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BOLŠEVIKĄ REMIA 
ROOSEVtLTĄ

New York — James Ca- 
sey, bolševikų dienraščio 
“Daily Workėr” redakto
rius, rugpiūčiĮp 28 dieną 
ištraukė savo kandidatū

Į

kino ne tik Prancūzijos 
socialistinė valdžia, armi
jos vadai, bet ir komunis
tų organizacijos vadai ir 
komunistinė spauda. Mau- . T 
rice Thorez, Prancūzijos Kongre-
komunistų partijos gene- 
ralis sekretorius, gen. 
Ridz - Smigly šiaip pa
sveikino: “Tegyvuoja Len-

kiins dramnnemmo rvšiai *<ad jis ir iŠ komunistų

są iš Bronx, kaip komu
nistų partijos kandidatas 
ir rezignavo kaip to laik
raščio redaktorius. Be to, 

kija ir Prancūzijos - Len- ^a^ies..pase^ pasiskelbė, 
kijos draugingumo ryšiai, 
nežiūrint koki Lenkijos 
valdžia bebūtų”. Laikraš
tis “Humanite”. pasveiki-

Ridz - Smigly 
ir komunistų

Paryžius, Prancūzija — 
Rugpiūčio 30 d. čia atvy
ko Lenkijos diktatorius 
Edwardas Rydz - Smigly, 
kuris buvo sutiktas labai 
nuoširdžiai ir iškilmingai. 
Prancūzijos socialist i n ė 
valdžia labai džiaugiasi, 
kad jai pavyko patraukti 
Lenkiją savo pusėn prieš 
Vokietiją, bet tuo pačiu ji 
labai susirūpino dėl Ru
munijos užsienių ministe- 
rio Titulescu išėjimo iš 
ministerių kabineto, nes
jis buvęs labai palankus no generolą 
Prancūzijai. “darbininkų

Prancūzijos valdžia yra vardu”, 
pasiruošus pavaišinti Len
kijos diktatorių pietais, vistiek, kad 
pasikalbėjimais, dekorą- bininkai ir net komunistai i 
cijomis. Bet už tai tikisi, skursta ir vargsta, bile tik 
kad Lenkija turės jai Lenkija pasižada remti 
brangiai atsimokėti, kaip socialistinę - komunistinę 
tai yra padarę visi jos valdžią Prancūzijoje. Dar- 
talkininkai. bininkai teįsitėmija tai,

Lenkijos diktatorių svei- kad komunistai ir su pa- 
—7— čių liuciperiu pasibučiuos, 
Jeigu jeigu tik gaus paramą, 

kad ir žodžiu savo barba
riškiems žygiams.

Vadinasi, komunistams
Lenkijos dar-
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Massachusetts valstybės 
iegislatura 1930 metais 
priėmė įstatymą, pagal 
kurį buvo teikiama pinigi
nė pašalpa piliečiams 70 
metų amžiaus ir senes
niems.

Kada Federalė valdžia 
išleido šiuo klausimu įsta
tymus, Massachusetts val
stybė turėjo pakeisti sene
lių šelpimo reikalu įstaty
mą ką ir padarė birželio 
mėn. 30 d., 1936 metais. 
Šis įstatymas įeina galion 
nuo rugsėjo 1 d., 1936 m.

įstatymo Pavadinimas
Šis įstatymas yra užvar

dintas sekančiai: “Ade- 
auate Asistance to Cer- 
tain Aged Citizens”, Gene- 
ral Laws Chapter 118A as 
amended by Chapter 436 
of the Acts of 1936”.

Kas gali gauti pašalpą?
Kiekvienas Jungtinių 

Valstybių pilietis, natura- 
lizuoti piliečiai (turi turė
ti antras popieras), sulau
kę 65 metų amžiaus, kurie paduok prašymą, 
yra verti ir reikalauja pa- laike 30 dienų po padavi- 
šalpos ir užlaikymą gali 
gauti pašalpą. Jie turi įro
dyti, kad gyveno Massa
chusetts valstybėje nema
žiau penkis metus laike 
devynių metų prieš pada
vimą aplikacijos, ir kad 
čia išgyveno nemažiau 
metus laiko, be pertrau
kos, prieš padavimą apli
kacijos.

Kiek pašalpos bus 
duodama?

Nemažiau 830.00 į mėne
sį vienam asmeniui. Jeigu 
vyras gyvena kartu su 
žmona ir abu pagal įstaty
mą turėtų gauti senatvės 
pašalpą, tai jiem bus mo
kama nemažiau kaip $50.- 
00 į mėnesį. Sesuo gyve
nanti kartu su sesere ar 
broliu, abiem bus moka
ma nemažiau $45 00 į mė
nesi ir nemažiau kaio 
815.00 kiekvienam broliui 
ar seserei apart pirmųjų Į iuas buvo miesto įkainuo- 
dviejų.

Viršpaduotos sumos 
li būti sumažintos, jei 
šalpos gavėjas gauna 
šalpos iš kitų organizaci
jų ar giminiu.

Vietinės Wedfare Tarv- 
bos, kurioms pavesta š’s 
įstatymas vykdinti gali 
savo nuožiūra mokėti dau
giau kaip virš nurodyta.

Kur kreiptis pašalpos 
gavimo reikalu?

Jei esi pilietis ir sulau
kęs 65 metų amžiaus, 
kreipkis į savo miestelio 
Welfare Dapartment ir
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mo prašymo jis nebus pa
tenkintas, ar atmestas, 
gali paduoti skundą į De- 
partment of Public Welfa- 
re Statė House, Boston, 
Mass.

Jei prašymas bus paten
kintas, pašalpa privalo bū
ti mokama nuo tos dienos 
kada prašymas buvo įteik
tas.

Kaip bus mokama 
pašalpa?

Grynais pinigais arba 
čekiu pasiųsta į 
gyvenamą vietą, 
gaunantieji nebus 
mi elgetomis.
Ar namų savininkas gali 

gauti pašalpą?
Namų savininkui, jei jis 

savo name gyvena bus 
mokama pašelpa, bet jei 
laike penkių metų prieš 
padavimą prašymo jo na-

UŽSIDEGĘS ORLAIVIS 
UŽMUŠĖ MOTERĮ

senelio 
Pašelpą 
skaito-

Nevv York, — Sekmadie
nį, rugpiūčio 30 d. lakū
nas Herbert S. Ross paki
lo su orlaiviu iš Flushing 
airport. Belekiant ties 
Bronx orlaivio inžinas už
sidegė. Ross, matydamas 
pavojų, ieškojo vietos nu
sileisti. Jis buvo privers
tas nusileisti Bronx’e, Old 
Ferrv Point, kur žmonės 
susirenka piknikauti. Or
laivis besileisdamas apsi
daužė ir vieną moterį už
mušė ir tris sužeidė.

i

JUNG. VALSTYBIŲ 
PREZIDENTAS PA
SIUNTĖ PROTESTĄ 

ISPANIJAI

ras daugiau 2,000 dolerių, 
tai sumai virš 2000 dole
riu jis turės miestui ar 
miesteliui duoti hypoteką 
(morgičių), iš kurio mies
tas turės teisę paimti tiek
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be nuošimčių, 
pašalnos buvo išmo- 
savininkui.
apdraudą turįs gali 
gauti pašalpą?

Jei turi taip vadinamą 
group insurance, 1-------
renkia mokėti nedaugiau I 
50 centų į savaitę ir ne
daugiau 1000 dolerių ap- 
draudos, kurią užsisakė 
neankščiau kaip penki 
metai prieš prašymo pa-7 T T T LZ- ĮTr Inetai pne& pidsvmu p 

V A Al U ŪKI 1 tu davimą, gauna pašelpą.
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Bendros pastabos
Pašalpa nebus duodama 

tiems, kurie laike penkiij 
metų prieš prašymo pada
vimą yra kitiems perleidę 
savo judamą, ar nejudamą 
turtą, kuris jiems kenktų 
gavime pašalpos.

Jei kuris paduos klaidin
gas žinias savo prašyme, 
prašymas bus atmestas ir 
iis neturės teisės apduoti 
kito prašymo per metus 

i laiko.
Jonas J. Romanas.

partijos išsiraukia, pa- Į 
žymėdamas priežastį, kad 

i komunistų partijos politi
nį biurą sudaro būrelis 
gabių suvadžiptojų, kurie 
veda smarkią agitaciją 
nariuose, kad jie remtų 
prez. Roosevelto rinkimu j 
kampaniją ir kad už jį 
balsuotų.

James Casey, tokio bol
ševiku veidmainiavimo ne
begalėjo pakęsti, tai ir iš
sitraukė ne tik iš komu- Į 
nistų organizacijos, bet ir 
metė darbą, kuris buvo jo 
gyvenimui šaltinis.

Taigi jei toks Casey, bu
vęs komunistų dienraščio 
r edaktorius nebėgai ėjo 
pakęsti komunistų machi
nacijų, tai ką turėtų da
ryti eiliniai komunistų 
partijos nariai? Aišku, 
kad jie turėtų pasekti Ca
sey.
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KUN. DR. STARKUS AT
VYKSTA Į MARIANA- 

POLĮ

Kaunas — XX amžius 
praneša, rugpiūčio pabai
goje išvyksta iš Lietuvos 
kun. dr. Jonas Starkus, 
suvalstybintos “Žiburio” 
gimnazijos direktori u s.

Madridas, Ispanija —
Sovietų bolševikų kruvi
nojo diktatoriaus Stalino

Castel Gandolfo, Italija,
— Šv. Tėvas, Popiežius 
Pijus XI buvo rimtai su
sirgęs. Šv. Tėvas susirgo 
dėl perdidelio susirūpini
mo ir susijaudinimo dėl 
Ispanijos barbariškų įvy
kių. Jis buvo priverstas Kun. dr. Starkus atvyks- 
pailsėti. Bet Bažnyčios ta į Jung. Valstybes kvie- 
Vadas negalėjo ramiai ii- čiamas Marianapolio Ko- 
sėtis. Šiek tiek pajutęs legijos vadovybės moky- 
geriau vėl ėmėsi darbo.

Sekmadienį, rugpiūčio 
30 d. priėmė audijencijon 
trisdešimts italų, kuriems 
Šv. Tėvas padėkojęs už at- 
lankymą, prašė, kad jie 
melstųsi dėl taikos pasau
lyj. Jis prisibijo, kad be
dievių kertšas neiššauktų 
pasaulinių skerdynių.

tojauti toje kolegijoje.

DR. LEIMONAS SUGRĮ
ŽO Iš “NAUJO PASAU

LIO”

Maskva, Rusija —Sovie- 
i tų budeliai sušaudę 16 žy
mių bolševikų vadų, tęsia 

I medžioklę ir toliau. Štai 
šiomis dienomis areštavo 

; vėl keletą žymių bolševikų 
vadų, tarp kurių yra ir 
lietuvis, raudonosios ar
mijos generolas Putna 
(rodos, kad jis paeina iš 
Utenos).

Teisme, kuris nuteisė 16 
trockistų sušaudyti, buvo 
Įtartas kaip vienas iš są
mokslininkų ir gen. Putna. 
Taigi pasibaigus 
ir sušaudžius

: sius, sovietų 
Stalino budeliai
gen. Putna, gen. Schmidt, 
Kuzmičiov ir kitus žymius 
raudonosios armijos va- 

’ į dus.

teismui 
nuteistuo- 
kruvinojo 
areštavo

SUKILĖLIAI NOKI 
UŽIMTI TOLEDO

valdžia įsteigė čia sovietų t į ‘ n ■ 
Rusijos ambasadą. Ispani- h,„ n,foIi

Washington, D. C. —Is
panai iš orlaivių metė 
bombas ant Jung. Valsty
bių karinio laivo Kane, 
kuris plaukioja juroje, 40 
mylių nuo Ispanijos. Jung. 
Valstybių jurininkai nuo 
laivo atsakė šūviais, bet 
niekam nuostolių nepada
ryta.

Prez. Roosevelt gavęs 
žinių, kad Jung. Valstybių 
karinis laivas buvo užpul- 

_ tas tuoiaus telenhonu iš 
kurion City, S. D. įsakė

valstybės sekretoriui Cor- 
dell Hull pasiųsti protestą 
raudonųjų valdžiai ir su
kilėliu vadovybei.

Spėjama, kad ispanai 
nadarė klaida; jie grei
čiausiai manė, kad Vokie
tijos ar Italijos laivas.

joj nebuvo Rusijos atsto
vo nuo caro Nikalojaus 
laikų. Dabar sovietų rau
donųjų valdžia, norėdama 
parodyti savo karštą 
draugiškumą Ispanij o s 
raudoniesiems, įsteigė ats
tovybę ir iš Šveicarijos 
atsiuntė savo pirmąjį ats
tovą, Marcei Rosenberg.

Ispanijos raudonųjų val
džia sovietų atstovą priė
mė atviromis rankomis ir 
užtvirtino.

Lisbon, Portugalija —
Sukilėlių puolimas iš oro 
sostinės Madrido per pas
tarąsias dvi dienas įžiūri
mas kaip pradžia nule
miančios kovos Ispanijoj. 
Sukilėliai yra pasiryžę už
imti Toledo. Kruviniausi 
mūšiai dabar eina Alcaza- 
re. Raudonųjų valdžios 
jėgos atkakliausiai puola 
sukilėlius, kad neleisti 
jiems nei žingsnio paženg- 

i ti pirmyn. Bet jei mūšiai 
, tai Alcazar 

bus padalintas pusiau.

Kaunas — Rugpiūčio 16 
d. sugrįžo iš Jung. Valsty
bių Dr. Juozas Leimonas, 
“Pavasario” Federacijos 
vyr. vadas ir DULR ats
tovas.

I

XX Amžiaus korespon
dentas buvo nuvykęs pas 
Dr. Leimoną ir paprašė ži 
nių iš 
monas 
tokių 
mums, 
tuviams bus malonu skai
tyti. Taigi kitame “Darbi
ninko” numeryj XX Am
žiaus korespondento pasi
kalbėjimą su Dr. J. Lei- 
monu sutrumpinę persi
spausdinsime.

300 "SĄMOKSLININKŲ”. 
IŠVEŽTA I SOLOVEC- 

KAS SALAS

MASKVOS SPAUDA
ĮSPĖJA SAVUOSIUS

Ofi-

LIETUVIAI RENGIASI 
PREZIDENTO RINKI

MAMS

New York, N. Y. —Prie 
Tautinio Priešrinkiminio 
Demokratų Komiteto New 
Yorke sudaryta įvairių 
tautų skyriai, šiomis die
nomis suorganizuotas Lie
tuvių Skyrius: pirminin
kai (associated chairmen) 
yra advokatas Alfredas J. 
Vencius (Wentz) ir Ksa
veras Strumskis, sekreto
rius Petras V. Jurgėla.

Šis skyrius, kaipo vyk
domasis komitetas, netru
kus suorganizuos Centri
nį Lietuvių Komitetą, į

Maskva, Rusija — 
cialus bolševikų organas 
“Izvestija” ir kiti bolševi
kų laikraščiai sieksniniais 
straipsniais įspėja savuo
sius, pareikšdami, kad A- 
dolfas Hitleris prie ko tai 
nepaprasto rengiasi, kas 
gali įtraukti Europą į di
desnes skerdynes.

“Pravda” sako: “Vokie
tijos fašizmas, apsigin
klavęs iki dantų, rengia 
naujas skerdynes Euro
pai”.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie sovietų Rusiją. 
Rusijos bolševikai ne tik 
rengiasi skerdynėms, bet 
jau nuo 1917 metų sker
džia nekaltus žmones Ru
sijoj ir remia skerdynes 
Meksikoje, Ispanijoje ir 
kitur.

Amerikos. Dr. Lei- 
maloniai suteikė 

žinių, kurios ir 
amerikiečiams lie-

LIETUVOS SEIMAS 
PRADEDA POSĖ

DŽIAUTI

i
t
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Kaunas — Rugsėjo 1 d.. 
10 vai. rytą įvyksta pir
mas Lietuvos seimo posė- ! 
dis. Šiame posėdy išren
kamas seimo Drezidiumas 
ir atstovai priims priesai
ką.

Lietuvos dabartinis sei
mas, nors ir neatstovauja 
visos tautos, bet vistiek
padidina skaičių valdžios šai. 
atstovų, kurie gal kada --------------
nors supras reikalą suda- MASKVA REIKALAUJA 
ryti stiprią visos tautos 
atstovybę.I

AMERIKIEČIUS ĮSPĖJA 
IŠSIKRAUSTYTI Iš 

ISPANIJOSDARBININKAS — 
IŠRADĖJAS

Kaunas — “Drobės” fa
briko darbininkas Polec- 
kis išrado vėjo varomą 
vežimėlį. Pačio vežimėlio 
korpusas vra aliumini- 
iaus, kad būtu lengvesnis.
Vežimėlio greitis — 15 — __ ___ __ _____
20 kilm. per valandą. Iš- sas: Democratic National rie Jung. Valst. piliečiai 
radėjas mėgsta keliauti ir Campaign Committee. Li- po šio įspėjimo pasiliks įs- 
vra apkeliavęs visą Rusi- thuanian Division, H™ ponijoj gyventi, te1 
ją ir kitas valstybes. įBiltmore, New York City. 'bus jų pačių rizikas.

nį Lietuvių Komitetą, į į Madridas, Ispanija — 
kurį įeis žymūs mūsų vei- Jung. Valstybių ambasa- 
kėjai, profesijonalai ir dorius vėl įspėjo savo pi- 
biznieriai, kurie remia liečius, gyvenančius Ispa- 
Franklino D. Roosevelt’o nijoj, kad dėl susidariusio 
kandidatūrą į Preziden- rimto pavojaus 
tus.

