
šius klausimus duos pro
gos mokytojoms lavinti 
vaikelius prieš keršto dva
sią, arba kitą blogą palin
kimą, kuris būtų klausi
mų višun iškeltas.

Vaikučiai aukštesniųjų 
skyrių turėtų būti supa
žindinti su gausiais Baž
nyčios liturgikos turtais, 
kad jų grožę ir kilnumą 
pamylėtų ir*gifią < rdkšmę 
tinkamai įkainuotų. Litur
gikos pamokos turėtų bū
ti gyvdst ^a(i netik protą
patenkintų, bet akį ir ausį silinksminimui valandėlių.

Misijoms pagalba: rinkti 
pašto ženklelius ir siųsti 
Misijų vedėjams, kurie su
vartos darymui įvairių da
lykėlių.

Rinkti nevartojamus dra 
bužius ir siųsti reikalau
jantiems.

Klasių religinės praty
bos: skleisti katalikybę 
dalinant katalikų tikybos 
rašinėlius. Rengti paro
das, kuriose bus rodomi ir 
parduodami vaikučių dar
beliai ir pelnas skiriamas 
bažnyčiai bei mokyklai. 
Tuo būdu dažniausiai bus 
patraukiami ne tik patys 
vaikeliai, bet ir jų tėvai.

Jei mes patys būsime į- 
sigilinę į Kristaus Bažny
čios dvasią ir jos veikimą, 

i jei būsime ištikimi savo 
j pašautam ui, netruks 
mums įkvėpimo, kokiais 
būdais galėsime atsiekti 
tikslą. Iš visų darbų, ku
riuos Dievas leidžia žmo
gui jo vardu išpildyti, nė
ra nei vieno šventesnio, 
nei tobulesnio, kaip moky
mas vaikučių tikėjimo tie
sų. Tai tikra Dieviška pa
siuntinybė. Neapsakomai 
brangus darbas yra — ve
sti mažutėlius prie pažini
mo Dievo ir meilės.

Sesuo M. Gabriella

I

kunigų, daugiau vienuolių 
(vyrų ir moterų), kad dir
btų didelėj Viešpaties piū- 
tvje sielų išganymui.

Bet, kur gi yra tie dar
bininkai ? kur gi yra tie a- 
paštalai, kurie testų pra
dėtąjį ir nepabaigtąjį dar
bą, kurį Išganytojas pra
dėjo ir jį pavedė Savo Ba
žnyčiai tęsti? Juk reikia 
apaštalaujančių kunigų, 
kurie atnašautų Šv. Mišių 
auką ir kurie skelbtų į- 
kvėptąjį Dievo Žodį. Rei
kia turėti pasiaukojusių 
vienuolių (vyrų ir mote
tų), kurie su maldomis ir 
pasiaukavimais ateitų į 
talką — į Viešpaties piūtį.

Dėl to, rašant šią kilnią 
knygą, gerb. kun. Pr. J. 
Vaitukaitis troško “paska
tinti į kunigų luomą tuos 
jaunikaičius, kurių širdys 
ir dvasia trokšta eiti Išga
nytojo pėdomis, mokyti vi
sas tautas ir šviesti žmo
nes, “krikštydami juos Tė
vo ir Sūnaus ir šventosios 
Dvasios vardu ir mokyda
mi juos laikyti, ką tik (Iš
ganytojas yra) įsakęs” 
(Mat. XXVIII, 19—20), 
kad ištesėtų tame pašau
kime iki pabaigai ir taptų 
tuo, kuo Dievas nori, kad 
jie būtų, ir darbuotųsi 
Viešpaties piūtyje, teikda

LDS. Kuopų Susirinkimai
HARRISON-KEARNEY, N. J.
LDS. 15 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugsėjo 11 dieną, parapi
jos svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

maš. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti ritenesines. Atsiveskite 
ir savo draugus prirašyti.

Ministrantų draugijėlė 
gali nuveikti parapijai ir 
bažnyčiai tinkamų darbe
lių:

1. Surengti vakarėlius ir 
pelną skirti parapijai.

2. Patiems vedant susi-
/

rinkimus ir palaikant tva
rką, tas prirengs juos atei
čiai, t. y. patrauks pri
klausyti prie parapijos, or
ganizacijų, interesuo sis 
jos reikalais.

Mergaičių draugijėlės.
1. Vesti mokyklos mer

gaites doros keliu, Šv. Pa
nelės Marijos gyvenimo 
pavyzdžiu.

2. Mokyti mergaites me
zgimo ir siuvimo reikalin
gų dalykėlių altoriui, za
kristijai arba išsiuntimui 
į Misijas.

3. Palikti, kiek galioja, 
savęs tvarkymą, vedimą, 
surengimą vakarėlių ir pa-

L0WELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį rūgs. 13-tą die
ną vakare. Ateikite visi. Gera

i proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penkt a d i e n į 
rūgs. 14 d., 8 v. v., šv. Jurgio dr- 
jos svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai prašo 
mi atsilankyti.

LAWRENCE, MASS.

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 16 d., tuoj po 12 va
landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbią suma
nymų. Atsiveskite ir savo drau
gus (es) prirašyti.

t PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirin- 

l-imas įvyks sekmadienį rūgs. 16, 
tuoj po sumos, 
nėj svetainėj. Svarbu, kad visi 
Siame susirinkime dalyvautų ir 
Užsimokėtų duokles. Parodykime 
gražų pavyzdį kitiems.

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 16 d.. 6:30 
vai. v., Karalienės Angelų para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos

Išvykau į seminariją tę
sti savo mokslus, kad ga
lėčiau • ateityje darbuotis 
Kristaus Vvnyne.

Prieš išvykimą į semina
riją, mano prieteliai su
rengė man išleistuves kas 
paskatino mane stropiau 
mokytis ir atsiekti savo 
tikslą.

Todėl man dabar tenka 
proga, per lietuvišką laik
raštį “Darbininką” pareik* 
šti savo širdingą padėką 
visiems, kurie atsilankėte 
ir suruošėte išleistuves.

Ypatingai dėkuoju vi
siems, kurie įteikėte man 
dovanėlių.

Iš mano pusės, kiek ga 
lesiu visuomet padėsiu vi
siems mano prieteliams 
montelliečiams ir visuo
met būsiu dėkingas — žo
džiu ir darbu.

Jūsų tarnas Kristuje,
J. K.

mi reikšmingu malonių ki
tų sielų išganymui ir Die
vo viešpatavimo plėtimui 
čia, žemėje” (Pusi. 5).

Gerb. kunigo Pr. J. Vai
tukaičio ' naujai išleista 
knyga padalinta į septynis 
skirsnius, būtent: 1) Pa
šaukimas; 2) Ar aš esu 
pašauktas? 3) Skaistybė; 
4) Trys evangelijų patari
mai; 5) Vienuolio gyveni
mas; 6) Įstojimas į vie
nuolyną; 7) Kunigystė.

Visuose skirsniuose erų- 
dicingai išdėstyta pašau-- 
kimo kelias į vienuolių bei 
dvasinį luomą, kuriame 
gyvenant, anot šv. Ber
nardo, “žmogus padoriau 
gyvena, rečiau suklumpa, 
greičiau atsikelia, rūpės« 
tingiau tvarkosi, būna 
gausiau palaimintas malo
nėmis, gyvena didesnėje 
ramybėje, miršta laimin
gesne mirtimi, lengviau 
lieka laisvas nuo nusikal
timų ir pagaliau įgyja gar- 
bingesnį atlyginimą dan-* 
guje” ir, skatina kitus, 
l?ad gyvendami čia, žemė
je, ieškotų tos amžinosiom 
laimės ir garbės, apie ku
lią Šv. Raštas sako: “Ko 
akis neregėjo, nei ausis 
negirdėjo, nei į žmogaus 
širdį neįėjo, ką Dievas pri- 
įengė tiems, kurie Jį my< 
h” (I Kor. H, 9), ir pasi
aukoję Dievui tarnauja, 
triūsdami kitų sielų išga
nymui ir vykdydami Kris
taus viešpatavimą čia, že< 
mėje. ' I

Gerb. autoriaus veikalas 
kaip tik į laiką parašytas 
ir išleistąs. Tokio dvasinio 
pasaukimo vadovėlio še
riai pageidauta. Gerb. ku-< 
mgas Pr. J. Vaitukaitis 

bažnyti-i kilniai pasitarnavo mūsų

WEStFIBLD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 16 
d., tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 
nariai ateiti,
savo draugus prirašyti prie 
kilnios organizacijos.

