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Italija Užėmė Ethiopijos Tvirtovę
GINA

LDS. Seimas
Šiandieną, spalių 8 d. 

Aušros Vartų parapijoj, 
Worcester, Mass. praside
da Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos Seimas.

Seimas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis 9 
vai. ryte, kurias atnašaus 
kun. P. Juškaitis. Pamoks
lą pasakys Tėvas Alfonsas 
Maria, Pasionistas.

Tuoj po pamaldų prasi
dės Seimo posėdžiai, baž
nytinėje svetainėje, High- 
field Rd.

Vakare, 7:30 vai. įvyks 
LDS. Seimo Koncertas ir 
Prakalbos, bažnytinėj sve- j 
tainėje. Koncerto progra- 
mą ruošia muzikas p. J. 
Balsis. Trečiadienį, spalių 
9 dieną įvyks iškilmingas, 
bankietas, kurį rengia Au-1 
šros Vartų parapijos darb-' 
ščiosios šeimininkės, o mu-| 
zikalę dalį rengia p. J. Bal-1 
sis su žymiausiais muzi- 

; kais.
Vaišingi ir svetingi wor- 

cesteriečiai, Seimo Rengė
jai ir Gerb. Klebonas Kun. 
Vasys visus atstovus ir 
svečius nuoširdžiai 
čia dalyvauti seime 
minėse pramogose, 

i Gerb. Dvasiškiai 
saulionys tesuvažiuoja, o 
visi bus maloniai priimti.

Aušros Vartų par. baž
nyčia. ir svetainė randasi 
šalę klebonijos, 15 High- 
field Rd.

Gerb. Klebonas Kun. K. 
Vasys visiems Gerb. Dva
siškiams nakvynę ir pietus 
ir* vakarienę užtikrina sa- 
ivo klebonijoje; o kitiems

LIETUVOS ATSTOVAS 
TURĖJO PASIKALBEJI- 

| MA SU VOKIEČIAIS

' Berlynas
kad Lietuvos užsienio mi- dienas kovėsi su Ethiopi- 
nisteris Lozoraitis, grįžda- jos kariuomene, kad užim- 
mas iš Genevos, sustojo tų tvirtovę Aduwa, kur 
Berlyne ir turūjo pasikal- 1896 metais ethiopiečiai neturi, 
bėjimą su Volfietijos vai- supliekė italus. Baisiai vių, ka 
džios atstovais šių dienų žiaurus italų puolimas nu- ti bombas ant italų. Ethio- J 
svarbiais klausimais. Spė- galėjo ethiopiečius ir tą pjjos kariuomenė teturi a* 

svarbiausiu tvirtovę paėmė į savo ran- pie 150,000 naujesnių šau- 
x-- kas. Mūšiuose žuvo apie tuvų, apie 300 kulkosvai-

2000 Ethiopiečių žuvo 
Mūšiuose

Aduwa, Ethiopija — Ita-
Praneša, lijos kariuomenė per tris

ta valstybė pradėjo šią0 
baisias skerdynes.

Italų lakūnai meta bom* ; 
bas iš orlaivių ant miestų 
ir kaimelių, kuriuose gy« 
vena beginkliai to krašto • 
gyventojai. Ethiopija to* „ 
kių naujų karinių įrankių ‘ 

. Ji neturi nė oriai* 
vių, kad galėtų iš ju mes-

kvie-' 
ir sei-l

ir Pa-

jama, kad i 
klausimu buvo tai Klaipė
dos krašto seimelio rinki
mai ir atnaujinimas geres
nių santykių.

ANGLIJA IŠSTATĖ KA
RINIUS LAIVUS

džių ir apie 50 kanuolių.
Reikia pažymėti, kad e- :5

2000 ethiopiečių.
Italai naudojasi naujau

siais kariniais įrankiais ir thiopiečiai labai energin- : ? 
naujausiomis priemonėmis gai gina savo kraštą.
puola ir žudo atsilikusius Bet italus galės nuga^ti - 
civilizacijoje ethiopiečius-. tik ligos ir troškulys, nes 
Baisu ir pamąstyti, kad jau ir dabar italai pritrū- 
20-tame amžiuje, civilizuo- ko vandens. . . <
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JUOZAS GLAVICKAS, -[atstovams nakvynę ir val- 
LDS. 108 kp. (Worcesterjgyklas nurodys Seimo 
Mass.) raštininkas, LDS Rengimo Komisijos narys, 
Seimo Rengimo Komisijos i p. Juozas Glavickas, 237 
narys, buvęs LDS. Centro' Millbury St.
Valdyboje. Jis labai nuo-! Seimui sveikinimus ir 
širdžiai dirba organizaci-1 kitus seimui siuntinius a- 
joje. Atstovai, kurie nori [dresuokite arba asmeniai 
apsistoti privatiniuose na- Į įduokit e Aušros Vartų pa- 
muose, tesikreipia pas parapijos klebonui kun. K. 
Juozą Glavieką, 237 Mill-.Vasiui, 15 Highfield Rd., 
būry St. Worcester, Mass.

KUN. K. VASYS, . .
Aušros Vartų parapijos (Worcester, MaSsJį klebonas, 
kurio pastogėse įvyksta LDS Seimas^ G^WfeebbhW 
ir Seimo Rengimo Komisija labai nuoširdžiai kviečia 
į Seimą LDS apskričių ir kuopų atstovus ir visus dva
siškius.

i Londonas — Šiomis die
nomis Anglijos valdžia pa
siuntė dar daugiau savo AMERIKOS DARBO FE- MOTINA SU DVIEM VAI-

i karinių laivų saugot Sue-
' zo kanalą, Gibraltą ir į- 

plaukimą į Raudonąsias 
jūres. Taigi svarbiausiose 
vietose Anglija jau turi a-

| pie 50 karinių.laivų. Pran
cūzija pasižadėjo Anglijai 
gelbėti, jei kiltų susirėmi
mas su Italija. Vadinasi, i- 
talų džiaugsmas užėmus 
Aduwa miestą gali baigtis 
didžiausiu liūdesių.

NORS IR KARIAUJA, 
BET PALAIKO DIPLO-

MATININUS RYŠIUS

DERACIJOS SUVAŽIA
VIMAS PRASIDĖJO

KAIS APSINUODINO 
VALGIU

Žinios Iš Lietuvos

Atlantic City, N. J., Spa
lių 5, čia prasidėjo metinis 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimas. Svar
biausias šio suvažiavimo 
darbas būsiąs apvalyti 
Darbo Federaciją nuo kor 
munistiško gaivalo, kurs 
pradėjo smarkiai briautią

Lynn, Mass. — Po 10 mi- 
nutų kaip jie pavalgė nau- v į 
jai nupirktų dešrelių . . 
smarkiai susirgo Kristina /X 
Gowacky su savo dviem 
vaikais Chester 6 m. ir. į 
Stase 5 m. Dabar jie ran*. > 
dasi krftingoj padėty ~ 
Lynn ligoninėje. Tėvas,

■^į-rimtas- darbininkų ^uni- ^ 
jas.

Vaitkus Jau Kaune S “z
ja net trijuose frontuose 
ir abiejų pusiu nukautųjų 

f skaičius siekia tūkstan- 
Uau-1 čius, bet diplomatiniai san-

Kaunas 4- Leit. Feliksas čiui vadovaujant, neturį 
Vaitkus, kuris perskridęs patyrimo žmonės. .

|nybė iš Berlyno pranešė, 
NUBAUSTI MIRTIMI DU trenkė į medį ir bravorėlį kad Vaitkus atvykęs Ber- 

PLEŠIKAI sudaužė į šipulius. Atsi- lynan ir apsistojęs Pasiun-
-— ------- peikėjęs ūkininkas sakėsi tinybėje. Matyt, kad Ber-

Žemaitijoje siautu s i ą daugiau kaip gyvas degti- lyne Vaitkus neilgai tebu- 
plėšikų gaują, kuriai vado- nes nevarysiąs. :vo. Negavęs Vokietijos

(valdžios leidimo skristi iš 
liksas Kutniauskas įvykdė AUDĖ IŠEIKVOTO- (Berlyno ar iš Karaliau- 
per 30 ginkluotų plėšimų" ‘ ' • •
ir vagysčių. Plėsdami te
rorizuodavo ramius Žemai
tijos gyventojus, žiauriai Marijampolės Apyg. Tei- 
juos kankindami. smas nubaudė susilikvida-

Šiomis dienomis karo vusio vietos koperatyvo 
lauko teismas gaujos daly- “Sietyno” išeikvoto jus: 
vius teisė. Gaujos vadus Pr. Abromaitį 2 met. s. d. 
Povilą Jušką, padariusį 26 kalėjimo ir pašto tarnau- 
nusikaltimus, ir Feliksą toją V. Butanavičių 1 met. 
Kutniauską — nusikalti- sąlyginai ir sumokėti iš-
mą, nubaudė mirties baus- eikvotus pinigus ir visas1 Associated Press prane- 
me, o kitus, dalyvius: Leo- išlaidas, viso arti 4000 lt. ša, kad prezidentas Sme- 
ną Girčį iki gyvos galvos Pirmasis pasodintas kalė- 
sunkiųjų darbų kalėjimu, jime, antrasis prašalintas 
Igną Salį — 15 mt., o kitus iš pašto tarnybos, 
gaujos dalyvius mažesne-, 
mis sunkiųjų darbų kalė ji-' 
mo bausmėmis. i

Mirties bausmė Juškai ir Į 
Kutniauskui įvykdyta.

plėšikų gaują, kuriai vado- nes nevarysiąs, 
vavo Povilas Juška ir Fe- ---------

DOVANOJO BAUSMĘ 
BAUSTAM UŽ KOMU

NIZMĄ

PERKŪNAS SUDAUŽĖ 
NELEGALŲ BRAVORE-

U

PREZIDENTAS PASKELBĖ 
DRAUŪIMį

. "|gavo liko sveiaks.
’ SVARBUS VYR. TRIBŲ 

NOLO SPRENDIMAS 
DEL SVETIMŠALIŲ 

TURTO

Washington, Spalių 5,—
Prezidentas Rooseveltas
jkonstantuodamas faktą,AtlSntiką nusileido Airi-, giausiai pinigų, kaip pa- tykiai tarp tų dvieju šalių'ka(j aktualus karas tarp I- 

joje^ ir besileisdamas su- prastai sūdė jo katalikai ir [ nutraukti. aktualus naras tarp i
daužė Lituanicą, Lietuvą tautininkai. Bet pinigus iš-1 ministeris Ethiopijoj Lui- ' 
pasiekė traukiniu. Pereitą leido ir skridimą tvarkė Vinci Gigliucei pareiš* 
savaitę Lietuvos Pasiunti-' socialistai. kė, kad jis gal pasiliksiąs 

Adis Ababoj per visą ka
ro laiką, arba bent iki di
plomatiniai ryšiai busią 
nutraukti. Šis karas prasi
dėjo be jokio formalaus 
karo paskelbimo. Tik Ita
lijos kariuomenė pradėjo 
žygiuoti į Ethiopiją, o e- 

žinias, kad" Vaitkus pasiė-^hiopiečiai pradėjo gintis, 
męs tiek gasolino, kad ga-' -------------
lėsiąs nuskristi net į Mas- KAUNE 869 BEDARBIAI 
kvą. Vadinasi, pasirodė,' RugsėjoTTbedarbių į-

Taigi iš išėjo taip, kad 
Vaitkus ne tik neužbaigė 
Dariaus ir Girėno žygio, 
nes pastarieji žuvo visai 
netoli Lietuvos, o Vaitkus 
tik Airiją pasiekė. Sako, 
pritrūko gasolino. Bet AL- 
TASS valdyba pranešinėjo

Italijos,taiijOs ir Ethiopijos yra 
prasidėjęs paskelbė toms 
šalims ginklų ir karo reik
menų išvežimo draudimą. 
Tuo paskelbimu uždraudė 
j minėtas šalis įvežti bei 
joms parduoti ginklus, a- 
municiją ir kitokias karo 
reikmenis.

Kaunas — Kauniškis na«į 
mų savininkas Davidavi-»; 
čius prieš mirdamas savo» į 
turtą (namus) užrašė vai-*, 
kams ir ainiams, kurie gy- ; : 
vena Vokietijoje ir yra’ 
Vokietijos piliečiai. Pagal £ 
naujai pakeistą įstatymą* 
svetimšaliai negali Lietu- X 
voje įsigyti nekjlnojamo- C 
jo turto, šią bylą vedė ad-« 
vokatas L. Kameneckis. 
Apylinkės ir apygardos 

; teismai įpėdiniams teisės -> 
įgyti palikimą nepripaži- > 
no. Įpėdinių įgaliotinis*

čiaus orlaiviu, žinoma sve
timu, į Klaipėdą atvykęs 
traukiniu.

Klaipėdoje Vaitkų pasi
tiko gubernatorius Kur- 
kauskas ir kiti. Iš Klaipė
dos Įeit, Vaitkus pasiekęs skridimą neturėjo suprati-

JAPONIJOS ARMIJOS
VIRŠININKAS NUSIŽU- kreipėsi į vyr. tribunolą, ’ . 

[nurodydamas, kad svetim-
“—”—“ _ _ šaliai negali įsigyti Lietu- ‘

” voje nekilnojamojo turto, 
bet gali ji gauti kaip pali- 
kimą, tačiau turi per tre
jus metus jį likviduoti. 1 
Vyr. tribunolas ta pras- , .

j me ir padarė sprendimą, " f

Tokio, Spalių 5, Colonel 
Kyozaburo Yamada virsi’

|kad nežinojo ką kalbą. regįstruota 869 žmonės, iš ninkas karo ministerijos 
(Tuo tik parode, kad apie j 335 juoaadarbiai, 116 militarių reikalų biuro pa- skridima nAtiirein snnrati- J .v. . - . .. __ __ _____ i* j—

Kauną Lietuvos orlaiviu, 
kur jį pasitiko gausi mi
nia.

tarnaičių etc. Inteligenti- sidarė sau galą nusižudy 
mo* nių profesijų žmonių be damas su savo kardu.

Dar kas paaiškėjo, kad darbo buvo 87. Inteligen- 
Vaitkus buvo priverstas tais bedarbiais rūpintis 
leistis į kelionę be pinigų norima sudaryti tam tikrą 
ir tokiu laiku, kada oras organiazciją, kurios įsta- 
skridimui nebuvo palan- tai įduoti tvirtinti Kauno 
kus. Be to Vaitkus skrido Apskr. Viršininkui.
iš New Yorko ne trumpuo- per liepos ir rugpiūčio 
j?. buvo AL- mėn. bedarbių buvo įregis-

, pernai 1583.

BOMBOS UŽMUŠĖ 
AMERIKIETĘ KONCERTAS IR 

PRAKALBOS
Addis Ababa, Spalių 5— 

Gauta žinių, kad Italijos 
orlaivių bombos, bombar
duojant Adųwą, .užmušė 
vieną amerikietę slaugę. 
Bombos sprogdamos už
mušė 
kų.

tona lakūną Vaitkų apdo
vanojo Vytauto Didžiojo 
ordenu ir, sakoma, kad vi

ešoje Lietuvoje apie 100 
'gatvių pavadino Vaitkaus [TASS skelbiama, bet skri- truota 2875, ^pernai' 1583. 
vardu. Leit. Vaitkaus zmo- |do, kad tik pasiekus saus- šiemet iš jų gavo darbo 

.nai, kuri greičiausiai jau žemį perskridus Atlanti- 2.006 žmonės.
ĮLietuVoję, valdžia davė .ką. Vaitkus savo pareigą -L————L————. 
teisę važinėti Lietuvos ge- [atliko, bet ALTASS valdy- perskridęs Atlantą nusilei- 
ležinkeliais per visą mene- ba labai apvilė visuomenę do Airijoj, netoli nedidelio 
sį nemokamai. savo skelbimais. ALTASS miestelio Ballinrobe. Nųsi-

, Antrojo skridimo ruošė- iš visuomenės gavo apie leisti’ buvo priverstas dėl
* jai turėjo tikslą baigti Da-; $40.000 ir tą sumą pralei- 
i riaus ir Girėno žygį, bet . do neužbaigę Dariaus ir 
i nepabaigė, nes tas ruoši- (Girėno žygio.
> masis buvo panašus į tąi
* pasakaitę: vėžys, lydeka ir1

{Lietuvoje, valdžia davė .ką. Vaitkus savo pareigą

1927 m. Aleksiūnas už 
komunistinį veikimą buvo 
nubaustas mirties bausme, 
bet Resp. Prezidentas bau
smę pakeitė kalėjimu ligi 
gyvos galvos. 1928 m. jam

Raseinių apskrities, Sta
kių bažnytkaimio vienas _ 
ūkininkas giraitėje laikė .bausmė buvo sumažinta Ii' 
nelegalų bravorėlį. Taip gi 15 metų, o dabar, jo ma- 
priea kelias dienas jam lonės prašymas visai pa- 
beverdant “naminę”, užėjo tenkintas, ir jis iš kalėjubeverdant “naminę”, i ‘ 
staigus perkūnas, kuris'mo paleistas.

Išeivių Draugas” iš 
gulbė. Antrojo skridimo Škotijos rašo, kad radio 
vairą buvo pasigrobę, so-. klausytojai buvo nustebin- 
cialistų lyderiui p. Grigai- ti žinios, kad F. Vaitkus

Per liepos ir rugpiūčio

stokos” kuro. Nusileisda
mas žymiai sugadino ‘Li- 
tuanica n*. Nulaužtas de
šinysis sparnas ir sulenk
tas propeleris. Nusileisti 
teko laukuose, kur ganėsi 
daug gyvulių, trukdžiusių 
lygesniojo vietoje nutūpti.

daug moterų ir vai*

Brockton, Mass. — Sek- . 
madienį, spaliu 6 d., Šv,<.. ' 
Roko par. svetainėje, šep- ’ 
tintą vai. vak. įvyko Kon- • • _; 
certas ir Prakalbos tikslu ’ j 
paminėti Vilniaus užgrobi- : : 
mo 15-kos • metų sukaktį ; • 
Programą išpildė Darbi* J 
ninko Radio Choras ir kai* 
bėtojai. Vakaras buvo gra- \ - į 
žus ir įspūdingas.

NAUJI LIETUVOS 
PILIEČIAI

Šiemet per 1-mą pusme 
tį 187 asmenys gavo Lietu- Už UOŠVIO NUŽUDYMĄ- ..
vos pilietybę. Iš jų 122 bu- 12 METŲ
vo be pilietybės, 16 buv. Kauno Apygardos Teis- l 
Vokietijos piliečiai, 2 Klai- mo sesija Jurbarke nutei- Z 
pėdos kr. optantai, 10 lat- sė 12 metų ą; d, kalėjimo į 
vių, po 1 estų ir sovietų ir.buv. pol. Galbogį, kuri?
33 Amerikos Jungtinių nužudė savo busimąjį uoŠ- • 
Valstybių. ’ vį.

187

Valstybių.

12 METŲ



Anifatiieiiitr Žpaitų 8 d., 193$ Mni

VIETINES ŽINIOS
' v * r *

Mjšijbs:
T&vaš kun. Alfonsas Ma

ria, C. P., ir Tėvas kun. 
Gabrielius C. P-, misionie
riai, spalių 7 d., 7:30 vai, 
vak., Iv. Petro bažnyčioje 
iškilmiffgal prądėjo mote
rų misijų.savaitę.

Gerbiami misionieriai 
dalyvavo southbostoniečių 
Vilniaus Gėdulos minėjime 
spalių 6 d. Spalių 7 d., ry
te atlankė “Darbininką”.

Tėvas Alfonsas sako pa
mokslą LDS. Seime.

DAKTARAI
| Tel. S o.- Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR.M. V. CASPER
| Arti Municipal Building
f 525 E. Bro3flway, S. Boston

Ofiso Valandos
Š Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki 

5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedSldlenlnis, taipgi seredomls nuo 

12-tas dieną uždarytas.
Taipgi nuimu Ir X-Ray

nė, Antaniną šilanskienė, i 
Ona Stankiėnė, Marcelė ; 
Miliauskienė. Prie “beano” 
dirbo: E. Jarmalavičiutė, 
A. Tamulevičiūtė, p-lė Je- 
zukevičiutė.

Aukavo šie asmenys: 
Liolienė, Stonkienė, Atki- 
nienė, JermalaviČienė iš 
(Campello), Smetonienė, 
Kereišienė, Endiunienė, 
Jonušienė, Viršulskięnė, 
Sinkevičienė, Rudokienė, 
Ikasalienė, Ąukštikalnie- 
nė, Bajorūnienė, Norvai
šienė, Plaskienė, J. Kaspa
ras, P. Bartkevičius, A. 
Sinuc, Gervickas, Kodis, 
Abračinskas, Zinkevičius, 
Gagel, Valentukevičius, 
Kilka, Kripaitis, Belskai, 
Balčiūnai, Tamusonai.

Gražiai prisidėjo savo 
transportacijos ir laimėji
mo darbu p-nia M. Mazga- 
lienė.

Buvo skanių valgių ir 
gražiai grojo lietuviškas 
orkestras. R.