Į Lietuvių Komiteto adre- tu iš Ispanijos. Jeigu ku

Londonas, Anglija — 
Sovietų kolonijoj, Londo
ne tikra panika. Bolševi
kų atstovai ir jų pagelbi- 
ninkai užsienyj nei neži
no, kuris ir kada bus at- 
šautkas į Maskvą.

i London Daily Express 
iš Varšuvos praneša, kad 
gavę žinių, kad iš Kievo 
300 žmonių sovietų bolše
vikų agentai areštavo ir 
be teismo sugrūdo į trau-

: kinius ir išvežė į Solovec- 
Į kų salas. Masiniai areštai 
daromi ir kituose Rusijos 
centruose.

i Tik Maskvoje sovietų 
valdžia atėmė pasportus 
iš 600 žmonių, taip prane
ša sovietu slaptosios poli
cijos viršininkas Grigorii 
Ya^oda. Taipgi jis išleido 
isakvmą atimti pasportus 
iš visu trockistų giminių 
ir artimu, kurie nors kiek 
yra įtartini Stalino prie-

TROCKĮ DEPORTUOTI

CIVILIAI ŽMONĖS 
BĖGA Iš IRUN

Oslo, Norvegija — So
vietu Rusijos raudonųjų 
valdžia pasiuntė notą Nor
vegijos valdžiai, kuria rei-

Irun, Ispanija — Suki- kalauia Trockį, bolševikų 
lėliai pasiruošę pulti ši: tremtinį, deportuoti, bet 

i šiaurinį Ispanijos miestą, i kur, sovietų bolševikai ne- 
Miesto valdžia įsakė mo- nurodo. 

, terims ir vaikams išsi-' 
kraustyti.

Sukilėliai pasiuntė ulti
matumą, reikalaudami 
miestą be mūšio atiduoti. 
Valdžia ultimatumą priė
mė labai šaltai. Jos ka
riuomenė yra pasiryžus 
sukilėlių puolimą atremti 
26 colių kanuolėmis.

ETHIOPIEČIAI PUOLĖ 
ITALUS ADDIS ABABOJ

Norvegijos valdžia iš 
karto nei nežinojo ką da
ryti su tuo “niekšu”, bet 
ansigalvojus pareiškė, kad 
ji Trocki paliks ramybėje.

Ką dabar atsakys sovie
tu kruvinasis diktatorius, 
tai dar nėra žinių.

ISPANIJOS LIETUVAI
TĖ KAUNE

Prieš kurį laiką parvy
ko į Lietuvą iš Ispanijos 
lietu vaite p. Jonelaitė-
Verreydt. Jonelaitė - Ver- 
reydt iš Ispanijos išvyko 

puoiritelijį? kariuomenę" Prieš revoliuciją tuo me- 
_  . . . _ _ Addis Ababoj. Mūšiuose tu, kai ten jautėsi smar- 

Hotel panijoj gyventi, tai jau užmušta 200 ethiopų, 15 i- *us revoliucijinis judėji- 
talų ir 40 sužeista.

gyvybei,
jie kuogreičiausiai išvyk-

Roma, Italija — Prane
ša, kad rugpiūčio 26 d. a- 
pie 12.000 ethiopu staiga

mas.
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VIETINES ŽINIOS
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mai, oranžinė raudona1 IVAlDFl^ 2KPI RIMAI
spalva veikia gaivinamai, | JlAIIIIIO OM-LDIIRRI
žalia spalva žmogų links- j 
•mai nuteikia, lelijava spal
va vėikia gydomai, o pilka 
— sukelia baimės ir nera
mumo jausmus. Pilką 
spalvą dr. Kanonas vadina 
pabėgėlių ir savižudžių 
spalva.

Šiems savo teoriniams 
samprotavimams įrodyti 
dr. Kanonas padarė ban
dymą. Jis vienoje paskai
tų salėje visiškai užmigdė 
400 žmonių minią. Iš pra
džių visa salė buvo nušvie
sta raudonai, paskui iš po 
juodos uždangos pradėjo 
sklisti žalia šviesa ir mig
dančios dainos tonai. Po 
10 minučių visa auditorija 
užmigo. Muzikai nutilus ir 
žaliai šviesai užgesus, pu
blika vėl pabudo. ‘
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
ITALIJA GALI SUDARY
TI 8,000,000 KARIUOME

NĘ
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MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

SESERIMS IR MOKYK
LAI PIKNIKAS

Rugpiūčio 23, tuoj po 
Sumos įvyko specialis su
sirinkimas reikale pikni- Į 
ko dėl Seselių ir mokyk- | 
los. Susirinkime dalyvavo 
ir draugijų: Šv. Juozapo 
ir Nekalto Prasidėjimo at
stovai. Visi vienbalsiai nu
tarė tokį pikniką rengti ir 
kuolabiausiai remti. Pik
nikui vieta tapo paimta 
Kęstučio Pavilionas, East 
Dedham, rugsėjo 13 dieną.

Teko nugirsti, kad ir So. 
Bostonas prisidės prie šio 
Seselėms pikniko. Sujung
tomis pajėgomis rengiant 
bus galima geromis pa
sekmėmis gėrėtis. Tad vi
si ruoškimės prie šio pas
kutinio jungtinio Sese
lėms pikniko. - Rap.

sis kun. Juodgalvis, buvo 
labai netikėta. Pravažiavo 
pro šalį trys autobusai, du 
motocik., bet nė vieno ar
klys nesibaidė, tik pasi
baidė duonkepio vežimo. 
Išmestas iš vežimėlio ve
lionis sušuko “gelbėkite!”, 
ir beregint prasimušė 
kraujas.

Kun. Bielinis yra gimęs 
Švenčionių apskrity, Tve
rečiaus parapijoj. Mokėsi 
Petrapilio kun. seminari
joj. Arkiv. Karevičius bu
vo jo profesorius. Šiemet 
būdamas Birštone arki
vyskupas aplankė savo 
buvusį mokinį. Rusijoje 
buvo patekęs į kalėjimą, 
bet 1928 m. grįžo į Lietu
vą. Bijutišky pastatė baž
nyčią. Prieš 3 metus at
keltas į Nemaniūnus at
naujino parapijos bažny
čią, kurią žmonės vadina 
gražuole:

Jokio turto nesusikrovė.j 
Po mirties rasta tik apie, 
250 litų.—
LIETUVIŲ ORGANIZA
CIJAS TEBESMAUGIA

-....... ... ...........................................

gą programą, ir už kiek
vieną programos numerį 
laimėtojai gaus dovanas. 
Dovanos labai gražios ir 
gausios!' taurės, saldai
niai, cigaretai, gėrimai ir 
prie to, visa programos ei- 

• __ •»__ ?_L __ —
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i nufilmuota. Taip, kad ru
deniop matysime salėse į- 
vairius gražius movius su 
pažįstamais ir jų sportiš
kais pasirodymais. .Štai 

rugsėjo 4 tik nekurie programos da

Rugp. 29 d., apsivedė 
Antanas Barkauskas, 102 
Huntington St., Brockton, 
su Ona Kasparaite, 343 
W. 4th St., So. Boston.' 
Buvo keturios poros pa
lydovų. Liudytojais užsi
rašė Juozapas Kėškonis ir ga su visais dalyviais bus 
Agnė Kasparaite.

PIKNIKO RENGĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

I
I

PoTiktcLdion^ y j'-* i»• » %'**■* *
d d., š. m., 8:00 vai. vaka- Virvės traukimas,
re, Šv. Petro par. bažny- Trikojis — bėgimas, Pajų 
tinėje svetainėje, įvyks valgymo kontestas, Kiau- 
paskutinis Jaunimui ir 
Labdarybei pikniko ren
gėjų susirinkimas. Į susi
rinkimą kviečiami visi i- 
žangos - laimėjimo tikietų 
platintojai su raportais ir 
atskaita. Kom.

•>

valgymo kontestas, Kiau
šinis Pypkėj — lenktynės, 
Maišuose bėgimas, Bačko
mis lenktynės, Toniko 
žindimas,^ Bulvių rinki
mas, Vyrų ir Merginų len
ktynės. Storų moterų len
ktynės ir tt. ir tt. Sporto 
programai vadovauja žy
mus sporto mėgėjas p. Za- 
niiafoa Hilfi ir» lrolVun

Gros jaunuolių puikus 
Dragūno orkestras angliš
kus ir lietuviškus šokius.

Kadangi šis parengimas

LANKĖSI j
“Darbininko” redakcijoj pustas. Žada būti ir kalbų, 

p. Juozas Bulevičius, žy-į 
mus L. Vyčių organizaci
joj veikėjas iš Homestead, 
Pa. Jis kiek laiko mokėsi 
kaip radio pranešėjas ant Babor Day išvakarėse, tai 
Marthas Vineyard salos. 
Atvykęs į Bostoną buvo, 
apsistojęs pas pp. R. Juš- I 
kas, Dorchestery.

Pirmadienį, rugp. 31 d. 
išvyko į New Yorką, kur 
tikisi gauti darbą radio 
studijoje.- Linkime p. Bu- 
levičiui sėkmių.

. JAUNIMO IR SENIŲ 
s PIKNIKAS

galima bus linksmintis 
kas norės ir ligi vėliaus.

Tad visi kas gyvas su 
šeimomis ir draugais- 
draugėmis į milžinišką pi
kniką rūgs. 6, Kęstučio d- 
jos darže, E. Dedham’e.

Bus’ai išeis nuo Šv. Pet
ro par. bažnyčios po pas
kutinių mišių (apie 12:30 
vai.).

Rengėjai praneša, kad 
jeigu tą dieną lytų, smar
kus lietus, tai parengimas 

g įvyks Šv. Petro par. sve
tainėje ant 7-tos gatvės, 
So. Bostone.

Šio parengimo pelpas 
skiriamas Jaunimui ir

Sekmadienį, rugsėjo 
dieną, Kęstučio dr-jos 
darže, Oakland Grove, Pę- 
dham, Mass. įvyks jauni
mo ir senesnių įvairybių; 
piknikas. Šis piknikas ski- Labdarybei. Į šį taip pui- 
riasi nuo visų kitų pikni
kų tuo, kad jis turi turtin- kviečia visus dalyvauti. 
—--------------------------------  Rengėjai.

kų parengimą rengėjai

I”

DAKTARAI
S'
i

i
i
I
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipai Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas snbatos vakarais ir 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

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

Ii
i

Pereitą savaitę, trečia
dienį, Dr. ir ponia Vincas 
M. Kasperai pagerbė p. 
Catherine M. MėHugh. 
Dalyvavo žymios viešnios 
advokatės ir ponios ir pa
nelės iš tolimų miestų, ku
rios buvo atvykusios į ad
vokatų seimą kaip atsto
vės ir viešnios.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

AUTOMOBILIŲ PATIK
RINIMAS PRASIDĖS 

ANTRADIENĮ

Massachusetts valstybė
je oficialus automobilių 
peržiūrėjimas, kad jie bū
tų saugūs važiavimui, 
prasideda šiandien, rugsė
jo 1 dieną.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

Bostone viešosios mo
kyklos atsidarys rugsėjo 
10 dieną.

A. L. KAPOČIUS
-

251
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W. Broadway, So. Boston
Ofiso valaudos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 h1 nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Buba tomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
/ • Į -v. • —f <<

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

I

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
* • • 9? ’ . f? • ? r f

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

366 W. Broaduay 
SO. BOSTON, MASS.

* t . K f .r
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PAIEŠKAU savo sūnaus Juozo 
Bendiko, kuris prieš 8 metas gy
veno 264 Penu., St., BrooHyn, N. 
Y. Labai prašau pačiam ar kas 
žinote parašyti man laišką: Ona 
Bendikie, Akmenės gatvė Nr. 25, 
Kretinga, Lietuva. (28-1-3)

Moko muzikos, piaino | 
ir dainavimo. Specia- | 
les pamokas duoda įį 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

6= -

Avellino, Italija — Dik
tatorius premieras Benito i 
Mussolini pareiškė, kad I- 

j talija nori taikos, bet tuo 
pačiu mobilizuoja kariuo- | 
menę. Jis sako, kad į vi
sai trumpą laiką gali iš
statyti 8,000,000 kareivių.

Mussolini kalba buvo 
perduota per radio iš visų 
stočių. Jis kalbėdamas 

i pareiškė, kad labai abejo
jęs, kad taika galės išsi- 

I laikyti, nes “imperijos bu
vo sukurtos mūšiais, ne 

: diplomatija”.
Italijos diktatorius Mu

ssolini, rodos, 1934 me
tais pranašavo, kad karas, 
jei ne ankščiau, tai 1937 
metais bus tikrai. Šian
dien jo abejojimas apie 
taiką lyg yra pakartoji
mas pranašystės.

• v
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ALTAR BOYS IŠVAŽIA- 
HMAS

Rugpiūčio 26, Cambrid
ge Altar boys, turėjo savo 
metinį išvažiavimą į Nan- 
tasket beach. Visi links
mai praleido laiką.

Buvęs.

TRAGIŠKA NEMANIŪNŲ
KLEBONO MIRTIS

’ * 4 • r t v . .
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Užšovė Kazimieriečių 
Pirmininką

PADĖKIT IŠPUOŠTI 
LIETUVIŲ DARŽEŲ
Prašymas Amerikos 
Lietuvių Patriotinei 

Visuomenei

Iš Birštono praneša, kad 
ten rugp. 5 d. apie 11 vai. 
tragiškai žuvo Nemaniūnų 
klebonas, kun. Karolis 
Bielinis. Jis iš Nemaniūnų 
miestelio važiavo į Biršto
ną, bet Birštone arklys 
pasibaidė duonkepio veži
mo ir pasileido zovada 
bėgti. Klebonas buvo nu-Į 
blokštas su vežimu į ce-Į 
mentinį trotuarą.

Vežimas subyrėjo į ši
pulius, o klebonas į ak
menis susiskaldę galvą 

ir po poros minučių, sutei
kus Paskut. Patepimą, mi
rė. Iškviesta gydytojų pa
galba jau nieko nebegalė
jo padėti.

Apie tą skaudų įvykį 
Birštone ir Nemniūnuose 
dabar visi ir šneka. Klebo
nas išvežtas į savo parapi
ją laidoti. Nors turėjo a- 
pie 70 metų, bet buvo gu
vus ir jautėsi stiprus. Net 
ir žiemą maudydavosi Ne
mune. Parapijiečių buvo 
labai mylimas.

Velionies mirtis, kaip 
pasakoja su juo važiavu-

i

i

“Vilniaus Rytojus” ra
šo, kad liepos 20 d. į Mar- 
gionių kaimą (Marcinko
nių valė.) buvo atvykę 
Marcinkonių valse, polici
jos komendantas A. Koe- 
nig ir policininkas Jen- 
dzejevič, kurie paėmė vi
sas vietos lietuvių šv. Ka
zimiero ir lietuvių ūkio 
draugijų skyrių knygynė
lių knygas, susikrovė jas 
į maišus ir išsivežė į Mar- 
cinkonius, pareikšda m i, 
kad tie skyriai esą jau už
daryti. Ieškojo ir kitokio 
skyrių turto, bet nerado. 
Išvažiuodamas komendan
tas A. Koenig draudė da
ryti susirinkimus, saky
damas, kad už tai gresia 
kalėjimas.

BOLŠEVIKAI SUŠAU
DĖ BOLŠEVIKĄ

INKSTU IR TULŽIES
NESMAGUMAI

Jei turi nugaroje skau
smą, akmenis, 
kias 
pasitark tuojau. 
MANO 
staiga 
šalins 
mus.

Jei turi Bright’s liga, 
cukrine, inkstų, ar tul
žies nesmagumus, pasi
tark tuojau su manim.

Dr.Grady,327B“Mt
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
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SUVALKŲ APSKR.

vietos buvusio 
Kazimiero d-jos 
pirmininkas Ka- 
Baliūnas. Jo lai-

Kampočiai, Seinų vals. 
Kampočių sodžius yra ar
ti lietuvių lenkų adminis
tracinės linijos. Dėl to čia 
nėra ramu, o kartais būna 
net ir šiurpulingų įvykių. 
Pav., liepos 10 dienos nak
tį linijos saugotojų buvo 
užšautas 
Liet. Šv. 
skyriaus 
zimieras
dotuvės buvo liepos 13 d. 
Dalyvavo ne vien Kampo
čių, bet ir kitų sodžių lie
tuviai gyventojai. Kampo
čių jaunimas, pagerbda
mas savo buvusį pirminin
ką, į bažnyčią jį palydėjo 
iškilmingai. Prieš karstą 
jojo raitųjų būrys. Raite
liai buvo apsijuosę baltais 
rankšluoščiais ir gedulo 
kaspinais. Karstas buvo 
vežamas apsuptas 
ku, kurį nešė 
pasipuošusios 
Iš bažnyčios 
draugai karstą
nešė į Punsko kapines 
Ant kapo Kampočių ir a- 
pylinkės jaunimas padėjo 
5 gėlių vainikus.

I

vaini- 
gedulingai 
mergaitės, 

velionio 
nešte nu-

LIETUVOJ STATYS KE
LEIVINIUS VAGONUS

ir kito- 
chroniškas ligas,

TRYTMENTAI 
pagelbės ir pra- 
visus nesmagu-

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411I.

GRABORIAI

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. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER f
(KASPERAS) | 

Lietuvis Graborius ir ✓ 
Balsamuotojas $ 

TURI NOTARO TEISES /
494 East Broadway / 

South. Boston, Mass. 5 
Tel. ŠOU Boston 1437 2

Residence: 158 W. 7th St £
Tel. ŠOU Boston 3960 8

Patarnavimas Dieną ir Naktį a

Iki šiol Lietuva pirkda
vosi užsienyje visokius 
vagonus. Už prekių vago
ną reikėjo mokėti 20.000 
litų. Dabar apskaičiuota, 
kad Lietuvoj pagaminti 
prekinį vagoną kaštuos 
tik 1'2.000 litų, todėl gele
žinkelių valdyboj vagonų 
statyba bus išplėsta. Be 
to, bus statoma keleiviniai 
vagonai ir dar 6 automo- 
trisos.

Nesenai Rusijos bolševi
kų teismas pasmerkė mir
ti buvusį tikybinio judėji- 
mo sekėją, policijos komi
sarą Tūpškovą. Savu laiku 
jis dalyvavo patriarcho 
Tichono pasmerkime, o ir 
po to keletą šimtų dvasi
ninkų yra ištrėmęs į Sibi
rą ar nužudęs. Sovietų tei
smas rado jį kaltu dėl 
bažnytinių turtų pasisavi
nimo Maskvoj ir Lenin- 
gtade. Pats Tuškovas pri
sipažino per pastaruosius 
penkeris metus prisisavi
nęs daugiau kaip už Vieną 
milijoną rublių bažnytinių 
daiktų. Tuškovą sušaudė 
Luibankos kalėjime.

i ■ __________I _

jis yra pasididžiavimu vi
sų Aemrikos Lietuvių, ne 
vien Clevelandiečių. Prisi
dėti galima su doleriu ar 
daugiau.