Kviečiami visi
Taipgi atsiveskite 

šios

C. BROOKLYN, N. Y. kimai įvyksta kiekvieną mėn
Rūgs. 16 d-, tuoj po sumos į- sekmadieny po 15 d., iv. Petre 

vyks LDS. 10 kuopos susirinki- Povilo bažnytinėje svetainėje.

išeivijai, išleisdamas šį 
brangintiną veikalėlį į ka-« 
tulikų pasaulį. Pati knyga’ 
sumaniai ir erudicingai 
parašyta, vaizdžiai ilius- 
t r uotą atitinkamais pavei
kslais. Tas dvasiškas kūt 
rinėlis yra lobingas įdėlis 
į lietuvių išeivijos dvasiš- 
ką literatūrą.

Kiekvienas jaunuolis ir 
skaistuole, turintieji pa* 
Šaukimą į dvasinį luomą, 
negali be šio religiško va
dovėlio apsieiti, ir būtinai 
turi jį įsigyti.

Kun. A. T. (Samata),

*.



Antradieais, Rugsėjo 11 d.. 1934. &
Argi Bažnyčia Man 

Nieko Neduoda?*

Kartais tenka išgirsti 
pasakymą, kad Bažnyčią 
man nieko neduoda, todėl 
neverta visai ir eiti jon, 
Panašių dalykų netik gali 
ma užgirsti, bet tenka ir 
paskaityti panašių nuomo
nių.

Bažnyčia man nieko ne 
anodai?! Kodėl? Nes ne 
duoda man valgyti. Tiesa, 
kad Bažnyčia neduoda val
gyti, nes Ji nėra virtuvė 
ar valgykla, kuri turėtų 
duoti žmonėms valgyti. — 
Bažnyčia neduoda išsiger 
ti! — Ir tai tiesa, bet baž 
nyčia nėra aludė. Bažnyčia 
neduoda nei duonos, nei 
drabužių, nei pinigų, nei 
kitų pragyvenimui reika
lingų priemonių. — Taip, 
Ji to neduoda ir neieškok 
Joje panašių dalykų. Bet 
juk žmogus turi ne vien 
kūno reikalų, bet sielos, 
kurie yra nemažiau svar- 
būs už pirmuosius. Gyvuli 
pašėrei ir jis yra patenkin
tas, bet žmogaus siela ieš
ko sau maisto, kur j gali 
surasti tik Bažnyčioje.

Juk kai atnešė tave Baž
nyčion krikštyti, kunigas 
paklausė: “Ko nori iš Die
vo Bažnyčios?” Ir ką gi į 
tai atsakei per kūmų lū
pas? Ar gal taip atsakei 
kaip neseniai krikštijamas 
žydas? — Buvo krikštija
mas žilabarzdis juk apy
senis žydas ir kai kunigas 
paklausė: ko nori iš Dievo 
Eažnyčios? — atsakė —. 
norįs, kad jam leistų vie
noje gatvėje pirkliauti. 
Bet juk tu ko kito prašei 
-— tikėjimo. Ką tau duoda 
tikėjimas? — Amžihą gy
venimą! Taip skambėjo 
tavo atsakymai. Juk tu ne
valgymo ir gėrimo tada 
prašei, bet tikėjimo.

Ir jeigu Bažnyčia nepa
tenkintų to tavo prašymo, 
tai tada galėtum sakyti, 
kad Ji tau nieko neduoda 
ir todėl Bažnyčia nereika
linga.

Bet pažiūrėkime dabar 
ką tau Bažnyčia duoda:

1. Bažnyčia tave padaro 
Dievo vaiku. — Pirmoji ii 
didžiausia dovana yra kri
kštas. Juk’ tu tik’ užgimęs 
teiki daug džiaugsmo ir 
malonumo tėveliams, bet 
dar neteiki to džiaugsmo

, Dievui ir angelams, nes 
. dar nebuvai Dievo vaike

liu. nes tave slėgė pirmgi 
mė nuodėmė, kurią pirmie
ji tėvai užtraukė ant visų 
žmonių ainijos. Ir miręs 
be krikšto tu nebūtum nu
ėjės i dangų, nes kas ne 
apsikrikštins. nebus išga
nytas. Gal gimusio vaike
lio veidas ir panašus yra i 
angelo veidą, bet io dva
sine veidas dar neturi an
gelo skaistumo ir švelnu
čio. Krikštas gi vaikeli pa
daro tikru žemės angelu 
ir duoda iam sparnus, ku- 
riei*> ūs o-ali lengvai nus
kristi i dangų.

Per krikštą mes tapome 
į tikrais krikščionimis ir 

Dievo Dvasia apsigyveno 
mumyse. — štai pirmoji 
E-čios teikiama gėrybė.

2. Bažnyčia išaukleja 
mus tikrais katalikais. — 
Nuo krikštyklos — perei 
name prie sakyklos, prie

Providence Lietuvių Šv. Kazimiero Parapijos Va
sarinės Mokyklos Baigos {spūdžiai

Vargai ir nelaimės tik šitam pasauly!
Ašarų ašaros plūsta čia upėm’s!
Visur siaudžia kerštas, vyliūgų apgaulė! 
Kas žingsnis pavojus čia tyko priklupes’

Ir nusiminimas, lyg slibinas smaugia 
Ir širdį aprietes, sutriuškina valią, 
Ir vargo našta kalnų kalnais užauga, 
Ir slegia, žmonijai atimdama galią! 

Laisvai neb’alsuoja nuvargus krūtinė! 
Širdy tuštuma, prpte klaikios tamsybės! 
Nutolsta nuo Dievo, Bažnyčios, tėvynės! 
Iš vargo išbrist neberanda galimybės!

Argi būtų Dievas tikrai mus apleidęs, 
Pagailės mums savo Apveizdos malonių, 
Nugrįžęs nuo mūsų meilingąjį veidą, 
Lyg priešas žiaurus būtų varginęs žmones?!

Ne! Dievas tas pats! Jisai geras be galo! 
Nuo amžių Apveizda Jo veik po senovei! 
Tik vargas, kad žmonės, lyg kad apžabalę, 
Jiems siūlomos aiškiai neb’mato gerovės!

Kas meldžias į dangišką Tėvą, lyg vaikas, 
Ir Jojo malonėmis trokšta naudotis, 
Išnyksta prieš vargą tokio širdy klaikas, 
Toksai susilaukia gyvenimo kloties!

Pavyzdį parodo mums Providence miestas. 
(Tai reiškia Apveizdos). Nedaug ten lietuvių. 
Sunkiųjų laikų ir tie patys paliesti!
Išrodė tėvynei ir Dievui jie žuvę!

Menkutė bažnyčia. Vaikams nėr mokyklos. 
Ir salė mažutė-nėr kuom ten alsuoti! 
Čia viskas nenaudai jų rodo svarstyklos! 
Tačiau, čia lietuviai nenori pas’duoti!

Jie šaukiasi Dievo, pagelbos maldauja! 
Ne veltui! Kleboną jie gaun Vaitekūną! 
Amerikon iš Lietuvos atkeliauja 
Dvasia, sveikata tikrasis galiūnas!

Jis Romoje, Insburge mokslus aukštuosius 
Išeina. Jeruzalėj sielą pagirdo 
Pirmąja Auka! Šiuo būdu jis priruošia 
Sunkiajai darbuotei ir protą, ir širdį!

Jis stoja darban, lyg Kristaus kareivis! 
Kazimiero švento parapijos žmonės, 
Seni ir jauni, juodarankiai, moksleiviai— 
Visi tuoj suprato Apveizdos malonę!

Energija Vado, jo žodžiai paguodos, 
Meilumas, darbštumas juos praded žavėti! 
Išžadin iš miego, drąsos jiems priduoda! 
Ir štai padangė žymiai praded blaivėti!

Prašvito per ilga aptemusios akys! 
Tarytum, iš sunkiojo miego nubudo! 
Suprato, lig šiol tikrai buvę apakę!
Ir pakeitė savo apleipusį būdą! 