2.
pranešę, buvo pasienio po
licijos sulaikytas benešant 
iš Vokiečių laivo (Klaipė
dos uoste) nacionalsocia
listinę literatūrą, skirtą 
rinkimams į Klaipėdos kr. 
seimelį. Byla pasiųsta ape
liacinių rūmų prokuratū
rai, o Tietz pasodintas į 
Bajorų kalėjimą.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

TĖVAS ALFONSAS MARIA, 
Pasionistas, pirmadienį, spalių 7 dieną pradėjo misi
jas Šv. Petro parapijos bažnyčioje. Antradienį, spalių 
8 dieną, LDS. Šeiminėse pamaldose, Aušros Vartų par. 
(Worcester, Mass.) bažnyčioje pasakys darbininkams 
atitinkamą pamokslą.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GAIVARISII
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:80 iki 5:80 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

TĖVAS GABRIELIUS, 
Pasionistas, pirmadienį, spalių 7 dieną, kartu su Tėvu 
Alfonsu Maria veda misijas šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje.

APSIVEDĖ

Tūkstantine Minia Municipal Salėje
“Geriau visiSpalių devintą dieną, su-.greso Šukį”, 

' fc&dta lygiai penkiolika žūsime, bet svetimiems ne- 
metų,'kaip Lietuva neteko vergausime”. Prisiminda- 
šavo širdies sostinės
Vilniaus. Tas istorinis įvy- sime Vilnių ir Lietuva ne
kis, skaudus smūgis Lietu-] žus. Prakalbose dalyvavo 
vai, klastingas lenkų žygis] in Kongresmenas J. McCo- 
įvykdintas 192G m. spalhj rmačk ir pasakė turinin- 
9 d., lietuviam^ yra pasi-'gą kalbą, nors nepritaikin- 
ryžimo diena iki atvaduo-'tą lietuviams.
Sime Vilnių ir trečdali Po trumpos pertraukos, 
Lietuvos žemių. įkalba mūsų išeivijos, va-

So. Bostono lietuviai tą das, didžiai gerb. kun. K. 
sukaktį apvaikščiojo spa- Urbonavičius. Jis pabrie- 
fių 6 d., pereitą sekmadie- žė, kada dar Lietuva buvo 
nį, Municipal Building sa- po rusų jungu, o Lietuvos 
leje So. Bostone. j dainius Maironis jai pra-

; Programa susidėjo iš našavo laisvę, kad Lietu- 
rimtų, turiningų kalbų ir,va ir Vilnius bus atvaduo
jamų. Lygiai 2 vai. po ta. “Tiesa, Lietuva laisva 
piet. Federacijos 3-čio sky- ir nepriklausoma, bet Vil
niaus pirm. J. Griciūnas nius...” sako kalbėtojas, 
pradėjo programą. Jis pa- Paskutiniuoju kalbėtoju, 
sakęs trumpą kalbelę, pa< buvo, neseniai atvykęs iš 
kviečia kun. P. Virmaus- ■ Lietuvos kun. P. Lunskis. 
ką, So. Bostono parapijos. Jis savo gražioje kalboje 
kleboną tarti įžanginę kai-1 pabriežė: ‘Laikykimės vie- 
bą. Po kun. Virmauskio,nybės, o Vilnius bus mū- 
kalbos parapijos choras,įsu’. Taipgi buvo rinkliava, 
vadovystėje art. R. V. Juš- (Surinkta $38.45.
kos sudainavo atitinka-; žmonių dalyvavo apie 
mas daineles. Publika pa- 900; išplatinta daug Vii- 
tenkinta. Seka kalbos, kai- Į nįaus pasų.

adv. B. Sinkevičius Į penktą vai. p0 pietų visi 
(Sykes) ir jo žmona isiskyrstėsi gra4iF „^i. 
Norwoo o. Jie pasakojo . sustiprinę jėgas kovoti 
apie keliones įspūdžius LietPUV0| Jssostinės _ 
Eimopoj sių vasarą Vilniaus. Rap.

Art. R. Juška ir J. Anta-1 __________ 1

*^iiaąsld^taeliai”^etJų Į NUOŠIRDUS AČIŪ 
dainavimas tikrai sužavė
jo publiką. !

i Kalba kap. P. Jurgėla.
• Jo kalba pilna patrijotiz- 

mo. Jis pabrėžė: “Sekime 
ateitininkų praėjusio Kon-

MUZIKAS I
RAPOLAS JUŠKA H

mi šį šūkį, tikrai atvaduo-

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80 Iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. 
NedSIiomls nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal^sutartl). t

Spalių 6 d., apsivedė 
Pranciškus Kaškonis su A- 
leksandra Matusevičiūte, 
gyv. 593 E. 8th St. Liūdy- 
tojais buvo Jonas Pešinas 
ir Florencija Juškaitė.

VYČIŲ DĖMESIUI

ras atsiskyrė atsimušęs į 
medžius nuo fusilažo, bet 
lakūnai išliko gyvi nors ir 
sužeisti. Iš jų vienas buvo 
mokinys, o kitas instruk
torius.

VYSK. P. BCČYS
pakviestas Telšių dvasinės 
seminarijos dvasios vadu. 
Iš Šiluvos atlaidų Ganyto
jas vyks į Telšius.

Kaunas —Valstybės sau
gumo policija užbaigė tar
dymą apie Alfred Tietz iš 
Vitės, kuris, kaip esame

MONTELLO, MASS.
PARSIDUODA

Moko muzikos, piano j 
ir dainavimo. Spėria-! 
les pamokas duoda ;

vaikams. !

Adresas:
983 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

Už malonius varduvėms 
sveikinimus, linkėjimus, ir 
šventas maldas ' nuošir
džiai ačiuoju Jo Ekscelen
cijai Vyskupui Teofiliui 
Matulioniui, Rektoriui ku
nigui Tėvui Jonui Navk> 
įkui, MIC., kunigams: K, 
iUrbonavičiuį, F. J. Juškai- 
čiui, J. Vosyliui, MIC., P. 
Lunskiui, K. Jenkui, H. 
Vaičiūnui, J. Petrauskui, 

i Seselėms Nukryžiuoto Jė- 
! zaus ir Kazimierietems, ir, 
vietinėms draugijoms ir 
pavieniams už taip brąti- 
gias dvasinius ir materia-

i. les dovanas. Ačiū.
; Kun. Pranciškus Virmaus- 
I kis.

IR

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. Soūth Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit:
Algonųuin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas

312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass, 
TEL. ŠOU 9419

f-

F.VVAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

(JUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokias 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge, Brlghtou 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimu už pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

Rugsėjo 21 ir 22, 1935, 
įvyko N. Pagelbos P. švč. 
ir šv. Monikos pašelpinių 
draugijų piknikas Romu
vos parke, Montello, Mass.

Diena buvo graži ir žmo
niųprisirihkd iš visos apy
linkės didelis tūrys.

Kadangi pelnas šio pa
rengimo buvo skiriamas

L. Vyčių N. A. Apskri
čio pusmetinis suvažiavi
mas įvyks, sekmadienį, 
spalių 13 d., 1 vai. po pie
tų Palangoje, .prie ežero 
salėje Lawence - Methu- 
ene, Mass.

Vietinės kuopos nariai, 
norintieji važiuoti paduo
kite vardus kp. rast., kad nauJos SV. Roko par. salės 
galėtų parašyti įgaliojimą, statymui, tai žmonės įvai-

Sesijos prasidės punktu-,™}? . r-~*--------- 
aliai.

Kp. Pirmininkas.

SAUŽUDIKĖ VOS NENU
SKANDINO JĄ BAN
DŽIUSIA GELBĖTI

Viena moteris įšoko į 
vandenį Medford’o molio 
kasyklose, kad nusiskan- 
dyti. Kita, p-lė Norton, tą 
pastebėjusi šoko paskui 
ją, kad išgelbėjus, bet šio
ji jai ranką perkando ir 
gelbėti nesidavė vos nenu- 
skandindama p-lę Norton. 
Pravažiuojąs su troku 
Brady išgirdęs triukšmą 
vandeny šoko ir išgelbėjo 
p-lę Norton, o kita moteris 
nuskendo.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadvvay, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

4es. 158 W. 7th St, 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

2 mažai vartoti H. B. 
Smith Boileriai. Žemi ir 
aukšti rediatoriai.

Mažai vartotas Nr. 15 
Crawford Parlor Heater 
vertės 135 dolerių, dabar 
tik už $70.00. Matykite Mr. 
Victor Orelovitz, 287 Ma- 
son Terrace, Brookline, 
Mass. arba Tel. BEAcon 
5003.

t nuoširdžiai 
parėmė. Ir to pasekmės 
buvo gražios.

Rengėjos šio puikaus 
parengimo buvo: Margare-I 
ta Sinkevičiūtė, Agnis Ku- 
biliūtė, Juozas Treinavi- 
čius, Bonifacas Tamulevi
čius.

Šeimininkė: Vladislava 
Baronienė; pagelbininkės: 
Jie va Kašėtienė, Joanna 
Jonušienė.

Darbininkės: Teof ilia
Akstinienė, Jieva Babulie-

OIL BURNERS

PABĖGĘ KALINIAI VĖL 
PAGAUTI

šeštadieny, iš Concord 
Reformatory kolonijos bu
vo pabėgę penki kaliniai, 
bet jie greit vėl buvo su
imti valstybės policijos, 
kuri greit gavusi žinią a- 
pię pabėgįmą užstojo 
jiems kelią. Išbėgdami jie 
pašovė sargą Denton, kurs 
randasi kritingoj padėty.

Tel, South Boston 0815,

D. t. ZAUTSKAS
Graborius - Balaamuotojai

Patarnavimas dieniu ir naktį

Fanerai Hope lr Bei.
564 Kast Broadvray,

Sę.Boitom, Man*

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių ir pavienių asmenų.
JURGIS C. STUKAS 

458 Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tel. Šou. Boston 2029 
T Tel. Nor, 0242

ALENA S. STUKIENĖ 
681 Washington St., 

Norwood, Mass.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA pigiai 20 
kambarių kampinis namas 
ir krautuvė tinkama ta
vernų! Laisnis galima 
gauti lengvai. Vieta labai 
tinkama bizniui. Dėl infor
macijų rašykite Post Offi
ce Box 12, Montello, Mass.

Garantuoti Pataisymai
Ištisas išvalymas ir nau

jas knatas  ............$1.50.
Už garantuotą burnerio į- 
dėjimą.....................  $2.00.
Taipgi, mes parduodame 
geriausios rūšies bume- 
rius, kaip tai: Florence, 
Everglow ir kitus.

Burneriai dėl virtuvių, 
seklyčių ir skiepų nuo $20. 
iki $350.00. Del greito pa
tarnavimo

Tel. SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirtis & Co. 

322 Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

REIKALINGA mergina 
prie namų darbo. Kamba
rys ir pragyvenimas. Alga 
pagal susitarimo. Reika
linga rekomendacija. Atsi
šaukite: 501 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegija, **pinniausial praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lomeli Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. Jobn’s Hospltalės: Medicinos eg- 
zamlnleris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sul). nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedėliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT gT., BOSTON.

Taipgi apdaužė, ir keletą i VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES 
’ Ųirkti pas biznierius, mėsą, vaisius; daržoves ir 
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir matomai 
patarnauja. Nuėję į bito kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

čių pasigamintus Šautu
vus.

IŠLIKO GYVI ORLAIVIO 
NELAIMĖJE

Spalių 5 ck, prie Biue 
Hill kalnų, Miltone į me
džius nukrito Jung. Valst. 
laivyno orlaivis su dviem 
lakūnais, iŠ Sąuantum Air 
base. Nors krentant orlai
vis taip suchižo, kad moto-

POVILAS BUSHMANAS
48 Oreaoent Avenuft, 

Telephone Columbia 6702
29 Savim Hill Avėnue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

M HIGhlandi 4855 
ROXBŲRY, MASS.

PERKIRS Sų. dASH MARKET 

Povilas BaltraŠiŪnas, gav.
490Broadway, Tel.S.Boaton3120

K.IIDLAUBKAS
918 E. Broadvray 

Telephone' South Boaton 9867

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

0.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLING CO.

F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sūrth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D. St., So. Boston

S. RARASEVIČIDS IR 
SONDS

Seniausias ir Savistovia šios 
Valstybės

j LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

[Gyvuoja 26 metai. Patarnavi- 
j mas dieną ir naktį. 
• TURI NOTARO TEISES

Ofisais
254 W. Brcadw*y, So. Boston

Į Tol. Šou, Boston 2590 
113 Ames St., Brockton, Mass.
> tėį Brockton 390 
!• Oyvtnamofi riete v



Bičiulis: ‘‘Kodėl taip tamsta 
-neramus dėl savo sūnaus dailinin
ko?”

Naujai praturtę,jnsis: “Jis iš
vyksta kur nors į kaimą ir piešia 
purviną seną vežimą, tuo tarpu 
kai mos turime puikų naują Rolls 
- Royce automobilių savo nuosa
vame garažiuje”. (‘Faun*, Wien)

M W-JIt

DARĘlfflNKASm

DARBAI

Paveikslus

IR

K

BATCHELOER WHITTEMORE

darbij«K)<as

tis piemenukas buvo dide-| jokie įstatymai.

gry- 
šven-

7:80 -vai. vakare, pobuSnytlnCJ sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite? 
pas prętokply raitininke.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

giantis, Kol suvarynėja 
gyvulius pavakarieniauja, 
poterėlius sukalba, ir de
šimta valanda. Krinta lo-

CLEANER, '
STEADIER HEAT

links- 
ašaromis

— taip sykį juokėsi pats i.U, reikia prisipažinti! Ta- 
■čiau, kas kaltas?!

_ ragi-1 perkūniją gryčioje būvam;
L. fen įr'ir dabar matau, kaip čia

_ -------- —4.1--.:------------> piemuo per

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

CEVERYKŲ ■ KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius

1152 Washington St., 
Nonvood, Mass.

tyti p. A. Peldžiaus pa
veikslų !

Kun. Al. Bublys MIC.

* * *

| . DRAUGIJOS VALDYBA
į Pirm. — J. Petrauskas, 
į 24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
iVięe- pirm. — V. Meduota,

21 Songer St., So. Boston, Muss.
Prot. Raštininkas — J. Glineckis, 

5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
Fln. Raštininkas — Alb." Nevieta, 

16 \vinfleld St., So. Boston, Mass.
Iždininkas^ — A. Naudžiūnas,

Maršalka — J. Zalkls,
7 Winfleld St., So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
51a nedėldlenj kiekvieno mšneslo.
2 vai. po pietą, Parapijos salėj, 402 
E. 7th St., So. Boston, MflM.

Td. 3368

ADAM VAITEKŪNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

, Bpalią 8 d., 1935

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama »„,%»-»» $4,00 
Užsieny metam®
. .................  : .. $2,00

Filo de patrujo,

Lietuvos Kaime

I Kokiu.
Rudinė ar kailiniukai su-]kvapu statinė iš pradžių „ v ' JTHE W0RKER) 

_____________4.^1-:.. i-_ _________ Pubhshed every Tucsday and Fnday escept Holidays siieh aa
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indcpendenco Day^ 

Labor Day, Thanksgiving and Chrfstmas 
--------------- by-------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASSOCIATION OF LABOR
Entered n® 8ewnd-class mnttėr Sept. 12, 1015 at tlie post Office at Boston.

Mass. under the Act of Mareli 3, 1870
Acceptanee far malMiig at special rate of postag® provided for InSectlonllOS 

Act of October 8, 1917, nuthorlml on July 12, 101S
SŪBSCRIPTION KATES: 

“ ..... .............. . ..........$4.00
$5.00i Foreign yearly

Piemenėlis - vargdienėlis i bešalta, taip smagiai ir : 
. ----------- | lengviau.
Prašvito pirmos gegužės ( Tik papučia šiaurvaka- ! 

saulėtos dienos. Vaikai jau ris, įkirus lietus, kartais i 
nebešūkauja į mokyklą ei-'net su baltom krušas ' 
darni. Vaikų atostogos! kruopom kerta per kaklą i 
Pradžios mokyklų lanky-'ir basas kojas. Uh! —šab i 
tojų poilsis. Juk jie ištisą'ta...

• žiemą po kelis kilometrus. Vis tai mums niekai! — 
kasdien plukė į mokyklą ir sako piemenukas, — var- 
šaltis spirgino, ir pūgos gas, kai apsiniaukia visai 
siautė. Kartais išeina ir la-_ dienai, pradeda lyti, o šei- 
bai linksmai griovių ledais mininkė pamiršta ir maišą 
čiauždami ir sniego gniuž- duoti apsigaubti. Įtrauki 
temis kits su kitu narsiai kaklą ir sėdi ant kelmelio, 
bekovodami. J Sėdi ir sustingsti. Perlijo

Praėjo žiauri žiema, atė- pečius ir nugarą. Lauki, 
jo linksmas pavasaris! Ū- kada lyti perstos, arba va- 
ninkai pirmą, antrą gegu- karas ateis. Kad kas pava- 
žės dieną važinėja pieme- ^uotų, parsiųstų gryčion 
nėlių parsivežti. O tie pie- sušilti — dažnai niekas ne- 
menėliai jau ankščiau bu- atsimena.
vo pasisamdyti, rankpini-! T~" ~
giai už juos tėvams įmokė
ti. Dabar mokslo metams 
pasibaigus reikia atsisvei
kinti ne tik su . mokyklos 
suolu, bet ir su tėvu 
čia iki Visų Šventų 
tei.

Vienas piemenėlis
mas, o kitas su
atsisveikina saviškius. Su
sideda savo dar negausius 
“kraičius” į nedidelę, kar
tais popierio, dėžutę ir — 
sudiev! išdarda su dėde — 
ūkininku pro vartus.

Pirmosios gegužės die- vagą, nusikinko ir pasku- 
nos. Kartais šaltoka, ypač boms veda arklį ganyklon. 
rytais. Vidudienį saulė pa Mergina pustekinė atneša 
kyla, vieversiai padangė- maiša piemenėliui užsi- 
mis čirškia.
dar tik vienas avis išginęs 
į lauką, aukštielninkas at
sigulęs žiūri į padangę, 
kaip vieversėliai' smagiai 
skrajoja. Pasivartęs, išsi
traukęs sūrio ar mėsos 
gabalėlį priešpietauja.

Laikas bėga. Įpusėja ge
gužis. Vieną rytą piemenė-

■ lis išgena jau ir karvęs į 
ganyklą. Žoles nors dar 
maža, bet daržinės tuščios. 
Nori-nenori, ieškok maisto 
lauke. Piemenėlis laksto 
be kailinių, basas, jau ne-

Jau ir pradžia vasaros. 
Karšta dienomis, bet ga
nyti nėra lengviau. Tvan
ku, karvės ganykloje ne
rimsta; kita uodegą pakė
lus ir gilioti mėgina.

Po pusiaudienio pamė
lynuoja vakaruos tamsus 
debesys. Pasigirsta kur
čias dundėjimas griausti
nio; debesys kyla aukš
tyn ir aukštyn. Jau 
vieną. kitą sykį sužai- 

I bavo ir vis griaudžia 
.nuolatos. Artojai pliauška 
i botagu, ragina arklį kuo- 
į greičiau baigti paskutinę

DARBAI
Ne Labdarybe, Bet Darbas

Jei Norite, Kad Butų Darbo, Visi Balsuokite Už

FRANCIS J. ROCHE
Į Cambridge Majorus

Balsavimai {vyksta Antradienį, Spalių-Oct. 15 d.
DARBAI . DARBAI

prieš vėją, avys bėga pa- - - -
vėju j. 7 _ 
maišu nuo galvos iki kul
nų apsisiautęs, bebėgda
mas užuolanka susipainiok 
jęs sugriūva. j

4.??; '7S7‘ sši ?z^k“k“u‘s^- ==ant kelmelio atsitūpęs lau- nat nasauHo8 v,. ™
kia kada audra prauz.

Vėl gražus sekmadienio1jojo paskelbtą tikėjimą, šis sakinys galima būtų ši 
rytas. Atėjo mama aplan- —-i— i—~ i-n— — . . .. .. ,
kyti sūnelio. — Kaip gi ei
nasi ganyti, ar myli šeimi
ninkai? — Gerai, — atsa
ko sūnus. — Visi geri, juo
kus krečia, niekas labai 
nesibara, tik lietus lyja,1,

icį, Mv8a F<z- _ i i • m.i • i j toj°’ ar k°ki° kunigo. Dėl kiams! Ypač mūsų jauni-
Pieiųęnukas ilgu Lankykime Tiktai Dorus Judamus | šitokių paveikslų jaunimas'mui šitokie paveikslai yra

«.«!««« ;i-: 'sumynkštėja ir kūniškai ir naudingi. Taigi nė vienas
dvasiškai! Virsta tik žmo- neapleiskite progos pama- 
niįos atmata!

Piktoj, iv..!, tarto.. .-įgfigTSf

Piemenėlis gaubti per lietų, nes kar
vių negi varysi namo, kad 
ir per lietų! Kas gi kitas 
bandą paganys, juk nevel
tui, o už algą apsiėmęs ga
nyti, tai ir vark!