Draugijos ir kuopos ga
li prisidėti pasidarydamos 
sau atmintį — nes Darže
lyje bus pasodinta medis 
ar gėlių krūmas tos drau
gijos vardu kuri prisius 
$10.00 ar daugiau.

Clevelando Lietuvių 
Darželis įrengiamas ben
dromis Lietuvių tautinin
kų ir katalikų pastango
mis, taigi šių srovių drau
gijos ir pavieniai asmenys 
prašomi teikti savo para
mą nuoširdžiai.

Aukos prašoma siųsti: 
i P. P. Muliolis, ižd., 6606 
Superior Avė., Cleveland, 
Ohio.
Clevelando Lietuviu Kultūrinio 

Darželio Sąjunga 
Adv. P. V. Česnulis — Pirm. 
Ona Mihelichien? — Vice Pirm. 
Jonas Barzauskas — Vice Pirm. 
K. S. Karpius — Sekretorius . 
Mar? Mišeikienė — Fin. Sekr. 
P. P. Muliolis — Tždininkas. 
Julė Salascviciutė, Ona Baltrako- 

nienė — Iždo Globėjos.

i

■ bet

Tūkstančiai Amerikos 
Lietuvių jau žino apie pui
kų, didingą Lietuvių Kul
tūrinį Darželį, kurį išsis
tatė Cleveland, Ohio, Lie
tuviai, viename miesto 
parke. Tas Darželis bus 
amžinas paminklas mūsų 
tautai Amerikoje.

Darželyje jau stovi Dr. 
Jono Basanavičiaus pa
minklas, stovi išstatyti di
dingi Gedimino Stulpai, 
baigiamas išstatyti Biru- 
tos Fontanas. Reikalinga 
Lik susodinti medža ir gė
lynai — ir tuoj įvyks Dar
želio atidarymo iškilmės, 
kurios nustatytos visai 
trumpu laiku.

Darželį tokį didingą ir į- 
spūdingą išstatė Clevelan- 
do lietuviai savo pastan
gomis, su pagalba valdžios 
viešų darbų darbininkų. 
Tie darbininkai pasiryžę 
mūsų Darželį ir išpuošti 
gėlėmis ir medžiais
tuos papuošalus reikalin
ga mums savo pinigais į- 
sigyti. Clevelandiečiai tam 
tikslui deda pinigus, bet 
jų dar vis permaža. Susi
vienijimas Lietuvių Ame
rikoje, savo seimo proga, 
pamatęs didingą Clevelan- 
do Lietuvių darbą, paau
kavo $500.00. Bet dar rei
kia keleto šimtų dolerių 
darbo visiškam baigimui, 
taigi šiuomi kreipiamės į 
plačiąją Lietuvių visuo
menę.

Visi Amerikos Lietuviai 
privalo pridėti savo pirštą 
prie Clevelando Lietuvių 
Darželio išpuošimo — nes

PARDUOSIU AR MAINYSIU 
ant mažesnio namo 3 šeimynų po 
5 kambarius. Namas moderniškai 
įrengtas ir naujas. Kiekvienai 
šeimynai atskiri centraliniai ap
šildymai Taipgi parsiduoda ir 
Hardware Stose. Atsišaukite: E- 
milija žaldokas, 22 Stellman Rd., 
Roslindale, Mass. TeL South 
Boston 0686.

SPALVA IR GARSAS 
UŽMIGDĖ 4000 ŽMONIŲ

(24-28-1)

Žinomas anglų nervų 
gydytojas dr. Kanonas ne
seniai mėgino gausią (a- 
pie 4000 žmonių) auditori
ją užmigdyti spalvomis ir 
garsais. Bandymas pavy
ko labai gerai — visi bu
vusieji užmigo. Dr. Kano
nas jau prieš tai manė, 
kad tam tiktos spalvos a- 
tltinkamai veikia Žmonių 
kurio harmonines liaukas, 
kurios turi didelės įtakos 
žmonių dvasios būsenai.

Raudoja spalva, anot 
dr. Kanono, veikia erzina-

DIDŽIAUSIA
NESĄMONE

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 5VINDSOR ST.
CAMBRIDGE, MASS. 

Prieš lietuvių bažnyčią 
Ofiso Tel. TROwbrldge 7880 
Ofiso Tel. KTRkland 9221 
Namo Tel. TROivbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS
I II I ■ ■■■■■!

— Per visą kariuomenėj 
buvimo laiką, skundžiasi 
eilinis Kilpa, — vakar aš 
padariau didžiausią nesą
monę...

— Na, ką jau tokio?
— Išvaliau svetimą šau

tuvą! “K.”
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoji, paramos.

Visi garsinkite* “Darbininke”.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
MT • • *•* * • • m*

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Rea.
564 East Broadvvay,

So. Boston, Mass.

!
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 

GRABORIUS - UNDERTAKER 
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.

258 W. BROADVV AY, SO. BOSTON, MASS. 
telefonas SOUth Boston 4486.

BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
MonteOo, Mass.

i
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16-18 Intervale Street,
k3BUaC90(300a(9C3O0aO000690CKKK9SS0SXX^^
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Kai Saulute Leidos
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Sužvanga sunkūs šarvai,sekė. Jo akių žvilgsnis ne- 
ir Marsas, galingas karo1 pastebiamai praslinko per 
dievaitis pakila... Sužiuro. į žemiau — tarpukalnyj bu- 
Sukietėjusios Marso lūpos diničo pasienio sargybinį, 
prasiskečia, kraugeringai! 
nusišypso. Marsas paten- j 
kintas vaizdu: dunda Eu
ropos ginklo dirbtuvės, 
urzgia lėktuvai, šarvuo
čiai, dygsta parako maga
zinai, banguoja jūros ka
rių... Marsas patenkintas. 
Pakvla iš vakarų pilkas de 
besėlis ir apgaubia Euro
pos padangę. Piktai šnai
ruoja valstybių vadai.

Marsas sujudo...
I.

Lietuva.

užkopia priešingą kalnelį 
ir sustojo prie antrojo 
raitelio. Sargybinis jų ne
matė. Valandėlė praslinko.

i Staiga pirmojo žirgas šo-
1 ko piestu, sutrypė kojo
mis ir vėl nurimo. Tolu- 

jmoje, juodasis raitelis pa
sekė pirmąjį: pakilo jojo 
žirgo kojos, apsisuko ra
tu ir aprimo. Pirmojo rai
telio sveikame veide išsis-

i paudė linksmą džiaugsmo 
Į šypsena. Jo akis it žem
čiūgai linksmai žibėjo. Su
sijaudinęs džiaugsmu pa
glostė žirgą. Staiga vei-

ge_1 das surimtėjo, sustingo... 
saulutės Jo žvilgsnis įsmigo į tolu- 

”, ir jo
i. dešinė, 

sumigo, lėtai slinkdama per balną, j 
" sustojo prie kardo ranke-

Žaviai, žaviai krito 
gūžės vakaro : 
spinduliai... Tyliai, tyliai ™oj stovintį raitelį, 
smuko, leidos už eglyno, i balta pirštinėta 
Ramu. Viskas i___
Tik švelnus vėjelis ir toli-! _ .
mas ežere varlių kvarki J nos. Apkabino. Suspaudė 
mas kartkartėmis 
drumsdavo vakarėlio rim- k<N suskambo plienas kie
tį...

Toli, toli saulėlydžio šoko žirgas lyg pabūgęs 
šviesumoj, ant stataus °entinais suspaustas ir, 
kalniuko, raitelis juodavo. > •; aukštai vakarinės 
It vakaro rimtis stovėjo, šviesumoj sublizgėjo kar- 
jis — nejudėjo. Vien tik ^as! Išsiveržė trimitai... 
vyriško primerktos akys Sustojo, sudrebėjo juo- 
kažką tolumoj stebėjo — dasis raitelis trimitų už-

v •

su. Valandėlė tylos ir, pravir

tas, iš makščio ištrauktas,

Seimininkių Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
81.00. Užsakymus su monev orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 VVest Broad\vay, South Boston, Mass.

valgomųjų daiktų krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

gautas, ir paspaudė žirgą 
— pakilo piestu, jo ranka: 
aukštai, aukštai tik... be 
kardo, ir sužibo ašaros a- 
kyse, skausmas suspaudė 
jo širdį: ilgu, ilgu...

Šoko sargas, tvėrės už 
ginklo, bet jau buvo per
vėlu. Tik trimitai už kal
nelio dar toli, toli gražiai 
irimitavo ir karių kuopa 
liūdnai, liūdnai žavią dai
ną niūniavo. Graudu...

n.
Mirga lenkų legijonai o- 

kupuotoj Lietuvoj... šim
tai jų! Karo stovis! Ad
ministracija sustiprinta. 
Patrulių būriai padvigu
binti. Įtartini asmenys, — 
devynios galybės jų, slan
kioja parūbežio kaimuose. 
Miestuose disciplina — 
geležinė! Karių it musių: 
slenka, eina — patruliuo- 
įa. Jų veidai išbalę, akis 
•šalintos ir žingsniai ne

it virti, tik žvairuoja ir lan
džioja lyg prieš mirtį.

Kiek laiko atgal, Gardi
ne, sprogo ginklų maga
zinas, paskui antras ir 
trečias išlėkė į orą. Ryto
jaus dieną trys tiltai “nu-j 
grimzdo”, ir vienas pulko 
štabas susilaukia “dova
nų”... o saulutei besilei-

1 Idžiant ant Gedimino kal
no kraujas jau tekėjo: 
kas tai lipo į kalnelį — 
bokštą Gedimino, trispal
vę nuimti, salve šūvių jį 
sulaikė ir atskyrė su pa
sauliu amžinai... Ir tik 
kuopoms į vietą atvykus, 
jie it šmėkla dingo tamsu
moje... tik trispalvės vie
toj, mirties ženklas plevė
savo: didi juoda vėliava 
su balta kaukuole prana
šavo priešams jųjų galą...

Ir kaip tyčia, kai čia ne
rimas bujoja — Lietuva 
pasienyj manevruoja! Bu
driai seka, lenkų štabas a- 
noj pusėj vykstančias 
“kovas” ir legionai išsi
tempę laukia pirmutinio 
ženklo. Bet štai vieną gra
žią dieną skardus balsas 
juos pasiekia: tai trimi
tas — baigtos “kovos”! Ir 
stebėjo štabas, legionai, 
didžio džiaugsmo pagauti, 
kaip pulkai lietuvių, — 
devizijos, vieškeliais dul
kėjo... Dulko 1
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PRICE PROTECTIONPLflN
Pasinaudokite apdraudos planu. Užsisaky

kite New England Coke’sy šiandien, kada Coke’- 
sai yra daug pigesni. Tuomi Tamstos sutaupysi
te daug pinigų. Nevėluokite — paduokite užsa
kymą šiandien!

WHITE FUEL CORPORATION
900 East First Street 
South Boston, Mass. 

Telephone SOUth Boston 4500
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sostinė! Amžinai! Amži-

nijos: Lyda - Ašmena -Vi- nas “valio” prikėlė minią 
leika, kraštas džiaugėsi iš svajonės bangų... Lie
jau, krikštauja įgyta nau- tuvis su lietuviu susijun- 
ja laisve... Nors laukai gė! Amžinai! Vilnius — 
kūnais nukloti, bet verta
juk buvo už laisvę tai ati- nai... 
duoti! Ir džiaugėsi ir ver
kė visi, seni ir jauni, dide
li ir maži. Plaukė išlais
vintieji laisvaisiais lau
kais — per girias, upes, 
kalnus į mylimą Vilnių; į 
Vilnių, širdį lietuvių tau
tos, kur sako: du vadai 
atjos. Abu lietuviai, abu 
iš Lietuvos, tik viens — 
laisvos; antras — paverg
tos. Slinko žmonės nėr gi
rias, unes, kalnus į myli-' 
mą Vilnių, paskelbti pa
sauliui jog Vilnius mūs 
buvo, yra ir bus! jog lie
tuviai myli taiką, bet pri
reikus ir karo nepabugs!

* * *
Vilnius...

Ir kai trispalvė ant Ge
dimino kalno kilo, saulutė 
jau leidos... Ir Vadas tarė 
Vadui: “Atmeni tą vaka
rą, tą gražų saulėleidį, kai 
tu ir aš ant kalnelio sto
vėjom, o tarnukalnvį sar
gybinis budėjo?” “Atme
nu brolau... tai buvo gra- 
žus vakaras. Tada, tu ir 
aš tarėm: “Pasiruošę!”

‘Gražus vakaras buvo...’ 
vėl atsiduso Vadas.

I

i ‘Gražus... Kaip šį va- 
, kar...” atsakė antrasis ir 
juodu, orkestrai grojant 

i tautos himną, sužiuro į 
į stiebe plezdenančią šilki
nę trispalvę...

* * *

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Tekphone Columbia 6702 

29 Savin Hill Avenne, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVč.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Ražt. — Ellzabeth Oxalls,

111 H. St. “
Tel. ŠOU

Fln. RaSt. —
29 Whfpple

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staninlinte,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizjrfrdienė,

1512 Colnmbi* Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Januftonlenė,

1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antra utarnlnką mėnesio.

So. Boston, Mass. 
Boston 9282
Marijona Markonintft. 
Avė., Rosiindale, Mnss.

§V. JONO EV. BL. PAšALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svagždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fln. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikls,
109 Bowen St., So. Boston, Mass. 

iMarSalka Jonas Zafkis,
7 W1nfleld St., So. Boston, Mass. 

'Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienĮ kiekvieno mčnesio.

■ 2 vai. po pietą. Parapijos salCJ, 492
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

7:80 vaL vakare, pobažnytin^j 
rainėj.

Visata draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolo raStlnlnkę.

manevrai? Ne. Jų žings- batalionais. Grupių vadai, 
niai skubus — geležiniai; jų ginklai, simbolingi vė
jų veidai rimti — rūpes
tingi; akys žaibuoja — 
pikti; traukia jie visi. Štai 
ir laukas manevrų! o to
liau vieškelis platus... bet 
nestoja! Demarklinija — 
jie žygiuoja! Devizijos 
jų!... į rytus! Vadas moja 
— trimitais trimituoja, 
kareiviai dainuoja:

“Į Vilnių, į Vilnių, 
Į mylimą šalį...” 
Lemiamoji valanda jau 

išmušė!
Lyda

Sudrebė jo okupantai
vieškeliai Išbalo karo vadai! Lietu- 

keleliai, tūkstančių tripia- vĮai staiga perėjo admi-
mi; plaukia dainos tūks
tančių dainuojamos.. Kau
no link, Kauno link! Ir 
saulutei besileidžiant, nu
sileido ir stulpelis dulkių, 
žygiuojančių šukei t a s... 
Toli, toli dar girdėjos dai
na, trimitai... Vakaras, ty
lus vakaras...

Saulutei besileidžiant, 
toli už miškų, upių, lankų 
— Alyte, pulkas vyrų iš
jojo. Tai Ulonai! Tyliai, 
tyliai jie išslinko iš mies
telio ir dingo už kalnelio... 
Kur išjojo? Nieks nežino. 
Sako: manevruoja. Bet... 
Taip į pietus tyliai slenka 
milkas plentu į Seirijus, 
i -eipalingį, Kapčiaimestį... 
Kodėl? Nieks nežino., tik 
ių vadas.

Štai ir Ančia Juodoji! 
Vadas moja, žirgai bren
da, kariai supranta: išmu
šė valanda!

III.
Staiga devizijos susto

jo! Sustingo! Komanda! 
ir vėl sujudo, bet, o Die
ve... į priešinga pusę! Vėl

nistracijos liniją. Perkirto 
Gardinas — Vilnius gele
žinkelio susisiekimą ties 
Varėna ir patraukia į Ly
dą — okupuotosios Lietu
vos širdį, šaltas prakaitas 
ir kurtus dejavimas išsi
veržė Generaliniam Štabo 
Viršininkui, išgirdus: — 
“Ulonai ties Gardinu!” 
Didelės sukilėlių jėgos 
prigelbsti Ulonams. Suki
lo Gardinas, sukilo Seinai, 
sukilo ir visa Suvalkija!!! 
Staiga lenkų viršininkas 
drebančiu balsu sušuko: 
“Į Gardiną! Visos pajė
gos į Gardiną! Laikytis i- 
ki paskutiniojo! Be Gardi
no — viskas veltui! Eva
kuoti Vilnių!!”

Bet jau buvo pervėlu. 
Vos pirmiesiems atski
riems lenkų dalims iš Vil
niaus sujudus, pavergtie
ji it staigi audra, pakilo 
ir nušlavė visus. Lyda, 
Vilnius, Ašmena, Šven
čionys — visas kraštas, 
sukilo! Sukilėliai iš anks
to susiorganizavo. Būriai 
virto pulkais; pulkai —

iiavos šūkiai; greitas bū
rių susisiekimas' aiškiai 
rodo ilgą sukilusių prisi
ruošimą. Šimtai, tūkstan
čiai sukilėlių traukia į a- 
pylinkės miestus, į Vy
riausiojo Sukilėlių štabo į- 
sakytą vietą! Pakely j, 
pulkai susijungdavo! Tūk
stančiai jų staiga puolė 
priešus! Tūkstančius “už- 
migdę”, pasiėmę gruobį, 
slinkdavo toliau!... It gau
ja vilkų: vėliavos sušau
dytos, kruvini, apdriskę, 
nuvargę, slenka, stumias 
vis pirmyn ir tolyn... Bet 
užklupdavo sukilėlius ir 
priešas. Legionai traukda
miesi užeidavo sukilėlius. 
Priešingieji atakuoja. Į- 
vyksta skerdinės! Paverg
tieji brangiai atmokėda
vo... Saulutė leisdavosi, 
kilo ir vėl nusileisdavo, o 
sukilėliai gi, dar kovės... 
Švitravo plienas žaibas ir 
kraujas tyško į šonus, te
kėjo klanais — čiurskėjo 
žemė kraujo prisisunkus, 
bet sukilę laikėsi. Ypatin
gai ties Gardinu kraujas 
tirštai upeliais tekėjo — 
smarkus mūšiai ten ėjo. 
Lenkai nesitraukė. Prie
šingai, gavę paspirties jie 
veržėsi į priekį, smarkiai 
gynė miestą. Tūkstančiai 
krito, bet Gardinas — iš
silaikė.

