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Su “Naujienomis”

«*

Waltham, Mass., Cham-
ber of Commerce paskelbė, per keletą savaičių, Kole 
kad dabar Waltha m gijos kasdieniniame gyve- 
Watch kompanijoje dirba nime, 
net 2500 darbininkų. Tiek liūdesys. Liūdesys, 

“It is an honor to listen Pat kiek ir gerbūvio lai- tik tuomet pranyks,
He is

Thompson, Conn. — Jau

Chicago, III. — Anglų štai anot adv. Olio, 1925 
spauda paduoda, kad pe- m. ‘Naujienos’ taip rašė a- 
reitą savaitę buvo nagrinė- pie Vanagaitį: 
jama byla, kurią komp. 
Antanas Vanaigatis iškėlė to Mr. Vanagaitis, 
socialistų laikraščiui ‘Nau- an artist. He is as neces- 
jienos’ už šmeižtus. Vana- sary to Lithuanian art in . ------—------------- , — t
gaitis reikalavo $50,000 at- Chicago as the rise of the -033 tik 1400. Tas rodąs, grįžęs iš New York’o kur 
lyginimo. ’ sun to the growth of

Byla buvo įdomi tuo, plants”.
kad prieš iškėlimą bylos 
komp. Vanagaitis buvo ge
riausias artistas ir ideališ
kiausias žmogus “Naujie
noms”. Jos tiesiog jį dievi
no. Bet po kiek laiko susi
pyko ir Vanagaitis pasili
ko paskutiniuoju žmogu
mi.

Ketvirtadienį, lapkričio 
d. VISŲ ŠVENTŲJŲ

veikime, reiškiasi 
kuris 
kuo- šv. mišių, 

kais, arba daug daugiau met to liūdesio priežastis, 
nei depresijos laiku, bū- ijga, pasišalins, 
tent: 1932 dirbo tik 900, Kun. Dr. Navickas, su-

x
DIENA. Katalikų Bažny
čia įsako kiekvienam kata
likui tą dieną išklausyti
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Rusijoje Sušaudė 8 
Darbininkus

Maskva —Smolensko ap- sušaudė 6 asmenys, kurie 
skrityje sovietų budeliai kad apsigynus nuo bado 
-------------- --------------------- [neatidavę 1,400 tonų grū- 
NRA STOJA GRIEŽTES- dų bolševikų komisarams. 

NĖN KOVON SU
NEDARBU

o 47 asmenys pasiuntė j 
kalėjimą už tokius pat nu
sikaltimus.

I

New York — Naujasis Be to, vieną sovietų ko- 
_ -■ su* 

kad šaudė neva už sabotažavi- 
turi priimti mą.

tėvas ir vadas tegalėjo maldas nuo bedievių už- darban 5,000,000 bedarbių, štai tau ir “rojus”. So- 
prieštarauti gydytojams, puolimo, kurie tuo pat me- jei nori išvengti valdžios vietų budeliai šaudo ne tik 

nuodugnaus komuni s t ų bet turėjo prisilaikyti, jų tu buvo suruošę didžiulę 
partijos “valymo” ir čekos įsakymų, važiuoti į ligom- paradą miesto gatvėse at- 

katalikus.
tarp tų pačių ukrainiečių randasi Worcesterio Šven- Paraduotojai reikalavo vy- 
komunistų yra susikūrus to Vincento ligoninėje. riausybės įvesti į mokyk-

, kuri veda Visų studentų maldų in- las socializmo dėstymą, 
kampaniją prieš Maskvą, fencijos yra Tėvui Navic? ----------------
kad Ukrainą išėmus iš Ma
skvos valdomųjų federuo-

kad šį šalis grįžta į norma- Jį staiga perbloškė liga, 
lį ekonominį stovį.

Mexico, City Spalių
i manyta, kad po keletos sa- 23, — Katalikai buvo aps-

___  ! vaičių galės vėl eiti Rėkto- tatę savo bažnyčias skait- NRA vadas Richberg savo lektyvio ūkio vedėją 
UKRAINOS KOMUNIS- l iaus pareigas, bet apsivy- linga sargyba, kuri saugo- prakalbose pareiškė,

TAI PRIEŠ MASKVĄ, leme. Mylimasis Kolegistų jo bažnyčioje einančias pa- industrijos

Kada susipyko, tai ‘Nau
jienos’, p. Pijaus Grigaičio 
vedamos, p. .Vanagaitį, a- 
not laikraščių, šiokiais 
vardais atakavo: “bufoon, 
zany, harleąuin of no inte- 
lligence, brainless fool, 
charlatan, mountebank ir agentų veikimo Ukrainoje nę. Tėvas Navickas dabar kreiptą prieš 

. imposter.”
Teisme tie visi socialis-

Maskva, Nepaisant

15 METŲ MALDA GRAŽI-•Vinim iSVzii+’i kampanija." i 
unnrn’iiui £ i gijos Perlai buvo įskelti Kampaniją į 

NO REGĖJIMĄ
77 metų senutė staiga

praregėjo

spaudimo, nes priešingai kunigus ir tariamus “bur- 
valdžia bus priversta imtis žujus”, bet ir darbininkus, 
griežtesnių priemonių ko- kurie dirba komisarams, 
vai su nedarbu, kad išven- šaudo už tai, kad jie nebė
gti revoliucijinių pervers- galėdami pakęsti bado pa- 
mų. si lieka sau grudų ir miltų.

Iš Airijos praneša, kad c^as-
senutė ponia Halmar, per 
15 metų buvusi neregė, 
staiga atgavo regėjimą. 
Visą tą laiką ji nenustojo 
vilties ir per 15 metų kas
dien maldavo Švč. Merge
lės Marijos akių šviesos.

Prieš keletą dienų, išėju
si į savo darželį pavalkšti- 
nėt, staiga ji pamatė krū
mus, gėles. P. Halmarienė 
sušuko iš džiaugsmo. Ji 
dabar gerai atskiria įvai
rias varsas; papasakojo a- 
pie žaidžiančių vaikų rūbe 
liūs; pažįsta pinigus, o a- 
kių specialistas, ištyręs 
jos akis, pasakė, jog akys 
sveikos.

Galinga yra tikinčiųjų 
malda, dar galingesnė To 
ji, kurios dėka atsidaro a 
kliems akys.

PASAULINĖ PARODA 
BAIGIASI

x Pasaulinė paroda Chica
goje pasibaigs spalių 31 d. 
Ji tęsėsi du metu, nors ją 
organizuojant buvo numa
tyta tik vieniems metams. 
Pirmais metais taip pui-' 
kiai vyko, sutraukdama 
daugybę žmonių į Chicagą, 
kad ji pratęsta buvo ir se
kantiems metams. Dabar 
jos turtas bus pardavinė
jamas.

IŠKRAUSTĖ DAKTARŲ
KIŠENIUS

ir sukėlė daug juoko ir 
rimtesniems lietuvi a m s 
pasipiktinimo, nes tuo tik tų respublikų, 
žeminamas lietuvių var-

I

•

Teism a s benagrinėda- 
mas tą bylą turėjo progos 
pasiklausyti komp. Vana
gaičio meliodijų, kurios 
sugrota su fonografo pa
galba. To reikalavo jury 
ir Teisėjas David pritarė.

Abi besibvlinėjanči o s 
pusės turėjo liudininkus - 
vertėjus, kurie nurodinėjo 
žodžiu prasmę.

Bvla buvo iškelta 1931 
metais. Pasibaigė spalių 
27 d., 1934 m. Vadinasi by
la tesėsi tris metus.

Rezultatas: p. Antanas ku, nė Maskva nepajėgs 
Vanagaitis laimėio $500 -, to padaryti.
00. Toki nusprendi išnešė ------------------
jury. Vadinasi ‘Naujienos’ LEGIONAS REIKALAI, - 
ir jo redaktorius n. Grigai- LA ATš A TJ K’H 
tis nrinažinti kaltais.

‘Naujienos’ nėr savo ad 
vokatus pareiškė, kad jie 
nori bvla atnauiinti. Teisė
jas David davė jiems 20 
dienu laiko prirengti taip 
vadinamą “a writ of trans- 
cript”.

kui sveikatos. Pasimelsk^ BADAS RUSIJOJE PRI- 
me visi, kad Aukščiausias VEDĖ PRIE KANIBA— 
gražintų mūsų išeivijos LIZMO
žymiam Vadui sveikatą. Į --------

J. E. Vyskupo Atsilankymas 
HartfordeMaskvos agentai tvirti

na, kad tai daro Trockio 
sekėjai, kurie komunizmą 
maišo su nacionalistiško
mis tendencijomis. Ir toki 
komunistai, Maskvos ma
nymu, yra pavojingi sov. 
Rusijos vieningumui. Dar 
daugiau. Jie, esą, kontre- skraidymo mokykloje ir dar vienas įrodymas kata- lencija laikė šv. mišias ir miršta save, o tik rūpinasi 
voliucininkai ir reikalinga nuo pereito mėnesio pas- likų artimo meilės siaurai pasakė jaunimui pamoks- žmonių išganymu, 
juos išnaikinti. - »------- »—-—« n-----------~~~ 4 ■

Tad šiandien ir vvksta 
Ukrainoj tas naikinimo 
darbas. Tačiau Maskvos 
priešų skaičius yra taip 
didelis, kad niekas neisten-1 

j gtų jų visu išnaikinti. Aiš-
i 
I

Londonas — Vienos ar
kivyskupas Kardinolas In- 
nitzer pasikalbėjime su Ti- lių 21 d. Šv. Trejybės lietu- jams, o tik meilės žodžiais 
mes atstovais pareiškė., vių parapijoje lankėsi J. nurodo klaidas ir visiems

Lietuvos karo aviacijos kad Austrijos katalikų su- E. Vyskupas Teofilius Ma- pataria jų vengti. Ar gi tai 
majoras Januškevičius iš- sirūpinimas badaujančiais tulionis. ne tikro kankinio už tikė-
ėjo mokslą Witteringe kaimiečiais Rusijoje yra Ryte, 8:30 vai. Jo Eksce- jimą paveikslas. Jisai už-

LIETUVIS LAKŪNAS
ANGLŲ AVIACIJOJE

Hartford, Conn. — Spa- metinėje savo persekioto-

kirtas tarnauti.prie 25-tos protaujantiems opozicijo- Tą. Sumos metu pasakė pa-' Kaip skaudžiai užgauna 
anglų oro eskadrilės Haw 
kinge.

NAUJAS JUGOSLAVI
JOS MINISTERIŲ

KABINETAS

NAUJI STPETKAI GRE
SIA TENTU,ĖS INDUS

TRIJAI

Salėm, — Spalių 25, kuo
met keturi chirurgai darė ____

a svarbią operaciją tūlam Ii- ^uriOs 
goniui Salem’o logonbuty,' 
tuo pačiu tarpu, tūlas va- 
£is kitame kambary pada
rė “operaciją” jų viršuti 
nėms drapanoms, išimda
mas 3580 pinigais, $200 
čekiais. Nukentėjusieji 
daktarai yra: Dr. Walter 
Phippeny, Dr. J. Robert 
Sha

S. Clark.

ly, Dr. Thomas 
ir Dr. - De Witt

nieriams. mokslą visiems. Kadangi Garb. Ganytoją ir visus
Asmeniais laiškais iš tas sekmadienis buvo skir- susipratusius katali k u s 

Volgos krašto ir Ukrainos tas misijoms, tai pamoks- darbininkus tie žmonės* 
patvirtina faktą, kad toso las buvo apie misijų svar- kurie neišgirdę iš J. E. vy* 
Rusijos dalyse siaučia bai- bą. Nors J. E. vyskupas skupo Matulionio nei vieno 
sus badas. Katalikų Times nei žodžio neprisiminė apie žodžio, Jį puola ir purvais 
rašo, kad Kardinolas Inni- savo pergyventus vargus drabsto. Bet Jis ir tą per- 
tzer yra pareiškęs, kad Sovietų Rusijoje už tikėji- gyvena bet jokio keršto, 
“‘Vokietijos laikraščiai tą mą, bet buvo galima su- taip, kaip Kristus pergy- 
patį patvirtina, nors so- prasti iš jo turiningos ir veno visokius išjuokimus, 
vietų Rusijos spauda tas jausmingos kalbos, kaip paniekinimus ir melus, 
žinias užginčija dėl jiems sunku yra skelbti Dievo Toks Jo Ekscelencijos 
žinomų priežaščių”. “Iš ki žodis, kur skelbėjus ant nusižeminimas į visus da- 

j tų privačių šaltinių”, sako kiekvieno žinksnio perse- ro nepaprastai jaudinantį 
... T i -- “aš girdėjau, kioja.tvirtino Jugoslavijos Re- . * - _ t J& J kad del bado žmones var-

toia maistui žmogieną”. tainėje,
I Kada laikraščio atstovas pagerbti ir pasveikinti bu- kankiniams už tikėjimą, 
paklausė Kardinolo kokia vo surengta trumpa prog- Garb. Ganytojo atšilau- 
jo nuomonė dėl bado Rusi- rama, kurią išpildė Šv. Ce- kymas paliko neišdildomą 
joje, tai jis atsakęs, kad cilijos choras, vadovaujant atmintį hartfordiečiuose. 
“nei kiek neabejojęs, kad varg. V. Burduliui.
tai visą dedasi dėl kolekty- Kleb. kun. J. Ambotas
vės agrikultūros, kuri iš- buvo programos vedėju. JAU STREIKUOJA APIE 
bandoma Rusijoje ir tas Jis pradėjęs programą pa- 30,000 ŠILKO DAŽYTOJŲ 
bandvmas yra didžiausiu 
nepasisekimu”.

Belgradas — Spalių 13, 
sudarytas naujas Jugosla
vijos Ministerių Kabine
tas, į kurį įeina buvusieji 
ministeriai ir diktatūros 
šalininkai. Kabineto pre- 
mieru paskirtas Nikola 
Uzanovich. Šį kabinetą pa-' f* **«*-*'*
. • j • -»• « • • » JLSk3«xCllTiO13rS«

PRIPAŽINIMĄ

Miami, Fla. — Amerikos 
legiono metinė Konvenci
ja priėmė rezoliucija, rei
kalaujančią Jungt. Valstv- gentai (jaunojo karaliaus 
hiu, vvriansvbės atšaukti apiekūnai). Jo tikslas bu-. 
Rusiios nrinažinima. Toje siąs įgyti pasitikėjimą ir' 
pat rezoliuciioie rekomen- pritarimą Kroatų ir Slovė- 
duoiama valdžiai uždraus- nų.* Bet politikos žinovai, 
ti siuntinėti komnistinius 
žurnalus ir paštą.

įspūdį ir iššaukia iš visų 
Vakare, mokyklos sve- dorų žmonių tik užuojau- 

Jo Ekscelencija tą Jam ir visiems kitiems

• v v • v

mano, kad to pasitikėjimo , 
ir pritarimo nesusilauks, 
jei naujasai kabinetas lai
kysis nužudytojo kara
liaus - diktatoriaus linijos. 
O velionies Aleksandro po- 

Bombay, India — Spalių litika ir diktatūra kaip tik 
23 Mahatma Gandhi, gar- buvo nepatenkinti Kroatai 
susis Indijos vadas kovoje ir Slavėnai. Pirmieji jau 
už Indijos nepriklausomy- dabar reiškia didelio nepa- 
bę, pareiškė visos Indijon ^itenkinimo del Generolo 
Tautininkų Kongresui, kad Žitkevičiaus palikimo ka

ro ministerių. (Kroatai ir 
Slovėnai, tai atskiros tau
telės, kurios po pasaulinio 
karo buvo atplėštos nuo 
buvusios Austro-Vengrijos 
imneriios ir prijungtos

GANDHI ATSISAKĖ 
NUO VADOVYBĖSNew York — Francis J.

Gorman, buvusio textilie- 
čių streiko vadas, numato 
daugiau streiko textilės 
industrijoj. Priežastis esą, 
kad daugelis fabrikantų 
nesilaiką duotų pažadų, 
del kurių ir streikas buvo 
baigtas, pagerinti darbo jis galutinai nusprendė pa- 
sąlygas. Kita priežastis e- 
santi, tai fabrikantų susi-

sitraukti iš vadovybės.
____ ___________ _____ Gandhi yra žymiausias 
tarimas steigti taip"vadi- Indijos vadas, liaudies net 
namas ‘kompanijų unijas’, 
_____ i žinoma sukiršinti? 
nemažai organizuotų dar
bininkų.

DRUSKININKAI SUJUN
GTI SU VARŠUVA IR 

VILNIUMI

Vilnius —Atidaryta nau
ja geležinkelio šaka, kuri 
jungia Druskininkų kuror
tą su Varšuva ir Vilniumi,

šventuoju (mahatma) lai
komas ir ypatingos kovos 
būdo skelbėjas. Jo kovos nrie Serbijos. iš ko sudarv- 
už Indijos nepriklausomv- ta Jugoslavijos valstybė, 
bę būdas yra: neklausvti 
Anglijos įstatymų, juos ig
noruoti, ir tuom pačiu tar
pu nevartoti jėgos prieši
nantis. istatvmams. Pavy- kilę nei serbai, serbų val- 
zdžiui: jei areštuoja pas* dvmo bei diktatūros nena- 
duoti; jei policininkas ar kentė. Todėl toje politikie- 
kareivis muša atgal nekir- rių - dinlomatu sudaryto- 
sti; jei Sauja nesislėpti ir je valstybėje ramybės ir 
atgal nešauti. jnėra).

Valdžia visuomet, buvo 
'^u rankose. Todėl kroa

tai ir slovėnai, jausdamie
si aukščiau kultūroje na-

27 ŽUVO ISPANIJOJ

J. L.

aiškino susirinkusiems Jo ------------
Ekscelencijos nuopeln u s Peterson, N. J. — Perei- 
Bažnyčiai ir tautai ir apie tos savaitės pabaigoje be- 
Jo ir kitų grįžimą iš So- veik visos šilko ir rayon 
vietų pragaro į Lietuvą dažymo dirbtuvės Pater- 
kaip jie grįžo nukankinti šone ir Passaic apylinkėje 
ir kaip juos Lietuva prie- užsidarė. Apie 30,000 dar

Tai buvo jaudinantis bininku vėl streiko lauke. *
Darbininkai reikalauja 

pakelti algas, sutrumpinti 
darbo valandas, garantuo
ti minimum algas ir pripa
žinti unijas.

Darbininkai pikietuoja 
dirbtuves.

Iš Madrido pranešama, 
kad 27 kareiviai žuvo ir 
daugelis sužeistų, kuomet 

iį troką sukrautas dinami- įvykis, pareiškia kun. J. 
tas sprogo. Mat, Ispanijos 
'"ireiviai rinko sukilėlių 

I paliktą dinamitą Langre- 
so kasvklų apylinkėje ir 
krovė į troką ir jis sprogo. įarpe Kristaus apaštala,
$90,379415 UŽMOKĖJO

UŽ GALVIJUS

rr.ė.

Ambotas.
Klebonas kalbėjo labai 

susijaudinęs. Ir kaip ne
bus graudu, turint savo

i gyvą paveikslą kankinio 
už tikėjimą.

Visi nekantraudami lau
kė Garbingojo Ganytojo

valdžia užmokėjo kalbos. Ir sulaukia. Garb.l

13 ŽUVO AUDROJE
Washington

Valst.
390,379,115 už. 7,000,000 Ganytojas prabilsta labai
galvijų, kuriuos nupirko iš ramiai. Visi tikėjosi išgir- 21, Šioje apylinkėje siautė 
24 sausros ištiktų valsty- sti nusiskundimo žodžius smarki audra, kuri vietos 
bių. 1,100,000 galvijų vie- iš pergyventų kančių bol- laivams pridarė daug nuo* 

j tose nužudyta, kaip netin- ševikijoje. Bet jisai nesis- stolių. Audroje * žuvo 13 
I kami maistui. I kandžia, nerugoja ir neiš- Žmonių.

Jung.

Portland Ore. —

; J,
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GAISRAS VIEŠBUTY

PAMALDOS

DRAUGIJOS BALIUS
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kadŽYDŲ DUOSNUMAS
IK

sukėlimui „>$578,160 24 d- Prašo "s>i parapijie- .
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Kalba Lietuviškai
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Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

L. D. S. 65 KUOPA
Spalių 21 d. įvyko kuo-

s

l f * i

Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos;

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

536 Broadway, So. Boston

A. J. WHELAN
Steam Heating 

Numažintos kainos
N. St. So. Boston

Tel. So. Boston 4168

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. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutartį)

pos susirinkimas. Nutarta 
.rengti kortavimo vakarėlį 
Į lapkričio 6 d. Komisijon į- 
' ėjo J. Overka irA. Tūbine

Kleb. kun. dr. A. Bružo •tinimo. Mokina klasišką i 
SUOrgani- | prastą muziką.

Antradienį, spalių 30 d.,į 
7:30 vai. vakare, parapijos 
salėje, įvyksta LDS. 1-mos 
kuopos mėnesinis susirin
kimas.

Visi nariai prašomi kuo- riose automobiliaus nela 
skaitlingiausiai į šį susi- mėse.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

NUPIGINTOS LAI
VAKORTES Į ABI 

PUSI

Aprubežiuotam buvi
mui Europoje

SV. JONO EV. BL. PA&ALPINE 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vlce- pirm. — V. Medonis,
1430 Cotambta Rd., S. Boston, Mass. 

