
Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisCa vadintis gera Balny- 
Žios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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J. E. Vyskupas Matulionis Dalyvavo JUNG, VALSTYBĖS RASI-
Kun. Svirskio Laidotuvėse

DAR TURI VILTIES 
SURASTI DINGUSĮ 

LAKŪNĄ

RAŠĖ PREKYBOS SUTAR
TĮ SU KANADAChicago, III. — šeštadie

nį, lapkričio 16 d. iškil
mingai palaidotas a. a. 
kun. Juozapas Svirskis, 
Šv. Mykolo parapijos kle
bonas.

Iškilmingas gedulo mi- f
šias atnašavo J. E. Vys- kuata apylinkėje, Siame, 
kūpąs T. Matulionis. Sykiu matęs lėktuvą panašų į

- ■ -■ * . Kingsford Smith lekiantį
žemai virš tos apylinkės bės 1930 m. pirko iš Kana- 
lapkričio 8 d. Tas praneši- dos už $419,000,000, tai

kad dabar, sumažinus muitą, 
prekyba padidės.

Be to amerikiečiai galės 
pirkti Kanadoje, o kana
diečiai Amerikoje produk
tų už $100 be muito.

Washington, D. C.—Lap
kričio 17 d. — Prez. Roo
sevelt šiandien viešai pa

skelbė pasirašytos sutar- 
kasyklų neprieinamoje Ta- ties su Kanada tekstą. Su-

Singapore, — Lap. 15 — ’ 
E. L. Milės vedėjas blėkos

mažinta muitas ant 767 
• rūšių produktų.

50 VALSTYBIŲ VYKDO 
SANKCIJAS PRIEŠ 

ITALIJA
Baisi Audra Pridarė 

lu Milijoninių Nuostolių

prie šoninių altorių atna
šavo šv. mišias kun. Jur
gis Paškauskas ir kun. B. 
Urba.

J. E. Vyskupui Matulio
niui asistavo šie kunigai: 
j. Jakaitis, MIC., J. šau- 
linskas, J. Čužauskas, A. 
Skrypka, Valančius, Luko
šius, Petrauskas.

Pamokslą pasakė kun. 
Jurgis Paškauskas.

Dalyvavo daug K. Baž
nyčios vadų ir minia pa- 
saulionių.

Kadangi Jung. Vaistys

DR. RAČKAUS MUZIEJUS 
TIKRAI PASILIEKA 

LIETUVOJE
Taip pat ir pats Dr. 

Račkus

mas davė vilties, 
Kingsford Smith gali būti 
gyvas. Jis lėkė iš Anglijos 
į Australiją, norėdamas 
padaryti greitumo rekordą 
ir paskiausiai buvo paste
bėtas virš vandens siau
čiant audrai, o iš jo orlai
vio fusilažo matėsi ugnis. 
Nuo to laiko anie jį jokios 
žinios nėra. Milės praneši
mas davė šiek tiek vilties 
ir tuoj tapo išsiųstas kele
tas karališko oro laivyno 

| orlaiviai jo ieškoti.

PASAULIS MOBILIZUO
JA KARIUS, O POPIE

ŽIUS MALDĄ!

LIETUVIŠKA DAINA 
SKAMBĖJO VISAME 

PASAULY

Karmas — Sekmadienio 
vakare, spalių- 26 d. viso 
pasaulio radio stotys per
davė savo tautos jaunimo 
dainas. Visas vakaras bu
vo pavadintas. ‘‘Jaunimas 
dainuoja anapus sienų”. 
Šiame koncerte dalyvavo 
31 valstybė: • Vokietija, 
Anglija, Australija, Lenki
ja, Prancūzija, Jugoslavi
ja, Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Havajų salos, 
Ispanija, Italija, Olandija,

KAUNAS — Spalių 20— 
21 d. Maldos Apaštalavi
mo Centras Lietuvoje ga
vo iš Romos tokią telegra
mą: “Šventasis Tėvas 
kvieste kviečia visus Mal
dos Apaštalavimo narius 
melstis, aukotis ir klausy
ti Mišių už jo ypatingus 
rūpesčius. Pageidaujama, 
kad tas Jo Šventybės troš
kimas būtų visur skelbia
mas žodžiu, raštu ir per 
radio”.

Tokia pat telegramą, be 
abejo, buvo išsiuntinėta ir 
visiems .kitiems Maldos 
Apaštalavimo centrams 
pasaulyje. Toks skubus at
sišaukimas, rodos, tik pir- 
mą kartą įvyksta Bažny
čios istorijoje. Matyti, kad 
nauji sunkūs rūpesčiai bus 
prislėgę Vyriausio Katali
kų Bažnyčios Vado širdį.

Londonas — Nuo vidu
nakčio iš lapkričio 17 į 18 
dieną 50 valstybių pradė
jo vykdyti boikotą prieš I- 
taliją. į

Mussolini nęnusigando. 
Jis pareiškė: “Akis už a- 
kį”. Tautų Sąjungos komi-, lamento rinkimus laimėjo 
sijos paruoštus boikoto ’ vyriausybės atstovai. Da- 
planas prieš Italiją gali 
priversti Italiją užbaigti 
karą su Etioprįa, jeigu tik 
tas boikotas Uis nuošir
dus. I

Boikoto planas yra toks:
1. Nieko nepirkti iš Ita

lijos.
2. Neparduoti ir nesiųsti 

Italijai tokių produktu ar 
daiktų, kurie būtų naudo
jami karui. t

Taipgi 52 valstybės pa
skelbė Italijai* finansinį 
boikotą, pradedant spalių 
31 diena. ;

Mussolini tikisi gauti pa
gelbės iš Vokietijos. Dik
tatoriai gal ir susikalbės.

KONSERVATORIAI 
LAIMĖJO RINKIMUS

Londonas — Lapkričio 
15 d. — Praneša, kad par-

bartinio premiero Baldvvi- 
no partija gavo daugumą. 
Tokiu būdu Anglijoje per
mainų nebus.

PERKŪNAS TRENKĘ Į 
ŠVĖKŠNOS BAŽNYČIĄ

Spalių 19 d. perkūnas 
trenkė į Švėkšnos bažny
čią. Bažnyčioje tuo metu 
buvo laikomos pamaldos. 
Perkūnas sulankstė bažny
čios stogą, išdaužė langus 
ir padarė kitų nuostolių. 
Visi stebisi, kad tai įvyko 
vėlyvą rudenį.

Sekmadienį, lapkričio 17 
dieną Naujoje Anglijoje, 
ypač Atlantiko ’pakraš- 

io čiuose siautė baisi audra 
su lietumi ir sniegu. Labai 
daug mažesnių laivelių su
daužė, daug vasarnamių 
sugriovė, daug medžių iš
vertė, elektros ir telepho- 
nų vielių nutraukė, vieške
lius užliejo pajūry ir kito
kių nuostolių pridarė.

Audroje keliolika žmo
nių žuvo.

Apskaitoma, kad audra

jo ”Chryslerį”.
Vien Cape Cod audra 

pridarė apie $100,000 nuo” 
stolių. Keletą 
Massachuset’ts 
tapo izoliuoti.

Pažymėtina, kad Čape 
Cod ir Bostono apylinkėje 
trankėsi perkūnėlis.

šlapdrabaTkruša
VISOJE VALSTYBĖJĖ

miestelių 
valstybėje

Sekmadienį, lapkričio 17 
d. per visą dieną ir naktį 

(sniegas, lietus ir kruša bu-

ŽINUTĖS
ITALAI LAIMĖJĘ MŪŠĮ

Pirmo pasaulio lietuvhj 
kongreso proga į Kauną 
atgabentas iš Amerikos 
dr. Račkaus užsienių lie
tuvių kultūroj ir numiz
matikos muziejus pasiliks 
Lietuvoje. Dr.- Račkus jį 
dovanojo Lietuvai. Muzie
jų perims švietimo minis
terija. Numizmatikos sky
rius ir kiti vertingesni ek
sponatai bus nuolat išsta
tyti Vytauto Didžiojo mu
ziejaus rūmų salėse, o kiti
eksponatai saugiai laikomi Šveicarija, Austrija, Bel- 
ir tik retkarčiais išstato-1 gija, Norvegija, Čekoslo- 
mi parodyti. Lapkričio 5 vakija, Argentina, Brazili- 
d. dr. Račkus išvyko į A- ja> Švedija, Vengrija, Lat- 
meriką likviduoti savo , **_ 7- Z '
turto ir parvežti likusių oiandijos Indija, Dani- 
muziejaus eksponatų. 1

Dr. Račkaus numizmati
kos rinkinyje yra apie 60.- 
000 eksponatų, jų tarpe y- 
ra unikumų. Tai yra dides
nis rinkinys, negu trys 
Lenkijos turimi rinkiniai. 
Jam muziejaus eksponatij 
įsigijimas atsiėjo apie 56.- 
000 dolerių. Juos surinko 
daugiau kaip per 20 metų. 
Tai yra graži ir didelė A- 
merikos lietuvio dovana 
tėvynei.

Dr. Račkus, grįžęs iš A- 
merikos, apsigyvens Lie
tuvoje ir rūpinsis įsigyti 
Lietuvos pilietybę. Kaip 
patirta, jam įgyti Lietuvos 
pilietybę nebus sunkumų, 
nes jo tėvai ir jis pats yra 
gimęs Lietuvoje. Įgijęs pi
lietybę, dr. Račkus versis 
medicinos gydytojo prak
tika, nes jis yra diplomuo
tas gydytojas, aukštuosius 
mokslus išėjęs Amerikos 
universitetuose.

Be to, dr. Račkus para
šys dvi knygas (lietuvių ir 
anglų kalbomis) apie mu
ziejaus eksponatus. Taip 
pat parašys plačius muzie-

vija, Pietų Afrikos Sąjun-

j ia, Rumunija, Suomija, 
Lietuva, Urugvajus, Para
gvajus, Siamas ir Japoni
ja.

Kauno radiofonas visam 
pasauliui perdavė šias tris 
liaudies dainas: “Ar aš 
tau, sese, nesakiau”, “Ža
lia žolelė žydėjo” ir “Žalio
joj lankelėj”. Šių dainų 
klausėsi visas pasaulis, o 
ypatingai mūsų užjūrių 
broliai. Užjūrių valstybės 
savo dainas mums perdavė 
net trumpų radio bangų 
pagelba.

i, Radio specialistai sako, 
kad ši pirmoji viso pasau
lio radio jungtinė translia 

, cija pavyko labai gerai.

IŠRADO BŪDĄ GREIT 
PASENDINTI DEGTINĘ

PREZIDENTAS DAVĖ 
ATSAKYMA MEKSIKOS 

REIKALU

Asmara, Ėrityea — Lap
kričio 17 d. — Po 36 va
landų kelionės mulais, Ita
lijos kariuomehės vadai 
atsipeikėję praiįeša, kad i- 
talai turėjo smarkų susi
rėmimą su ethiopiečiais. 
Po septynių valandų kovos 
Ende Gorge, italams pavy
ko sumušti ethiopiečius ir 
net nuvyti iki Tarkaze u- 
pės.

Ethiopiečiai tarp kalnų 
buvo pagavę italus, bet jie 
nabėgo su mažais nuosto
liais.

Italijos kareiviai per tris 
dienas ėjo per dykumas 
nevalgę ir negėrę, kad lai
mėtų Danakil provinciją.

Normaliu laiku Ameri
kos metinis eksportas sie
kdavo aštuonių bilijonų 
dolerių. Dabar tas ekspor
tas visai nežymus. Ekspor
to nusmukimas yra viena 
kliūčių atgaivinti Ameri
kos pramonę ir pašalinti 
nedarbą.

Geraisiais laikais staty
bos pramonei Amerikoj 
buvo išleidžiama po 10 bi
lijonų dolerių per metus. 
Dabar ta pramonė kaip ir 
negyva. Tai antra didelė 
nedarbo priežastis Ameri
koj.

Washington, Lapkr 15—
Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė laišku atsakymą' APSAUGOS MINISTERIS

NAUJAS KRAŠTO

Lenkija eina prie pakei
timo savo užsieninės poli
tikos. Pradeda imti viršų 
nuomonė, kad Lenkijai ne
reikia tolintis nuo Pran
cūzijos ir per daug susiriš
ti su Vokietija.

Columbus, O., Lapkr. 15. 
—Chemical išrado naują 
būdą, su nikelio pakelba 
pasendinti sviežiąją degti
nę. Perleidus ką tik pada- 

“ - - rytą degtinę per minėtą
jaus katalogus. Knygoms Pr2ces^ i kėlės minutes 
ir katalogams išleisti švie- taip pasendina, kad ge- 
timo ministerija dr. Rač- riant turi visas senos, ke- 

u kui nusistačiusi duoti pa- ; tūrių ar daugiau metų se- 
į šalpos. inumo degtinės skonį.

Columbus Vyčių vadui 
Martin H. Carmody, Mek
sikos katalikų persekioji
mo reikalu.

Mat Kolumbo Vyčiai bu
vo pasiuntę rezoliuciją 
prezidentui dėlei Meksikos 
valdžios žiaurių persekio
jimų katalikų ir kodėl ne
atšaukiamas dabartinis A- 
merikos ambasadorius Da
niels, kurs yra pasakęs 
viešą pagyrimo kalbą da
bartinių Meksikos despo
tų, kurių elgesys su kata
likais iššaukia pasipiktini
mą visų kultūringų žmo
nių.

Prez. Roosevelt atsakė, 
kad Jung. Valstybės nega
lį kištis į Meksikos vidaus 
reikalus. Be to, preziden
tas sako, kad jis nežinąs, 
kad Amerikos piliečiams 
būtų atimtos religijos tei
sės.

Šis prezidento atsaky
mas nepatenkina Ameri
kos katalikų ir tų, kurie 
pripažįsta religijai, spau
dai ir žodžiui laisvę.

Kaunas — Likšiolinis 
krašto apsaugos ministeris 
gen. Itn. P. Šniukšta, dėl 
nesveikatos, atsistatydino. 
Nuo lapkričio 1 d. jis pa
skirtas Valstybės Tarybos 
nariu. Valstybės Preziden
to aktu nauju krašto ap
saugos ministeriu nuo lap
kričio 1 d. paskirtas ats, 
pulk. inž. Stasys Dirman- 
tas.

Naujasis krašto apsau-

' J -

pridarė milijoninių nuos- vo visoje Massachusetts 
valstybėje. Nuo Framing- 

Su audra kovojo ir Dar- ham ir tolyn į vakarus 
bininko Radio Choras, ku- prisnigo iki 6 colių gilumo 
ris buvo nuvykęs į Aušros 
Vartų (Worcester, Mass.) 
parapiją pas kleb. kun. K. 
Vasį išpildyti koncerto 
programą. Visi laimingai 
nuvažiavo ir grįžo į na
mus. Muzikas Juška iš 
VVbrcester po koncerto va
žiavo i Nashua, N. H., bet ir vakarinėje Massachu- 
navažiavęs apie 10 mylių setts dalyje ir New Hamp- 
grįžo atgal į Bostoną, nes sbire ir Maine valstybėse 
audra buvo galingesnė už buvo labai rizikingas.

tolių.

VĖL PERSERGĖJO
EXP0RTERIUS '

sniego. Vieškelius turėjo 
valyti ir barstyti smėliu, 

' nes šlapias sniegas į vaka
rą virto ledu. Dėl blogo 
kelio ir audros labai daug 

'nelaimių įvyko su automo
biliais.

| Važiavimas centralinėje

Washington, Lapk. 15— 
Valstybės Sekretorius Co- 
rdell Hull paskelbė naują 
persergėjimą Ameri k o s 
exporteriams, kad jie liau
tųsi siuntę karo medžiagą 
Italijai, ir tuomi nelaužy
tų šios šalies paskelbto 

1 neitraliteto. Prie karinės 
medžiagos Sekretorius pri
skaitė: aliejų, varį, trokus, 
traktorius, seną geležį ir 

1 plieną. Pastarųjų daiktų 
eksportas į Italiją žymiai 
pasididinęs, o tas laužo A- 
merikos pasiskelbtąjį nei- 
kralitetą.

ARGENTINA NAUDOJA
SI KARU

Klaipėdoje lankėsi Pran
cūzijos parlamento užsie
nio reikalų komisijos pir
mininkas Paul Bastide ir 
Sovietų įgaliotas ministe-,
ris Lietuvai Karskis. Tie New York — Buenos Ai- 
yizitai buvo tam, kad su-. res stock Exchange direk. 
tvirtyti Klaipėdos pnklau- . . kad _rasi.somybę Lietuvai. torius praneša, kad prasi

J dėjus karui Italijos su E-
Ithiopija Argentina par
duoda labai daug mėsos. 
Eksportas pasitrigubino. 
Tokia darbymetė buvo tik 
gerlaikiais.

Jau seniau buvo skelbta, 
kad suimtas Lietuvoj J. 
Lapenas, tautininkų buvu- 
sis vadas. Jisai buvo grei
tai ir labai pralobęs. Da-

gos ministeris pulk. inž. kar atėjo žinių, kad suim-
St. Dirmantas gimė 1887 
m. lapkričio 2 d. Mokslus 
ėjo Žemaitijoje, Vilniuje, 
Varšuvoje ir Maskvoje. 
Čia baigė inžinerijos mok
slus ir kurį laiką dirbo 
Tomsko technologijos ins
titute. Dalyvavo didžiaja
me kare, kur jam teko 
kautis pirmoje ugnies lini
joje. 1918 m. grįžo į Lietu
vą. Dirbo žemės ūkio, švie
timo ir susisiekimo minis
terijoje ir ilgus metus dir
bo kariuomenės eilėse. 
1933 m. pulk. inž. Dirman
tas išėjo atsargon. Nuo to

ti buv.-akc. “Maisto” b-ves 
Tauragės skerdyklos di- 
rektorius
Panevėžio skerdyklos di
rektorius J. Kubilius, su
imtojo Lapėno brolis Pet
ras ir jo žmona. Gaila, kad 
Lietuvoje tokios vagystės 
darosi.

A. Pranculis,

ŽAIBAS UŽDEGĖ NAMĄ 
IR PERTRENKĖ 

MOTERĮ

NAUJAS DEKRETAS

Berlynas, — Lapkr. 15/ 2- 
Hitlerio valdžia paskelbė 
naują dekretą žydų teisių.. 
atžvilgiu. Sulig naujuoju! 
dekretu, visos politinės: 
teisės yra atimamos • 
iš žydų. Žydai neturi tei* 
sės balsuoti, būti renka- . ; 
mais į valdiškas vietas ir 
negali būti net samdomi , 
valdžios, kad ir prasčiau* , 
siems darbams. Jiems už
drausta ir tuoktis su kito 
kraujo asmenims; taip-pat 
žydams nevalia samdyti 
nežydės moteris bei mergi- . * 
nos jaunesnės kaip 35 me
tų. žodžiu sakant, iš žydų, 
atimamos netik pilietinės 
teisės, bet taipgi ir žmo- 
gaus teisės.

MERGINA NUŠOVĖ
ŽYMŲ VOKIETĮ

New York — Jauna mer- - 
gina Vera Stretz nušovė 
žymų vokietį ekonomistą 
Dr. Fritz Gebhardt. Minė
tas vokietys nors būdamas 
senyvas žmogus ir turėda
mas savo šeimą (žydę 
žmoną Vokietijoj) susidė
jo su minėta mergina.

Iš patikėtinų šaltinių su
žinota, kad jis būtų buvęs

i

i 4

Nežiūrint į depresiją, 
Kaune namų statyba šie
met nemažesnė negu per
nai.

laiko ligšiol buvo profeso
rium Vytauto Didžiojo u- 
niversitete.

Norwood, Mass. — Sek
madienį, lapkričio 17 d 
žaibas uždegė Frank Billa- paskirtas Vokietijos Am- 
to, 21 Shaw St. namą. Tuo basadorium, Washingtone, 
pačiu metu kada žaibas vietoje Hans Luther. Tą 
uždegė namo pastogę, Bil- žinodamas jis bandė atsi- 

kratyti savo nelegalūs 
meilužes, kad jis iš socia- 
lio atžvilgio atrodytų
tvarkus užimdamas tokią 
aukštą vietą, fiet W 
Stretz tą sužinojusi jį nu
šovė iš moteriško keršto. ’.J

vietoje Hans Luther. Tą

į

4

lato žmona įėjo į kambarė
lį ir ji vietoje pritrenkta. 
Billato trys dukterys, pa- 
mačiusios motiną pritren
ktą, nusigando ir apalpo.