Gardinas — lenkų ka
riuomenės bazė —centras! 
Gardine įvairūs geležinke
liai susimezga, ginklų cen
tras, tvirtovė! Gardinas— 
raktas Lenkijos kovai 
šiaurėje.

Ir vėl saulutė leidos, kė
lės ir vėl leidos, o lietuviai 
vis dar kovės...

♦ ♦ ♦

Tuo tarpu aukščiau Ii-Į

Išsirikiavusių Lietuvos 
karių šalmai tviska saulės 
spindulių užgauti... Tyliai, 
tyliai sukilėliai, kariai, it i 
rami jura, traukia tyrų 
Vilniaus laisvą orą... Tūk
stančiai jų!... Vakaras ar
tėjo... saulutė jau leidos... 
Dangus giedrus - mėlynas. 
Balandžiai plasnoja aukš
tai...

Garsus kanopų bildėsis 
nutraukė vakaro melan
cholišką rimtį! Minia su
žiuro! Puikus būrelis žir
gais didingai išjojo... Tai 
Lietuvos kariuomenės Vy
riausias Karo Vadas su1 
savo štabu! Staiga iš prie
šingos pusės išsinėrė siau
bingas Vilniaus 
Sukilėlių Vadas! 
bas dar baisesnis: 
juodi, vyrai petingi, veidai 
rūstūs; sėdėjo balnuose 
milžinai.

Abu Vadai ant baltų 
žirgų. Griausmingas karių 
Vadui “valio” i 
laisvame bočių mieste. Pa- adresu: 
našiai sutiko savo Vadą 
ir sukilėliai. Vadai išjoję 
kiek į priekį, staiga susto
jo. Minia, kariai, sukilė
liai — suakmenėjo. Istori
nis momentas. Brangus 
momentas: Kaunas ir Vil
nius susitiko — amžinai! 
Vadai, neatitraukd a m i 
žvilgsnio nuo viens kito, 
lyg apsvaigę, nulipo nuo 
žirgų ir ženge į priekį vėl 
sustingo. Jų akis susitiko. 
Jųjų širdys mušė vieną 
taktą... Karštos, ilgesio a- 
šaros sužibo. Tai buvo 
Lietuvos Vadai! Staiga, 
sukilėlių Vadas lyg per 
sapną, lyg iš skausmo su
šnabždėjo: “Brolau...”,
“Brolau...” susijaudin ę s 
išskėtė rankas kariuome
nės Vadas ir juodu it ma
ži vaikučiai išsiilgę moti
nos, tėvelio 
glėbį. Perkūniškas kariuo
menės - sukilėlių sutarti-

Himno garsai kilo vis 
aukštyn ir aukštyn, o iš- 

, laisvintųjų širdys džiaug
smu plakė smarkyn ir pa- 

i siryžimai augo vis didyn 
ir didyn... Ir Vadai pas
paudė viens kito dešinę.

* * *

Saulutė jau buvo nusi
leidus, kai gusarai užtrau
kė:
“Juodbėriai, galvas aukštyn! 
Vilko maršą droškit kojom ! 
Likit, sesės — mes išjojam. 
Mes tejosim lyg rytojaus. 
O rytoj ugnin!

Julius Stankus L. K.

MISIJŲ REIKALU
Krašto 
Jo šta- 

žirgai

Paskirta du Tėvų Mari- 
" į jonų kunigai misijoms A- 
’' merikoje 

į čiulionis, MIC. ir kun. A. 
Markūnas, MIC. Su misi
jomis pradės važinėti rug
sėjo mėnesį.

Visi gerb. klebonai, ku- 
rie nori gauti misijonierių 

nuaidėjo pragomi kreiptis sekančiu L)«-» ' «
t
Kun. J. Mačiulionis, MIC.. 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

P. S.: Prašome gerb. 
klebonų kaip galima ankš
čiau savo prašymą atsiųs
ti, kad būtų galima geriau 
sudaryti misijų maršrutą.
Kun. J. Mačiulionis, MIC., 

misijų tvarkytojas.

— kun. J. Ma-

puolėsi į

1

L St. LIQUOR STORE JĮ
Parduodam geriausius įvai
rią rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

Pas J. STRIGUNĄ
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Įsigykite

I Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes•

I Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
[ jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymą 

anglą ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

[ Siųskite užsakymus:

j “DARBININKAS”
’ 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

pilietybes katekizmą
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Ispanijoj Ne Demokratija, 
Bet Bolševikų Diktatūra

Bendrafrontiečiai (bolševikai, menševikai, ese
rai) mėgina įtikinti, kad Ispanijos vyriausybės sąsta
te nėra nė vieno komunisto. Kartkartėmis jie net per
spėja pasaulinę spaudą, kad sukilėlių laimėjimas ati
darys kelią sovietams, tuomi norėdami pareikšti, kad 
Ispaniją dabar valdo ne sovietai, bet ten esanti de
mokratinė respublika. Tokia bolševikų taktika savai
me suprantama. Komunizmo obalsis jau tiek nusidė
vėjęs, kad tiesioginiu būdu jis niekur nepriimtinas, 
tad tenka dangstytis “liaudies frontu”, kurs nesusi- 
pratusioms tautoms sudaro pereiginį žingsnį į bolše
vizmą.

Tačiau kas gi tam tikės? Juk Rusijos bolševikai 
prisiuntė Ispanijos vyriausybei kelioliką milijonų do
lerių nuo sukilėlių apsiginti. Tas faktas koaiškiausiai 
parodo, kad Ispaniją dabar valdo sovietai ir ispanų 
tauta nori jais nusikratyti. Ir vėl Prancūzijos bolševi
kai kelia smarkiausias demonstracijas, kad jų vadas 
Blum’as (“prancūzas” su žydiška pavarde!) tuč-tuo- 
jau žygiuotų į Ispaniją ir likviduotų sukilimą prieš 
“demokratinę” vyriausybę. Čia reikia pažymėti, kad 
žodį “demokratija” bolševikai vartoja tik tada, kada 
reikalauja viešosios pasaulio opinijos iš kokios bėdos 
išsisukti. Gi kaip jie ištikrųjų elgiasi su demokratija, 
tegu parodo šitas faktas.

Anais laikais, kada bolševikai tik ką buvo paėmę 
valdžią ir dar nesijautė stipriai Įsikūrę, jie dėl politiš
kų sumetimų leido susirinkti Steigiamajam Rusijos 
Seimui (Učreditelnoje Sobranije). Paskirtoje dienoje 
susirinko visų partijų delegatai į Tavridos palocių, 
apgultą stipria ginkluotų matrosų sargyba. Išrinkta- 
sai preziduoti Černov (eseras) norėjo pasirodyti dar 
raudonesnių už bolševikus ir savo kalboje žadėjo ru
sų tautai viską, ką buvo žadėję bolševikai: taiką, že
mę ir laisvę. Černov, žinoma, norėjo patikti miniai, 
bet užtai nepatiko bolševikams, viena, . kad jis nori 
pasigriebti populiarumą ir suteikti jį eserams, antra, 
kad bolševikai, pirmiau žadėję taiką, žemę ir laisvę, 
dabar, paėmę valdžią, matė, jog nebus galima to vis
ko žmonėms duoti (jie kaip tiktai buvo nusistatę ne
duoti nė taikos, nė žemės, nė laisvės). Tad Černovo 
kalba bolševikams smarkiai nepatiko. Jie šaipėsi, try
pė ir nekantravo, o Leninas tai jau atvirai žiovavo. 
Davę Černovui ir kitiems kalbėti iki vakaro, bolševi
kai pasiuntė ant estrados matrosą Želiezniakovą, 
kurs stačiokiškai pareiškė Seimo prezidiumui, kad 
Steigiamasis Seimas jau baigtas, nes jau vėlu ir jis, 
Želiezniakovas, nori miego. Čemov mėgino protestuo
ti, kad čia laužoma parliamentarinės teisės ir varžo
ma tautos valia, bet matrosas pakartojo savo reika
lavimą ir pagrasino ginklu. Čemov skubotai pasitrau
kė nuo estrados ir visi delegatai taip pat skubotai iš- 
siskyrstė. Bolševikai sveikai nusikvatojo.

Tas faktas buvo nurodymu, kad bolševikų val
džia visur ir visados paneigs demokratiją. Bolševikai 
remia Ispanijos vyriausybę, reiškia, ten valdo sovie
tai. O kur sovietai valdo, ten nė kalbos negali būti a- 
pie bet kokią demokratiją. K.

ūkiškąjį išauklėjimą aiš- faktinai yra antireliginė.! t^- “TioiiJioc ?
kiai pažymėta Kanone Bažnyčios įstatymai drau- A A-rld.LICllCb A lUnidludiiijciua iiiai mau

džia lankyti nekatalikiš-I • -ii ir misrą-i
1113, kur sakoma: i ___

“Tėvams skirta didelė kas neutralines 
pareiga, pagal jų ge- sias (skirtas lygiai katali- 
riausią išgalę, savo vai-įkams ir nekatalikams) 
kams duoti tikybišką ir mokyklas, leisdami vien 
dotovinj išauklėjimą, vyskupams spręsti, kada 
stiprinti jų kūniškas jė- jos gali būti toleruojamos, 
gas, tobulinti pilietišką Tokion Lra+oiiku t-Hvn 
dvasią, ir rūpintis jų 
laikinu gerbūviu”.
Apgailėtina, kad dauge

lis iš katalikų tėvų pamir
šta šventas pareigas, ku
riomis duotų kilnų pasiry
žimą savo vaikams siekti 
tobulybės ir pelnyti amži
nąją laimę Dievo Karalys
tėje. Tėvai taip pat pamir
šta, kad jie bus atsako- 
mingi pas Dievą už savo 
vaikus, kurie buvo pavesti 
jų globai.

Iš katalikų tėvų daugelis 
yra net tokių, kurie rūs
tauja, kad iš nuodėmklau
sio negauna išrišimo, jei 
savo vaikus leidžia į vie
šąsias mokyklas. Kamgi 
čia kaltinti nuodėmklau
sį? Argi Bažnyčia neįsako 
tėvams, kad jų pareiga y- 
ra savo vaikams duoti ka
talikiškąjį išauklėji m ą ? 
Kamgi po kojų paminti 
gyvenimo svarbiausią j į 
uždavinį: “Pažinti Dievą, 
Jį mylėti, Jam tarnauti, ir 
kad paskui pelnyti Dan
gų?”

Čia nuodėmklausis netu
ri būti kaltinamas. O 
Šventoji Bažnyčia turi bū
ti klausoma. Štai, Kano
nas 1374 įsako:

“Katalikai vaikai nepri
valo lankyti nekatalikiš
kų mokyklų... Vien vie
tinis vyskupas gali 
spręsti, taikintis Apaš
tališkojo Sosto nurody-

riausią išgalę, savo vai-!kams
A . a * • — w • Va • '

H

(Saugumo Departamento sur lieka universalus — 
Direktoriaus Povilaič i o tai nacijonalizmas? arba 
paskaitos, skaitytos š. m J 
VIII. 10 d. per radio, sau-’

trauka).

tautiškumas.

Kun. A. T. (Samata)

Į Katalikų Mokyklą
Nedaug laiko belieka,] 

kad tėvai apsimąstytų ir, 
galutinai nuspręstų, į ko-J 
kią mokyklą leisti savo Į 
vaikus. Tačiau, tėvai, ku
rie yra praktiški ir susi
pratę katalikai, nėra abe
jonės, kad savo vaikus 
leis į katalikų mokyklą. 
Jie gerai žino, kad katali
kų mokyklos pirmasis už
davinys yra vaikams, ku
rie pradeda pradinį moks
lą, nušviesti nemirštamo
sios sielos vertybę, juos 
mokinti Dievo pažinimą ir 
mylėjimą. Tai esminė pa
reiga vaikų auklėjime 
tvirtai juose pagrįsti kri-

nacijonalizmo augimą ir 
jo įsigalėjimą. Kominter
nas vienoje iš rezoliucijų, 
kalbėdamas apie nacijona
lizmo augimą Europoje, 
šitaip sako: “Komunistų 
internacijonalo septintasis 
kongresas, pabrėždamas 
fašizmo pavojaus augimą 
visose kapitalistinėse ša
lyse, įspėja prieš bet kokį 
fašizmo pavojaus neįver
tinimą. “Tam “Liaudies 
frontui” sudaryti komin
ternas pirmiausia kreipėsi 
į II internacijonalą, siūly
damas jam tuojau pradėti 
derybas.

“Liaudies frontams” su
daryti kominterno įsaky
mu .. komunistai turėjo 
kviesti ne tik II internaci- 
jonalui priklausančias or
ganizacijas, kurios ideolo
giškai yra priešingos na- 
cijonalizmui. Reikia pasa
kyti, kad bet kokį nacijo- 
nalinį ar tautinį judėjimą 
komunistai, paprastai, va
dina fašizmu. Štai kaip tik 
tokia ir yra tikroji“ Liau
dies fronto” kilmė, kuri 
aiškiai parodo, kas jais 
labiausiai suinteresuotas 
ir kieno iniciatyva jie su
daromi.

Kominternas, nesitikė
damas visose šalyse rasti 
“Liaudies frontų” šalinin
kų, nurodė, kad ten, kur 
nebus galima sudaryti 
“Liaudies frontų” ilges- 

pasitenkinti 
“Liaud i e s

sudarymu, arba 
'i vienai 

Iš slaptų i akcijai pravesti. Vienoje 
ko reikia laikytis. į jato klasinio judėjimo, ar- septintojo komint e r n o | išrezoliucijų kominternas 

“į ma- i įsakmiai kalba apie Ispa- 
tyti kad kominterno kon-: niją. Ispanų komunistams 

( komin- j siūlo sudaryti darbininku 
terno vadų įvairių kalbų ir valstiečių bendras są-

Šį Europoje marksizmui 
nepalankų politinį pro
cesą, aiškus dalykas, la
bai akylai stebi ir studi
juoja kominternas, ta 
tarptautinė komunistų or
ganizacija, kurios tikslas 
yra sukurti pasaulinį gai
srą ir įvesti komunistišką 
tvarką. Tačiau kominter
nas, nuo didžiosios Rusi
jos revoliucijos laikų dė
jęs daug pastangų įgyven
dinti komunizmui kitose 
valstybėse, per ‘kelioliką 
aktyvaus veikimo metų 
nepasiekė teigiamų rezul
tatų ir nepateisino daro
mų išlaidų ir pastangų. 

I Dar toliau. Kominternas 
rektorius profeso- Per šitą laikotarpį įsigijo 

Mykolas Roemeris nemaža priešų. Paskuti- 
veikalo niais metais kominternui 

daug rūpesčių sudaro IV 
internacijonalo atsiradi
mas ir trockizmo plitimas 
įvairiose valstybėse. Tai- 

i gi, kominternas, noromis 
nenoromis, ieškodamas iš
eities iš susidariusios ir 
susidarančios Europo j c 

l politinio proceso marksiz- 
; mui nepalankios diferen- 
cijacijos iš pagrindų pa
keitė veikimo taktiką. Iki 
to laiko kominternas vie
nas buvo varęs revoliuci- niam laikui, 
nimo darbą, nesidėdamas ! trumpalaikių 
su kitomis marksistinėmis: frontų” 

kuria vos gali lygintis so- ar J°ms giminingomis or-! iš viso tik kuriai 
cijalizmas, kaip proletari- ganizacijomis. Iš slaptų akcijai pravesti.

> Tačiau, katalikų tėvų 
svarbiausioji pareiga yra 
savo vaikus leisti vien į 
katalikų mokyklą.

Ir kadangi Katalikų 
Bažnyčia įkūrė savo mo
kyklą, dėl to mokykla tu
ri būti Bažnyčios priežiū
roje. Tai savaime aišku. 
Ir Bažnyčios priežiūroje 
visada yra tikybos dėsty
mas, dorovės dalykai, mo
rališkas ir katalikiškas 
auklėjimas, ir visa tai, 

! kas sudaro mokyklos ka
talikiškumą. Šie visi kal- 
j barnieji dalykai savaime 
pridera Bažnyčiai. Todėl, 
ir Popiežius Benediktas 

jXV rašė: “Jų (vyskupų) 
yra dalykas išleisti tam 
tikros taisyklės, kurių tu
ri uoliai laikytis mokyto
jai katalikai katalikiškos 
mokyklos dalykuose”. O 
dabartinis Popiežius Pijus 
XI sako: “Labai svarbu 
gimdytojams neužmiršti 
to, kad turėdami teisę ir 
priedermę gerai išauklėti 
vaikus, to dalyko padaryti 
negali, nesilaikydami vys
kupų ir dvasiškių nurody
mų, o taip išauklėję vai
ką, daug gera padarys 
Bažnyčiai ir valstybei”.