Prot. Paštininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Park, So. Boston. Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Nevlera, 
-16 AVintjeld S L, So. Boston, Mat*.

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 tVinfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirlnkknns kas tre
le.
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

I VALENTINA MINKIENĖĮ
• Duoda piano muzikos pamo-i 
j kas vaikams ir suaugusiems. • 
•Vartoja naujausią metodą mo-t 

ir pa,
| 

Studio adresas:
912 E. Broadway, So. Boston. • 

i . Tel. So. Boston 3317.

KALĖDOMS
Kniendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams. 
Užeikite į krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadway, So. Boston, Mass. 
(Metropolitan Printing Co.)

DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimynų na

mas su visais Įtaisais ir krautuvė 
ant pardavimo. Taipgi, įitoj vie
toj Kriančio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metų. Kainos pri
einamos. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
pas Charles Zakarian, 623 E. 
^ixth St., kampas L St., So. Bos
ton, Mass.

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prję pat laivo 
BREMAN Bramerhavene užtikripa 

' patogią kelionę Į Kauną

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR 

LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS 

X-Ra> ‘
Tel. South Boston 2712 

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

LAIVAKORČIŲ IR 

IN8URANCE, 

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje 

308 W. Broadwa 
J Ant antrų lub 

So. Boston,

MIRĖ
išsirgęs tik 10 valandų J. 
Virbila. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis iš lie
tuvių par. bažnyčios lietu
vių šv. Kryžiaus kapuose. 
Patarnavo graborius Juo
zas Mikelionis.

Dzūkelis.
i __________________

“Ar išsiuntei mano laišką, mei

lute?” .

“Taip, brangusis, aš laikiau ji 

savo rankoje ir Įmečiau jį Į pir

mąją laiškams vietą.”

“Bet, brangioji, aš nedaviau 

tau laiško”. (“Gemutliche Sach- 

se”, Leipzig).

z

= Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
|5 ir
žsas uždarytas subatos vakarais ir
i nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nirimu ir X-Ray

tatnėj.

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos i

nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-

Sietines žinios!
į.   ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ---------- ------------------------- IIIIĮ į

VYSKUPAS ŽADA vieningu sutarimu, galė
tum nuoširdžiai pasidar
buoti kilniai LDS. organi- I • « •

Jo Ekscelencija vysku- 2aciJai- 
pas Teofilius Matulionis 
šiomis dienomis atrašė ku
nigui F. A. Virmauskiui 
laišką, kuriame pasižada 
atvažiuoti su vizitą, lapkr. 
4 d., jei tik būtų noras vie 
tinės dvasinės valdžios.

< Jc Ekscelencija atvykęs 
pats suteiks vizitą Jo Emi
nencijai Kardinolui.

Southbostoniečiai, Fede
racijai vadovaujant, ren
giasi pasitikti apaštališką
jį svetį.

Kviečia Valdyba.
• - ±. *

PLENUOJA PAGERBTI 
BOSTONO KARMNOLA

Šv. Petro bažnyčioje pa
maldų tvarka bus sekanti 
šiomis dienomis:

Trečiadienį 4 vai. p. p. ■ 
klausoma išpažinčių; 7:30 
klausoma išpažinčių ir ro 
žančiaus pamaldos.

Toji yra pasninko diena. 
Visų Šventų vigilija.

Ketvirtadienį, Visų Šven-l 
tų dienoje kiekvienas ka
talikas privalo išklausyti 
šv. mišių ir prisilaikyti 
nuo sunkaus bei nereika
lingo darbo, jei galima. 
Mišios bus šiomis valando
mis: 5, 6, 7, 8 ir 9. Išpažin
tys vaikams 4 v. p. p. Ma
rijos Vaikelių Draugijos 
pamaldos 4:15 v. p. p. Dve
ji mišparai bus giedami 
7:30 v. v.

Penktadienį bus deVyne-i 
rios šv. mišios. Pirmos 
prasidės 6 vai. Paskutinės 
8:30 vai. Vakare bus šv. 
valanda ir ražančiaus pa
maldos.

Penktadienį, iš priežas
ties uždusinės, kiekvienas 
kunigas laikys po trejas 
Šv. mišias ir kiekvienas 
žmogus, priėjęs išpažinties 
ir priėmęs Šv. Komuniją, 
gali gauti visuotinus atlai- 

^” dus skaistykloje vėlėms už 
kiekvieną bažnyčios atlan- 
kymą ir trumpą joje pasi 
meldimą popiežiaus inten j 
c|jai. |

—————— .

Katalikų hierarkijos na
riai Jung. Valstybėse, ku
rios vyriausiu yra Jo Emi
nencija Bostono Kardino
las O’Connell, pienuoja Jo 
Eminencijai didelį pager
bimą jo 50 metų kunigavi
mo jubiliejaus proga. Tas 
pagerbimas įvyks, lapkri
čio 14 d. Katalikų Univer
sitete, Washington D. C., 
kuomet suvažiuos 80 vys
kupų į metinį katalikų hie- 
rarkijos susirinkimą.

Katalikų Universitetas 
suteiks Jo Eminencijai 
Teisių Daktarato laipsnį, 
o vyskupai įteiks auksinį 
kieliką laike bankieto, ku-! 
riame vadovaus Baltinio- « 
res arkivyskupas Michael 
J. Curley universiteto kan
cleris.

I
WfflST PARTY PAVYKO

- 1 f IP 1 1 "" .....—
195,000 galionų skystimo.
80,000 galionų moleso (as
tuoniose po 10..000 gal. ku
biluose), 15,000 gal. mole
so mišinio, ir 10,000 galio
nų gatavo alkoholio.

Septyni bravoro darbi
ninkai suimti, o aštuntas 
paspruko. Savininkas Ca- 
setta nesuimtas, nes polici
jai rodėsi, kad jis nežino
jęs, ką jo rendauninkai 
veikia jo “green-housėse”.

Pasirodo, kad ir prohibi- 
cijai pasibaigus slapti bra 
vorai 
bravorai išvengia 
mokesčių valdžiai, ir už tai gatorių parvežęs į namus, 
savo “tavorą’’ gali pigiai 
parduoti nei legaliai veikią i 
bravorai.

Įdomų ką “naujokai’’ ir 
merginom gali? Bet sakosi, 
kad pratimai sklandžiai ęi- 
ha. Pamatysime, .

Vienas iš Senųjų
— ....-r- - t

PADOVANOJO ALIGA
TORIŲ

Tūlas žmogelis atvežė į
So. Bostono aųuariumą 5 
pėdų ilgio aligatorių. Di
rektorius p. O’Brien neno
rėjo priimti, bet atvežėjąs 

Į jį vistiek paliko, nei nepa
veikia. Mat tokie sakydamas, kur jį gavo, 

aukštui Jis tik pareiškęs, kad ali-

Sekmadienio ryte, Brun- 
swick viešbučio virtuvėje 
buvo kilęs gaisras iš kurio 
pasklidę dūmai nugąsdino 
nemažai miegančių svečių. 
Ugnagesiai gaisrą greit 
likvidavo. Nuostolių pada
ryta už $1000.

bet žmona jį išvarė iš na
mų su aligatorių ir užtat 
jis čia atvežęs.

Direktorius O’Brien da
bar laukiąs ar Taryba nu
tars priimti aligatorių, ar 
ne.

DAUGIAU LIGONIŲ 
UŽSIMOKA

DARBININKŲ SUSIRIN
KIMAS

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos, rengiama Whist 
party sporto naudai gra
žiai pavyko.

Susirinko didelis būrys 
senesniųjų ir jaunimo, kur 
gražiai praleido laiką.

Whist party’je dalyvavo! 
Kunigai: P. Virmauskis ir 
k. Jenkus, taip gi Dr. E. 
Valiackas, Mok. Galinis, 
potografas G. Stukas, gra- 
boriai: A. Zaliackas ir J 
Kasperas, ponia Likienė ir 
kiti.

Prie progos vyčiai nori 
išreikšti padėką ir dovanų 
aukotojams, kaip tai: po 
nams Likams, drabužiu 
krautuvės savininkams, A. 
Ašmenskui, Lietuvių Ra
kandų Krautuvės vedėjui, 
laikrodininkams: J. Diliui 
ir P. Vaitkui ir visiems 
prisidėjusiems vyčiai taria 
nuoširdų ačiū.

Be to, vyčiai dėkingi vi
siems dalyvavusiems.

P. R.

Lapkričio 10 d., L. R. K. 
Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus pašalpinė draugija 
rengia balių, Šv. Petro par. j 
parapijinėje salėje, 492 E 
7th St.

Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami į rengiamą ba
lių ateiti ir linksmai laiką 
praleisti. Gros Dragūno 
orkestras.

Taipgi bus skanių už
kandžių ir gėrimų. Tą va- 1 
karą bus gera proga prisi
rašyti prie šios draugijos 
už nupigintą įstojimą.

Kviečia Rengėjai

J------------------------------------------
• Tel. So. Boston 0270

!dr.johnmacdonnell!♦»♦

♦»i
i♦i• 

IĮ i i
•

25 UŽMUŠTA PER 
SAVAITĘ

Praeitą savaitę Massa- 
, chusetts valstybėje tapo 
užmušta 25 žmonės įvai- 

i-

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

HAMBURG-AMERICAN LINE 
N0RTH GERMAN LLOYD

252 Boylston St., Boston, Mass.

UŽTIKO DIDŽIULI ŠLAPĘ 
BRAVŪRA V

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSEa > i

i DARBAI
Nashua Manufacturing Daug narių pasižadėjo su- 

Co. daug mašinų sustabdė nešti dovanų, 
ir daug darbininkų atleido ’ 
iš darbo.

Jackson audenyčioje dir
ba gerai. Thom McAnn 
čeverykų dirbtuvėse dirbs 
per 8 savaites po 45 vai. į 
savaitę. LaSell čeverykų 
dirbtuvėse darbini n k a i 
streikuoja jau trečia sa
vaitė. Kitos dirbtuvės dir 
ba vidutiniai.

Taipgi Seimo atstovai 
kun. dr. Bružas ir p. J. 
Grigas išdavė raportus, 
Gerb. Dvasios Vadas pla
čiai atpasakojo Seimo, nu
tarimus ir kvietė kuopos 
narius dirbti LDS. organi 
zacijos naudai, ypač pasi 
darbuoti vajaus metu.

Per paskutinį Boston 
Dispensary korporacijos 
susirinkimą, direktori u s 
Frank E. Wing pranešė, 
kad šįmet daug daugiau 
ligonių šioje įstaigoje už
simokėjo, negu kitais me
tais. Jis taipgi pažymėjo, 
kad kai kuriuose miestuo
se daugiau nei 50% ligo- 

i nių, tokiose pat įstaigose 
kaip Boston Dispensary, 
visai nei cento nemoka. 
Pasirodo, kad Bostono ne
turtingųjų padėtis page
rėjo.

NELAIMINGI ATSITIKI
MAI UŽMUŠA DAUGIAU 

NEI KARAS

SERGA
LDS. narė V. Tamulevi- 

SPALIŲ 9 DIENA čienė. Ją prižiūri Dr. K. 
jokio parengimo šioje ko- ITmpą. Visi nariai prašo 
Jonijoje nebuvo, tik kun. Aukščiausiojo jai sveika 
dr. A. Bružas atnašavo šv. tos.
mišias už Lietuvos laisvės -----------
ginėjus spalių 13 d. ir at
likę gedulingas šv. mišias 
už žuvusius Lietuvos ginė
jus.

KORTA VIMO VAKARĖ
LIAI

jau prasidėjo ir tęsis iki 
Užgavėnių kas antradienis. 
Pelnas skiriamas bažny 
čiai spalvuotus langus įtai
syti. Tuo rūpinasi visos 
parapijos draugijos ir kuo
pos.

KERMOŠIUS
Klebonas praneša, 

parapijos bazaras įvyks 
Bostono Žydai pradėjo ^J^ričio 21 d- ir tęsis iki 

vajų i_____ ________
savo įvairioms ; labdary-!^ pasidarbuoti, 
bėms. Vajų pradėjo sek
madieny, iškilmingu ban- ŠV. VARDO DRAUGIJA 
kietu Statler viešbuty. Ta-; ’— J- * «—--J u 
me bankiete patriotingi pasidarbavimu -----o— ,
žydai sudėjo ir pasižadėjo zuota Šv. Vardo vyrų • 
net $204,412. J vieną tik draugija. Spalių 19 d. susi.-' • 
vakarą sudėjo beveik pusę rašė 15 vyrų. i -
užsibrėžtos sumos! Tai 
bent duosnumas. Ar mes 
tuo galime pasirodyti?

Dr. Fredric A. Besley, 
savo pranešime Ameriean 
College of Sūrgeons kon
gresui, kurs įvyksta Bos
tone, pareiškė, kad 1933 
per nelaimingus atsitiki
mus šioje šalyje žuvo be
veik tris sykius daugiau 
žmonių, negu tapo užmuš
ta pasauliniame kare Ame
rikos kareivių. Pasaulinia-Į 
me kare buvo užmušta į 
35,000 Amerikos kareivių, ) 
o pereitais metais per ne
laimingus atsitikimus už
mušta 90,000 asmenų, iš 
tų 31,000 žuvo vien tik au
tomobilių nelaimėse. 1932 
m. šioje šalyje sužeista net 
8,820,000 žmonių.

"PRAŽYDO NUVYTU- 
SIOS GĖLES”

Federalės ir Valstybės 
policija užtiko Sharon, 
Mass. didžiulį bravorą, ku
ris įkainuojamas $300,000. 
Slaptasis bravoras, kurs 
pristatinėjęs alkoholį dau
geliui vaistinių ir šiaip ne
aiškioms alkoholinių gėri
mų parduotuvėms, buvo 
gudriai paslėptas John Ca- 
setta’os penkiose
housėse” prie Massapoag 
Avė., kurios užima net i 
akrus žemės. Policija rado 
bravorą puikiai veikiantį 
su 12 Diegei motorais ir ki
tais aparatais. Be to, rasta

“Pražydo nuvytusios gė
lės” tai gražus trijų veiks
mų veikalas; parašytas 
garsaus rašytojo P. Vai
čiūno.

Aukščiau minėtas Veika-'
las vaizduoja Lietuvą po
kariniais laikais ir tikrų 
Lietuvos sūnų patriotizmą 
ir pasišventimą tėvynei.

Be to, vaizduoja vienos 
mergelės ir bernelio tikrą 
nekaltą meilę.

Vyčiai jau kelinta savai- 
green-j tė daro pratimus ir lapkri

čio 11 dieną pasirodys sce
noje.

Kaip girdėjau, tai šį 
kartą didžiumą vaidintojų 

/t oaiv »UMI lUBjinus 14M&47 ana m nurija IS1KU riUKHHUB KM wr>sudaro merginos ir nauji pntrą utaminkį kiėfcrfeno mėnesio. Į čia i«dėldjenj kisfcviyno mėnesi 
vaidintn-iai 7:30 všl. tokare, poM«nytWf-we-Į 2 vai. po pte^j, ParKpUos'aalėJ,vaiamiojai. tarnu. i R 7th gg Boston,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS AVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Vlce-pirmintnkS — Ona Siaurlenė, 
443 E. 7th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronė Ciunienė, 
29Gould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkwav 1864-W

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
33 Navarre St. Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staninliutė, 

105 West 6th S t, So. Boston, Mass
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienę, 

1512 Columbia Rd., So.. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Jannšonienė. 

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
{Draugija tavo susirinkimus laiko kas 

gntrą utarniėlų klėkrfeno mėnesiu;
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Arėjas Vitkauskas.
DAINELĖ APIE VORĄ.

Voro kojos tokios ilgos! 
Plonos jos kaip smilgos!.. 
Jeigu neštų tokios žmogų — 
būtų nepatogu!
Voro buto kiauros sienos: 
skylės, skylės vienos!
Jeigu žmonės taip gyventų — 
jie dantis kalentų!
Voro siūlas plonas-tvirtas, 
laipiojimams skirtas: 
žmogus nuo plonutės virvės 
žemėn — žliukt! kaip kirvis!.. 
Jeigu voro mums nebūtų — 
mums ramybė žūtų: 
musių begalės privistų 
ir labai įgristų!

NEMUNAS
Sveikas mėlynjuosti Ne- 

mne! Buvo dienos, kada 
skaičiau poeto žodžius a 
pie tavo gražumą, tavo 
mėlynumą. Bet, koki šalti 
ir sustingę žodžiai, kuriais 
tu apdanujamas! šiandien 
regėjau tave pirmą kartą 
ir, pirmu pasimatymu pa
milau tave. Kodėl? Neži
nau. Gal, kad esi Lietuvos 
upė. Sunku pasakyti.

Bet Nemunėli, kur taip 
skubiniesi?... Banga ant( 
bangos krenta. Upė bu
čiuoja žolėtus krantus.

Vakaruose skendo saulė. 
Prekinis garlaivis plaukė 
su srove. Čia grįžta prieš 
srovę garlaivis iš Jurbar
ko. Jaunimas grįžta iš iš 
kylos. Dainų akordai mai
šėsi su balsų krykštavi
mais. Visi linksmi. Laivo 
gale prie trispalvės vėlia-

štumos. Jos žvilgsnis nu
kreiptas į rytus, toli nuo 
šitos upės. Ji išmetė iš lu
pų, ant vėjo bangų vieną 
žodelį — sugrįsti. Bet kur ? 
Nežine, panelė išnyko.

Tekėk sau Nemunėli. Ne 
man tramdyti tavo srove
nantį vandenį. Pavargusi 
upė, ar ne? Bet vilties, 
kiekviena upė pasiekia 
mares, susilieja su jomis 
ir upės nėra. Nemune, ta
vęs laukia plati Baltija, 
žmogų laukia gyvenimo 
audros. Plauk... *

Virš Nemuno skrenda 
žuvėdra.

Kazys Adna.

BALTIJOS JŪROS 
LEGENDA

Prieš daugelį metų toje 
vietoje kur dabar yra Bal
tijos jūra, buvę dideli, auk-

vos rymojo viena mergu
žėlė.

Nemunas varo vagą gi
liame slėnyje. Jis plaukia 
kaž-kur. Atsišliejęs ant 
vieno šlaito sostinės regi
nių. Skersai geltonas smė
liuotas pliažas. Keletas 
žmonių maudėsi. Aplink 
mane, užpakalyje mane, ir 
iš abiejų pusių ne kas kitą, 
kaip stūksančios eglės ir 
pušys. Gražūs nemuniški 
miškai.

Gilios, tylios Nemuno 
gelmės. Atokiai tylesnė 
didvyrių kapai. Plaka u- 
pės vanduo į krantus. Ji 
gyva, tiet, kiek širdžių ar
timoje juodoje kapinių ve
lėnoje seniai neplaka —• 
negyvas. Upė džiaugiasi 
gyvenimu. Kas-žin, ar 
žmogus taip džiaugiasi? 
Švininėmis akimis nukrei- | 
piau veidą nuo tylių kapi
nių, nuo stovinčių žemėje 
kryžių.

Tolumoje aidi “brangi 
mano tėvyne...” Tėvynėje, 
ar širdis būtų rami? Die
važ ne! Ji blaškosi ir toli 
ne rami. Ji turi kitą meilę 
— kitą gimtinę, širdis tu
ri du geru daiktu. Ar pa
sidalins? Ar... I

Kaž-kas ant Nemuno 
kranto. Jauna panelė. Ryš
kiai matyti ji ant tos auk-.

šti kalnai. Juose gyvenu
sios piktos raganos. Kas 
patekdavęs į tuos kalnus, 
tą raganos apkerėdavu
sios lakiomis žuvėdromis, 
o vyrus — šakalais. Pate
kusios į tuos kalnus įsimy
lėjusius, raganos apkerė
davusios ir juos jau išskir- 
davusios: mylimąsias pa 
vertusios žuvėdromis, iš
siųsdavo skraidyti virš 
vandenų, o mylimuosius 
panardindavusios į vande
nis. Dar ir šiandien mer
gelės, paverstos žuvėdro
mis, skraido virš vandenų, 
ieškodamos savo mylimų
jų... ir jos savo sparnų 
plasdenimais ir puolimais 
prie vandens reiškia savo 
širdgėlą...

Raganos įgrįso žmo
nėms. Tada gyventojai iš 
rinkę du žmones ir nusiun
tę į Žemaitijos girias, pas 
to krašto vyriausįjį burti 
ninką gauti patarimo. Kol 
pasiųstieji žmonės pasie 
kė burtininką, praėję ket- 
veri metai, nes burtinin
kas gyvenąs pačiame gi
rios viduryje, ir buvęs sau 
gojamas 12 slibinų: jų 
kiekvienas turėjęs po 24 
galvas. Pro visus praėję 
laimingai, tik kada ėję pro 
paskutinį, seniausį, suūžu- 
si giria, sustaugę kartu vi

si visomis savo galvomis 
slibinai. Pasiuntiniai išsi
gandę ir vietoje iš baimės 
sustingę. Tuo tarpu pro 
juos praskridusi žuvėdra 
ir jiems pasakiusi:

“Nesibijokite, žmonės. 
Kada ūžia giria ir staugia 
slibinai, tada vyriausias 
krašto burtininkas priima 
pas jį atkeliavusius sve
čius.”