Gaisras buvo greit užge
sintas.

—L.
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MAšINtsTAl StIŠiiAllKi5 Stasio, tėvo ir sūnaus, kai-
tiriamų žinogžudyst ėję. 
Tėvas rastas kaltu pirmo 
laipsnio žmogžudystėje gi 
sūnus tame kaltinime iš
teisintas. Jie išsivežė ne-

.. Boston Elevated gatve-
„ karių kompanija susitaikė 

.su mažinistų unijos lokalu 
264, ir padarė vienų metų 
sutartį. Sutarty nustatyta' pažįstamą žmogų Užmušė 
5 dienų 40 valandų darbą 
savaitė ii* patenkinanti ai- 
ga mašinistams.

ir sudegino, kad paskui 
sūnus galėti) iškblektuoti 
jo apdraudos piniguš.

PER SAVAITĘ
UŽMUŠTA 27

Mass. valstybėj, per pe
reitą savaitę automobilių 
nelaimėse užmušta 27 as
menys.

PAGILINO SUĖZ
kanalą

London — Suezo kanalas 
tapo pagilintas vieną pėdą 
per ištisą savo ilgį. Dabar 
didieji laivai, labiau pri
krauti, galės perplaukti.

LAIDOJAMAS KŪDIKIS
SUVEIiKE KARSTE

Poniai J. F. Franklin gi
mė kūdikis Norwood ligo
ninėj ir tuoj mirė. Kūdikio 
lavonėlis buvo atiduotas 
graboriui palaidoti. Ka
dangi tą dieną kapo iškas
ti nebuvo galima, tai gra- 
borius su pagelbininku ne
šė karstelį į kapinių rusi 
padėti iki rytojaus. Jiems 
įnešus į rūsį jie išgirdo kū
dikį tame karste suver
kiant. Tuoj kuogreičiau- 
siai nugabeno kūdikį atgal 
į ligoninę, kur išbuvo gy
vas dar šešias valandas ir 
tuoinėt “tikrai” numirė ir 
tada tapo palaidotas-. Taš 
reikalas buvo atsidūręs 
prokuroro rankose, bet ap- 
klausinėjus pasirodė, kad 
nieko tame reikale įkrimi- 
nuoti negalima, nes tai bu
vęs vienas iš tų žinomų, 
medicinos mokslui, retų at 
sitikimų kur numiręs at- 
gija. Šiame atsitikime mi
nėtas kūdikis gimęs buvo 
tokiame stovyje, kad gy
venti jokiu būdu negalėjo.

at

JAUK SHARKEY 
(Žukauskas)

SHARKEY VĖL RINGĖJE

TĘVA RADO KALTU
SŪNŲ IŠTEISINO

choras yra .prisižym&jęs 
srivo dainavimu, koncer
tuose tt per radio. Taigi 
jrehgėjai nuoširdžiai ‘ kvie
čia jaunimą ir senesniuo
sius gausiai suvažiuoti- 
ateiti į šiuos šokius.

-. . /

Gausit! ritšilaiikytati pri-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BULtUS SUBAbE 

DARBININKĄ

Weston, Mass., Lapk. 15. 
—Extndor rikėje, didėiiš ir

bendros sumos $117,967,- 
549 dėl 16 valstybių. Stam
biausias sumas praleis 
pravedimui naujų ir taisy
mui šerių vieškelių.

mieste. P. Schrijvės yra iš 
profesijos advokatas ir 
šiandien Belgijos žemės ri
kio ministeris.

PATYS NEŠINO UŽ KĄ 
ŽMOGŲ UŽMUŠĖ

ĮVAIRŪS SKELBIMU

remsime jaunimų - chorų piktas bulius užpuolė ir su- 
moraliai ir materialiai. |‘

Penlit adienĮ, la^Rtič i o' 
22 d. iŠ visos Naujos Ang
lijos lietuvių kolonijų su
važiuokime į Criiribridgo ir 
išųaud ūkime Cambrid- 
ge’iečių ^nuoširdumą ir vai
šingumą. Choras gieda 
bažnyčioje, dainuoja kon- 

’certhose ir per radio, tai 
1 gausiai atėję į šokius mes 
jam už tai atsidėkosime. 

! vaši I ŠOKIUS PENK- 
iTADIĖNI!

įbridę tos ūkėš fdremohą 
" 4 — \ M. MąeLėod, 

j kuomet pastarasis norėjo 
pervesti bulių kiton vieton.

Subadytasis dar buvo at
gavęs sąmonę ligoninėje.> 
bet mirė.

A,A. KNYGNEŠYS
JUOZAS AHGARAITIS

LIETUVIAI KLAIPfiDO- 
JE SKAubžlAI 

PRALAIMĖJO

“Rytas” Nh 235 dėl sei
melio rinkimų pralaimėji
mo štai ką rašo:

“Klaipėdos krašto gy
ventojai gyvena atskiru 
nuo Didž. Lietuvos gyven-

mi glaudesnių su jais san
tykių. Seimui Lietuvoje i 
jau aštuonerius metus ne

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

......
Tel. So. Boston 0823 |

LIETUVIS DANTISTAS Į

OR. M. V. CASPER |
Arti MunieipaI Building | 

525 E. Broadway, S. Boston I
Gfifto Valandos |

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1.30 Iki = 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir f 
nedėldieninis, taipgi seredomis nuo! 

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

Boston, Mass. — Plačiai 
žinomas mūsų tautietis 
Jack Sharkey (Žukaus
kas) kumščiuosis su Ed. 
“Unknovvn” Winston, pen
ktadienį, lapkričio 22 d., 
8:15 P. M., Boston Garden.

Jack Sharkey dabar sve
ria 198 svarus, o jo opo
nentas 187 svarus. ■

Promotoriai sako, kad 
kumštynės bus įdomios, 
nes Sharkey yra pasiruo
šęs supliekti juoduką Win- 
ston. Sharkey, kad ir nesi- 
kumščiavo, bet jis trenira- ’ 
vosi ir dabar esąs pačiame i 
smarkume. Winston taip I 
pat esąs geras kumštinin
kas.

Taigi penktadienį vėl tu
rėsime progos pamatyti 
savo tautietį ringėje.

CHORO ŠOKIAI
Middlesex Teisme pasi

baigė byla dviejų italų Di

c

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

1 n.ewB 
Engiand

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 
nuo G iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.
  f . , * , .. ■

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėllomls nuo 9 iki 12 vai. dieną. 

(pagal sutarti)

IR

CAMBRIDGE, MASS.— 
Penktadienį, lapkričio 22 
dieną, Hotel Commander, 
Harvard Sąuare įvyks Ne
kalto Prasidėjimo Panos ( 
Marijos lietuvių parapijos į 
choro šokiai. Gros Truman, 
Carevv’s Broadcasting or-! 
kestras. šokiai prasidės 9 
valandą vakare. Vietai 
graži, orkestras geras, tai: 
visiems bus labai gera pro- * 
ga. linksmai laiką praleisti.

Cambridge lietuvių pa
rapijos chorui vadovauja 
jaunas, gabus muzikas1 
Mamertas Karbauskas, šis

OR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

312 W. Broaihvay 
So. Bbfeton, Malsš.
TEL. ŠOU 9419iš visų Vilniaus prie

miesčių LipUvka yra pati 
skandalingiausia. Čia nei 
vienas sekmadienis nėap- 
seina be muštynių ir krau
jo. Pasigeria ištisos šeimos 
su mažamečiais vaikais ir j 
merginomis. Pavakarį bai
su pro tenai eiti. Be jokios 
priežasties praeiviai ap
svaidomi akmenimis ir už
mušami. Gyventojų tarpe 
greit prasideda visuotinės 
peštynės. Nesenai teismas 
gavo sptęsti tokią bylą. 
Dideliame žmonių susigrū
dime du broliai vienas kir
viu kapojo, kitas peiliu ba
dė kažin kokį Dubrovskį, 
kuris čia pat mirė. Buvo 
iššaukta keliolika liudinin
kų. Niekas jų nebeatsimi-

JOSERH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
404 E. Broadivąy, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Lenkų spaudos žiniomis,
neseniai Krokuvoje mirė, veikiant, išnyko abi Lietu- 
zinomas lietuvis knygne-' §alis vienijanti jungė:
šys Juozas Angrabaitis. [lietuviai iš Klaipėdos kraš-

Juozas Angrabaitis gimė to neturi progos dalyvauti 
1859 m. Pervaziiinkų k., Didž. Lietuvos politiniame 
Kidulių v., Šakių apskrity- gyvenime, neturi galimU- 
je. Jokių mokslų nebuvo ,mo mokytis gyventi vienu 
ėjęs, bet kaip savamokslis visiems lietuviams bendru

gyvenimu. Per tiek šimt-! ko galėjo kilti tokiosbuvo tiek išsilavinęs, kad

F. WAITKUŠ
LIETUVIS GRABORIUS 

14$ Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbtidge 6484

Sąžiningas ir Rūurstingas 
PATARNAVIMAS.

kurį laiką net buvo Žemai- mečių besitęsusio vokiečių įjaurjos muštynės. Vienas
Xiti T A rvnrTrn 1 rmci    1 JI_______ 2£i —. . ^-.X 1čių ir Lietuovs Apžvalgos 
redaktoriumi Tilžėje. Iš 
pat mažens buvo susipra
tęs lietuvis ir dirbo lietu
vybės naudai. Knygas jis 
nešiojo ne tik po Šakių ap
skritį, bet pasiekdavo ir 
Žemaitiją. Be to, jis ilgą 
laiką buvo slaptasis lietu- ________ ______ ______
viškų raštų ir knygų paš-Įšti it šios, mums rodos, i 
to agentas. Pradėjus rusų 
žandarams jį persekioti, J. 
Angrabaitis išbėgo į Prū
sų Lietuvą ir apsigyveno 

i Tilžėje. Čia gyvendamas 
dirbo O. Mauderodės spau
stuvėje lietuviškų spaudi
nių korektorium. Kurį lai- 

i ką redagavo Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalgą. Bedir
bdamas spaustuvėje iš į- 
vairių šriftinių surinko ir 
1897 m. išleido “Sąskaita 
arba statistiška visų lietu
viškų knygų, atspausdintų 
Prūsuose nuo 1864 iki 
1896 m.”. Ta J. Angrabai- 
čio knyga 1900 m. buvo 
išstatyta Paryžiaus paro
doje.

Dideliu Angrabaičio ak
tyvumu lietuvybei gaivin
ti susirūpino Vokietijos 

• valdžios organai ir laukė 
progos jį perduoti caro ži
nion. Tai pajutęs J. An
grabaitis iš Tilžės pabėgo 

!i tuomet Austrijos valdo
mą Krokuvos miestą, kur 
atidarė knygyną ir išgyve
no iki pat mirties. Gyven
damas Krokuvoje palaikė 
tamprius ryšius su Vil-

valdymo šiame krašte at
šaldyti dviejų Lietuvos da
lių lietuvių tarpusavio san
tykiai neturi minėtos ap-l 
linkybės atšilti ir dėl to' ...... , . v . 
dalis klaipėdiečių mumsp^ lr kitaip, bet uz^ką 
lyg svetima. Siekiant ben- '
dravimo, visos tautos kon
solidacijos nereiktų užmir-

vaikėzas atvirai pasisakė, 
i kad jįs taip mušęs kažin 
| kokią minioje pįsipainio- 
i jusią ponią, mušęs per vei-

tin svarbios aplinkybės”.

MINISTERIS 
TRETININKAS

Belgija yra šalis, kurioj 
katalikai yra stiprūs ir ge
rai susiorganizavę. Tiesa, 
yra ten ir nemaža socija- 
listų bei laisvamanių, ta
čiau katalikai yis $ėlto su
geba į parlamentą (seimą) 
pasiųsti tiek atstovų, kad 
be jų negalima sudaryti 
valdžios, šiandien, pav., 
ministeris pirmininkas y- 
ra van Zeeland, susipratęs 
ir uolus katalikas, kuris 
viešai prisipažįsta, kad sa
vo politikai nustatyti kry
ptį jis naudojasi popiežių 
enciklikomis (raštais, ku
riais šv. Tėvas kreipiasi į 
visą pasaulį).

Be to, vienas šiandieni
nis Belgijos ministeris, p. 
de Schrijvės, yra šv. Pran
ciškaus tretininkas. Ponas 
de Schrijvės yra net treti
ninkų pirmininkas Gand

l nežino. Dubrovskis dalyva
vo bendroje maišatyje ir 
visa jo kaltė, kad nemokė
jo apsisaugoti nuo mirtinų 
smūgių. Teismas nutarė, 
kad vienintelis kaltininkas 
yra alkoholis ir nuteisė 
vieną užmušėjų tik metus 
kalėti. Kitą išteisino. Vil
niaus advokatai tokį spren 
dimą vadina edukaciniu, 
t. y., teismas pasirūpino, 
kad paprastas, eilinis gir
tuoklėlis išeitų kalėjime 
papildęmus vagiliavimo ir 
sukčiavimo kursus...

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

DR. GRADY
specialistas

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegija, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hajnllton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowęll Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitalės; Medicinos egr- 
zaminleris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A'. Gym.; A. O. 
Foresters of America, Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedėliota 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.
CCLXXXkJX IvIO X j ultiuj O<X V XX | .

niaus lietuviais ir lietuvis- VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
kais knygynais.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvray, 

So. Boston, Mass.

ĘUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

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

Tel So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

80. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis 
South—Boston. 0184 vakarais

JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN RĖPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

$5,68-5,955 PASKYRĖ
VIEŠIEMS DARBAMS 
DEL 16 VALSTYBIŲ

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja^ Nuėję į.bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Washingtori, D. C. —Šio
mis dienomis Vyriausias 
Kontroleris McCarl pasky
rė dar $5,685,955 viešiems 
darbams dėl 16 valstybių. 
New Yorko valstybė gaus 
$73,470,771 iš paskirtos |

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avėune, 

Tekphone Columbia 6702 
29 Savin Kili Avėnuė, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St.. 
Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. mašš.

PERkINS SQ. dASĖ MARKET
Povilas Baltrašiunas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

k. Šidlauskas
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

Kada Užsisakai New Ėngland Coke iš Batchelder Whittemore 
Yra pristatomi Coke’sai į namus. Musų firma yra didžiausia ir seniausia vi

same Bostone ir turi labai gerą vardą
jį “ Lapkritis yra dėl mėnesinio kontrakto''
H Pašaukite
' BATCHELDER WH1TTEMORE 

834 Mašsačhusšetts Avenue, Boston 
Tel. HIGlandš 1920

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIĖIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390

Gyven. rietą: 838 Dotchester Avė.
Tel. Columbia 2537

SKYRlAI:
Brighton 314 Wash................. ALG onąn-SlO!
Cambridge 4 Brattle .............. KIRklnd-682i
Ch.arlestown 161 Medford........ CHAston-008
Dorchester 346 Talbot av........... GENeva-135'
Maldėn 69 Pleasant ..   MALden-680
Norvvood 269 Lenos .............. NOtt wood-076
Rcislindale 6 Uorinth .............  #ABkway-390
Rošlindale 6 Corinth ...............PAtč kway-421
Roxbury 99 Watreh .............. Ittd hlhds-64f
South Bostofi 46Š Broadway.... ŠOU Bos-18J 
Esėcutive Ofliete 884 Mtiss. av. tilG hinds-lOS 
Nights Stthdays ilolidays...... XĖN more-81(

m



“Tikiu į Šventąją Bendravimą”
DARBINIffKAS

gti į mistinį medį. Kai da- bačkų dugne, pačioj vir- 
sileidžiame nuodėmės, tai šutinėj eilėj, drauge su 
lyg ta viesulą atplešią gy- ‘ mielėmis, nugula ir įvai- 
vą medžio šaką, kuri vos rus lengvesnieji nešvaru- 
laikosų arba ir visai nume- mai, k. a.: grūdų plėvelės, 
tama šalin. Kristus paša- sėlenos ir tt. Dėl to pačios 
kė: “Aš vynmedis, o jūs pirmosios eilės ir būna ne- 
vynmedžio šakelės. Kaip išnaudojamos. Pati apati-

Kalbėdami “Tikiu į Die- kimo knygoje kaip sako- 
vą Tėvą”, mes dažnai tai ma: “štai Dievo padangtė 
atliekame be gilesnio ap- su žmonėmis, ir jis gyvens 
mąstymo, dėl to nestebėti- su jais; jie bus jo tauta, ir 
na, kad kartais net kata- pats Dievas bus su jais jų -i — --------- —.—,—u------ -------—
likiškiausias žmogus pasi- Dievas. Dievas nušluostys vynmedžio šakelė negali nė mielių eilė dažnai turi 
elgia ne pagal išreikštas nuo jų akių kiekvieną aša^uešti vaisiaus pati savai- savy sunkesnių priemaišų: 
“Tikėjimo išpažinimo” tie-rą; mirties daugiau nebe-me, jei nepasilieka vyn-'smėlio dalelių, grūdų pu- 
sas. bus, nei dejavimo, nei šau- Į medy je, taip ir jūs, jei'ne-(šių ir pan. Todėl ji irgi nė-

Imkime, kad ir tą tiesą, ksmo, nei skausmo nebe- pasiliekate manyje, nes be ra naudojama. Vidurinė 
kuri Visų Šventųjų šventė- bus daugiau; nes kas bu- manęs jūs nieko negalite(dalis yra pati švariausia ir 
je ir Uždųšinėje taip aiš- vo pirma, išnyko” (21). |-- J- - *-• ’ •
kiai spindi: “Tikiu į Šven
tųjų Bendravimą”. Nuo <----- ---- ------------ 1 *— t , * ’ - i--*------------  ---------
tos dienos nebūtume kata- taus kūną, kurio galva y- f sudžius, ją surinks, įmes į pasfcui sumaišomos 
likai, jeigu atmestume tą 
tiesą, kad yra “Šventųjų. 
Bendravimas”. ’ 
visas Kristaus mokslas ei-‘taus kųno nariai esame

| padaryti. Jei kas nepasi-, beveik iš grynų mielių su- 
Visos trys Bažnyčios su- liktų manyje, bus laukan j sidariusi. Tos eilės mielės 

daro vieną mistinį Kris- išmestas, kaip šakelė, ir .išplaunamos kelis kartus,

ra pats Kristus, kaklas — j ugnį ir sudegs” (Jon. 15, krakmolu, supresuojamos 
Marija, kuri yra visų ma- 4.). ir įvyniotos į popierį siun- 

( parduoti. Nors
O VCilLųjų. , ****** * | ** e ’ J **'

Taip pat lonių Tarpininkė, o Kris-Į Kokios išvados. Saugoki- čiamos
-------------------------------- ----  -7r-- j---- -—; - J mės sunkios nuodėmės, tai krakmolas ir popieris jas 
tų niekais, Jo atneštas At-imes ant žemės, šventieji visados pasiliksime misti- saugo nuo pašalinių įtakų,
pirkimas neturėtų vertės 1 
ir visas Bažnyčios rūpės- ; 
nis būtų tik, kaip laisva
maniai sako, žmonių mul
kinimas, jeigu nebūtų da
bartinio ir pomirtinio 
Šventųjų Bendravimo. Ta 
tiesa taip yra sena, kaip 
Bažnyčia yra sena. Koks 
jos turinys?

“Šventųjų Bendravimas” 
yra ne kas kita, kaip Mis
tinis Kristaus Kūnas susi
dedąs iš trijų Bažnyčių: 
TrijumfuojanČios danguje. 
Kariaujančios ant žemės 
ir Kenčiančios skaistyklo
je. Trijumfuojančią dalį 
danguje sudaro: Marija, 
angelai ir šventieji, kurie 
išsikovojo nevystantį vai
niką ; Kariaujanti Bažny
čios dalis, tai visi mes, ku
rie dar grumiamės su mū
sų išganymo priešais: kū
nu, piktąja dvasia ir pa-

• šauliu; Kenčianti dalis, tai 
tų visų sielos, kurie dar 
nespėjo atsilyginti Dieve 
teisybei ir laukia pagelbos 
per mūsų ir šventųjų mal
das.