Paraginant savo šviesiajam vadovui, 
Griežtai nusikrato paklydėlių jungu, 
Kurs tolino juos nuo tikrosios gerovės! 
Su savo vadovu glaudžiai susijungia!

Sunkieji laikai pasitaiko lyg tyčia! 
Tačiau, pasijutę tikrais katalikais, 
Jie ruošias statyti sau naują bažnyčią! 
Negaili sunkiai taip uždirbto skatiko!

Ir skalsina Dievas! Jiems duonos kąsnelio 
Ne tik nesųmažin aukų sunkenybė, 
Bet dar ir padaugin! gi jųjų širdelėj 
Seniai nebmatyta pas’rodo gyvybė!

Atnaujina vidų senosios bažnyčios, 
Ją lyg išeiginiais drabužiais papuošia!
Tartum pamatęs: tai puiki seklyčia, 
Kurioj dangaus Svetį pagarbint paruošę!

Tvarkos ir švaros pats klebonas prižiūri, 
Tačiau, dar labiau žmonių širdys jam rūpi! 
Bažnyčią Aukščiausiam jose jisai kuria, 
Kad garbintų Dievą darbais, o ne lūpom’s!

Klebono prižiūrimos visos draugijos
Šventąja Dvasia sumaniai vadovaujasi
Pražįsta jaunimas, lyg rožės, lelijos,
Ir Dievui, tėvynei kvapius žiedus kraujai 

Klebonui šiam rūp’ ypatingai jaunimas — 
Ta mūsų viltis, ateitis ir gerovė!
Bažnyčios, tėvynės ir mūsų likimas 
Pareina nuo to, kaip stipri jų dorovė!

Šykštus klebons sau, bet negaili jis nieko 
Vaikams ir jaunimui išauklėt kaip reikiant! 
Eikvoja šiam tikslui turtus, visas viekas! 
Didžius, įstabius jis dalykus nuveikia!

Mat’, glaudžias prie Dievo, švenčiausios Panelės 
Ir švento Kazimiero, savo Globėjo!
Šventais Sakramentais sustiprin širdelę, 
Gi Kryžiuj gerausį surand Patarėją!

Kaip didelio ūkio gudrus šeimininkas,
Patsai netesėdams visur kur pribūti,
Susieško dorų, sumanių darbininkų,
Pirmyn, kad žengt darbas ir derlius nežūtų, 

Tai šitas klebons darban pas’vadina 
Du vyru, tikru srity savo žinovu: 
Tai Banį, ką muziką širdis gaivina, 
Kuprevičių, žinoma savo dorove.

Abu dainininku, abudu Marijonu.
Ir štai, čia susitveria choras puikiausis!
Garbė skamba Dievui! griaudinasi žmonės
Ir verkdami siunčia maldas į Aukščiausį!

Kur yra tikėjimas, ten ir meilė tėvynei! 
Greta tad giesmių ir lietuviškos dainos 
Jau praded raliuot iš pilnosios krutinės 
Iš miego išžadintų Vytauto ainių!

Du choru sus’daro: mažų ir didžiųjų.
Ir vienas ir antras uolumo pagautas 
Varžytinėm’s eina, lyg skruzdėlės zuja, 
Kits kitą pas’ryžę dainomis prašauti!

Kartu su dainomis auklėjimo darbas 
Pirmyn žengia sparčiai. Vaikučiai mokinas 
Per vasaros kursus, kaip meilę ir garbę 
Aukščiausiam parodyt, pamyki tėvynę!

Kuprevičius Brolis iš kailio čia nerias!
Patrauk tai rimtais, tai linksmais savo žodžiais 
Vaikučių protus, juos pripratin prie gera! 
Ir štai, lyg stebuklai* čionai pasirodo!

Sunku net tikėt! Gi per trumpą taip laiką 
Lietuviškai puikiai kalbėti pradėjo 
Suamerikėjęs, ištautėjęs vaikas!
Varžytis nepratęs, tvarką pamylėjo!

Tai aiškiai parodė viešai ant estrados 
Per suruoštą baigai vaikų vakarėlį. 
Sausokamšiai salėj žmonių atsirado! 
Nustemba iš džiaugsmo savais mažutėliais!

Kaip puikiai mokyklą jie čia atvaizduoja! 
Šauniai ir darniai mūsų himną sugieda! 
Lietuvių dainas sąmoningai eiliuoja! 
Jų klausant, nenorom net ašaros rieda!

Kiek triukšmo pakilo per šokius vaikučių, 
Kai šie susikibę žvaliai sau pradėjo

1 Kojelėm’s trepsėt ir ploti ladučiais!
Nė vienas ištverti juokais netesėjo!

Trys valandos žaibu, tarytum pražibo! 
Visi sužavėti pakilo nuo suolu, 
Klebonui gerajam dėkingi be ribų 
Ir Dievui, kurs davė vadovą taip uolų1

Jie Dievo Apveizdos suprato malonę!
Suprato, jog meilėj, vienybei, galybė!

*Jog reikia kietai susiglaust su klebonu,
Parapija kad nenustotų gyvybės!

Linksmi namo grįžo, pasmeldę sugulo. 
Sapny vaikus mato, kaip laimin juos Dievas! 
Per miegą atjauč, kaip ramusis mėnulis 
Juos migdo, žvairuodams po kalnus ir pievas...

Snaudalis.

L. D. S. Seimas
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 naudingų 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 galetupe paskelbti organe 
“Darbininke”.

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas 

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas 
. D. Averka

Sekretorius
A. F. Kneižys

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

Štai pavyzdžiai skaito
me gyvenimą Šv. Reginos 
kankinės, kuri būdama 
vos 15 metų mergaitė įti
kėjo į Kristų. Ji gimė 253 
metais po Kristaus Alizi- 
joj, dabar pietinė Prancū
zija. Tos provincijos val
dovas gubernatorius Oli- 
brijas norėjo ją paimti sau 
už moterį, bet mergaitė 
nenorėdama tekėti už pa
gonio pasisakė esanti kri
kščionė. Tada Olibrijus 
užpykęs liepė ją visaip 
kankinti, kol neatsižadės
Kristaus. Prikankintą ir

I
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i
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sužeistą įmetė j kalėjimą. 
Kalėjime Regina išvysta 
reginį: Kryžių siekiantį 
dangų, virš kryžiaus pa
matė skaisčią balandėlį ir 
išgirdo balsą: “Buk tvirta 
Kristaus Numilėtinė, nes, 
neužilgio apturėsi vainiką,! 
kurio užsipelnei”. Kitą! 
dieną mergaitė dar žiau
riau buvo kankinama. Ta
da susirinko didelė minia 
žmonių pažiūrėti kankini
mo. Tuomet ir vėl visai mi
niai matant pasirodė tas 
pat Kryžius, kurį Regina

tos didžiausios gyvenimo 
ijiokyklos, iš kurios mes 
visi išmokstame brangiau
sių šiame gyvenime daly
kų. Bažnyčia tai mokykla.
Tikėjimas yra didžiausias 
šio gyvenimo turtas; tai 
tartas, už kurį šventieji 
laisva valia ir savo gyvy
bę paaukojo, gi kiti atsisa
kė didžiausių šio pasaulio 
malonumų. Nes kas gi yra 
tikėjimas? Tai pats Kris
tus. Jo mokslas, Jo krau
jas išlietas už mūsų gyve- 
rimą. Todėl teisingai tikė
jimas yra vadinamas bran 
glausiu turtu. Tikėjimas 
yra mūsų gyvenimo pra
džia, šviturys ir gyvenimo

kelrodis. Nes kas tiki, tas 
— kaip šv. Raštas sako — 
neklaidžioja tamsybe s c. 
Kuo žemei yra saulė, tuo
mi tikėjimas yra žmogui. 
Tikėjimas duoda žmogaus 
gyvenimui šviesos.