Jie paklausę žuvėdros ir 
nuskubėję pas burtininką. 
Jis pasiuntinius maloniai 
priėmė ir reikalo išklausė. 
Ilgai galvojo ir tik po dvie
jų dienų davęs tokį atsa
kymą:

“Mielieji krašto žmonės. 
Dangaus, žemės, vandenų 
ir kalnų dievas reikalauja 
iš jūsų krašto vienos gra
žiausios mergelės, kuri sa
vo mirtimi jus išgelbės 
nuo piktųjų raganų. Toji 
mergelė, pagal dievu va
lią, turi būti savo mvlimo- 
jo nustumta nuo aukščiau 
šio jo kalno viršūnės”.

Su tokiu atsakymu nusi
minę žmonės grįžo pas sa 
vuosius. Buvo sušauktas 
žmonių susirinkimas, ku
ris turėjo nuspręsti vienai 
mergelei mirtį. Kai jau bu
vo visi susirinkę, to kraš
to valdovo sūnūs ant šau 
naus žirgo įjojęs į minios 
vidurį ir paskelbęs, kad jis 
pildąs dievų norą ir auko 
jąs savo mylimąją. Mylė
dami žmones valdovo sūnų 
o drauge ir jo mylimąją, 
pradėjo graudžiai verkti. 
Miniai verkiant, valdovo 
sūnus, savo mylimąją pa 
sisodinęs ant savo žirgo, 
nešė ant aukščiausiojo 
kalno viršūnės. Kuomet 
baigė užnešti, slydusi žir
go koja ir jiedu nukritę į 
bedugnę. Tokios aukos 
dievams užteko. Jie palei
do į kalnus žaibus, kurie 
juos sudaužė į skeveldras. 
O žmonės, matydami tokį 
baisų reginį ir gailėdamie- 
si valdovo sūnaus, ilgai 
graudžiai verkė, kol toje 
vietoje iš jų ašarų pasida
riusi jūra, kurios vanduo 
dar ir šiandien sūrus. To
je vietoje nė pėdsako neli
kę kalnų, juos dievai žai 
bais sudaužė, o žmones sa
vo ašarose jų likučius pa 
skandinę.

Kas Yra Sachara? 4 Klaipėdos Krašto Pradžios 
Mokyklos Sulietuvinamos
Rūpindamąsi Klaipėdos 

krašto mokyklų tikru pas-

VAIKAMS

tiek, kad galėtų gerai sek 
ti sekančiuose ketvertuos 
mokslo metuose dėstoma 
pamokas. Jau pradedan 
trečiais mokslo metais, na 
muose vokiškai kalbantie 
ji mokiniai pratinami lie
tuviškai skaityti ir rašyt 
drauge su lietuviškai kai 
bančiais.

Mokyklose su dėstomąj 
vokiečių kalba lietuvi 
mažumai pritaikomi bene 
rai tie patys dėsniai, kai’ 
vokiečių mažumai lietuvi1 
kalba dėstomose mokyklc 
se. Ir tose mokyklose nu 
pirmos mokslo dienos ve 
kiškai kalbantieji moki 
niai bus pratinami draug 
reikštis su lietuviškai kai 
bančiais.

Tik aukštesniuose mc 
kyklos skyriuose bus dės 
tomą pagal daugumą viso 
je mokykloje lietuviška 
arba vokiškai. Mažumų čk 
reikia žiūrėti pagal vei 
kiančius įsakymus. Priva 
lomos lietuvių — vokiečii 
kalbos visose krašto mo
kyklose bus dėstomos I 
kartus per savaitę. Tik vo 
kiečių kilmės mokinių lan 

namuose; komose mokyklose lietu 
—5 nuO|Vįų kalba dėstoma prade 

dienos Jant trečiais mokslo me 
tu Sacharoje jūra, kurios mokosi lietuviškai, reikš- ta.is. Ji bus mokoma šešių 
vidutiniškas gilumas siek- tis drauge su lietuviškai kartus per savaitę ir vie

Ledų gadynėje, kai visa ris greitai pranyksta smil- 
vidurinė Europa buvo ap- tyse. 
dengta ledais, Sacharos Kad kadaise ten buvo u- Į 
dykuma turėjo šiltą ir ga- pės, abejonės nėra. Randa- 
na drėgną orą. Kai pasi- ma aligatorių ir krokodilų kyrimu, ir mokslo lygiu
baigė ledų gadynė, Sacha- liekanų. Prie žemės išplo- į patyrimu, Klaipėdos kraš- 
ra nebeteko drėgmės, pra- vimo daugiausia prisidėjo to direktorija įsakė per- 
nyko augalai ir gyvūnai, tropiškos liūtys, kurios, tvarkyti lietuvių kalbos 
žemė išdžiūvo ir pavirto reikia manyti, Sacharoje dėstymą to krašto pra- 
milžiniškais smilčių lau- gana dažnai siautė. Ledų džios mokyklose. Prade- 
kais. Tik kai kur dykumo- gadynei praėjus, persimai- dant spalių mėnesio 1 d. 
je matosi oazai — tai lyg nė ir Sacharos klimatas.■ dėstomoji kalba Klaipė- 
salos jūroje. Oazai papra- Pranyko vanduo, o kartu ;dos krašto mokyklose nu- 
stai yra vandens ir ten ga- su juo ir tropikų augme- statoma pagal tokius dės
ima užtikti ir augmenų. ,|nys. nius: jai lietuvių kilmės

Apie trys penktadaliai Visa buvo praeityje, o mokiniai, drauge su na- 
Sacharos dykumos pri- praeitis — geriausias mo- muose lietuviškai kalban- 
klauso,prancūzams, Tiku- Rytojas: topografija ir dy- čiais atskirose mokyklose 
šioji dalis — ispanams, i- kūmos istorija sako, jog sudaro daugumą, tai tose 
talams ir anglams. Sacha- kai kurios Sacharos dalys mokyklose dėstomoji kal- 
ros žemės plotas 3.500.000 ateityje gali būti panaudo- ba yra lietuvių. Kai moky- 
ketvirt.
Jei būtų įmanoma žemdir
bystė, tai ii daugiau gale- ros dalis guli žemiau jūros banČių, vokiečių 
tų pagaminti maisto už vi- lygmalės. Kai kas mano, mokinių, 
są Europą. |__

Amerikoje lankėsi J. H. ti jūrą. Jūros vanduo, ži- kyklų vedėjai iki lapkri- 
Ricard buvusis Prancūzi- noma, garuotų ir sudary- čio 1 dienos turės padary- 
ios žemės ūkio ministeris, tų debesis. Na, o kuomet ti atitinkamus sąrašus ir 
susipažinti su Amerikoje yra debesys, tai esti ir lie- sužymėti, kurie mokiniai 
naudojamais drėsminimo taus, 
būdais. Pasikalbėjimuose < 
lis davė suprasti, jog bandymas būtų neįmano- tikrins šiuos sąrašus ir nu- 
Prancūzija toli gražu nėra mai sunkiai įvykdomas, statys, kurių mokyklų ku- 
nustojusi vilties paversti 
Sachara žemės ūkio kraš
tu. Tat ten vėl atsiras ali 
^atorin ir krokodilų, ku
rie prieš tūkstančius metų 
buvo priversti išsikrausty
ti.

Kaip žmogus, bandas iš
rasti amžino iudėiimo ma
šina. nuolat svaioia anie 
nasakiškus turtus, 
^artais ir nrancūzas sva- 
inia nnie Sacharos dvku- 
ma. .Tėjau Pasisektu, am-i-

Jumis galiu pasitikėti — 
neturite jūs man klastos, 
ramiai galiu į jus žiūrėti — 
žemos jūs nekeliat aistros: 
piktumo jausmo jūs nežinot, 
Įžeisti noro nėr pas jus... 
Vaikai, jūs viltį pasodino! 
bujot širdy, dabot jausmus! 
Į jūsų veidus pažiūrėjęs, 
galiu svajoti aš ramiai...
Lyg sakote; “Gi štai Arėjas 
Vitkauskas, mums rašąs gra- 
NelaukęsJūsų pa gyrimo, [žiai!’ 
veiduose jūsų jj matau — 
jūs gvdot nuo nusivylimo, 
gyvenimą per jus matau!

Arėjas Vitkauskas

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko bloga 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažinti 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs'priešų 
jėgas.”— 
Panevėžio vysk. Paltarokas
Profesionalai. biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoji) paramos.

Visi garainkitės "Darbininke”.

angliškų mylių, tos žemdirbystės tikslams, kloję susidaro dauguma
Pusėtinai didelė Sacha- iŠ namuose vokiškai kai-

.... ...i------kilmes
tai dėstomoji 

! jog ten būtų galima sukur- kalba vokiečių. Visų mo-
1 . v* i__ -T-l.. •

»

šiems dėsniams atitinka.
Gali atrodyti, jog toks Gi mokyklų patarėjai pa-

bet taip nėra. Pakaktų iš- ri kalba yra dėstomoji, 
kasti penkiolikos mylių ii- Mokyklose su dėstomąja 
gio kanalą, kad užlieti lietuvių kalba i 
1.500 ketvirtainišku mylių kalbantieji mokiniai 
žemės plotą. Tuo būdu bū- pirmos mokyklų . . •— « • 1__ 1__ Z __
vidutiniškas gilumas siek- tis drauge i
tu maždaug 80 pėdų. Ap- j kalbančiais ir per pirmus na pamoka bus skiriam: 
skaičiuojama, kad tokia ketverius mokslo metus lietuvių dainoms. Gi lietu 
iūra arba ežeras galėtų turės išmokti lietuviškai vių kilmės mokinių lanko 

taip būti apie pusantro tūks-j
tančio metų, 1
smėlis.

Toks ežeras suteiktų la-

mose mokvklose vokiečių
kol užneštų ;iudP‘a- kąd po žeme yra kalba bug • dėta dėsWį

vandens. Iš oazose esančių 
augmenų galima maždaug trečiais mokslo metais ii 

jį.. bus mokoma penkių?
vnitūroie Prancūziia būtų bai daug drėgmės ir ga- sPr^s J10 1°ia kartus per savaitę.
r-.lT-mo volcfvhč nafilr TTlI- vimionHc „onzlnn Oiizlomr- P^-VerS 1 &C HPOS y U .r.irma val<stvhč netik Eu- mojantis vanduo sudary- 
ronrn’e. 
saulėje.

toki
kain visa Europa.

Šiandien kiekvienas šiek 
tiek apsišvietęs žmogus ži
no, jog bandymas išrasti 
amžino judėjimo mašiną 
yra visai bergždžias. Visai 
kitaip su Sacharos dyku
ma. Kai kurios jos dalys 
jau ir dabar naudojamos 
žemdirbystei. Ateityje bus 
padaryta nepalyginamai 
daugiau.

Žmonės paprastai mano, 
kad tai milžiniška smėlio 
lyguma. Sacharos pavir
šius yra gana nelygus: 
vietomis dideli įdubimai, 
kitur aukštoki kalnai. 
Kopos yra smėlio kalne
liai, kuriuos supusto vė
jas. Sacharoje kai kurios 
kopos yra įsitvirtinusios 
vienoje vietoje.

Dykumoje visur galima 
užtikti išplovimo pėdsakų. 
Tai liudija, kad kadaise čiu, net trijose bažnyčiose šių/kartupadėkCužkom- 
buvo pakankamai van- per sekančias Kalėdas bus piimentus. 
dens. Tvirtinta, ;------- -------------------------------
daug dešimčių tūkstančių jalio Eucharistiniam Kon- 
metų Sachara buvo jūros gresui parašytos mišios: 
dugnu. Tą nuomonę ir da-sv. Sakramento, milijono 
bar galima užtikti kai ku- dol. vertės airių bažnyčio- 
riuose vadovėliuose, bet je, kur vargoninkauja pa- 
geologai sako, jog ji netu- saulinis kompozitorius Re- 
ri rimto pagrindo. Iki šiol nė Becker ir Holy Redee- 
Sacharoje dar niekam ne-1 mer milžiniškoje baž., kur

bet ir visame m- tų debesis. Visas klausi
nes Sachara ūži- mas, ar iš debesų lytų Sa- 
nat žemės plotą.

mą. Klaipėdos krašto lietu
Apie 1850 m. prancūzų iviai toki pradžios mokyk 

charoje, ar už jos ribų. Į 
tą klausimą jokio tikslaus 
atsakymo negalima duoti. . 'd mokyklose lietuvių kalba

Sumanymas kasti kana-bas buvo’ kmin. tuvo užgniaužta. Z"_. _
.lą nėra naujas. Apie tai ' •— , _ , -
. buvo galvota ir prieš kele- tal Ion.
ta dešimčių metų, bet pra- t kartais išmes.
ertyje buvo labai sunkiai davo net mažų 
įvykdoma, nes truko tm-; Prancūzų susidomėjimas Dabar šiuo įsakymu tam 
karnų mašinų. ----- •
pravedimas tokio kanalo jog netolimoje ateityje jie 
visai pigiai apsieitų, to ei bandys ten darytĮ bandy- i Jei kas tariasi esąs mal
ame ai nm ai ir galvoja- mus drėgninimo srityje, dingas ir nesuvaldo savo lie- 

! Dykumoje gal įvyks tokių žuvio, to maldingumas tuš- 
Kai kas dar mano, jog permainų, apie kurias da- čias. šv. Jokribas.

Sacharoje yra pusėtinai bar žmonės ir sapnuote 
didelė požemių upių siste- nesapnuoja 
ma. Oazų buvimas aiškiai | Arėjas Vitkauskas.

inžinieriai pradėjo Alžiri- pertvarkymą sutiko su 
joje gręžti šulinius. Pra- didelju džiaugsmu. Ištiesų 
džioje. galima sakyti, išė- bgi šiol Klaipėdos krašto

v •

. Būdavc 
gas. Iš šulinių vanduo pa- atsitikimų, kad mokytojai 
prastai išsiverždavo fon- lietuvių kalbos netik ne

dėstydavo, bet viešai ją iš 
' juokdavo ir niekindavo.

Šiandien Sacharos dykuma sako? tvčiojimosi bus padarytas 
’ ’ ' galas. Tsb.

į Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
I kurie skelbiasi "Darbininke” tikrai 
' verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkite? “Darbininke”.

Detroito Žinios
EAST SIDE

Muz. J. Čižausko rūpės-
f

komplementus, už ką abu- Jurgio parap. choras, 
du aplaikė nuo Kompozito-' Kad mūsų choro pasku- 
rio po vieną kopiją šių mi- tiniai pasirodymai svetini-

tauciams patiko, suprasi
me iš šio pakvietimo:

“We are most eager to 
ha ve the St. Georgės Lith- 
uanian choir take part in 
this festival”.

Parapijos choras, vado- 
i vau jant Muz. J. Čižauskui, ’ • v• • •

j°£> Prj®š išpildyta a. a. Komp. Nau-| Nebus pro šalį čia pri- 
minti, kad šv. Sakramen
to bažnyčioje jau dabar y- 
ra vartojama a. a. komp. 
Naujalio keturiems vyrų 
balsams mišios “Šv. Kaži-' 
miero”. Į__ „_____ ____ ________

I Gal pirmą kartą Ameri- jau pradėjo žieminio sezo- 
kos lietuvių istorijoje var- no muzikos programą ruo- 

i vaidinti 
rių muzika svetimtaučių komp. Žilevičiaus operetę 
bažnyčiose. *

Muz. J. ir M. Čižauskai 
aplaikė pakvietimą daly- Klebonas kun. J čižaus- 

išsišakojimą. Kai kuomet džius minėtas mišias) taip vauti “Detroito Tarptau- kas buvo išvykęs į 40 vai 
net dabar senovės upių va- buvo sužavėti, kad tuoj tiškoje Muzikos šventėje”, atlaidus pas kun. Lapkų į 
gose pasirodo vandens, ku-į pasiuntė p. Naujaliui savo f Taipgi pakviestas ir šv.1 Grand Rapids.

r

pasisekė rasti suakmenė-vargoninkauja prof. D. A. tojama mūsų kompozito- šti. Rengiamasi
jusiu jūros gyvūnų kaulų. Morel, bei Šv. Jurgio Liet. 

Žiūrint į Sacharos topo- Bažnyčioje.
grafinį žemėlapį, nesun- Abu virš minėti muzikai 
ku pastebėti upių sistemos (Muz. J. Čižauskui paro-

“Lietuvaitę”.
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Vyskupo Baranausko Klėtelė

“B?
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ė

Jau esame rašę, kaip kei-
suota laikyt savo piliečius duris į doro ir laisvo gyve- štai naujieji vokiečių stab- lygiai 100 metų, tačiau jo ^ia yra visi tie patys bal-
baimėje. Juo valstybine nimo kelią. Bažnyčia nie- meldžiai garbina senoviš- dainos šiandien skamba' įai, skrynios, kuriomis
teisė labiau nutolus nuo į- kuomet nenori nusikaltę- kus germanų dievus, de- žmonių lūpose, visų giliai naudojosi mūsų poetas,
gimtosios teisės, juo ji lio mirties, bet tik jo pasi- gindami jiems ant laužo pamėgtos. Didžiajam poe- Klėtelės sienos išdabintos*
v — • a  •   ' 1 • • • t ‘ * 1__ — —.  . . -. ~.

APJAKUSI NEAPYKANTA
i

Visai kitokios dvasios y

v •

v •

• v

ko- kad tikėjimo

v •

X»

I
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I

$4.00
$5.00

i

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ....................... $4.00
Užsieny metams ........................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

lių Anykščių gražias apy
linkes.

Nors ateinančių metų 
pradžioje nuo vysk. Bara
nausko gimimo sukanka

kyti, bet — kankina kaip 
kankinę. Verčiau apsiren- vykdo be ginklo, tad jos ugnyje.

. ka kvailais palikti,

DAJ?BIF(IF()C AS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday eicept Holidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

8AINT JOSEPH’SLITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Entared as second-clara matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. nnder the Act of March 3, 1870

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

žmonės, 
ir iš gailestingumo. Jos -kurie taip keikia viduram- 

Jie žino, bausmės visada yra mora 
persekioji- linio pobūdžio ir socialpe- 

Bažnyti n i ų

I j 
Bažnyčia nori žmonių

do Anykščiuose. Pamėgęs 
savo gimtinės gamtą, mū
sų poetas tyrios širdies 
jausmais apdainavo žavin-

“Kareivis likų Bažnyčia vadovaujasi laikraštis aprašo, kaip jie per Šventąją, kuris pava- 
“Ecclesia horret krikštija savo vaikus.

” — “Bažnyčia' Į krikštynas ateina daž
niausiai artimi

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Trys Duonos Kepalai

' ir pasižada jį auklėti seno- vangelikų bažnyčią Vokie
tijoj.