Po Paskutinio Teismo 
pasiliks tik viena, taip va
dinama Trijumfuojanti 
Bažnyčia, kitos dvi nustos 
buvusios, t. y. Kariaujan
čios nebebus, nes visa žmo
nija bus užbaigusi savo 
kelionę, Kenčiančioji iš
nyks, nes po Dievo Teisme 
nebebus daugiau skaistyk
los. štai Šv. Jono Apreiš-

danguj ir Kenčiantieji 
skaistykloje.

Gavus tokį supratimą a- 
pie mistinį Kristaus kūną, 
bus lengva suprasti, kaip 
svarbus yra kiekvienas to 
mistinio kūno narys. Jeigu 
jis ką gera padaro/ pasi
švenčia, pasiaukoja Kris
taus vardu, tai visas mis- staus kūną

niame Kristaus kūne ir.^ nupirktas> mieles reikia 
1 priklausys prie Šventųjų ^a^P užlaikyti, kad jos ne- 
Bendravimo. Šventoji Dva numirtų ar nesugestų.

Tuo tikslu geriausia jas 
laikyti patamsėję, vėsioje, 
nelabai sausoje vietoje 
Vasarą geriausia jas lai
kyti rūsyje. Jei jo nėra, 
tai, įvyniotas į popierį, lai- 

_  Šventųjų kyti tamsiausiame sandė- 
tinis kūnas iš to pasinau-1gendravimą. Dėl to, kailio kampe ant grindų. Ga-

šia yra to mistinio Kris
taus kūno siela ir širdis. 
Kaip kūne kraujas išne
šiojamas gyslomis, pana- į 
šiai Šv. Dvasia gaivina sa
vo malonėmis mistinį Kri-

—£>enaraviiną. uei lu,
doia. Bet jeigu kuris to|kalbame “Tikiu į šventųjų! Įima,, dar gerai suvyniojus 
mistinio kūno narys dasi- bendravimą”, jauskimės į pargamentą, įmerkti į 
leidžia sunkios nuodėmės,;prįkiauSą prie Kristaus,šaltą, vandenį.
tada jis būna lyg pašinas .trilypės Bažnyčios. Neški-1 Geros mielės turi gelsvai 
kūne ir visas Kristaus kū- me pagelbos Kenčiančiai pilkšvą spalvą, yra drėg
nas kenčia, o ypač galva— Bažnyčiai, padėkime Ka- nos, trumpinant trupa

riaujančiai ■ ir šaukimės sluoksniais ir turi malonų,
> ir suraminimo nesurūgusį kvapą. Ankš-

Kristus. Dėl to niekada L- - 
nėra pats žmogus sau vie- pagelbos 
nas: jeigu daro gerą tai > nPo TrijumfuojanČios Baž- Čiau nupirktos mielės bū- 
visam mistiniui kūnui da- ’ nyčios. Taigi lapkričio mė- davo dauginamos namie, 
r o gera, jei gi blogą, viąas neSyje pasirūpinkime ir Ir dėl to kartą nupirkus,
kūnas kenčia. Mes esame , ... • T> • i -.WJ. ,............................būti gyvais Kristaus kūnosuristi didžiausiais gimt- , .
nystės ryšiais. Per krikštą nariais*
esame, lyg tas čiepas įdie-1 J. Bružikas, S. J

ĮVAIRENYBES
6

MIELES

Mūsų perkamosios mie- 
:ės, t. y. gyvi mielių gry
beliai yra įmaišyti į krak
molą ir supresuoti. Mielių 
mybelis turi ypatybę •— 
mkrų skaldyti į spiritą ir 
mglies dvideginį. Šią mie- 
’ių grybelio ypatybę žine
lės išnaudoja kepimui ir 
'ešlos kildymui. Mielių 
grybeliai įdėti į įmaišytą

ĮSTEIGTA 1868

Lynn Burners - Superfex Heaters

Visokių rūšių baldai ir lovos

Philco ir Atvvater Kent Radios

Broadvvay Kampas F. St. So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

ŠV. JONO EV. B L. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, 
24

Vice- pirm. — V. Medonia.
.21 ~ ~ ~ ‘
, ProL ------- ...------ ------------
I 5 Thomatt Park. So. Boston. Mass
; Flu. RaAt įninkąs — Alb." Neviera, 

ifl \Vnfleld St.. So. Boston, Mass.
Iždininkas — P. Tuleikls, 

i 109 Borteli St., So. Boston, Muša.
MnrSnlkii — J. Zalkla,

Į 7 VVfnflelri St., So Boston, Masu 
Prnuglja įniko susirinkimus kas tro 

čia nedėhllenl kiekvieno mėnesio J 
2 vai po plotų. Parapijos snlflj 49" 1: 
K 7th St.. So. Boston Mru ■ >.!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

Pirmininkė — Eva Margienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

V.lce-pinninlnkė — Ona SlaurifenA
443 E 7th St., So. Bostuu, Muša.
Tel. So. Boston 3422

ProL Rafit..— Bronė Clnnlenė.
29Gould St., West Roxbury, Mass.
Tel Parkway 1864-W

Fln. RaSt. — Marijona Markontutė.
83 Nuvarre St.. Ropllndnle, Mhh«

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Onn Stunfullntfi,

105 West 6th St., So. Boston, Moat.
• TvarkdarS — Ona Mlr.glrdlenė.

1512 Columbla Rd„ 8o„ Boston. Ma«»
Kasos Globėja — E. janufionlenė.

1426 Columbla Rd., So. Boaton, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas » id«ir ui«uqijv» .

antr$ utarnlukį kiekvieno mėnesio, pas protokolu ' raitininko.

TbomtiB Purk, So. Bos to u, Mitas

Šanger St., So. Boston, Masą. 
RaStin Inkus — J. GlineekiH.

kam netinka. Pašalinti ši
tuos trūkumus, jis įkaiti
namas iki 150 laipsnių ir 
maišomas su siera. Po to 
jis darosi atsparus ir šal
čiui ir karščiui, ir tinka
mas gaminti visokiems da
lykams. Sumaišytas su sie
ra kaučukas iki 120 ląips; 
nių karščio ir iki 20 laips
nių šalčio, nenustoja gerų
jų savo privalumų. Dides
nis šaltis bei karštis jau 
nekenkia jam-

Sumaišymas kaučuko su 
siera vadinamas vulkani* 
žavimu.

Kadangi kas kart gumos 
pramonė kyla, tai sparčiai 
ima nykti kaučuką duo
dantieji miškai. Mokslinin
kų apskaičiavimu, vargiai 
30 metų jo beužteks. To
dėl jau nuo senai, buvo 
daug galvota ir daryta 
bandymų, kuo nors pakeis
ti kaučuką, bet visos pa
stangos nuėjo niekais. Pa
galiau 1929 metais garsu
sis amerikietis išradėjas 
Edisonas surado augalą, 
kuris gumos gamybai pil
nai gali atstoti kaučuką. 
Su šituo išradimu pranyk
sta ir baimė, kad pritrūks 
kada nors gumos. Tas au
galas yra tam tikra žolė, 
kuri turi tą gerą savybę, 
kad ją galima, kaip ir ja- 

, vus, sėti ir auginti laukuo- 
ž. P.”

jų prisidaugindavo ir il
gam laikui užtekdavo.

“U.” ir “N.”

tešlą ima daugintis ir teš
loje esantį cukrų skaldyti 
į spiritą ir anglies dvide
ginį. Anglies dvideginis y- 
ra lengvos dujos, kurios 
stengias iš tešlos išsiveržti 
Besiverždamos, jos tešlą 
iškilnoja, išpurina. Kadan
gi mielių grybelis yra gy
vas ir dauginasi, tai reikia 
jį užlaikyti taip, kad išori
nės sąlygos neigiamai ne
paveiktų į grybelius arba 
visai jų neužmuštų.

Mielių grybelis, lygiai 
kaip ir kiti gyviai, kvėpuo
ta, maitinasi, yra reikalin
gas drėgmės ir tam tikros 
Lemperatūros. Dėl to būtu 
sunku jį gyvą išlaikyti 
grynam pavidale. Tuo tik
slu mielių grybelis sumai
nomas su drėgnu krakmo
lu, supresuojamas plytelė
mis ir į popierį įvyniotas 
oardavinėjamas.

Įmaišytas krakmolas ap
saugoja mielių grybelį nuo 
nerdžiūvimo, ’ perdidelio 
šalčio ar šilumos ir kitų 
'•dogų įtakų. Mielės gami
namos alaus bravoruose ir 
suecialiuose mielių fabri
kuose.

Alaus bravoruose alaus 
bačkų dugne jos nusėda 
storu sluoksniu. Taip pat

7:80 vai, vakare, pobalnytlnėj avė 
rainėj.

Visais draugijos rėlkalatN kreipkitės

se.
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“Maisto” Atstovui Atvykus
“Maisto” (skerdyklų ir stipriai susiinteresavę keli 

mėsų eksporto) Bendrovės New Yorko (urmininkai) 
atstovas, p. Ju. Grigonis, (wholesalers) bei importe-* 
New Yor.kan atvyko spalių riai. Jeigu mėsos rinka 
mėn. 30 Yorke jis greitu laiku nepakryps 
buvo iki lapkričio mėn. 8 priešingon kryptin, tai ; 
d. Per tą laiką susipažino New Yorko importeriai ■ 
su vietos rinka, importe-(duos “Maistui” didelius 
riais ir kitomis atitinka- užsakymus. Iki šiol didės- 
motais įstai^omi^. Dabar nėmis siuntomis New Yor- 
p. Grigonis yra Čikagoje ke yra gauta apie 1000 šal- 
ir ten bus iki šio mėnesio dytų kiaulių ir apie mili- 
pabaigos. Su juo galima jonas svarų sviesto, 
susirašyti sekamu adresu:| Lietuviskoa įgtaigos taip 
% Consulate of Lithuania, pat yra susirūpinusios im-

100 East Bellevue Place, portu iš Lietuvos: Mari-
Chicago, Illinois. Į janapolio Kolegija, Thom-

“Maisto” produktais, y-(P.son’ Pra®^° jušne- 
patingai konservuotais 
(canned) kumpiais, yra

5.

6.

7.

8.

Tėvas statė namas — 
prakaitavo ilgai, 
kad užaugus vaikams 
vargt neteiki, b(lt gerai...

Ir užaugo tvirti 
Lietuvos ąžuolai — 
sūnūs — broliai sesi — 
džiaugsmas galvai žilai.

Tad broleliai jauni 
šėrė bėrus žirgus 
ir vilčių kupini 
arė lygius laukus.

O sesutė viena 
grėbė šieną basa, 
antra skynė rūtas 
ir dabino kasas.

IŠ KO DIRBAMA GUMA
Apie gumos svarbą šių 

dienų gvvenime netenka 
daug kalbėti. Šiais laikais 
be gumos negali apseiti 
nei technika, nei medicina, 
nei kasdieninis gyvenimas 
Apie gumos suvartojimą 
galima spręsti iš gausumo 
automobilių, dviračių, gu
minių apavų, įvairių medi
cinos prietaisų, elektros 
izoliatorių ir kitų smul
kiausių dalykų. Guma iki 
šiol buvo dirbama iš kau
čuko. Kaučukas yra me
džių sultis. Tie medžiai au
ga tik šiltuose kraštuose: 
Afrikoj, Pietų Amerikoj, 
Indijoj ir šiek tiek Pietų 
Europoj. Kaučuko medžiai 
yra dideli, panašūs į mūsų 
ąžuolus. Norėdami gauti 
kaučuko, medy daromi į- 
kirtimai, panašiai kaip pas 
mus kad daroma norint 
gauti iš beržo bei klevo su
los; iš tų įkirtimų ir bėga 
kaučukas. Jis yra skystas, 
bet pamažu, kaitinant sau
lėje, ant ugnies arba įdė
jus kokių priemaišų, jis 
sustingsta ir pasidaro 
tamprus, tamsiai ir švie
siai geltonos spalvos. Kau
čukas tada esti minkštas 
ir prie 40 laipsnių karščio 
pradeda skystėti, o žemiau 
nulio darosi kietas ir greit 
lūžta. Toks kaučukas nie-

Vaikas metė į tylų van
denį akmeniuką ir virpė
dami, lygiai į visas puses, 
nuėjo ratai...

Užgimė žmogus, paaugo 
ir pradėjo suprasti, kas 
dedasi aplinkui. Tai buvo 
pirmi ratukai į visas pu
ses nuo mesto į gyvenimo 
vandenį akmenuko. Vaikas 
augo, brendo, — ir jo tie 
ratukai didėjo, plėtėsi, ėjo 
visu vandens paviršiaus, 
gyvenimo, plotu, kol pasie
kė krantus ir lyg po jais 
nuėjo toliau. Tai buvo, pa
baigoje, žmogaus šių die
nų sugebėjimo pažinti pa
saulį ribos: ratukai —min
tys atsimušė į krantą ir 
toliau lyg po juo nusiūba- 
vo, nebe mintimis, bet po- 
jaučiais
žmogus toliau supranta 
tai, ko šiandie dar aiškiai 
nesupranta... Vieni mažes
nę, kiti didesnę aplinką 
aplink save pasiekia ir su
pranta:. vienų mestasis ak
menukas — jis pats —ma
žesnius, kitų — toliau ei
nančius ratukus ant van
dens, gyvenimo, pavir
šiaus padaro...

Arėjas Vitkauskas.

—Tėviškėlė mama — 
kraštas klonių žalių! — 
nebežadink daugiau 
atminimų gilių.

10. Tarp jaunystės dienų 
noris verkti, dainuot, 
laimėj skęsti, sutirpt — 

gyvent ir sapnuot!

III.

—E, neklauskit manęs, 
šalis ta meili?

9.

ir

13.

(“po krantu”

K. J. Arvydas.

TĖVIŠKĘ PALIEKANT

J. P. AKUNEVICH IR SDNUS
GRABORIUS - UNDERTĄKER 

■ Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110

I.
Siela, rimki, nurimk, 

nedejuoki, širdie, 
kad tiems kloniams žaliems 
pasakysiu Sudie...

n.
2. Graži mano šalis, — 

vardas josios — daina — 
kur kvėpuoja širdis 
vien jausmą sklidino.

3. Čia, kur supo sapnai 
nuo vaikystės dienų, 
kur svajonių tinklus
ir užaugęs pinu.

.4, Čia. visur vis jauku, 
Čia vis gera, smagu, 
nors gyventi sunku, 
nors yra ir vargų.

11.
ar
Ką nūn jaučia širdis ' 
ir išreikšt negali...

12. Iškeliausiu šiandien 
už plačių vandenų, 
bet atminsiu ir ten 
po daug metų, dienų.

Aš minėsiu saldžiai
tas lopšynes dienas, 
tas močiutės raudas 
ir tas godas senas.

14. —Sudie, broliai jauni, — 
narsūs jūs sakalai! •—
ir tau, tėve, brangus, 
kurs varge pražilai.

15. Man ne kartą širdis 
jus palikus skaudės
ir sidabro rasa ■ 
per skruostus nuriedės.

16. Neužmiršiu šalies , 
kur man buvo ramu, 
nors ir vargti reikės 
tarp žmonių svetimų.

17. —O, šalelė brangi, 
tėviškėlė mana!
Aš vis klausiu tave, — 
kur močiutė sena?

18. Pinsiu posmus dainos 
tau, išklydęs svetur; — 
bet močiutė sena,
kur pradingo, vai kur?

19. Atsakysi tu man: — 
—Pirma buvo Čionai, 
dabar miega ramiai 
tarp smilčių amžinai...

♦ ♦ ♦

20. Siela, rimki, hurimk, 
nedejuoki širdie,
kad tuos klonius žalius 
paliksiu jau šiandie...

1.

’sio pradžioje užsisakė ir 
šiomis dienomis gavo dide
lį siuntinį kumpių, batonų 

į ir sūrio. Newarkietis p. 
j Trečiokas, užsisakė 1000 
! konservuotų kumpių. Lie- 
I tuvių Prekybos Bendrovė 
I iš Bostono buvo atsiuntus 
|New Yorkan importo ko
misiją pasitarti importo 
reikalu.

Kadangi importas yra 
gana komplikuotas biznis 
ir mažais kiekiais impor
tuoti neapsimoka, tai pa
tartina suinteresuotiems 
lietuviams atskirose apy
linkėse importerių įmones 
suorganizuoti, gerai susi
tvarkyti ir tada imtis im
porto įvairių prekių iš Lie
tuvos.
Lietuvos Generalinis

Konsulatas New Yorke,

SURADO SENOVĖS
PILIES LIEKANAS

Panemunės urėdijoj^ Za
pyškio girininkijos, Ka- 
čergynės miške, netoli Ne
muno, bekasant žvyrą, gi
liai žemėje rasta mūro sie
na ir.laiptai. Ant viršaus . 
auga miškas ir jokių žen
klų, kad kas nors toje vie
toje būtų galėję būti, nėra. 
Atkastoji siena yra 1 mtr. 
storumo, mūryta iš didelių 
raudonų plytų su kalkė
mis. Sienos atkasta apie 8 
-mtr. ilgio ir 2 mtr. * aukš
čio. Aplink sieną randama 
ir kaulų, tačiau kol kas 
dar -galutinai neišaiškinta 
— žmonių ar gyvulių. Spė
jama, kad tai yra senovės 
lietuvių pilies liekanos, 
amžių bėgyje užpiltos Ne
muno smėliu. Vietos giri- . 
ninkas Simonaitis žvyrą iš 
tos vietos imti uždraudė ir 
kasinėjimą sustabdė, kol 
vieta nebus atvykusių ži
novų ištirta. Apie radinį 
jau praneštą valstybės ar- . 
cheologinei komisijai. Vie
ta šiuo metu yra miškų 
sargybos saugojama.

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

DARBINUŲCAS
(THE W0RKER)

Publiąhed every Tnęsday and Friday except Holid&ys such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence D*y, 

Labofr Day. Thankagiving and Chriatmas
— -------— by----- ------ *— .
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Hitleris Bando Pažaboti 
Rosenbergą

Dr. Rozenbergas, vienas iš nazių vadų, yra skai
tomas naujojo pagonizmo vadu. Jis pasiryžęs atnau
jinti Vokietijoje stabmeldystę ir savo tikslui atsiekti 
imasi tokių griežtų priemonių, kad jos paneigia krikš
čionybę ir jos sukurtąją kultūrą. Krikščionys natūra
liai negali sutikti su tokia atožanga, kaip grįžimas į 
stabmeldystę, ir smarkiai protestuoja prieš Rosenber- 
go pastangas. Ypač katalikai, kurie sudaro apie 
trečdalį Vokietijos gyventojų, negali abejingai žiūrė
ti, kaip naujojo pagonizmo vajus yra ’ varomas prie
varta ir labai neigiamai paliečia vaikus ir jaunimą. 
Katalikų vyskupai, nežiūrint gresiamų jiems persekio
jimų ir areštų, pakėlė energingą balsą, urmu pasmerk
dami fanatikų nazių politiką. Vyskupų balsas veltui 
nepraskambėjo. Katalikų liaudis jų klauso ir griežtai 
nusistato prieš pagoniškas idėjas, kurios yra skelbia
mos neatsakomingų ir lengvapėdiškų karštagalvių ir 
neša kraštui neapskaičiuojamo žalingumo.