Taigi, tuose visuose da
lykuose vyskupijos gany

tojo, būtent, vyskupo ga
lutinas sprendimas duoda
mas klebonams, kurie pa
reiškia ir aiškina tikintie
siems, T 

mais, kokiose apystovo- Dėl to, katalikams tėvams i foa didysis XVIII-jo ir XX kongreso rezoliucijų 
se ir kokiais sumeti- šventoji Bažnyčia, visų'am^iaus pradžios demo- ty^i kad kominternc 
mais katalikų vaikai lei- mūsų Motina, uždeda pa- • kratinis judėjimas, kurio gresas, išklausęs J 
ūžiami lankyti _ tokias reigą, kad savo vaikus lei- aįgkios žmoniškos tezės y- terno vadų įvairių kalbų ir valstiečių bendras są-
mokyklas, kur būtų lai- stų vien į katalikų moky- naciionalizmo sloDina- taktikos pakeitimo klausi- jungas.svi ir apsaugoti nuo su-klą. Tat, reikėtų suside-nacl^a™1 ^S.imais, įsakė visu kraštu Visai kitu receptu ko-
kla.d.n.mo pavojų”. nnti su Katalikų Bažny-‘r_J. _ ZL.1" tau nistn vodnvvh a m s;minterr
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mais katalikų vaikai lei
džiami lankyti tokias

Paskutiniais laikais Eu
ropoje ryškiai pastebimas 
dviejų politinių frontų su
sidarymas: iš vienos pu
sės — marksistinio, o iš 
antros — nacijonalistinio. 
Marksistinį frontą sudaro 
komunistai ir kitos mark
sizmo ideologijai artimos 
organizacijos bei grupės. 
Antrąjį, nacijonalisti n į 
frontą sudaro įvairios na- 
cijonalisnės organizacijos 
bei grupės ir, apskritai, vi- 

' sos organizacijos, kurios 
yra antitezė bet kokiam 
socijalizmui. Mūsų univer
siteto ] 
rius 
savo “Valstybės” 
II tome 208 pusi., kalbė
damas apie nacijonalizmą. 
sako: “Socijalinis nacijo- 
nalinių tautų reiškinys y- 
ra senas, bet niekuomet 
praeityje jis nebuvo pa
siekęs tos reikšmės ir ga
lios visuomenėje, kurios 
jis yra pasiekęs ypač nuo 
XIX amžiaus ir mūsų lai
dais. Nacijonalistinis judė
jimas tapo vienas galin
giausių ir ryškiausių soci- 
jalinių veiksnių ir išaugo 
į politinę jėgą — vieną žy
miausiųjų pasaulyje, su

• v
I

komunistų vadovyb ė m s' minternas savo rezoliuci- 
Tačiau reikia pasakyti, tuojau pradėti derybas su jose siūlo dirbti savo na- 

• I C* riį 1 i rt -u “W r* i 1 «"» TV^ C* I y 1 -u o Z-O u « «

čios parėdymu, ir atsimin- spalva nudažomos
ir ti, ką Išganytojas yra pa- Tačiau reikia p ’-y* .................

: ‘Jei... “nepaklau- kad nacijonalizmo augi- marksistinėmis ir joms gi
mas įvairiose valstybėse ciningomis organizacijų

Pati mokykla turi būti 
suderinta su šeimos i 
Bažnyčios lavinimu. Su reiškęs: 
šitais principais yra nesu- sytų Bažnyčios, tebūnie... 
derinta neu.tralinė ar pa- kai pagonis ir muitinin- 
saulinė mokykla, kuri kas” (Mat. XVIII, 17).

Kas Tie Mokslininkai?

kščioniškąjį būdą, sutvir
tinti valią ir dorovinę są
žinę.

Jokia kita pareiga taip 
tvirtai neriša tėvų, kaip 
atitinkamo mokslo ir iš
auklėjimo davimas savo 
vaikams. Tuo atžvilgiu 
Katalikų Bažnyčia tvirtai 
stovi ir nemaino savo už
imamos vietos. Tai be ga
lo svarbi pozicija. Tai vi
sa galima įterpti vienan 
šūkin: “Katalikų vaikai
turi eiti į kataliku mokyk
lą!”

Katalikų tėvų pareiga 
savo vaikams duoti kata-

» J

Į 
i | i

Dar, kaip pasaulis stovi, nebuvome turėję 
tokio didelio pažangumo įvairiose mokslo! 
šakose, kaip šiais dviem paskutiniais am-j 
žiais. Ko nesurado žmogaus protas šiais lai-' 
kais? Kur tik pažvelgsi, visur pamatysi mil-! 
žiniškus proto stebūk’us. Kad atsikeltų iš Į 
šaltos žemelės tie žmonės, kurie gyveno 
prieš porą šimtų metų, tik pamanykime, ką 
jie pasakytų, patekę į kurį nors Amerikos 
didmiestį, sakysim, į New Yorką, kur gyve-! 
namų triobėsių viršūnės paskendę debesyse, 
kur 100 mylių greitumu per valandą miesto 
gyventojai, įsisėdę į traukinius, landžioja ur
vais, iškastais po visu New Yorko miestu ir 
net po upių ir jūrų dugnu?! Ką tas žmoge
lis pagalvotų, įvestas į kurį nors fabriką, la
boratoriją ir įvairias mokslo įstaigas? Jo 
galva imtų svaigti, jis apalptų iš nusistebė
jimo ir nuovargio ir sakytų: “Leiskite mane 
atgal į mano tėvelių kapus, nes jau nebepa
žįstu tų vietų, kurias palikau, nebe tas pa
saulis iš kurio kadaise išėjau”.

Taip. Didelę pažangą padarė žmogus per 
tą trumpą, palyginamai, laiką, bet kartu pa
pildė nedovanotiną ir apverktiną klaidą: 
pradėjo apleisti visokio mokslo ir išminties 
šaltinį savo Viešpatį ir Sutvėrėją, manyda
mas, kad visa iš aiškins savo proteliu. Už 
tat pasaulis ir neranda niekur laimės, nes 
apleido laimės Davėją. Kas iš to, kad žmogų 
traukinys greičiau nuvež, negu jis savo ko
jomis nueis, kas iš to, kad jis orlaiviu pers- 
kris Atlantiko vandenyną, arba, kas jam iš 
to, jeigu jis technikos ir visokio mokslo ste
buklais pavartos savo gyvenamui namui, ap- 
sirėdymui; įsitaisys visus gulėjimo, valgio 
patogumus, galutinai sužinos, kiek yra 
žvaigždžių ant dangaus, o gal net ir ant jų

I

riams kolonijinėse ir pu
siau kolonijinėse šalyse.

yra nevienodas. Tačiau to mis sudaryti vadinamiems Čia kominternas siūlo su- 
proceso vienos bruožas vi- “Liaudies frontams” prieš (Tęsinys 5 pusi.)

nulėks, bet tie dalykai jam neduos jokios 
laimės, nes jis jaučiasi viduje susikrimtęs, 
tuščias, nedoras, jo širdį spaudžia ilgesys jo 
gerklėje sustoja net saldžiausias kąsnis... 
Dėl to mes matome daugelį iš tų garsiausių 
pasaulio išminčių, galiūnų, milijonierių bai
giančių savo gyvenimą savižudybe.

Viešpats Dievas yra visokio mokslo ir iš
minties šaltinis, dėl to tikinčiam mokslinin
kui visi tie išradimai ir mokslo dalykai dar 
labiau padeda prisiartinti prie visų daiktų 
Kūrėjo ir pirmosios priežasties. Tik tikin
čiam mokslininkui aišku, dėl ko iš supuvu
sio grūdelio išauga nauja gyvybė, jis tik vie
nas gali išaiškinti, dėl ko duona, bulvės, pie
nas ir įvairios daržovės persimaino žmoguje 
į akis, dantis, kaulus, nagus ir liet plaukus, 
jis tik vienas pajunta nematomą ranką, kuri 
tvarko, veda ir gaivina visą matomą ir ne
matomą pasaulį. Jis taip pat supranta, kie
no protas ir išmintis surėdė ir sustatė dan
gaus kūnų milžinišką sistemą. Tikintį mok
slininką ir pievos gėlelė, ir dangaus žvaigž
delė pakels prie maldos, nes vienas ir tas 
past visų daiktų Kūrėjas yra tos gėlelės ir 
tos žvaigždelės Alfa ir Omega: Pradžia ir 
Pabaiga.

Štai, kaip gražiai garsusis dangaus kūnų 
tyrinėtojas Kepleris meldžiasi: “Viešpatie, 
dėkoju Tau, kad leidai man džiaugtis ir stip
rintis sustojant ties Tavo darbais... Didelis 
yra mūsų Viešpats ir didėlė yra Jo galybė ir 
išmintis be skaičiaus. Dangau, saule, mėne
si, ir jūs, planetos, skelbkite Jo garbę, bet 
kuria kalba, kuria galėsite išreikšti savo 
jausmus... O tu, mano siela, giedok garbę 
Viešpačiui, tavo Kūrėjui, nuolatos^ kol būsi 
gyva”.

Paskaitęs tuos mokslininko žodžius, pa
galvok apie kurį nors šių dienų laisvamanė- 
lį, kuris įsirėmęs, pasipūtęs, pūkŠtauja prieš

• v

patį Dievą: “Ką, girdi, jūs, neišmanėliai, dar 
tikite į kokį ten Dievą. Ar jūs dar nežinote, 
kad mokslas jau viską išaiškino, o jeigu ko 
negali dabar tai po šimto metų išaiškins. Aš 
girdi, jau apsišviečiau, o jūs dar vis tose se
novės tamsybėse vaikščiojate ir klausote ku
nigų apgavinėjimų”.

O, vargšeli, vargšeli, kad tikro mokslo 
paragautum, tai su garsiuoju visų amžių 
mokslininku ir filozofu Augustinu pasaky
tum: “Aš žinau tik tai, kad nieko nežinau!” 
Nes juo labiau žmogus mokosi, tuo labiau 
pamato savo nežinojimą. Garsusis skruzdė
lių tyrinėtojas jėzuitas Wasmanas, su ku
riuo man teko laimė tam pačiam universitete 
po vienu stogu gyventi (jis mirė keli metai 
atgal) nepabaigė tyrinėti per savo ilgą gy
venimą (70 metų) net vienos skruzdėlės ko
jelės, ar mažo ūselio, o apie skruzdelių gyve
nimą ištisas knygas parašė, kurių, kaip pats 
išsireiškė būtų apie 10 kilogramų... Taip, jis 
nepabaigė tyrinėti, bet dar tą patį dalyką 
tyrinės jo sekėjai šimtus metų ir vis dar su
ras iki šiol slapčiausių dalykų iš skruzdėlių 
gyvenimo, kuris toks pats jau buvo net prieš 
kelis tūkstančius metų, tik žmogus nežinojo.

Neseniai laikraščiuose buvo pagarsinta 
žinia, kad atomui tirinėti yra pagamintas di
džiausias mikroskopas, panašus dangaus 
kūnų tyrinėjimo aparatui teleskopui, tik dar 
labiau sudėtingesnis. Ir čia ant to mikros
kopo rengiasi uždėti mažiausią dulkelę, va
dinamą atomą, iš kurių susideda visi daik
tai ir mūsų kūnas ir ten pradės tą atomą, 
skaldyti į elektronus ir galutinai atsidarys 
dar didesnė mokslo bedugnė apie dulkę, ku
ri taip, rodos, bereikalingai ant mūsų stalo 
nukrinta, ar į nosį ir į plaučius įlenda, o šv. 
Raštas kasmet Pelenų dienoj net kiekvienam 
žmogui primena: “Atsimink, žmogau, jog 
dulkė esi ir į dulkę pavirsi!” Taip! Tikrą

w •
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve- 
| das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus 

— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St, Worcester, 
g Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonwealth Avė., VVorcester,
|j Mass.; M. Urmonlenė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
į|i Juškaitis — Redaktorius, 423 tVindsor St., Cambridge, Mass.

A. L. R. K. PIL. BLAIV. SUSIV. SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS SEIMAS

Šiuomi skelbsime jogei A. L. R. K. Pil. Blaiv. Su
sivienijimo 25 metų Jubiliejinis Seimas įvyks Šv. 
Kazimiero Parapijos salėje Worcester, Mass., sekma
dienyje spalių 25.

Visos Pilnųjų Blaivininkų kuopos raginamos pri
siųsti į Seimą kodaugiausiai atstovų. Pavieniai, pro
fesionalai, kuriems Blaivybės idėja brangi, širdingai 
kviečiami Seime dalyvauti.

Ruoškimės prie šio Jubiliejinio Seimo visi. Lai 
jis atbudins visas užsnūdusias Blaivininkų kuopas ir 
paskleis Blaivybės veiklą koplačiausiai;

Kun. Step. Kneižis, Dvasios Vadas
Kun. A. švedas, Pirmininkas 
V. J. Blaveckas, Raštininkas.

P. Malinauskas

Prie Mašinos Nasrų
Gailiai staugdamos švil-j 

pė fabrikų sirenos, šauk-! 
darnos darbininkus į dar
bą. Švilpuko garsai aki
plėšiškai skverbėsi į kiek-, 
vieną darbininkų kvartalo, 
namelį, žadindami iš sau- i 
daus miego jaunus ir se
nus darbininkus, visą dar
bo kariuomenę. Sukrypu
sių namelių židiniuose iš
kilo melsvų dūmų stulpai
— tai ruošia pusryčius iš
einantiems į darbą.

— Motin, kelk Stepą į 
darbą! — paragina žilas 
senukas, virtuvėj triūsian
čią šeimininkę.
— Spės. Dar neišsimie

gojęs. Matei kada parėjo.
— atsako senukė ir eina 
prie vienintelio sūnaus lo
vos — jų senatvės para
mos.

I

— Dieve, koks jis susi- ‘
baigęs, — pusbalsiu šnibž-I stiklą, išeina, 
da motina ir judina sūnuj — Valgyk, Stepuk! 
už peties. — Kelk, Stepuk, šaukia motina, 
pusryčiai ant stalo. I — Nenoriu!

Stepas dirbo medžio ap
dirbimo fabrike mašinin
ku - šlifuotoju. Gaudavo 
po 10 litų per dieną, o 
kartais su viršvalandžias, 
ir daugiau išvarydavo. 
Stepas darbininkų buvo 
mylimas. Fabriko admini
stracija Stepą mylėjo, 
kaip sąžiningą darbinin
ką. Tik paskutiniu metu 
Stepas susidėjo su kažko
kiais draugais, ir kaip tik 
gauna algą, girtauja po 
keletą dienų. Fabriko ad
ministracija Stepą paste
bėjo darbe pagirio jantį, 
nejudrų. Kartą pusgirtis 
vos tik pirštų neįkišo tarp 
mašinos dantračio. Tik 
spėjo sustabdyti mašiną 
vyriausias meisteris. Tą 
įvykį matė ir fabriko ve
dėjas. Bet Stepui nieko 
nesakė. Manė paskutinis 
kartas.

Vieną rytą Stepas atėjo 
į darbą dar girtesnis. Net 
draugų nepasve i k i n o. 
Svirduliuodamas paleido 
mašiną 
vietoj 
nutarė
Kieme sutiko vedėją.
— Tai ką, Stepai, girtas? 

— pažino vedėjas.
— Ne. Taip nesveika, — 

mėgino teisintis.

v •
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ko pusiausvyros ir krin-!jų vyko ūkininkai į atlai- 
ta... tiesiog mašinai į nas- dus, kur galėjo susitikti 
rus. su savo artimiausiais ir

Stepas pasveiko, nors pasikalbėti apie karo var-i 
kairiosios rankos trys pir
štai buvo visai sutrinti.I
Parėjęs iš ligoninės susti
prėjo ir vėl stojo dirbti 
ton pačion vieton su są
lyga, kad negers. Nelai
mingas atsitikimas Stepą 
išgydė nuo girtavimo ir 
girtaujančių draugų. Ne
trukus jis vėl atgavo visų 
pagarbą, o 
vams liko tikra parama 
senatvėje. “D.”

Į

ir palikęs savo 
kitą darbininką 
eit “pasitaisyt”.

Kas Tie "Liaudies [Frontai”

LIŪDNA RUGIAPIŪTĖ
LIETUVOJE PRIEŠ 20 

METO
V

Tenka pažymėti, kad ko- 
minterno taktikos pakeiti* 
mas rado nevienodą at* 
garsį įvairiose valstybėse, 
ir dėl to daugelyje valsty* 
bių socijalistinės ir II in* 
ternacionalui priklausan* 
čios organizacijos nesilei* 
do į derybas su kominter* 
nu dėl “Liaudies fronto” 

, sudarymo. Iš kominternoi 
duomenų matyti, kad 1935 

, m. rugsėjo 25 d. komunis
tinio interriacijonalo vyk
domasis komitetas yra 
kreipęsis į socialistinį dar
bininkų internacion a 1 ą, 
siūlydamas sudaryti ben
drą veikimo sutartį kovai 
prieš Italijos karą Abisi
nijoje. Tais pačiais metais 
spalių 12 d. Belgijoje, 
Briuselyje, posėdžiavo so
cialistinis internacijonalas 
ir komunistų internacijo- 
nalo pasiūlymą atmetė, 

i Posėdyje dalyvavo Angli
jos darbo partijos ir Olan
dijos, Švedijos, Danijos ir 

: Čekoslovakij o s socialde
mokratų partijos atstovai. 
Iš to matyti, kad komin- 

i ternui “Liaudies frontas” 
kurti sunkiai vyksta.

Į kominterno taktikos 
pakeitimą ir “Liaudies 
frontų” sudarymą reikia 
žiūrėti kaip į komunizmo Vokietijos laukų k-

. ’ Gali būti, laikinai kai 
L.i' kuriose valstybėse “Liau

dies frontų” šalininkai ir 
gali pavaldyti kurį laiką 
bei padaryti vieną kitą 
ryškesnę reformą, tačiau 
“Liaudies frontų” inicia
torius (kominternas) tuo 
nepasitenkins, — jis žengs 
toliau. Ten, kur yra suda
ryti marksistų vadovau
jami “Liaudies frontai”, 

i be abejojimo, auga ir ki* 
tos jėgos, tiems “fron-

(Pradžia 4 pusi.)
daryti antiimperialistinius 
“Liaudies frontus”. Tam 
tikslui esą reikalinga į- 
traukti masės į tautinio 
išsivadavimo sąjūdį ir ak
tyviai dalyvauti nacijona- 
iiniame judėjime.

Reikia pasakyti, kad ge
rai pastudijavus VII ko- 
minterno kongreso dar
bus, priimtas rezoĮiucjjas

I

gus. Daugumas ūkininkų 
tais laikais kenti didžiau
sią baimę nuo vokiečių 
žandarų ir ši baimė reiš
kėsi visur, net atlaiduose. 
Mariampolės vokiečių ka
rinės žvalgybos skyrius, 
kuris sekė ar vietos žmo- 

! nes nedaro kokį suokalbį 
prieš okupantus, sužino-

seniems tė-; jęs, kad Sasnavoje bus at
laidai, tenai nusiuntė savo 
agentus. Vienas iš tokių ir stebint “Liaudies fron- 
agentų buvo žydelis, vadi- tų” sudarymus bei įvykius 
namas “Zoropki”. Jis at
vykęs į Sasnavą vaikščio
jo tarp susėdusių ir besi
šnekučiuojančių ūkininkų. 
Tačiau ūkininkai “korop- 
kę” pažino esant atsiųstą 
okupantų žvalgybos ir jį

j vyrai gerokai apkūlę iš 
Sasnavos miestelio išvarė.