Spalių 1 d. Berlyne įvy-
- _ _ - - - - — v •

pačią medinę lovą, kurioje 
miegodavo vysk. Baranau
skas, čia stovi tas pats 
stalas, ant kurio buvo su
kurtas “Anykščių šilelis”,

i

HUBSCRIPTION KATES: 
Deeoestic yearly ................ .........
Vorelgn yearly..............................
©omestic once per week yearly $2.00 
Voreign once per week yearly.. $2.50

DARBININKAS
•66 West Eroadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

• Be
go mokyt, o tuo tarpu va> v a, n a. uorių iaiuiuiu
stybė dažnai stumia žmo- ---------------- ---- - .
nes į nusikaltimą ir smur- Garsusis mūsų poetas sukalti rąstai. Tamsus na
tų verčia savo piliečius vyskupas Antanas Bara-

Kaip valstybė, taip ir ti ir grįžti į atgailos ir do- laužyti doros dėsnius, ne-' uauskas gimė ir nemažą
Bažnyčia baudžia savo į- ros kelią. Ji savo bausmė- siskaityti su savo sąžinės dalį savo jaunystės pralei-

Valstybines ir Bažnytines 
Bausmės

statymų laužytojus, bet mis individuališkai pabrė- balsu, 
bausmių dvasia yra labai žia nusikaltimo biaurumą, 
skirtinga. Į žadina nusikaltėlio sąžine,

*1 t* Ir* 4" *4 * j KAIP NAUJIEJI VOKIEČIAIvo negailestingo kietumo pasitaisyt.
ir iš baimės. Ji gerai žino į j
kad tik prievarta ir smur- rūpi fiziškai sunaikint mi
tas tegali sulaikyti jos vai- sikaltėlį, dirbtinėmis prie 
džią nuo per ankstyvo žiu- monėmis pašalint jį iš šio 
gimo. Valstybė suintere- gyvenimo, uždaryt jam

Bažnyčiai niekuomet ne- i PAGONYS KRIKŠTYJA
VAIKUS

mėlis jokio lango.
Šis svirnelis buvo Anta-* 

no Baranausko mėgia
miausia vietelė. Jo viduje 
yra sukrauta daug įdo
mios medžiagos, tampriai 

_ _ susijusios su mūsų poeto
54 ji Anykčių šilelį ir pa- gyvenimu. Čia rasime tą

gentinoje įvyko Eucharis- tybių sostus ir vyriausy- nė. Ne be prasmės Fridri- Dievu ir su ’-------------
tinis Kongresas, Meksiko- bes savo idėjomis, gerai kas Didysis savo testą- Nuo seniausių laikų Kata-, 
je yra planuojami žiaurūs pažįsta idėjų vertę. Jie ži- mente parašė: 
katalikų persekioj i m a i, no, kad idėja galingesnė turi labiau bijoti savo ka- šūkiu 
taip griežtai varžanti tikę- už fizinį ginklą. Kada jie rininkų, negu priešo”. Šį sanguinem1 
jimo laisvę, kad Meksikos mato, kad jų laikinoji idė- testamentą šiuo metu uo- nekenčia kraujo”, 
arkivyskupas Diaz buvo ja (pav. komunizmas) jau liausiai ir plačiausiu mas- . . _ _ vlcIia
priverstas išleisti ganyte- smunka ir prieš ją stoja tu vykdo bolševizmas ir.cija kai kuriuose kraštuo- atviru dangum, kaip rašo jr taip* gražiai apdainavo,
jišką laišką, pasmerkiantį amžiais išmėginta krikš- fašizmas. “Oderint, .dum se buvo labai žiauri, tai vi- tas laikraštis, 41 - •
bedieviškus vyriausybės čionybės idėja, tai jie iš metuant”. ■ 
žygius, ypač mokyklų so- anksto žino, kad kova bus čia, kad tik bijotų”, 
cialistinimo reikale. Dėl nelygi, ir bedievių laikino- Visai kitokios dvasios y- 
tojo laiško paskelbimo ar- ji idėja turės žlugti, arba ra Bažnyčios bausmės. Ba 
kivyskupas priverstas vėl keistis į kokį kitą šūkį, žnyčios organizacija pa- 
slapstytis nuo valdžios a- kurs vėl laikinai patrauk- grįsta savitarpio žmonių 
gentų, kuriems įsakyta jį tų lengvatikių minias. Bet meile, 
suareštuoti. Dėl tokių dra- ir tai bergždžias darbas, 
koniškų žygių iš vyriausy nes tikėjimo idėja stos ir meilės, o nė jų baimės. Ji čios dėl inkvizicijos, tuo 
bės pusės Meksikos gyven- prieš tą naują šūkį ir ii baudžia iš tėviškos meilės tarpu tie patys žmonės,

jiems ir

suinteresuota kova su he- viai susėda ratu po senais vjsa Antano Baranausko 
retikais, ypač su pavojin
gais visuomenės tvarkai. 
Valstybės žiaurumas už
traukė laisvamanių rūsty
bę ant viduramžių Bažny-

ošiančiais ąžuolais ir dai- dvasia. Tai daugelio maty- 
nuoja dainą: “Mums gimė ar bent girdėta, istoriš 
kūdikis”. Taip būk dainuo- koji Baranausko klėtelė, 
davę puslaukiniai senovės Paprastas, nedidelis kai-' 
germanai, kai jiems gini- m0 svirnelis, I 
davęs vaikas. šiandien i___ ,

Paskui uždegamas lau- daug yra. Šiaudinis stogas f 
žas, kuris turįs vaizduoti kirviu 1 

žiu inkviziciją', visai šaltai naujagimio gyvenimą. Po 
žiūri į raudonąją ir rudąją to vienas i 
inkviziciją Rusijoj ir Vo- draugų primena naujagi- tų žmonių proto aptemi- telę aplankusieji.

Tuo pačių laiku, kai Ar- Eedieviai, griaudami vals- žiauresnė ir teroristiškes- taisymo ir susitaikymo su visokius senas mašinas ir tui mes ligšiol dar nepas- jar jaunojo Baranausko 
visuomene, geležgalius. tatėme jokio paminklo, iš- rūbais kiklikčliais foto-

„ v.- ; Viršuje,stikluapdengto-
dintas jo vardu. Tačiau pa- je skrynioje sukrauti kai 
cioje Baranausko gimtinė- į urie Antan0 Baranausko 

šeimos je, toje žemelėje, kurią jis laiškai namiškiams drau- 
Jei viduramžiais inkvizi- draugai. Jie susirenka po mažas mindė, kurią pamilo kita« ronV

“atSvAsii yra kelios mc-
T i • • - -t J v--tXdar ir ien yra gyVaS netos anų laikų pinigų, ti-

neken* S1 P’rmiausiai dėl to aad vaiko knks o vokiško tikę- natūralūs ir brangus pa- k biniai reikme Bara. 
anų lalM valstybe buvo ]imo vardu . Krikšto daly j minkIas> iš kurl0 splndl f afi y ver.

sto Šventojo Rašto liko 
L ciai.

Tūkstančiai didžiojo poe
to gerbėjų kasmet aplan- 

kokių dar ko *4 J° muziejėlį. Ant to 
mūsų tėvynėje Pa^ies stalo, ant kurio Ba- 

” , ranauskas kūrė “Anykš- 
tašyti, senoviškai ^ių šilelį, šiandien guli 
-----------------------  ! storoka knyga. Joje pasi- 

iš kūdikio tėvo kažkokia tamsybe ir rodo rašo visi Baranausko klė- 
-------------------------   Ir tų pa- 

kietijoj. Inkvizicija, kaipo miui jo pareigas. Tada tė-Tną. Todėl nuostabu, kad rašų keliasdešimts tūks- 
bausmė ir tardymo prie- vai pripažįsta, kad šitaip jie vadina save “naujai- tančių.
monė, yra valstybės prasi- pakrikštytas vaikas yra siais krikščionimis” ir no- i Baranausko klėtelę šian- 
manymas, valstybės įsiki- pilnateisis jų šeimos narys ri užvaldyti dabartinę e- ^ien globoja žymusis mū- 

sj rašytojas, kruopštus se- 
;nųjų palikimų saugotojas 
A. Vienuolis-žukauskas.

Kam kada bus proga lan
kytis Anykščiuose, nepa
mirškite apsilankyti mūsų 
didžiojo poeto klėtelėje.

Jeigu prie mano kojų su- 
" l viešpatijų vaini- 

jkus vietoj mano knygų ir 
Štai iki ko kartais priei- mano pamėgimo skaityti, aš 

jvisa tai atstnmčiau.
“M. L. Fenelon.

bės pusės Meksikos gyven- prieš tą naują 
tojai smarkiai sujudo, bet nugalės. Dėlto 
bedievių gauja to nepaiso, pikta ir baugu. 
Jie turi savo tikslą 
voti prieš tikėjimą, ir tas mas sukelia žmonėse reak- dagogiškos.

pasipriešinimą, bausmių tikslas ne gąsdin 
t i, bet įtikinti ir paveikti 
žmogaus sąžinę. Bažnyčia 
niekuomet ir niekam nea
tima galimybės pasitaisy- Šimas į religijos sritį. _
------------------------ ;---- ------ ! Inkvizicijos dvasia arti- je vokiečių dvasioje, 
kams atsako: “su Pilsuds- ma ir šių laikų valstybei, Pačią svarbiąją krikšto 
kiu mes nieko bendra ne- kurios teisė yra atitrūkus dalį atlieka kūdikio tėvas, ko vokiečių stabmeldžių 

Jis tam tikrais ženklais kongresas. To kongreso 
atvaizduoja pagrindinius pirmininkas prof. Haueris 
žmonių gyvenimo ryšius: pareiškė, kad naujoji pa- 
praeities paveldėjimą, gy gonybė turinti įsigalėti vi-

jų tikslas viršyja viską; ei ją bei 
ir žmonių ramybę, ir vals- Jie pradeda patirti, kad 
tvbės saugumą, ir tautos persekiojimais jie atsiekia 
gerovę. Pažymėtina, kad kaip tik priešingo jiems 
bedievių taktika visur vie- tikslo — sustiprina patį ti

' noda. Tikėjimo neapykan- kėjimą. Todėl Rusijos bol- 
ta taip juos apjakina, kad ševikai labai čia apsibrė 
užsimiršta visa kita. Ypa- žia. Kankiniams — kuni- 
tingai juos erzina viešo ti- gams ir pasaulionims jie turim, 
kėjimo pasireiškimai, k. a. sako: 
procesijos, Eucharistiniai 
Kongresai ir t. t. Čia jie 
išeina iš pusiausvyros ii? 
visiškai nustoja sveiko 
proto ir blaivios orientuo 
tės.
••xBet tikėjimo jie bijo, namie ji lietuviai bolševi-

jis mūsų priešas nuo amžinųjų teisingumo 
kaip ir jūsų; bet ką veiks normų. Rekordas už inkvi- 
Smetona su sovietais? Kur zicinį žiaurumą priklauso 
jis dės 150 milijonų rusų ?” bolševizmui ir antroj vie- 
Bolševikai neturi ką atsa- toj — nacionalsocializmui. vą dabartį, ateities viltį ir soj Vokietijoj, o krikščio-

Bažnyčia savo bausmes amžiną klajojimą šventoje nybė jai turinti užleisti dėtų visų 
Krikštas baigia- savo vietą.

negu bausmės nėra kruvinos ir mas pagoniška daina.
• Kaip matome, tas jų va- na profesoriškas protas, 

vartos nusikaltėlio valiai, dinamas krikštas apsuptas -

“mes jums neduosi 
me kankinių vainiko už ti 
kėjimą; mes jus padary 
sim politiškais nusikaltė
liais, kad norite parduoti 
sovietų sąjungą Pilsuds
kiui ar Smetonai”. Kanki- išsižadėti neapykantos. neturi tikslo daryti prie-

K.

Apmąstymas Uždušinei Dienai
Vieną dieną Jėzus Kristus savo apaštalams 

nurodė kilnų ir paguodžiantį pavyzdį, kaip rei
kia ištverti maldoje, kad būti išklausytais. Iš
ganytojas tarp ko kita pasakojo, kad viena? 
žmogus, kurs turėjo gerą priedelį, nuėjo pas jį 
vidurnaktį ir jam tarė: “Prieteliau, paskolink 
man tris duonos kepalus, nes vienas prietelis 
atėjo pas mane iš kelio, ir aš neturiu ko jam 
padėti” (Luk. XI, 5—6). Čia galima matyti di
delį nepatogumą ir nesmagią padėtį vidumak- 
ties metu, kada kas nors iš prietelių ateina pra
šyti ar maldauti kokios malonės. Tat, ir mal
daujamas prietelis prašančiam atsako: “Nebūk 
man įkyrus; durys jau užrakintos, ir mano vai
kai yra su manim atsigulę; aš negaliu keltis ir 
tau duoti” (v. 7). Tačiau, prašantis neapleidžia 
durų ir neliauna garsiau į jas belsti. Ir priete
lis, kad patenkinti maldaujantį, atsikelia iš lo
vos ir jam duoda duonos, kiek reikia.

“Prieteliau, paskolink man tris duonos ke-
| palus.” Taip pat ir mūsi^bičiuliai bei prieteliai, 

esantieji skaistykloje, į mus atsiliepia tokiais 
pat žodžiais. Jiems labiau reikalinga pagalba, 
negu maldaujančiam evangelijoje. Jie į mus vi
durnaktį ir prašo pagalbos, kad sumažintume 
jų baisias kančias. Jie į mus šaukiasi ir mus 
žadina prieteliais, ir maldauja,*kad paskolin 
tume tris duonos kepalus. Dėl to apmąstykime 
tuos maldavimus tų sielų, kurios yra skaistyk 
Joje ir kurios atsiliepia į mus, kaipo savo prie- 
telius, kad joms ateitume į pagalbą ir prigelbė 
tume išsilaisvinti iš skaistyklos.

lystę. Argi jie eitų į pragarą? Tiesiog ne, nes 
tai būtų priešinga Dievo teisybei žmogų amži
nai pasmerkti už paprastą bei kasdienį nusikal
timą. Taigi, turi būti tokia vieta, kur sielos yra 
nuskaistinamos, kad paskui galėtų įeiti į Dan
gaus laimę. Dėl to, gyvendami čia, žemėje, to
kioms sieloms turime prigelbėti, kad jos pasie
ktų dangiškąjį rojų, kur ir mes patys trokšta
me patekti ir palaiminime su jomis drauge gy
venti visą amžinastį. Ištikrųjų, jei mes nesido
mėsime kenčiančiomis sielomis ir joms nepri- 
gelbėsime, tai kokiuo būdu mes patys galėsime 
pasitikėti, kad kas nors po mūsų mirties užtar
tų už mūsų pačių sielas ir, jei mirsime neatli
kę pilno užganapadarymo, kokiuo būdu galėsi
me be skaistyklos gauti amžinąją užmokestį 
Dangaus Karalystėje ?

Tik apmąstyti mūsų pačių kūno dalis, o ma
tysime narių simpatiją dėl viens kito, kaip na
riai patarnauja viens kitam. Pavyzdžiui, jei 
ranka yra sužeista, argi akys rūpestingai ne
žvelgia į žaizdą? Argi liežuvis nekalba apie rei
kalingą pagalbą? Argi kojos nesijudina, kad ei
ti ir gauti gyduolių? Argi kita ranka nepriduo
da reikiamųjų gyduolių?^ tai atsižvelgus, visa 
susiderina į vieną. Ir taip, — visi gyvenantieji 
žemėje, kenčiantieji skaistykloje, ir tie palai
minti Dangaus laimėje, yra vieno kūno nariai. 
Taigi, tarpusavė simpatija, užuojauta ir meilė 
turi visus sujungti į vieną.

Skaistykloje kenčiančios sielos į mus šau
kiasi, atsiliepdamos? “Prieteliau!” Nes mes e- 
same su jomis kūniškai artimi, nes turime žmo
giškąją prigimtį, bendrą su jomis, ir lygiai, 
kaip jos, esame pirmutinių tėvų ainiai. Be to,

“Prieteliau!”
“Prieteliau!” Taip į mus atsiliepia ir šaukia- i 

si mūsų pagalbos tos sielos, kurios baisias 
kančias kenčia skaistykloje. Jos ir mes esame! 
nariais Kristaus Visuotinos Bažnyčios, kuri 
bus iki pasaulio pabaigai, būtent, kaipo: 1) Ko 
vojanti Bažnyčia žemėje; 2) Kenčianti Bažny
čia skaistykloje; ir 3) Garbingoji Bažnyčia 
danguje. Dėl tos trieilės reliacijos, tikime, kad 
yra vieta, vadinama skaistykla, kur eina tie,
kurie mirė kasdieninėse nuodėmėse, kad ken-! 
tėti, kol pilnai atsiteis Dievo teisybei.

Jei kas apleidžia šį gyvenimą, žinodamas 
skirtumą tarp gera ir bloga, toks negalės regė- i 
ti Dievo veido, kol nebus padarytas pilnas už- 
ganapadarymas. “Vargas mums”, sako Šv, 

i Bernardas, “Jei mūsų gyvenimo dienos baigsis 
ir mūsų atgaila nebus atlikta, nes paskui reikės 
nusityrinti bei nusiskaistinti per ugnį, kuri y- 
ra baisesnė, negu manyta gyvenant šiame pa
saulyj.” Kartais girdime žmones pasakojant? 
kad nėra svarbu, kaip ilgai reikės skaistykloje 
būti, by tik pabaigoje galima būtų eiti į dan
gų, bet tokie visai neapmąsto baisių kančių, 
kurias po mirties reikės kęsti skaistykloje, 'to
kie turėtų paklausyti vieno maldingo Dievo 
tarno, kurs sako: “Tu, kurs nedrįsti vieną savo 
rankos pirštą įdėti į ugnį, visgi pritiktų tau 

i patirti, kaip trumpai galėtum pakęsti ugnį.”
Šv. Raštas ir Bažnyčios tėvai mokina, kad 

ij skaistykla tikrai yra. Net pats protas mums 
sako, kad turi būti skaistykla. Tie, kurie nepa- 

i pildė mirtinosios nuodėmės ir, jei mirė be mir
tinosios huodėmės, tačiau, kurie nėra laisvi 
nuo paprastų kasdieninių nusikaltimų, kur gi ( —c ------- r------------, „ , — _------

j tokie eis? Į Dangų? Tai negalima, nes sutepti i yra dar artimesnė giminystė tarpe mūsų ir 
«ir netyros širdies negalės įeiti į Dangaus Kara kenčiančių sielų skaistykloje. Daugelis iš mūsų

• b

per mirtį prarado gal tėvą ar motiną arba abu
du, bei kitas gimines; daugelis iš mūsų per mir
ti neteko savo gerų draugų ar bičiulių. Gal tos 
sielos dar nėra skirtos į amžinąją laimę. Gal 
daugelis iš jų kenčia skaistykloje dėl nusižengi
mų, padarytų iš mūsų pačių kaltės. Tat, išgirs
kime jų gailestingą verksmą: “Pasigailėkite 
mūsų, bent jūs, mūsų prieteliai”. (Job. XIX, 
21).

“Paskolink man”
Maldavimo šauksmas yra: ‘Paskolink man!’ 

Jos šaukiasi į kiekvieną iš mūsų: “Paskolink!” 
Tačiau, jos nešaukia: “Duok!” Taigi, kenčian
čios sielos skaistykloje neprašo ir nemaldauja 
pagalbos iš mūsų be atlyginimo arba be atmo- 
kėjimo, bet maldauja joms tik paskolinti mūsų 
pagalbą. Reiškia, jei joms kuomi nors prigelbė- 
sime bei duosime pagalbą, tai visa bus mums 
grąžinta su nuošimčiais. Kenčiančios sielos net 
kai būna skaistykloje, už mus dažnai užtaria 
pas Dievą ir mums gauna daug nuopelnų ir ma
lonių. I

Šv. Kotryna iš Bolognos duoda liūdymą, kad 
ji gavo daug malonių nuo kenčiančių sielų skai* 
stykloje; ji gavo iš jų net tokias malones, ku
rių negalėjo gauti per užtarymą šventųjų, e- 
sančių Danguje. Dėl to, stengkimės išgirsti jų 
maldaujantį šauksmą: “Prieteliau, paskolink 
man tris duonos kepalus”.

Pirmas “kepalas” — šv. Mišių auka
Tridento Santaryboje Šventoji Bažnyčia ga

lutinai paskelbė, kad išganinga pagalba ken
čiančioms sieloms skaistykloje yra Šv. Mišių 
auka. Vienas maldingas Dievo tarnas kilniai 
išsireiškia: “Šv. Mišių auka yra daugiau pa
tinkanti Dievui, negu kad Jam aukotume tūks
tantį sedafimų pasaulių”, šventieji Bažnyčios
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Iš Po Mano Balanos

vienas

atė-

I

I

“Tu taipgi

R
(Bus Daugiau)* I

t
i

Šioje brošiūrėlėje kan. prof. F. Kemėšis aiškiai

ne vien gėrės 

ir uolesniu lie

siskyrusi su kūnu. Prana- 
Zakarijas, dvasioje

Lietuvybės išlaikymo klausimas mūsų išeivijai 
kančias užsipelnė labai svarbus ir su juo mes visi turime būti susipažinę.

.\vuiuuad j k a lietuviu aiaaiui, iuuį 

ražantėlis jo dūsiai ir vaidintu- Į
• ‘

vei.

— 85 —
Ražantėlis yra brangus daiktas 

lietuviui kaipo katalikui, bet da 
brangesnis kaipo lietuviui. Kuo 
Nemunas yra lietuvio kraštui, tuo

* * *
Per daug metų lietuvius germa • apsisukęs tą patį sumanymą vi-

manyda-

lietuvį;
da dau- Lietuvos vėliavą.

Tinginystė — jauno žino- 
gaus kapai. M. Sigumi.

įgiau gerai žinodamas prigavęs i 
ki šiol neįveikiamą germaną.

♦ • «
Germanai mane, kad tokias 

minkštas sąlygas tik jiems Gedi- 
' minas dainuoja. Ir dėl to su mie- 
. lu noru sutinka. Visai ką kitą 
galvoja Gediminas. Ant tų pėdų

Dabar jau ne Gediminas jų, •» 

tik Gedimino jie klausyti turėj< 

Jei ne, — rimbu!
* * *

Gi tuo tarpu doros visą dalyką 

atiduoda Pranciškonams, bet y. 

pač Domininkonams.

* * ♦

Šieji vienuoliai pirmu kart, kai

duoda jiems laiko atsikvėpti ir 

grynai savo apšvietos lizdeli už 

mėgsti.
sį: * *

Šių istorjos faktų šviesoje, tik, 

i-am lietuviui ražantėlis pasidaro 

Ja brangesnis.
* * *

Vadinasi, lietuvis, kalbėdamas 

ražantėli turi akyse net dviejų 

dvasios ir tau

tos. Jį tikrai ir dievotai kalbėda 

mas turi patapti 

uiu kataliku, bet 

tuviu.
* *

Nežinau kaip kam, gi man ra
žantėlis nei biskį nepigesnis už

i **

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

• < * 4 •

siems anų laikų kultūringiems 
įmonėms išgarsina.

* * *
Reiškia, kas tik nori ir naudin

gu likti, lai Lietuvon traukia.

» ♦ ♦
Ir pradėta eiti. Germanas vie- 

nas-kitas; o italai, anglai, o ypač- 

i asai šimtais tūkstančiais.
♦ * ♦ ’

Ką nūnai daro Amerika, tą a- 

nuomet padarė Gediminas; Ir po 

šiai dienai Gedimino apgriuvusių 

‘■pylių” viršūnės da stūkso. Ado

maitis, Petraitis, Simonaitis, Sc 

capinavičius, — iš Italijos anuo 

' niet atpyškėjo; Muckus, Suckus, 
!Struckus, — iš Anglijos; Dereš- 

I pAvičius, Kaniąevičius, Valavi- 

■ irius, — iš Rusijos. Ir taip toliau

* * *
Neilgai trukus germanai savo

i

|

nai persekioja ir neigia. Visaip 

ir dažnai jų atsikratyti laiko ne

gaišta. It tyčia, kiek kartų mė

ginta, tiek kartų nepataikinta.