Pirmi lašai jau krinta. 
, Vėjas netolimą eglynėlį 
linguoja. Kaskartą labiau 
trankosi perkūnas, ir tvy- 
ska žaibai. Nieko nebėra 
lauke, išskyrus skubantį 
keliu keleivį, bet ir tas bė
ga į artimiausią prie kelio 
pastogę.

Karvės atstatė uodegas

Phone usfor
‘blue coal’

iliais'iš pat pasaulio" pra- pasakysiu, kas tu per v£ 
dzių kovoja prieš DIEVĄ, nas”. Dabartiniais laikais iprie§ šly^ščiu^ judomus 

t ?“ paveikslus. Susitvėrė dide- 
. . , Pasa.yR’'liausi draugovė! Pradėjo
| kokius judomus Pavelks"igamįntį doros, puikias fil- 

besikeičiantJ mėgsti lankyti, o as mag tiksiUį atitraukti jau
nimą nuo šlykštybių, o gy
vai parodyti (atvaizduoti) 
kilnių idealų skaistumą ir 
grožį. Atsirado jau nema
ža kilniųjų norų žmonių, 
kurie savo puikiais pavei
kslais nori įrodyti žmo
nėms, jog ne tik įdomiai ir 

. . , . , puikiai galima praleisti!lis miegalius. Pažadintas Česnių siekių, ^moterystes vieną antrą valandėlę>

TKK. į“ srJ-fėj &.it
mininkai geri, sūnus pa- ' - - - -
matęs, kad. mamytė palie- Juozukas mamąiv 
ka — pravirksta, , —----------------- - ---- x----------------------------- -----

Kaitrioji vasarėlė jau Nors reikėjo keltis nekalta šiuo žvilgs- jimu, kokia ištverme gina- 
čia pat. Pargena piemenų- skubintis mokyklon, nors nįu> kadangi, drąsiai gali-1 ma savo tikėjimas ir tėvy- 
kas jau devyniomis bai- va^a5f lempos spren- ma tvirtinti, jog ypač pa- nė—tie brangiausieji žmo- 

de uždavinius, bet buvo skutiniais laikais ji ypa-'gui turtai!
taip gera, o dabar, sako, tingu būdu rūpinasi auk-! štai, jau ir lietuviuose 
vasarą, kokios man atos- įėjimu jaunimo ir įskiepi- amerįkiečiuose atsirado 
togos . - jimu kilniausiųjų idealų, šitokių žmonių. Pavyz-

von ir tuoi užmiega, kaip, /ernai dar buvau septy- neginčijamas faktas! 1 džiui P. Peldžius Antanas 
negyvas. Rodos, vos tik,m£tų, galvoja sair Kaltas tėvų ir globėjų dabartinis “Darbininko”
užmigai, o jau šeimininkė Juozukas, kaip man bu- jaunįmo apsileidimas. Tė-1 administratorius, vėl pra-
kelia: — žiūrėk, saulė kur,lvo Sera Pas mam^ vai, ar globėjai ne tik lei- dės važinėti po Ameriką, 
jau gerokai patekėjusi, — Dabar svetur tai kas kita. net įr mažutėliams rodydamas persekiojimus 
ragina piemenuką. Atsi-! Pcruai, tai jei artinosi de- vajkams jr jaunuoliams pirmųjų šimtmečių krikš- 
klaupia vaikas poterėlių.— besis, karves pnnsam, ar beį jaunuolėms lankyti čioniu. Man pačiam teko 

slyksciausius judomus pa- matyti šitie paveikslai, 
veikslus, bet ir patys pa- stačiai žavėjai Čia matai 
siūlo ir veda! Tai tikra be- jaunikaičius ir mergeles, 
protybė! ‘vyrus ir moteris ginant

Gi ką vaikas, ar jaunuo- savo tikėjimą, nebijant dėl 
lis mato šitokiuose paveik- DIEVO nei kančių, nei j 
sluose? Gi vien tiktai pa- mirties! Čia žavėjančių Te
leistu vystės, svetimoterys- ginių pelčiuose kuo artis-

prieš visa, kas kilnu, gra- taip sustatyti: 
žu ir dora. .................

Laikams _________ ,
kinta ir tos priemonės, ku- tikrai apibrėžiu, kas tu per 
rias ji pavartoja žmonėms žmogus!” Ir iš tikrųjų 
atitraukti nuo prakilnių i- judamieji pavęikslai daro 

SdbtogZ "pertyja,’ šalta^6^ apkvailinti sugy-^diaŲsios Įtakos vi- 
O perkūnija ar nebaisi?— vulinti. Viena didžiausiųjų sle™s> 0 JPac jaunimui. 
Nebijau — aiškinasi sūne-,dabartinių šiam priemonių Mes dažnai nusiskun- 
lis, — nei nebegalvoju apie,yra tai sPauda ir judomie- dąaD?e musų jaunimo is- 
įerlytų Z1Ur‘U’ P ___________ ‘savo tėvį, stoka jame kil-

likdamZ^ŠtoeU^m^ą'^- ^favo užsimerkęs, žiebnio užgesimu,^vorsų |rint j dorus judomus pa.
- veikslus, bet ir daugelio 
.pasimokyti, ir savo dvasią 

: - ---------- v | atgaivinti, matant, kokią
Prisimena 'Juozukas- žie-į • Katalikų ' Bažnyčia nė energija, kokiu pasiauko-

| ■ Juozuk bėk paskui karves, užtyaron suvarom,_ per| Į pasiėmęs nagines * " 1 "
gina šeimininkė, — ten ir,“’ uauari i poterėlius galėsi sukalbėti.1 Pat kaimyno
gi Saulutė pamažu kyla au- griaustinį parvaro gyvu-
• kštyn. Bet miegas neaplei- iius namo.
| džia Juozuko, akys limpa
| ir tiek, miego norisi, nors Valstybė rūpinasi pilie-____ ____ ,___ ,____
|h verk. Vieną rytą net nelai- čių gerove, draudžia dar- tęs, apgaules, muštynes, tiškiausiai atvaizduojama B mė atsitiko: karvės kaip bininkus ligoje, nustato 
p tai sugulė, Juozuką taip darbo valandas ir šventa- 
| pat suėmė snaudulys. Be- dienio poilsį, tarnybos ir g žiūrint užmigo. Karvės su- i mokslo atostogas. Taip.

r __ __ _

I 834 Mass. Avė. Boston, Mass. |
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Pirmininką — Ęva Mnrkslenū,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirmlnlnk6- — Ona Sihurienū, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot. RaSt. — BronS ClunlenS,
29661114 St., West Roxbury, Mass.
Tel Parkivay 1864-W ' .

Fln. RaSt. - Marijona Markonlutfi. L,8^ Broadivay. So. Boston. Mau.
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Tel. Parkway 0558-W 1
Iždininke —- Ona StaniulIutS,

105 West Oth S t., So. Boston, Masb
TvnrkdarO — Ona MlzgirdlenS,

1512 Columbia Rd„ So., Boston, Mas?.
Kasos Globėja — E. JanuSonienS.

1426 Columbia Rd., So. Boston, Muša.
Draugija savo susirinkimus laiko kas

ntarninim kiekvieno mSneslo,

sikėlė ir vasarojun, gerai 
dar kad greit pabudo.

Pasiilgo piemenėlis sa
vųjų. Nori pamatyti bro
liuką, sesutę, sykį net pra
šė mamytės, kad broliuką 
atvestų.

Atėjo Sekminės. Praėjo 
pirma diena; praėjo ir an
tra. Laukė Juozukas, gal 
paleis šeimininkas namo 
pareiti, pasisvečiuoti. Ver
kė visą popietį prie kar
vių, bet namo pareiti ne
gavo.

Nepraėjo dar nei pusės 
vasaros, o jau daug vargo 
ir ašarų teko išlašįnti. Gal
vytę pradeda kaž kę jam 
skaudėti. Tokia ilga diena. 
Dar nesutemo, o jau de- 
šimta valanda. O saulutė 
teka prieš keturias. Dar 
vidudienį karvių negena 
nemon, mat, karvės mezi- 
lioja.
— Vakar juokėsi dėdė-

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali, 
pasakyti apie pasaulio pa-; 
baigą. Šią knygutę yra 
parašęs,, Ąf Jakštas. , Jos, 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston. 
Mass.

žmogžudystes, ir visa tai senovės krikščionių kan- 
taip žavėjančiuose pelciuo- čios ir kovos už tikėjimą, 
se, kad išrodo, lyg kad šios atsižadėjimas visako dėl 
visos šlykštybės būti) bu- DIEVO, tikriausi meilė ar- 
vusios kokiu kilniausiu, timui! Matai čia tikrus 
sektinų dalyku! dvasios milžinus! į

Jaunuolis-ė, matydamas ' Žiūrint į jų didvyrišką 
šitokius paveikslus dažnai, ištvermę norom-ne-porom 
pripranta į visą tai žiūrė- pradėti atjausti, jog mūsų,

Tik visi tie geri įstatymai 
neliečia vaiko-piemenėlio. 
Jis nežino mokslo nei tar
nybos atostogų, nesupran
ta šventadienio poilsio, o _____c . _____ _ _______ u____
ir kasdienis poilsis vasą- ti, kaip, kad į pateisintusį pačių vargai, tai tik menk-] 
ros pradžioje vos šešios, leistinus dalykus! Juose niekiai! Pasijunti tik, kad 
gerai jei septynios, valan- jis ne tik jau nebemato kažkokia energija prade- 
dos. Jam ir galvytė nuo nieko pikta, bet pradeda da siurbtis sielon, noras 

(bemigės skauda, dažnai ir net idealizuoti! Jam išro- kovoti su piktu ir viltis 
apibaramas, kam prie kar- do jie kilnus, sektini! Tai nugalėti, kadangi DIEVAS 
vių užsnūsta. O kad kar- labai natūralu. pagelbsti kilniems sie
tais ir utėlės sprandą ėda, Į Į ką žmogus įpranta, tas; 
tai čia nėra “dyvo”, — vi- jam ir meilu. Iprotys —į 
sus piemenis utėlės ėda. antra prigimtis! 
*)D <1 ® /^l 4 Vi nu ImiliviLlLni rm 1—     U.  — i'.

plyšę “perkūno sudaužy-] primirksta, tokiu kvapu ir 
ti”. Kepurė skylėta, ar irdama dvokia! Lygiai ši- 
skepetėlė dvigubai aprišta.]taip ir žmogus, dažnai žiū- 
šviečia—piemenukui negi.rėdamas į šlykščius pa
ką geresnio duos. Bile ne (veikslus, pradeda nebema- 
nuogas, “aprėdytas”. Jis tyti juose nieko pikta, 
negi kam pasiskųs. Jei ma- pradeda gėrėtis jais ir sa- 
ma pamačiusi papyks, pa vo svajonėse susigiminiuo-
rūgos, tai ir viskas, žodžiu ja su kūnišku ištvirkimu •.. ’ ... , . nuuu, |?ore|gn yoarly .......................... >o.w u®siony metam®
JIS yra atiduotas visiškai taip arti, kad jau sunku Domestlc once per week yearly $2.00 Vienų kart maltėje mfetatat •>.

. .. šeimininkų gerai ar blogai jomis nusikratyti! Kiek For’"ra ,,n“ "°r y',r'5>“
toSSflcS888 DAMTOS Bo.Un.M~.
tis piemenuKas puvo ui<ie-t jokie įstatymai. paklausti sąžiningo gydy- Telephone SocUi Boaten 2680 .7^
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Mes Be Vilniaus 
Nenurimsim

Dainuojam ir dainuojam. Mums rodos, kad visas 
gsaulis mus girdi, supranta ir palaipsniui auklėja sa- 

je mintį, kad vis dėlto Vilnius lietuviams reikia grą
žinti, neš jis ir istorinė ir natūrali jų sostinė. Mums 
taip atrodo ir taip turėtų būti. Deja, realybėj yr ki
taip.

Visos pasaulio valstybės Vilniumi labai susido
mėjusios, bet žiūri į tą klausimą visai nelietuviškomis 
ąkimis. Joms Vilnius — tai neatmezgamas mazgas, 
kuris — dabar jau drauge su Klaipėda — sudaro kliū
tis pastoviai Europos taikai. Artymesnės valstybės 
žiūri į tai kiekviena savotiškai. Lenkai tik šaiposi. 
Mes, girdi, turime Vilnių, gi lietuviai — tik pretensi- 
jas prie Vilniaus. Tai skaudus mums juokas, ypač kai 
atsimename klastingą ir išdavikišką Vilniaus užgrobi
mą. Rusams Vilnius gal tuomi svarbus ir parankus, 
kad jo klausimas stovi skersai kelio lietuvių-lenkų 
santykiams. Del tos pačios priežasties jis patogus ir 
vokiečiams, žodžiu, į ^Vilniaus klausimą žiūrima ne 
teisingumo, bet šalto apskaičiavimo akimis.

Mes gi be Vilniaus nerimstam ir vargiai kada be- 
nurimsim. Ta mintis įsisąmonyjusi visuose lietuviuo
se nuo jauniausio iki seniausio. Ji vyruoja visoje su 
lenkais politikoje ir nė vienas valstybės reikalų vai
ruotojas neišdrįsta šiame klausime daryti jokių su 
lenkais kompromisų. Vos tik užsimezga kokios su len
kais derybos, tuoj bematant jos ir nutrūksta, nes nie* 
ku gyvu negalima apeiti Vilniaus klausimo. “Atiduo
kite mums Vilnių, tada galėsime pasikalbėti”, — tai 
pastovus lietuvių atsakymas. Lenkai desperatingai 
nervuojasi. Jie kaltina lietuvius dėl užsispyrimo, bet 
širdyje jaučia, kad tai jie yra kaltininkai tų nenorma
lių ir, anot jų, barbariškų santykių tarp dviejų tautų. 
Išdavikiškas sutarčių paneigimas ir garbės žodžio su
laužymas ir po šiai dienai bado jiems akis. K.

Visų pirma jie tuo nori padidinti nuodėmių sumą 
įr per tai trukdyti Bažnyčios pažangai žmonių gyve* 
nime. Į nekatalikiškas organizacijas pakliūva daugiau
sia tokie katalikai, kuriems trūksta arba tikėjimo 
šviesos arba pasiryžimo krikščioniškai gyventi. Ir pir
muoju ir antruoju atveju tokie žmonės yra ne kas ki
ta, kaip Kat. Bažnyčios regresistai, pasturlakai, nes 
pirmose Bažnyčios narių eilėse Bažnyčios priešai ne
gali sau rasti pasekėjų, ir dėl to Kristaus priešai la
biausiai nekenčia geriausių, pažangiausių Bažnyčios 
sūnų ir pataikauja Jos pasturlakams ir atžagarei
viams.

Kat. Bažnyčios priešų tikslas — sulaikyt Bažny
čios pažangą, nes jie gerai supranta, jog “non progre- 
di ėst regredi”. Nekatalikiškos organizacijos nario 
bilietas susipratusiam katalikui yra toks pat įžeidi
mas; kaip dorai mergaitei prostitutės pasas. Kas ka
talikų tikėjimą ir dorą myli, kas Kat. Bažnyčią laiko 
Dievo kūriniu, tas prieštarauja pats sau ir pats save 
žemina, kai stoja į nekatalikiškos organizacijos eiles 
ir didžiuojasi jos ženklais, vėliavomis, šūkiais. Kaip 
susipratusiam lietuviui netinka nelietuviška organiza
cija, taip susipratusiam katalikui netinka nekatalikiš
ka organizacija. Vadintis kataliku ir dirbti visuome
nėj antikatalikišką darbą yra aiškus absurdas, kuris 
niekam garbės nedaro. “P. G.”

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Apaštališka Tikroji Bažnyčia

Gelbėkime Tautos Lobį

Kartais net iš pačių ka
talikų eina klausimas: 'Ar 
Romos Katalikų Bažny
čios skelbiamas mokslas 
yra tikrai tas pats, kurį 
skelbė Jėzus Kristus ir a- 
paštalai?’

Reikia atsakyti teigia
mai. Nes Katalikų Bažny
čia niekada nemokino to, 
ko Kristus neužtvirtino ar 
apaštalai neskelbė raštais 
ar žodžiais. Be to, moks
lą, kurį skelbė Jėzus Kris-

vyskupų įpėdinius, kurie 
buvo iki mūsų laikų”. A- 
paštalų įpėdinių anksty
vuose amžiuose buvo svar
bus požymis, kad erezijos 
būdavo nuginčijamos, nu
rodant jų klaidas. Taip pat 
ir šiandien yra svarbu ži
noti, ir tai visa matome, 
kad tikroji Kristaus Baž
nyčia aiškiai dėstė Kris
taus paliktąjį mokslą ir 
nušviečia klaidingus prie- 

* kaistus, kad tikintieji ne- 
tus ir apaštalai, Katalikų | būtų suklaidinti. Tai visa 
Bažnyčia laiko, globoja irPerXIX-ką amžių daroma 
tikintiesiems paduoda ti-j^1?1 taip-pat kaip buvo 
keti, kad yra visas ir piblda™“a ^>®talų dienose 
nas. Kitais žodžiais ta- ^_Ba^10S ankstyvame 
riant, Romos 
Bažnyčia nieko nepridėjo
ir nieko neatmetė iš apaš-1 taujantis žmogus, žvelgda- 
talų mokinimo. Gal kasamas į istorijos puslapius, 
primesti, kad Katalikų, aiškiai matys, kad Romos 
Bažnyčia, laikui bėgant, I Katalikų Bažnyčia turi ne
sukūrė kai kurias naujas sudarkomą ir teisėtą apaš- 
dogmas. Kad geresniai su-Italų ir jų įpėdinių eigą, 
prasti, reikia sakyti, kad į Tačiau, negalima užginčy
tai visa Bažnyčia tik nu-jti, kad buvo laikai, kuriuo- 
švietė aiškesnėje formoje se buvo Popiežiai ir anti- 
Įr iškilmingai jas pripaži- popiežiai. Tai žinome iš o- 
no, kaipo tikėjimo artiku- ficiališkų dokumentų, ku- 
lą. Tos taip vadinamos riuose Bažnyčia registra- 

1 “naujos dogmos” tikrumo- vo vardus visų Popiežių, 
je nėra naujos, nes jos užėmusių Apaštalų Sosto 
randasi Šventame Rašte ir 
tradicijoje, kur jos nebuvo 
taip aiškiai nušviestos. 
Dėl to būdavo daug nesu
sipratimų, kurie nesupran
tančius vesdavo prie abe
jonių ir ginčų. Taigi, Ka- 
Italikų Bažnyčios neklai-

Kuomet priešo kulkos skina kariuomenės eiles, 
tai kareiviai išnaujo rykiuojasi ir tampriau kuopiasi, 
kad galėtų pozicijas išlaikytu Panašį situacija jau rei
škiasi mūsų išeivijoje. Mūsų eilės retėja, rykiuotė 
siaurėja. Ištautėjimas, kaip rūdys geležį, ėda mūsų or
ganizmą. Pavojus tiek aršus ir didelis, kad mums ne
jauku jį matyti, taigi užmerkiame akis ir žiūrime ne į 
tikrąją realybę, bet į išsvajotus praeities vaizdus. Pra
eity buvo kitaip... Mums ir dabar atrodo, kad praeitis 
dar nepraėjo, kad mūsų išeivijoj dar daug, daug lietu
viškos dvasios...

Duok Dieve. “Iš praeities tavo sūnūs sau stiprybę 
semia”. Kad tai iš darbščios ir gan garbingos mūsų 
išeivijos praeities semtume stiprybės būsimam veiki
mui! Deja, ar gerai apsižiūrėję nepastebėsime, kad, 
besidžiaugdami praeitimi, jau esame pasirengę ilsėtis 
ant liaurų vainikų ir belaukti, kad kas pradėtų rašyti 
mūsų istoriją? Bėda žmogui, kada jau priseina jo is
toriją rašyti. Jau jis atgyveno savo dienas. Jau dau
giau nieko nenuveiks, taigi metas aprašyti ką jis y- 
ra nuveikęs. Jis priklauso praeičiai, ateitis ne jo. Gal 
daug garbės dėl to, ką jis padarė, bet kaip liūdna, kad 
daugiau veikti jau nebepajėgia!

Ar mūsų išeivija panaši į tą nuvargusį, gerokai 
jau sentelėjusį darbininką, kurs jau dirbti nebepajė
gia ir tik dairosi, kas jį pavaduos? Gal dar ne. Ji vei
kiau bus panaši į darbštų, bet jau nusikamavusį ūki
ninką, kurs sukūrė gražų ūkį, bet — neturi kam jo 
palikti. Gal bevaikis, o gal, besirūpindamas ūkio pa-i1*1110* bažnyčios neKiai- 
gerinimu bei sutvarkymu, visiškai pamiršo tinkamai. dingas autoritetas supran
savo vaikus išauklėti. Jie nėkiek neįvertina tėvo dar
bo, šaiposi iš jo rūpesnio dėl ūkio likimo ir tik laukia 
progos, kaip čia tą viską su vėju paleidus. Tiek darbo 
ir lėšų įdėta, tiek lobio įsigyta, o čia — koki įpėdiniai? 
Šiurpu...