Per tikėjimą pažįstame 
neklaidingu būdu Dievą ir 
Jo esybę, Jo norą bei va
lią, Jo viešpatavimą ant 
mūsų. Tikėjimas apšviečia 
kiekvieną mūsų žingsnį; 
jis pasako mums kuriam 
tikslui gyvename čia že
mėje, jis nurodo mums tie
siausius kelius, kurie mus 
veda prie galutinio mūsų 
gyvenimo tikslo. Tikėji
mas priduoda mums jėgų

Šioje kelionėje, jis pasal
dina mums šio gyvenimo 
skausmus ir nemalonu
mus. Tikėjimas tai yra uo
stas, kuris saugoja mūsų 
gyvenimo laivelį nuo įtū
žusių bangų. Tikėjimas 
tai tarsi tas tiltas,
jungia laikinį mūsų gyve
nimą su amžinuoju. Be ti
kėjimo nei vienas žmogus 
negali būti išganytas.

Ir kas gi mus nuo vai
kystės pamoko to tikėji-

ris yra teisingas 
kuris

—,--------------------
delis neštų vaisių? Į šiuos 
klausimus tėra vienas at
sakymas: tik Bažnyčia iš 
sakyklos.

Iš sakyklos sužinojai, 
kad yra vienas Dievas, ku- 

teisėjas
ir atlygina už gerus dar
bus, o baudžia už blogus; 
tad Jėzus Kristus ant kry
žiaus dėl žmonių išgany
mo. Iš čia sužinojai, kad 
turi nemirtingą sielą, ku
rią turi išganyti; čia tave

mo? Kas įskiepija tikę ji- j išmokė, ką turi daryti no- 
mo sėklas į mūsų širdis? I rodamas išganyti sielą, iš 
Kas apsaugoja kad iš tos čia išmokai poterius. Iš sa- 
seklos išaugusio medelio | kyklos girdi nuolatos skel- 
nenulaužtų vėjas? Kas ; biant tikrąjį Kristaus mo 
duoda jėgas, kad tas me- I kslą. Čia tu sužinojai tai,

ko ankščiau didžiausi pa
gonių išminčiai nežinojo, 
gi šiandien žino paprastas Į 
mokyklos vaikas apšvies
tas Kristaus mokslu iš sa
kyklos. Kokiose tamsybė
se dar ir šiandien gyvena 
pagoniai, kurie neturi ga
limybės šviestis iš klau
syklos. Jie gyvena, bet ne
žino kuriam tikslui gyve
na, jie nieko nežino apie 
Dievą; jie gyvena be švie
sos, be šilumos ir be džiau
gsmo, kurį kiekvienam 
žmogui suteikia tikėjimas. 
0 kaip turime būti dėkin
gi už tai Bažnyčiai.

Vyt. Mankeliūnas.
“M. L.”

PARSIDUODA
Wert Rozbnry, 2 šeimynų namas. 
Kainavo >13,000, parduosiu už 
$$,500. Pirmas mortgičius >7,500. 
Gal apsiimsiu mainyti į vienos 
šeimynos namą.

‘ J. 0 Neifl
159 Manthorne RoAd

matė kalėjime ir balandėlį, 
kuris atnešė vainiką ir už
dėjo jai ant galvos ir iš
girdo balsą: “Ateik Regi
na! Ateik viešpatauti dan
guje su savo Numilėti- 
niu!” Visa minia matyda-. 
ma tą stebuklą įtikėjo į 
Kristų, Olibrijus tuoj lie
pė budeliams nukirsti Re
ginai galvą.

Gal kas pasakys, kad 
čia tik pasaka, kad moks
las pasakų nepaiso ir rei
kalauja tikrų įrodymų ir 
faktų. Tegul tad tie ‘moks
lininkai’ išaiškina, kokia 
galybė privertė tokią jau
ną mergaitę išsižadėti pa- 
togio, laimingo gyvenimo 
ir pakelti žiaurius kanki
nimus ir mirti, dėl panie
kinto ant kryžiaus Naza
riečio.

Taipgi skaitome Šv. Ci- 
prijono gyvenime, gyvenu
sio trečiame šimtmety An- 
tijokijos mieste Sirijoj, 
kurs pirma priimsiant 
krikščionybe buvo burti
ninkas ir labai neapkentė 
krikščionių. Tame pačia
me mieste gyveno krikš
čionė mergaitė vardu Jus
tina. Vienas jaunikaitis į- 
simylėjęs ją ir negalėda
mas ios perkalbėti už jo 
tekėti, nuėjęs pas Ciprijo- 
ną prašė jo priversti Jus
tina su pagalba burtų už 
jo tekėti. Ciprijonas darė 
visokius burtus, bet be pa
sekmių. Paklausęs piktu* 
dvasių, kodėl jo daromi 
burtai be pasekmių, gavo 
atsakymą, kad Justina tu
ri galingą ženklą kryžiaus, 
ant kurio mirė krikščionių 
Dievas ir per tą ženklą jie 
neturi galybės prie Justi
nos Prisiartinti ir gundy- 
,ti.” Tada Ciprijonas pama
nė sau vienas: jeigu kry
žius ant kurio mirė krikš
čionių Dievas yra tokis 
galingas, tai kokis begali 
būti Jis patsai? Ištikrųfų 
būčiau beprotis, jeigu Jo 
neišpažinčiau”. įtikę i ę s 
tuoi į Kristų, vėliau svkiu 
su Justina mirė už Jį kan
kinio mirtimi. B.



Žinios Iš Lietuvos
DABARTINIS LIETU

VOS LAUKU DERLIUS

jo trūko.

Lietuvoje liepos mėnesio 
oras buvo labai nepasto
vus. Dideli karščiai keitė
si su smarkiais lietumis 
Nevienodas buvo ir kritu
lių pasiskirstymas atski
romis vietomis, net pa
čiam apskrity, vienoje vie
toje buvo lietaus pertek 
liūs, o kitoje

Augalams liepos mėnuo 
buvo palankus, ypač tose 
vietose, kur buvo pakan
kamai drėgmės. Pasitaisė 
vasarojus, linai, bulvės ir 
šakniavaisiai. Mažiau bu
vo palankios sąlygos lau
kų darbams: pradžioje 
ti-ūkdė sausra pūdymų 
dirbimą, o į mėnesio pa
baigą — lietus kitus dar
bus. Šiais metais rugiapiū- 
tė buvo dviems savaitėms 
ankščiau, negu kitais me
tais.

Rugiapiūtės pradžioje 
oras buvo geras, vėliau 
darbą trukdė lietus Kai 
kur lietaus pasitaikė ir 
daugiau, tačiau abdygusių 
rugių labai maža. Rugių 
branda, yra aukšta.

Liepos mėnesio viduryje 
ankštinius (žirnius, vy
kius, pupas) augalus 
smarkiai puolė amarai. 
Labiausiai nukentėjo žir
niai. Jų derlius vietomis 
sumažėjo net 50—60 %. 
Rūdys ir kiti kenkėjai šie
met visai mažai tepasireiš- 
kė. Miežiai, avižos ir miši
nys per liepos mėnesį žy
miai pasitaisė ir vertina-
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žiuoti į Pietinį kraštą,

spaudai skelbti įvairius 
pramanytus gandus apie 
tariamą Lietuvos ir Lenki
jos santykių sutvarkymą.

Rugpiūčio 1 dieną nei iš 
to vokiečiai paskelbė ži
nią, kad lenki} atstovas 
Paryžiuje iš nepriklauso
mosios Lietuvos per Vilnių 
nuvykęs į Pikeliškių dva
rą kur atostogauja Pilsud
skis, ir neva jį painforma
vęs apie savo pasikalbėji
mus su žymiais Lietuvos 
žmonėmis. Esąs Milšteinas 
Lietuvoje matęsis su Pre
zidentu Smetona, su mini- 
ėteriai ir svarstęs galima 
Lietuvos-ir Lenkijos susi
tarimą. Jo misijai Kaune, 
esą teikiama didelės reikš
mės.

Įdomu pastebėti, kad ir 
patys lenkai skelbia, jog 
netrūkus tarp Lietuvos ir 
Lenkijos bus atnaujintas 
pašto susisiekimas ir, kad 
ryšium su arstimiausiu 
laiku, tarp Lietuvos ir 
Lenkijos įvykstančių san
tykių atnaujinimu Milštei
nas būsiąs paskirtas Len
kijos atstovu Kaune.