» ♦ »
Reikėjo laukti Gedimino, šios 

pergalės vainikas jam tenka. La

bai žingeidus įvykis.

♦ * ♦

Kaipo gudrus lietuvis tuojau j j 

r-.'.tėmija, jog atsikratyti germanų; 
jėgas, jokiu būdu negalima. Baisi 

galybė. Ko nepajėgia nukirsti 

kardu ar nudurti iešmu, tą atsie

kia da ilgesniu liežuviu, visiems. 

■ > ypač popiežiui bemeluodami, 

jog jie tik stabmeldžius Kristaus 

avinynan varo.

* * *
Kad užbėgus jiems už akių, tik 

pagalvok, ką darc- Gediminas!

* * *
Gerai, sako, jūs aukštai išauk

lėti žmonės. Lietuviai toli gražu 

ne jums lygūs. Eikš Lietuvon vi

si. Tik, kam jums vis taip kariau

ti? Vietoje keršto, štai ve jums 

p.siulau da geresnes sąlygas. 

Verskite kalnus, išlyginkite pa

kalnes; kasinėkite griovius, džio

vėkite pelkes: rauskite kelmus, 

arinėkite dirvonus; rankiokite us
nės ir valkūnus, nusekite man" Lietuva stovi, pradeda tikrą Kn- 

žemę rudens ir pavasario sėliais, staus meilės 

Tik pažiūrėkite į Lietuvos upes, 

ežerus, -— kiek žuvies! Tik pa

žvelkite j Lietuvos miškus. — 

kiek juose gero! Statyba, sodai, 
keliai, mokslas tik tokių, kai jūs. 

ir laukia...
įc sį: %

ši sumanymą germanams nugir- 

Lis. iš nagi] iškrito durtuvas, o 

liežuvis apsalo iki šiol da negird-"' 

:u smaguriu. Iki dabar jų neap

kęsta o dabar ve su jais, kai si 
troliais besikalbama.

* * *
Gi "š šalies žiūrinčiam atrodė, rūšių paslaptis.

Kad kur-kas daugiau krikščioniš

kos artimo meilės buvo stabmel

džio Gedimino krūtinėje, negu 

krikščionio germano širdyje.
* # #

Germanai nudžiugo, 

mi apgavę necivilizuotą 

o Gediminas nudžiugo

». h 1 “Nužengė j pragarus”. 
Kristus, sako Šv. Povilas 
Apaštalas: “Patsai save 
išnaikino prisimindamas 
tarno išvaizdą, tapdamas į 
žmones panašus ir sulig 
išviršinės išvaizdos rastas, 
kaip žmogus; Jis pats sa
ve pasižemino, pasidaręs 
paklusnus iki mirčiai, mir
čiai gi kryžiaus. Todėl ir 
Dievas Jį išaukštino ir do
vanojo Jam vardą, kurs

viršesnis už visus vardus, 
kad Jėzaus vardan pri
klauptų visoks kelis dan
guose, ant žemės ir praga
re, ir kad kiekvienas liežu
vis išpažintų, kad Viešpats 
Jėzus Kristus yra Dievo 
Tėvo garbėje”. (Pil. H, 7— 

111).
Ta Išganytojo garbė pra

sidėjo dar Jo kūnui begu
lint karste, sunkiu akme
niu prislėgtame, dar sar-

. i gams mirusį Viešpatį Jėzų 
)r a» .K. galas Lietuv, caram. di ir naktį besergint. 

bevaldant ir ypač spaudos nete w,
kus. kur Lietuva ir jos lietuviai, ^ad Jo Švenčiausia Siela, 
būtų pakliuvę, jei ne ražantėlis? persiskyrusi SU kūnu —

* * * j “nužengė į pragarus”, kaip
Ir taip mažai kam skaityti me-, skelbia toliaus Apaštalų j

kant, spaudai užsidarius, skaity

mas visai pranyksta. Gal 

iš šimto skaityti moka.
* * ♦

Juk iš Amerikos laiškui 

jis reikėjo ne tai, kad eiti, bet 

važiuoti, kad privažiavus mokan- 
klaidą įsitėmijo. Bet jau pervėlu.11j perskaityti laišką.

♦ * *

Ačiū ražantėliui, lietuvis ir čia 

Tautiškai nemiršta. Tamsios Lie- 

tivos mamytės, nors daugiau 
gal ir nieko neišmanė, bet išmanė 

mokėt ir kalbėt ražantėli.

* # *

Ne vieu pačios kalba ir gieda, 
bet ir savo dukteris jį pamylėti 

ir kalbėti ragina ir verčia.
* * *

Lietuvos neva tautiški chorai

Sudėjimas.” •
“Ne į pragarą nužengė 

Kristaus siela, kur prakei
ktieji niekad neturės lai
mės matyti Dievą, Tiesa, 
neregėti Dievo buvo liūd
nas visų sielų likimas, kol 
Kristus savo kančia ir

i mirtim ant kryžiaus ne
permaldavo užrūstinti Die
vo teisybės, sielos vienok 
teisingų žmonių nebuvo 
sykiu su nedorėlių sielo- nurodo pavojų mūsų išeivijai. Jis, nurodęs pavojų, pa 
mis, kurios savo blogu gy- taria kaip jo išvengti, 
venimu ir atkaklumu am-

, žinąs
(Sielos atgailą dariusios vi- Susipažink ir Tamsta, brangusis skaitytojau. Įsi- 
są savo gyvenimą pirmųjų gyk šią brošiūrėlę šiandien. Kaina 5c. Siųsk 7c. pastos

per savo kruviną kančią ii 
įnirtį ant kryžiaus atidarei 
uždarytus dangaus var* 
tus, “nužengė į pragarus’*! 
pranešė jiems linksmą ži-» 
aią tiems, kurie Jo ilgėjoj 
ir laukė per ilgus amžius 
Kristus jiems pasakė 3
Greit ateis mano iškilmine 
ga dangun žengimo diena," 
apiplauti mano krauju ly« 
dėsite mane, kuomet ženg* 
siu sėstis Savo Tėvo deši
nėn, kaip skelbė apie ma, 
ne Pranašas: “Užžengei 
ant aukštybės, paėmei su* 
imtuosius, davei dovanas 
žmonėms. (Ps. 67, 19).

Dabar gerbiamieji, šių 
straipsnių skaityt o j a i, 
perskaitę šiame straipsny
je, nors aplamais bruožais 
išreikštas mintis, apie Kri
staus palaidojimą ir nu
žengimą į pragarus, pa
svarstykite, ar gali būti 
kas nors šiame tikėjimo 
punkte priešingo mokslui.

Mums visiems yra labai 
gerai žinoma, kad ir pa
saulinės valstybės, kurios 
turi išleidusios įstatymus 
ir nustačiusios tvarką, su- 
ng kurios jos piliečiai turi 
gyventi ir tuos įstatymus 
užlaikyti. Neužlaikančius 
tų įstatymų ir ardančius

^valstybės tvarką irgi sulig 
įstatymų baudžia kalėji
mais. Lengviaus prasižen
gusius prieš įstatymus 
baudžia lengvesniu ir 
trumpalaikiniu kalėjimu. 
Sunkiai nusikaltusius kri
minalistus baudžia ilgu, 
sunkiu kalėjimu, arba net 
mirtimi.

Ta pati tvarka yra ir 
dvasinėje Dievo karalijoje. 
Tad čia nei kiek ir nesi
priešina mokslui nei svei- 

jkam protui, jeigu tikėji- 
! mas mokina, kad yra bau
smės vietos, kur Dievas 
baudžia po mirties tuos, 
kurie Jo įsakymus ir nus

tatytą tvarką laužo ir ar- 
i do.

> 
f

Į 
tėvų:Adomo ir Ievos; Tei- ženklą su persiuntimu ir gausi šią turiningą brošiurė- 
cino-n natriiarlrn • ' Ahplin u

“DARBININKAS”
So. Boston, Mass.

evangeliją da pu 

siau stabmeldžiams lietuviams 

garsinti ir aiškinti. atsirado bažnyčiose. Tai čia, kur

* * * jaunimas nubėgęs ir rąžančių be-

Kitaip sakius. Domininkonai giedodamas išganė ne vien dva 
apgina Lietuvą nuo germanų i.»‘ sios. bet ir tautos dūšią.

Kaip apsisuki po plačią Ameri

ką, net šiurpas sukrato, kas mū

sų tautiečių būrelyje daros. Be 
niekur-nieko tieji patys lietuviai, 

į ką pirmiau už savo tikybą ir tau

tystę galvą guldė, dabar tik kai 

pypkės dūmą nupučia ir per nie 

ką palaiko.
* * *

Ką daryti? Laikraščiai nuolatos' 

pavojaus pasėkas seka. Susirinki 

mai, seimai oratos šaukia. Rodos 

ir patsai oras tais obalsiais apte
męs. Tėvai, motinos, jaunime 

tverkitės už ražantėlio! Tai jau 

tik vienintelis mūsų išganymas 

tautiškam laivui ant svetimos ju

ros uolos užplaukus.

singų patrijarkų: Abelio, ję tuojaus.
Seto, Nojaus. Abraomo, 
Izaoko, Jokūbo, Juozapo, 366 W. Broadvvay, 
Mozės, Pranašų, Šv. Jono-------------------------
Krikštytojo, visų gerų žy- žengė Kristaus siela, per- kyti kaliniams atleidimą 
dų, net ir pagonų, kurie 
teisingai gyveno ir mirė, šas 
kurių vardai vienam Die- matęs tą paslaptį, šaukė 
vui težinomi, laisvos nuo; Išganytojui: 
kančių tūla laime džiaug-jsavo įstatymo krauju iš- 
gėsi, kokią galima yra be leidai savo kalinius iš gilu-i 
dangaus linksmybių, 
vietą, kur jos 
šventasis Raštas 
“pragarus” (Ep. 
būtent žemesnes 
dangaus karalijos.” 

lt

Tą mos”. (IX, 11.) Pats Kris- 
gyveno tus apsakė savo į pragarus 
vadina nužengimą, kad Nazarete 
IV, 9). Izajo pranašystę pritaiki- 
vietas no prie savęs: “Viešpaties 

'dvasia ant manęs, todėl 
Į tas tai vietas ir nu- patepė mane; siuntė apsa-

Į atleisti suspaustus į liuosy 
. bę, apsakyti maloningus 
| Viešpaties metus ir užmo
kėjimo dieną.” (Luk. IV 
18).

“Žemė jau matė Išgany- 
Itoją, bet teisingųjų sielos 
buvusios tamsybėse nieko 
dar nežinojo apie atėjimą 
Mesijo, Kurs buvo tautų 
Jaukiamas, reikėjo ir joms 
pranešti tą linksmą nau
jieną. Kai tik Išganytojas i

Daktarai — Šv. Gregorijus ir Šv. Jeronymas —- 
sako, kad sielos, dėl kurių Šv. Mišios yra au
kojamos, ir dėl kurių kunigas daro memento 
(atminimą), jokių kančių nedatyria Šv. Mišių 
metu.”

Didelė sieloms pagalba yra duodama, jei, po 
konsekracijos, Brangiausias Kraujas kielike y- 
ra už jas aukojamas. Jei kas užprašo Šv. Mi
šias už sielas skaistykloje, tas pelno daug ma
lonių. Tuo būdu daugelis žmonių gavo daug y- 
patingų malonių. Taip pat Šv. Mišių išklausi- 
mas už kenčiančias sielas skaistykloje atidaro 
malonių šaltinį tiems, kurie Šv. Mišių išklausi- 
mą už jas aukoja.

Rašoma gyvenime vieno šventojo kapucino, | nime te prisitaisymo ir ant greitųjų priimdavo 
kuriuo buvo Šv. Fidelis iš Sigmaringeno, kad Šv. Komuniją. “Tu buvai prietelis mano gyve

nime”, siela pašaukė į jį, “dėl to aš maldauju, 
tavęs, kad ir dabar pasiliktum mano prieteliu- 
mi. Tat, priimk Šv. Komuniją už mane vieną 
kartą su dideliu pagerbimu ir maldingumu. Aš 
tikiu, kad tai užteks, kad mane išlaisvinti iš 
skaistyklos ir atsiteisti už pirmesnį mano ne
paisymą ir atšalimą.” Tas Dievo tarnas išpil
dė tos sielos prašymą. Ir štai, ta siela tapo iš
laisvinta iš skaistyklos ir šventąjam apsireiš
kė neapsakomoje grožybėje, ir kilniai atsidėko
dama, džiaugsmingai atsiliepė: “Pagaliau aš 
regėsiu Meilingojo Išganytojo veidą. Ir amži
nai būsiu dėkinga tau, mano brangus priete
liau, už Šv. Komunijos malones, aukotas už 
mane.”

Ne veltui Šv Bonaventūra kalba: “Meilė turi 
versti tave priimti Šv. Komuniją, nes nieko ki
ta nėra išganingesnio dėl kenčiančių sielų iš
laisvinimo iš skaistyklos”.

Pelnimas atlaidų dėl7 kenčiančių sielų skais
tykloje daug joms prigelbsti, jas net išlaisvina1

I

viena mirusi konvertite dažnai apsireikšdavo 
v venai savo giminaitei (kuri ją gyvenime moki

no reikalingų katalikiškiį tiesų, kad galėtų pe
reiti į Katalikų Bažnyčią), ir skaudžiai nusis 
kųsdavo, kad turi kentėti baisias kančias skais
tykloje. Apie tai dažinojęs, Šv. Fidelis prižadė
jo prigelbėti konvertitės sielai. Ir nuo to laiko 

L konvertitės siela daugiau neapsireiškė savo gi
minaitei. bet griaudžios lamentacijos buvo gir- 

L dimos kapucinų vienuolijoje. Tada Šv. Fidelis 
•I įsakė kunigams vienuoliams kas dieną laikyti 

. į Šv. Mišias už konvertitės sielą, kol ji duos žen-
Iklą, kad jau yra išlaisvinta iš skaistyklos. Vos 
F tik pirmą dTeną Šv. Mišios buvo atlaikytos už 
konvertitės sielą, ji apsireiškė vienuolijoje, kur 

‘ pasirodė skaisti, ir tarė: “Dabar esu išlaisvinta 
iš skaistyklos ir galiu eiti į Dangų, ir ten nenu 
stojančiai aš melsiuos už savo geradarius’*.

' Antras “kepalas” — kasdienine malda.
Antrą kepalą, kurį turime aukoti už ken- 

l čiančias sielas skaistykloje yra kasdieninė mal

da. “Yra šventa ir išganinga mintis melstis už Į iš skaistyklos kančių. Vieną kartą šv. Marija labdarybės bei be išmaldos davimo negali būti 
permaldavimo ir palaiminimo. Taigi, Šv. Tomai 
Akvinietis visai neabejoja, tvirtindamas, ir dėl 
permaldavimo duodamas didesnę vertybę labi 
darytei tei išmaldai, negu pačiai maldai. Dau
gelis mirusiųjų maldavo tų, kuriems apsireiš- 
kė, kad jų naudai duotų išmaldą, pamaldūs as
menys beveik visada duoda gausią išmaldąj 
kenčiančių sielų išlaisvinimui iš skaistyklos* 
Savo pamoksluose, šv. Ambrozas pataria iš
maldos davimą, aukojant už kenčiančias sielaą 
skaistykloje. v.

Viena kenčianti skaistykloje siela apsireiš
kė Šv. Margarietai iš Kartenos ir tarė: “A, jei 
žmonės žinotų, kaip iš baisių skaistyklos kan
čių išlaisvinti sielas, kai jie yra labdaringi pa
galbos reikalaujantiems tei įpuolusiems į var
gą, ir kokius turtus jie laiko sukrovę, visą, ką 
turi, jie aukotų prigelbėti sieloms, kurios ken
čia skaistykloje.

Tat, stengkimės suprasti, kaip reikalinga y* 
ra pagalba kenčiančioms sieloms skaistykloje, 
kurios į mus šaukiasi: “Prieteliau, paskolink 
man tris duonos kepalus!” A, aukokime tas vi-v 
sas malones ir dovanas, kurias gauname iš Šv« 
Mišių aukos, iš Šv. Komunijos, iš karštų maldų' 
ir nuopelnų, ir iš labdaringų gailestingumo dar
bų bei išmaldos — tai visa aukokime kenčiant 
čioms sieloms, kad jas išlaisvinti iš skaistykloj 
baisių kančių. Kai jos per mūsų pasiaukojimus 
ir gerus darbus bus išlaisvintos iš skaistyklos 
ir kai įeis į Dangaus Karalystę, ten jos mels 
Visagalio Dievo, kad mus užtarti, kad mūsų gy
venimą palaiminti, kad laimingai mirtume, ifl 
paskui, kad vienybėje su jomis galėtume mūsų 
Sutvėrėją nesibaigiamai garbinti Dangaus Kai 
ralystęje per visus amžių amžius.

mirusius” (2 Mach. XII, 46). Taigi, kas dieną! Magdalena de Pazzi, ir kitos seserys iš jos vie- 
melskimės, maldaudami, kad Meilingasis Išga -! nuolijos buvo sutvirtintos ir padrąsintos jų uo- 
nytojas Švenč. Sakramente būtų gailestingas' lume pelnyti atlaidus dėl sielų skaistykloje. Po 
kenčiančioms sieloms skaistykloje. Stengkimės mirties vienos iš seserų, šv. Marija Magdalena 
už jas aukoti Šv. Komuniją; atlikime Kryžiaus aukojo visus atlaidus, kokius tik galėjo pelny • 
Kelius, prie kurių atlikimo yra pridėta daugelis 
atlaidų. Taip pat nepamirškime ražančiaus už 
jas atkalbėti, nepamirštant už jas aukoti trum
pų maldelių, kurios yra su gausingais atlaidais, j

Pagal pal. Blozijų, maldingam Dievo tarnui 
apsireiškė viena siela iš skaistyklos ir nusis
kundė apie baisias kančias. Ji pasisakė, kad 
kenčia ugnies baisias kančias dėl to, kad gyve-

« •

ti, už mirusios sesers sielą. Tada ji nuėjo į baž
nyčią pamatyti mylimos sesers palaikų. Kai 
tik ji prisiartino prie katafalko, ji regėjo miru
sios sesers sielą skriejančią į Dangų. Apimta 
didelio džiaugsmo, Šv. Marija Magdalena pa 
šaukė: “Sudiev, mylima sesuo! Sudiev, palai
minta siela! Tavo lavonas dar nėra įleistas Į 
duobę, o tu jau įeini į Dangų!”

Tai toki yra atlaidų didelė galybė! Pagal 
mūsų Išganytojo apsireiškimus Šv. Marjjai 
Magdalenai de Pazzi, pelnyti atlaidų nuopelnai 
buvo duoti tai mirusiai seserei tik po penkioli
kos minutų buvimo skaistykloje, nes gyvenimo 
laike ji buvo labai uoli atlaidų pelnvme dėl ken
čiančių sielų skaistykloje.

Trečias “kepalas” — išmaldos davimas
Trečias kepalas yra išmaldos davimas —gai

lestingumo dvasiški ir labdaringi darbai. Ken
čiančioms sieloms skaistykloje galima prigel
bėti prisimarinimo būdais. Ir tai visa aukoti 
kenčiančių sielų išlaisvinimui iš skaistyklos. 
Nė joks kitas labdaringumo darbas Šventąja- 
me Rašte nėra taip išaukštintas ir nėra taip į- 
vertintas ir patariamas, kaip išmaldos davi
mas. Ekleziastiko knygoje skaitome: “Vanduo 
geso degančią ugnį, ir išmalda priešinasi nuo 
dėmėms” (III,33). Tai reiškia, kad bausmė yra 
už nuodėmę. Ten pat ir vėl skaitome: “Ir betur 
čiui ištiesk savo ranką, kad tavo permaldavi
mas ir palaiminimas būtų tobulas” (VII, 36). 
Vadinasi, kad Šventoji Dvasia nurodo, kad te
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į mobilis sužeidė, ar kas ki- 
I tas jam atsitiko.ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ

KOLONIJOSE
 -  - ------ L

TIKRAI KRIKŠČIONIS- žmonės nelaimingai ligonei 
KAS DARBAS padavė brolišką krikščio- i 

laišką pagelbos ranką.
Tai pagirtinas ir gražus

* *

Nedarbas šioje kolonijo
je šiais laikais padidėjo 
Yra žmonių, kurie per ke
lis metus kaip nedirba.

S.

mas yra ar labai arti ar 
visai priėjęs prie danties 
gyvonies, nervo, ir ligas 
gaminančiais perais, bak- 

, terijomis, užkrėtęs gyvonį. 
Bet daugelis dantų pra-’ užkrėsta gyvonis suserga,

C.

Worcester, Mass.
Vargiai rastume kitą to- darbas.

kią lietuvių koloniją kaip/ Vakare suvažiavo šau- 
kad yra Worcester, Mass. niais automobiliais gra- 
Nedve jojant, galima šaky- žios publikos. Kalbėtojais 
ti, kad čia yra tikrai rink- buvo klebonas kun. Petrai- 
tinių lietuvių kolonija! Tik tis ir gerai žinomas advo

katas p. Mileris. Abudu 
pasakė tam vakarui pritai
kintas gražias prakalbas. 