Po to netoli bažnyčios 
keliolika senesniųjų žino-

| mų peštukų susimušė ir 
kilo triukšmas. Apkultas 
vokiečių agentas “Zorop
ki” tuojau pranešė apie į- 
vykį artimiausiems žan
darams, o pastarieji tele- 
fonavo į Mariampolės ka
ro komendantą esą Sasna-

i voje susirinko 4000-5000 
ūkininikų ir organizuojasi 
eiti nugriauti vokiečių o- 
kupacinę vyriausybę. Per 
kelioliką minučių Mariam- 
polėje kilo sumišimas. 
Vietoje pakankamai jėgų 

i nemūta, kad galėtų at- 
! remti tokią žmonių minią. 
Gi pagaliau okupantai nei 

! nežinojo apie vadinamų 
Sasnavos sukilėlių apsi
ginklavimą. Vis dėlto iš 
Mariampolės į Sasnavą o- 

: kupantai pasiuntė atski
ras pėstininkų kariuome
nės dalis. Vakare Sasna- 

! vos apylinkėje atvykę keli 
! okupantai pradėjo gaudy- 

. Į ti ūkininkus. Daug jų va-

tikrai liūdną 
Tada jau ant- 
Lietuvoje šei- 
vokiečiai. Dau-

1916 metais Mariampo- 
iės apskr. Sasnavos valse, 
pergyveno 
rugiapiūtę. 
rus metus 
mininkavo
gumas ūkininkų neturėda
mi duonos laukė rugiapiū- 
tės. Tačiau rugius kirsti 

o buvo nelinksma. Mat, pa
gal vyriausiojo vokiečių, 
rytų fronto vado įsakymą, 
ūkininkai iškultus javus 
turėjo atiduoti okupacinei 

— Nepasakok niekų. Aiš- vyriausybei. Kiekvienam 
kiai girtas. Geriau šian- šeimos nariui tais laikais 
dien eik išmiegoti ir dau- begalima 
giau girtas neateik. Ki
taip susipyksim, — pa
reiškė vedėjas nueidamas.

Bet Stepas nepaklausė, 
į Nuėjęs “pasitaisė” ir grį- 
; žo į darbą. Paleido maši
ną pilnu greičiu, kad net 

i nespėjo jam medžiagą pa- 
davinėt. Stepas žiūri ir 
šypsosi. Stiklinės akys 
kaip per miglą mato laks
tančius mašinos voliukus

Stepas ilgai žadinamas, 
I pramerkia nuo alkoholio 
išpurtusias akis.

— Ar jau laikas? Po vel
nių, nė išsimiegoti nega
vau. Et, gyvenimas... Kaip 
šunies.

Stepas apsirengia ir 
svirduliuodamas nueina 
praustis. Senukas žiūri į 

i sūnų. Atsimena savo jau
nystę, atsimena, kad jis 
taip pat gėręs, bet su sai
ku, ne taip kaip Stepas, ir 
neiškentęs, sako:
— Mesk tu nors kartą 

tuos draugus ir girtavi
mą. Jie tavęs į gerą ne
prives. Į ką tu dabar pa
našus. Atmink...

— Nieko nesupranti, tė
vai, — numoja ranka Ste
pas. — Aš pats žinau, ką ir žybčiojantį piūklą. 
darau, — ir užuot pusry- Negerai padėtas medis 
čių, išgėręs šalto vandens mašinoj pasiskersu o j a,

pašoka ir nesiekia piūklc. 
Stepas pastebi. Prišokęs 
pastumia medį, pats pa
svyra prie piūklo, neišlai-

i

i

i

Ispanijoje, darosi aišku, 
kas sukėlė ispanų tautose 
tokį žiaurų pilietinį karą. 
Nuo š. in, pradžios “Liau
dies fronto” vyriausybės 
sudarymo iki birželio mė
nesio Ispanijoje buvo su
naikinta 160 bažnyčių, Į- 
vyko 251 susirėmimas 
tarp politinių priešų ir tų 
susirėmimų metu 269 
žmonės buvo užmušti, 
1287 — sunkiai sužeisti. 
Dabar aukos skaitomos 
jau tūkstančiais.

i

buvo pasilikti, 
tik po pusę svaro grūdų 
vienai dienai.

Suvalkiečiai tais metais 
nukirtę rugius, kiek leido 
sąlygos, vis dėl to ruošė 
pabaigtuves. Žinoma, ant 
pabaigtuvių stalo nesima
tė nei sviesto, nei sūrių 
ar skilandžio,- o buvo tik
tai paprasta juoda duona, 
pienas, vaisiai ir naminė 
gira. Bet kantrūs suval
kiečiai džiaugėsi ir tuo. 
ką turėjo.

Jau daugumas ūkininkų 
buvo suvežę rugius, kai 
Sasnavoje pasitaikė atlai- rėsi tiesiog į Mariampolę. 
dai. Netik iš Sasnavos, Pagaliau, stiprus kariuo- 
bet ir iš gretimųjų parapi- menės būrys iš kelių pusių

mokslą pažinsi ir tapsi tikras mokslo galiū
nas, kada atsistosi prieš neišmatuojamą 
Dievo Išmintį, kuri surėdė dangų ir žemę ir 
su Jeremiju pranašu galėsi ištarti: “A,A,A, 
Viešpatie Dieve, štai nemoku kalbėti!” (Jer. 
1, 6).

Jeigu materijaliniame pasaulyj mokslas 
bejėgis išrišti gyvybės klausimą, elektros e- 
sybę, gamtinius radio stebuklus ir net mažo
sios dulkelės didelę panašią į saulės, siste
mą, tai ką gi mokslas gali pasakyti ir išaiš
kinti dvasinę ir moralinę žmogaus gyvenimo 
pusę? Čia tik su žymiausiu praėjusio am
žiaus (mirė 1884) chemiku Jonu Dumasu 
galime ištarti: “Mokslas to negali žinoti; o 
jeigu kas nors tvirtintų priešingai, tai aš, 
Mokslo vardu, turiu jam kategoriškai pasi
priešinti”, o chemikas prancūzas Povilas Sa- 
batier, Nobelio premijos laureatas dar pride
da: “Tik pusmoksliai ir mažo išsilavinimo 
žmonės tikėjimo dalykuose darosi visa žiną”.

Šių laikų ir yra didžiausia nelaimė, kad 
kiekvienas savotiškai kraustosi iš galvos. 
Pradeda tiesą vadinti melu, o melą tiesa. 
Panašus darosi į tą reginį koks buvo ka
daise, statant Babilonijos bokštą, kur įvyko 
kalbų susimaišymas. Tai taip vyksta šiais 
laikais su mokslininkais. Net sarmata kar-' 
tais vadinamo mokslininko ar pedagogo pa
imti į rankas knygą. Kokių ten nesąmonių 
prirašyta. Tiesiog pakasami šeimynos, vals
tybės ir visuomeninio gyvenimo pamatai. 
Protaujantis žmogus mato, kad vedama prie 
absurdų, tiesiog kvailysčių. Nu, ne! Girdų 
tai mokslo paskutiniai išradimai. Sakysim; 
žydelio Markso, Hėgelio ir kitų neva moksli
ninkų teorijos buvo pradėta vykdirtti Rusr- 
joj. Nuosavybės nereik, šeimyninio gyveni
mo nereik, Dievo įsakymų nereik, Bažnyčias 
griauk, kunigus žudyk, tie visi dalykai, gir
di, priešingi žmogaus gyvenimui. Ir štai po 
visų neroniškų bandymų Rusijos vadai grįš-

ta vėl prie senovės palikimų. Tik neseniai vi-! 
soj Rusijoj buvo atšvęstas iškilmingas de-| 
šimties metų jubiliejus nuo to laiko, kai bu
vo legalizuotas negimusių vaikelių žudymas 
ir laisvoji meilė, jau šiandien girdime: Rusi
ja išleido naują konstituciją, kur griežčiau
siai uždraudžiami abortai, užginama laisvo
ji meilė, vietoj kurios įsakoma šeimynoje 
turėti mažiausiai 7 vaikus. Tai dėl ko nerei
kėjo iš karto paklausyti Bažnyčios? Juk tai 
josios tuoksiąs!

Pasaulis kunkuliuoja^ maišosi, verda, lyg 
toj jutoj bangos mėtosi, putoja, bet tik tas 
keleivis nepaklys, kuris įsižiūrėjęs į aušrinę 
žvaigždelę, laikysis tiesaus kelio išbus laive 
ir klausys kapitono. Ta aušrinė žvaigždelė ir 
tas tiesusis kelias yra mūsų motina Bažny
čia su savo amžinu, nešimainomu, paties 
Dievo apreikštu mokslu. Popiežius yra to! 
laivo kapitonas, kuris praneša apie gręsian
čius pavojus ir ragina visus laikytis vieny
bės;

Štai mūsų Bažnyčios Vadas dabartinis 
Popiežius Pijus Xl gegužės 24 d. 1931 me
tais išleido raštą “Scientiarum Dominus”, 
kuriame aiškiais žodžiais praneša, kad šių 
laikų mokslai daugumoj yra paėmę tik tie
sos gaubtuvą, bet po tuo gaubtuvu talpina 
negirdėtas klaidas, kurios veda pasaulį prie 
šlykščiausių absurdų ir kvailysčių. Mokslas,’ 
sako popiežius, tik tada yra gražus dalykas, 
kada jis nesipriešina tikėjimui, nes Dievas 
yra visų mokslų šaltinis, ir kada tas moks
las rahka į ranką eina su Dieviškuoju moks
lu., atneštų per mūsų Išganytoją, kuris yra 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. (Jon. 14, 6.).

Bažnyčia visados btivo mokslų skelbėja ir 
palaikytoja ir didžiausi mokslo genijai, iš
radėjai daugumoj yra buvę ar tai kunigai, 
vienuoliai, katalikiškų įstaigų profesoriai 
arba šiaip gilaus tikėjimo asmehybės, bet

i

Bažnyčia nieku būdu negali pakęsti, kai ma
to ir amžiais patiria, jog kai kurie moksli
ninkai tokius brangius ir garbingus moks- sūnus Jonas, 
lūs, kaip filosofiją, etnologiją, mediciną, ‘ 
gamtos mokslus, ekonomiją ir kitus paver- ko, kad jo tėvui tekę per 
čia žmonijos suklaidinimui. Užtenka prisi
minti enciklopedistus, darvinistus, kantis- 
tus, marksistus ir daugybę kitų klaidintojų 
ir suklaidintų, tuojau pajusime didelį pasi
gailėjimą besiblaškančios didžiulės minios.

apsupo Sasnavą, kur pra
sidėjo suėmimai. Išgąsdin
ti ūkininkai kur kas įma- 
nė slėpėsi, nes tuo laiku 
pasklydo žinia, jog vokie
čiai atvyko į Sasnavą pri
sirinkti tvirtų vyrų, reika
lingų 
darbams. Jau baigė temti, 
kai okupantai vežė nekal
tus ūkininkus. Nors jie 
suėmė nemažą skaičių ū- 
kininkų, tačiau okupan
tams atrodė, kad jų dar 
per maža. Tad pas apylin-i 
kės ūkininkus prasidėjo 
kratos. Be kitų Sasnavos 
apylinkės ūkininkų, vokie
čiai suėmė ir ūkininką 
Rūškį, kurio žemė prieina 
prie Sasnavos bažnytkai
mio.

Rūškys su kitais ūkinin- tams” priešingos. Šį teigi 
kais buvo nugabentas į mą patvirtina paskutinie 
Mariampolės 
Nemažas skaičius suimtų
jų jaunų atsidūrė koncen
tracijos stovyklose Vokie
tijoje. Ūkininko Rūškio 

dabar val
dantis savo tėvo žemę sa-

I

t

t

gyventi daug valandų. Jį 
visai nekaltai suėmę ir į- 
metę į kalėjimą. Vėliau jis. 
— sūnus su motina turėjo! 

Dieviškoji Išganytojo Širdis gailisi išalku- c^ug vargo, kol suimtąjį j 
sios minios. (Plg. Luk. 9, 12...) liepia, kad tėvą išpirkę iš kalėjimo. į 
apaštalai duotų jai duonos, tai taip dabar Esą tekę kviestis pas save 
minių Mylėtojas ragina visus artintis prie į ūkį vokiečių žandarus ir 
Bažnyčios aruodų ir šaltinių ir čia pasisem- jų viršininkus. Jiem kep
tų tikrojo mokslo bei gyvybės vandens.

Tam tikslui šiais metais šv. Tėvas skiria' 
visą rugsėjo mėnesį, kad katalikai, kurie jau 
buvo beužsikrečią klaidingomis teorijomis ir 
visokiomis pasaulio lygintojų mintimis, kuo 
greičiausiai susiprastų ir grįžtų prie tikrojo 
mokslo šaltinio, kuris teka per Dieviškosios 
Išminties koštuvą, kur niekada negalima su
klysti ir būti suklaidintu. Gi pamaldesnėms 
sieloms, kaip Maldos Apaštalystės nariams 
ir Jėzaus Širdies garbintojams,. Šv. Tėvas 
uždeda pareigą per visą rugsėjo mėnesį kas
dien melstis ir priimti šv. Komuniją, kad 
gailestingasis Dievas, visų mokslų Viešpats, 
atvestų i tiesos kelią visus sukLydėliųs moks
lininkus, o katalikus mokslo žmones apsau
gotų nuo galimų suklydimų. Kad pagaliau 
nuolankumas, tikėjimas ir meilė viešpatau
tų mokslininkų mintyse, širdyse ir gyveni
me. Visos pasaulio ihokyklos, universitetai, 
rašytojų minios, laikraščių redaktoriai, įvai
rių sistemų ir teorijų Vykdintojai, valstybių 
tvarkytojai ir vadai, visi, o visi, kurie vienu 
ar kitu būdu yra susiję su mokslu ir teori
jomis, pavedami yra tikinčiųjų maldoms 
rugsėjo mėnesį.

Kun. J. Bružikas, S. J.

davę viščiukus, valgydin-
1 davę sviestu, kiaušiniais, 
o ne kartą tekdavę parū
pinti ir stipresnio gėrimo. 
Pagaliau, vokiečiai iškan- 

j kintą ūkininką Rūškį iš 
kalėjimo paleido. Jis visą 
laiką sirgdavo, nes atsi
liepdavo kalėjimas ir per
gyventos sunkios kankini
mo dienos. Tsb.

kalėj imą. ji Ispanijos įvykiai. Tad, 
galime pasakyti, jog poli
tinis V. Europos procesas 
rodo, kad jeigu kur “Liau
dies frontas” ir valdo, tai, 
greičiausiai, tas valdymas 
tėra laikinis. “Liaudies 
frontų” valdymai tik gali 
pagreitinti politinę reak
ciją iš nacionalizmo pusės, 
kuris ateityje turi išeiti 
laimėtoju. i

Tie, kurie šiandien džiū
gauja dėl “Liaudies fron
to” pasisekimų ir jų suda
rymo, labai klysta. Gaila, 
kad ir pas mus atsiranda 
spaudos, kuri rodo savd 
palankumą ‘Liaudies fron
tui’. Manau, kad tatai da
roma tik dėl nežinojimo.

Jeigu kas mano, kad 
“Liaudies frontų” sudary
mas yra demokratinės do
ktrinos gynimas, — labai 
klysta. Tai greičiausiai y- 
ra pačios demokratinės 
doktrinos galo pradžia.

Civilizacijai tarpti it 
kultūrai augti svarbiau
sias veiksnys yra pastovi

i 
i
i

Jei nori visuomet būti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje vaistybės tvarka ir ramu* 
kUn. J. K. Miliausko para-__o
šytą knygą “NUSIŠYP- ™as kraste- Ispanijos py- 
ŠOK”. Joje tilpsta 160 į- kiai Serai pamoko, jog 
vairių įvairiausių juokų— mes visi turime dirbti, kad 
juokelių. Knygą turi 150,pastovi valstybės tvarka

i

vairu

didelių puslapių, gerais ap- į 
durai s. Jos kaina, buvo 
$1.00, dabar tik 60c. Užsa
kymus siųskite:

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 4

ir ramumas krašte leistu 
mums kurti daugiau ma« 
terialinių ir dvasinių gė* 
rybių, kurių mūsų kraštai 
taip labai reikalingas.
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Federacijos reikalu:
K. V. vykdydama Šv. Tėvo, Popiežiaus Pijaus XI 

katalikiškojo veikimo norus, karštai ragina savo na
rius įsteigti savo parapijose Federacijos skyrius, ku
rie ir yra Katalikiškojo veikimo skyriai.

Klierikų reikalu:
Kad busimieji kunigai geriau prisirengtų lietu

viškose parapijose darbuotis, K. V. Seimas ragina kle
bonus siųsti jaunus studentus į Marianapolio Kolegi
ją, o kur galima ir parapijose steigti lietuvių kalbos 
kursus.

Spaudos reikalu:
Kadangi Spauda yra viena galingiausių mūsų 

amžiaus priemonių skleisti tiesą ir platinti Kristaus 
karalystę, K. V. Seimas nutarė visais įmanomais bū
dais remti visą lietuvių katalikišką spaudą, ypač nau
jai įsikūrusią ar sunkiai besiverčiančius laikraščius.

Vargonininkų reikalu:
K. V. Seimas, laikydamas Vargonininkų Sąjungą 

rimtą lietuvių katalikų kultūrinę pajėgą, nuoširdžiai 
ragina savo narius remti šią organizaciją, ypač užsi
prenumeruojant jų leidžiamą žurnalą — “Muzikos 
Žinios” ir jį savo raštais paturtinti.

“Motinėlės” reikalu:
K.. V. Seimas aukštai vertindamas “Motinėlės” 

draugiją, kuri rūpinasi neturtingų katalikų studentų 
šelpimu, karštai ragina savo narius • ir toliau remti 
šią kilnią idėjinę draugiją. Kad “Motinėlė” geriau ga
lėtų savo paskyrimą atlikti, Seimas prašo klebonų į- 
rašyti parapijos bažnytines draugijas į “Motinėlės” 
organizaciją.