Kas žin; ar dar nepervėlu savo lobį gelbėti? K.

k Apie Nekatalikiškas Organi- 
L jas Katalikų. Visuomenėje

nolai, nebuvo tikrasis Po
piežiuj, nes Popiežius Ur
bonas vi, teisėtai išrinkta
sis Popiežius, dar gyveno, 
Dėl to gi Klementas VII 
buvo anti-popiežius.

Romos Katalikų Bažny
čioje šv. Petro įpėdinių ei
ga iki šiai dienai yra ne
sudarkyta ir taip pat pa
liks iki pasaulio pabaigai, 
nes Jėzus Kristus, Dieviš
kasis Įkūrėjas, prižadėjo 
su savo Bažnyčia liktis iki 
galo. “Ir štai aš esu su ju
mis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigai” (Mat. 
XXVIII, 20).

Imti tą apaštališkumą ir 
taikinti prie kitų bažny
čių, ir matysime, kad jose 
nesiranda tos eigos, kuri 
eina iš apaštalų laikų. 
Štai, Liuteranizmas prasi
dėjo su Liuteriu 1517 me
tais ir pirm to apie jį nie
kus nerandame istorijoje. 
Kitos vadinamos bažny
čios bent kiek vėliau pra
sidėjo. Tat, jų apaštališ- 
kumo nesimato visai.

Tikroji Kristaus įsteigta 
Bažnyčia turi keturias žy
mes, būtent, ji yra viena, 
šventa, katalikiška ir a- 
paštališka. Ir tų žymių ne
turi nė viena kita bažny
čia, kaip vien Romos Ka
talikų Bažnyčia, kurią į- 
steigė Pats Išganytojas. 
Taigi, kiekvienas, kurs 
meldžiasi ir išpažįsta: “Aš 
tikiu į vieną, šventą, kata
likišką ir apaštališką Baž
nyčią,” turėtų didžiuotis, 
sad jis gali garbingai neš
ti aukštai iškeltą tikrosios 
Kristaus Bažnyčios vėlia
vą. Labai apgailestautina, 
ištikrųjų, net apverktina,

Katalikų gyvavime.
Kiekvienas sveikai pro-

Romoje nesutikimų ir vai
dų laikais, taip pat žymint 
tarp anti-popiežių ir du 
popiežius Avignone. Ta
čiau, pirma patikrinkime 
jų išrinkimo būdą. Popie
žius Urbonas VI buvo iš
rinkąs Romoje balandžio 
9 dieną, 1378 metais, ir ji 
pripažino Romos Katali- 
ikų Visuotina Bažnyčia, 
kaipo teisėtąjį Popiežių. 
Kardinolai, kurie jį išrin- 

įko, taip pat ėmė dalyvu-

tarnai nušvietė visą daly
ką ir aiškiai išdėstė, nuro
dant tą tikėjimą neklai
dingais ir tikrais termi
nais, tuo pačiu pasmer
kiant priešingos nuomo- mą jo vainikavimo iškil
nos.

vv t Katalikų Bažnyčiai priklauso visi apkrikštyti 
Į .- žmonės ir net heretįkai, kurie nežino, kad jų tikėjimas 
| priešingas Kristaus mokslui. Kat. Bažnyčiai priklau- 
7 . so ne tik dori ir religingi žmonės, bet ir nusidėjėliai.

• Kas šiandien asketas, rytoj gali prarasti tikėjimą ir 
- pasileisti, o kas šiandien netikėlis ir ištvirkęs, rytoj 

i gali tapti katalikų šventuoju.
. . Taigi katalikų visuomenės sąvoka plati. Dėl žmo

nių silpnybės katalikų visuomenėj ne viskas katalikiš- 
ka, todėl suprantama, kad tam tikromis sąlygomis ka-

Į talikų visuomenėj gali turėt pasisekimo nekatalikiš- 
I v kos organizacijos ir j^ idėjos. Kataliko įstojimas į ne- 
į /jK|^1įBšKą\dr|ganiza4ją$ dar nereiškia jo išstojimo iš 
Į Bažnyčios, nes tai yra nuodėmė, o mfedėmė ’krikšt^- 
| iam žmogui neatima visų Bažnyčios nario teisių nei 
r pareigų. Tad kam Bažnyčios priešai taip uoliai ver- 
; buoja savo ideologijoms narius iš Bažnyčios narių tar-

. ....

Auksines Smiltys
Ir vakare kuomet ji su* 

grįžta namon ji daugiau 
neturi nieko ką duoti kam 
nors.

Nieko neturi Dievui duo
ti; ji negali melstis.

Nieko neturi savo šeimy
nai duoti; ji daugiau nega
li būti pasišventusi ir ne- 
savymyli.

Nieko neturi savo prie
dermėms duoti; ji daugiau 
negali būti darbšti.

* * *
A! sergėkis, tu kurios 

stovis uždeda ant tavęs 
reikalą eiti į žmonijos 
draugiją, sergėkis atsida
vimo savęs žmonijos drau- 

žmonijos draugijai, ir ski- gijai • Tu daugiau sau ne
riasi nuo visą to ką ji bu- priklausai; tu priklausai 
vo povaliai įgijus prie šei- savo šeimynai, savo jprie- 
myninio ugnyno, ypatin- dermėms;* tu ypatingai 
gai nuo viso to ką ji buvoT^^sai Dievui.

aukščiaus; Palaikyk, tat, šiai seimy- 
___  __ ___ nai, šioms priedermėms — 

skarbus, ji atplėšia juos palaikyk Dievui visa savo

(Iš angliško vertė 
Kun. Ant. M. KaružiŠkis)

XIV.
Atsidavimus savęs 
žmonijos draugijai

Ar esate kada apsvarstę 
tą didelę ir rimtą prasmę 
to išsireiškimo, Ji yra y- 
pata kuri atsiduoda save 
žmonijos draugijai, kurs 
yra dažnai pritaikintas 
prie tosios, kuri labai, 
daug randasi žmonijos 
draugijoje ir uoliai bėga 
paskui gyvenimo smagu
mus ir tuštybes?

Taip, jis atsiduoda save

apturėjus iš i 
brangiaus proto ir širdies nai, šioms priedermėms

veiklumą, visą savo ener
giją, visą savo mylėjimo 
galybę.

Paskolink save laikinai 
tinga, kad pats protas‘ tu- žmonijos draugijai, jei rei- 
ri nurodyti kelią. Dėl to j kalinga, bet neatsiduok sa- 
savo protą leisk protauti, ivęs jai visiškai;.. Gera 
tyrinėk kitų bažnyčių mo- Krikščionė motina, sugrį* 
kslus, o pamatysi, kad pa- žus iš pasauliško susirin- 
ties protas tave nuves įti- kimo,^ kur priedermė buvo 
krąją Kristaus Bažnyčią, ją pašaukti, pamyluodavo. 
kurią Jis įsteigė žmonių saYv° vaj^us ji būtų su- 
sielų pašventimui ir išgali grįžus iš ilgos kelionės, sa- 
nymui.

Romos Katalikų Bažny
čios apaštališkumas pra
sideda nuo Kristaus Baž
nyčios įsteigimo ir apašta
lų įpareigojimo eiti į pa
saulį ir visoms giminėms 
skelbti Jo Evangeliją. Ne 
viena kita bažnyčia neturi 
apaštališkumo žymės, kaip 
vien tikroji Kristaus Baž
nyčia. Ta tikroji Kristaus 
įsteigta Bažnyčia tikrai y- 
ra apaštališka mokinime 
ir tikrai yra apaštališka 
pasiuntinybėje. Kadangi 
Kristus savo Bažnyčiai 
prižadėjo neklaidingumo 
dovaną, dėl to pats moks
las ir mokinimas yra die
viškas. Taip pat iš šventi
mai į kunigus eina iš Die
vo. Pasiuntinybės apašta
liškumas glūdi Kunigystės 
galybėje ir jurisdikcijos 
galybėje. Tai visa teisėtai 
eina nuo apaštalų. Kitos 
bažnyčios neturi tų dviejų 
galybių, dėl to jos negali 
būti apaštališkos, ir nėra 
įpareigotos skelbti Kris
taus Evangeliją. "Ir kaip 
jie skelbs”, klausia apaš
talas, “jei jie nėra siųsti?” 
(Rom. X, 15). Pats Kris
tus savo apaštalus siuntė 
į pasaulį skelbti Jo moks
lą. Ta pati galybė pareina 
ant Romos Katalikų Baž
nyčios kunigų. Istorija nu
rodo, kad Popiežius Romo
je yra Šv. Petro įpėdinis. 
Vyskupai, kurie priklauso 
nuo Popiežiaus, iš jo gau
na jurisdikciją, .iš kurios 
galybės įpareigoja ir savo 
kunigus savo vyskupijose. 
Protaujančiam yra gan ai
šku, kad vien Romos Kata
likų Bažnyčia yra apašta
liška, būtent, kad teisėtai 
eina nuo Kristaus ir apaš
talų laikų, Dėl to katali
kai yra laimingi ir dėl to 
turi dėkoti Dievui, kad 
jiems leido būti tikrosios 
Kristaus Bažnyčios na
riais. Tat, ir savo pareigas 
turi sąžiningai vykdyti, 
kad pelnius visas malones, 
kurias tikintiesiems teikia 
apaštališkoji Kristaus Ba
žnyčia, kad paskui amžinai

Dangaus Karuly-

visus nuo savęs.

proto. Šiandien kalbama, 
kad viskas turi būti pro-

kurie gėdijasi savo tikėji
mo, kurie gėdijasi, kad 
nuklauso į tikrąją Kris
taus Bažnyčią, kurie gėdi
jasi išpažinti ir viešai gin
ti tą mokslą, kurį mokino 
Dieviškasis Mokytojas. Ir 
dėl ko gi gėdijasi? Nes jie 
bijosi, kad dėl to visa jie 
gali prarasti užimamą 
darbo vietą, arba, kad jų 
bičiuliai yra kitatikiai. Ir 
dėl tokios bičiulystės jie 
gėdijasi penktadienį pasi
sakyti, kad jiems, kaipo I 
katalikams, yra užginta 
mėsą valgyti. Jie visai tyli 
apie Šv. Mišių išklausimo 
pareigą sekmadienį, kada 
planuoja sekmadienio iš
važiavimą su kitatikiais 
bičiuliais. Gal dėl to jie

kydama, “Aš sugrįžau at
gal pas jus, mano vaike
liai; aš sugrįžau atgal pas 
įjus pilnai ir visiškai”. 
Stengkįs galėti pasakyti 
tą patį sugrįžus iš pasau
lio.

Arnorėtumei turėti min
tį, kuri tau tarnautų kaip 
patvarkymas?

Būk mylima išėjus; būk 
maloninga namie.

VIENUOLINĖ LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

Jaunikaitis ar mergaitė 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji arčiau 
susipažinti su savo pašau
kimu, įsigykite kun. P. 
Saurusaičio parašytą kny
gą ‘Vienuolinė Luomą ir 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 
centų. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

mėse. Jie davė žinią apie
Ir tos naujos dogmos nė- į j® išrinkimą* krikščionijos

« j. . - . ‘ ’ frlTMAtviC'i ilron’triTViO f*

MŪSŲ JAUNUOMENĖS 
IDEALAIžmonių daugiau, negu Pa

ties Dievo. Tokiems vi
siems, kurie yra palinkę 
taip daryti, norėčiau pasa
kyti, kad pasaulis niekada 
negerbia ir nepaiso bailių.

O tiems, kurie nėra tik
rosios Kristaus Bažnyčios 
nariais, norėčiau patarti, 
kad nėra negalima rasti 
tikrąjį tikėjimą. Dėl to rei
kia mėginti daugiau daži- 
noti apie Romos Katalikų 
Bažnyčią. Reikia stengtis 
iš istorijos dažinoti, kad 
Jėzus Kristus įsteigė vien 
tik vieną Bažnyčią ir ta 
vieną tegali būti vien tik
roji Bažnyčia. Mėginti su
rasti gerą kataliką, kurs 
išpažįsta tą mokslą, kurį 
mokino Jėzus Kristus ir Jo 
apaštalai, ir kurs turi tą 
autoritetą; kurį įsteigė 
Pats Kristus. Ta tikroji 
Kristaus Bažnyčią yra vįe- 
ną, Šventa, katalikiška bei 
visuotina, ir apaštališka, 
Tąt, nekatalikai turi tirti, 
ar jų bažnyčios turi tau 
žymes. Nereikia būti daug 
mokintu, kad apie tai visa

visiems kunigaikščiams, o 
ypatingai kardinolams, 
kurie pasiliko Avignone. 
Štai jų pranešimas: “Sek
minių šventėje, tą pačią 
valandą, kurią Švento; 
Dvasia nužengė ant apaš
talų, mes, neabejojąmąi 
veikdami šventosios Dya- 
sios globa ir įkvėpimu, 
laisvu ir vienbalsiu balsa
vimu, išrinkome arkivys
kupą iš Bari, didelės doro
ves ir nuopelnų vyrą, Po
piežiumi”. Į tai visa atsi
žvelgęs, Popiežius Urbonas 
VI buvo teisėtasis Popie
žius. Dėl to’yra aišku, kac 
Klementas VII, kurį ke- 
liais mėnesiais vėliau, bū
tent, rugsėjo 31 dieną, VįenW gyvomis Dang;

ir galime išskaičiuoti tų*1378 metais, išrinko kardi-l atviros minties ', ir svOikolątės laimėje.

ra kas kita, kaip apaštalų 
mokinimo vien supranta
mesnis išaiškinimas. Tat, 
galime teisingai sakyti, 
kad savo mokinime Katali
kų Bažnyčia yra tikrai a, 
paštališka.

Romos Katalikų Bažny* 
čia taip pat yra apaštališ
ka ir savo autoritete. Tai 
nieko kita nereiškia, kaip 
vien tik tą, kad Katalikų 
Bažnyčios hierar c h i j a, 
dvasiškame supratime, ti
krai eina iš apaštalų ir jų 
tikrųjų ar teisėtųjų įpėdi
nių. Šv. Irenejus rašo: 
“Mes esame galioje, arba 
galime išskaičiuoti tuos, 
kuriuos apaštalai skirė 
būti vyskupais bažnyčiose,

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

KŪDIKIO MALDA 
DIEVUI MALONI

Tėveliai, jei norite, kad 
Jūsų vaikeliai būtų paklu
snūs ir geri, tai pratinkite 
juos prie pamaldumo, Nu
pirkite jiems specialiai iš
leistą mažytę maldaknygę 
“Maldų Rinkinėlis”. Jos 
kaina tik 50c. Ją galite 
gauti, “Darbininkas’’, 366 
W. Broadway> So. Boston, 
Mass. .. /< ■ '•
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DARBININKAS

VALDYBA
Kun. J. X Jakaitis, Įf.f.0. - Dmloa Vadas; kun. A.

<las — pirm., Marlanapolis Oollsge, T?wmp*on, Co^n.; Pr. MM&u« 
— vice-pirm.; y. J. Slavickas — rast., 7 Mott St, WprcęMter, 
Mass.; O. SidabrlenB — ižd., 6 Copunonwęalth Ąve., Worceater, 
Mass.; Si. UrmonienS ir A. Zaveckas — iido globojai; kun. P. 
Juškaitę — Redaktorius, 428 Wlndjwr St/ Čambrldfe, Mau.

Darbininkai ir Blaivybe
(Kun. P. Juškaičio kalba per radio, rugpiūčio 10,1935)

Per amžius darbininkai būdami vergais kovojo su 
savo ponais. Krikščionybė išlaisvino juos panaikinda
ma vergiją. Vėliaus ir dar mūsų laikais darbininkai 
kovoja su darbdaviais už geresnį būvį, už duonos kąs
nį už tinkamą pragyvenimą. Kaip į ponus senįaus, 
taip į dabartinius kapitalistus nūnai, darbininkai žiū
ri kaip į savo didžiausius priešus. Jie yra darbininkų 
išoriniai priešai.

Yra sakoma, kad svetimas vagis nėra taip pavo
jingas kaip naminis. Todėl ir darbininkams svetimi 
priešai mažiau pavojingesni nekaip savi. Tuomi sa
vuoju priešu pavadinsiu darbininkuose išsiplatinusią 
girtybę. Dabartinės krizės laikais kuomet darbai taip 
sunku gauti, uždarbiai neatitinka tinkamam šeimos 
pragyvenimui, o* dar iš to pačio uždarbio nemaža dalis 
jo prageriama, štai iš kur dygsta skurdas, vargas, 
biednystė darbininkų šeimose, šv. Rašte yra pasaky
ta: “girtuoklis darbininkas nebus turtingas. (EklL 19- 
1). Randasi ir tokių darbininkų, kurie ką dieną uždar
biauja, vakare pralaidokauja. Arba kartais visos sa
vaitės uždarbį į vieną naktį praleidžia — prageria. Jei 
susilaikytų nuo gėrimo, gražiau galėtų gyventi ir vi
są. šeimą tikamjau užlaikyti.

Kiek darbininkai per metus prageria baisu net ir 
pamįslyti. Vienoje mažoje šalelėje Lietuvoje kasmet 
ant girtybės aukuro Bachui aukojama suvirš 60 mili
jonų litų, arba virš $10,000,000.00. O kiek šioje Dėdės 
Šamo laisvės šalyje kasmet prageriama? To tur būt 
niekas nesuskaitys, čia jau ne milijonais, bet bilijo
nais skaičiuojama.

Kad tie pinigai būtų praleisti apšvietai, mokslui, 
darbininkų padėtis tuoj pakitėtų. Pažinkime brangūs 
darbininkai tą savo naminį priešą girtybę; ir kaip pa- 
siliuosavo mūsų pirmtakūnaį iš vergijos, taip mes TŪ* 
ginkimės išsilaišvintiiš girtybės.

Girtuoklybe, tas mus didžiausias smakas netik 
. naikina mūsų turtą, bet nekartą atima protą įr gerą 

vardą. Gana pažvelgti į girtą žmogų, prisižiūrėti jo iš
vaizdai, darbams, pasiklausyti jo kalbų. Pamatysi, 
kaip biauriai jis atrodo.

Senovės graikijoje pagarsėjusi sportu tauta, auk
lėdama jaunimą, kad jis neįprastų į gėrimą, nugirdy
davo vergą ir liepdavo jaunuoliams įsižiūrėti, kaip 
biaurus yra girtas žmogus. Lai šis pavyzdys būna ir 
mūsų jaunimui pavyzdžiu bjaurėtis girtybe. O kaip 
laimingas būtų jaunimas, jei negirtuokliautų.

Girtybė ardo žmogaus sveikatą. Ilgų amžių gy
dytojų tyrinėjimai aiškiai mums įrodo, kad įr mažas, 
bet tankus, nors ir su nuovoka svaigalų vartojimas y- 
ra sveikatai kenksmingas. Graikijos senovėje garsus 
gydytojas Klaudius Galėnas (gyvenęs 131-201) sako; 
“Iš visų vaistų, kokius medicinos mokslas galėjo iš
rasti, visugeriausias yra blaivybė”. Blaivybė yra svei
katos prietelis.

Pagaliaus girtybė žudo sielą. Darbininkas dasi- 
leisdamas girtuoklybės prasikalsta prieš Dievo ir Baž
nyčios įsakymus. Nebereikalo Pranašas. Izaejas sako: 
“Bėdą, kurie keliatės anksti, linksminatės girtybėje 
ir geriate iki vakarui. Pragaras atvėrė savo nasrus, 
ten nueis galiūnai ir šiaip jau girtuokliai žmonės”. Šv. 
Povilas sako “Ar jūs nežinote — girtuokliai nepavel
dės dangaus Karalystės” Kor. 5, 9.

Matome kaip girtybė yra kenksminga darbininkų 
gerovei, jo turtui, sveikatai geram vardui ir jo sielai. 
Darbininkų gerovė glūdi pilnoje blaivybėje. Todėl lai 
visi meta gėrę. Naikina blogą paprotį svečius vaišinti 
svaigalais. Nevartoti svaigalus per vestuves, krikšty
nas, vardines, puotas ir laidotuves. Būdami pilnais 
blaivininkais susilauksime geresnės ir šviesesnės atei
ties. Darbininke, būk blaivas.

Tapkime blaivybės apaštalais. Paklausykime am
žinos atminties Vyskupo Valančiaus balso, raginančio 
prie blaivybės. “Pradėkime žibėti krikščionišku ir pa* 
dorių blaivybės pavyzdžiu, 'kaipo tikri katalikai”. Bai
giu Jono Kmito eilėmis:

BROLI, DARBININKE!
“Būk blaivas! šaukia į tavę
Gamta — sena Močiutė,
Būk blaivas! Nes ir aš blaiva!
Taip šypsosi saulutė”.

Gamta blaiva. Ji svaigalų 
Niekuomet nevartoja, 
Tik vien galybę augalų 
Sustiprina artoją.