Šv. Kazimiero par. cho
ras, vedamas gabaus muzi-' 
ko vargoninko Žemaičio, 
sudainavo keletą gražių

v •

pažvelgus į jų trumpą pra 
eitį, kokių gražių darbų y- 
ra nuveikę tos kolonijos 
lietuviai! Kokias stambias 
sumas pinigu yra aukavę 
Lietuvos reikalams! Ko
kias puikias įstaigas — 
klubus su puošniais vasar- dainelių, gražia lietuviška 
namiais yra įsistasę mūsų tarme ir armoningai. Šis 
broliai worcesterieciai ko choras beveik vien iš čia 
gali tik pavydėti net di- gimusio jaunimo, bet gra- į 
džiosios lietuvių kolonijos žiai ištaria žodžius, o tąsi 
kaip, kad New Yorko ir labai pagražina pačią mu-| 
diicaga. ziką. Reikia džiaugtis, kad'

Kiek čia gražaus sveiko čia gimęs jaunimas įverti- 
jaunimo! kokių gražių ir na savo tėvų kalbą ir jos 
skaitlingų chorų ir gabių grožį. Lietuviai turėtų sa- 
muzjkališkų jėgų!

Garbė tėvams ir tai jau
nuomenei, kuri priklauso 
lietuviškai veiklai. Stip- 
riausis įrankis įsilaikymui 
nuo ištautėjimo yra mūsų 
galingieji liaudies muzikos kuris priklauso prie lietu- 
akordai, kurie palaiko mū- viškos veiklos arba chorų; 
sų merdėjančią išeivijos jis visai skiriasi nuo tų, 
lietuvystę. kurie nepriklauso.

Didžioje ir Mažoje Lie- | Taip, čia daug ko gra- j 
tuvoje mūsų kalba išsilai- gaus yra, bet tik vieno dar 
kė dėlto, kad ten dainavo- trūksta, vienybės! 
me liaudies dainas ir klau
sėmės savo tėvelių ar se
nučių senoviškų pasakų...

Spalių mėn. 21 d., Mairo
nio Parke buvo surengtas 
piknikas, lietuvių šelpimo 
draugijos, naudai jau se
nai sergančiai jaunai pa
nelei, kuri prispausta ne
laimingos ligos nebeturėjo 
iško besigydyti.

Visi vietiniai profesio
nalai, biznieriai ir šiaip
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vo vaikučius siųsti prie i 
lietuvišku choru, kurie tenlietuviškų chorų, kurie ten 
gauna gražų dvasišką pe
ną ir švelnų muzikališką 
auklėjimą.

Teko pastebėti jaunimą,

į

NORWOOD, MASS.
Spalių 17 d., įvyko Mer

ginų Sodalicijos Whist 
Party, kur buvo labai pa
sekminga. Visi atrodė pa
tenkinti — ypatingai tie, 
kurie laimėjo nepaprastai 
geras dovanas. Bronislo
vas Červokas labai nuo
širdžiai padėjo Sodalie- 
tems, vadovaudamas va
karėly.

Sekmadienį, spalių 21 d., 
Šv. Cecilijos (parapijos) 
choro susirinkime tarp ki
tų svarbių nutarimų nu
tarta surengti stalą para 
pijos fėruose. Fėrai prasi
dės lapkričio 11 ir tęsis i- 
ki 18 dd. Choro fėrų komi: 
sijoje yra penkios mergi 
nos ir penki vaikinai. Ma
tyt, kad jie labai nori pa
daryti naudą savo bažny
čiai, nes kai kurie patys 
pasidavė dirbt.

E. d. M.

KAIP GYVENA TURTIN
GIAUSIAS PASAULYJE 

ŽMOGUS

_ deda bijoti šilto ar šalto, įjoję įvyksta, taip sakant,
DANTŲ SKAUDĖJIMAS vyzdį, paimkime šį labai rūgštumų ar saldumų, jdpgimas, '

----------- i paprastą atsitikimą. Daž- vien dėlto, kad jie jau yra ckaudėiima
» n r x_____ x_________ ___________ _____• _______ , • •.___

kas ir sukelia 
.. Tik du daly-

RašoDr. P. G. Luomons, nai žmonėms pasitaiko ne- nesveiki, yra, taip sakant, ku dantų gydytojas tegali

Kun. Petraitis tą vakarą 
savo gražioje kalboje pa
sakė: nors mes kaip kadai 
ir sueiname į krūvą ben
druose reikaluose, bet vis 
dar turime keršto aštrius 
peilius su kuriais gatavi 
viens kitą nudėti!

Tai ištikrųjų dar yra 
pas mus užsilikęs nekul
tūringas Įprotis.

Taigi kultūrinkimės, ne
kerštaukime vienas kitam.

KUN. DR. BONAVENTŪ Vieni kitų pažiūras kriti- 
ROS PAULIUKO, O. P. kuokime kultūringai. Ne- 

MISIJOS j kenkime vienas kitam, nes
turime suprasti, kad esa
me vienos kilmės ir vieno 
kraujo. O vieningai ir kul
tūringai dirbdami, nudirb
sime didžiausius darbus 

i sau ir savo tėvynei Lietu
vai. Worcesteriečiai! Mes 
visur buvome pirmutiniais 

i lietuvių veikloje, būkime 
ir bendrumo reikaluose 
pavyzdžiu visoms lietuvių 

j kolonijoms.
Pr. Rimkus, Artistas

Spalių 14 — 21 dd., Švento 
Kryžiaus Bažnyčioje, 
Chicago, III. |r-

Spalių 22 — 28 dd., Švento 
Petro Bažnyčioje, De
troit, Mich.

Lapkr. 4 — 11 dd., Dievo 
Apvaizdos Bažnyčio
je, Chicago, UI.

Lapkr. 12 — 18 dd., Šven
to Mykolo Bažnyčio
je, Chicago, UI.

Lapkr. 19 — 27 dd., Šven-, 
to Kazimiero Bažny
čioje, Pittsburgh, Pa. I

Lapkr. 29 — Gruod. 8 dd.. 
Nekalto Prasidėjimo 
Švenč. P. M. Bažny-

LAWRENCE, MASS.
Spalių 20 d. keletą vaiki

nų ir merginų buvo išva- 
čioje, Cambridge, Ma- žiavę pasivažinėti automo- 
ssachusetts. biliu. Nuvažiavo i Lowell

I

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S PACA STREET,
BAT.TTMORE MD

biliu. Nuvažiavo į Lowell 
i šokius. Bevažiuodami su
sidūrė su policijos auto
mobiliu. Daugiausia nu
kentėjo Juozas Rudžius ir 
Elzbieta Vaitkevičiūtė.

———

Turtingiausias pasaulyje 
žmogus, be abejo, bus Hy- 
derabado Nizamas (kuni
gaikštis) Indijoje. Kilno
jamasis jo turtas įvertina
mas daug daugiau kaip 5 
miliardus šveicarų frankų. 
Jo rūmuose sukrauti neį
vertinami gryno aukso ir 
sidabro turtai. Jis turi be
gales tokių didelių ir tokių 
vertingų brangiųjų akme
nų ir šiaip brangenybių, 
kokių toli gražu neturi nė 
vienas kitas Indijos kuni
gaikštis. Kai neseniai jam 
pavogė vieną safirą, kuris 
laikomas didžiausiu ir gra 
žiausiu pasaulyje, jis ir 
skųstis dėl to nesiskun
džia. Jam, tartum, visai 
vis tiek, daugiau ar ma
žiau vienas toks akmuo...

Tas Indijos kunigaikštis 
tikrai ir pats nežino, kiek 
verti visi jo turtai. Jis tik 
žino, kad metinės jo paja
mos siekia po 40—-50 mili
jonų šveic. frankų. Ir vis 
dėlto — jis gyvena kuo 
kukliausiai, kaip koks tau
pus Europos valdininkėlis. 
Dėvi paprasčiausius rūbus. 
Jo maistas stačiai sparta- 
niškas. Kaip tikras aske
tas jis vengia bet kurni 
ištaigų ir pramogų. Tiesa, 
jo garažiuose stovi 50 liuk
susinių limuzinų, bet jis 
pats naudojasi senu, 1927 
m. pirktu, paprastu auto
mobiliu. Jis turi šešis di
džiulius rūmus, bet gyve
na mažiausiuose ir papras
čiausiuose iš jų. Eina juo-

‘se valdovo pareigas, tar
tum, paprasčiausias valdi
ninkėlis dirbtų savo darbą 
— be jokių ypatingų apei
gų, be palydovų, be patar
nautojų. Per pereitos va
saros karščius net atosto
gų niekur neišvyko. Tad ir 
jo ministeriams, kurie ki
tais metais per karščius 
paprastai išvažiuodavo ku-

ORAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrabus paruošiu 

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel. — 8outh 0083

Spalių 22 d. automobiliu 
pertrenkė Marijoną Čiriu- 
tę. Ji guli ligoninėje.

gerai

Snaliu 20 d. p. Adomas 
Balevičius ėjo į namus ir 

I beeidamas patiko nelaimę. 
Polici ja ii rado gulinti ant 
salvgatvio be jausmo. Nu- 
vežus ligoninėn mirė. Kol 
kas nesusekta ar jį auto-

dentistas.
Dantų skaudėjimas yra 

ne naujiena. Mažiau ar 
daugiau jie visiems kai ka
da skauda. Gi pats skaus
mas savaime, nežiūrint ko
kio* lapsnio jis nebūtų, yra 
ženklas to, kad kas jau ne
normalaus darosi su dan
timis. Kitaip sakant, skau
smas yra sargas arba pra
našas žmogaus fizinio kū
no nesveikavimų.

Taigi, jei skausmas yra 
ženklu žmogaus fizinio kū
no suirimų, iš to būtų ga
lima padaryti neva logiš
ką išvadą, kad tik tada 
reikia kreiptis prie gydy
tojo, kada pranašas skaus-; 
mas pasireiškia mumyse. 
Nors toks išvadas pasiro 
do labai logiškas, bet tik
renybėj jis yra klaidingas. 
Klaidingas dėl to, kad dau
gelis žmogaus kūno suiri
mų prasideda be jokio 
skausmo, ir tik kai suiri
mas pasiekia tam tikrą 
laipsnį ir suįrimo vietoj į- 
vyksta įdegimas ir erzini
mas pajautos dirksnių, tik 
tada skausmas pasirodo. 
Nors skausmą yra nemalo- ūmai reikalauja kreipimo- 
nu kęsti, bet jis yra reika- si prie dantų gydytojo, 
lingas gamtos davinvs Dantys yra jautrūs* kaiku- 
zmogui ir visai srvvūnijai. rioms jiems nepalankioms 
Gamta ir skaudžiai mus 
apdovanoja, bet. matomai, 
su reikalingu išrokavimu.

Skausmą galima padalin
ti į dvi rūši: fizinį ir pato
loginį. Fizinis skausmas 
dažnai esti iššauktas nepa
lankių apystovų kūnui. Jei 
nepalanki apystova su lai
ku esti prašalinta, skaus
mas dingsta nepalikdamas 
jokios žalos kūnui; jei a- 
pvstova pasilieka perilgai, 
skausmas gali pasilikti 
ant toliau ir pats kūnas 
likti sužeistu. Kaipo pa-

tikėtai ar per neatsargu- pradėję pūti. Jei danties padaryti su tokiais danti
nių Įsriaubti per karštos išpuvimas dar esti visai mįs: vįena

• 1 • -i i v j v • X - *vjros, kas pagimdo skaus- mažas, negilus, dažnai to
mą burnoje. Čia jau ir yra kis dantis visai neatsilie- 
apystovos skausmas, fizi- pia permainoms tempera- 
niai padarytas skausmas, taros apie ji, ypatingai jei 
Bet jei virą greit išspjausi permaina esti neperdidelč. 
pirm negu ji bumą išde- Toks dantis jau yra taisy- 
gys, skausmas greit pe- tinas. Dantys, kurių išpu- 
reis, ir burna pasiliks nei- vimai yra gilūs ir plačiai 
žeista. Bet jei tas pasitai- atdari, labai greit užsigau- 
kytų prie kitokių aplinky- na 

ibių, prie puotos stalo, kur temperatūros 
žmogus nenorėtų sau gė
dos pasidaryti išpurkšda- 
mas visą tai ant stalo bet 
turėtu tą karštą virą su
laikyti burnoje ir gal dar 
nuryti, čia paseka būtų vi-

; sai kitokia.
' Gi patologinis skausmas 
iškyla nuo tikru kūno sui
rimų, tikro susirgimo, ku
lis gali paeiti ar dėl užsi
krėtimo ligas gimdančiais 
perais, bakterijomis, arba, 
kaipo paseka, fizinio įžei
dimo. Čia skausmas jau 
nėra momentalis, bet laip
sniuojantis aštrumu ir be
sitęsiantis laiku su ligos 
eisena.

Ne visi dantų suskaudė-

I „

ir suskausta burnos 
apystovai 

persikeitus. Tokių dantų 
suskaudėjimai dėl tempė

tai juos visai 
ištraukti, o antra, tai gy
dyti ir rizikuoti su toles
niu jų naudingumu žmo
gui. Rizikuoti dėl to, kad 
gydyti dantys gali ankš
čiau ar vėliau apsipūliuoti 
šaknis. Tokie apsipūliavi- 
mai apie šaknis gydvtų 
dantų dažnai esti kroniško 
pobūdžio, neskaudus, bet 
gali daug žalos padaryti 
sukeldami kitas ligas ki
tur žmogaus kūne. Dažnai

ratūros permainų esti ga- kroniški apsipūkavę dan
na aštrūs ir prasitęsia ii- įyS> nuo abelno viso kūno 
goką laiką. Giliai įpuvę nuslopimo, kaipo priežas- 
d antys dažnai suskausta Ūmi, virsta aktyviu įdegi- 
nuo koncentruoto cukraus mu> pasidaro iš jų, papras- 
tirpimo burnoj. Čia įvyks- tai sakant, votis. Paprasti

--------; simptomai yra 
! skausmas, tinimas ir karš- 
įčiavimas ligonio. Tokiems 

mą. Mes dantistai, dažnai!dantims ‘
girdime 
kad jų dantys skauda nuo 
saldainių. Ir kai žmogui 
si

tys, nuo abelno viso kūno

ta taip vadinamas osmo- votįes 
zas, tokis jau čiulpimas, 
kuris ir pagimdo skaudėj!-

- .... — v
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kaip žie-

amžiną atilsį.
Pasirodžius mažiems 

dantų suskaudėjimams ar 
kkTsta dantvs"nuosl7daūbijojimams šilt0 ar šalt0> 

niu, čia jau aiškiai galima Purtina atsilankyti pas 
tvirtinti, kad tas žmogus 
turi iškiūrusių dantų savo 
burnoj, kuriems plombavi
mas yra reikalingas. Nes inerikos vaiką, kurio pusė kūno 
sveiki dantys neskausta buvo juoda?” 
nuo saldainiu, ir saldai-į 
niai. kaino tokie, tiesiogi
niai žalos dantims nedaro, i

Tokiu būdu dantys, ku
rie užsigauna nuo šaltų ar 
šiltų gėralų ir saldžių tir
pinių ant jų užleistų, ir ku
rių skausmas prasitęsia il
goką laiką, yra taisytini. 
Jie dažnai dar nėra išpuvę, 
iki, taip sakant, nervo, ir 
daugumoj juos galima la
bai sėkmingai užtaisyti.

Toliau, einant mes vėl 
turime dantis, kurie pra-

žmones sakant,

• v ■ 
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dentistą. Laukimas yra 
nenaudingas.

“Ar tamsta girdėjai apie A-

“Kaip baisu — kokios spalvos 
buvo kita pusė?”

“Taip pat juoda”. (“Sonda- 
gsnisse Strix. Stokholm).

i

i
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Mokslas — galybe.

apystovoms ir susiduriu 
su jomis jie suskausta. 
Dantys nemėgsta staigių 
permainų temperatūr o s. 
Jie daugiau atsiliepia j 
šaltą apystova negu į šil
tą. Gerint šaltą vandeni 
arba Įtraukiant labai šaltą 
orą pro dantis,
mos laiku kad pasitaiko, 
dantys tasvk 
Čia yra laikinas fizinis už
žavimas dažnai visai svei
kų dantų. Čia skausmas ir dėję skaudėti, skausta be 
vra laikinas, kuris greit perstojimo, nežiūrint ką 
pereina, ir dantys pasilie, žmogus namie nebandytų 
k a normaliame stovy. Kai

riam laikui į kalnus, šią kurių žmonių dantvs bijo- 
vasarą teko pasekti savo 
valdovo pavyzdžiu ir karš
čių metu kepti visai be a- mai nereikalauja danty tokiam dantų skaudėjimui 
tostogų sostinėje.

v •

suskausta,
— - - • v
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SIENINIŲ KALENDORIŲ 
1935 M.

• Nauji dideli Lietuviški ir 
Lenkiški kalendoriai

A. F. SWERTRA 
135 Newburv Street, 

Lawrence, Mass.
Tel. Lavvrenee 2074

si rūsščiu savaimi būdami 
sveiki. Tokie suskaudėji-

ant jų dėti. Čia dantys 
skausta, nežiūrint tam, 
kad ir yra burnos tempe
ratūra normalė. Priežastis

v •

gydytojo patarnavimo. yra ta, kad danties puvi-

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005

BALSUOTOJŲ DĖMESIUI!
Šiomis dienomis mano atida buvo atkreipta i do

kumentą, kurį mano oponentas išplatino tarpe LIETU
VIŲ Brocktone, kas link mano tarnavimo Kongrese.

Tikiu, kad man nėra reikalinga įrodinėti šį doku
mentą neteisingu, kadangi jis pats savaime yra pama
tuotas klaidingai, nuo pradžios iki pabaigos.

Tai yra gryna politiška propaganda, visiškai netin
kama tuo, kadangi per ją siekiama ta aukšta privilegi
ja, reprezentuoti šį distriktą, Tautos Atstovų Rūmuo
se (National House of Representatives).

Kongresmanas Richard B. Wigglesworth
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Antradienis, Spalių 30 d., 1934.
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Žinios Iš Lietuvoj 
LIETUVOJE NETRCKUSdraudžiami darbdavio IŠ
BUS ĮVESTAS DARBI- šomis. Apdraustieji, jeigu
NINKU DRAUDIMAS juos ištiks nelaimingas at

sitikimas, sužalojęs kūną 
arba pakenkęs sveikatai, 
gaus patys. Jeigu dėl ne
laimingų atsitikimų ap
draustieji mirtų, atlygini
mą gaus jų šeimos nariai. 
Apdraustieji, be atlygini
mo, iš darbdavių darbinin
kai dar gaus vaistus, gy
dymą ir gydymosi reikme
nis.

Jeigu apdraustieji netek- 
•:ų viso darbingumo, tai jie

1

Lietuvos vidaus reikalų 
ministerija jau yra paruo
šusi tam tikrą įstatymo 
projektą, kuris numato 
darbininkų apdraudimą į- 
vairiais nelaimingais atsi
tikimais. Sulig juo yra nu
matyta, kad nuo nelaimin
gų atsitikimų turi būti ap
drausti pramonės, amatų 
ir transporto, geležinkelių, tu"^ darbtoįmo, tai jie 
laivininkystes ir plukdy- aut pensijas tokio didu.

!“0“1S’..ele“rOS,_1”?' “O, kurios sudaro du treč- 
daliu jų metinio atlygini
mo. Tačiau jeigu nukentė 
jusieji dėl nelaimingų atsi 
tikimų būtų taip bejėgiai, 
kad be pašalinės priežiū
ros ar pagelbos negalėtų 
gyventi, tai jie gautų dar 
padidintas pensijas. Taip 
pat yra numatytas nedide
lės pensijos ir jų vaikams.

Girdėti, kad šis įstaty
mas bus praplėstas ir a- 
pims dar žemės ūkio dar
bininkus. Šiuo atsitikimu 
už ūkininkus mokėtų vals
tybės iždas. ' Tsb.

mo įmonių, < 
nių, statybos darbų ir pa
našių sričių 'darbininkai. 
.Apdrausti turės būti visi 
be amžiaus skirtumo, vy
rai ir moterys darbininkai, 
mokiniai, tarnautojai ir 
tie žmonės, kurie turi lan
kyti darbo vietas, kur grę- 
sia nelaimingi atsitikimai. 
Apdraudimo suma bus ne 
didesnė, kaip 6000 litų. Į- 
vykus nelaimingam atsiti
kimui, darbininkas apdrau 
dimo premiją gaus ten, 
kur dirbo. Darbininkai bus

KANDIDATAS Į GUBER
NATORIUS

dos gyventojų ir jų įtrau
kimui į priešvalstybinį 
darbą. .Pinigai sulaikyti. 
Saugumo policija veda 
kvotą.

<

— Ateinančiais metais 
Lietuvos susisiekimo mi
nisterija numato pastatyti 
naujus tiltus Alytuje per 
Nemuną ir Ukmergėje, 
Taip pat ši ministerija yra 
sumaniusi įsteigti kelių 
taisymo fondą. Šio fondo 
lėšos bus naudojamos ke
lių taisymui.

PLEČIAMA MEDICINOS 
PAGELBA LIETUVOJE

MM

i

Arijas Vitkauskas.