Svečio iš Lietuvos reikalu:
Kadangi aukštųjų Lietuvos dvasininkų atsilanky

mas pas mus teikia nepaprastai didelės naudos mūsų 
tautiniam ir tikybiniam gyvenime, gilindamas mūsų 
žmonių tikybinę sąmonę ir artindamas mus arčiau i 
tėvynės Lietuvos, todėl Kunigų Vienybės Seimas nu
tarė šį rudenį kviesti į Ameriką J. E. Vyskupą Reinį. 1

Prof. Dovydaičio reikalu:
Kunigų Vienybės Seimas atmindamas Prof. P. 

Dovydaičio neužmirštamus nuopelnus Bažnyčiai ir 
Lietuvių tautai, nuoširdžiai sveikina garbingąjį Pro
fesorių, šįmet minintį savo amžiaus 50 metų sukaktį.

Seimas taip pat pareiškė savo nuoširdų pritarimą j 
iškeltajai minčiai sudaryti fondą Prof. Dovydaičio ū- į 
kyje trobesiams pastatyti. Minėtų trobesių pastaty- į 
mas bus nuolatinis katalikų visuomenės dėkingumo 
liudymas apie kilnųjį Profesorių, kuris buvo vienas 
pirmųjų lietuvių pasaulionių inteligentu dar prieška
riniais laikais pakėlusių balsą prieš bedievybės sklei
dimą mūsų tėvynėje.

Studentu ir Prof esi jonalų S-gos reikalu:
Seimas maloniai sveikina L. K. Studentų ir Pro

fesionalų sąjungos ir Lietuvos Vyčių pastangas su
burti mūsų jaunimo organizacijas geresniam bendra
darbiavimui, kuriuo tikslu ir yra organizuojama A. 
L. K. Jaunimo Taryba.

Seimas steigiamajai Jaunimo Tarybai pritarė, 
pažadėdamas K. V. paramą jos vertinguose darbuose.

Kun. Dr. M. Ražaičio reikalu:
Kadangi kiekvienas vertas kūrinys yra brangin

tinas mūsų literatūroje; kadangi lietuvių religinė li
teratūra yra labai negausi; todėl K. V. Seimas, pra
matydamas didelę naudą, kurią atneštų atspausdini
mas Kun. Dr. M. Ražaičio parašytos “Bažnyčios Is
torijos”, ragina kunigus finansiniai veikalo išleidimą 
paremti prenumeratos būdu.

Kolegijos reikalu:
Marianapolio Kolegijai konkrečiai paremti, K. V. 

Seimas ragina kiekvieną kleboną pasirūpinti, kad iš 
jo parapijos bent du užsimokantieji studentai lanky
tų Kolegiją.

Lietuvos Vyčių reikalu:
Visiems gerai suprantama, jog mūsų lietuviškų 

parapijų išsilaikymas bei jų išlikimo viltis glūdi 
jaunime gerai suorganizuotame, kuris yra pasiryžęs 
už savo kilnius įsitikinimus kovoti. Kadangi L. Vy
čių organizacija yra parodžiusi gerų norų dirbti ka
talikybei ir lietuvybei; kadangi L. Vyčių tikslas yra 
burti lietuvišką jaunimą į galingą organizaciją ir tar
nauti Dievui ir Tėvynei; todėl Seimas dar kartą pa
reiškė Kunigų Vienybės didelį palankumą L. Vyčiams, 
ir prašo klebonų savo parapijose rūpintis L. Vyčių 
kuopomis.

Taipgi K. V. Seimas priėmė ir daugiau rezoliuci
jų, tarp kurių yra: Memorandumas Lietuvos valdžiai, 
Forumo reikalu ir t.t.

• v
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FARMERIŲ

VAKARIENE
SEKMADIENI

Rugsėjo-Sept. 6 d., 1936
6 vai. p. p. (p. m.)

Skaitytojai, atvykite į šią vakarienę persitikrinti, kad ji visai skir
tinga nuo kitų vakarienių, kuriose tekdavo Jums būti.

Farmeriai rengia, farmerių sveikas ir stiprus maistas, farmeriai 
svetelius tikru lietuvišku svetingumu priims, žodžiu, jausitės lyg ras ge
rą, svetingą prietelių, pas pasiturintį farmerį besisvečiuodami. Farme
riai ne tik skaniai pamaitys, bet jie sugebės svečius ir palinksminti.

RŪGS. - SEPT. 7 d., 1936.
bus tos vakarienės tąsa. Čia bus tikras lietuviškas jomarkas: armo

nikos, dainų garsai, linksmi jaunų sportininkų šukavimai ir visokie 
“triksai” linksmins atsilankiusius.

Atvykite, sveteliai, linksmai laiką praleisite ir parapijos naujos sa
lės statymo reikalus paremsite.

KVIETĖJAI FARMERIAI.

Žinios Iš
RADIO ZUIKIAI IR 

TRUKDYTOJAI

Pernai visoje Lietuvoje 
užsiregistravusiųjų radio 
abonentų buvo 26.991. Su
sektų neregistruotų radio 
klausytojų (radio zuikių) 
pernai buvo susekta 498 
ir jiems 'uždėta 7.174 lt. 
baudų.

1933 m. išleidus radio 
susisiekti įstatymą, pašto 
valdyba pradėjo energin
gą kovą su radio trukdy
tojais. 1933 metais 103 ra
dio trukdytojai nubausti 
4.105 lt. 1934 m. 249 radio 
trukdytojai 8.025 lt. ir 
pernai 140 radio trukdyto
jų nubausti 3.230 lt. bau
dos.

Radio pajamų kasmet 
didėja, nes daugėja ir ra
dio klausytojų. 1930 m. 
radio pajamų gauta 372.- 
885 lt., 1931 m.
lt., 1932 m. — 595.514 lt., 
1933 m. — 645.577 lt., 1934 
m. — 805.415 lt. ir 1935 
m. — 881.619 lt.

I
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Lietuvos "

kūnija nuostolių nepada
rė. Ukmergės mieste, Da
riaus - Girėno sode, ant 
Piliakalnio ir kt. vietose 
buvo nulaužta daug me
džių šakų. Smėliuose, mie
sto priimestyje, vėjas ap
draskė kelių namų stogus, 
nunešė langines.

NUOSTOLINGAS 
GAISRAS

♦

i joms 7.423,8 tūkst. lt. Pri-
> labiausia 

ūkius apsunkina ne tik dėl 
minės pirkios istoriją ir bendros sumos didumo, 
gyventoją, aiškėja, kad bet, svarbiausia dėl to, 
dažniausiai jis yra nutau- kacj bemaž visos jos yra 
tęs ir dūminėje pirkioje trumpalaikės.
gyvena _ dėl nerangumo, ■ čia patiekti skaičiai ro- 
bet ne dėl neturto. Pasi- kacj ne žemės bankas 
taiko, kad dūminės pir- ūkininkus 
kios gyventojas turi 10— 
15 ha žemės, laiko 2—3

su skoloms 
spaudžia ir ne tiek įvai
rios kitos kredito įstaigos,f J i. IVO Ikluk/O XXI vV4x VX_/ «

arklius, 2—4 karves, augi- kjek privatiniai kredito-

suvyta stambi nagaika 
plakimui, 2 virvės ran
koms surišti ir pusbonkis 
valstybinės. Plėšikai pa
dėti Mažeikių kalėjiman. 
Vedamas tardymas, 
naičių k. gyventojai 
dėkingi policijai už 
kų likvidavimą.

ŠIAULIAI

Buk- 
labai 
plėši-

Liepos mėn. 27 d. nak
ties metu siautė audra Pa
nemunėlio apylinkėj. Per
kūnas sudaužė keletą me
džių, o Kavolių km. gy
ventojo Galvanausko žai
bas padegė klojimą ir su
naikino šių metų derliaus 
jau suvežtų keletą vežimų 
rugių. Be to, sudegė ūkio 
padargai ir kitas smulkus 
inventorius. Nuostolių a- 
pie 2.000 litų.

MAŽEIKIAI

Išradimas Geležinkeliams
Šiuo metu Šiaulių — 

Tauragės ruože kursuo- o 
jančioj automotrisoj ban
domas šiauliečio, aoskr. 
mokesčių inspektoria u s 
padėjėjo B. Vaicekausko, 
išradimas — automatinis 
tvarkraštis. Tai vidutinio 
apvalaus laikrodžio dy
džio aparatas, su kurio 
pagalba keleivis gali kiek
vienu momentu sužinoti, 
kuria vieta traukinys va
žiuoja (tarp kokių stočių) 
arba kokioje stotyje stovi 
’r kurią valandą.

Panašius aparatus pas
tačius traukiniuose, kelei
viams nebereikės klausi
nėti palydovų, kokioj sto
ty u traukinys yra susto
jęs, ar greit bus reikiama 
stotis ir tt.

Teko patirti, jei apara
tas pasirodys naudingas 
keleiviams, tai tokie apa
ratai netrukus bus įreng
ti visuose traukiniuose.

Likvidavo plėšikus.
Mažeikietis P. Borgenas, 

35 m. amžiaus, tingėjo 
dirbti, todėl sunkiai gyve
no. Prikalbėjęs našlės Si
dabrienės sūnų 16 m. amž. 
iš Naikių kaimo, sumanė 
eiti plėšikauti. Liepos 27 
d. naktį plėšikai apsigin
klavę nuvyko į Buknaičių 
km. (per 6 km. nuo Mažei
kių) ir sugulė krūme prie 
kelio, laukdami ką apiplė
šti. Tačiau nieko nesulau
kė. Auštant pasislėpė arti
mo ūkininko jaujoj pasil
sėti sekančios nakties dar
bui. 28 d. rytą Mažeikių 
policija, apie tai sužinoju
si, skubiai nuvykusi apsu
po jaują ir griežtai parei
kalavo plėšikus pasiduoti. 
Netikėtai apsupti plėšikai 
persigando ir be didelio 
priešinimosi pasidavė. Pas 
plėšikus rasta: 
šautuvas su 6
revolveris su 4 šoviniais, 
kirvis ant koto, iš vielų

Į

GENASCO ROOFING 
PRODUCTS

Vienintelis Traleris 
JOHX IIK’KMAN 

4<> Ford St.. Brockton. 
Tel. Brockton — 5‘J9.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 VVashingtOD St.
NORWOOI> MASS 
TEL. Norwood 1503 
Montello Offiee: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

na bekonus ir tt. Jei pa
klausi jį, kodėl jis nepa- 
sistato dūmtraukio, tai

riai. Nežiūrint kam 'ūkiai 
yra įsiskolinę, jeigu tik 
jiems yra vilties iš tų sko- 

dažnai atsako, būk tai to- jų išbristi ir jeigu įsiskoli- 
kioje pirkioje žiemą šil- r----- ----- --------------------

į čiau gyventi ir, be to, ku- numatytos 
ro mažiau reikia. ICad jis vyriausybe

551,379

ALYTUS

NYKSTA DŪMINĖS
PIRKIOS

nimas neviršija įstatyme
; ūkio vertes, 

v j x mv sustabdo jų
neturėtų už ką dūmtrau- pardavimą iš varžytinių.

Daugiausia ūkių varžy
tynių buvo sustabdyta

kio įsitaisyti, visai apie 
tai nešneka.

Lietuvėjant tokių pirkių 1934 metų spalių — gruo- 
gyventojams, kasmet nyk-1 džio mėnesiais. Iš viso su- 
sta ypač šią vasarą ma- laikyta 1.154 ūkių parda
vėją dūminių pirkių skai- vimai 27.352 ha bendro 
čius. Iš 18,436 apskrityje žemės ploto, kurių vertė 
gyvenančių šeimų, beliko siekė per 15,4 mil. lt. Jų į- 
tik keliolika gyvenančiii ...........
dūminėse pirkiose.

SUSTABDYTA 5.653 
ŪKIŲ VARŽYTINĖS 

LIETUVOJE

vokiškas 
šoviniais,

• v
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PIKNIKŲ RENGĖJAMS ‘

Pranešimas \
------- I

Šiomis dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie- 5 
tuvos “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa- j 
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu- $ 
rėkite “Birutės”, nes jas žmonės labai mėgsta ir / 
jų reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo- 2 
dame papiginta kaina.

“DARBININKAS”
366 W. Brcadway, So. Boston, Mass. '

siskolinimas buvo 6.533,7 
tūkst. lt. didesnė pusė tos 
sumos buvo privatinių 
skolų. 1936 metų pirmą 
pusmetį sustabdyta 542 ū- 
kių, bendro ploto 12.550 
ha žemės, varžytinės. Jų 
vertė siekia 5.813,2 tūkst. 
lt., o įsiskolinę iš viso bu
vo 2.567 tūkst. lt. (priva
tinių skolų turėjo 1.499,5 
tūkst. lt., žemės bankui

I 
I

Nuo 1934 metų pradžios,
Seniau Alytaus apskri- išleidus ūkininkų skolų

tyje daug kur tekdavo mokėjimo įstatymą, ligi j buvo skolingi 548,9 tūkst. 
_  ir įvairioms kitoms 
kredito draugijoms 608.5

matyti gyvenančių dumi- šių metų antro pusmečio,1 jt 
nėse pirkiose. Kai kas ma- einant ūkininkų skolų mo- į 
nydavo, kad tokiose nehi- kėjimui palengvinti įsta- +ūkst lt Y
gieniškose sąlygose žmo
nes gyventi verčia didelis 
skurdas. Bet visai netaip. 
Juk dzūkai nuo kultūrinio 
gyvenimo nėra atsilikę. 
Pasidairęs po atskirus 
kaimui bei ūkius, pamaty
si gražiais ornamentais 
papuoštų pirkių, sodybos 
apsodintos mede 1 i a i s, 
tvarkingai vedami ūkiai, 
kitur visoje parapijoje bei 
valsčiuje nė su žvake ne
rasi nė vienos dūminės 
pirkios. Tik retai kur te- ri 17.145,1 tūkst. lt. 
bepasitaiko viena kita dū- tarpu žemės bankui yra į- visokių vaisių, 
minė pirkia. įsiskolinę 7.344,7 tūkst. lt.

APLANKYKIT LIETUVĄ!
;<XXXXXWXXXXV

Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus 
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir 
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.

tymu, sustabdyta iš viso 
5.653 žemės ūkių varžyti
nės. Tų į varžytynes pa
tekusių ūkių bendras že
mės plotas sudaro 138,256 Į 
ha. Šita žemė su triobe- 
siai bendrai vertinama 
76,428,6 tūkstant. lt., o jų 
įsiskolinimas siekė 32.313, 
7 tūkst. lt. Pasirodo, į var
žytines patekę ūkiai dau- j 

1 giausia turi privatinių 
skolų. Iš viso, būtent, pri
vatinių skolų tie ūkiai tu-1 
ri 1714-51 Kikflt lt,, tuo

Per visus 1934 metus 
buvo sustabdyta 3.097 ri
kių varžytinės, per 1935 
m. 2.024 ūkių ir per 1936 
m. pirmą pusmetį 542 
kių.

ū- Į
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per 

“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina 
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės 
reikalais kreipkitės:

366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

nu-

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

1
SIAUTĖ AUDRA

Liepos 26 d. 16—18 vai. 
Ukmergės mieste ir apy
linkėje siautė smarkoka 
audra. Didesnių nuostolių 
viesulas pridarė sodams, 
nuo medžių nukrėtė daug 

Kai kur 
buvo net ir medžiai 

Tačiau patyrinėjus dū- ir kitoms kredito draugi-1 laužti. Kartu siautusi per-
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Keistučio Darže, East Dedham, Mass.
Visi atvykite į šį parengimą. Šis PIKNIKAS bus labai įvairus savo prograipa, kuriai vadovaus Lietuvos

Vyčių sporto ratelio mok. p. Zapustas. Bus šokiai prie geros orkestros ir visokių margumynų .
__  X X
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2.
3.
4.

VIRVĖS TRAUKIMAS
(Singeliai su Zeno tais)

TRIKOJIS BĖGIMAS - LENKTYNĖS 
PAJŲ VALGYMO KONTESTAS 
KIAUŠINIS PIPKĖJ — LENKTYNĖS

-f

5. BAČKOMIS LENKTYNĖS
6. TONIKO ŽINDIMAS
7. BULVIŲ RINKIMO KONTESTAS
8. VYRŲ IR MERGINŲ LENKTYNĖS
9. STORŲ MOTERŲ LENKTYNĖS

Laimėtojai gaus dovanas—už kiekvieną numerį,
M* . * ;’ • ’ ..... .

Bušai išeis nuo Šv. Petro liet, bažnyčios.
Pastaba. Jei tą dieną lytų, parengimas įvyks

Šv. Petro Par. svetainėje ant 7-tos gatvės. 
Be to, bus prakalbų.

PIKNIKAS Yra Rengiamas Katalikiškai Spaudai, Mokslui ir. Jaunimui Paremti 

Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti RENGĖJAI
'J

Auksines Smiltys
* * *

T-l

I
l
I

---- TV

Ar tu sutinki būti pa- | TZ Ą O 
plrinfa fu Vi iriu iw£>rtini_ ®

(Iš angliško verte 
Kun. Ant. M. Karužiškis)

niekinta tų, kurių įvertini- 
. prieš Švenčiausią Sakra- mo tu trokšti;
mentą, ji parašė sekančias 
eiles, kurias mes kasdien 
perskaitome, ir kurioms 
visados pasisekė atnaujin
ti jos stiprumą ir ramu
mą.

. I

Jos yra pasikalbėjimas 
tarp Jėzaus ir jos pačios:

* * *

; būti šmei
žiama, nužiūroma, regia- 
ma dėl gerų priežasčių; ir 
ar tu pasiliksi nusižeminu
si ir meili po našta šių nu
žiūrėjimų ir šios panie
kos?

Taip, mano Dieve!
* * *

GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

♦ •

SHENANDOAH, PA.

MONTELLO, MASS.

XLIV.
TAIP, MANO DIEVE!
Sekančių eilučių rašyto

ja buvo vargšė maža sie
la, netinkama narsiai pa
nešti kentėjimą, daug ma
žiau panieką.

Ji mylėjo gerąjį Dievą; 
ji stengėsi vengti nuodė
mės, bet jai nesisekė, da
linai, praktiškai pažinti iš
mintį dieviško vadovavl- j 
mo.