Būt gerą, kad mes nuo gamtos
Mokytumės negerti,
Pilnoj blaivybėj visados

• \ Galėtumėm ištverti! ,

KŪLE6IMS ReMĖJįJ SEIMAS
. KJtIBTAUS KARALIAUS šventėje spalių mėne- 
sįo #7-$ėpą^ sękmkūfenyj įvyksta Rytinių Valstybių 
Marląnąppiįo Kolegijų* Rėmėjų Seimas.

Nuoširdžiai kviečiu visus mūsų Kolegijos geruo
sius Priętolius^— Gerbiamuosius Dvasios Vadus, žy* 
miuosiua Vįsųomenes Darbuotojus ir pasiaukojusius 
švietimo darbo Rėmėjus — į metinį Rytinių Valstybių 
Kolegijos Rėmėjų seimą!

Visos Rėmėjų kuopos yra nuoširdžiai raginamos 
iš kalno išrinkti savus atstovus, Vykstantiems į sei
mą atstovams nėra ribuoto skaičiaus: juo daugiau 
atvyksta svečių, tuo geriau. Kiekvieno skyriaus ats
tovai seime galės išduoti raportą iš savo veikimo.

Iškilmingos pamaldos bus 10 valandą ryte. Pie
tus svečiams 12 valandą. Posėdžiai prasideda 2 vai. 
po pietų. Seimas baigiamas iškilmingu . Švenčiausio 
Sakramento palaiminimu.

Marianapolįs yra Amerikos Lietuvių šventovė. 
Šio švietimo židinio reikalai yra artymi kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio kataliko širdžiai: kiekvienam yra 
svarbu žinoti kaip mes gyvuojame, kur mes žengiame, 
ko iš mūsų laukia visa Amerikos Lietuva. Kartu yra 
malonu laikas nuo laiko ir pati įstaiga aplankyti.

Todėl visus,nuoširdžiai kviečiame ir laukiame at
vykstant.

Kun, Dr. Jonas Navickas, MIC, 
Kolegijos* Rektorius ir 
Rėmėjų Organizacijos Pirmininkas.

Laiškas iš Lietuvos
Iš Joniškės autobusu į 

pat Kauną. Į Šiaulius at
vykau 9 vai. aplankęs Šv. 
Petro bažnyčios kleboną; 
ir Kunigus, 10 vai. sėdau 
į didelį gražų autobusą ir 
tęsiau savo kelionę. Priva
žiavome Radviliškę, mies
tas nemažas, gelžkelių 
mazgas, įvairių įstaigų ir 
mokyklų yra, bažnyčia 
medinė, 3 kunigai ir šniu
raičiuose jau yra kunigas 
ir organizuojama parapi
jukė.

Šeduvą pasiekėme- apie 
11 vai, Miestelis vidutinis, 
daug žydų, bažnyčia mūri
nė, matoma daug agurkų 
pardavinėjant, apspitę 
daug žmonių autobusą y- 
pač žydukų — žingeidau- 
jasi ir žiūri į keleivius.

BAISOGALA, miestelis 
nedidelis, bet švarus ir pa
sipuošęs savo labai gražia 
vienu bokštu, mūro bažny
čia apylinkės įdomios.

GRINKIŠKE, miestelis 
mažas, turi gražią mūro 
bažnyčią, mokyklą ir paš
tą. Keliai čia ir iki pat 
Kauno labai geri ir lygūs.

KRAKES, jau ištolo ma
tosi savo gražios ir aukš
tos, mūro bažnyčios, dve
jais bokštais. Nors netoli 
mano gimtinės parapijos 
Josvainių, bet tik pirmą 
sykį pasitaikė būti Krakė
se.

DOTNUVA, su dvejomis 
bažnyčiomis: viena uni
versiteto, o antroji labai 
sena dar Bernardinų sta
tyta didelė, graži ir įspū 
dinga parapijos bažnyčia, 
ypač jos prišakis daro ka
talikui gražų įspūdį, savo 
labai dideliu kryžiumi tarp 
dviejų bokštų patalpintu. 
Iš Dotnuvos zvimbiame į 
Kėdainius.

KĖDAINIAI, apskrities 
miestas, per vidurį teka 
Nevėžys, dvi bažnyčios: 
Šv; Jurgio mūro dar fcry- 
žuočių statyta ir Šv. Juo- 

, Zapomedine, yra gimnazi
ją," keliatas mokyklų įr į- 
vąįrių įstaigų, stovi daug 
kariuomenes. Po valandos 
leįdpmės per Nevėžio til
tą fr visą kelią važiavome 
g^Žimnis Nevėžio pakrąn- 
tėmįs, keliai labai geri. 
Štai Labūnavą nąsykį čia 
UikilU Šv, Mišias ir pa
mokslus sąkjaų, bažnyčia 

bet labai graši 
vieta ant Nevėžio kranto.

BABTAI, miestelis ma
žas, bet gražioje vietoje 
ant pat Nevėžio kranto 
stovi, bažnyčia medinė, a- 
pylinkės labai gražios sa
vo lankomis ir šlaitais, 
pro kuriuos vingiuoja Ne- 
vėžys. Kiek pavažiavus 
štai matosi ant aukšto 
•kalno dviemis bokštais, 
balta mūro, neseniai pa
statyta, ant tos pačios vie
tos kur senoji stovėjo ir 
rusai laike karo susprogdi
no, bažnyčia, ją pastatė 
kun.. Irtmanas, parapijie
čių aukomis. Iš-čia tai tik
rai nepaprastai gražios a- 
pylinkės: Vingiuoja Nevė- 
žys, apjuostas kalnais, 
miškais ir pievomis. Po 20 
minučių aš vėl Kaune, kur 
reikės gyventi ir ištisus 
metus dirbti iki kitų atos
togų, jei Dievas duos jų 
sulaukti.

Kaune judėjimas, mato
ma daug svečių iš užsie
nio: pasimačiau su pažįs
tamais kunigais iš Ameri
kos: Prel. Krušu, Ambotu, 
Valantiejumi, Inčiura, Ke
mešiu, šeštoku, Bumša, 
Stoniu ir kaikuriais pa
sauliečiais.

Pasaulio Lietuvių Kon
gresas 11—17 rugpiūčio. 
Prasidėjo sekmadieny iš
kilmingomis Šv. Mišiomis, 
jas laikė Pralotas Krušas. 
Laike mišių iš Amerikos 
atvykę lietuviai sportinin
kai priimi BŠ. Komuniją 
ir tuomi davė gražų pavy
zdį Lietuvos sportinin
kams ir visiems auklėto
jams ir auklėtiniams, tik
rojo auklėjimo pagrindan 
dėti Kristaus mokslą. O 15 
rugpiūčio Užsienio ir Lie
tuvos katalikiškoji studen
tija organizuotai ėjo Šv. 
Komunijos, su ja ėjo ir už
sienio lietuviai, melsdami 
Dievo Lietuvai geresnes 
ateities. Po pietų įvyko 
Kongreso atidarymas Te
atre. Visų atidarymo ir 
sveikinimo prakalbos buvo 
patrijotinės, tik prieš Pu- 
renienės kalbą daugumą 
protestavo. Klausantieji 
per radio buvo labai nepa
tenkinti, kad laike buv. 
prezidento Aleksa n d r o 
Stųlginsko ir Bistro kalbų 
rądio buvo nutraukiamas. 
Iš daugumos .i.arne r i kiečių 
teko girdėti nepasitenkini
mas, kad Kongresas buvo 
panašus į mokyklą, kur 
tik mokinta ir be diskusi
jų patiektos ir priimtos

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas įvyks spa
lių 8 ir 9 dd., 1935 m., Aušros vartų parapijoj, Wor- 
cester, Mass.

Seimas „prasidės iškilmingomis šv. mišiomis ir 
pamokslu Aušros Vartų par. bažnyčioje, 9 vai. ryte, 
šv. mišias atnašaus kum P. Juškaitis, Cambridge lie
tuvių parapijos klebonas, Bostono Provincijos Kuni
gų Vienybes Pirmininkas. Deakonu bus kun. V. Pui
dokas, Westfield lietuvių par, klebonas ir subdeakonu 
— kun. J. Vaitekūnas, Providence lietuvių par. klebo
nas, Pamokslą pasakys Tėvas Alfonsas Maria.

Seimo posėdžiai prasidės tuoj po pamaldų Auš
ros Vartų par. svetainėje, Highfield Rd.

Seimo Posėdžių tvarka bus maždaug tokia:
1. Kleb. Kun. K. Vasio kalba.
2. Seimo posėdžius pradės LDS. Centro pirmi

ninkas Kun. Jonas Švagždys.
3. Sveikinimai.
4. Mandatų priėmimas.
5. Seimo prezidiumo, rezoliucijų, mandatų ir kitų 

komisijų rinkimas.
6. Centro Valdybos Raportai.
7. Centro Valdybos raportų priėmimas.
8. Naujų sumanymų svarstymas bei rezoliucijų 

priėmimas.
9. Centro Valdybos rinkimas.

10. Seimo uždarymas.
LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas

P. Razvadauskas
Sekretorius

A. F. Kneižys.

pralau k toBau šv. KMi* 
mieto Draugiją palaikyti 
ir ją remti įsirašynėjant į 
Jos narius. Remdami ka
talikišką spaudą remsimo 
ir savo tėvynę Lietuvą, 
nes per gerąją spaudą do
rindami žmones, stiprinsi
me ir pačią tėvynę Lietu- ; 
vą, Galite tiesiai patys įsi* 7 
rašyti nariais, kreipdamiė* 
si į Pralotą A. Dambraus* ; 
ką, Kaunas, Rotušės Aikš* 
te Nr. 6. Galite ir per ma* 
nę įsirašyti šv. Kazimiero ■ 
Draugijos nariais, ir kito- 
kių katalikiškų leidinių ir 
laikraščių užsisakyti, su 
malonumu padėsiu. Mano 
pastovus adresas: Kun. 
Petras Kasčiukas, Lais
vės Alėja Nr. 61. Kaunas. 
Lithuania. Tuomi ir baig
siu savo laišką. Sveikinu 
ir linkiu Dievo malonių. 
Su tikra pagarba,

Kun.- P. Kasčiukas.

TĖVAS BRUŽIKAS S. J.

j

rezoliucijos. Prakalbos ir 
rezoliucijos tilpo spaudoje 
apie jas ir neminėsiu.

KARIUOMENES PASI
RODYMAS 15 rugpiūčio 
visiems labai patiko: Už
sienio lietuviai iš džiaugs
mo verkė matydami narsią 
Lietuvos’kariuomenę ir jai 
šaukė valio. Visas matė
me dalis: pėstininkų apsu
krumą gimnastikoj, artile
rijos ir kavalerijos nepa
prastus miklumus ir suma 
numus, puolant priešą, 
šaudant iš šautuvų ir ka- 
nuolių. Arkliams kaip žai
bas bėgant kareiviai šešio
se vietose pataiko nukirs- 
dami molio galvas, kark
lus, jėtimis, arkliams kaip 
kurtams bėgant, pagauna 
ant žemės'gulintį iškimštą 
priešą, perduria iškimštą 
kareivį, pataiko į žiedą ir 
tt. Be to, šokinėja iš vie
nos pusės arklio į kitą, 
siekia žemę ir žoles rauna, 
arkliams kaip zuikiams 
bėgant kareiviai visokio
mis įvairiomis pozomis su
sikibę stati ant arklių, o 
vienas kareivis per kartelę 
padėtą ant dviejų arklių, 
jiems bėgant daro visokius 
šposus ir vartaliojasi. La
bai buvo įdomu artilerijos 
ir kavalerijos puolimai ir 
šaudimai iš kanuolių, kuo
met per 5 minutes apšau
doma priešas iš armotų ir 
vėl ant arklių kaip žaibas 
pasprunka į savo pusę. 
Žmonių buvo aplinkui nu
stoję laukai. Po kariuo
menės parado prasidėjo a- 
vijacįjos paradas: pasiro
dė sklandytuvas diriguo
jamas p. Piragio, kurs iš
dirbinėjo visokias figūras 
ore, po to pakilo keliatas 
aeroplanų ir pradėjo dary
ti įvairias mirties kilpas ir 
puolimus, bet sykiu pakilo 
baisus juodas debesys ir 
greitai su audra prakiuro 
ant tūkstantinių žmonių 
minių, buvo juoko, siroko 
ir plėkų iš šilkinių sukne
lių ir frakų. Visi takai ir 
keliai užsikįmša ir valan
domis turėjo stovėti po 
lietumi, buvo ir laimingų, 
kurie suskubo įlipti į au
tobusus, automobilius ar
ba prisiglausti prie namų -

pastogių. Ir aš iš viršaus 
išlikau sausas nors marš
kiniai nuo bėgimo liko šla
pi, kol nubėgau į Prof. Dr. 
Mąliausko vilą. Buvo ne
tik juoko, bet mažiems 
vaikams ir ašarų, o ryt
dieną šimtai skalbėjų tu
rėjo darbo skalbti ir pro** 
savoti. Kits* ir mirdama^ 
atsimins pirtį Lietuvoje 
per Kongresą. Tiek apie 
Kongresą, apie jį plačiau 
pasakys sugrįžę amerikie
čiai ir laikraščiai aprašys.

Nuo 25 rugp. oras šiltas 
ir sausas. Metai geri, javų 
daug ir juos skubina žmo
nės valyti kol giedra. A- 
merikiečių jau mažai ma
tosi Kaune: jų vieni vieši 
provincijoje, o kiti jau 
plaukia ten iš kur buvo 
atvykę.

28 d. rugp. girdėti per 
užsienio radijų, kad ties 
Marijampolę įvyko sukili
mas valstiečių ir susirėmi
mas su policija, esą už
mušti 2 ūkininkai ir vienas 
policijantas. Vienas 
medikas studentas matė 
ligoninėje sužeistų, bet a- 
pie užmuštus nieko Kau
ne tikro nežinoma. Sako
ma, kad tikslas streiko y- 
ra ekonominis, bet prie ū- 
kininkų streiko dedasi ir 
tamsūs gaivalai ir daro 
visuomenėje suirutę, kuri 
tik žalos gali pridaryti ū- 
kininkams ir visam kraš
tui. Sako, kad ūkininkus 
agituoja vokiečiai, valde- 
marininkai ir komunistai, 
sunku ką nors tikro kol 
kas sužinoti.

ŠV. KAZIMIERO Drau
gijos irgi negaliu užmiršti. 
Ji gyvuoja 29 metai, per 
tą laiką, ypač ačiū Jūsų 
brangūs lietuviai katalikai 
amerikiečiai paramai ir 
nariniams mokesčiams, Ji 
išleido 600 su viršum kny
gų, leido laikraščius ir 
žurnalus. Be centrąlfo 
knygyno Kauno Rotužis 
Aikštė Nr. 61, ir Laisvės 
Alėja Nr. 64, turi knygy
nus: Panelyje, šiauliųo- 
natnuš. Pagerinta spaus
tuvė, knygų rišykla ir ki
tos įstaigos naujomis ma- 
šynomis ir kitomis prie- 
monėmis. Todėl maloniai!viručių.

Jau nuo rugsėjo 1 d. spė
jo skelbti misijas: Keno- 7 
sha, Wis., Racine, Wis., O- 
maha, Nebr., dalyvavo Eu- r. 
charistiniame Kongrese, 
Cleveland, Ohio ir toliau 
tęsia pradėtą misijų dar- ;7 
bą. -j

Tuo tarpu žinoma, kad 7 
nuo spalių 6 iki 13 bus Sa- ] 
cred Heart Church, Gard- .7 
nėr, Mass., nuo spalių 14 i- 
ki 20 bus Tamaąua, Pa., ■ 
307 Pine Street, SS Peter 
and Paul Church., nuo spa- /J 
lių 20 iki 23, Wilkes - Bar- ; j 
re, Pa,, 16 Chandler Avė. j 
Jis ir šiais metais malo- i 
niai apsiima užrašinėti '7 
“Darbininką” ir kitus ka- J 
tąlikiškus.laikraščius^ 7.. 7]

Prašoma kreiptis.

Už PINIGUS NENUPIRKSI! i

Brangus mūsų tikeji- Į
mas, labai gražios tikeji- 7 j
mo tiesos, bet jo nepamy- 7j
lesi, jeigu nepažinsi. Visi, j
kurie skaito Jėzaus Širdie^ įi
laikraštį “žvaigždę”, vien- 7 f
balsiai pripažįsta to laik- 
raščio gražumą ir straips- 
nių įvairumą. Jis iš Lietu- ; j 
vos. Leidžia Tėvai Jėzui* 7 J 
tai. Mėgiami Tėvo Bružiko į 
laiškai randami kiekviena- i 
me numeryj. Nors doleris j 
nupuolė, bet laikraščio J 
kaina nepakilo, tik $1 mė* įj 
tams. Už skaitytojus lai- į 
komos 24 šv. Mišios per 
metus. Jeigu koks centas į| 
lieka pelno, eina šy. Igną- j 
co bažnyčios statymui 7.1 
Šiauliuose. Paskaitęs šią I 
žinutę, malonėk tuojau pa- į
rašyti užsakymo laiškutį 
šiuo adresu: Rev. J.Bru- 
žikas S. J., 259 N. 5th Stru 7 
Brooklyn, N. Y.

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti getą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J, K. Miliausko para'* 
lytą knygą “NUSJSYP- 
ŠOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vairių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap-

‘‘jDARBINiNKAS’* 
366 W. BrpadwMT, ” 
So. Boston, Mm*.

■iin.. Jie myįiC ■ e

“Darbininkas” yra gavęs 7. į 
iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti Mavo 
draugui įdomią atvirutį, 
tai įsigyk jų. Prisiųsiu: 
“Darbininkui^ I konvertą -

į—

f



Kaip Lenkai Ruošėsi Pagrobti Lietuvos 
? Sostinę Vilnių
£ Šiais metais spalių 9 die- kiui, vietoj iš pradžių nu- 
ilą suėjo lygiai 15 metų, matyto gen. Jontkovskio.
kai lenkai klastingai ir ap-| Želigovskio kariuomenę 

/_ gaulingu būdu pagrobė sudarė pirmoji ir trečioji
Lietuvos sostinę Vilnių ir legionininkų divizijos, pul- 
treČdalį Lietuvos žemių, jkininko Kotz vedama sa- 

• S Dabar yra labai pravar- Panoriu divizija ir dvi va- 
• jfų, šia proga, atsiminti, dinamos lietuvių-gudų di- 
' kaip; lenkai ruošėsi Vinių, vizijos. ^Vadinasi,

p drauge ir visą Lietuvą T“ ’ J 
' pagrobti ir iš jų padaryti 

vieną lenkų provinciją. ;
Šie daviniai yra tikri, 

nes juos dabar nesivaržy- ! 
darni skelbia tie patys 
Žmonės, kurie anais lai
kais buvo faktinieji Vil
niaus pagrobimo vykdyto- 

. jai. f
1922 metais pasitrauk- 

damas iš valstybės virši
ninko vietos, pats J. Pil
sudskis, atsisveikindamas, 
Varšuvoje esantiems už-

■ sienių valstybių atstovams 
pareiškė, kad Želigovskis 
nebuvęs joks maištinin
kas, bet veikęs jo, Pilsuds- 

L kio, tiesioginiu įsakymu.
Želigovskis, esą buvęs pa
vyzdingas karys ir ilgai 
nenorėjęs pasidaryti maiš- 
tininku, reikalaudamas į- 
šakymo raštu. Pilsudskiui 
tekę beveik verste privers-

DARBININKAS

. Vadinasi, išviso 
penkios divizijos. Prieš to
kias jėgas, lietuvių negau
singa kariuomenė, laikiusi 
Vilniaus barą ir nelaukusi 
puolimų, atsilaikyti nega
lėjo. Derybos Suvalkuose 
prasidėjo rugsėjo 30 dieną 
ir tęsėsi ligi spalių 7 die
nos, kada sutartis buvo 
pasirašyta. Tad lenkai ty
čiomis vilkino derybas, 
kad laimėtų laiko pasi
ruošti ir kad užmigdytu 
lietuvių budrumą. Kad 
tuojaus reikės sutartį lau
žyti, lenkai nesirūpino, nes 
tikėjosi pagrobę Vilnių už
imti ir visą Lietuvą. Tad 
kokios vertės galėjo turėti 
lenkų akyse tokia sutartis, 
kurią iš anksto buvo nusi-1 
statyta sulaužyti.