PASAULIO 
ŠYPSENOS

"^""^^'"^Įir'Gi^no'va^okultūririaj 

namai. Prie jų statybos 
dąug prisidėjo it* visos 
priemiesčio organizacijos, 
neišskiriant ir mažumų 
draugijas. Namų atidary
mas buvo labai iškilmin
gas, dalyvaujant aukš
tiems valdžios atstovams.

Šiuose pirmuose Dariaus 
ir Girėno vardo namuose 
bus skaitykla, kultūros 
reikalams salė, kino-teat- 
ras ir Vilijampolės organi
zacijų centras. Šiuo gražiu 
Vilijampolės gyventojų pa
vyzdžiu, girdėti, rengiasi 
pasekti ir kiti Lietuvos 
miestai bei didesnieji mie
steliai. Vietoje ligi šiol sta
tytų viena ar kita proga 
paminklų, ateityje mano 
statyti tokius pačius kul
tūros reikalams namus. 
Tai bus gražiausias ir nau
dingiausias paminklas.

steigti apie 100, o vėliau— 
dar 200. Punktuose bus 
pirmąja! pageibai reikalin
ga tvarstomoji medžiaga 
ir vaistai. Šiais punktais 
Lietuvos gyventojai galės 
naudotis nemokamai.

Lietuvos gydytojai ma
tydami, kad organizacijos 
susirūpinusios Lietu vos 
kaimų gyventojų sveika
tingumu ir jų vis daugiau 
plečia, paskutiniais laikais 
patys mėgina keltis iš mie
stų į miestelius ir kai ku
riuos didesnius kaimus. 
To Lietuvos gyventojai 
jau senai laukė. Tsb.

dėl kiekvieno menko nieko”. 
(“Lustige Blatter”, Berlin).

Dėdė: “Tamstos vaikas skam-

“Tėveli, kaip moksleiviai žino, 
kuomet turi būti užtemimas!”

Juokingas vaikas — ar jie ne
gali skaityti laikraščių taip pat 
kaip mes visi! (“Nagels Lustige bina piano gerai pagal savo am-

ĮWelt”. Berlin.) Ig,”
------------ ' Motina: “Taip, kaimynai skun- 

“Aš jaučiousi labai sergąs ir džiasi dėl jo pamokų ir jistodel 
esu gydytojo priežiūroje vėl — tris kartus daugiau skambina, 
dabar dėl mano proto”. kad jiems įsipyktų”. (“Die Mus-

“Bet tamsta eini pas gydytoją kete”, Wien).

i

liūs medžioti Lietuvos į- čiai griebtis ekonominių 
statymai draudžia. Tik y- priemonių ir mano, kad 
patingais atsitikimais lei- tuo būdu jų biaurūs dar- 
džiama nušauti vieną kitą bai pasiseks. Tačiau ir lat- 
briedį. Lietuvos miškų ad- viai ir estai pamatę vokie- 
ministracija pavedė sus- čių pinkles ir joms, aišku, 
kaičiuoti Lietuvos miškuo nepasiduos.
se esančius briedžius ir ki
tus retus žvėris. Pasirodo, 
kad jųjų Lietuvoje yra mėnesio pradžioje Lietuvo- 
daugiau, kaip 200. Vien tik je pinigų apyvartoje buvo 
Klaipėdos krašte yra 167 98.728.100 litų. Pernai tuo 

Daugiausiai jie pačiu laiku buvo 105.967.- 
Nėrin- 500 litų. O užpernai buvo 

gos kopose. Klaipėdos kra- 111.201.100 litų Iš esančių 
što miškuose yra ir retes- apyvartoje pinigų bankno- 
nių paukščių. Apskaičiuc- tais buvo 84,914.300 litų, 
ta, kad ten dar užsilikę 113 sidabro monetomis — 10,- 
kurtinių ir 370 tetervinų. 748,600 litų ir vario aliu- 

Šiais žvėrimis, kaip labai minjaus monetomis — 3.- 
zetais, Lietuvos gyvento- 065,200 litų.

Jie ir patys __ . \ ~

PASITRAUKĖ KAUNO
VICEBURM. p. PIKČI- 

LINGISPrieš didįjį karą Lietu
voje buvo kur kas mažiau 
gydytojų, negu dabar yra. 
Tačiau tiek tada, tiek da
bar gydytojai daugiausiai 
susispietę miestuose ir. di
desniuose miesteliuose. Gi 
kaimuose medicinos ir sv.ei 
katingumo reikalai dar y- 
ra labai 'apleisti. Retas at
sitikimas, kad gydytojas 
Lietuvoje gyvena už kelio
likos kilometrų. Ir todė1 
kaimų gyventojams, ypač 
ūkininkams dar sunku su
sisiekti su gydytoju ir pa
sinaudoti jo teikiama me
diciniška pagelba

Kas kita yra miestų ir 
miestelių gyventojams. Čia 
gydytoją rasi ant kiekvie
no kampo. Ir todėl šiems 
gyventojams jie yra daug 
prieinamesnį, pigesni. Aiš
ku, kad miestų gyventojų 
sveikatingumas yra žy
miai didesnis, negu kaimų.

Šių faktą akyvaizdoje, 
ir susidarė ta nenormali 
būklė, kuri šiandien Lietu
voje pasireiškė mediciniš
kos pagelbos srityje. Tuo 
susirūpino Lietuvos gy
ventojų sluoksniai, ypač 
tie, kurie gyvena kaimuo
se. Jie jau ne kartą prašė 
atitinkamų valdžios įstai
gų, kad jos kaip nors 
pertvarkytų nenormalų 
gydytojų tinklą. Tačiau li
gi šiol nieko ypatingo ne
padaryta. Į šį nenormalu
mą nemažą dėmesį atkrei
pė kai kurios Lietuvos or
ganizacijos. Jos daugelyje 
vietų įsteigė atitinkamus 
medicinos ir sveikatos pa
gelbos punktus. Ligi šiol 
tokių punktų jau yra pri
steigta apie 500. Ateityje 
manoma jų veikimą ir tin
klą dar labiau išplėsti. Šie 
punktai Lietuvos gyvento
jams tuo yra patogūs, kad 
jie yra arti gyvenamųjų 
vietų ir jais naudojantis 
nedaug kaštuoja. Keleto 
metų patyrimas parodė, 
kad toki punktai Lietuvoje 
yra labai reikalingi ir gy
ventojams naudingi.

Plėsdamas savo veiki
mą, Lietuvos Raudonasis 
kryžius netolimoje ateity
je mano prie visų svarbes
nių Lietuvos kelių ir vieš
kelių, o ypač prie tų, ku
riais eina tarptautinis su
sisiekimas ir didelis auto
mobilių judėjimas, įsteigti 
greitosios pagelbos punk
tus. šie punktai bus betar
piškai sujungti su arti
miausiais apylinkių gydy
tojais. Mediciniška pirmoji 

i pagelba bus teikiama ne
tik automobilių katastro
fose nukentėjusįems, bet ir 
tiems,'kurie kelionės metu 
staiga susirgo. Iš pradžių 

* tokių punktų manoma į-
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KLAIPĖDOJE STEIGIAMAS 
ŽUVIES FABRIKAS

Klaipėdoje bus netrukus 
pradėta statyti žuvies ap
dirbimo įmonė. Ji galuti

I.t. gubernatorius Gasper G. Bacon, 
kalbėdamas savo darbuotojų susirinki
me pareiškė, kad jis dienų ir naktį 
dirbąs, kad išdirbti planų, kuriuoini 
lutų galima surasti piliečiams darbą 
ir tirkarnų algų ir sugrąžinti gerbū
vi. Lieutenantas gubernatorius pasak'-, 
kad nors jis yra prielankus federalės 
'aldžips pašelpos teikimui bedarbiams, 
jis ieškąs būdų tą darbą praplėšo,
kad duotų darbo privačioje industri- nai baigta buS 1935 m. gė
joje, tų kas paskatintų darbų ir biz- x i-i
:iį ir pagaliau pašalintų reikalą fede- gUZeS J. Ct IK nUO tO laiKO 
ralei valdžiai teikti pašalpų.

"Jau kiek laiko’’, kalbėjo p.. Bacon, 
kaip aš tariuosi su biznieriais, profe
sionalais, darbininkais ir kitais su ti
kslu išdirbti planų, kuris suteiktų tik
ro darbo ir' tinkaidb atlyginime be
darbiams”.

“Aš tikiu, kad, kada industrija to
liau nebeišgali išlaikyti žmonių, val
džia privalo aprūpinti tuos, kuriems 
pašalpų yra reikalinga. Bet aš žinau, 
kad patys darbininkai yra daugiau 
užinteresuoti, kad turėtų progų dirb
ti privačiose įstaigose. Toks tupėtų 
būti mūsų tikslas, žinoma, teikiant 
valdžios pagelbą ir pašalpų tol, kol 
privati industrija vėl pajėgs išlaikyti 
visus darbininkus”.

“Tą problemą aš stengsiuos išspręs- 
Ii Massachusetts valstybėje, ir ji yra. 
aš žinau problemą, kurią bedarbiai 
norėtų, kad būtų išspręsta. Aš tikiu, 
kad s:t patarimais tų vyni su kuriais 
aš tariuosi, mes išdirbsime planą, ku
ris iš naujo išjudins industriją ir vėl 
mes pradėsime žengti į gerbūvį.”

(Skelb.)

pradės iš žvejų supirkinė
ti žuvį. Įmonėj bus žuvies 
apdirbimo skyrius, rūkyk
la iš 17 kamerų, šaldytu
vas, kompresorius ir sky
rius žuvies miltams dirbti. 
Pradėjus fabrikui dirbti, 
Lietuvoje įvairiose vieto
se bus įsteigti žuvies par
davimo punktai. Agentū
ras norima įsteigti prie 
liet, verslininkų skyrių.

NUO DŽIOVOS MIRĖ

Per šių metų pirmus

KANDIDATAS Į VALS
TYBĖS IŽDININKUS

Oscar U. Dionne iš New Bedford. 
respublikonų partijos kandidatas j 
valstybės iždininkus yra 37 metų am
žiaus, prityręs visuomenės veikime ir 
yra įgyjęs gerų reputacijų.

Jis yra pasaulinio karo veteranas, 
baigęs Bostono universiteto teisių fa 
žultetų Priimtas prisiekusiųjų advo
katų tarpan 1920 metais. Jis pradėjo 
praktikuoti New Bedforde. Nepapras 
tu balsų dauguma, 1924 metais jis ta
po išrinktas atstovu į Massachusetts 
valstybės legislatūrų iš septintojo. 
Bristol rajono. Sekančiais ir 1928 me
tais jis vėl buvo išrinktas, bet šj kar
ių iš šeštojo rajono į kurį įeina dalis 
New Bedford miesto ir Acuslinet mie
stelis.

Prezidentas Coolidge jį pasky rė 
Jungtinių Valstybių valstybės gynėjo 
ypatingu padėjėju ir vėliau prezider. 
uis Hooveris jį patvirtino toje vieto
je. (Skelb.)

7 
mėnesius nuo džiovos mirė 
1611 asmenų (1933 m. mi
rė 1436 asm.). Išviso įvai
riomis ligomis per tą patį 
laiką mirė 20.115 asm.

21.000 LITŲ Į POLICIJOS 
RANKAS

Kaunas —Valstybės sau
gumo policija Klaipėdoje 
sulaikė vienos vokietinin
kų organizacijos tarnauto
ją, kuri tik ką buvo paė
musi iš vieno Klaipėdos 
banko stambia pinigų su
mą, daugiau kaip 21.000 
litų, slaptai atsiųstų iš Vo
kietijos. Pinigai buvo skir
ti papirkinėjimui Klaipė-

7 ATSILYGINKITE UŽ TEISINGĄ TARNAVIMĄ

Vėl Išrenkant

!!
< >

EDMOND COTE
Gubernatorius Councillor

nis yra jurui tarnavęs teisingai ir sąžiningai, per 
paskatinius keturis metus. Taigi, vertas jūsų pa
ramos. Išrinkite jį vėl Lapkričio 6-tą dieną.

TIKTAI BALSUOK!

Balsuok, tik už COTE!

Kauno miesto viceburm. 
p. Pikčilingis pereina dirh- 
ti į Valst. Tarybą, kurios 
paskirtas nariu. Vicebur- 
mistru išbuvo daugiau 
kaip 3 metus. Kurį laiką 
ėjo burmistro pareigas. Į 
naujus viceburmistrus mi
nimi keli kandidatai.

• v

LIETUVIŠKOS KALVARI
JOS PRIE DUNOJAUS

briedžiai, 
gyvena Kuršių

iI

— Šiais metais rugsėjo

v •

KARO MUZIEJUS PER
KELIAMAS Į VYTAUTO 
DIDŽIOJO MUZIEJAUS 

RŪMUS

ir Lietu-

Prieš ketvertą metų mi
nint Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties sukaktuves, 
Lietuvoje buvo sumanyta 
pastatyti jam gyvą ir kul
tūringą paniinklą — jo 
vardo muziejų. Po ilge 
darbo, aktingai dalyvau
jant visuomenei
vos vyriausybei, muziejus 
jau baigiamas įrengti. 'į 
netrukus bus perkelti visi 
svarbiausieji Kauno mu
ziejai. Tai bus muziejų mu
ziejus.

Šiomis dienomis į Vytau
to Didžiojo muziejaus rū
mus perkeliamas karo mu
ziejus. Jis pirmiausiai per
keliamas todėl, kad šio 
muziejaus rūmai jau yra 
pasenę ir pavojingi ekspo
natų saugumdi. Gi karo 
muziejaus eksponatai, ta? 
£7vų karų medžiaga, lie
čianti Lietuvą. Karo mu
ziejaus bokšte, kaip žino
me, yra ir Amerikos lietu
vių Lietuvai dovanotas 
Laisvės Varpas, kuriuo 
SKambinama tik ypatin
gai iškilmingais atsitiki
mais. Karo muziejus Vy
tauto Didžiojo muziejaus 
rūmuose užims atskirą da
lį ir bus labai gražiai su 
tvarkytas.

JI

PIRMIEJI DARIAUS IR 
GIRĖNO NAMAI

Neseniai rašėme, kiek 
Lietuvoje yra įvairių pa
minklų ir kitokių pagarboj 
išreiškimų žuvusiems mū
sų didvyriams Dariui ir 
Girėnui. Beveik kiekvie' 
name Lietuvos miestelyje 
ir net dažnuose kaimuose 
yra įvairių aikščių, gatvių 
ir mokyklų, pavadintų did
vyrių vardais. Tačiau ligi 
šiol dar nebuvo visuome
nės lėšomis pastatytų Da
riaus ir Girėno garbei kul
tūrinių namų.

Kauno priemiesčio Vili- 
jampolis gyventojai kiek
vienas sudėjo atitinkamas 
sumas, paaukojo žemėti 
sklypą ir visų bendru dar
bu spalių 7 dieną buvo ati
daryta didvyrių ' Dariaus

Šiandien Vengrija jau 
čiasi labai nuskriausta ir 
sako, kad nemažus jos že
mės plotus yra atėmusios 
kitos valstybės. Tačiau 
vengrai tikisi, ankščiau ar
vėliau tas žemes atgauti, 3a^ ^omisjj 
Šia prasme propagandą ji^ saugoja šiuos gražius su- 
labai plačiai varo krašto ””
viduje ir užsienyje. Šiuo 
atžvilgiu jie yra labai pa 
našūs mums lietuviams, 
kurie irgi visomis išgalė
mis kovojame dėl paverg
tųjų žemių ir sostinės Vii 
niaus atvadavimo.

Tačiau ligi šiol tiek ven
grai, tiek lietuviai vieni 
kitus labai mažai pažįsta. 
Dažnai pasitaiko, kad vie
ni kitiems svarbesniuose 
dalykuose netik neužtaria, 
bet dar pakliudo.

Lietuvos generalinis kon-: 
sulas Budapešte vitez Pe- 
sthy-Mueller Josef Leo su ! 
manės netoli Vengrijos so- 

! stinės Budapešto prie pa
ties Dunojaus upės kranto 

i pastatyti lietuviškas kal- 
varijas. Ant gražaus kalno 
jis pastatė 14 lietuviško 
stiliaus kryžių. Visų kal'Į 
vari jų paveikslai piešti 
paties konsulo. Ant kalve- 

i lės pastatytas didelis lietu
viškai ornamentuotas 3 į 
metrų aukščio kryžius. 
Nuo tos vietos matyti pla
čios Dunojaus apylinkės.

Kalvarijų atidengimo iš
kilmėse dalyvavo daug au
kštų valstybės ir bažny 
čios atstovų: ministeriai, 
vyskupai, ir kiti. Konsulas 
susirinkusiems plačiai pa
pasakojo apie Lietuvos ne-1 
priklausomybės atgavimą 
ir apie laisvos Lietuvos į 

, gyvenimą. Šia proga ir 
Vengrijos spauda parašė 
daug ir gražių straipsnelių 
apie Lietuvą, pabrėždama, 
kad netik vengrų visuome-j 
nei, bet ir valstybės vy
rams turėtų rūpėti dau
giau dėmesio kreipti Lie
tuvai, kuri turėdama tuos 
pačius vargus geriau su
pras Vengriją, negu bet) 
kuri kita valstybė.

— Neseniai Marijampolės 
apylinkėse miško tanku
myne aukštos eglės viršū
nėje buvo rastas pasiko
ręs žmogus. Pasirodo, kad 
tai buvo Jonas Kudzeika, 
kuris dėl nesugyvenimo 

' su žmona pasikorė 1933 
Vokietininkų organizaci- metų lapkričio mėnesį. Jis 

jų lėšomis Pagėgiuose 10 mėnesių iškabojo ne- 
prieš kurį laiką buvo pra- kieno nepastebėtas ir žmo- 
dėta statyti rūmai priva- nos beveik neieškomas, 
tiškai vokiečių gimnazijai. Lietus, saulė ir vėjas jo 
Lėšos šių rūmų statybai kūną pavertė savotiška 
buvo gaunamos daugumoj 
iš užsienių. Dvarininkų 
von Dresslerio ir kitų pas
tangomis ši gimnazija bu - 
vo steigiama vokietinimo 
tikslai.

Prieš kurį laiką gimna
zijos statyba buvo sustab
dyta. Ir gerai, nes ši gim
nazija Pagėgiuose visai ne
reikalinga. Ten veikia pa
vyzdingai pastatyta Duo
nelaičio vardo gimnazija 
ir steigti kitą gimnaziją 
nebuvo jokio reikalo.

tvėrimus nuo visokių žu
dikų. Tsb.

SUSTABDYTA VOKIE 
ČIŲ GIMNAZIJOS 

STATYBA

ĮVAIRIOS ŽINIOS

• v

mumija. Tai retas toks pa 
karuoklįg Lietuvoje.

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguoliij skun
dų girdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas.

Saliamonas.

1

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios 
Panaikina Žilimą, Plaukų slinki, 

mą ir Plaiskanas.
Šias gyduoles privalėtų turėt kiek

vienas, kuriam žyla, slenka arba pleis- 
kanuoja plaukai. Jos atitaiso žilus 
plaukus koki buvo, bet nėra dažai. 
Nėra nieko už jas geresnio iki šiol iš
rasta. Kreipkitės neatidėliodami ant 
ilgiau Kaina $3. Jeigu nebusite pil
nai patenkintas, jums pinigai bus su- 
grųžiuti.

J. SKINDER, Dept. A. 2

— Neseniai Austrija pa
reiškė noro sueiti su Lietu
va į glaudesnius ūkiškus 
santykius. Būtent, austrai 7838 s“^een“streTt7chiSg^, m. 
Lietuvoje nori pirkti kiau- ------------------
lių, kiaušinių ir Lietuvai, Daktaras Sako Kaip 
parduoti savo gatavas pre- Išvengti Slogų 
VA<5 Rpf čia akcraai kelio Zymus sveikitt<« *i>ęcialistas yra i>a- oei cid. sneraai Keliu reiškęs, kad 83 nuoš. šios šalies as- 
atsistojo Vokietija. Vokie- 1Men’J -vra paliesti Slogų. Jis nurodo, 
v. . x- i i • .- “raKtas”‘išvengimui slogų, yra pačiai nesutinka praleist ) laikyti atsparą, kuri nugali daug maž 
lietuviškas prekes per sa- pakenčiamai susirgimų priežastį.

v . v,. | NUGA-TONE pasirodė stebėtinu to-
VO Žemes, O jas vežti aplin- nikų bOdavoJimui ir palaikymui ars- 
kiniaia keliaic vra npr paros. Jis tiesiai pasiekia nusilpusius Kiniais Keildlb yra per si0 trytmentas už Vieną Doleri. Leng- 
daug brangu. Vokiečiai ši organus. Teikia Jiems daugiau Jėgos, 
. v. • x i ± v u—__ 2 ir Jie išmeta nuodus, kurie būna prie
dą Žino ir tokiu budu pasi- Įvairių negalių. Dabar laikas
rvžo sutrukdyti Lietuvos rjms būdavot! atsparą, imkit nuga-.

J J . TONE tik trumpą laiką ir tėmykit
— AUStrijOS prekybiniUS stebėtinus rezultatus. Parduoda ir 
a«ntvkilld A^iang rantuoja visi aptiekoriai. I inigai grą-SamyKlUS. V ĮSOS austrų žinjjma^ jei (aiat nepatenkintl. Mėne-
pastangos paveikti vokie- va priimti ir palaiko Jus tvarkoj.