Pats Hitleris pradėjo apsižiūrėti, kad ne tuo ke
liu einama. Jis jau aiškiai mato, kad vienais kursty
mais negalima sukurti valstybės gerbūvio, kad griovi
mas senosios kultūros labai atsiduoda bolševizmu, o 
jis kaip tik prieš bolševizmą yra nusistatęs. Taigi ma
tydamas tiek suirutės, kylančios iš kraštutinių gaiva
lų agitacijos, Hitleris pareiškė Rosenbergui, kad susi
valdytų, nes jo išsišokimai ardo viešąją ramybę, ku
rios vokiečiams kaip tiktai dabar daugiausia reikia. 
Vokiečių tauta perdaug jau pailsusi nuo vidujinių su- 
sikrėtimų. Del neramių savo vadų užsimojimų ir tarp
tautinių trukšmavimų, kurie šiandien grasina vienam, 
rytoj — kitam, — vokiečių tauta yra izoliuota ir dėl 
savo nepažabotos politikos ji kenčia ekonominį skur
dą. Tik geležinė vokiečių disciplina šiaip taip dar pa
laiko vidujinę tvarką. Bet ir ta drausmė gali pagaliau 
trūkti, ir tada viskas subyrėtų. Taigi Hitleriui reikia 
vieningumo ir ramybės. Todėl jis ir pasirįžo Rosen- 
bęrgą pažaboti.

Stabmeldis — nazis gali nepaklausyti, bet dėl to 
Hitleris perdaug nesirūpina. Rosenbergą partija esan
ti nepajėginga. Jis daugiausiai verčiasi triukšmu, o 
triukšmas, tai daugiau silpnybės negu pajėgos požy
mis. K.

iaujamas sąryšyje su pra
šymu, tik jeigu jo įleidi
mas buvo po kovo 3 d., 
1924 m.

4. Jis gali paduoti pra
šymą jam patogiausiam 
►teismui be įrodymų rezi
dencijos jos teismiškoje 
skrityje.

5. Jeigu jis paduoda pra
šymą valdžios teismui, tai 
jam nereikia mokėti jokių 
natūralizacijos mokesčių. 
Jeigu prašymas paduotas 
valstiškam teismui ir jei
gu tos valstybės įstatymai 
reikalauja užmokesčio už 
“antrhs popieras”, tai jis 
privalo mokėti tą dalį už
mokesčio, kuri paskirta 
valstybės teismo, bet val
džios dalį Natūralizacijos 
Biuras sugrąžina.

Kiekvienas ateivis - ve
teranas, prašydamas pilie
tybės po šituo įstatymu 
turi pristatyti įrodymų a- 
pie jo ištarnavimą ir gar
bingą paliuosavimą iš tar
nystės. Ir su pagelba dvie
jų liudininkų jis turi įro
dyti dviejų metų nuolati
nę rezidenciją Jung. Vals
tybėse, ir kad jis yra žmo
gus gero morališko cha- 
rakteriaus per penkis me
tus prieš prašymo padavi
mą.

Jung. Valstybių armijos 
transportu karui užsibai
gus. Daugybė italų taipgi 
išvyko į savo šalį prisidėti 
prie tos šalies armijos. Ki
tų tautų skaitliai netoki 
dideli.

Sekančios šalys stovėjo 
su Jung. Valstybėmis lai
kę karo — Belgija, Brazi
lija, Chinija, Costa Rica, 
Kuba, Prancūzija, Didžio
ji Britanija, Graikija, Gu- 
atamala, Haiti, Hondūras, 
Italija, Japonija, Liberija, 
Montenegro, Nicaragua. 
Pąnama, Portugalija, Ru
sija, San Marino, Serbija 
ir Šiam. Ateiviai, kurie 
tarnavo tų šalių pulkuose 
laike pasaulinio karo ir 
garbingai paliuosuoti ir

kurie legališkai gyveno 
Jung. Valstybėse kuomet 
karas prasidėjo, gali pra
šyti natūralizacijos lygio
mis teisėmis su ateiviais - 
veteranais, kurie tarnavo 
Amerikos kariuomenėje ir 
laivyne.

Kitas Kongreso Aktas 
teikia palengvintą natūra
lizaciją kaikuriemš rytie
čiams, kurie tarnavo Jung. 
Valstybių pulkuose tarp 
balandžio 6 d. 1917 m., ir 
lapkričio 11 d., 1918 m. ne
paisant fakto, kad jie pri-

VVS. Nauji Vadovai
Kaunas — VVS jubilieji-’sakė prezid. pirm. doc. B. 

nis suvažiavimas spalių 14 Vitkus. Prezidento svei- 
d. baigėsi vėlai vakare. Į kinti buvo nuvykusi speci- 
naujus' vykdomuosius or-’jali delegacija. Be to, su- 
ganus išrinkti šie asmens:*važiavimas nutarė pasvei- 
prof. kan. Kemėšis, dr. A. kinti vilniečius, ukrainie- 
Juška, D. Zaunius, doc. B. čius, Amerikos lietuvius ir 
Vitkus, inž. Bačelis, “L. 
A5 redakc. narys V. Ke
mešys, vyr. not. J. Kubi
lius, M.’ Kubiliūtė ir VI. 
Tiškus; į Geležinį Fondą: 

‘not. P. Brazaitis, L. Gira, tza.x«a.*xu p**-. . . . ’ ..
klauso prie rasės žmonių, ’ Kalnėnas ir A. Kupcike- 
kuriems Amerikos piliety-1 v^us/ 1 rev- komisiją: K. 
stė atsakyta. Šitas įstaty- Jacevičius, Kaz. Kleiva, A. 
mas liečia mažą ‘skaitlių Mažonis, P. Petronis ir A. 
japoniečių ir chiniečių, ku- Pranaitis.
rie prisidėjo prie Jung. 
Valstybių ginkluotų pulkų 
laike pasaulinio karo.

• PLIS.

Žodis į Amerikos Lietuvių 
Visuomenę

Palengvintas Naturalizavimas 
Ateivių - Veteranų

Sulyg naujų įstatymų, 
Kongreso pravesto birželio 
24 d., 1935 m., kaikurios 
natūralizacijos privilegijos 
vėl teiikamos ateiviams, 
kurie tarnavo Amerikos 
militariškuose arba laivy
no pulkuose laike pasauli
nio karo.

Per sekančius dvejus 
metus sekančios privilęgi- 
jos ir paliuosavimai tei- 

t kiami ateiviams, kurie tar
navo Jung. Valstybių ar
mijoje arba lavyne nuo 
balandžio 5 d., 1917 m., 
diena įėjimo šios šalies į 
karą, iki lapkričio 11 d., 
1918 m. taika pasirašius.

1. Jam nereikia turėti 
Intencijos Deklaracijos ar

ba “pirmų popierų”, natū
ralizacijos reikale. Jo pir
mas žingsnis yra paduoti 
prašymą dėl pilietybės ar
ba antrų popierų.

2. Jam nereikia pristaty-
ti įrodymų penkių metų le- 
gališkos rezidencijos Jung.l

ATEIVIAI, KURIE KO
VOJO SU ALMANTAIS
Naujas įstatymas taipgi 

teikia panašius paliuosavi- 
mus ir privilegijas apsigy
venusiems ateiviams, ku
rie apleido Jung. Valsty
bes prieš mūsų prisidėji
mą prie pasaulinio karo, 
tai yra, nuo rugpiūčio 1914 
m. iki balandžio 5»d. 1917 
m. tikslui tarnauti alijan- 
tų kariuomenėje arba lai
vyne. Taipgi liečia ir tuos 
ateivųis, kuriems dėl ko
kios nors priežasties prisi
dėjimas prie Jung. Valsty- 

| bių Armijos ir Laivyno 
'buvo atsakytas, bet kurie 
išvyko užsienin ir po ba
landžio 5 d., 1917 m. prisi
dėjo prie alijantų pulkų.

Šitas aprūpinimas turi 
neišpasakytos svarbos, y- 
patingai lenkams, kurie 
apleido Jung. Valstybes 
prisirašyti prie Lenkijos 
armijos. Rokuojama, kad 
tarp 25,000 ir 30,000 lenkų 
Jung. Valstybėse įsirašė 
tarnauti užsienyje. Apie

Valstybėse ir šešių mėne
sių tame apskrityje, kur 
natūralizacija paduota, 
bet ateivis - veteranas tu
ri įrodyti dviejų metų nuo
latinę rezidenciją Jung. 
Valstybėse prieš pat pada
vimą prašymo.

3. Jo įleidimas į Jung. 
Valstybes privalo būti le- 
gališkas ir nuolatiniui ap
sigyvenimui, bet atvažia- 
vimo certifikatas nereįka-116,000 iš tų atgal gryžo

naičių Kolegijos Rėmėjų 1 
Seimas, susirinkusis šie- Į 
met Marianapolin 27 Spa
lių. Buvo suvažiavę daug ' 
narių ir svečių, kad ir ne
buvo patogi diena. Seimas 
ant vietos patyręs, kaip 
užlaikomi bernaičiai, kaip 
auga jųjų skaičius, supra
to neatidėliotinąjį, būtiną
jį reikalą Statyti naują pa
talpą, bernaičiams bendra
butį, kadangi kitoniškai 
nebebus vietos visiems pa
talpinti. Tačiau, šitoksai 
bendrabutis pastatyti tai 
ne juokai! Atsels1 kelios 
dešimtys tūkstančių dole
rių! Iš kur jie gauti? Tė
vai Marijonai, pirkdami 
Marįanapolį ? ir sutvarky
dami ^kolegiją, įklimpo į di
delę skolą, nebeturi lėšų, 
ypač, kad nevisi bernai
čiai išsigali užsimokėti už 
išlaikymą.

Taigi, Seimas nutarė 
kreiptis į Amerikos Lietu
vių visuomenės išmintin- 
gesniųjų ir gerųjų širdis 
pagalbos, būtent, paskelb
damas vajų Bernaičių lie
tuvių Marianapolio Kole
gijos naudai.

Šio dėliai aš, būdamas 
TT. Marijonų Amerikos 
Provincijos ir Marianapo
lio Kolegijos narys, vėl iš
drįstu kreipti Amerikos 
lietuvių kilniųjų dėmesį ;

i šitą vajų.
Man nebėra reikalo pla

čiai aišiknti einanti iš Ma-

Viename šių metų “Dar- : 
bininko” straipsny aš bu-’i 
vau atkreipęs Amerikos : 
Lietuvių dėmesį į būtinąją 
visų lietuvių priedermę ir 
reikalą siųsti savo bernai
čius į vienintelę bernaičių 
lietuvių kolegiją, būtent į 
Marianapolis College, 
Thompson, Conn. ir šelpti 
šią įstaigą. Ten išdėsčiau 
gan plačiai įstojimo, išlai
kymo ir būklės sąlygas, 
kurias kartoti čia nebėra 
reikalo.

Šiemet pavasarį Maria- 
napoly baigė High School 
jau 23 bernaičiai, kurių di
džiuma grįžo Marianapolin 
eitų toliau jau kolegijos 
mokslo kursą.

Amerikos Lietuvių vi
suomenė, kad bendrai dar 
ir mažai apsišvietusi, vis
gi jsupranta, kas yr kilnu 
ir naudinga. Tik mažuma, 
kuriai priklauso tamsuo
liai, neprijaucia katalikiš
kai lietuviškajam auklėji
mui savo vaikų. Tai gali
ma suprasti, kad jau iš 
tai, jog šiemet w bernaičių 
Kolegijon įstojo naujų stu
dentų per 30! Ir jie visi 
džiaugiasi!

Ir kaipgi čia nesidžiaug
ti?! Direktorius kun. Dr. 
J. Navickas, mokslas, iš-

i laikymas, patalpa, gamta, 
žodžiu, visa priklauso pir

į majai rūšiai! Kas aplanko 
i Marianapolį, tas išvažiuo- 
; ja sužavėtas!
» Buvo sužavėtas ir Ber- rianapolio Kolegijos gar-

Po pietų suvažiavimo da
lyviai, išsirikiavę gretomis 
su vėliava ir orkestru, nu
žygiavo į Karo Muziejų, 
kur

pagerbė žuvusias už Lie
tuvos laisvę ir Vilniaus 
kraštą.

Ant Žuvusiųjų paminklo 
buvo. uždėtas vainikas, o 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo įspūdingą kalbą pa-

k.
Paklausimuose ir disku

sijose buvo paliesta visa 
eilė “aštrių klausimų”. 
Buvo apščiai asmenišku
mų, tam tikro nervinimosi, 
pamatuotų ir nepamatuo
tų priekaištų. Buvo iškel
tas ginčas dėl geležinkelie
čių vieno leidinio, dėl kurio 
teko jų skyriui susikirsti 
su centro komitetu. Mini
majam leidiniui buvę su
rinkta pinigų apie 70.000 
litų, o išlaidų įvairiems a- 
gentams etc. apie 30.000. 
C. k-tas konstatavęs, kad 
šiame biznyje buvęs netin- 

I karnai panaudotas S-gos

jė DIEVUI ir nauda Tevy- ■ 
nei. Ir DIEVAS, ir Tėvy- ■ 
nė, ir mūsų pačių sveikas 
protas, ir pagaliau sąžinė 
ver'ste verčia visus tikruo
sius lietuvius palaikyti i 
Marianapolio Kolegiją ir 
veikliai dalyvauti šitame 
vajuje.

Būdas palaikyti: 1) įsi
rašant į Kolegijos Rėmėjų 
narius (paprastuosius, kas 
met įmokant po $3; amži
nuosius, įmokant $50 vie
nu žygiu; garbės, įnešant 
vienu kartu $100); 2) 
siunčiant Marianapolin 
šiaip jau aukas (Antrašas: 
Kun. Dr. J. Navickas, Ma- 
rianapolis College, Thomp
son, Conn.); 3) perkant 
vajaus tikietus.

Taigi, brangūs Ameri
kiečiai Lietuviai! Visi į 
talką! Nebūkite lepšiai, ar 
kokie ištautėliai! Štai, len
kai Amerikoje išlaiko ke
letą aukštesniųjų mokslo 
įstaigų, klodami šiam rei
kalui milijonus! Nejaugi 
mes lietuviai būtumėme už 
juos prastesni, nepalaiky
tumėme savo vienintelės 
aukštesniosios mokslo į- 
staigos, Bernaičių lietuvių 
Marianapolio Kolegijos?! 
Mums būtų gėda ir prieš 
DIEVĄ, ir Tėvynę, ir sve
timtaučius! Taigi.

Kun. Al. Bublys, MIC.

vardas. Tačiau stiprių 
priekaištų c. k-tui mėgino 
daryti Žilinskasj Grabaus
kas ir k. Į paklausimus ir 
priekaištus atsakė dr. A. 
Juška, kurįs pažymėjb, 
kad per dažnai vartojami 
kai kurių dalyvių žodžiai 
“išeikvojimai”, “pasisavi
nimai” etc. Taip galų gale 
ginčai, nusitraukę net ligi 
popietinės pertraukos, bu
vo likviduoti. Tik dar vė
liau, nurodžius kandidatus 
į c. valdybą, vienas iš da
lyvių pastebėjo, kad žymi 
jų dalis visai nėra VVS 
nariai, tad, matyti, ar čia 
nebus turėta galvoje ko
kia kita mintis.

Buvo taip, pat padarytas 
priekaištas, ar VVS neka
pituliuojanti ir nekeičian- 
ti savo pasiimtosios linijos 
(dėl Juškos straipsnio Lie
tuvių — lenkų ginčo rei
kalu ir Vilniaus proble
mos) , bet, visiems kiek no
rint išsišnekėjus ir nušvie
tus dalyką, buvo aptartos 
ateities veikimo gairės, 
kurios liks nekeičiamos, 
priimta visa eilė rezoliuci
jų, sumanymų ir pageida
vimų.
• Suvažiavimas buvo baig
tas tautos himnu. Į jį atsi
lankė 306 atstovai iš 209 
skyrių, apygardų ir atsto
vavę c. k-tą.

Dievas ir Tėvynė 
Reikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis
Bus lengviau kentėti

K. (5.

Mokslus Išėjusio Jaunimo 
Organizavimas

Rašo Kun. J. Kripas.

(Referatas, skaitytas A.L.R.K. Federaci
jos Kongrese, Philadelphia, Pa.

Turiu garbės skaityti jums šiandien refera
tą apie mūsų jaunimą ir jo organizavimą į vie
ną galingą, garbingą kūną. Kadangi jaunimas 
visuomet buvo ir bus viltis mūsų tautos ir baž
nyčios, tai laikau ypatinga garbe referuoti a- 
pie mūsų tautos ir Bažnyčios branduolį. Mano 
menki žodžiai paeis labiau iš gyvenimo patyri
mo negu iš filosofijos arba socialogijos knygų.

Pirmiausiai noriu kalbėti apie mūsų jauni
mą, kuris eina arba jau yra baigęs mokslūs. 
Spėliojama, kad Amerikoje yra apie 400,000 
jaunikaičių' ir mergaičių, o iš jų tūkstančiai y- 
ra baigę mokslus. Pravartu, tat, kiekdlgiau ir 
apsistoti ir pakalbėti apie tokį svarbų ir gražų 
mūsų išeivijos būrelį. Mums lietuvių išeivijos 
vadams, kuriems rūpi Bažnyčios ir tautos rei
kalai, ypatingai rūpi busimieji vadai. Kitos

tautos daugiau jų turi, nes ankščiau atvyko į 
šią šalį. Bet atsižvelgiant į pažangą, kokią yra 
padarę lietuviai, galima drąsiai žiūrėti su skai
sčia viltimi į Amerikos lietuvių katalikų ateitį. 
Bet kad toji ateitis būtų labiau ir greičiau už
tikrinta, mes Amerikos lietuviai katalikai šian
dien esam susibūrę po Federacijos vėliava ir 
mėginsime išgvildenti tą svarbų ir opų mūsų 
mokslus išėjusio jaunimo organizavimo klau
simą.

Amerikos lietuvių jaunimas yra ypatingas. 
Jis yra gundomas Bažnyčios ir tautybės tūks
tantinių priešų. Pirmiausiai tokiam jaunimui 
reikia pašalinės pagalbos. Nuo bažnyčios prie
šų jis tą pagalbą randa bažnyčioje ir katalikiš
koje šeimynoje. Bet tautybės žvilgsniu, mūsų 
jaunimas kartais randasi visiškai be pastipri
nančios ar vedančios rankos. Užtai man atro
do, kad mūsų vadai turėtų nebėgti nuo jo, bet 
arčiau prieiti ir kantriai raginti jį, šviesti jį ir 
rodyti jam gerą pavyzdį. Tai turėtų daryti vi
si klebonai ir kunigai pagelbininkai, nes jųjų 
žodis ir pavyzdys labai daug reiškia. Katali
kiškoji inteligentija turėtų katalikybės ir tau
tybės keliais juos vesti ir drąsinti. Mūsų jau
nimas nori žiūrėti į mus, kai į veidrodį ir ma

tyti save. Jeigu mūsų jaunimas jaučia, kad be 
jokio veidmainiavimo ir politikos jųjų kunigai, 
profesijonalai ir šiaip jau prasimušę į viršų 
lietuviai rūpinasi jais ir stengiasi, kad jie pa
rsektų juos, tai aš nei kiek neabejoju, kad mes 
rasim kuoširdingiausio jų pritarimo. Kaip sa
kiau, Amerikos lietuvių jaunimas yra ypatin
gas. Jis nori pasirodyti toks geras arba, net 
geresnis negu kitataučių jaunimas. Jis nori, 
kad jo tėvai būtų šios šalies piliečiai ir kad jie 
sektų Amerikos politiką ir gyvenimą. Jeigu ji
sai mato, kad jo tėvai ir vadai įdomaujasi šiais 
reikalingais dalykais, tai jam bus lengviau pa
klausyti jo vadų gražaus autoriteto. Paskui 
reikia žiūrėti į jaunimą per Amerikos, o ne tiek 
per Lietuvos žiūronus. Tada jam bus viskas 
lengviau suprantama. Jaunimas nori tarti sa
vo žodį. Užtat nereikia perdaug juos nuolat ar
ba per straipsnius laikraščiuose arba gyvu žo
džiu peikti. Geriau būtų tą jaunimą paglostyti, 
kaipo sergantį kūną, nes ištikrųjų jisai yra ir 
kiekvienas gydytojas nors ir piausto, bet savo 
patarimais jisai labiau ragina, drąsina, ir ra? 
mina, negu baudžia. Seimuose ir per laikraš
čius, kad jų žodžiai arba straipsniai arba min
tys būtų ir menkesni, bet visgi duokime jiems

prabilti ir jų paklausykime, o tą darydami mes 
turėsime progos pažinti jųjų troškimus ir silp
nybes. Jeigu mes vis bubną mušim, mes tik 
bubno triukšmą girdėsim. Užtat mūsų jauni
mo saldesnis ir gal menkesnis balsas tepaįvai- 
rina mūsų seimų, laikraščių muziką. Tada jis 
ims kaip ir džiaugtis ir didžiuotis ir noriau 
dirbs.