1920 metų spalių 6 dieną spalių 8 dieną, Aušros Vartų par. (Worcester, Mass.) 
“maištininkų” kariuomenė bažnyčioje atnašaus šv. mišias, pradedant LDS. Sei- 
jau buvo baigta tvarkyti. m4-___________________
Tą dieną Pilsudskis priėmė __

. - 6.
lu, jog šiuo-kart turėsime| EUCHARISTINIO KON-1 pats garbingiausias sve- 
jnepaprastą Seimą — Eu- GRESO ATIDARYMAS !čias Kardinolas, kurio ilgą 
;charistinį Kongresą. ----------- . laiškiai raudoną rūbą neša
j Pirmadienį, rūgs. 23 d Kongreso metu CleveT jo palydovai. Visi vysku- 
’ atvykus Clevelande šv. Te- landė kiekvieną dieną au- pai susėda apie altorių Į 

’ vo atstovui Jo Eminenci- go svarbume. Antradienis baltas sėdynes. Kardinolas 
į jai Kardinolui Patrick Ha- rūgs. 24 d. buvo didelė die- sėda j jam prirengtą sos- 
yes iš New Yorko, kaip na, nes tą dieną tapo for- tą. šalę sosto susėda aukš- 

i kokia viesulą praūžė pro maliai atidarytas 7 nacio- tuomenė, tarp kurios ran- 
ivisas bažnyčias. Sugaudė halis Eucharistinis Kon- dasi ir Al. Smith.
varpai, sujudo žmonės, su- gresas Public Auditorijoj/ Gražiai, iškilmingai su
bruzdo Visas Clevelandas Vos patekėjus skaisčiai 1 skamba “Ecce Sacerdos 
sveikindamas tą garbingą saulutei jau matėsi gatvė-'Magnus”* Visiems vidun, 
;ir ilgai laukiamą svečią, se būriai maldininkų lau-; kunigams dalyvavusiems 
Kur jis nepasisuko, visur kian£įų gatvekarių, kad!
buvo sutiktas su didelėmis haįku nuvažiavus į Kon-1 

;ovacijomis. Prie visų ba,ž-1greso atidarymo iškilmes. 1altoriaus,

laukė jo palaiminimo. šv.lkreįp|;0S į vieną tašką; jgiedoriais.

KUN. P. JUŠKAITIS,
Cambridge lietuvių parapijos klebonas, antradienį

ti Želigovskį imtis maišti- jos paradą Lydos apylin- 7-10 Eucharistinio Knntfrp^n 
.Z- ninko vaidmens. |kėse ir pasiuntė Vilniaus J llULU rkUIlgl C3U

Clevelande ĮspūdžiaiPilsudskio pasisakymas grobti.
, - yra labai charakteringas, | Spalių 9 dieną Vilnius 
ę-\ nes matyt, jis, pasitrauk- buvo paimtas. Kilus šiam’ 

damas iš valdžios, norėjo “tarptautiniam skandalui” Be darbo — nėra nieko. | Keletą mėnesių prieš 
padidinti savo nuopelnus — pasak anglų delegato Septintas Tautinis Eucha* Kongresą Jau visos bažny- 
lenkų akyse, kaip tikrasis Tautų Sąjungoje — lordo p^nis Kongresas Jvykęs^ cios meldėsi už ^šio Kon- 
Vilniaus “atvaduotojas” Balfuro žodžių, lenkai tuo- ' 
Šis Pilsudskio prisipažini- jau Želigovskio išsigynė ir J v. v ..................
mas iš karto išsklaidė len- paleido gandus, kad jis y- P?SC1° rengėjams, ypač žaus oro.. Ir jie išprašė, 
kų skleistą melą apie.Želi- ra sukilėlis.ir neklaužada. 1 S1<JS vyriausiai Gražesnio oro_ panašioms
govskio sukilimą. Remian- O tuo tarpu jau spalių ll;^aJyai “• Vyskupui_ J. (iškilmėms' ir būti negalėjo. 

' tis pasirodžiusiais lenku dieną į Vilnių atvyko len-. Schrembs ir jo padėję-1 Prieš pat Kongresą, t. y. 
karių atsiminimas žvgiui į kų karo vadovybės pasiųs- J^ms, visai dvasiški jai ir rūgs, 18, 19 ir 20 dd. buvo 
Vilnių buvo taip ruošiama-tas Želigovskiui ginklų1 abelnai katalikams. oaskelbtas Triduum arba

.. si: transportas. Kad šio siun-; . . ------------- ----------------
; 1920 metų spaliu 1-2 die-tinio “nepastebėtų”, buvę ^ov. ?° kariuomene buvo Kongreso vakarinės pa
ną Gardine, maršalo PiL prie Želigovskio prancūzų ' ^auįai aPSinkluota tik ką maldos visose bažnyčiose. 

' šudskio traukinyje, įvyko karininkai, tai jiems buvo; Varšuvoje gautais is Pran- 
kariškas pasitarimas, ku- suruošta Jurgio viešbuty- . euzijos šautuvais ir pa
čiame dalyvavo Pilsuds-je puiki vakarienė, užtru- trank0I^ls;
kis, gen. Rydz-Smigly, ge- kusi per visą naktį. Per tą ^aip želigovskijados ko- 

. nerolas Berbetsky, gen. laiką amunicija - buvo iš- me(iija buvo tęsiama dvie- 
<. Želigovskis, gen. Jontkovs- krauta ir nugabenta kur 3uS metus, kol ją pradžioj 

įis, pulk. Kotz ir keli vy- reikia. Paskiau ginklų'Je labai aistringai svarstė 
gausiojo štabo karininkai, transportai buvo gabena- Tautų Sąjunga, kuri griež
tam pasitarime buvo galu- mi geležinkeliu tik ligi Ly-^ai pasmerkė Lenkiją, bet 
kinai apsvarstvtas ir pri- dos, o iš čia — vežimais ir: VĮS dGl to pasirodė bejėgė 
imtas planas Vilniui oku- automobiliais, paprastais; Lietuvai padarytą skriau- 
puoti. Planą paruošė pulk, keliais į Vilnių, taip kad'd^ atitaisyti. TSB
Kotz, savanorių divizijos santarvės kontrolės komi-!
'įadas. Planą įvykdyti bu- sija šio šmugelio lyg ir ne-1
Vo pavesta gen. Želigovs- matydavo. Pagaliau, Želi- ' erans kapai.
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nėra vietos.procesijoj
Juos suleidžia į kitą pusę

_________ a__________ , Music Hali net 
nyčių vaikučiai ir suaugę visų jų mintys buvo nu-'ant trečio aukšto kart su 
lauke jo palaiminimo, šv. kreiptos į vieną taškąjjgiedoriais. Jiems ten ne 
Jurgio liet, parapija irgi mįesto Auditoriją. Maši-^tik nebuvo vietos atsisės- 

1 turėjo tos progos pamaty- nog birbė, ^atvekariai sku- 'ti> bet ir stovėti buvo ank- 
ti ir pasveikinti Legatą ir binosi, pėkšti bėgte bėgo, šta. Todėl spraudėsi, kur • 
apturėti nuo jo palaimini- kad tik nepasivėlavus Mi-1 galėjo. Vieni stovėjo tarp
imą ant Superior gatvės šioms, kurias atnašavo Takiuose, kiti pasieniais, o 
ties pat lietuvių bažnyčią, pats šv. Tėvo atstovas, J. j kiti susėdo ant laiptų.

i Žmonės pamatę savo aki- ęį. Kardinolas Patrick Ha-1 Prasidėjo Mišios. Gieda- 
jmis ir išgirdę per radio yes ma gregorijoniškai ir pa-
larba sužinoję iš laikraš- . punkčiui. Kunigų ir klien
čių. kurie tain plačiai apie Mįsios turėjo prasidėti :ku chorag auditorijoj prie 
itai rašė, tuoj nukreipė do- Pus^ P**, devynių. Bet del!va užgieda, o kitas 
imį į miesto širdį. į Kon- daugybes žmonių ir ilgu-.cho*as altoriaus pu. 
;greso vietą. Labai didelės “Į0. Procesijos, jos prasi- L-j arba Mugic Hall gieda 
, minios žmonių suplaukė į deJ° tlk .^P1® valandą ve- kHą punktą dviem trimi- 
jClevelando centrą, ypač a- Plau- ?rie® valan’ ltam vadovaujant ir diri- 
pie E. 9 ir Superior gatvę, R’ ° Jaa Auditorija nesu- - - J - - - -
prie Šv. Jono Katedros, palpm° žmonių.

’ kur įvyko Liturginės Kar- Buvo labai interesinga 
dinolo Patricko Hayes pri- žiūrėti į minią, plaukian- 
ėmimo pamaldos. čią į šias iškilmingas pa-

Įvairių įvairiausios gru- maldas. Žmonės tarsi 
pės, išsirikiavusios po ke- sraunios upes vanduo, su- 

1 turis į eilę, maršavo žy- kuria18 bego vienon hnk- 
mesnėmis gatvėmis, atly- men* Buvo didelis vargas 
dėdami Kardinolą nuo sto- kurie norėjo praei
ties į Katedrą, o jis pama- Pn.e®^on Pu.®?n‘ 
žu slenkančioj mašinoj sė- N.e Per. jokius atlaidus 
dėdamas laimino minias. Litavo j nemačiau taip 
Šiose Kardinolo Hayes pri- skubinant j bažnyčią, kaipv Q t j XAXVXMiVM1 ULA4 kJlV ±XVA1 i kjAkJjOV^ IkCll VllllUlV JLACL^y <70 JyA ■* !•••••. . w • T

Clevelande rūgs. 23 iki 26 greąo pasekmes. Vaikučiai lėmimo pamaldose šv. Jo-ple eJ° ry^- y1! vai"

iguojant kun. John’s, ku
prio rūpesniu buvo prireng
tas ir tvarkomas beveik 
visas Kongreso "giedoji
mas.

Pamokslą temoj “Šv. Eu
charistija — pamatas ir į- 
kvėpimas katalikų akci
jos”, pasakė J. E. Cincina- 
ti Archivyskupas J. T. 
McNicholas. J. E. Vysku
pas Schrembs paskelbia 
permainą šio vakaro pra
kalbų ir rytojaus vaikučių 

i Mišių, kurios iš priežastiesk>w»vianuc ± ugo. g^u pa&eKHit:s. v uikuui<±i i ėmimo pamainose sv. JO- H" ,
dd. davė daug darbo ir rū-iir suaugę prašė Dievo gra- no Katedroj ėmė dalyvu* duose buvo galima isskai- j daugybės žmonių turėjo 
nocAm _ “ - :x xx  i x; j.- • l tvti m irtis tvirtai ir in tpn - ■ hii t nprlrnltna i« AnHitn,

paskelbtas Triduum arba 
tridieninės Eucharistinio

mą sekančios dignatari-mintis tvirtai ir inten-;būt perkeltos iš Audito- 
jos: šv, Tęyp Marfeyząs G. šyviai nukreiptas Imk Al- rium į Stalium. 
McDonald Misgr. J. J. La- toriaus.
velle, Msgr. J. F. Smith, Įėjęs vidun pamačiau di-j Choras, pritariant tai yar- 
privatis Šv. Tėvo sekreto- delį Kryžių, kabantį, vir- 
rius, Msgr. Diego Venisi ir šuj Altoriaus, abypusiai
Msgr. Carlo Cramo. kurio degė po tris dideles

Tą pačią dieną, 8 vai. v. žvakes* Nesvietiškai graži 
įvyko Public Auditorijoj įPanGraJna> nes abypusiai, 
civilis Kardinolo Hayes p £’» is priešakio ir uzpa- 
priėmimas Žmonių nrisi- Kaho altonaus buvo dvl ■.priėmimas, žmonių Pnsi |sveUinės; priešakyj di.; galvos nusvyra žemyn. Uz-

Taip-gi tomis dienomis bu
vo klausomos .išpažintys, 
prisirengimui prie tautinės i rinko tieik' kiekių 'galėjo 

d., kuri atsibuvo visose! “ ' --- -
Jung. Valstybėse. |
* Artėjant tai didelei die- j jo ir sėdėjo sėdynių tar 
nai ir esant pasipuošus vi- ------ ----:—-  -—-
dujiniai, belieka tik pasi
puošti išoriniai. Taigi gat- Įsprausti. O kita pusė žino
vės ir budinkai paskendo'njų> apie 25,000, arba sto 
aukse: suplevėsavo Bažny-

'Tęsiasi ' toliau mišioą

Igonams, tai orchestrai, 
‘teikia gražią muziką. O 
įMyro ir Kodylo dūmai, 
‘smilkinanti altorių ir žmo
nes, paskleidžia savo ma
donų kvapą po visą audito- 
'riją. Per Pakėlimą visų

— r—- nnK0 KieK jų galėjo ----- r viešnatanin npan^knmnKomunijos dienos rūgs. 22 tilnti i šia milžiniška audi- dzl0Jx Auditorija — uzpa- į'iespataųja neapsakoma . ---------- — ‘S K"į“*
Igrusu, kad žmoni, .lovį-*«•' Hks-

nocinninnca iv riaus didelė tuštuma—i mas: Juozai, laikykis, kuo- 
Isur kur tik «e galėio ii ' Dangus. O ten net ant tri-imet ristikas Komaras bu- 
,sur, kur tik jie galėjo jsi Į aukštų buvo susgdęa vo susiėmęs su Zbysko, o 

J milžiniškas, kelių tūkstan- dabar šventas ramumas, 
aukse: suplevėsavo Bažny- |vė1o lauke ir klausėsi prajčhJ cnoras, susidedantis iš neapsakoma tyla ir mal- 

1 čios ir Jung. Valst. spalvos, kalbų per garsiakalbius, mokyklų vaikų ir parapijų, aojj ■ 
su Monstrancijos emble-} arka erįž0 namo vyrų. O sedmt Music Hali Mišių trumpą pamok

x:^;< x_u,!arDa grįZO nara°’ ir žiūrint pro altorių į Pu- s1^ pasakė celebrantas
---------- ----------------------- --- Šio vakaro programa, blic auditoriją matėsi mir- i KardinoUs Hayes,kuris 

į kurią vedė J. E. Vyskupas ganti spalvuota tūkstanti-* Paskui laimino žmones.
U j James McFadden, susidė- Lg minįa) besigrupuojanti Užsibaigė Mišios. Orches- 

jo iš prakalbų ir giesmių, h sėdynes, tarsi, panemu- ^ra^ Stojant, procesija pa
ikumas giedojo Palestrinos iankos įvairūs žiedai/mazu slinko iš Auditorijos 

Choras ir solistė Jessica įaį raudoni, tai geltoni, tai i gatves, kur nebuvo gaji* 
Dragonette, kuri labai baiti tai da kitokie. O še- ma jokiu būdu prasimušti 

| gražiai ir švelniai giedojo šios dįdelės žvakės dega irĮPer tirštumą žmonių.
m i. cb'Uaunode Avė Mari- haukįa kart su žmonėmis! Tą patį vakarą, 5 vai. toj 
j|i3a» kitą giesmę Randelio ko nors tokio nepaprasto J Pačioj vietoj įvyko pamal- 
n meliodijos Largo ir Panis . . w . !dos. J. E. Vyskupas U. J
yiAngelicus. Sakė kalbas O- . Štai atmarsuoja procesi-; yebr Denver celebrąvo. 
Ithio vals. gubernatorius pa* v Užgaudė trimitai Fo- |pugę p0 penkių viešbutyje 
M Martin Davey, miesto ma- Px®zl_aus .Zr?ones Cleveland įvyko puota pa-
| yoras Harry L. Davis, pre- sy?iaro’ zingeidziąi dairo- gerbtį j. e. Kardinolą Le- 
Mzidento Roosevelto atsto- 
|:vas James A. Farley, ku
ilį ris skaitė Prezidento svei-, . . v . . . . .A kinimą, teisėjas J. S. !;ai sve^aus kunigo ir Vakare 8:15 įvyko vie-

. c?oro’ tal, ve,,Šas susiėjimas Cleveland 
ir Jo Emi.|®,nulk!įJLt”nutų.^^iStadium, kur apart kitų 

31 žymių kalbėtojų, kalbėjo 
•ir Alfred Ė. Smith temoje:

Tinginystė — jauno žmo-
M. Sifiiimi. ma kaipo širdimi ir ženk-

DŪAL-OVEN COMBINATION
VIRTUVĖMS PEČIAI Qy

IR AUKŠČIAUKurie Yra Padaryti Stipriai ir Ilgiems Metams

PADARYTI GERAI, KAD KEPTŲ GERAI
Jie yra gražus ir gerai šildo

$ 9.95 
$12.50 
$19.95 

39c.

5—ŠMOTŲ KUKNIAI SETAS
Visi Porceliniai

Silverware setas ir 23 šmotų 
Arbatinis setas Uždyka

$22.50
Vertas $39.50

3—ŠMOTU MIEGAMO 
KAMBARIO SETAI

Klevo ar Riešuto
Keturiu Stulpinių lova

$39.00
Vertės $69.00

4—STULPINĖ LOVA — SETAI 
Klevo ar Riešuto,

Springsinis matrasas su stipriomis 
sprenžinomis

$ 19 00
Vertės $35.00

,............... 59
...... $19.50
...... .95

5—šmotų, nenudažytas KUKNINIS Setas .....
3—šmotų METALINĖ LOVA .........................

Lova ir springsai .................................
GRINDIMS UŽDENGTI KLIJONKA jardas
KAVAI VIRTUVAS .................. ......... ............

ANT GRINDŲ PASTATOMA LEMPA SU SHADE $ 4.95 
TREPAMS KARPETAS ..........................jardas
KUKNINIS KABINETAS ....................... ......

95c. STALAMS GALAI ............................ .................
5 AUKŠTAI AUKŠTOS RŪŠIES BALDŲ

FRANCO-AMERICAN FURN1TURE CO. n™.™*™
117 Broadway, Lawrence, Mass.

LOUIS DROUIN, Sav.

333BK...jiM- ; .Mas- '

$-jo iš prakalbų ir giesmių.

si ir klausosi gražios muzi-! t įuvo a2i prQgra. 
kos, tai milzimskais var-l^ susidedanti iš kalbu ir 
gonais sujudinančios šie- j muzįkos>

| kinimą, teisėjas «.
u Hurd, J. E. Vyskupas Jo- kherikų
įjiseph Schrembs i; Jc
mnencija New Yorko Archi- ^os- Prakilnios muzikos

vyskupas Kardinolas Pat- .angos susidurusios su,įr Alfred E. Smith temoje: 
n riek Hayes, kuris labaiv. 8U"i“Komunizmas ar Komuni-
y'gražiai išsireiškė apie Vy- sPaudzia pirdį, Noroms-ija>» gąibų tarpuose giedo- 
| skupą Schrembs, sakyda- nenGroms ištrykšta ir Pa".j0 Paiestrina Choras. Su- 
M mas, jog jis yra ne tik Cle- 8irodo an*, veido neprasy- sįrįnko apįe 43 000 publi- 
t velando Vyskupas, bet jis fe.asara- ŽWS Pa^^ kos.

■g pasiekia visus šios šalies džmugsme^ir Mausr pats L
| kampus, visuomet suteik- sav^s- ar Cla žeme. O pro- rįstinio Kongreso pirmoji 
^darnas ką-nors gero Baž- cesUos £al° dar V1S neS1’
I nyčiai. Jis sakė/ nežino pi’ mat0&
n liečid, kuris būtų ištiki- Subaltuoja kunigų kam-
| mesnis ir daugiau pasi- lžos. Sužėri purpuravi vys*

M

šventęs už vysk. Schrembą. | kupų rūbai* Pasirodo ir

Ir taip užsibaigė Eucha- .. . ... , .
diena. Čia reikia pažymėti, 
kad atidarymo Mišiose da
lyvavo chore ir šv. Jurgio 
lietuvių par. choro vyrai. ’

Ve a
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Sveikata-Brangus Turtas! Aš Skrisiu Dariaus ir Girėno Keliais!
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fiį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

APSAUGOJIMAS VAIKŲ 
NUO APKREČIAMŲ 

LIGŲ
Rašo DR. S. BIEŽIS, 

Chicago, III.

Palyginamai dar visai 
nesenoj praeity vaikų ap
krečiamosios ligos plysda- 
vo veik nesulaikomos. Epi
demijos būdavo paprastas 
atsitikimas. Medicinos mo
kslo vienatinis įrankis ko
voti su šiomis ligomis bū
davo tik kvarantina, ats
kyrimas ligonių nuo svei
kųjų, kad pastarieji nesu
sirgtų. Gi ligonių gydymas 
dar mažesnių pasėkų iš
duodavo. Užtat nereikia
stebėtis,'kad mirtinguos Į 0^1

džiama išeiti. Taigi ir iš 
darbo prieina tiek pat lai
ko sugaišti. Kontaktai 
taipogi kvarantinuojami 
bent porai savaičių, nes jie 
turi daug galimybių susir
gti ta pačia liga. Aiškus 
daiktas, kad šis būdas, 
kvarantina, daug geresnis 
negu pasireiškimas nesu
laikomų epidemijų.

Antras, tai skiepijimo 
pagalba. Tinkamai įskie
pytas asmuo esti veik pil
nai apsaugotas nuo susir
gimo ta liga, prieš kurią

kiausia ir saugiausia būtų 
iš anksto apsirūpinti, kad 

' neapsikrėtus čia kalbamo- 
Į mis ligomis. Šiandien me
dicinos mokslui yra žino
mi net du būdai tam tiks
lui pasiekti.