Ištikrųjų tai šios žinios 
yra iš piršto išlaužtos ir 
neturi jokio pagrindo. Mil
šteinas iš Lietuvos per 
Klaipėdą ir Pagėgius išvy
ko į Vokietija, o ne per
administracijos liniją į niškai per jį prekių buvo 

| Vilnių. Taip pat Milšteinas iyež^ma 311.774 tonos, o [ 
su Lietuvos Prezidentu išvežama 352.117 tonų. 
Smetona visiškai nešikai- 1929 — 1933 metais tie 
bėjo. Jis į Lietuvą buvo skaičiai jau žymiai pasi- 
atvykęs tik Palestinos žy- Į keitė Klaipėdos uosto nau
dų reikalais, nes pats Mil- dai. Nors dabar laikai ir 

nas padarė tik mandagu- aos uostas nesustojo au- 
mo vizitą, kaip diplomą- kaip kad kiti Baltijos 
tas, Lietuvos užsienių rei- jūros uostai, Klaipėdos uo- 
kalų ministeriui Lozorai- stas pamažu vis auga, plė- 
v • •
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Ligi šiol iš lenkų pusės 
Lietuvoje jokių svarstyti
nų pasiūlymų dėl abiejų 
kraštų santykių sutvarky
mo nėra gauta.

f
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Gen. S. Žukauskas

tik išėjo iš ligoninės, kur [kalba rašąs poetas Ado- 
jis gulėjo šešias savaites, mas Mickevičius. Stanevi- 
Sirgo plaučių uždegimu, čius panoro su juo susitik - 
Gydytojai jam yra paša- ti ir pasikalbėti apie Lie
kę, kad rudenį jis turi va- tuvos praeitį ir nūdieninę
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jei nevažiuos, tai vėl gali
atkristi ir tada būtų sun
ku beišsigydyti.

Kitiems šiandieninis Lie
tuvos valdovas, suranda
lėšų važiuoti pasigydyti.
bet tam mūsų Tautos ve
teranui, generolui Žukaus
kui nėra lėšų.

Brangioji Lietuva, ar
taip žemai tave valdovai
pastūmėjo, kad tu šian
dien negali aprūpinti tų
kurie viską dėjo ant tavo
aukuro.

Jei Lietuvos valdovai

tI
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sunkią būklę. Po ilgų pas
tangų abu poetai susitiko.

— Ar tamsta lietuvis,— 
klausė Adomas Mickevi
čius Stanevičiaus.

— Ir poetas?
— Rašinėju...

Ne jau lietuvių kalba 
galima poeziją rašyti? , 

— Puikiausiai.
Stanevičius perskaitė o- 

aę “Žemaičių šlovė”. Mic
kevičius susijaudino.

prietel i a u, 
Aš taip pat esu

— Taip.

■Puikiai,
skamba.

»v

užmiršo savo didvyrius ir lietuvis, bet savos kalbos

kelių laivai su 116.505 to- Per Klaipėdos uostą eina PAGERBKIME PAGAR- 
nomis. [daugiau, kaip 60% viso BOS

Prieš didįjį karą ir pre- [ Lietuvos eksporto ir im- Į 
kių judėjimas per Klapė- porto. Jis patenkina visus 
dos uostą taip pat buvo Lietuvos reikalavimus. Ži- i 
žymiai mažesnis, negu da- noma, jeigu ateityje pe- šalis—Garbės, didvyrišku- 
bar. Tada kasmet viduti- Klaipėdos uostą žymiai mo šalis! Mes tavo ainiai,

UŽSITARNAVUSI 
VADĄ

Lietuva, tu mūsų tėvų

juos nustūmė,
mtas tūkstančių Ameri-

tai mes, esu gerokai

kos lietuvių,
prisiminti. Jei Lietuvos

mi aukščiau, kaip-viduti- šteinas yra žydas. Milštei- pasunkėjo,, tačiau Klaipe- 
niais, geresni negu pernai 
buvo. Linai per liepos mė
nesį taip pat pasitaisė ir 
užderėjo lygiai, kaip ir 
miežiai.

Dabar Lietuvos ūkinin
kams svarbus klausimas, 
kaip užderės bulvės ir ko
kis bus rugių sėjos oras. 
Numatoma, kad bulvių 
derlius bus geras ir geres
nis, negu pernai.'Nenuma
toma per daug didelių lie
tų, kurie galėtų bulvių 
derlių sugadinti. Iš visko 
galima manyti, kad sekant 
šių metų oru ir rugių sėja 
nebus perdaug lietinga.

Šiemet Lietuvoje gerai 
užderėjo sodai. Vaisių yra 
pakankamai ir daug dau
giau, negu pernai buvo. 
Jau dabar rinkose vaisiai 
yra pigūs.

v •
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KLAIPĖDOS UOSTAS 
' PRALENKĖ SAVO 

KAIMYNUS

Klaipėdos uostas, kaip 
žinome, prieina prie Balti
jos jūros. Tos jūros pa
kraščiuose yra ir daugiau 
uostų — Ryga, Liepoja,

čia si, modemiškėja ir ima 
lenkti kitus savo kaimy
nus. Per šį uostą didėja ne 
tik įvežamų bei išvežamų 
prekių kiekis, bet lygiai 
didėja ir tranzitas. Tobu
linant ir modernizuojant 
Klaipėdos uostą, dabar 
naujojo baseino rytinėje 
ir pietinėje krantinėje tie
siami nauji geležinkeliai, 
statomi kromai, prekių 
sandėliai ir t. t.

Ne visi dideli jūrų laivai 
dabar gali priplaukti prie 
uosto baseinų. Tuo reikalu 
jau susirūpinta ir stengia-

Ventpilė, Karaliaučius da,į

GANDAI APIE SUSITA
RIMĄ SU LENKIJA

Paskutiniuoju laiku Lie
tuvoje lankėsi buvęs mini- 
Eteris pirmininkas pulk. 
Prystoras. lenkų atstovas 
Paryžiuje Milšteinas. len
kų Žurnalistai ir kiti, ku
rie davė progos užsienių
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padidėtų kitų valstybių gyvendami už tūkstančių 
prekių tranzitas, tai ir pa- mylių, didžiuojamies mū- 
tį uostą tektų dar daugiau sų protėvių darbais, kad 
plėsti. Tik visa bėda, kad Visagalis leido mums gim- 
Klaipėdos uostas Lietuvai ti lietuviais, 
lig šiol buvo labai nuosto-! 
kngas. Per pilnąjį dešimt-, 
mėtį į uostą jūgtįmo ir to
bulinimo reikalams įdėta 
daugiau, kaip 27 milijonai 

i litų. Tuo tarpu iš uosto
gauta tik apie 5 mil. litų.

INTURKĖ

primiršęs.
Sveiks, Mindauge, kara- 

Mėginsiu 
ir aš lietuviškai rašyti.
Adomas Mickevičius savo 

žodžių netesėjo, nes jam 
gyvenimas nebuvo palan
kus. Tačiau jis jautėsi lie
tuvis.

Stanevičius užsitarnavo 
mūsų tautos pagarbą. Jis 
surinko gražių lietuviškų 
dainų, rašė gramatiką ir 
išleido pasakas.

<<

turime juos liūnai!” Gražu.

despotai paminė Lietuvos
garbę po kojų, tai mes Lie
tuvos ir išeivijos darbinin
kija turime ją išlaikyti.
Tai yra mūsų šventa pe
reiga.

Mes turime reikalauti, 
kad mūsų tautos didvyriai 
būtų aprūpinti, kad Lietu- j 
voje nebūtų skirstomi į 
sūnus ir posūnius.

Jonas Keras

KAIP SIMANAS STANE
VIČIUS KALBĖJO SU A- 

DOMU MICKEVIČIUM

Tsb.

— Ankščiau Lietuvos 
žąsų eksportas daugiau
siai eidavo į Vokietiją. 
Dabar, Vokietijai pakėlus 
muitus ir suvaržius įveži
mą, Vokietijos rinka Lie
tuvos žąsims pasidarė ne
beprieinama. Todėl pradė
ta ieškoti naujų rinkų lie» 
tuviškoms žąsims. Tikimą 
-si,/kad padarius atitinka
mus žygius, Lietuvos žą
sys ir žąsieną bus galima 
įvežti ir į kitas valstybes.

Simanas Stanevičius bu
vo aršus Žemaičių rašyto- 
jas. Jo pasakėčios “Arklys 
ir lokys”, “Aitvarai” ir ki
ti kūriniai dar ir dabar te
bėra laikomi lietuvių dal
iosios literatūros perlais.