Jaunimas reikalauja pasilinksminimų. Kal
bu apie sveikus, dorus pasilinksminimus. Jeigu 
senesnieji jų reikalauja, tai ką besakyti apie 
mūsų jaunimą. Darbas ir poilsis arba pasiimk? 
sminimas turi būti suderinami. Tai nevisuomet 
lengva ir ima genijališkų jėgų tai atlikti. Užtai 
jaunimo vadai turėtų rūpintis jaunimo sveiku 
ir doru pasilinksminimu. Mes Waterburyj duo
dame progos mūsų lietuviškajam katalikiška
jam jaunimui susipažinti per įvairius sportus, 
kaip tai čiužinėjimu, šokiais, “spelling bees”, 
drama, krutamais paveikslais ir tt. Per šias 
progas jie užmiršta savitarpinį pavydą ir ma
to mūsų jaunimo geresnes puses. Tas suveda į 
draugiškesnius ryšius ne tik juos, bet ir vadus, 
nes tuomet per sportų ir pasilinksminimų pro
gas visi pasidaro lygūs ir visi gali dalyvauti. 
Ir po tokių progų mes jaučiame, kad jaunimas
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Kas Daugiausiai Žmonių Išžudo
Kartą man teko nugirsti | Jie mane laimindami eina 

sekantį pasaka: Didžiau
sias tironas, kurs daugiau
siai kas met žmonių išžudo 
tai giltinė.

Kartą jei nusibodę tas 
darbas, ji sušaukė viso
kias ligas ir mirties įvai
rius pavojus ir joms tarė: 
“jūs esate mano nelabo 
darbo didelės pagęlbinin- 
kės. Seniai aš rengiuosi 
jums atsilyginti už jūsų 
nuopelnus. Dabar noriu 
suteikti didžiausią garbę 
tai, kuri man įrodįs, kad ji 
daugiausiai žmonių išžudė. 
Ji taps mano vietininkė”.

Daugelis iš ligų ir mir
ties pavojų norėjo giltinės 
vietą užimti. Kiekviena ar
tinosi prie giltinės su sa
vo nuopelnais.

Pirmiausiai priėjo KA
RAS. Jis sako: Aš dau
giausiai žmonių išnaikinu. 
Nuo pat pradžios iki da
bar beveik nėra to laiko
tarpio, kuriame nebūtų 
karo. Per visus amžius ug
nimi, kardu, durtuvų ir 
visokiais būdais, kaip pa
siutęs žmones žudau. Kaip 
aš iše inu į darbą, kas mi
nutė žmones, kaip nuo me
džio lapai, krinta. Beabe- 
jo man teisėtai priklauso 
vyriausybė ir jūsų vieta. 
Aš jums daugiausiai tar
nauju.

O ne, ne, atsiliepė maras. 
Karo lauke tiesa daug žū
va, daug aukų giltinė gau
na, bet kai aš išeinu į dar
bą, eidama per visą kraš
tą naikinu karalystes, 
įmestus ir kaimus, taip, 
kaip šienpiūvis žydinčias 
žoles, kertu visus. Todėl aš 
daugiausiai žmonių išžu- 
dau. Man priklauso pirme
nybė, giltinės sostas ir jos 
dalgis.

Netiesą kalbi tarė Ba-lAš kasdien savo namuose 
das. Karas ir maras daug turiu kvaišų girtų jomar- 
žmonių išnaikinate, beteką. Jie man gerai užmoka, 
jūs ateinat ir praeinat. Aš 
pasilieku biednų žmonelių 
tarpe visuomet. Aš trum
pinu jų baisius sopulius, 
kuriuos neturtas teikia. O 
tokių ant žemės yra daug.

į kapus ilsėtis. Aš tau, gil
tine, daugiausiai tarnauju. 
Man turėtum savo sostą 
užleisti.

Toliaus tarė šiltinė: aš 
metas į metą, ir žiema, ir 
pavasary, ir vasara, ir ru
deni aplankiau visus na
mus. Pirmiaus parguldau j 
lovą, o paskui į kapus, 
kartais po kelis iš vienų 
namų.
Nes žmonės neturto, vargo 
prispausti savimi nesusi
rūpina. Daugelis įpratę 
tinginiausti, nešvariai gy
venti. Turtuoliai per daug 
lėbauti, girtuokliauti. Per
sivalgę, prisigėrę bile kur 
parivrsta, greit šaltį pa
gauna. Aš juos tuoj su šil
dau. Kaip pradedu deginti, 
drugiu kratyti, tai žmone- 
liai tik dejuoja sakydami: 
tai karštligė, drugys, pa
žandės, tymai, širdies li
gos, gumbas, cholera ir ki
tos. O tai vis mano darbai. 
Aš kuodaugiausiai išpiau- 
ju žmonių tau, Giltine.

Iš pakampės atėję Saus- 
ligė ir Vėžys tarė: mes jau 
sykį žmogų pagaunam, jis 
iš mūsų jau nebeišsisuka 
—jau turi mirti. Mūsų li
gos nebeišgydomos. Mums 
vis vien ar turtuolis ar 
praščiokėlis, ar mokytas 
ar bemokslis, ar mažas ar 
didelis, senas ar jaunas, 
visus į kapus guldome.

Taip, Giltinei besiklau
sant tų visų pasigyrimų a- 
tėjo riebi “boba” karčem- 
ninkė, prašČiokėlių vadina
ma daktarka, ji šiaip pra
bilo: Tie visi tai tušti pa
sigyrimai. Kiek tos visos: 
Karas, Maras, Badas, Šil
tinė, Sausligė ir tt. žmonių 
išžudo tai menkniekis pa
lyginus su mano darbeliais

Teisingai darau.

ti. Susirgus pažandėmis, 
karčiuosius pipirus Su im- 
bėru šnapsu užpiltus liepiu 
gerti. Tie vaistai pagelbs- 
ti ligoniui tuoj į kapus nu- . 
eiti. Drugiui krečiant, su
maišius biauriausių nuo
dų su degtine, kaip užduo
du, tai tuoj ligonio kojos 
ir viduriai pradeda tinti ir 
greit miršta. Jeigu žmo
gaus žaizdos užsinuodija, 
ar viduriuose kas negerai 
pasidaro, aš tuo stipriau
sių niekniekių su alkoho- 
lium sumaišius užduodu, 
tai iš ligonio tuoj numirė
lis pasidaro. Trumpai kal
bant, aš su savo miela deg
tinėle daugiaus nekaip ka
ras ar maras į kapus žmo
nių nuvarau. Girtybė yra. 
didžiausias žmonių tiro
nas. Kiek per girtybę viso
kių nelaimių įvyksta? Kas 
be pajiegs suskaityti?

Bobelei taip bekalbant 
štai atėjo saliuninkas: Tie
sa kalbate. Girtybė yra 
visų nedorybių motina. 
Dažniausiai girti susimu
ša, jų tarpe kyla barniai, 
kovos. Labai daug girtuo
klių pasaulyje yra. Jie 
pragerdami turtą daro t»a- 

' dą. Iš girtybės visokios li- 
’ gos paeina ir netikėta mir

tis. Aš alkoholio išdirbė- 
jas ir pardavėjas, tau Gil
tine, daugiausiai pasitar
nauju. Pastatyk mane sa
vo vieton, jei nori visai 
žmonijai galą padaryti.

Tą išgirdusi Giltinė pra
džiugo ir dantis barškin
dama padavė savo dalgj 
degtindariui.

Pasaka liekasi pasaka. 
Bet faktas yra faktu, kad 
girtuoklybė yra motina: 
vargo, bado, neturto, skur
do, įvairių įvairiausių ligų, 
nesutikimų, peštynių, sau- 
žudyščių, žmogžudysčių ir 
visų nedorybių. Pažvelgta
me į girtuoklius blaiviomis 
akimis, pamatysime, kad 
ši pasakėlė turi daug tie
sos. K. P. J.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 
ALBUMAS DĖL 

ORKESTRUS

Pasikalbsimas Tėvo Su Dukrele
Marytė, — (Nedrąsiai) 

Tėveli... Ar man galima 
vieno daikto paklausti?

Tėvas, — Klausk, mano 
mažyte. Jeigu aš galėsiu 
tau ką gerą padaryti, vi
sados padarysiu.

Marytė, — O, tėveli, var
giai tą dalyką išpildysi, 
kurio aš noriu prašyti.

Tėvas, — Na, tai prašyk, 
jeigu matysiu, kad galima, 
tai kas man neišpildyti. 
Juk tu esi man geriausia. 
Gal nori naujų batelių, 
kad nupirkčiau?

Maryte, — Ne, tėveli. _
Dabar sunkūs laikai, apsi-gė ir kokiais žodžiais, ir 
eisiu su tais pačiais. į katekizmas aiškiai moki- 

Tėvas, — Tai ko tu nori? | na.
Gal nori pasivažinėti? Da- Tėvas, —Tai kaip žiūriu, 
bar gražus oras galėtume tu čia mane pradėsi lyg 
nors pavažiuoti. Ar nore- mažą vaiką katekizmo ir 
tum? poterių mokyti (piktai).

Marytė, — Ne, tėveli, a- žiūrėk tu ją. Kiaušinis viš: 
čiū. Aš tik noriu paklausti, tą mokys;.. Dar pienas ne-; 
ar apsigalvojai, tėveli, nudžiūvo nuo lūpų, ir ji 
kaip aną kartą mudu kai- mat man aiškins. Aš ne 
bėjovos. Ar eisi išpažįn- tokių mokslininkų klau- 
ties? Isiau aiškinimų, ir visi sa-

Tėvas, — Išpažinties?... kė, kad išpažintis kunigų 
Hm... Dar pagalvosiu... Ži- išmislas, o ji čia su savo 
nai, visko gali mane pra- katekizmu pasirodys. Ka- 
šyti, aš pasirengęs išklau- tekizmas, tai davatkų ir 
syti, bet išpažinties daly- vaikų mokslas, o aš vyras 
ko nejudink ir man nepri- ir ne koks pienburnis. As 
mink, nes mane tas daly-‘žinau, ką darau, 
kas erzina ir pykdo.

Marytė, — Nepyk, tėve- j Tamsta sakei mane labai 
Ii, nes aš tamstai tik gera myli, tai prašau neniekin- 

. linkiu. Pamanyk, kaip bū- ti, ką aš myliu. , Šventas 
Raštas ir Katekizmas ne 
mažų vaikų ir ne davatkų 
mokslas, bet paties Kris
taus palikimas, o Kristų, 
tai visi pripažįsta ir visi 
su Juo skaitosi. Gi viską,

tų malonu susitikti su gi
minėmis. O dabar..,.

Tėvas, — Taip tai taip, 
vaikeli, bet man vis neaiš
ku, ar gi Kristus įsteigė tą 
išpažintį. Man rodosi, kad 
tik kunigai, nes jie kitaip 
žmonių nesugaudytų ir ne- 
Suvaldytų. O, kad būčiau 
tikras, kad Kristus įsteigė 
tai tada, be abejo, eičiau.

Marytė, — Tikriausiai, 
tėveli, Kristus įsteigė iš
pažintį. Aš dar neseniai 
mokiausiu Naujojo Įstaty
mo istorijos ir tau, tėveli, 
galiu pasakyti kada įstei-

I Marytė, — Nepyk, tėveli.

tų gražu kai visa šeimyna 
eitume prie Komunijos. A- 
ną kartą misijonierius tė
velis Bružikas buvo suruo- 
šęs mūsų parapijai šeimy
nų Komuniją. Visi šeimy
nų nariai buvo pasipuošę ką Kristus pasakė ir pada- 
gelėmis, tėvai baltomis, o(rė, tai Šventoje Istorijoj 
vaikai raudonomis ir taip ir Katekizme surašyta ir 
visi šeimyna po šeimynos 
artinosi prie Dievo stalo. 
O mūsų šeimynoje tik aša
ros liejosi. Verkė mamytė, 
aš verkiau, Juozukui ir Jo
nukui buvo liūdna, kad ša
lia mūsų nebuvo tamstos, 
tėveli.

Tėvas, — Tas tiesa, Ma
ryte. Aš jaučiuosiu nuo vi-1 kambarį karštai meldėsi, 
sų atsitraukęs, mane lyg pasirodė jiems Kristus, 
pirštais visi bado, o tą die- • kvėpė jiems Šventąją Dva- 
ną, kai visų šeimynų buvp šią, sakydamas “Imkite

mums paduota mokytis.
Tėvas, — Tai manai, kad 

ir apie išpažintį ten yra 
pasakyta, kad Kristus į- 
steigė?

Marytė, —O, taip tėveli! 
Aiškiausiais žodžiais. Ka
da apaštalai . susirinkę į 

! Paskutinės Vakarienės

šią, sakydamas “Imkite
Komunija, tai aš negalėjau šventąją Dvasią, kam tik CSV V*/"\z4 Vyt”! i 4-1 /-» •»<-•i4- !
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Kas mėgsta groti lietu
viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpė
tu!. Jo kaina $1.00. Užsa- 

___ i “Darbi- 
nius šiltine degina, aš ninkui”, 366 W. Broadway, 
jiems liepiu degtinės duo- So. Boston, Mass.

o aš juos mokinu. Tiesa, 
mano kvailas mokslas; su 
kvailomis galvomis jis la
bai sutinka. Kuomet ligo-!kymus siųskite

noriau ir karščiau dirba ir susirinkimai, lietu
vių kalbos kursai, debatai ir tt. jiems darosi 

> nenuobodūs. Bet, kaip sakiau, tuos pasilinks
minimus turime suderinti su darbu ir mokslu, 
kitaip galime tiktai juos išlepinti. Studentų 
kambarys arba salė, kaip kad turi Waterbu- 
riečiai, Worcesteriečiai ir kiti turėtų būti pato
gūs, bet neperdaug. Mokslas nevisuomet eina 
ranka rankon su per dideliais patogumais, 
Mokslus einantis jaunimas turi pratintis ma
rintis ir savęs išsižadėti.

Jaunimas turi būti raginamas prie organi
zavimosi. Waterburyj, manau, mes turime pa
prastą ir bendrą visų Amerikos lietuvių kolo
nijų studentijos padėtį. Labai daug jaunimo 
eina mokslus, bet jųjų tik maža saujelė priklau
so prie mūs studentų ir profesijonalų kuopos. 
Mes raginome bažnyčioje, laikraščiuose ir pa
silinksminimo pramogomis, kad jie prisirašytų. 
Sunku su kitais. Jų tėvai kiti neina į bažnyčią, 
nemokyti, ir patys nepriklauso prie jokių orga
nizacijų. Tuomet tik per tokių tėvų studentų ir 
studenčių draugus galime juos pritraukti. To
kių tėvų studentai eina į mokyklą su knygomis 
kaip darbininkas į fabriką su “dinerke”. Parei
na namo iš mokyklos, ir kaip tėvas savo “di-

nė prie žmonių pasirodyti. į jūs atleisite
Visi žiūrėjo, kaip į vilką.4!— y-
Net ant jūsų to misijonie-1 laikysite, bus jos sulaiky- 
riaus pykau ir keikiau,1 tos”. Jau aiškesnių žodžių 
kam manęs nebuvo. Kad ’ negali nė būt, tėveli, 
būčiau miręs, tai visi ži-

j nuodėmes, 
bus jos atleistos, kam su-

Tėvas, — Tegul ir taip 
notų, kad miręs, bet dabar pasakė, bet iš kur tu žinai, 
gyvas ir neinu kartu su vi- kad reikia eiti ir sakyti 
sais, tai buvo skaudžiau- kunigui savo nuodėmes? 
sias dalykas...

Marytė, — Matai, tėveli.! leidžia, kam čia reikia vi- 
o jeigu eitum išpažinties sotaus niekus jiems į ausį 
ir būtum, kai žmogus. Ta- aiškinti.
da visi tamstą gerbtų, bū- Marytė, — Bet, tėveli,

kaip gali kunigas atleisti, * 
arba užlaikyti, jeigu jis 1 
nežinos, kuo mes prasikal- 
tome. Turi kokiu nors bū
du sužinoti ir tik tada ga
li sprendimą padaryti, nes 
kunigas ne Dievas, jis ne- 
visažinantis, tai reikia jam 
pasisakyti.

Tėvas, — Aš seniai ži
nau, kad kunigas ne Die
vas, dėl to aš kunigui ir 
nenoriu savo nuodėmių 
pasakotis, aš pačiam Die
vui pasisakau, tai jis ir iš- 
rišimą duos, kam Čia kuni
gas, toksai žmogus, kaip 
ir aš, krapštysis po mano 
sąžinę. Aš to nenoriu.

Marytė, — Taip, tėveli, 
kunigas ne Dievas, bet ar
gi negali Dievas kam su
teikti galybę atleisti nuo
dėmes, arba ką tam dar
bui įgaįioti. Dėl ko prezi
dentas Roosevėlt gali ką 
nors savo yardu įgalioti ir 
tas žmogus jau turi prezi- 

! dento galybę ir valdžią ant 
kokio dalyko, nors tas 

! žmogus, toli gražu, nėra 
prezidentas. Tai taip ir ku- 

' nigas, nors jis nėra Dievas 
ir negali būti Dievas, bet 
jis gavo įgaliojimą Dievo 
vardu išrišti mus iš nuo
dėmių, o Kristus, kaip pir
mai sakiau, tokią valdžią 
ir davė tais žodžiais: im
kite Šventąją Dvasią, tai 
yra imkite mano Dievišką 
galybę ir su ta, galybe ir 
tik su ta galybe ir, gink 
Dieve ne savo vardu, ką 
išrišite ant žemės, bus iš
rišta ir dangui, o ką neiš- 
rišite, bus neišrišta, o pa
galiau mes vis tik turime i 
klausyti Kristaus, jeigu 
Jis taip nori, taip turi būi 
ti gerai, jeigu kitaip norė
tų, tai kitaip būtų gerai. 
Dėl to, matai, tėveli, kad 
pats Viešpats tamstą ragi
na eiti išpažinties, o ne tik 
aš viena. . *

Tėvas, — Jau aš kaip 
matau, tai tu labai išmin
tinga mergaitė ir gražiai 
moki kalbėti. Jeigu iš tik
rųjų Kristus įsteigė išpa
žintį, tai reiktų gerai apie] 
tai pagalvoti.

Marytė, — (Linksmai). 
Tai eisi, tėveli, išpažin
ties ! ?

Tėvas, — Šiandien duoti 
atsakymą dar negaliu. Pa-j 
lauk keletą dienų, aš gerai, 
apsvarstysiu.

Marytė, — Svarstyk, tė
veli, o aš iki to laiko mal- 

‘dausiu Dievulio savo tėve
liui malonių... B.

SARO KRAŠTE JAU PER 
SEKIOJAMI KATALIKAI

o
1
J

Prelatas Dr. Schlichas 
Turėjo Bėgti Į Luksem- 

burgą
Sarbriuckenas. — Nore- 

damas išvengti Gestapo 
(slapt. reicho policijos) 
persekiojimų iš Saro kraš- a 
to pabėgo į Luksemburgą 
prelatas dr. SchlichaSjr »’> 
Sarbriuckeno dekanas ir \ 
Tryro vyskupijos garbės 
kanauninkas. Jis buvo žy- 
miausias Saro krašto ka* ' 
talikų atstovas.