Pirmas, tai taip vadina
ma kvarantina. Susirgusį 

• asmenį sykiu su visais 
kontaktais, t. y. e asmeni
mis bendravusiais su ligo
niu, atskiriama nuo visų 
sveikųjų tam tikrą laiką, 
kad ligai nedavus progos, o-—----o_, r-----------
plisti. Šis būdas gerokai} jis buvo įskiepytas. Tokis 
pasekmingas, nes neduoda' apsaugojimas tęsiasi per 
epidemijoms pasireikšti, ilgus metus, žinoma, skie- 
Iš kitos pusės jis yra, rei- *’ 
kia pasakyti, gana nepa- 

1 iš- 
kaštingas. O pačiam ligo
niui, tai nieko gero nepa
daro. Kvarantinavimas li
gonio su visais įnamiais }mų ligų. Apie tai žemiau 
bėgy 4-5 savaičių sudaro panagrinėsime prieš kiek- 
daug keblumų, nes nė vie-j vienos ligos skiepijimą at- 
nam iš stubos visai nelei- skirai.

pijimas turi būti nepavo
jingas, lengvai atliekamas 
ir efektingas. Šitą (skie- 

medicinos 
mokslas yra suradęs prieš 
keletą pavojingų apkrečia-

pijimą) jau

Dar 1927 metais tariau? įvykdyti: aš skrisiu Lietu
si su savo ginklo draugu von.
Ž Turin instruktavęs

modelį. Jei rasis kap. Stepu Panuxn» iggų tai pats
musų svajoto skridimo 4 mo^asiattty- 
Lietuvon iš Amerikos. De- ri-. J*ia tu laiku anvstovos ne- SIU lektuv^- kurls (6 kelei- 

|V«1 lėktuvas) galės skristi lel?° T”"?.-?8 sv, Jon A1" Virš 200 mylių į valandą, 
bus visas metalinis ir ku
riuo sėkmingai galėsiu 
skridimą įvykdyti ir tuo 

; būdu užmegsti tiesioginį 
.susisiekimą su Lietuva ir 
dar labiau iškelti sparnuo
tų lietuvių vardą, tuo pa
čiu prisidėdamas prie kla- 
Stingų kelių virš vandeny
no ištyrimo.

Mano mokiniai lakūnai

Turiu sukonstruktavęs

i!

|!

MALDAKNYGE
MALDŲ RINKINĖLIS

Su 4-rių Rūšių Viršeliais

būdavo labai aukštas kad 
ir prie geriausios tuolaiki
nės priežiūros.

Čia ypatingai turiu min
tyje sekamas apkrečiamas 
ligas: raupai, škarletina, 
d&terija ir kokliušas. Josį 
visos yra labai rimtos bei 
kitus apkreČianČios ligos, 
kurios turi ypatybę gana 
smarkiai plisti iš apylin
kės į apylinkę, kartais net 
pasiekdamos pandemiško 
laipsnio. Mirtingumo nuo
šimtis visados aukštas ir 
prie geriausių aplinkybių, 
o ką jau bekalbėti kur li- 
gonys būdavo paliekami li
kimo globoje. Anaiptol, ne 
visi išgijusieji jausdavosi 
laimingais dėl pasireišku- 
siųjų įvairių komplikaci
jų. Iš jų dažniausios būda
vo: širdies sužalojimai, 
inkstų įdegimai, * apkurti
nas ir panašiai. Šios kom
plikacijos savaimi yra la
bai rimtos ligos, kurios 
dažniausia esti visai nepa
gydomos. Taigi iš šitokių 
vaikų jau niekados nebeiš- 
augs sveiki vyrai ir mote
rys, nes jie turės pasilikti 
paliegėliais visą savo am
žių.

Čia noriu atkreipti dė
mesį į tai, kaip šios ligos 
gali būti pavojingos, kaip 
jos sužaloja ir sveikiau
sius vaikus, jau visai ne- 
beskaitant mirčių. Tėvams 
apie tai yra būtina turėti 
nuoseklus supratimas, ku- 
riuomi pasinau d o j a n t 
daug sunkių susirgimų 
bus išvengta. Apie šias ir 
kitas paprastesnes ligas 
turėti pagrindinį žinojimą 
yra taip lyginai tėvų tie
sioginė pareiga, kaip kad 
savo vaikus auginti ir juos 
aprengti. Tik šitaip tegali
ma tikėtis gerų pasekmių 
ir kuomažiausio skaičiaus 
susirgimų.

Žmogus ištiktas bėdos, 
ar šiaip jau bile kokios ne
laimės, stengiasi išeiti iš 
jos su mažiausia nuosto- teigiamai vaizduojančias kas neaikvos valdžios pi
lių. Tą patį darome ligos gyvenimą Lietuvoj žinias, nigų, kai kiekvienas pasi- 
atsitikime. Kartais pase- Skaitant “Talkos” biuro tenkins tuo, ką uždirba, 
kos esti labai geros, o ki-|biuletenius atrodo Lietu-, kai išnyks įvairūs karje- 
tais atvejais ytin liūdnos, voje esama tikro rojaus, rizmai, tai tada ir užsienių 
Mat, anaiptol ne kiekvie- ' 
name atsitikime galima li
gonį išgydyti kad ir de
dant geriausias pastangas 
bei prie idealių aplinkumų, 
juk liga ligai nevienoda ir 
taip pat kiekvienas žino- 
gus skirtingas. Yra gana 
teisingai sakoma, jei žino- 

' tume kame nelaimė glūdi, 
tai jos apsilenktume. Jei 
žinotume kur ligą pasigau
si, ten neitume. O tokis ži
nojimas praktišku sume
timu tik retesniais sume
timais tegali būti iš ankš
to numatytas. Praktiš

Lietuvoje
Pasaulio lietuvių kon- bent retkarčiais praneš ir 

gresas pasibaigė. Kongre- apie vykstančius išeikvoji- 
so rengėjams tikrai pavy-' mus valdžios pinigų, na, ir 
ko suburti viso pasaulio apie kitokius neigiamus 
lietuvius, kad jie išklau- Lietuvoje reiškinius; ar 
sytų mintis, kurios jiems rašys tik apie “sūnų” nuo- 
išanksto buvo ruošiama, pelnus tautai, ar praneš, 
Žinome, kad didelė daugu- kad ir “posūniai” šį tą ge
ma pasaulio lietuvių yra rą Lietuvai padarė, — pa- 
nepalankūs dabartiniam rodys artima ateitis, 
režimui Lietuvoje. Taip -----------
bent duodasi justi pasis
kaičius 
spaudą, išeinančią užsie- i 
niuose:
Amerikoj, Anglijoj. Jei ir 
nevisos srovės pasiuntė ...... . . .| kaip tik toks momentas, savo atstovus kongresanj tlwim anol<
tai bent visi laikraščiai 
tikrai buvo atstovaujami,! 
mat kongresan atvyko jei, 
ne patys vyriausieji jų re
daktoriai, tai bent redak
cijų nariai ar šiaip jau žy
mūs bendradarbiai ar ko
respondentai. Čia jiems 
buvo pumpuojama, kad jie 
rašytų tik tai, kas yra Lie- j . * 
tuyoje gera gi šiaip jau l;kultūrosį 
Lietuvos vidaus reikalus , , .__iii

vykdyti. Vėliau kap. Da- , 
rius išskrido su Girėnu ir 
garbingai žuvo Lietuvos 
garbei.

Nesenai įvyko antras 
skridimas, šį kartą soloJ 
Leit. F. Vaitkus, deja neiš
tesėjo pasiekti vieno iš 
skelbtųjų tikslų: užbaigti 
Dariaus ir Girėno skridi
mą Lietuvon.

Nenorėdamas pakenkti 
čikagiečių rengiamam ir iš Dariaus - Girėno Aero 
visų lietuvių remiamam Klubo Amerikos Lietuvių 
skridimui, laukiau kuo tos Legijono ginklo draugai 
pastangos baigsis ir ne- jau pasižadėjo > skridimą 
skelbiau* savo planų. Da
bar tas skridimas pasibai
gė, tikslo nepasiekęs.

Dabar šiuo turiu garbės 
pranešti gerbiamiems tau
tiečiams, kad aš esu pasi- 
rįžęs, ar tai vienas, ar su 
kitais lietuviais lakūnais, 
be sustojimų ar sustojant 
kaikuriose vietose, senąją 
savo svajonę ir Dariaus su vęs kap. lakūnas. 223 Bay 
Girėnu paliktą testamentą 31st St., Broooklyn, N. Y.

Pirmai šv. Komunijai ir Misijoms galite gauti 
žymiai papiginta kaina

“DARBININKO0 Redakcijoje 
“DRAUGO” Redakcijoje ir 

Holy Cross Rectory, Mt. Carmel, Pa.
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Perkantiems daugiau duodama didelė nuolaida, j!

Religija Rusijoje

Viso pasaulio lietuvių 
; kongresas sušauktas* kaip 

šiaurės ir Pietų :tik.laiku’.
* geriau, jei jis butų saukia

mas dar ankščiau. Dabar

įvairių srovių

jiems patarta nesikišti. 
Kas ir užfiksuota, kongre
sui pasibaigus įvykusioj, 
pasaulio lietuvių spaudos 
konferencijoj.

visokeriopai remti. Raginu 
ir kitų kolonijų brolius 
lietuvius subrusti, sudary
ti vietose rėmėjų komite
tus, Dariaus - Girėno rė
mėjų komitetų pavyzdžiu 
ir susirašyti su manim.

Antanas Kiela,
Amerikos ir Lietuvos bu-

Leipcige išleista nauja ( 
knyga apie Rusiją. Joj. 
plačiai aprašoma religijos 
būklė sovietuose.

Du trečdaliai Rusijos 
bažnyčių sunaikinti 
arba uždaryti.

Iš Maskvoj buvusių 657 
bažnyčių liko tik 100. Di
desniuose miestuose, kur 
bažnyčių buvo po 12 ar 15, 
dabar liko po vieną, ir tai 
tik kur nors priemiesčiuo
se, kapinyne. Sibire, Kau
kaze, Turkestane bažnyčių 
visai neliko.

džiami. Religijos moky
mas griežtai uždraustas^ 
O konstitucijoje vis dėlto 
skelbiama tikėjimo ir sąži
nes laisvė... “R.*f

TĖVAS RUDAMINA 
IŠKLAUSO

Tėvui J. Bružikas S. J., 
259 N. 5th Str., Brooklyrt, 
N. Y. prašo kuogreičiaųį 
šiai pranešti, jeigu kur į- 
vyksta išklausymai per T« 

Bažnyčios naikinamos} Rudaminos S. J. užtary-i,

Kada Lietuviai Verkė

kai bent kartą turim susi
kalbėti, turim pamiršti 
asmenines užgaidas bei 
partines fanaberijas, vie
nas kitam atleisti, paduoti 
vienas kitam rankas ir pa
justi, kad esame broliais 
ir seserimis; turime nepa
miršti, kad kalbame ta pa
čia lietuvių kalba — esame

; visada 
turime atminti, kad esame 
tos pačios lietuvių tautos 
nariai. Šitai turime žinoti 
ne tik mes, esantieji emi
gracijoj, bet ir kongreso 
inicijatoriai ir Lietuvą da-

Iki šiol užsienių lietuvių, bar valdančios sferos. Tat 
spaudai informacijas apie, ir jūs visi turite dėti visas 
Lietuvos vidaus gyvenimą pastangas, kad Lietuvoje 
siuntinėdavo “T a 1 k o s” nebūtų ‘‘posūnių”, bet kad 
spaudos biuras ir įvairūs visi būtų sūnumis. Tada 
korespondentai. Pastarieji nereikės bėdoti ir sielvar- 
gyvenimą Lietuvoje vaiz- tauti, kodėl užsienių lietu- 
duodavo taip, kaip jiems vių spauda apie gyvenimą 
išrūdydavo: jie nevengda- Lietuvoje vis neigiamai 
vo parodyti ir trūkumų bei atsiliepianti. Kai bus Lie- 
ydų. Tuo gi tarpu minėta- tuvoje visiems gyventi ge- 
sai biuras siuntinėdavo tik ra, kai visi tarps, kai nie-

kur visi tarpsta, visiems lietuvių spauda apie gyve- 
gyventi linksma, gera, !nimą Lietuvoje rašys tei- 
džiugu. Tuo gi tarpu Lie-giamai. Nereikia norėti, 
tuyoje esama sūnų ir po-} kad gyvenimas Lietuvoje 
sūnių. “Sūnums” gyventi būtų teigiamai vaįzduoja- 
gal ir nebloga, tuo gi tar- mas, kai vieni perkasi 

gyvenimas dvarus, gi kiti badauna, 
kai įvairūs karjeristai ir

Lietuvis yra tvirto būdo, Lietuvos kariuomenės 
kantrus, atkaklus ir drą- savaitraštis ‘Karys’ gegu- 
sus. Bet kai kada jis būna žės 2 d. pastebi: “Ameri- 
ir jautrus ,— nepaprasti kos lietuvių rūpesčiu yra 
skaudūs įvykiai jo sielą išleista knyga ‘Sparhuoti 
giliai paliečia. Kiekvieno Lietuviai Darius ir Girė- 
žmogaus gyvenime yra ir nas*. Knygos turinys: Da- 
linksmų ir liūdnų dienų, riaus ir Girėno gyvenimo 
Labai retai kada ateina ir veikimo apžvalga. Skri- 
liūdna diena, kai .ima rau- dimaš per Atlantą! Soldino 
doti arba ašaromis apsi-} miško paslaptis. Žygio at- 
lieja visa tauta. Ilgai ne- garsiai pasauly. Dariaus 
verkusi mūsų tauta grau- ir Girėno nuopelnai aviaci- 
džiai raudojo 1933 m. lie-I jai ir mūsų tautai. Poezi- 
pos mėnesio antroje pusė-!ja apie ‘Lituaniką’. Skridi- 
je. Tada lietuviai ašarojo mo rėmėjai. Knyga labai 
ir giliai liūdėjo, netekę tik įdomi ir turininga. Be to, 
dviejų savo tautiečių, ku-iji išleista labdarybės tiks- 
rie jiems buvo labai bran-}lu. Padengus knygos ištai
gūs, nes aukojosi mylimos das, pelnas skiriamas Či- 
tautos gerovei, vienybei ir kagoj pastatytam Dariaus 
garbei. Tai du Sparnuoti, 
Lietuviai Darius ir Girė- 
’ is. Tokiu vardu Petras 
Jurgėla parašė knygą, ku
ria susidomėjo plačioji lie
tuvių visuomenė. Lietuvos 
spauda labai aukštai įver
tina šį veikalą, papuoštą 
86 paveikslais ir patie
kiantį daugybę reikšmin
gų faktų iš abiejų lakūnų 
gyvenimo ir veikimo.

Lietuvos skautų organas 
‘Skautų Aidas’ 1935 m. ge
gužės 15 d. šiais žodžiais 
sutiko šį veikalą: “Labai 
graži ir mums brangi mu

ir Girėno paminklui. Tie, 
kurie norės įsigyti šią įdo
mią knygą, prisidės dar ir 
prie kilnaus tikslo”.

‘Lietuvos Ūkininkas’ ge
gužės 16 d. taip nurodė; 
‘Tai įdomi ir brangi lietu
viams knyga, nes joje 
smulkiai aprašytas mūsų 
didvyrių lakūnų gyveni
mas ir jų neužmirštamas 
žygis. Per visus 380 pusla
pių knygos kiekviena eilu
tė įdomi. Knyga gražiai iš
leista Amerikoje, gauna
ma ir Lietuvos knygynuo
se”.Al XXX14XXXO MiaiAgl HAU |^(j ,

sų pirmojo skautijos kūrė- Taip aukštai įvertinta ir 
jo knyga apie du lietuvių} 
tautos didvyrius Darių ir 
Girėną”.

viduokite visas tas blogy
bes, tai tada nei vienos 
neigiamos žinutės apie gy
venimą Lietuvoje netab 
pinsime.

Į branginama knyga - albu
mas galima įsigyti mūsų 
redakcijoje už $1.50, o 
siunčiant už $1.65. “Darbi 
ninkas”, 366 W. Broad- 
vvay, So. Boston, Mass.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

pu “posūnių” t 
nepavydėtinas.

Tat, ar užsieniuose ei- pataikūnai, pasiekę val- 
nanti lietuvių spauda tai- džios aukštų vietų, ima di- 
pins tik džiuginančias dėlės algas, o kiti sėdi be 
“Talkos” biuro informaci-1 vietų; kai “sūnus” džiū* 
jas, ar bent retkarčiais į-[gaudami švaistosi tautos 
dės ir pavienių asmenų t gerybėmis’ o “posūniams" 
niūresnes kprespondenci-' tenka alkaniems tupėti ir 
jas; ar informuos tik apie misti vien jūsų gražiais 
tai, kas Lietuvoje gera, ar žodžiais ir mintimis.. Lik-

M

Per šią rugiapiūtę Lie
tuvoje daugiau rugių su
plovė tie, kurie vėliau sė
jo. Mat anksti pasėtieji 
rugiai peraugo, peržėlė. 
Tuo gi tarpu vėliau pasė
tieji išaugo normaliai ir 
atnešė gausius vaisius. 
Tat apie badą Lietuvoje 
kalbėti visai netenka, o 
tenka labai rimtai susirū
pinti, kur parduoti der
liaus perteklių. Čia tat val
džioj esantiems vyrams 
bei šiaip prekybininkams 
ir bus vienas didžiausių 
galvosūkių. C.

mą. Jau keliolika tokiii 
pranešimų jis gavo; ypač 
darbo gavime įvyksta iš
klausymai; vienos mote
ries palaidūnas sūnūs su-: 
grįžo prie Dievo ir net pa
sirašė, kad motina jį leis- 

_ ___________  _____ (tų į vienuolyną. Iš Bosto- 
O kaip klausė žmonių 'no vienas vyras rašo, kad 

balso dėl bažnyčių? Komu-[jo moteris jau du karttt 
„.*-..,-5- j ...i..--per rp Rudaminos užtary

mą atgavo sveikatą, sukali 
bėjus maldą ir vieną pote
rį, staiga iš rankos ir pe*. 
čių skausmai pražuvę iF 
galvos gėlimas pasibaigė* 
Iš ligų pagijėliai yra pra? 
šomi gauti gydytojų liūdi-’ 
jimus prieš ligą ir po Ik 
gos. Kas nori gauti T. R[ 
knygelių ir paveikslėlių, 
tegul rašo T. Bružikui vir
šuj padėtu adresu, įdedant 
25c. pašto ženklais. "

Tikrų draugų netrūks 
nei vienam, kuris jų ver
tas ir pats moka būti 
draugu. »

buvo šitokiu būdu. Paskel
bus piatiletką, reikėjo ply
tų. Bolševikai, nemokėda- [ 
mi prisidaryti naujų ply-( 
tų, griovė bažnyčias ir 
naudojo senas plytas. Tai } 
buvo Rusijos plytų garny ., 
ba pagal Lenino sistemą. (

nistai sušaukia darbininkų 
mitingą ir paskelbia pro
jektą griauti bažnyčias ar
ba jas nusavinti. Klausia: 
“Ar yra priešingų?” Žino
mi, * niekas neatsiliepi^ 
nes žino, kad atsiliepusio 
laukia katorga. Arba su
šaukiami dvasininkai. Bol
ševikų viršininkai jiems 
pareiškia, kad žmonės čia 
nenori bažnyčių ir jos bus 
nusavintos. Tie atsako, 
kad taip nėra, kad dauge
lis lanko bažnyčias. “Tai 
atneškit prašymus su pa
rašais”, atsako viršinin
kai. Žinoma, parašų nega- 
Įima gauti, nes pasirašiu
sieji eitų į katorgą. Tada, 
prašymo nesant, bolševi
kų viršininkai vykdo ‘žmo
nių valią’, paima bažny
čias ir jas nugriauja arba 
pavartoja savo reikalams.

Sekmadienių šventes 
Panaikintos

Panaikintos ir kitos krik
ščioniškos šventės. Skam
binimas varpais uždraus
tas. Elektros vartojimas 
bažnyčioj draudžiamas. 
Bažnyčias lankyti pavo
jinga, nes bažnyčių lanky- = 
tojai sekami ir persekio-} 
jami. Bažnytinis šliūbas ir! 
krikštas įstatymais drau-1

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu, Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 

kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiŠ- 
kas popieras, misipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway;
So. Boston, Mass.
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CHAS. B. KUČUAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0088

Telefonas: Plaza 1356.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

i

1
Prie

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 
Su

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M. 

Vertė K.
šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(Siųskite paStos ženkloUiis)

PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žj’niios 
nuolaidos 

“DARBININKAS”
366 Broadvvay, — —- — So. Boston,Mm
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Rytinių Valstybių Žinios
Nedarbo Auka
.*

S. Lukas. kartu prie šliūžės dirbo,
'i! WATERBURY SAVINGS BANK |

(Gyvenimo Vaizdelis.) imdinėti, kad neužsikimš- 
--  tų šliuže. Toks nuolatinis

Didėlio nedarbo išvaka- kelių mėnesių darbas bai- 
rėse, niekas nė nesvajojo,! šiai jį erzino ir ardė jo 
kad už metų ar kitų ateis ( dirksnius. Dažnai jis su- 
toks laikas, kad niekur ne-; pykęs paleisdavo dėžes iš 
bus galima gauti darbas,1 rankų ant grindų, kur jos 
kad dirbtuvės užsidarys, bekrisdamos j 

bankai bankrutuos, :
nes tūkstančiais vaikščios gėsys su dėžėmis nepatik-'

paklausė: j
— Kaip tavo draugas $ 

Juozas? Kodėl jis neateina jį 
dirbti? Kas jam yra? U
— Kartą aš buvau jį gat- H

ve j susitikęs, skundėsi, ji 
kad jam nugarą labai j jį 
skauda ir dėl to negalįs i: 
dirbti. ■!; ■
— Labai gaila. Kaip tik J j !