I-a,! n+eGaoVtr+it užkietėjimo imkit —UGA-SOCciUS, kad jie atsisakytų — jdeahj Lluosaotoją vidurių 25c. Ir 
nuo trukdymo politikos, 
nedavė vaisių.

-j
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KLAIPĖDOS KRAŠTO 
MIŠKUOSE YRA RETŲ 
ŽVĖRIŲ IR PAUKŠČIŲ

Retai kuriuose Lietuvos 
miškuose užtinkami brie 
džiai, šernai ir kįlį. retes 
nieji gyvuliai. Šiuos gyvu-

— Visokiais būdais truk
dydami Lietuvai tiek ūkiš
kuose tiek politiniuose 
santykiuose su kitomis 
valstybėmis, vokiečiai pa- į 
siryžo sutrukdyti ir nese-Į 
niai sudarytą Pabaltijo 
valstybių santarvę. Net ir 
kai kurie vokiečių laikraš-

Jiuo Reumatižkų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PĄIN-EXPELLERI 
Pain-Eipelleria visuomet 

palengvina skausmus



Ąhtfradisfcis, Spalių. Su d, 1»34.

HFT- _ džiu viskas rodyte rodė,
1 xlOrniJSOIl« \zOTlIl» kad dabartinis . klebonas

* I “on the job every minute’ i
----------- — ir kad lietuvių Ansonijos

— Marianapolio Žinios — J. Liola, Studentų žodžio parapija gali net kitas di-Į

SPAUDOS SEKCIJOS 
SUSIRINKIMAS

šeštadienį, 20 d. įvyko Jurčikonis, Darbininko — 
Spaudos Sekcijos susirin- Bronius Mažukna, Garsas 
kimas, kurį atidarė perei- — S. Grafas, Amerikos — 
tųjų mokslo metų pirmi- J. Stankus. Draugo bei an- 
ninkas Antanas Mažukna, glų laikraščių korespon- 
pakviesdamas kun. J. Va- dentus paskirs naujoji še
šką sukalbėti maldą. kcijos valdyba.

Susirinkimo dienotvarkė Antanas Miciūnas, spau- 
buvo: a) Vardošaukis, b) dos sekcijos pažyba, buvo 
Protokolo skaitymas, c) Blaivininkų seime išrink- 
Kun. Vaško kalba, d) Lie- tas Blaivybės Dirvos re- 
tuviškų laikraščių korės- daktorius, tat šioji sekei- į 
pondentų išrinkimas,
Anglų laikraščių kores
pondentų rinkimas, f) Ma
žųjų Draugo klausimas, g) 
Sekcijos valdybos rinki
mas, h) kiti klausimai.

Kun. J. Vaškas, nors dar 
tik neperseniai įšventin
tas, bet jau yra pasižymė
jęs savo iškalbingumu, tat 
gan gražiai apibudino

— Antanas Mažukna, Ma- .desnes kaikurias parapijas 
žųjų Draugo, trys — A. - ■ * 
Dranginis, J. Augimas, J.

e) ja, negalėjo, nors labai tro
ško, uždėti kitas pareigas. 
Visgi Blaivybės Dirvos pa
žanga kaip tik bus šios 
spaudos sekcijos nuopel
nas.

Naujoji Spaudos Sekci
jos valdyba susidaro iš r 
pirmininkas — Antanas 
Mažukna, Worcester, Mas
sachusetts, vice - pirm. —

spaudos tikslą, reikalingu- Antanas Dranginis, Cum- 
mą bei naudą. bola Pa., ir raštininkas Jo-

Naujieji laikraščių ko- nas Jurčikonis, Mount Ca- 
respondentai yra: Laivo— rmel, Pa.

pralenkti.
Daug kunigų svečių lan

kėsi, kaip tai: kunigai Am
botas, Gradeckas, Valan
tiejus, Karkauskas, Pan
kus, Gauronskas, Ražaitis, 
Kripas, Lutkus, Virkus, 
Beauleau, Stonis ir kiti. 
Pamokslus sakė kunigai: 
Gradeckas, Lutkus, Kripas 
ir Karlonas. Žmonės gau
siai atliko išpažintį ir pri
ėmė Komuniją.

šį sekmadienį New Bri- 
tain’e pas kunigą Antaną 
Vaškelį įvyksta 40 valandų 
atlaidai. Bus taipgi daug 
svečių kunigų ir bus gali
ma lengvai atlikti išpažin
ti ir eiti prie šventos Ko 
manijos.

Švento Juozapo par. 
Spaustuvėj

Waterbury, Conn
Studentų Susirinkimas
Aną sekmadienį įvyko 

mėnesinis Katalikų Stu
dentų susirinkimas, seno
je mokykloje, kurioje Stu
dentai turi savo, gražų 
kambarį ir kuriame įvyks
ta kas penktadienio vaka
rą lietuvių kalbos pamo
kos. Susirinko apie 75 stu- 
dentai-tės. Visi bei visos 
buvo geriausioje nuotaiko
je, taip, kad pirmininkui 
Edmundui Jenušaičiui bu
vo lengva vesti susirinki
mą ir jį užbaigti prieš Stu
dentų bowlinlmą, kuris 
prasideda kas sekmadieni 
3 vai.. Studentu bowlinimo 
ratelis jau turi 50 bowle- 
rių. Šiame susirinkime nu
tarta turėti 60 bowlerių, 
nes tiek daug randasi jau
nimo, kuris nori su studen- 

^tais bowlyti. Gerai darote, 
I' vaikinai!

Be to, tartasi ir apie a- 
teinančius Studentų šo
kius, kurie įvyks lapkričio 
10 d. Naujoje Švento Juo
zapo par. Salėje, 8 vai. 

į Gros 10 asmenų Black & 
■ Gold orkestras. Salė bus 
\ kūogražiausiai išpuošta.

Visas jaunimas, ne tik

■v •

ĮVAIRENYBES
MATEMATIKOS KARA- — Aš išrišau uždavinį. 

UOS
--------— ‘tojui savo sąsiuvinį.
m. Braunšveige, — Nekalbėk niekų! kaip

!

skylėje gali tilpti net 6 kad metinis suvažiavimas 
žmonės. įvyks 25 d. lapkričio 1934

Šį ąžuolą lanko labai m. New Britain, Conn., šv. 
daug žmonių. Stebisi jo se- Andriejaus parapijos salė- 

irI Ir vaikas padavė moky- numu’ ,’tonnm * berž11’ >> kampas Stanley i 
L Z- ___ ___ __ • - i dviem šemukšniais ir laz- C*hnrnh cratvin

1777
vienam amatininkui gimė galėjai tu tai padaryti per 
sūnus, kuris, sulaukęs sep- kėlės minutes!
tinerių metų amžiaus, ėmė Mokytojas pažiūrėjo į 
lankyti mokyklą. sąsiuvinį ir buvo labai nu-

Kartą matematikos mo- stebintas. Vietoje visos 
kytojas, norėdamas užsi- skilties sudėtų skaitlinių, 
imti klasėje savo paties buvo parašyta tik viena 
darbu, davė jiems darbą, skaitlinė: 820.
Kad mokiniai ‘nekliudytų* Ir tą skaitlinė pasirodė
— Paimkite savo sąsiuvi- tikra.

nius, parašykite visas Mokytojas nežinojo, ką 
skaitlines nuo 1—40, ir su- pasakyti mokiniui.
dėkite jas.

Ir mokytojas atsisėdo į 
savo vietą, įsitikinės, kad 
dabar klasė nekliudys visą 
valandą.

i Bet nepraėjo ir kelios taip pat 41; 3 pilus 38 — 
minutės, kai vienas iš mo- taip pat, ir taip be pabai- 
kiniu pakėlė ranką.
— P. profesoriau!
— Na, ko nori?

— Kaip tu tai išrišai?
—Aš suskaičiavau.

— Kokiu būdu? .
— O taip: 1 plius 40 duo

da 41; 2 plius 39 duoda

• v

į dviem šemukšniais ir laz- Church gatvių, 
dynu, augančiais jo viršū- Suvažiavimo pradžia 1- 
nės vietoje. Šių medžių sū- mą vai. po pietų. * 
klas toj keistoj “dirvoj” Visos kuopos kviečiamos 
yra pasodinęs greičiausiai dalyvauti suvažiavime; 
vėjas. O sėklos, radusios prisiunčiant skaitlingai at- 
puvenose pakankamai drė- stovų, bei patiekiant nau- 
gmės ir maisto, sudygo, dingų įnešimų, dėl organi- 
suklėstėjo ir išaugo jau į zacijos gerovės. Malonėsi- 
medelius. te patiekti raportus iš kp.

1 Rusų caro ministeris nuo darbuotės. Taipgi turėsime 
šio ąžuolo palaidotas ne- progos išgirsti atstovo ra- 
toliese. Tai Valujevas, portą iš LDS. Seimo, 
daug prisidėjęs prie mūsų Kviečia apskričio Valdy- 
spaudos uždraudimo. Jo ba: 
kapą opupacijos metu iš
plėšė vokiečiai, tikėdamie
si rasti brangenybių. Da
bar. šio buv. galingo žmo
gaus amžino poilsio vieta 
daro labai liūdno įspūdžio.

Pirm. J. Mančiūnas 
Rašt. B. Mičiunienė.

spausdina visokius tikie- neina su ne-katalikais, bet 
tus, plakatus, raštus ir tt. eina su katalikais. Tai tė- 
Buvusiam jos vedėjui po vų būtina pareiga ir ne 
n ui Digriui išvažiavus į reikia nei aiškinti. 
Lietuvą, jo vietą užėmė tėvai, kurie myli savo vai- 
Jonas Mažaika. kuris sėk
mingai ją vedė. O dabar 
dėl svarbių priežasčių Jo
nas Mažaika turėjo pasi- 

studentija, yra nuoširdžiai traukti. Tą vietą turi užė- 
kviečiamas dalyvauti: rnę nauji spaustuvininkai Į 
taipgi ir iš apylinkės lie- broliai Jankauskai. Jiedu 
tuviai, kaip tai: iš Hart- abudu turi daug patyrimo 
ford, Bristol, New Britain, soaudos reikaluose ir gali 
Bridgeport, Ansonia, New lietuviams labai sąžiningai 
Haven, Naugatuck ir U- 
nion City.

Studentai išrinko komi
siją, kuri nueitų į Water- 
bury Miesto Knygjmą :r 
pasiteirautų ar negalėtų 
jie parūpinti lietuviams, y- 
pač studentams lietuviškų 
knygų žiemai. Taigi neužil
go gal turėsime Brookly- 
rro dalyje daug naujų ir 
gerų lietuviškų knygų.

tu sau ir savo broliams jaus paveikslų. Jie labai 
lietuviams, T 
skaityti lietuviškai.

ir greitai patarnauti. Esu 
matęs judviejų darbus... 
veri ir nėra kuomi skųstis 
Taigi lietuviai neikite nas 
žvdus ar svetimtaučius, 
bet duokite darbus lietu
viams.

• v Geri

kus dabos, kur jie eina ir 
tt. ir tt. Lietuviai su lietu
viais, katalikai su katali
kais.

I
I 
i

EXTRA
Parapijos Bazaras pra

sidės lapkričio 21. Aną 
dieną kunigas Valantiejus 
su kunigu Gradeckiu nu
vyko į New Yorką ir nu
pirko įvairiu daiktų baza- 
rui. KLEBONAS PASA
KOJO, kad nupirko daug 
naujų ir gražių dalykėlių- 
prize’ių ir tt.- Taigi lietu-

’viai gausiai ateikite į Šv 
Juozapo Parapijos metinį 

kad bazarą... turėsite fonių.
Bra- 
Con- 

___„_____ ______ , klebono
Tuo studentai pasitamau- bankieto 20 metų Jubilie-1
■ . _________ _____________ 1________!•____________ __ _ ____ _ - - •

Ta proga pranešu, 
dar galite gauti pas 
zauską fotografistą. 
gress Avenue, PROVIDENCE, R. I.

Vaidinimas Pavyko
Sekmadienį, spalių 21 d.,

gos. Man tenka, reiškia 
padauginti 41 ant 20 ir aš 
gaunu skaičių: 820.

Mokytojas, supra tęs, 
kad seotynerių metų vai
kas, atidengęs taip svarbų 
dalvką, bus didžiu mate
matikos genijum, užsiėmė 
juo daugiau, kaip kitais 
mokiniais ir dabojo jo to
limesnį mokinimąsi. Su sa
vo Dirmoio mokvto.io pa
galba. vaikas nuėjo toli, ir 
būdamas 30 metų pasidarė 
jau profesorių, buvo ne
trūkus paskirtas Gettin- 
veno observatorijos direk
torium ir 1833 metais, 
drauge su Vėberiu ir išra
do elektriška tele<rrafa.

Pirma savo knvera jis iš
leido būdamas dvieili de
šimčių metu amžiaus, po 
ios buvo išleisti kiti rimti 
kūriniai.

Prūsijos karalius sutei
kė įAm medali su užrašu: 
“Matematikos karaliui”.

Tai — vieno iš didžiau
siu nasaulio matematiku, 
Karaliaus Rausso, istori- 

1 ja.

t

SKRUZDELES SUĖDĖ 
ŽMOGŲ

Viename Čekoslovakijos 
miške miškininkai ieško
dami miško vagių, susekė 
baisų įvykį. Miško tanku
myne jie užtiko kažkokį bq 
sąmonės gulėjusį jaunuoli,' 
kuris buvo apklotas lapais 
ir žagarais. Kai surasto 
jaunuolio lavonas buvo pa
keltas, iš jo pradėjo byrė
ti daugybė didelių skruz
džių, kurios užpuolė ir 
miškininkus.

Jaunuolio veidas skruz
džių jau buvo visiškai su- 

, ėstas, ir visas kūnas atro 
dė. kain viena didelė votis. 
Apžiūrėję lavoną, gydyto
jai pareiškė, kad jaunuolis 
mirė nuo skruzdžių nuodu. 
Manoma, kad žuvęs jau
nuolis buvęs koks valkata , 
kuris nakti miške įsikasė 
į lapus ir, kai užmigo, tapo 
skuzdžių auka.

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

šv. Augustina*.

75 Statė Street 
BOSTON

Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola

tiniai išplaukimai 

per COPENHAGĄ. 

Visi kambariai iš 

lauko, su maudy

nėmis.

Informacijų 
klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

Arėjas Vitkauskas

KAI BOBUTE VEDASI. 
ANŪKES I PAJAUNĖS 

PRAŠO
kurie mėgsta gerai išėjo. Ponas Brazau

skas man aną dieną paša- parapijos salėje įvyko vai- 
kojo, kad jisai turi ne dinimas veikalėlio “Ant 
daug atliekamu tu paveik bedugnės kranto”. Tilpu
sių. Kaina $1.00. Taigi, ku- šioje korespondencijoj per 
t ie dar negavo arba neuž- klaidą buvo parašyta, kad ros rytuose, netoli Latvi-

Keturdešimtės Atlaidai 
Ansonijoje.

Teko man tas džiaugs
mas ir laimė dalyvauti ku
nigo Kazlausko lietuvių 
parapijoje, Švento Antano, 
Ansonia. žmonės gausiai 
dalyvavo pamaldose ir la 
bai gražiai užsilaikė bažnv 
rioje. Radome pas kleboną 
kunigą Kazlauską viską 
gražiausioje tvarkoje. Al- 
toristai, muzika, vienu žo-

Anglu laikraščiai aprašo 
gana idomias vestuves.

Nedideliame Anglijos 
miestelvje šefilde neseniai 
apsivedė 73 metų našlė 

- « v. - • i Morta Volfienė su 72 me-
sisake kreipkitės pas po- rengia L. Vyčių kuopa, jos sienos, yra vieta, vadi-' amžjaus našliu Vilhel 1 
ną Brazauską. Tai bus bet tikrenybėje tai ne Vy- narna Stelmuižė. Žemė ten L — -- ..........
graži atmintis šių minėti- čių, bet parapijos mėgėjai, prasta, skurdūs smėlynai pažistami L 2   
___ Vakaras pavyko; žino- ir gyventojai labai netur- mvlėio jau 40 metu

LIETUVOS ĮDOMYBES

2000 metų ąžuolas
Lietuvoje pačiuose vasa

NOTARY 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. Nubudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

nų sukaktuvių

mu Bliou. “Jaunieji” buvo
i ir vienas kitą 

l bet
nių buvo pilna svetainė, tingi. Tačiau ta vieta gar- kadangi gyveno Volfienės 
« ■ įcun. A. si. Stelmuižėje auga 2000 vyras, tai

S
3

iį
II
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Telephone Stagg 2—4-109
K-r.-n.r.,- nr.n,

I
I 
I
I
I

Šiomis dienomis apsive- Buvo ir svečių: kun. .
dė lietuviai Grinčiūnas su Bublys, MIC., kun. J. Vaš- metų ąžuolas, 1
D-Ie Puškiūte. Gražios ves- kus ir keletas studentų iš ras, kad storesnio nėra vi- 
tuvės ir linkime jaunąjai Marianapolio Kolegijos. « ~
porelei laimingo gyveni- , Vaidintojai savo roles palaidotas rusų ministeris ketiniu vyro 

# ee mo. Waterbury grvnai lie- labai gerai atliko. Veika- Valujevas.
S. J. MisilOS tėviškų noreliu šliūbai dar las, jei nebūtų rodoma tiek ;

neeina iš mados. Kažin ar daug girtuokliavmo, būtų tikrųjų yra nepaprastas. i;aVn

NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

šParsamdau Automobilius Vee- 
į tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

~ v.Tio», vcJ “jaunųjų” mei-
toksai sto- į buvo tik šiain sau. Pa-, 
. . , pernai Volfas numi-

soj Europoj, įr ilsisi čia r5 ir io ^<>„3 sulaukusi 
« • «« • • • a • _ 7

1 mirties su- 
^ kaktuviu, išėjo už Bliou, 

Minimas čia ąžuolas iš j^rig jau nuo seniau naš

i nebūtų gerai jeigu ir kiti neblogas. Bet man, rodos, Aukštumo jis neaukštas, j įdomiausios

d i lietuviai su lietuviais! resnis iš kurio jaunimas žiūrėti. Sustoja aplinkui jį 
Tuomi apsiginsime nuo iš- galėtų pasimokyti arba su- dešimts vyrų, ištiesia ran- 

Tėvo J. Bružiko Misijos tautėiimo ir galėsime ii- sipažinti su Lietuvos ir lie- kas, ir tai dar vargiai ap- 
įvyks šiose parapijose: giau ir gražiau užlaikvti tuvių geromis pusėmis.

Spalių 28 iki lapkričio 4 tas lietuviškas parapijas,
d., 207 York St., Brook- kurias jūs. iūsu tėvai sava keletą dainelių, 
lyn, N. Y. j sunkiai uždirbtais centais p. Tamošauskienė, p. J.

Lapkričio 5 — 11 d. d. pastatė sau ir mums. Tas Kuprevičius ir sesutės A- 
151 Rogers St, Loveli, nriklausvs dau<riansiai nuo vižinytės. Buvo ir kitokių 
Mass. tėvu... Jeigu jie žiūrės, kur pamarginimų.

Lapkričio 12 — 25 d. d., ir su kuo eina jo sūnūs ir Pelno liko nemažai, ku-
259 N. 5th St, - Brooklyn, duktervs. Visgi tėvai tarė- ris paskirtas naujos baž-
N. Y. į tų žinoti, kad jų vaikaJ(nyčios statymui.

Nuo rugpiūčio 26 d. Te- teikia Aukščiausia Tėvui miestai sektų mūsų pavvz- buvo galima pasirinkti ge- ebt storumo, tai yra ko pa- 
vas J. Bružikas, S. J. vėl Bružikui sveikatos ir ilge 
pradėjo misijas lietuvių gyvenimo, 
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-

i

t

be abeio. 
buvo vestuvės. Jose visos 
patalinės Įnnmerfės) bu
vo Mortos Volfienės... anū 
kės.

kabina. Stūkso sau jis, iš- 
Pertraukose sudainuota sikėrojęs šakomis, kažka- 

Dainavo da vėjo nulaužta viršūnė, 
ir stebina visus, kas jo pa
žiūrėti atvyksta.

Kad jis turi 2000 metų, 
t neabejoja niekas. Zarasie
čių nuomone, toksai medis 
jaunesnis ir negali būti. Jo 

I vidus jau išpuvęs, — toje.cut apskričio

PRANEŠIMAS
L. D. S.

Connecticut Apskričio 
kuopoms

ĮSIGYK SAU NAMUS• • •
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di- < 
delią, mažą, be ir su garadžiais “ 
ir darželiais. Visose lietuvią ap
gyventose vietose — Brooklyne, . 
Bronxe. Maspethe ir kitur. PAR- 

, DUODAME PIGIAI ir ant leng
vą sąlygą. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKt- 
JIMA. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios dtvpos! ATEIK ar 

i RAŠYK: S AM A 8 WTTTE — Ad
vokates ir ANDRIUS FRANCUS 
— Lietuviu Skyriaus VedSias 
1440 BROADWAY, New York, 

I Room 2160 arin telefonuok Penn-
Pranešu LDS. Connecti- SA’“. . PAS SAVUOSIUS gauna sažinin-kuopoms, n patarnavimą!

: - ? ♦ t a.