Prel. Schlichas pabėgęs f 
ryšium su Tryro vyskupi* 
jos aukštų dvasininkų a- 
reštais dėl tariamo devizų 
šmugelio. Prel. Schlichas . 
buvo kelis syk tardomas ir 
sėdėjęs kalėjime. Kaip v:
praneša laikraščiai, jis pa- 
bėgęs irgi iš kalėjimo, ku- J 
riame astuonias dienas Sė- 
dėjęs. • ;

Prelato, garbės kanau
ninko, dekano dr. Schlicho < 
persekiojimas yra tikras :4 
nacijonalsocialistų barba* ■'] 
riškumo pavyzdys. Kada ; 
Saro kraštą dar valdė O 
Prancūzija, dr. Schlichas 
karštai rėmė sariečių vo- J 
kišką sąjūdį, pakartotiną! , 
ragindamas katalikus vo- . j 
kiečius balsuoti už prisidė- X 
jimą prie Vokieti jūs,. Ta- 
čiau, būdamas tikras, ne ’j 
partiškas vokietis patrijo- į 
tas, dr. Schlichas buvo j 
griežtas naujosios pagony- !’ 

’ bės priešas ir energingas 
katalikų tikėjimo gynėjas. -

■ Tas nacius labai siutino 
‘ ir jie, savo hotentotiška e* S 

tika vadovaudamiesi, ry
žosi šį prelatą suimti.

Saro krašto gyventojai, - 
taip neseniai pasisakę ūž • 
reichą, jau pamatė, kaip . 
naciai jiems atsidėkoja.

Tegul jie ir be sakymo at- i Jeigu prie mano kojų su- 
| dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmČiau.

MŪSŲ JAUNUOMENES 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą 
! artyn prie grožio, prie 
I šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų, 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 

! jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Btfoad* 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., ąu prisiųn- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

nerkę”, taip jaunimas padeda knygas ant lan
go arba ant stalo ir tiek to. Ir jeigu dar ir mo
kinasi, tai viskas tiktai teorija, nes praktiškai 
nesimokina, nedraugauja su savo rūšies jauni
mu su studentais, ir užtai negali tinkamai rū
pintis mokslo reikalais. Nedaug tėra mokslus 
einančio jaunimo, kuris ištesėtų iki galui., prie
žastis tame, kad jie pareina namo, padeda kny
gas ant stalo, paskui eina kur nori, draugauja 
ne su savo rūšies žmonėmis, ne su studentais, 
bet su paprastais fabriko darbininkais. Susipa? 
žįsta su jais, o tie turi pinigų, gali eiti į šokius 
ir kitur, kas tam nesimarinusiam ir jau besile- 
pinančiam studentui yra pagunda. Mokslas jam 
įkyrėja. O jei jis priklausytų prie vietinės stu
dentų kuopos, tai jis susipažintų su sau lygiais 
žmonėmis ir labiau imtų apie moksliškus daly
kus kalbėti ir gražesnėmis akimis imtų žiūrėti 
į mokslą.

Tat reikia tokius organizuoti arba supažin
dinti su kitais jau studentų kuopoj priklausan
čiais. Pirmiausiai reikia vietinio klebono nuo
širdaus pritarimo. Antra, reikia tam vadų. 
Čia pats gerbiamas klebonas arba kunigas pa- 
gelbininkas, kuris gal galėtų daugiau laiko tam 
pašvęsti, nes ir jis tik ką mokslo suolą apleidęs

ir, būdamas jaunas, galėtų daugiau įtekmės į 
juos turėti. Tufėtų būti vieta arba kambarys 
studentam atskirai, jei galima, kur jie galėtų 
laisvai susirinkti ir knygas skaityti, susirinki
mus laikyti, pasikalbėti ir t.t. Tame kambary 
turėtų viešpatauti mokslo dvasia. Visą tvarką, 
visus susirinkimus ir svarbiausias roles, turi 
vaidinti patys studentai. Kartais ateina senes
nis, daugiau žinantis, bet jaunimui neduoda 
progos išsižioti. Senesnieji turėtų būti artimi 
studentams su patarimais, savo patyrimu pa
dėti studentams susirinkimus vesti, ' išgelbėti 
juos nuo trūkumų arba grupių (elieks). Ir A- 
merikoj kartais tuo sunku, kad nevisi profesi- 
jonalai lietuviai parapijoj dalyvauja ir, anot 
Fausto Kiršos, kuris yra parašęs puikų ir labai 
praktišką straipsnį Naujoje Romuvoje': “Mes 
pakankamai jaučiame savo tautos savitumus ir 
daug turime gaivalingumo, tik nepakankamai 
ugdome šviesiąsias savo ypatybes. Visokį at
švaitai ir šešėliai daug jau susilaukia pomėgio 
ir paklausos. Mat, pas mus (Lietuvoj) keistai 
gyvenimas susidėjo: kas turi ekonominę valią, 
tas sprendžia ir giliuosius kultūros reikalus 
nors apie juos neturėtų nei mažiausios nuovo
kos”.

Mūsų vadai turi šių dienų vadeles rankovė ' 
taip kaip mūsų jaunimas arba rytojaus būši* 
mieji vadai turės. Užtat jiems didžiausias juh* r ? 
gas ir darbas... kantrus, širdingas, be politikos 
darbas. O tasai darbas tiktai ras prijautimo 
mūsų jaunimo eilėse. Tatgi, lai mūsų vadai bū
na kaip ta pirmojo lietuvių vaikelių mokytoja,: 
motutė, kuri verpia ir mokina savo vaiką abe* 
celės. Toji motutė ir atlieka savo dienos datbą 
ir randa laiko mokinti savo vaikutį^.. Lai pro- 
fesijonalas, kunigas arba biznierius arba šiaip 
jau mokytesnis žmogus be savo dienos papras
tų pareigų randa laiko pašvęsti tam jaunimui* 
Jeigu mes norime tokių vadų, mes patys turi* 
me pirma tokiais būti. Toji motutė neieškojo;; 
sau garbės arba amžino Lietuvos istorijoje pa
minklo, taip ir mūsų vadai turėtų neieškoti it 
nesvajoti apie kokios nors ten garbės kąsnius* 
O jeigu mūsų vadai bus tokie, kokiais jie štM 
vaizduotėje norėtų matyti anuos, mūsų ryto* 
jaus busimuosius yaflus, tai tikrai, netik mūšą 1- 
dabartinės katalikybės ir tautybės problemos, 
bet ir ateities bus išrištos ir galėsime drąąUi j 
žengti prie mūsų katalikybės ir tautybės idea* i 
lo. Ko Dieve duok!
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HTCTEBiTOi tatįįįf riuomenė, tada nei Italija, 
nei kita kuri valstybė ne-KZ A CK ninnf'TI 1 irminrin i nel klta kun valstybe ne- sęrgejimu: KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I Mtų drįsus ant jos pulti. Bažnyčia! 

•yAt zx»,. Tz\nn i Mano tikslas šiandien Kodėl pš 1KOLONIJOSE

'Supo t. Matulionio
■I MARIUTAS

me tuos mums duotus per
sergėjimus ir šauksime: O.

I O, Bažnyčia! 
Kodėl ?š tavo persergėji
mu neklausiau! ’

Tad, kad su mumi Dana-
Į nėra kalbėti anie auksa it
J • kitokius metalus, dėl ku- 

rju, pasauiinės valstvbės ;š’ai neatsitiktu, nadarv- 
ir visokie viena ant kitos užmiolo ir kim tvirtą nasirvžima. Y 

ratingai apvaikščiodami

J. P. CREEDEN

55 669.

DUH MOTOR SALES

10

reikšmę neseniai atvykęs 
iš Lietuvos kun. Lunskis,

Atnaujinkite Vandens 
VAMZDŽIUS DABAR 

Rūdys yra priežastis užšalimo 
Vamzdžių ‘

J. E. H0LLAND & C0.
82 (Tenenį St., Te). Brockton 350

C0X BATTERY EXCHANGE 
226Į Belmont St.

Tel. 2712 Brockton, Mass.
Ant Kelio Patarnavimas

KOMPLIMENTAI 
NUO 

HATHAWAY BAKING 00.
15 Perkins Avė., 

Brockton — 260.

RIPLEY UPH0LSTERING 00.
APDENGIAME - PERTAISOME 

PARDUODAME NAUJUS 
BALDUS

SPEC1AL Dovanų suolelis prie 
kiekvieno 3 šmotų seto

862 Centre St. Tel. Brockton 1077

S1OGŲ 
KONTRAKTOKIVS

Apdengia
Slatėms - žvyru - Asbestu 

JOHN HICKMAN
46 Ford St. Tel. Brockton 599

JAMES ALFRED, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

591 N. Main St. Brockton, Mass. 
Valandos. 2—4- ir 7—9 vai vak. 
Nėra ofiso valandų, antradieniais 
ir ketvirtadienio vak. šeštadie
niais pagal sutartį.

AUTO SPRINGS
Jei reikalinga springsai auto

mobiliui ar troliui, mes turime.
Mes nujamain ir uždedam.

Woodward’s Auto Spring- Shop
172 N. MONTELLO ST.

BROCKTON 3609

PLUMBING COMPANY

Plumbing & Ileating 
Kontraktoriai

Ward St. Tel. Brockton

BROCKTON PHOTO 
STUDIO

Fotografijos imamos visokio 
Dydžio.

24 Main St. Brockton, Mass.

Tel. 574-R.
SIMONDS GARAGE

Chevrolet Sales and Service 
287 Washington St., 

STOUGHTON, MASS. 
Fred J. Simonds, Sav.

ABOVE ALL SHINGUNG 00.
Mes specelizuojamės

. Eternit Timbertey Colonial Siding 
Shingles

Seniausia “asbestos siding” 
fstaiga Brocktone

TEL. 5620.

j (CLASSIFIED ADV.)

Brockton’o Biznio Apžvalga
ELMER F. JACOBS

GĖLININKAS
“Išreišk tą Gėlėmis”tas auksas 

brangakmeniai. Solonas tą'žudomi. Mano tikslas vra 
viską aožiūrėięs' pasakė: kalbėti apie kitą, valstybę savo Karaliaus Kristaus 
“Matau karaliau, kad tu ir jos turtus, kurie yra dieną parodykim, kad tik-

LUl LXXX<^<Xi3, UVU —■ —-* —- — - •* - ---

pamiršk, kuomet ateis ki- visokius brangumynus A- ^areivini 
tas karalius, turintis ae- .uie auksa ir kitus turtui į Jo p-ąrhi^ga vėliava, ginti 
resni geležį, jis liks to viso užsiminiau tik dėlto. kad.Jo ir savo valstybę Bažnv- 
tu^to savininku”. atsistoti ant nuoseklaus ,č’«» ir tą brangų turtą ti-

Žinofaa karaliui Croesui protavimo kelio.
tokia išminčio pastaba ne-; Toji valstybė, apie kurią 
labai patiko. Jis manė sau: noriu jums kalbėti yra Ka- 
jei^u aš turtingas, tai ir talikų Bažnyčia ir mes e- 
galinyas. Jis sau ramiai1 šame jos niliečiai. Kiekvie- 
gyveno, nesirūpindamas nas tikintis katalikas žmo- 
turėti organizuotą ir gerai gus yra kaino kokis tur- 
an^inkluotą kariuomenę, tingąs karalius, kurs turi 
kuri galėtų io turtą ansau- trįs didžiausius brangu- 
goti. Mat išminčius Solo- .mynus. Tais bran^umv- 
nas. sakydamas: “geresnį nais yra: Tikėjimas, Viltis 
geleži.’ turėjo mi^ty gėrės- ’r meile. Bažnyčia yra lis 
nius kovos ginklus. ;tas išminčius sme kuri

Karalius Croesus tu iš-;pradžioje minėjau, kuri 
mirič’o žodžiu nesuprato,: mus nuolat persergsti. lie- 
arba tvčia nenorėjo supra- pdama mus labiau ssiįuo
sti. Štai neužiio*io no to a-iti, ta brsnsm turtą tikėii- 
tėin Babiloniios karalius ma. kad nriešas atėjės su 
Cvrus su gerai anginkluo- moderniškesniais ginklais 
ta k^nuomene ir nuaalėies 
kerelių Croeso. iš 
jo visus turtus ir ii nnėmė 
nelaisvėn. Paskui lienė sa
vo kareiviams sukraut di- | metai, kain 
dali lauža, surišt ksraliu: pradedant Vyriausiu Vadu 
Croesa ir nadėius ii ant Popiežium.ir baigiant ku
to laužo sudeginti. Kenda- • nigais. 
mas ant laužo karalius 
Crnosus atsiminė išminčio 
Salono žodžius ir garsiai 
šaukė: “O Solonai! O
Iprąi: kodėl aš tavęs ne- 'šv. Komuniia. kuri sustip- 
klavsiau!”

Visi, kurie skaitome 
kraščiDs. žinome, kad Ita-'priduoda drąsos ginti jį 
liics diktatorius Musolinį (nuo užouoliku.
pasi’mtė pulkus gerai ao-| D^urre1,r vietų i tuos va- 
o-inViuotos karmemenės iĮdn nuraminimus katalikai 
Afrika, kad užkariautu te- |wra,i atkreipė dėmesį, ura
nai esančią valstybę Etio- (dedant katalikiškaia akci- 
piją. iją, skaitlingai nriklausy-

Kodėl Musolinį nenuolė, darni prie Šv. V^rdo drau
kim ią nors valstybę Euro- gijos. Tik ka.s-žin kodėl 
poie. kurios daug arčiaus nas mus. Cambridge, kata- 
vr’p Tt^liios, bet pasirinko likai wr?.i biio nas^mdvti 
pulti Etiopiją, kuri toli ir d^tja knf.alikiškna

* r-vo TtaJiios gvvena ir jos ^k^i^os7 Tš svk buvo nrisi- 
visai nekliudo? Visai leno*- dš-'p pensai mažas burvs. 
va tas sunrast. Musolinį Visi iškilmingai pasižade 
žino, kad Europos valstv- Jo la’kvtis, bet bėgyje ke- 
bės vra gerai organizuo- liu mėnesių neliko nei po- 
tna ir apsiginklavusios. Gi ros tuzinų.
Etionija yra turtinga ša-! Kodėl mes broleliai cam- 
Us* ii turį aukso, tu**’ ai i e- br;džiečiai turėtume pasi
jaus, turi visokiu kitokin v^a^ti esą tokie nerangūs.

, metalu, bet vieno dalvko kietasprandžiai? Ar-gi 
i jai trūksta, kad ji neturi mes Cambridžio lietuviai, 

organizuotos, gerai disci- katalikai vyrai jau net že-
1 plinuotos ir apginkluotos m iau stovime kultūroje ir 

kariuomenės. Todėl bile už pačius Afrikos juodu
kas gali ant jos drąsiai kus — negrus? Jie klauso 
pi^ti ir lengvai nugalėti, savo vadų balso ir visi 
Teimu Etionija būtų supra- ■ kaip vienas stoja ginti sa- 
tus. ksd jos apsaugai yra 
reikalinga gerai organi
zuota ir apginkluota ka- 

TĖVO Bll» MISĮjy
MARŠRUTAS

Nuo lapkričio 10 iki 18. 
Our Ladv of Vilnius 

‘ Church, 2327 W. 23rd
Place, Chicago. III. _____ w

Nuo lapkričio 18 iki 24. mes tų persekiojimų ne- 
Providence of C 
Church, 717 W. 18th St., 
Chicago, III.

Nuo lapkričio 25 iki 29;
1076 W. Roosevelt Rd., 
Chicago. III.

Nuo lapkričio 30 iki gruo
džio 8 bus Nakalto Pra- __ ....
aidėjimo P. M. parani-toji dvasia ir su pagelbg 
joj, 432 Windsor St., moderniškų ginklų, ku- 
Cambridge, Mass. 'riais yra nedora spauda: 
Tėvas Bruzikas savo mi- , užkrės mūsų širdis bedie-

siiu metu užrašinėjo laik- vybės nuodais; atims iš 
rasti “Darbininką” ir ki- mūsų tikėjimą ir surišus 
t.us katalikiškus laikraš- mus blogu įpročių pan
čius. Patartina visiems už-; čiais. uždės mus ant amži- 
sirašyti šiais spaudos pla-jnai degančio laužo, ant ku- 
tinimo metais. 1 rio kepdami, gal atsiminsi-

“Matau karaliau, kad tu ir jos turtus, 
esi labai turtingas, bet ne- dau* vertesni už auksa i*-

*j%ęhicagos ir apylinkės 
. JŪėįųvįų parapijas J. E. 
jįS&skupas T. Matulionis 
^®aigs lankyti iki lapkričio

" -iŠ d-
^-‘Lapkričio 17 d. — pas 
tĮįųn. J. Šliką, 929 Erie A- 

Sheboygan, Wis.
ęjGruodžio 1 d. pas kun. I, 
*Pbrpišį, Vernon Highway

St., Detroit, Mich.
. ^Gruodžio 8 d. — pas

■ ‘ F. Garmų, 114 Spring 
Į įGąrden, Easton, Pa.
[ ^. -Gruodžio 15 d. — Kulp- 
B vrpQpt, Pa.
f į^Per Kalėdas — Mt. Car- 
j<;:^el, Pa.
K //ttNup^atinis J. E Vvskuno 
p Matulionio antrašas A- 

; iperikoj: The Holy Cross 
y; Rectory, Mt. Carmel, Pa.

CAMBRIDGE, MASS.
-Katalikai vvrai

L ^IGANIZUOKIMES!
b -^Senovės karalių istorijo

je mes skaitome, kad sykį 
pas Sirijos karalių Croe- 
sūs, kurs buvo labai tur- 

; įhigas apsilankė graiku iš- 
jįfinčius Solonas Karalius

i tą išminčių gražiai priėmė, 
L pavaišino ir aprodė sandė

lius, kuriuose buvo sudė-r

h’

į

y

So-

mi norim būti Jo ištikimi 
ir susispietę po

nuo mūs to turto neatim
tų.

Ar mes tu nerser^ėunu1 
klausome? Štai iau keliat4 

mūsų v*dai-

ragina mus prie 
katalikiškos akciios —vei
kimo* ragina spiestis prie 
Šv Vardo draugijos ir 
dažrmu bendrai priimti

irina mūsų dvasia, padam 
lai-1 mūsų tikėiimą gyvesniu ir

3MLLIAM J. CH:SHM
g GRABORIUS

S PA TA ftX I Vi M.4 

į 331 Smith St.,
- ’PROVIDENCE, R.

Telephoae: 
Ofiso; Dexter 1952 

« Namų: PI. 6286

I.

•r Tel. Brockton 2316.

Smitu ufholstering
;į COMPANY

-'Nesunaikyk savo senus rakandus’
T Fpuokite juos mums apmušti su
- frnauju apdangalu. Nes mes užlaiko- 

įine vls»j eilę rakandams apdanga-
' įlŲ, kaip tai: tapestries, velours, 

?niohair, damask ir tt.
16 Belmont Street, 

BROCKTON, MASS.

EOW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORVVOOD. MASS. 
TEL. Nortvood 1508 
Montello Office: 

10 intervale St. 
TEL Rrnckhm 2005

MORRIS SHOE STOS
Lietuvis Savininkas 
Užlniko Vėliausios Mados 

AEVERYKU ■ KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vvrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
fhirhiniiitt ir Aventudimivtuj> 

1152 Washington St..
Norwood, Mass.

Tel. 3368

ADAM VMITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
LiUilotnvių IrttiilgH:

124 Ameg St., Brockton, Mass.
- . Gyvenimo vieta:
26 Enterprise St., Brockton

vo valstybę, kuomet liko 
nri’ešų užpulta. Mūsų va
dai. matydami pavoių iš 
visu pusių tai mūsų dvasi
niai valstybei Bažnyčiai ir 
r^ūsų turtui tikėjimui, ra
gina mus prie akcijos — 
veikimo, o mes tarytum 
rusu neturėdami to viso 
negirdime.

I

Žinokime gerai: jeigu

G o d.klausysime; nesistengsime 
u • susiorganizuoti į vieną 

(tvirtą kariuomenę po savo 
Karaliaus Kristaus vėlia
va, kad apginti savo vals
tybę ir turtą tikėiimą. ta
da ateis kitas karalius; 
mū?u amžinas priešas pik-

kėūmą.
Tad nadarvkim šiandien 

o-enera^e mo- 
bilizsciip Te°u nelieka nei 
vieno vvro. kurs neliktų 
tos kariuomenės Šv. Vardo 
draiuriins nariu.