.... ......... -"‘“I

VVATERBURY, CONNECTICUT
Brooklyn Office

BROOKLYN, N. Y.

suduždavo Pamatysi, pasakyk, kaip 
žmo-, Darbdaviui "toks Juozo e!: i Paveiks, tegu ateina dirb- 

Itl.
gatvėmis be darbo, neturė -1 davo ir dažnai jis perspė-l Gerai. Pasakysiu,
darni ko valgyti ar apsiūdavo jį, liepdamas jam at-! * * *
rengti, ir ištiesę rankas sargiau su dėžėmis elgtis, 
prašys praeivių, kad duo-’bet kadangi prie to darbo 
tų nors kelis centus dėl,vasaros laiku būdavo sun- 
kavos ar duonos. I kur darbdaviui geras dar-

Šis nedarbas palietė di- i hininkas rasti, tai jis Juo
desnę pusę miestų darbi-,zu* daugiau nieko nesaky- 
ninkų, nepaisydamas nei davi, tik liepdavo, kaip 
jų amžiaus, lyties ar išsi- £aus progos, sudužusias 
lavinimo, nei laiko, kaip dėžes pataisyti. Juozas to 
ilgai dirbtuvėj dirbo. Jis nepaisė ir per dieną kar- 
paliete ir daugelį lietuvių,' ne^ tyčiomis kelias dė- 
kuriu nemažas skaičius ta izes sudažydavo, o kiti dar- 
£o jo aukomis. ' bininkai paskui turėdavo

1 jas sutaisyti.* * ij j
į į Kartą pačiam vidurva-

Jaunas lietuvis, turįs a-; saryie» kada kompanija 
pie 25 metus, Juozas Nor- duodavo savo darbinin- 
butas 1928 metais rugsėjo kams apmokamas atosto- 
mėnesyje sugrįžo iš Lietu- £as> «Jy_ozas kelis kartus

s

Nors Juozas ir skundėsi g 
savo draugui sergąs, bet jį

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn ’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TR AVELER’S CHECKS

LOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

Stonis, ką tik iš Lietuvos 
grįžęs Šv. Cecilijos choro 
vaidylos siivaidins trumpą 
veikalą “Už Vilnių”. Taip
gi bus ir vietinis klebonas 
kun. I. Kelmelis ir kiti kal
bėtojai.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

Newarko Lietuvių 
Bendro Komitetas

Sek. Jonas Ponelis, Jr,

i vos, aplankęs savo tėvų paprašė pas darbdavį, kad 
i .-------- ir jam duotų atostogas.

(Darbdavys jam paaiškino, 
! kad atostogas kompanija 
įduoda tik tiems, kurie a- 
' pie du metu čia be per
traukos išdirba, o kadangi 
jis tik pusmetis, kai čia 
dirbąs, tai negali šiemet 
dar atostogų gauti, jei ne 

i bent kompanija padarytų 
; dėl jo išimtį, bet liepė jam 

____ (turėti kantrybės ir, kad 
ar penktam aukšte sande- tik kiti darbininkai jau 
lio, įvairaus didumo dėžes bus atostogas gavę, jei 
konservų ar miltų, žirnių • kompanija sutiks, gal ir 
ir kitokių dalykų maišai,I jam galės apmokamas a- 
nuimti juos nuo šliūžės tostogas duoti. z"

platforinės ir padėti ant 
grindų, kad kitas darbi
ninkas, su mažu dviem ra
tais rankiniu vežimėliu, 
galėtų tas dėžes ar maišus, 
turinčius apie šimtą svaru 
svorio, paimti ir nuvežti 
toliau kitiems darbinin
kams, 1

Šalį, ir apsigyveno New 
Yorke.

Kiek po ilgos kelionės 
pailsėjęs, išėjo darbo ieš
koti. Neužilgo jis gavo 
darbą didelės kompanijos 

J’- vienam džiovintų vaisių ir 
konservų sandėlyje. Dar
bas buvo neblogas. Jam 
reikėjo tik sergėti šliūžę, 
kuri atšliauždavo žemyn,, 
paleisti trečiam, ketvirtam;

ir jam duotų atostogas.

. Juozas su 
tuo pasiųlymu nesutiko ir 
užsispyręs būtinai norėjo 
tuojaus liepos mėnesio pa
baigoj atostogas gauti, ir 
pasakė darbdaviui, kad, 
jeigu tuoj atostogj ne 
gaus, mesiąs dirbti. Darb 
davys liepė jam daryti, 

tams, kurie tas prekes,, kaip jam patinka. Juozas, 
suskirstė sulig reikalą vi- į dar padirbęs apie_ dvi sa- 
mų ar sąskaitų, sukrauda-; yaiti, darban neatėjo. Pra- 

~ vo į sunkvežimius ir išsiųs ėjo savaitė ir kita, o Juozo, 
davo į krautuves. ■ kaip nėr, taip nėr. Jo vie-

Žiemos metu čia buvo ton darbdavys priėmė nau- 
nedaug darbo, bet vasarą J4 darbininką rusą, bet sis 

7 būdavo labai-daug darbo, buvo didelis tinginys, tik
; Juozas kartais turėdavo tiek ką laiką čia praleis-

per ištisą dieną nuo ryto davo. Jis čia neilgai ir te* 
įį septynių ir pusės iki pietų,! dirbo.

o paskui nuo vienos iki 5-' Praslinkus kelioms sa
kių ir pusės vakaro, išsi- (vaitėms, kartą darbdavys 
juosęs be pertraukos dėžes prisiartinęs prie Juozo 

'• ir maišus nuo šliūžės nu- draugo Alvio, kuriuodu 
■ e ■«F1

SMAGU MELSTIS
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IŠ GEROS MALDAKNYGĖS 
“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 

Už LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ

‘MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos:

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

"PULKIM ANT KELIŲ"
.Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 
“DARBININKAS”

366 Broadivay, — — — So. Boston, Mass.

i.

t.’
■te imM

Spalių 1 d., 1935 m., 9:30 
vai. ryte po ilgos ligos pa
simirė A. A. Eugenija šer- 
itvienė (Sharry) savo na- 
muose, po No. 244 Irving 

įlAvenue. Velionė paėjo iš 
Jį1 Juozo ir Bronislavos Chlu- 
jį sevičių šeimos, Vantainių 
jį kaimo, Krakių parapijos, 
j! Kėdainių apskrities. Pra- 
j Į gyveno Amerikoje apie 24 

metus ir visą laiką gyveno 
Brooklyne.

Paliko liūdesyje savo vy
rą Antaną šertvietį, Ame
rikoje, tėvą Juozą Chluse- 
vičių brolį Antaną ir se
sutes Julijoną, Kotriną, 
Jadvigą — Lietuvoje, ir 
brolius Bladą, Benoną ir 
Zenoną Amerikoje. A. a. 
Eugenija buvo pavyzdinga 
katalikė, gyveno dorai, 
priklausė į Švento Ražan- 
čiaus Lietuvių Moterų 
Draugiją, Apreiškimo Pa
nelės Švenčiausios parapi
joj. Laidotuvės įvyko šeš
tadieny, 10 valandą ryte 
su šventomis mišiomis iš įkerti? dainuoti ir vienu žo-’ 
Apreiškimo Panelės Šven-ldgjU. “extra good time”.

DaĮyVaV0 įr vįetiniai kuni
gai Gradeckas ir Kripas ir 
svečias kunigas Vaškas, 
Marijonas iš Lietuvių Ko
legijos, Thompson, Ct. Be 
to, dalyvavo Jono Stokes’ 
tėvas, giminės ir kiti. Rei
kia ištikrųjų padėkoti ger
biamiems Stokes’ams už 
davimą jų gražaus ir dide 
lio vašhrnamio.

g

sveikas ir dirbo kur tai 
gelžkelio kieme, bet nepra
tusiam labai sunkiai dirb
ti, tas darbas irgi buvo ne
pakenčiamas.

Už penkių savaičių Juo
zas, pametęs savo naują 
darbą, sugrįžo atgal san- 
dėlyn prie savo pirmykš
čio darbo. Darbdavys su 
juo elgėsi' gan mandagiai, 
neparodydamas vėliau jam 
nė mažiausio piktumo dėl 
to, kad šiam darbui buvo 
labai sunku geras ir tin
kamas darbininkas gauti. 
Juozas nė kiek nepakitėjo 
ir elgėsi su dėžėmis pana
šiai, kaip ir pirmiau. Darb 
daviui tas netiko, 
kentė ir tylėjo.

* * *
III,

Po karštosios vasaros su 
visomis jos grožybėmis, a- 
tėjo ruduo, o vėliau ir žie
ma. Prieš pat Kalėdas Li
mai darbas sandėlyje su
mažėjo. Pasirodė nedarbo 
pradžia. Prieš Naujus Me
tus, kompanijos įsakymu, 
darbdavys paleido iš darbo 
apie trečdalį darbininkų, 
kurie dėl vasaros tik buvo 
priimti. Juozas taip pat ta
po iš darbo kartu su kitais 
atleistas.

Po Naujų Metų, darbas 
dar labiau suinažėjo dirb
tuvėse. Sandėlyje kiekvie
nas darbininkas gavo iš 
eilės po dvi ar daugiau sa
vaičių paleisti iš darbo. 
Jiems mokestis taip pat 
net du kartu buvo po 10% 
sumažintas.

Praslinkus keliems mė
nesiams, Juozas vieną die
ną, praeidamas pro sandė
lį, užėjo vidun. Susitikęs 
darbdavį, paprašė darbo, 
bet šis tik pečiais patrau
kė ir kiek palūkėjęs tarė:
— Labai gaila, bet netu

riu darbo. P 
savaites, jeigu atsiras dau-| Reikėjo vėl eiti pas agen- 
giau darbo, aš tave pašau- tą. Agentas ketvirtą sykį 
ksiu. darbo dykai jau neduoda-

Juozas, nieko nesakęs,: Vo. Reikėjo jam vėl aštuo- 
apsigrįžo ir išėjo nuliūdęs: nis dolerius užmokėti. A- 
lauk. gentai iš to sau labai gerą

* * * uždarbį darydavo.
IV. i Kol turėjo pinigų Juozas 

Pagaliau atėjo ir pava- šiaip taip dar'darbą nusi-
saris, bet darbas sandėly- ■ pirkdavo, bet pabaigus pi
ję nė kiek nepadaugėjo/ nigus, daugiau jau darbo 
Darbininkai buvo palei-1 negalėjo gauti. Jis galų 
džiami, kaip ir pirmiau,; gaie liko be darbo ir be pi- 

: savaitei ar kitai iš darbo, j nigų. Dėvėjo vien tik pa-
Sulaukus vasaros, Juo-1 prastus darbinius drabu- 

i zas kelis kartus užėjo san-ižius, bet ir tie jau buvo 
i dėlyn, ieškodamas darbo, I apdriskę. Ne tik, kad nau- 
; bet visuomet gaudavo tą' jų drabužių neįstengė nu- 
i patį atsakymą, kad, nėrasipirkti, bet neturėjo už 
I Nuliūdęs jis išeida^ką nė pavalgyti. Dažnai jis, 
i vo iš sandėlio ir eidavo užeidavo pas agentus pa-mis, o kitas naktimis.
i gatvėmis per dieną nuo siteirauti apie darbus, bet Šiaip taip žiemą Juozas 
i vienos dirbtuvės prie ki- šie be astuonių ar daugiau praleidęs, bėsibastydamas 
į tos, bet visur tą patį atsa- j dolerių nenorėdavo nė kai-'iš vienos vietos kiton, nie-

kymą gaudavo, kad nėralbėti, apie suradimą jam 
darbo, naujų darbininkų darbo, 
nereikalaujam.

Negalėdamas dirbtuvėse! labai blogoj padėtyj. Šei- 
darbo gauti, jis jo ieškojo! mininkas, laikęs jį kelis 
valgyklose. Čia jam pasi-j mėnesius dykai, irgi pra- 
sekė. Jis gavo darbą vie | dėjo reikalauti už butą 
no j valgykloj. Padirbęs - mokesties, žadėdamas, jei 
ten kėlės savaites, buvo j neužmokės, išvaryti. r\n loicit n o v « /I n "NT/^tt I * ♦ * *

V.
Vieną gražų vasaros pa

vakarį, saulės nudegusiu 
veidu, Juozas stovėjo pri
siglaudęs prie vieno namo 
kampo ir laukė savo drau
go, pareinant iš darbo.

Kiek palaukus, pasirodė 
i ir jo draugas Alvis. Juodu 
susitiko, pasisveikino ir 

Alvis 
leidęs vasarą ir žiemą, ka- parsivedė Juozą namo. Čia 
dą ne kada, dirbdamas vai- jiems besikalbant, Juozas 
gyklose, .'kniaukė pavasa-, nusiskundė draugui, esąs 
rio ir tikėjosi galėsiąs kur labai sunkioj padėtyj, ir 
nors geresnį ir pastovesnį nedrąsiai paprašė, kiek pi- 
darbą rasti, bet apsivylė,! nigų jam paskolinti. Ąlvis 
nes darbai, kaip ir tyčia,įdavė jam dvidešimts dole- 
dar labiau sumažėjo. Jau irių ir dar žadėjo, jei rei- 
ir valgyklose darbas buvo i kės, daugiau paskolinti, 
labai sunku gauti. Juozas' Juozas su ašaromis akyse 
dabar atsidūrė Ipbai blo-. padėkojo draugui ir išėjo, 
goję padėtyje, nes darbo; Praslinkus kelioms.sa- 
niekur negalėjo gauti, o jo i vaitėms, kartą Alvis, eida- 
sutaupyti pinigai labai žy-! mas darbo namo, gatvėj 
miai nyko, kaip žvakė de- Į susitiko Juozą, kuris buvo 
gančioj ugnyje.
Negalėdamas niekur dar

bo susirasti, Juozas, kam 
tai patarus, ėmė kreiptis 
prie agentų, kurie už tam 
tikrą mokestį surasdavo 
darbą. Čia jis per agentą 
už aštuonis dolerius nusi
pirko neblogą darbą, tik 
gaila, kad neilgam, nes pa
dirbus kėlės savaites, buvo 
atleistas. Tas pats agentas 
jam davė kitoj vietoj dar- 

I bą, bet ir čia neilgai dir- 
| bo. Už kelių dienų agentas 
nusiuntė jį į trečią vietą, 
kur Juozas tegavo tik ke- 

> les dienas padirbėti ir vėl 
Palauk kelias ■ tapo iš darbo atleistas.

Juozas dabar atsidūrė

bet jis

paleistas iš darbo. Neužil-' 
go jis gavo darbą kitoj; 
valgykloj, bet ir čia neil
gai dirbo. Atleidus iš dar
bo, jis gavo trečioj, pas
kui kitoj ir taip toliau. 
Valgyklose darbas buvo 
labai sunkus, ypač vasaros 
laiku, o mokestis labai 
maža, kad vos'ne vos pra
gyvenimui užtekdavo. '

Šiaip taip Juozas, pra- pradėjo kalbėtis.

čiausios parapijos bažny
čios šv. Trejybės kapuose, 
Brooklyne.

Laidojimo apeigomis rū
pinosi graborius Antanas 
Valantiejus.

, gražiai drabužiais apsi
rengęs. Kiek pasikalbėjus, 
Juozas išsitraukė iš kiše
nės piniginę ir, atskaitęs 
dvidešimts dolerių, dėko
damas sugražino Alviui 
skolą.

Už poros mėnesių, vieną 
rytą Alvis, eidamas dar
ban, netoli namų vėl susi
tiko Juozą, kuris, pasi
sveikinęs Alvį, nedrąsiai 
paprašė kelių dolerių pa
skolinti, nes vėl netekęs 
darbo ir pinigų. Alviui pa
gailo draugo. Jis sugrįžo 
namo ir padavė Juozui 
penkioliką dolerių.

Už dviejų savaičių pini
gus Alviui sugrąžino ir 
džiaugėsi, nuolatinį darbą 
vienoje valgykloje gavęs.

Praslinkus trims mėne
siams, vieną rytą vėl Al
vis susitiko gatvėj- Juozą, 
kuris prašė Alvį, kad gel
bėtų, jį iš nelaimės. Alvis 
jam davė apie dešimts do
lerių. Už savaitės Juozas 
vėl atėjo pas Alvį pinigų 
prašyti. Šį kartą Alvis 

1 jam davė trisdešimts do-
■ lerių. Juozas žadėjo, prie 
* pirmos progos, kaip tik
■ uždirbs, skolą sugrąžinti,
■ Nuo to laiko Juozas su Al- 
; viu retai kada tesusitikda- 
i vo, nes vienas dirbo diėno-

NEWARK, N. J.

WATERBURY, CONN.
ŠV. JUOZAPO GLEE 

CLUB’O IŠVAŽIAVIMAS

Aną sekmadienį į grabo- 
riaus Jono Stokes vasar
namį prie Lake Quassa- 
paug buvo išvažiavęs gra
žus būrelis apie 50 lietuvių 
vaikinų ir mergaičių, na
rių Šv. Juozapo Dainos ra
telio, kuriam vadovauja 
Jonas Stokes, graborius ir 
pagelbsti Dennis Moore. 
Žinoma, tokioj patogioj 
vietoj visi bei visos turėjo 
progos maudytis, valgyti,

VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Trečiadienį, spalių 9, 
7:30 vak., Šv. Jurgio dr. 
salėje ( 180-2 New York 
Avė. įvyks paminėjimas 
Vilniaus užgrobimo die
nos. Tą dieną 15 metų at
gal lenkai pasirašė su Lie
tuva sutartį, slapta užgro
bė Vilnių.

Taigi supratę būtiną rei
kalą atgauti Vilnių, ateiki-'_________ _
me visi į Šv. Jurgio dr. sa-;Sįiankė lietuvių ir svetini-

ŠVILPUKŲ BENO VA
KARAS IR ŠOKIAI

šeštadienio vakarą, Šv. 
Juozapo par. Naujoj salėj, 
įvyko pirmutinieji šių me
tų šokiai. Tai surengė Šv. 
Vardo draugija dėl nau
dos mūsų švilpukų beno 
l(St. Joseph’s Fife and 
|Drum Corps). Gausiai at- 

lę ir pasiklausykime ką taučių ir liko gražaus pel- 
mums brolis, lietuvis, p. J~ no, kuris bus sunaudoja- 
Valickas papasakos apie mag ^el beno, kaip tai rei- 
pavergtą Vilnių mūsų sos- i Rmenis pirkti, vykti į Pitt- 
tinę. P-nąs Valickas, kaip gfjeid, Mass. ir kitas vie- 
visiems žinoma, ilgus me-|Įas kompeticijos keliais su 
tus gyveno Vilniuje, bet kitais panašiais benais. 
turėjo apleisti jąja dėl len- Lietuviai remkime mūsų 
kų persekiojimų. Taipgi švilpukus, kurie taip gra- 
kalbės p. J. Tysliava, kun. gįaį veikia ir kelia lietuvių 
---- ------- ______ ( gražų vardą, o ypatingai 
kur nuolatinio darbo nega-1 musu > Šv. Juozapo parapi- 
lėdamas gauti, sulaukė pa- • jos< pažinkime save ir sa- 
vasario. Su pavasariu kai-1 vuosius, o pažinę remkime 
kuriose vietose atsirado jųjų gerus ir naudingus 
daugiau ir darbų. Juozas garbus. Reikia išgyrti vie- 
gavo vienoj vietoj kiek pa-! šai abudu Jonu Stokes’iu, 
stovesnį darbą keliems t kurie kaipo vienvardžiai 
mėnesiams, bet mokestis 
buvo labai mažas, kad vos 
ne vos pragyvenimui teuž- 
sidirbdavo. Čia jam padir
bus kelis mėnesius, ši vie
ta užsidarė ir Juozas vėl 
liko be darbo, o kitur nie-J 
kur taip greitai susirasti 
darbas nebuvo galima.

Juozas, likęs be darbo ir 
pinigų, labai susirūpino,' 
susinervavo ir net apsirgo. | 
Šeimininkas, matydamas | 
Juozą rimtai sergant, pa
šaukęs ambulansą, išvežė ’ 
ligoninėn, kur gydytojai 
apžiūrėję surado, kad Juo
zas turi nervų suįrimą ir 
džiovą. Jis apie pusmetį 
pasirgęs, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, su visais jo var
gais ir nelaimėmis, kurios 
jį viena paskui kitą slėgė 
ir kankino. I

no, kuris bus sunaudoja.

vieningai veikia.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoš<?s patarnauti 
kuogeriausiai dieno ir naktj 
visiems Conneetieut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA 
Visokių rhbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
ngentflra. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, rnfitni. Patriatfnft* 
jam! lietuviški laikraščiai ir knygos 
"Užeikite ir būsite įtenkinti 

433 Bark St., Hartford, Conn.
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