Simanas Stanevičius gi
mė Žemaitijoje, vidurinius 
mokslus ėjo Kražių gim
nazijoje. Ją baigęs 1821 
metais įstojo į Vilniaus u- 
niversitetą. Drauge su juo 
universitete mokėsi jau 
nemažas būrys Žemaičių 
bajorų jaunuomenės. Tuo
met kad ir lenkai profeso
riai paragindavo studen
tus tirti Lietuvos istoriją, 
papasakodavo apie garsią 
Lietuvos praeitį. Tad ne-!šias žemes Babickas ati- 
nuostabu, kad daugelis tų davė Dariaus ir Girėno pa- 
jaunuolių buvo užsidegę minklui statyti komitetui, 
karšta tėvynės meile.

Tuo pačiu laiku jau la- mą vietą būsimam pamin
tai garsėjo žinomas lenkų kle.

Prie motinų krūčių mes 
įgyjome meilės savo tau
tai ir jos. galiūnams. My- 
lime juos, nes dėka jų e- 
nergijai ir gabumams, jie 
per amžius išlaikė mūsų 
lietuvių vardą nesutepta.

Visi lietuviai, verti to 
garbingo vardo, lenkiame 
galvas prieš mūsų tautos 
didvyrius.

Šiandien Lietuva, mūsų 
brangioji tėvų gimtinė, y- 
ra laisva ir nepriklausoma 
šalis. Lietuvą valdo, kaip 
Kęstučio laikais, lietuviai. 
Džiaugiamės mes.

Kartu apgailestaujame, 
res Lietuva nors ir lietu
vio valdoma, bet lietuviai 
padalinti į sūnus ir posū
nius.

Nenuostabu, kad visokie 
avanturistai yra mūsų 
tautos viršūnėse, o tie, ku
rie aukavo viską ant tėvy- 
uės aukuro yra pamiršti.

Štai pavyzdys. Genero
las Žukauskas, kuris tam- 

i siausiose tėvynės valando
se, apgynė Lietuvą nuo 
priešų, jis yra pamirštas.

I Generolas Žukauskas y- 
ra 73 metų amžiaus, be 

j vietos, gyvena skurdžiai 
! visų apleistas. Duonos ką
sniui gauna tokią menką 
pensiją, kuri yra tris kar
tus mažesnė už tų pensi
jas, kurie mokėjo prisi
plakti prie mūsų krašto 
dabartinio valdovo.

Generolas Žukauskas y- 
ra tikras lietuvis. Jis vis
ką aukavo Lietuvai. Rašy
tojai šių eilučių labai ge
rai pažįsta gen. Žukauską. 
Jis visuomet ir visur sakė
si lietuviu ir Lietuvai išti
kimai tarnavo. j °

.Atsargos generolas, bu
vęs Lietuvos kąru 
vadas, Gen, "

— Iš Amerikos sugrįžęs 
! V VS atstovas lankęs lietu
vių kolonijas su paskaito
mis rašytojas Petras Ba- 

į bickas drauge parsivežė ir 
' Floyd Bennet aerodromo 
[žemių. Kaip žinome iš šio 
aerodromo Darius ir Girė
nas pakilo su “Lituanika” 
į savo didžiąją kelionę.

Atlaidai ir Pirmoji 
Komunija

Inturkėje (Utenos aps.) 
tugpiūčio 15 d. buvo atlai
dai į dangų Ėmimo Šv. P. 
Marijos ir vaikučių pirmo
ji Šv. Komunija. Nors iš 
tyto ir lino jo po biskį, bet 
žmonių privažiavo nema
žai į atlaidus.

Devintą valandą pats 
klebonas kun. St. šlama® 
su procesija, vaikučius pa- 

įsitiko šventoriuje ir įvedė 
' i bažnyčią, pasakė, trumpą 
pamokslėlį jų brangia! 
šventei ir laike Votyvą jų 
intencijai, laike ..Votyvos 
išdavė vaikučiams pirmą
ją Šv. Komuniją, kurią 
priėmė apie 150 vaikučių 
pirmą kartą į savo skais
čias širdeles savo Viešpa
tį.

| Prieš sumą pamokslą sa
kė kun. J. Zabulionis, Bi
jutiškio klebonas. Jis ir 
sumą laikė. Po sumos pa
mokslą pasakė kun. A. Že
maitis, Stirnų klebonas; 
mišparus laikė kun. R. Ri
bikauskas, Dubingių kle
bonas. Dalyvavo ir - dau-

I
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kad jos rastų sau tinka-
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Imti ligi, — 10 metrų. 
Taip pat būna atsitikimų, 
kad prie naujojo baseino 
ii’ prie muitinės esamose 
krantinėse tik su dideliu 
vargu pavykdavo sutal
pinti visus atplaukusius 
laivus. Tada darosi labai 
aktualus reikalas muitinės 

| krantinę pailginti. Šio dar- 
i bo taip pat jau imamasi 
ir numatoma Klaipėdos

Z ("Vykdydama Klaipėdos uo
sto tobulinimo ir moderni
zavimo darbus, uosto ad
ministracija numačiusi j- 
sigyti reikalingas mašinas 
Įr kitus naujoviškus įran-, 

ikius. Klaipėdos uosto rin 
kJiavos yra nedidelės, net giau kunigu su dvasios pa- 
mažesnės, į _ ........
Baltijos jūros uostuose to
kios pačios rinkliavos.

Klaipėdos uostas konku- St. Siamas prie klebonijos 
j renciją su savo kaimynais 
! visiškai išlaiko ir darbo 
[turi daug daugiau, negu 

j’ kiti Baltijos jūros uostai.

kiti. Prieš didįjį karą Klai
pėdos uostas savo kaimy
nų buvo užguitas ir per jį 
ėjo tik labai maža dalis 
dabartinės apyvartos. Ta
da kasmet vidutiniškai J 
uostą atplaukdavo 774 jū
ros laivai, maždaug su 
285.000 tonų prekių. Gi i 
dabar jau kasmet i uostą 
ateina net 986 jūrų laivai 
su 513.697 tonomis prekių , A , .. ... „ 
ir 2.094 vidaus vandens "o^ Pa<Jalinl*?.6 H3°nUS

f

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

Sulietuvino J. Kalnėnas
ši knyga yra Urenta į daugelį kalbų ir labai trumpu laiku 
joe išparduota šimtais tūkstančių egiempHorių.... čia, kaip 

kaleidoskope eina DIDŽIOJO KARO vaizdai. .

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

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

negu kituose gelba ir vienas tos parapi
jos klierikas.

Po visam, klebonas kun.

su visais vaikučiai, kurie 
ėjo prie pirmos komunijos 
p “ ■ favo,. v 'favo. 

Amerikietis.
.84 ,S -



ir Girėno Paminklai
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yra ir ne nuo jų priklauso. Į kurio labai sunku darbi-
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Marianapolio Kolegijos Koplyčios vidus, kur įvy ko iškilmingos mokslo me
tų atidarymo pamaldos, rugsėjo 8 d.

Thompson, Conn.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

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

ar knygą, ne tik 
Bažnyčios įsaky- 

turi per išpažintį 
pasisakyti, bet ir 
katalikybės reika-

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PACA STREET, 
B ALTIMORE, MD

©

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

nėmis.
Informaciją 

klauskite pas 
vietini agentą 
arba

Telephone Stare 2—4-109 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią 

’arsamdau Automobilius Ves-Ž 
tuvėms, Krikštynoms ir viso- | 

kiems pokyliams.

Rytinių Valstybių Žinios
Antradienis, Rugsėjo 11 <L, 1934.

Pasaulio Tvarkos Ardytojai
Jau daugelis, metų, kaip 

pasauly nėra ramybės, 
kaip jame visur verda ka- 
2 ai, tarpusavio kovos, per
versmai iy kitoki tarp žmo 
nių nesutikimai ir vaidai.

Pradėjus buvusiu di
džiuoju karu ir baigiant 
dabartinėmis dienomis, pa 
saulis dar ramybės neturė
jo, ir gal dar negreit jos 
susilauks.