Neahėioiu, jog rasis ir 
tokiu, kurie sakys: gal bū
tu ir gerai visiems katali
kams vyrams susispiest į 
kokia nors organizacija, 
bet tik jau ne i Šv. Vardo 
draugiją. Mat priklausant 
prie tos dr-ios turi eit kas 
mėnuo išpažinties, priimt 
Komunija, o eit tain tan
kia’ išpažinties ir prie Ko
munijos, tai jau ne vvrų. 
tik vaiku ir moterų dar- 
bps. Aš ir patsai kadaise 
tnin r^nvdavau. Bet kuo
met nni-ondžiau dažniau 
e’t vrie Komunijos, aš na- 
tvriau, kad tas mano vv- 
r^škumą ne tik nesumaži
no. bet priešingai dar pa
didino. Po kiekvienos Ko
munijos aš jaučiu dvasinį 
sustiorėjima. Mano protas 
nasidaro veiklesnis, gims
ta nauji pasiryžimai ir 
dra^a tuos pasiryžimus 
vvkdinti.

Tad ir i”s broleliai ravi
mi. tą nahandvti, o užtik
rinu. kad neapsiriksite, 
nps šv. Komunija jūsų vv- 
riškumo ,nei kiek nesuma
žins. bet priešingai pasi- 
darvsite dar rimtesni ir 
išmintingesni vyrai. Mes 
turime žinoti, kad valstv- 

' bes o-inimas, ar toji valstv- 
į bė bus nasaulinė, ar dvasi- 
1 *ė rriklauso vvrams. o ne 
v;pn moterims ir vaikams. 
Kam-gi tas' atrodytu, iei- 
•mi iškylus -karui, kurios 

’ nnrs valstvbės vvrai pasa- 
kvtu: tegu moterys su vai- 
k?’s eina kariautu, ginti 
valstybe, o mes sau sėdėsi
me npmie. Tokie vvrai ne
verti būtu vyrais vadintis.

Dar kiti gal nasakys. 
kad gali eiti išpažinties ir 
T'vie Komunijos ir nepri
klausydamas prie jokios or 
vanizacijos. Galima tai ga
li ma. Bet pažiūrėkim ka 
daro pasaulinės valstybės 
ir jų vadai. Kuomet nujau
čia. kad bus kurios nors, 
valstvbės užpulti, tai tuoj 
skelbia generalę mobilizą- 
eiia. Surekrutuoja vvrus, 
suskirsto i Dulkus, mokina 
baro vartoti ginklus; išmo
kinus daro militares paro
das. daro pratimus manev- 
»rs. Tuomet priešo valstv- 
bė namačius, kad toji val- 
stvbė vra gerai susiorga
nizavus, susilaiko nuo puo
limo. '

Kas būtų atsitikę su 
Pr?ncūziia didžiojo karo 
metu, ieimi prancūzai bū
tu reklause savo valstvbės 
vadu ir nestoję kariuome
nėn? Jeimi jie būtų sakę, 
mes sėdėsime savo namuo- 

o kuomet vokiečiai a- 
teis, tai mes kiekvienas sa
vo namus ir turtą apginsi
me. Aišku, vokiečiai visai 
lengvai būtų užvaldę visa 
Prancūziją ir prancūzai 
būtų turėję jiems vergau
ti.

Tas pat gali atsitikti ir 
su mūsų valstybe Bažny-

Elmer F. Jacobs mėlynas 
randasi, 73 BatUes St. 
Brockton, Mass. Tel. 3180. 
Ši įstaiga užlaiko gražiau
sias gėles dėl visokiu atsi
tikimų: vestuvių, krikšty
nų, pagrabų, parių ir tt.

Ši noDuliarė firma yra 
nationwide Service.

Tosios na tarnavimu visi y- 1004 MAIN ST. 
ra patenkinti. Ir dėlei jo- ----------------
sios gero patarnavimo ši 
firma yra įsigijusi labai! 
gera vardą. Taigi, jei nori 
suteikti savo giminėms ar 
draugams malonumą, tai 
oasiusk geliu. Jei jie būtų 
ir toliausią, ši firma pris
tato 9*ėles telegramų.

Gėlėmis yra tinkama pa
reikšti nuoširdumą savo 
motinos gimimo dienoje, 
našiu si savo žmonai ar su- 
žiedotinei. Gėlės tinka pa
kirsti sergančiam, kad su
teikus džiaugsmą ir sura
minimą.

DIRBTINI DANTIS
Pleitos padaromos ir pataisomos 

už prieinamų kainų. Čia sutaupysi 
pinigų.

G. W. GILBERT, D. M. D.
106 Main St. Room 828

Tel. Brockton, 1010,
OIL BURNERS

Nuolatinė Šiluma - Neatsiduoda— 
Patikimas

Suvartoja lį gal. vandens su 
kiekvienu gal. pigiu aliejumi.

NEW ANDERSON OIL BURNER 
Patentuoti S. V. ir Kanadoje 

48 Rocklnrul St. Tel. Brockton 2280

Mes patartume visiems loterijos — Aliejus — Tajariai.
aplankyti šios įstaigos gė
lyną, kuriame randasi į- 
vąirių - įvairiausių gėlių, 
kurių yra pilnas pasirinki
mas dėl visokių okazijų.

Skl.

ELMER F. JACOBS
Kvietki ui iikas 

(lėlės visokiom/ progoms už 
prleinnmi) kulnį).

Mes speeellzuojiunės pagrnbi; gėlėtųjų 
Siunėlaine gėles telegrama visur.

Gėlynas: 73 Buities St. Brockton 3180 i

| PASIRENDU0K KARĄ |

5 Pats draivink. 8
| THEATRE TARK INU 3
aPigi kaina, mokasi nuo mailės.n 
| EAST ELM ST. GARAGE į 
| Prie City Hali. |
8 Tel. Brockton 988. 5
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HATHAVVAY BAKING 
00.

Hathaway Baking Co.,1
15 Perkins Avė , Tel. Broc-
uton — 260. Šioje kenyk-^ 
loie yra kepama aukštos’ 
rūšies duona, tortai, kėk- v. .. _ , . w. ,
sai- ir visokie pyragaičiai. “J03- Dabar-gi ši ke- 
iš geriausių miltų, ši fir-(pykla moderniškiausia 
ma vra pagarsėjusi kaipo ne.v!en Brocktone, bet vi- 
aukštos rūšies kepykla. soje apylmkeje.

Iš šios kepyklos perkant j Jei publika atsilankytų 
duoną, tortus ar pyragai-, i šią įstaigą ir pamatytų, 
čius, reikia žinoti, kad kaip švariai ir moderniš- 
p*auni viską pirmos klasės. I kai kepama duona, ji su
si kepykla yra labai šva- j prastų, kad jie pirkdami 
riai užlaikoma ir ji turi ir reikalaudami šios ke- 
vėliausios mados kepimui 
mašinas.

Aplankyti šią įstaigą y- 
ra labai interesinga, nes 
joje daug dalykų galima 
pamatyti. Šiai įstaigai au
gant, kiekvieni metai bu
vo didinama kepimui ma-

pyklos, duoną jie gauna 
aukščiausios rūšies- pro
duktus.

Taigi, jei norite valgyti 
skanią duoną, tortus ar 
pyragaičius, vi s u o m e t 
kreipkitės į šią įstaigą.

Skl.

INC.
Antanas Kibant, Sav., 

Aukštos rūšies vartoti karau 
Perkam - Parduodam - Mainom

Taipgi taisome karus

120 Market St. Brockton.
Tel. 835

čia. Jeigu mes neklausysi
me savo vadų, nestosime_________ ___ _______ _
į organizacijas, kad ben- p0 j0 prakalbos gerb. kle-
drai ginti savo valstybę ir 
tikėjimą, tada kurią dieną 
pasijusime, kad jau liko
me bedievių vergais, kaip 
liko katalikai Rusijoje ir 
Meksikoje, kur jie yra vi-i 
saip skriaudžiami ir perse
kiojami. S. B,

NEW ENGLAND FURN. 
& CLOTHINGS CO.

Pilnas Pasirinkimas baldų 
Pečiai - Grindimu patiesalai 
Vyriški siutai ir paltai 

MORTIN SQUARE 
Stoughton, Mass.

Prieš Stoughton Stot).

PROVIDENCE, R, l
GRAŽIAI PAVYKO

Sekmadienį, lapkričio 
d. naujoje bažnytinėje sa
lėje įvyko vakaras su ju
damais paveikslais ir pra
kalbomis. Judamus pa
veikslus rodė Ą. Peldžius 
apie Liurdą ir Klaipėdą, 
Kleb. kun. J. Vaitekūnas 
prieš paveikslus kalbėjo a- 
pie garsiąją pasaulyje ste
buklingą vietą Liurdą, į 
kurį suplaukia kiekvieną 
dieną tūkstančiai žmonių 
iš viso pasaulio.

Po paveikslų kalbėjo a- 
pie katalikiškos spaudos

bonas ragino savo parapi
jiečius, kad kiekvieno na- 

’ muose rastųsi katalikiškas 
laikraštis “Darbininkas”. 
Užrašyta keletas prenume
ratorių.

Svetainė buvo kupina 
publikos.

Reikia pastebėti, kad 
kur J. Vaitekūnas dar ne
senai čia klebonauja, bet 
į trumpą laiką jis labai 
daug yra nuveikęs. Jojo 
pastangomis pasta t y t a 
nauja graži bažnyčia ir a- 
pačioje puiki svetainė. 
Kun. Vaitekūnas už veiki
mą katalikiškose organi
zacijose Lietuvoje, tauti
ninkų valdžios buvo iš
tremtas į Ameriką. Rap.

Teisėjas: “Prižiūrėtojau, pasa
kyk tam vyrui, kad jis turi nusi
imti savo skribelę teisme”.

Prižiūrėtojas: “Bet, pone, tas 
vyras yra moteris”. (“P’st”, 
Constantinnpdle)

STENGEIS 
DELICATESSEN

20 Legion Parkway, 
Brockton, Mass.

“Maža Krautuvė su Dideliu 
Bizniu“

Čia galima gauti lietuviškų 
Valgių, 

Ir aukštos rūšies gėrimų.

FARM SERVICE 
STORES INC.

Sienas, Grūdai ir Vištoms lemiąs.

Gera rūŽis, Pigi Kaina
51 Frelght St., Brockton, Tol. 114

Rnllrond Avė., Stoughton, Tol. 54
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BIRD & SON, WALP0LE, MASS.
“Visko Nuo SKlepo Iki Stogo”

GROSSM AN’S - BROCKTON
69-73 No. MONTELLO STREET BROCKTON, MASS.

Žinios Iš Lietuvos
MAISTAI

Moksleiviams
, VAKARĖLIS

Malėtuose (Utenos aps.) 
yra gimnazija,yra gimna
zija, kurią lanko nemažai 
moksleivių, tarp kurių 
randasi keletas neturtin
gų, kurie neturi iš ko užsi
mokėti už mokslą. Bet ge
ras gimnazijos direktorius 
p. TaškūnaSj kun. V. Taš- 
kūrto, buvusio “Darbinin
ko” redaktoriaus brolis, 
suranda būdu ir neturtin
gų gerų - gabių moksleivėj 
neatstumia nuo mokslo,

mų operetė — komedija, 
“Viengungiai”. Surengi
mui šio vakarėlio daugiau-

kas kiek aukuos laisvu no-| 1) Buvę Perlojos ir Ak-kas kiek aukuos laisvu no-1 1) Buvę Perlojos ir Ak-/‘Drobės” b-vė įteikė 1.000 torių Buenos Airėse, Ar- 
ru. Matyt, nemažai aukavo mens Jokūnų partizanai- litų čekį, fraką ir paltą, be gentinoje, kad jis, nesant 
• _ _ Y ~ . 1   1 T. _ i • Y -4 ___ • ’ 2. - 2 E /ArA 14 « I iln i i f lx r'tir rašėsi ant aukų lapo nuo šauliai už 1919—1920 m. ir 
25 litų žemyn, bet po 5 Ii- 1923 m. nuopelnus: Vytau
tus tai daugUma. to Didžiojo ordino III laip-

Taigi galima spręsti, kad snio medaliu su kardais 85 
iš tiek publikos hemažai asmenys ir to pat laipsnio

to Didžiojo ordino III laip

šiai pasidarbavo p. Direk- uen puuuKot, nemažai abmenyb u tu pat la , 
torius Taškūnas, o išmo- lks. ^e kardų 4 asmenys,
kinimui gražios ir juokin-1 Peh*0- Po vakare- 2) Buvę Joniškėlio bata-

- - - - |lio - losimo buvo dar hote- liono partizanai Už 1918—gos operetės daug darbo ir 
triūso padėjo p. Taškūnie- 
nė, gimnazijos mokytoja 
ir vietinis vargoninkas, 
gimnazijos profesorius p. 
Martinkonis.

Publikos buvo daug ne 
tik vietiniai, bet ir iš toli
mesnių apylinkių, kad di- 
.dėlė gimnazijos salė kimš-]“118 lr P*““1““
ItP nrisikimžn nPf iš Tito, kasmet išleidžia po keletą

rija - laimės numeriai po 
50 et., kurių buvo 375 nu
meriai visi išparduoti ir 
dar pritrūko.

Ponas Taškūnas jau aš
tunti metai kaip yra Malė
tuose gimnazijos direkto
rium, Jis savo pastango- 

; mis ir visuomenės parama
te prisikimšo, net iš Ute-. 
nos mieste autobusas at- 

bet ir tokiems suteikia ga-lpiškėjo rinktinės publikos 
lymybės pasiekti aukštes
nį mokslą; jų haudai su
rengia įvairias pramogė
les bei vakarėlius ir iš li
kusio pelno apmoka netur
tingiems moksleivi&ms už 
mokslą.

Taigi ir spalių 27 d. š. 
m. buvo surengtas dėl ne
turtingų moksleivių sušel- 
pimo gražus vakarėlis, bu
vo suvaidinta dviejų veiks;

k.-1, mokytojų ir valdinin
kų, kurie atjautė neturtin
gus moksleivius.

Visi vaidintojai - artistai 
savo užduotis atliko kuo- 
pUikiaUSiai. Uteniškiai pa
sakė, kad ir Kaune valsty
bės teatre artistai geriaus 
neatliks, žodžiu, visiems 
patiko ir visi patenkinti 
vakarėliu. Bilietai buvo 
mažiausia po 50 etM o kita

1919’m. nuopelnus Vytau
to Didžiojo btdino III laip
snio modaliu su kardais 
191 asmuo it to pat laips
nio be kardų — 100 asme
nų. D.L.K. Gedimino ordi
no m laipsnio medaliu 3 
asmenys.

3) Valerija Karpavičie- 
nė - Vilkaitė apdovanota 
Vytauto Didžiojo ordino

to, Aero Klubui 500 litų, konsulo, ir mirus sekreto- 
V. Teatras sidabrinę byrą'riui, eitų Lietuvos konsu- 
ir žmonai gintaro karo-! lo Sao Paulo pareigas, 
liūs. Atstovas p. Žadeikisj -------------
—žmonai auksinį žiedą su!gR|žTA DARBININKAI 
brangiais akmenimis. Ae-; 
to Klubas sidabrinį Da
liaus ir Girėno biustą, be 
to, visa eilė kitų organiza
cijų įteikė savo dovanas.

Taip pat suaukota ir pi
nigais. Aerodrome lakūnui 
priimti surinkta 715 lit., 
Žemės banko tarnautojai 
paaukojo 218 lit., Šaulių S- 
gos vadas 200 lit. ir kit.

IŠ LATVIJOS

neturtingų moksleivių; už Tu__ _  „-li
tai jam tie moksleiviai bus III laipsiiio medaliu su 

i kardais.
4) Be to, minėti asme- 

___ ,nys, kutiė iki šiol dar ne- 
APDOVANOTI PARTI- ibuv°l Sav« Nepnklauso- 

ZANAI - ŠAULIAI lffiybes rae^. taip pat 
__ _______ .apdovanoti ir šiuo meda- 
ttespublikos! liu.

amžinai dėkingi.
Ex-Amefikietis.

KUunas — j
Prezidento aktu už nuo
pelnus Nepriklausomybės 
kdvosė apdovaiidti įvai
riais medaliais partizanai- 
šauliai.

DOVANOS FELIKSUI
VAITKUI

KAUNAS — F. Vaitkui

NUSIŽUDĖ LIETUVOS 
KONSULATO SAO PAU

LO SEKRETORIUS

Pavasarį latviai iš Lie
tuvos pasisamdė apie 5000 
darbininkų. Nors dalis 
Lietuvos darbininkų dėl 
sunkių sąlygų nutraukė 
sutartis ir grįžo namo, ta
čiau daugumas darbinin
kų išbuvo sutartą laiką. 
Dabar darbininkai iš Lat
vijos pradeda grįžti.

byloj nubaustas, bausme 
sumažinta nuo 5 iki 3 nlSį 
tų, bet, įskaičius atsėdėtą 
laiką, jį kalėjime laikys 
tik 1 metus. Apeliaciniįj - į 
Rūmai dar sumažino bau& 
mes šiems aferistams: Va
siliauskui nuo 3 iki 2 męi 
tų ir Jurkšaičiui nuo 2 iki 
1,5 metų. Iš jų visų vaiši 
tybei atiteista 2.860.500 lij.~

LITUANIKA II 
LIETUVOJE

SRUOGAI RAUSMe
PADIDINTA

Spalių 24 d. į Klaipėdą ią. 
Londono anglų laivu “Ne|į 
Ii” buvo atvežta “Lituapi; 
ka II”. Kitą dieną lėktiįr ■' 
vas buvo sukrautas į vi* 
goną ir pasiųstas į KaunįV 
Čia “Lituanica II” kaip 
numatoma, bus remontuos 
jama mūsų karo aviacijosKAUNAS — Dideliam 

išeikvotojui, padatiusiam' dirbtuvėse. 
valstybei apie 3 mil. lt., __________
nuostolio, buv., paštų di- * .
rektoriui Adolfui Sruogai; Ponia (kuli davė visetai l$$k 
Apeliaciniai Rūmai paliko. U’ sriubos): “Kaip patiko srit£ 
1_ iii! -s.-_.L-. J-.__

Gautomis iš Brazilijos 
žiniomis, spalių 19 d. nusi
žudė Bronius Steponaitis, 
Lietuvos konsulato Sdo 
Paulo sekretorius. Nusižu
dymo priežastys tiriamos. . t

Patyrusi apie tai, Užsie-įkalėti 15 metų ir nutarė’ba?” .
nių Reikalų Ministerija į konfiskuoti valst. iždui vi- ..... ........._ z
tuoj komandiravo į Sao i są jo turtą. Buv. Klaipė- kpMM tamstą neduoti jos sąįį 
Paulo p. P. Gaučį, Lietu-Idos pašto virš. Augūnui, 
vos pasiuntinybės sekre-l kuris taip pat toj pačioj hin).

Elgeta: (maloniai) “Nin — iŠ

vyrui”. (“D b r Bruminev*1,.



Auksines Smiltys
J (Iš angliško vertė 
Kun. Ant. M. Karužiškisj.

WATERBURY, CONN. J. E. PANEVĖŽIO Du Frontaitai delko ne? Manai, kad 
Dievas nori būti garbina
mas vien anglų kalba A- 
merikoje? Jeigu taip, tai 
neužilgo ir lotynų kalba 
negalėsime Jo garbinti. 
Ne, Amerika ir ameriko- 
nizmas plačiau žiūri į a- 
teivius, negu kai kurie 
mūsų vadai, kurie vis pa
sirenka lengvinusį kelią. 
Bet lengviausias kelias ne- 
visuomet veda į garbę... 
Net pats Viešpats sakė, 
kad geras ir platus kelias 
eina į pražūtį, o siauras ir 
nelygus į garbę. Taigi, kol 
nepervėlu, meskime tą 
klaidingą mintį, kad A me
nkoje gyvenam, tai turi, 
me visiškai rankas nuleisti 
ir pataikauti airiams, ku
rie, savo kalbos nemokė
dami, nori sulyg patarlės 
(‘misery seeks company’), 
kad ir kiti pamestų savo 
kalbas ir papročius, kurių 
įgyvendinimas Amerikos 
gyvenime lietuviu- kaip tik 
teiktu garbę ir džiaugsmą. 
Štai imkime, kad ir 300 
metų minėjimą Connecti- 
eut Valstybės, kuriame da
lyvavo visos tautos.

Nebūkime nei juodukais, 
nei airiais, kurie neturi 
savo kalbos. Ar garbinga 
tokius sekti, kurie neina j 
karo ugnį, bet puola i min
kštą lovą..,, kurie žiūri su 
panieka į tuos, kurie sun
kiai dirba, kad lietuvių ir 
katalikų vardas aukštai 
stovėtų Amerikoje, kad k- 
teity, kuomet mūsų arba 
mūsų vaikų užklaustų kas 
tu per vienas, tai galime 
sakyti, kad mes paeiname 
iš garbingos lietuvių kil
mės.

Sakiau ir sakysiu: su 
lietuviais visi Inyli drau
gauti ir net amžinuosius 
savo gyvenimo draugus 
pasirinkti, tai po šimts 
kalakutų, ar tai mums ne 
pavyzdys?

Lietuvos Vyčiai, pirmyn! 
Nebūkime nusiminę, jeigu 
kaikurie lietuviai, kad ir 
vadai nepaiso. Lietuvių 
kryžius visuomet buvo pa
tys lietuviai. Kas pagrobė 
Vilnių? Kas, ar ne Jogaila 
atidavė Lietuvą lenkams? 
Trumpai pasimokykim iš 
Lietuvos istorijos. Mes pa
tys vis buvome sau di
džiausi priešai. Matyti tai 
reiškiasi ir Amerikos lie
tuvių gyvenime. Viskas ir 
visi geri, tik ne lietuviai- 
Menki filosofai, kurie taip 
drįsta galvoti ir jokio 
“horse sense”, neturi, kad 
ir cituotų Cicero ir kitų 
raštus.

8R0ŪKLYN, N. Y.

VYSKUPUI
Jo 60 metų amžiaus sukaktuvėse

Panevėžio Vyskupijos
Vado sukaktuvės:
Brangi diena, visi džiaugias — 
Darbininks, lietuvis.

Sakau: džiaugias darbininkas,— 
Tai jo užtarėjas, 
Jis jaunimo, darbininkų 
Tikrasis globėjas.

Pats bedirbdama krašto labui, 
Lietuvai Tėvynei, 
Darbininką mūsų miestuos 
Globojo ir gynė.

Geru žodžiu, mokslu globė, 
Tą, kurs vargą kenčia, 
Nes jis mūsų darbininką 
Myli ir užjaučia.

Jis ne Stalinas žiaurusis,
Ne Hitleris bjaurus:
Mūsų Vyskupas kilnusis 
Protu, sirdžia taurus.

Kristus globė aliai vargšą, 
Jis Jo pėdoms seka:

Panevėžio visų Vado
Kam girdėt neteko?

Kaip jaunimą jisai globia,
Taip ir darbininką,
Nes tai jėga mūsų krašto, 
Juos mylėt mums tinka.

Kada mūsų tėviškėlėj 
Nelaimes iškyla,
Jau jis mūsų darbininkui 
Rodo jausmą gilų.

Kada kraštą mūsų gaubia 
‘‘Brolis” liberalas,
Jisai skelbia, kad reik sekti 
Kristaus idealas.

Kada mūsų kraštui grąso 
Žiaurus komunistas, 
Sako: Vyrai, taip nemokė 
Viešpats Jėzus Kristus!..

Kas jo rūpesnio, darbuotės 
Mūs šaly nemato?
Lai gyvuoja Vadas Vyskupą 
Mums dar ilgą metą!..

M. Dagilėlis.

LIETUVOS VYČIŲ 
KAUKIŲ BALIUS

Visų Šventųjų išvakarė
se įvyko metinis Lietuvos 
Vyčių kaukių balius. Vai
kinai ir merginos buvo į- 
vairiai apsirengę. Grojo 
Mimmie Crowe’s Colonial 
orkestras. Buvo daug jau
nimo, bet galėjo būti dar 
daugiau. Sunkiai darbavo
si komisija. Reikia duoti 
kreditą vyčiams, kad jie 
laikosi ir gražiai darbuo
jasi. Jaunime, lai jums 
Dievulis padeda.

Skaičiau neseniai apie 
Chicagos vyčių apskričio 
susirinkimą. Tenais buvo 
gražu, bet buvo ir nusis
kundimų, kuriuos Draugo 
editorijalų rašytojas iškė
lė, kad nevisur vyčiai lai
kosi, ir kad jauni kunigė
liai neremia, bet labiau 
lenda į amerikoniškas 
draugijas.

Bloga, jeigu mūsų jau
nieji vadai žiūri į vyčius 
kaip į mirusią draugiją ar
ba nieko nevertą. Be kovos 
nieko nebus. Jeigu žutii 
lietuviška kalba, tai nors 
žukime GARBINGAI. Vy
čių organizacija yra kilni. 
Turi trukumų, žinoma, bet 
kas ir kokia draugija jų 
neturi. Net Amerikos Kon
stitucija yra taisoma-geri- 
nama.

Lietuviai! Nesu į>ats 
koks tai įžymus visuome
ninis darbuotojas, bet vis
gi pareikšti savo nuomonę 
netingiu ir drįstu. Jeigu 
mūsų tėvams buvo gerai 
būti ir spiestis prie vyčių 
kilnios organizacijos, tai 
kas mes? Jie yra atsižy
mėję, bet mes? Nebūkime, 
kaip angliškai sako, per
daug “sephisticated”. Tu
rėkime drąsos ir tarkime 
savo žodį. Ačiū Dievui, 
mūsų tėveliai, kad ir nebu
vo mokyti ir apsišvietę 
tiek, kiek mes jaunesnieji, 
bet jie turėjo proto arba 
“common sense”, kurio 
kartais mokytas žmogus 
tiek neturi. Ir tikrai netu
ri, jeigu jau nuleidžia ran
kas ir į lietuvybę žiūri 
kaip į kokią šmėklą. 
“Come on young felkhvs”. 
atbuskime... Mes turime 
padarę klaidų, bet kas jų 
nedaro? Ir kur tu rasi to
kią ąmerikonišką organi
zaciją, kuri nusileistų lie
tuvybei? Mes atsakysime 
kurią dieną ir kaip! Nebū
kime bailiais ir nepasiduo
kime pergreit tokiam di
deliam žodžiui, kaip ame- 
rikonizmas. Supraskime ji 
pirm tikrai ir tada pama
tę, kad valia Amerikoje 
varyti lietuvybės darbą,

dažnai spaudžia skurdas, 
|bet mes mokam pasiguos
ti. Žinom, kad vargo 
patyrė pats Did y s i s 

j Darbininkas - Kristus. Tai 
mus stiprina. Tai neleidžia 
mums desperuoti.

Bet Europoje iš 100 gy
ventojų tėra tik 43 katali
kai. *

| Azijoje iš 100 — tik 2 
katalikai.

I Afrikoje 4 katalikai iš 
'100 žmonių.
! Amerikoje vienam šim- 
tui gyventojų tenka 65 ka
talikai.

Australijoje iš šimto — 
22 katalikai.

Viso pasaulio gyventojų 
šeštoji dalis tėra katalikai. 
Bilijonas ir šimtas pen
kiasdešimt milijonai —ne! 

I Apvaizda taip sutvarkė: 
i žmonijoje visados atsiran- 
Ida asmenų," kurie nesiten
kina esama padėtimi. Jie 
žmonijos gyvenimo garve
žiai.
| Katalikai turi tokių pa
sišventėliu. Jie — misijo- 

jDieriai. Tai žmonės, ku
riems jų kraštas per ankš
tas. Mat jų širdyje per
daug Didžiojo Kūrėjo mei
lės. Ji juos nubloškia į to
limiausius kraštus. Štai, 
žiūrėk, darbo drauge, kar
štoji Afrika.

Juodukų tarpe tamsi ir 
niūri naktis. Pas juos at
vyko katalikų misijono- 
rius. Iš kart eina į nelai
mingiausius: ima savo 
globon mirčiai pamestus 
mažiukus, lepros*) (pas
kaityk knygą “Pasiaukoji
mas iki mirties”. Ten rasi 
Tėvą Domijoną raupsais 
mirusį).

Didi karšta misijonie- 
riaus širdis nuolat meile 
plaka ir varo jį į neišbren
damus miškus, aukštus 
kalnus, tolimas salas. Bro
liams pagalbon. Jų vaduot. 
Mirtį jie niekina.

Bet misijonierių katali
kų tėra 15,086. Saujalė! 
Lietuvoje vienam kunigui 
tenka 1.666 katalikai, gi 
misijų krašte vienam ku
nigui misijonieriui net 76,* 
700 stabmeldžiai!

Taigi reikia mūsų did« 
vyriams pagalbos.

Kuo gali padėti, Tu, pūs
lėtomis rankomis vos savo 
kąsniui pelnydamas? Savo 
darbo draugų tarpe' būk 
meilės kovotojas. Neapy
kantos agentams, neuž- 
leisk nei žingsnio!

Kartais sulenk kelius ir 
primink Kristui tolimuo
se kraštuose kovojančius 
katalikų misijonierius.

Darbo drauge, Tu tai ga
li ir privalai!

Lietuvos “Darbininkas”

(Misijų dienos- proga)

Atsiversk .žmonijos isto
riją. Kiekviename lape ra
si: per amžius eina kova 
tarp dviejų galybių: mei
lės ir neapykantos. Ši ko
va ypač aiški šiandien. Ne
apykantos fronto kovoto
jai — komunistai, meilės 
fronto — “katalikai. Pir
mieji šaukia: per neapy
kantą, per žiaurią kovą 
žmogau sulauksi geresnio 
rytojaus. Antrieji — su 
Kristaus meile pirmyn į 
žmones, juos Kristui lai
mėti.

Neapykantos fronto — 
komunistų —- kovotojų, 
Kominterno agentų visur 
užtiksi, dirbtuvėje, fabri
ke, gatvėje rasi žmonių, 
kurio širdis didžiu kerštu 
kalba.

Tačiau - iš kitos pusės, 
kur pažvelgsi, pamatysi 
meilės frdnto ženklą —> 
kryžių.

Kas turi didesnę kovoto
jų armiją: neapykanta ar 
kryžius — meilė?

Kur daugiau pasiryžė
lių: kovoti ar mirti?

Nemažai komunistų šė
toniško keršto stumiami 
yra užplūdę jau veik viso 
pasaulio šalis. Jų ne vie
nas yra galvą padėjęs iš 
pakampės kitus žudyda 
mas.

Reikia pripažinti: ko
munistai dažnai ų daugiau 
parodydavo neapykantos, 
negu katalikai Kristaus 
meilės.

Bet viskas keičiasi. Ir 
žmonės, šiandien jau ki
taip. Kristaus meilė degi
na ne vieną veiklų katali
ką. Skubiai rikiuojasi mei
lės kovotojų būriai. Šalia 
komunistų — neapykantos 
jaceikų, celių, jų janičarų, 
drąsiai būriais krikščionių 
darbininkų kadrai. Krikš
čionys darbininkai gerai 
žino, nes mato savo aki
mis: neteisybė šiandien sė
di soste, o tiesa drebanti 
elgeta.

Turi būti atvirkščiai. 
Katalikai tatai ir griauna* 
kapitalizmą, ne tuo keliu 
nuėjusį komunizmą. Krik
ščionių darbininkų šūkis, 
kuriuo jie veržias pirmyn: 
piniguočius tiek pat ver
tas, *kiek ir kiekvienas 
skurdžius. Valdovas ar 
vergas tie patys žmonės!

Tiesa, tai Kristus yra 
prieš 2000 metų pasakęs, 
šiandien, ypač jau ši tiesa 
reikia įgyvendinti

Ir Europoje. Ir Ameriko
je. Taip pat neišskiriant ir 
Afrikos vergų — laukinių 
juodukų. Nei Pietų Ameri
kos miškinių indijonų. Nei 
tolimosios Australijos tyr
laukių gyventojų. Nei in
du japonų, kinų ir kitų. 
Visur kur reikia dvasinės, 
sveikos revoliucijos. Ypač 
ten. Nes dar didelė dvasi
nė tamsa laiko apglėbus.

Gi “niekas nėra toks di
delis vargšas, niekas nėra 
toks ligonis, niekas nėra 
toks alkanas ir ištroškęs, 
kain tas, kuris gyvena ne
pažinęs Dievo ir neturėda
mas jo malonės” — Taip 
rašo Pijus XI savo rašte 
“Rerum Ecclesiaė”.

Mums, katalikams, tiesa

“’O! niekas. Juozapas 
mane, kad tai patiktų ge- 
rąjam Dievui ir tau, Ger
biamas Klebone, ir aš irgi 
taip maniau’.

“’Taip, taip, mano vaike
liai, ateikite pas mane’, aš 
sakiau.
t “Ir jiedu ateidavo, išpa
sakodavo man, visame ne- 
klastingume, gerą, kurį 

I jiedu buvo padariusiu sa- 
|vo šeimynoje; patarimus, 

.'kuriuos buvo suteikusiu 
" | mokykloje.

“Pripratinau aš juos ei- 
~ i ti prie Šventos Komunijos 

• kas antrą savaitę, o vėliau 
kas savaitę. Tėvai nustebo, 
bet buvo patenkinti.

“Kelios motinos atėjo 
pas mane, norėdamos, kad 
jų vaikai draugautų su 
tais mažais misijonieriais.

XXI.
BISKIS PO BISKĮ

‘Kiek daug gero proto 
tame sename obalsyje: 
Mes, kurie esame taip ne
kantrūs, taip išsiilgę ma- 

; įyti pasisekimą visa to, 
kuriuo užsiimame, pasisa
linkime jį kaip mūsų re
gulą.
į “Biskį, bet gera, biskį 
bet užsilaikantį! Štai pa-l 
ilaptis visų užsilaikančių ' 
darbų! Dievas niekad nesi-1 
Škubino, o vienok Jis nie-' 
kad nesusivėlina; tai, kad 
įneš norime eiti pirma Jo, 
kad mes neatliekame nie-' 
ko didelio arba užsilaikah- v. ięio.
: .“Šiltnamių augmens pui- A§ buvau labai labai ma. 
tau žydi, bet greitai vys- , bet neaUaidus kas. 
|a; kokiai daugybei darbų link t kuriuos lčmiau;

aš reikalavau kelių mėne
sių ištikimo dalyvavimo 
Mišiose ir Mišparuose, ir 
nenubaudimo mokykloje. 
Daugumas neišlaikė; me
tų pabaigoje, vienok, būre
lis susidėjo iš keturių; už 

1 penkių metų turėjau tris
dešimts. Dešimts metų ve
lijau jie buvo tvirti, drūti, 
jauni vyrai, klusnus sūnai, 
darbštūs darbininkai, ma
lonūs kaimynai, krikščio
nys liuosi nuo žmogiškos 
pagarbos; beveik visi už 
laikė pamaldų paprotį pri
ėmimo Šventos Komunijos 
kas antra savaitė.

“Penkiolika iš jų paliko 
krikščioniškų šeimynų gal
vomis; ir tai jie ir jų vai
kai, kuriuos matote daly
vaujančius dieviškose baž
nyčios pamaldose.

“O, saugokimės skubu
mo mūsų darbuose! Tegul 
jie pribrenda povaliai- 
jei norime kad jie užsilai
kytų”.

* * *
Biskis po biskį turi taip

gi būti obalsis mūsų sielos 
pažangos.

Su savim, kaip su kitais, 
jei užsispirsime tobulybės 
mes vargiai susilauksime 
vidutiniškumo; jei reika
lausime perdaug apturėsi
me tiktai mažai, gal nieko.

Tat nepasitikėkime visa 
apimančiais pasiketini- 
mais kaip sekanti: Aš kal
bėsiu visas savo maldas 
gerai; aš būšiu visad mie- 
laširdingas. O, kaip vel
nias turi juoktis iš visu 
šių puikių prižadų, ir iš 
didvyriškų ir spazmodiškų 
pastangų, kurios paseka 
juos! Šiltnamių augmenys 
visi iš jų! f

Sakykime pasiketinu- 
siai: Darysiu kryžiaus 
ženklą biskį povaliai ir la
bai pagarbiai, ir būsiu pa
tenkintas tuo, dabartiniam 
laikui; ir kadangi turime 
progą vykinti šį pasiketi- 
nimą aštuonis arba de
šimts sykiu į dieną, ir tai 
darome nežiūrint nuovar
gio arba skubinimosi, bis-

*

nepasiseka tiktai iš šio 
priversto augimo!” 
t Šiaip kalbėjo senas ku
nigas, rodydamas man sa-1 
Vo bažnyčią turinčią nuo
latinį lankymą netoli dvie
jų šimtų žmonių. “Turiu 
tau pasakyti”, jis tęsia,: 
“žąvėjančią pasakėlę kuri 
ęjo pirm šio pasisekimo: j 
? “Apie dvidešimts metų 
ątgal, aš jau buvau čia iš
buvęs, ir, bendrai su savo 
draugininkais darbinin
kais,' turėjau apraudoti 
mano bažnyčios tuštumą. 
J3et vieną metą, pirmos 
Komunijos dieną, du iš 
mažų komunijos priėmėjų 
atėjo pas mane prieš Miš
parus.
į “Gerbiamas Klebone,’ 
sakė jaunesnis iš jųjų, 
^Juozapas ir aš noriva bū
ti labai geru ir jei tu lei
si mums ateiti pas tave 
kas Sekmadienį, mudu pa- 
sakysiva ką būsiva pada- 
rusiu per savaitę’.

“Aš buvau labai sujau
dintas ir staigiai šviesai 
ateinant man, tariau,

“’Bet kas davė judviem 
šią mintį?’

VIEŠAS KVIETIMAS LOS.
CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Ealsamuotojas

' 423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAšTINfi

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
. Eąuitable Service Bureau

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošps patarnauti 
kuofferiausiai dieną ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams,
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

minimo paprotį, biskis po 
biskį paliekame nusižemi
nusiais ir mielaširdingais, 
nes gera malda veda prie 
visa gero.

Šis yra labai paprasta, 
ar ne? Tat, kad tai taip 
labai paprasta ir lengva, 
ai* mes atsisakysime tai 

kis po biskį įgijame prisi-praktikuoti?

“HALLOWEEN” 
PASILINKSMINIMAS

Spalių 31 d. Lietuvių Me
no Teatras turėjo šeimyni
nį pasilinksminimą jaukioj 
Ukrainų salėj. Žmonių bu
vo daugiau negu tikėtasi.

M. J.
Jeigu aš turėčiau dvylika 

sūnų, norėčiau^ kad jie bū
rų ištikimi tėvynei.

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 15 d., 1935, 
Šv. Trejybės par. mokyk
los svetainėje, 399 CapitoJ 
Avė., Hartford, Conn.

Posėdžiai prasidės 1 vai. 
po pietų.

Visos LDS. kuopos nuo
širdžiai kviečiamos ir ra
ginamos išrinkti atstovus 
ir prisiųsti į šį suvažiavi
mą. Taipgi prašome paga
minti naudingų įnešimų ir 
pareiškimų iš savo kuopų 
veikimo.

Taipgi primenu, kad šv. 
mišios už gyvus ir miru
sius narius įvyks tą pačią 
dieną, gruodžio 15, 8:30 
vai. ryte, šv. Trejybės par 
bažnyčioje. Visi LDS na
riai tesusirenka išklausyti 
šv. mišių.

Girdėjau, kad hartfor- 
diečiai rengia margumynų 
vakarą su prakalbomis. 
Taigi visiems bus proga 
išgirsti daug naujienų ir 
išsinešti daug gražių įspū
džių. . • <

Taigi dar kartą visus 
kviečiu dalyvauti šv. mi
šiose, apskričio suvažiavi
me, na ir vakarėlyje. 
LDS. Conn. Apskr. -Rašt.
74 Belden St., New Bri

tam, Conn.
B. Mičiunienė,

Jei kas tariasi esąs mal
dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, to maldingumas tuš-
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