Nespėjo pasibaigti didy
sis karas, kaip visur tuoj 
prasidėjo sukilimai - tar- 
pusavės kovos: pirmiausia 
Rusijoj, paskui Vokietijoj 
ii’ kitose valstybėse. Žo- 

| džiu sakant, trumpu laiku 
visas pasaulis paskendo 
sukilimų ir perversmų 
bangose, kurios viską_ nai
kina, kas tik ant kelio 
joms pakliuvo ir siautė vi- 

, su smarkumu, persimesda 
mos, lyg ugnis, iš vienos 
vietos į kitą.

Jungtinės Amerikos Val
stybės, išbuvę ilgą laiką 
perversmų ir neramumų 
nepaliestos, pagaliau irgi

IEŠKAU DARBO
Galiu gerai atlikti įvairius na

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

kitės į
Jonas Mickevičius

180 Hale St., Brooklyn, N. Y.

ĮSIGYK sau m amus
» • .

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di
delių, mažą, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvią ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlvgu. GALIMA PAPIRKTI 
Už MAŽĄ $500 pradini ĮMOKS- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 

SYK: SAMAS WITTE — Ad
atas ir ANDRIUS FRANCIS 
Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
) BR0ADWAY, New York,

Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin- 

patarnavimą!

pradeda jau susilaukti vi
sokių viduje neramumų, 
kuriuos čia sukelia karšta
galviai — pasaulio tvar
kos ir ramybės ardytojai- 
komunistai, kurių čia, pri
pažinus Amerikai Rusiją, 
nemaža atsirado.

Nelabai senai San Fran- 
cisco buvo didelis darbi
ninkų streikas, kuris vė
liau pavirto sukilimu ir 
muštynėmis, kurioms nu
malšinti reikėjo paaukoti 
keletas žmonių gyvybių.

Tuo laiku, kada tolimuo
se vakaruose virė sukili
mas, čia rytuose, o ypač 
New Yorke, kumunistai, 
socialistai, laisvamaniai ir 
Liti, įvairiais vardais pasi
vadinę (nors jie ir pasiva
dinę visokiais vardais, bet 
tikrumoje yra tie patys 
komunistų tarnai, turin
tieji vienokį siekį ir tiks
lą), kiek galėdami, išsijuo
sę dirbo naktimis nemie
godami, gatvėse šukavo, 
užkimę rėkė ir sakė, ma* 
žam žmonių būreliui, susi
dedančiam daugiausiai iš 

| žydų, prakalbas, ragino ir 
kurstė visus žmones kuo- 

i greičiausiai prisidėti prie 
sukelto San Franciscoj su- 

. kilimo ir čia padaryti dar 
didesnį sukilimą, ir kiek 
galint, kovoti prieš dabar
tinę valdžią, prieš NRA 
administraciją, prieš prez. 
Rooseveltą, prieš policiją 
ir kitus.

Komunistai, sakydami 
prakalbas, kaip tik išma
nydami niekino ir šmeižė 
prez. Rooseveltą, jo nuvei
ktus darbininkų gerovei 
darbus, Jung. Amer. Vals
tybės valdžią, NRA admi
nistraciją, kitas partijas 
ir visus kitus asmenis, ku
rie tik žmonių ir darbinin
kų gerove rūpinasi, žo
džiu sakant, jie viską pei
kė, niekino ir aukštyn ko
jomis vertė, kas tik ne jų

NOTARY k Telefonas: 
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip
kite pa* mus. Patarnavimas yra 
■itikrinta* ir ui prieinamą kais*.

o save ir savo partijos 
kromelį gyrė, aukštino ir 
kitų nuveiktus darbininkų 
gerovei darbus sau savi- 
nosi, pasakodami žmo
nėms, kad esą jų pastan
gomis atlikti ir didžiavosi, 
kad jiems pavyko vaka
ruose darbininkų tarpe su
kilimą — tarpusavio kovą 
sukelti, ir kvietė žmones 
kuo skubiausiai ir čia tokį 
pat sukilimą daryti.

Iš pradžių prisirinkdavo 
nemažas (beveik vienų žy
dų) klausytojų būrelis, jų 
kvailų kalbų pasiklausyti, 
bet vėliau, per kelis vaka
rus iš eilės, žmonės, prisi
klausę komunistų revoliu
cinių, pilnų nesąmonių ir 
kvailybių, kalbų, pradėjo 
daugiau jų prakalbų ne
klausyti. Komunistų kal
bėtojai to nepaisė, kad ir 
keliems žmonėms susirin
kus, jie vis vien prie kam
po gatvių, užkimę šaukė, 
rėkė ir kapitalizmą šalin 
varė, iki pusnakčiu saky
dami prakalbas.

Kaip tik pasirodė laikra-

Pasibaigus vasaros atos
togoms, prasidėjo moks
las. Lietuvių kolegijoje 
Marianapolyj nauji moks
lo metai pradėti iškilmin
gomis pamaldomis Švenč. 
Panelės Marijos Užgimi
mo šventėje, rugsėjo 8 d., 
kuri yra garbingoji trijų 
metų kolegijos pašventimo 
ir atidarymo sukaktis.

Ryto 9 valandą iškil
mingąsias šv. Mišias laikė 
kolegijos rektorius kun. 
dr. J. Navickas, asistuo-

- * ■ .

ščiuose žinios, kad, suė
mus sukilimo sukėlėjus ir 
darbininkų kurstytojus — 
komunistus, streikas pasi
baigė, tai tuoj ir New Yor
ke prapuolė visi vakariniai 
gatvėse komunistų kalbė
tojai ir žmonių ramybės 
ardytojai, ir jau kelinta 
savaitė jų hiekur nematy
ti gatvėse prakalbas sa
kant.

Kompanijos ir darbda
viai visuomet, kiek galė
dami, stengiasi savo dar
bininkus išnaudoti ir nus
kriausti, duodant jiems 
mažiausią atlyginimą, iŠ

ninkui su šeima pragyven
ti.

Darbininkai, kad gavus 
geresnes darbo sąlygas ir 
didesnį atlyginimą, orga
nizuojasi į unijas ir jei 
geruoju su kompanijomis 
nesusitaria, streikuoja ir. 
beveik, visuomet laimi, jei 
tik ramiai streikuodami 
užsilaiko ir jiems ' komu
nistai nevadovauja, bet 
kaip tik į streikuojančių 
darbininkų tarpą įsibrau
na kokie nors pramuštgal
viai komunistų agitato
riai, tai ir po viskam: 
streikai tuomet jau virsta 

i muštynėmis, kurios nieko 
gero darbininkams neduo
da, kaip tik kraujo pralie
jimą, streikų pralaimėji
mą ir jo būklės pasunkėji- 
mą, kartais ir net neteki* 
mą darbo.

Gyvenimo praktika pa
rodė, kad kur tik streikuo
jantiems darbininkams ko 
munistai vadovavo, ten vi
suomet darbininkai pra- 

__laimėjo, ir geresnių darbo 
sąlygų neišsikovodavo to-

jant kun. P. Skrodeniui ir 
kun. A. Morkūnui. Pritai
kintą iškilmėms pamoksią 
pasakė kun. K. Urbonavi
čius. Pamaldų metu giedo
jo kolegijos choras.

Šiais metais kolegija pa
darė smarkų žingsnį pir
myn. Dėl sunkios depresi
jos būklės nauja statyba 
r ėra įmanoma. Kad sutal
pinus naujus studentus 
prisiėjo seminariją iškelti 
į buvusią kolegiją Hinsda- 
le, III. Klierikų vietas ir

visas galimas patalpas už
pildė nauji studentai, ku
lių atvyko per trisdešimtį.

Naujų mokytojų sąstate 
yra šie: 1. p. Juozas Var
naitis, neseniai grįžęs iš 
Friburgo univer s i t e t c 
Šveicarijoje; 2 kun. Juo
zas Vaškevičius, MIC., pe
reitą vasarą įsišventinęs 
Romoje; ir kun. Kazimie
ras Urbonavičius. “Darbi
ninko” vyriausias redak
torius. _
. Šiais metais numatoma 
didelė pažanga moksle, 
sporte ir katalikiškosios 
akcijos veikime.

Tur būt nei vienas įvy
kis lieuvių tiek nesujaudi
no, kaip Dariaus ir Girėno 
didvyriškas žygis. Jų pasi
šventimą savo tėvynei į- 
vertino visi Lietuvos gy 
ventojai. Ir ūkininkai, 
kiek galėdami, pareiškė 
didvyriams didžiausios pa 
garbos.

Kiekviename Lietuvos 
miestelyje yra Dariaus ir 
Girėno vardu gatvės. Kau
no savivaldybės žiniomis, 
visoje Lietuvoje yra apie 
300 Dariaus ir Girėno gat • 
vių, 18 tiltų, 24 aikštės, S 
mokyklos. Be to. atskiruo
se kaimuose žmonės net 
didžiulius ąžuolus, ar pi-

dėl, kad komunistams ne 
darbininkų gerovė ir jų 
reikalai rūpi, ir jiems vi
sai nesvarbu darbininko 
gyvenimo ir jo darbo są 
lygos. Jiems tik svarbu 
kaip darbininlhj tarpe su
kelti nepasitenki n i m ą, 
kaip juos sukurstyti vie
nus prieš kitus, jų pagel- 
ba padaryti sukilimas, į 
kuriuos įtraukti visus kra
što gyventojus ir paimti 
į savo rankas valdžią, kad 
paskui galėtų visus darbi
ninkus savo vergais pada
ryti, kurie jiems turėtų 
dykai arba tik už labai 
menką atlyginimą dirbti, 
kad komunistų komisarai 
galėtų sau didelius turtus, 
sunkiu ir kruvinu darbi
ninkų prakaitu uždirbtus, 
susikrauti ir kapitalistiš
kai gyventi.

Komunistaųvisuomet sa
ko, kad tik jie vieni yra 
darbininkų draugai ir už
tarytojai, kad tik jiems 
darbininkų reikalai rūpi, 
bet tikrumoje visai kitaip 
yra: jie yra ne darbininkų 
prieteliai, bet priešai ir jų 
išnaudotojai, kuriems ne 
darbininkų gerovė, bet jų 
doleriai rūpi.

Komunistai, nužudę Ru
sijos carą, sudarę Rusijos 
“darbininkų” valdžią, kur 
iš suvirs keturių šimtų at
stovų yra daugiau kaip du 
trečdaliai žydų, ir sukūrė 
darbininkams “rojų”,’ ku
riam darbininkai yra be
laisviai vergai, nori ar ne
nori per ištįsą dieną, nuo 
šviesos iki tamsos, kartais 
net ir per naktį turi labai 
sunkiai, net kartais ir be
jokio poilsio, dirbti, bijo- laikui 
darni ir pasiskusti, kad ne-

patinka darbas ar sunku 
dirbti, kad nebūtų, kaip 
revoliucijonieriai, sušau
dyti, pakarti arba badu 
numarinti.

Rusija yra rojus tik ne 
darbininkams, bet Stalinui 
ir jo draugams, kurie turi 
dideles savo sargybas, pa
lydovus, pulkus šnipų, ir 
gyvena kaip carai, atim
dami paskutinį duonos 
kąsnį darbininkams iš bu
rnos ir marina juos badu.

Maskvos valdovai nega
li praleisti dideles sumas 
pinigų į užsienį, užuot nu
pirkus badaujantiems Ru
sijos darbininkams duo
nos, apmokėjimui agentų, 
kad jie girtų komunistų

j Rusijoj valdžią, jų tvarką 
j ir keltų kitose valstybėse 
žmonių tarpe nesutikimus 

l ir revoliucijas.
Šiandieną Maskvos ap

mokamų agentų pilna vi
sur, kurie nieko daugiau 
neveikia, kaip tik sau pui
kiai gyvena ir drumsčia 
žmonių gyvenimą, ir kiek 
galėdami, kovoja prieš 

į Dievą, prieš Katalikų Baž
nyčią, prieš žmonių tikėji
mą. Jeigu jie galėtų, tai ir 
patį Dievą nuo sosto nu
verstų, bet kadangi jie to 
padaryti negali, tai nors 
savo pagiežą ir piktumą 
stengiasi išlieti ant Jo vie
tininku čia ant žemės ir 
ant katalikų, visaip juos 
persekiodami ir per spau
dą šmeiždami, manydami, 
kad tuo ir Pačiam Dievui 
pakenks, Bet reikia nepa
miršti. kad kaip lietuvių 
patarlė sako: Dievas yra 
kantrus, bet nemaršus, ūkčios 

atėjus Jjs moka sa.-Lofr 
vo persekiotojus nubausti, |

Nemažai yra ir mūsų, y- 
pač čia Amerikos lietuvių 
tarpe tokių tamsių ir siau
rapročių, dar ir kartais 
šiek tiek ir aukštesnio mo
kslo paragavusių, bet pil
nai jo neišsižadėjusių, 
žmonių, kurie irgi parsi
duoda už žirnius komunis
tams ir jiems tarnauja. 
Jie daugiau niekuo čia lie
tuvių tarpe nepasižymi, 
kaip tik kermošių rengi
mu, triukšmų kėlimu ir iš 
nesusipratusių lietuvių 
darbininkų pinigų vilioji
mu, kad galėtų sau buržu
jiškai (miestiškai), nieko 
nedirbdami, gyventi.

Jie per dienas be darbo 
tympsodami sugalvojo net 
ir lietuvių darbininkų su
sivienijimą įsteigti, kurio 
nariais gali būti, kas tik 
nori, be tautybės ir tiky
bos skirtumo, ir jį pavadi
no, esančios Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse lie
tuvių katalikų darbininkų 
sąjungos vardu, kas yra 
neleistina.

Jie, įkūrė darbininkų su
sivienijimą, ' manė su
trauks visus lietuvius ir 
kitataučius į jį ir gan ge
rai sau iš jų pasipinigaus, 
bet apsivylė, nes darbinin
kai, nesyki jau buvę jų 
apgauti, netokie kvailiai, 
kaip, kad jie manė, ir savo 
sunkiai uždirbtus pinigus 
komunistams — dykaduo
niams nekiša.

Kiek tenka nuo tų pačių 
komunistėlių girdėti, tai 
ir jie nepatenkinti savo 
vadukais, ir jie pamatę 
kas per vieni tie Maskvos 
bernai ir ko jie nori, meta 
ta jų susivienijimą ir dau
giau jiems savo sunkiai 
uždirbtų pinigų nebeduo
da...

Ar ne laikas jau tik bū
tų ir tiems mūsų broliams 
lietuviams, kurie dar vis 
yra laisvamanių — komu
nistų už nosės vedžiojami, 
atmerkti savo akis ir pra
žiūrėti. kur juos veda, ir 
mesti šalin klaidatikystę, 
grįžti atgal prie savo ka 
talikų tikėjimo, prie Dievo 
ir stoti į vieną ir bendra 
darba su savo broliais lie
tuviais, dirbti iš vien Die
vo garbei Katalikų Bažny
čios ir visos lietuvių tau- 

gerovei? ■

u s.

liakalnius pavadino mūsų 
didvyrių vardu

Beveik visose Lietuvos 
mokyklose, ypatingai pra
džios, mokiniai renka pini
gus Dariausi ir Girėno pa
minklui statyti. Nemažą 
tų pinigų jau yra atsiųsta 
į Kauną, kiti dar tebesiun- 
čiami. Kernavės pradžios 
mokykla surengė gražų 
sienėnų muzejėlį ir jį pas
kyrė Dariaus ir Girėno 
garbei. Vienas ūkininkas 
Simno valsčiuje kitus ra
gindamas paaukojo du he
ktaru žemės drąsiųjų la
kūnų paminklui statyti. 
Taip pat šiomis dienomis 
be jau parašytų scenos vei 
kalų apie Darių ir Girėną, 
išeina dar 3 kūriniai, ku
riuose rašytojai aprašo jų 
drąsų žygį. Vienas dvari
ninkas iš Žemaitijos paau
kojo visą savo biblioteką 
Dariaus ir Girėno pamink
lui statyti, žodžiu, kaip 
kas gali, parodo savo pa
garbą drąsiems lakūnams, 
visi įvertino jų žygį ir ne
paprastai laukia atsk'ren- 
dančio Vaitkaus.

—Jeigu Vaitkus atskirs, 
aš jam pusę ūkio užrašau 
— kalbėjo vienas ūkinin
kas Dariaus ir Girėno ko
mitete atsilankęs.

Tsb.

“ Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį 
nusideda 
mams ir 
nuodėmę 
patampa
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.
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