Ji priėmė nuošalų, šiek 
tiek menkai matomą gy-j 
venimą, bet drebėjo iš bai- i 
mės, kad nebūtų visiškai: 
užmiršta, regiamai nenau
dinga, arba paniekos sie
kiu. I

Ji suprato mintį, aukos 
atlyginimą per maldą už 
keiksmažodžiavimus, ku
rie išniekina Dievą, per 
gyvenimą įprotinio kentė
jimo už geidulius, kurie 
užrūstina Dievą, bet visa
me šiame ji norėjo pasi
rinkti atitaisymo būdą ir 
formą; ji saikavo ką ji da
vė, ir, rodos, it ji būtų 
maloniai pastačius rybas 
Dievo veikimui ant jos. 
Deja! ar čia ne tas, ką 
mes beveik visi darome?

Ar aš galiu pasitikėti 
tavimi ir paklausti tavęs 

i ką tingios ir gašlios sielos 
I atsisako Man duoti, ir net 
didžiuma pamaldžių sielų, 
kurios Man tarnauja, dė
lei tūlo užganėdinimo, ku
rį jos randa Mano meilėje 
ir tarnystoje?

Taip, mano Dieve!
* * *

■« ■ -

Kaip retos, mano Dieve, 
yra tos sielos, kurios duo
da Tau pilną laisvę nau
doti jas kaip Tu nori Savo 
garbei, ir kurios ir toliau 
šypsosi ir yra užganėdin
tos po Tavo išmintinga ir 
tėviška vadovybe!

* ♦ ♦

kainuotoja, panelės Alyce 
ir Virginija Jakavonytės, 
ponai Herbert Turk, p-lė 
Kotrina. Žarkauskaitė, po
nai M. Jezukevičiai, p-nai 
A. Krukoniai, p-nia P. Ak

re, pp. Klemenso M. Kva- stinienė, _p-nai J. Treina- 
raciėjų ir jų sūnų, adv. P-^ Rozalija Eita-
Petro, Vincento C., ir Dr. tvičiute, p-nas M. Audijai- 
Juozapo P. Kvaraciejaus 
(dabartinio Brock tono 
miesto gydytojo) draugai 
ir prieteliai surengė jų 
(Kvaraciejų) šeimai “sur- 
prise” įkurtuvių naujame 
name, 51 Oak St., Montel- 
lo, Mass. bankietą.

i Šia proga svečiai įteikė įpj’an 
įvairių momentui pritai- ^as

susirinkusių į P-nai Kvaraciejai su šei- 
ma pirmiaus gyveno 12 

; Intervale street.
Geriausios kloties nau

juose namuose. R.

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptu — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa- 

i vaisiu vyną, 
kaina tik $1.00. Knyga turi 
puslapius.

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

įkurtuvių bankie- 
tas!

*

Rugp. 26 d., š. m., vaka
re,

rijos ženklą ant kurio Nu-į 
kryžiuotasis mirė. Tyli
moj aš galėjau mąstyt a- 
pię Viešpatį Jėzų Kristų 
daugelio ' užmirštą Svėn- 
čiausiame Sakramente; aš 
jaučiausi taikoje su Juo ir 

'sū pasauliu. Mano mintys 
Į grįžo į aną dieną kadi —j

Staiga!’"Durių trėilks- 
mas sudundėjo ’ bažnyti
niame skiepe — nutraukė 
mano svajones. Ten kas 
garsiai ’ pradėjo kalbėt, 
kits pradėjo atsišaukti, — 
kuris ką nors garsiai pa
sakė, užkeikdamas, —pra
dėjo visi juoktis. T.en su
sirinkusių “parapijonų” 
bildesiai pradėjo aidėti vi
same Dievo name.

Aš pakilęs, iš bažnyčios 
palengva

tis, p-lė Lucija Lansber- 
gaitė, p-lė Adelė Lansber- 
gaitė, p. A. Crowe, p. F. 
Doherty, p. R. Austin, W. 
C. Kvaraciejus, Dr. Juo
zapas P. Kvaraciejus, adv. 
Petras Kvaraciejus ir p. 
Klemensas ir p-nia Kvara- 
ciejai, adv. Harry J. O’Su- 

ir kun. J. Petraus-

SHENANDORIO 
BAŽNYČIOJE

I* ‘ p -

Beeidamas pro mūsų 
bažnyčią vieną vakarą, 
sumaniau įeiti ir atlanky
ti Šv. Sakramentą. Įėjęs 
atsiklaupiau, ir besimel
džiant manė apėmė toks

Ar tu sutinki būti aplei
sta brangių prietelių, ku
riais tu pasitiki pilniausiu 
pasitikėjimu; būti klai
dingai teisiama tavo vy
resniųjų, kurios kaltins 
tave neklusniomis arba 
veidmainiškomis intenci
jomis, kurie užstos kelią 
tavo skoniui, ir manys sa
ve pateisintais net užgin
dami tau medžiaginių pri
siartinimo prie Manęs į- 
monių? ir ar tu pasiliksi 
kantri, klusni, darbšti, ir 

"f’; mylinti?
Taip, mano Dieve!

* * *

Man reikia nuolatai 
venti ant žemės Savo 
tarimo, atiteisimo, u: 
napadarymo gyveni m ą; 
toks yra mano gyvenimas 
Eukaristijoje; Bažnyčioje 
Aš gyvenu Savo doktrinį 
gyvenimą, ir Savo kentė
jimo gyvenimą nuolati
niam atiteisimui nuodė
mių nesiliaujamai papildo
mų. Aš gyvenu sielose, 
kurios paskolina save Man 
kentėti ir atiteisti. Ar tu 
paskolinsi Man save’būti 
viena iš šių sielų?

Taip, mano Dieve!
♦ ♦ *

iškentėti 
kuriuos 
atsiųsti,

I
Mes negalime pasakyti 

kaip Dievas, Kurs parin
ko šią sielą būti auka pri
vedė ją džiaugsmingai pri
imti pažeminimo ir panie
kos gyvenimą; mes tiktai 
žinome, kad vieną dieną

Ar tu sutinki
v ' ■ 1 * ■ 1 *te_visus ištyrimus, 

Man patiks tau 
ar tai bus širdies, proto,
ar kūno ištyrimai? Ar tu 
pasiliksi ištikima Man? 
Ar tu niekad nesustosi 
pavesti savo pasitikėjimą 
Mano išminčiai, Mano pa
sigailėjimui, virš visa ko, 
Mano meilei, brangusis 
kūdikį, kurių tau niekad 
nepristigs?

Taip, mano Dieve!

vlZildllL 1I1CL11<x dįJClilC tUAu i 
iieapsakomai dvasišk a s' 

i jausmas šios šventos vie
tos, kad nei nejaučiau 
kaip paskendau svajonėse.

Saldi tyluma palytėta 
silpnais aromat iškaiš 
kvapsniais seniai užgesu
sio kodylo, tykojo tuščio
je bažnyčioje. Išlėto skęs
tančios saulutės spindu
liai sunkėsi per vaizdin
gus langus, rodos, pasku
tinėmis jėgomis siekė pa
tarnauti savo Sutvėrėjui. 

|Tuoi viskas atrodė kaiu 
nematomo teplioriaus nu- 
.dažyta: balti altoriai,
marmuriniai kilimai ’ ir 
grindys, šventykloje sto
vinčios kėdes — viskas, 
rodos, purpurinės spalvos.

Neužilgo stulpai pradė
jo į vidurį mesti juodus 
šešėlius. Kampuose stovy- 
Ios ir ant sienų paveikslai 
pradėjo nykti tamsumoje. 
Jau tiktai mažas žiburėlis 
virš šventenycios ramiai 
švietė. Kartais atspindys 
nušviesdavo ant altoriaus 
žalvarinį kryžių — Kalva-

i

*r"'J'Vr,

■ išėjau’. Gib.

Ar tu sutinki išvysti ta
vo gryniausius veiksmus, 
kaltinamus ir pasmerkia- 
mus; rasti save, kaipo pa
sekmė ligų, kurias Aš ga
liu tau atsiųsti, pasmerk
ta dykam laiko praleidi
mui, ir susilaukti tiktai 
mažai sąjausmo nuo tų, 
kurie randasi aplink tave? 
Laike viso šio’ kentėjimo 
laiko ar vesi nuolatos saėo 
paprastą gyvenimą, pasi
likdama visad rami, pasi
šventusi, ir norinti patar
nauti?

Taip, mano Dieve!
♦ ♦ ♦

I

I

Ar tu prižadi Man nie
kad neabejoti Mano meilei 
dėl tavęs; niekad apsigal
vojusiai nepalaikyti savo 
širdyje nepašitikė j i m o

mus meiles Mano valiai, 
veiksmus dėkingumo už 
dalį, kurią tau duodu Ma
no atiteisimo gyvenime?

Taip, mano Dieve! taip, 
aš ta prižadu Tau.

sirayje nepasiiiKe j i m o 
minties, ir padauginti su- 
lyg tavo ištyrimų, veiks
mus pasivedimo Mano Ap-

Dievas neprašo viso šio 
iš visų sielų V bet ar sielos, 
iš kurių' Jis to prašo, taip 
labšl retos? Išrodo mumš,
kad' Šios kelios eilutes' nę- 

veizdaį, padauginti veiks- bus nenaudingos.
•. ’ .■ ’ ! PY '■

Kas buvo pirmutinis lie
tuvis Amerikoj? ’

Ar žinote, kad vienas 
lietuvis profesorius buvo 
vienas iš įsteigėjų Har
vardo universiteto?

Pirmieji pėdsakai lietu
vių Amerikoj — tai tema 
knygos, kurią ruošia Ang- 
lų ’ spaudai Stasys Piežd, 
didžojo dienraščio, The 
Chicago Amėrican, štabo 
narys.

Ta knyga, anglų kalba, 
vadinsis: “Lithųąnic Tra’- 
ces in the U. ‘’

Lietuvių laikraščių re
daktoriai, lietuviai rašy- 
tojai ir turintieji kokios 
nors medžiagos, faktų ą- 
pie pirtnuošiUs Amerikos 
lietuvius prašomi koope
ruoti. Srųškite šitaip:

Stankų Piėza,'.........
Editorial Dėpartment, 
The Čhlčago Amėrican, 
Čhiėago, įHinois.••i ( o- -S

kytiį dovanų. Dovanas į- 
tėikė visų ! 
vardu kun. Juozapas Pet
rauskas, Šv. Roko par. vi- 
karaš."

• i....
Bankiete dalyvavo: Kun. 

Jonas Švagždys, Šv. Roko 
par. klebonas, ex-Alder- 
manas McCaffrey, adv. 
Cornelius E. Dineen, Mies- 
to įkainuotojas John F. 

/i'yvohig, Frederick J. Ro- 
che, Dr. Edward W. La- 
gėrstedt, Dr. Joseph S. sigaminti iš įvairiu 
Phaneuf, Dr. Molyneaux jOs 
P. Mathews, Dr. ir ponia 223 
A. J. Gumauskas, p-nia Į' 
M. Jakavoniehė, p-lė J. Į 
K. Jakavonytė, miesto i-

I

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus \
• * z- f * J .r ’ ,r

Kaip Tai:
Atsišaukimus,

Korteles,

Atvirutes,
11 f •

Programus,

Tikietus,

Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,
i K '• < ■ »

Konstitucijas,

Posterius,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.Vizitines korteles, 
DARBININKAS,i ' n '.t. i ..it .

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Svenč. Panelės Marijos 
Seserys Amerikoj

■Į
DARBININKAS 8.

Garbingos atminties Ar- TT. Marijonų pirmojo 
kivyskupas Jurgis Matu- provincijolo sesuo, 
levičius, atnaujinęs TT. į 
Marijonų 
sustiprinęs ir perkėlęs jo- vai besikuriant, Švenč. Pa- 
sios vadovybę į šveicarų neles Marijos seselės istei- 
Friburgą, susirūpino, stei- gė savo vienuolyną Mari- 
gimu panašios vienuolijos jamoolėje. 1918 — 1919 
ir moterims. 1 — ~---- ~------- 1:"

1913 m. sugrįžęs į 
cariją iš Amerikos,

Didžiajam karui bai- 
vienuoliją, ją giantis ir laisvąjai Lietu-

l m. visas būrys jaunuolių 
§vei_! priėmė įžadus ir nuo to 

kur laiko vienuolija sparčiai
įkurdino Chicagoje TT. PradėJ° au^tk
Marijonus, tuomet dari 1 
kun. prof. J. Matulevičius nurodyta labai plati. Lie- 
parašė įstatus moterų 
vienuolijai, užvardinda
mas ją Nekaltai Pradėtos 
Švenč. Panelės Marijos 
Seserų vienuoliia. Be ben
drojo visoms vienuolijoms 
— savo narių tobulini
mo — tikslo, antruoju v- 
patinguoju šios vienuoli
jos tikslu arba paskirtimi 
buvo ši darbuotė:

1. Aprūpinti savo nares 
reikiamu mokslu bei spe
cialybėmis.

2. Mokyti, auklėti 
tekizuoti vaikus.

3. Laikyti ir vesti
dras ir specialines 
t.esnes ir žemesnes __
gaičių auklėjimo bei mo- , 
kymo įstaigas, k. a. insti- varjo švenč. Panelės Ma- 
tutus, gimnazijas, įvairias 
amatų, žemės ūkio, namų 
ruošos ir pradžios moky
klas, vaikų darželius, kur
sus, oratorijas, bendrabu
čius ir panašaus pobūdžio 
įstaigas.

Marijonus, tuomet (}ari Seselių konstit. darbuotė

ir ka-

ben- 
augš- 
mer-

tuvoje ii galėjo pasireikš
ti įvairiose sritvse. Bet 
reikia neužmiršti, kad 
Lietuva, kildama iš karo 
griuvėsiu, buvo varguose 
paskendusi, anot lietuvių 
priežodžio “vargai šakojo, 
verbai lanoio. vardai var
deliuose žvdėio”. Nenuos
tabu todėl, kad seselės i 
šia kryptį ir kreipė beveik 
visa savo dėmesį: varg
dieniu. senelių, našlaičių 
buvo apsčiai. Jais tai sb- 
seiės ir susirūpino. Čia jos 
'dėjo tiek daug darbo, kad 
buvo pradėtos vadinti 
VARGDIENIU sese 1 ė s. 
Pagaliau ta varda seselės 
sau ir prisiėmė. Todėl da
bar šalia savo pirmojo

f 
X X X t 
T T ? t 
T T t 
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T t 
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❖ 
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Naujosios Anglijos MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ Metinis
V”

IŠVAŽIAVIMAS
ŠIAIS METAIS ĮVYKS WORCESTER-SHREWSBERRY,‘mAŠS. |

MAIRONIO PARKE
Sekmadienyje Prieš Libor Day -

Rugsėjo (Sept.) 6 d., 1936

SEIMUI PASKIRTA AR
TI PUSĖS MILIJONO 

LITŲ

niuose “Trimite” ar “Mū
sų Vilniuje”, 
redaguojant draugišk a i 
parašydavo,
ma graži lietuviška širdis, 

mintis, 
meilės kupinas

kur jis man

riios seselių taipgi vadi
nasi ir Vargdienių seselė
mis.

Šiandien Vargdienių Se
selės nanlitę no visa pla
čiais Lietuva. Štai ką jos 
Lietuvoje veikia: veda 

4; keisti, spausdinti ir ynokvklas —pradžios, stu- 
..iiu namus. Žemės Ūkio 
Mokvkla (Karkliniuose Y;

platinti geras knygas ir d- 
laikraščius. ; -

5. Laikyti ir vesti ligoni- augštuiu mokvkhi
nes, senelių bei našlaičių Korvik+llS) turi keletą 
prieglaudas. 'mergaičių pensiionn: dir-

6. Dirbti katalikiškose ba kpiin«?e spaustuvėse,
vaikų, mergaičių bei mo- fnri knv?yna (“še-
terų organizacijose ir ap- glinėsn . moko jr na«ng 
skritai, padedant vargs- dirba keHose bažnvtiniu 
tantiems ir tarnaujant vi- ri-bu dirbtlivėse: ir naga- 
suomenei, visu uolumu bal1 p.a-]AC,Įįriorl1^1(-)

’^adovania v«iVu darže
liams Y9L našlaičiu prie
glaudoms (2} ir seneliu 
nrioo-lAiidoms Tai vra
didelis ių darbštumo, mo
kslo ir a-ailestingumo į- 
st^icrn tinklas Lietuve je.

Tasai pražus seselių 
darbas Lietuvoje nasieke 
iv amOT’’kieriii akis. Pra- 
dSin i iii vienunlvna va
žiuoti Vandidatoq ir iš A- 
morilros. Šiandie T.ietiivo- 
ie Švenč. Panelės Marijos

suomenei, visu uolumu 
platinti Kristaus karalys- i 
tę žemėje”. I 

Į šią vienuoliją tuojau 
atsirado ir kandidačių, tik 
nelemtas 1914 m. iškilęs 
didysis karas sutrukdęs 
Švenč Panelės Marijos Se
selių vienuolijos augima. 
Vistik 1915 m. dvi seselės 
priėmė pirmuosius vie
nuolinius įžadus. Tai buvo 
seselės Jurevičiūtė ir Ku- 
dirkaitė, a. a. kun. Felik
so Kudirkos, Amerikos

BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Mase.

BOSTONO APIELINKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distributorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir aliniams, šaukite: Ded. 1731.
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KOLEGIJOS DIDIEJI RŪMAI

Be paprastų kiekvieno pik
niko malonumų — skanių valgy
mu, šaltų gėrynių, išlaimėjimų— 
taipgi bus gera muzika; didelis 
garsintuvas pranešimams, kal
boms ir muzikai; gera orkestrą 
ir šokiai parko svetainėje; 
kus maudymasis ežere.

Maironio parkas prie 
žaus Quinsigmond ežero.

KELRODIS: Worcesteryj, va
žiuojant Boston Statė Road, ties 
ežeru prie White City reikia pa
sukti į Quinsigmond avė. Pava
žiavus varsnas, nurodoma pasu
kimas į Maironio parką.

Apskrities Kolegijos Rėmėjų Valdyba labai nuoširdžiai kviečia vi- 
Naujosios Anglijos Rėmėjų skyrius dalyvauti šiame suvažiavime.

Taipgi labai nuoširdžiai kviečia ir gerb. Visuomenę, kad atvyktų į šį 
gražų paruošimą ir tuomi paremti; Kolegiją, kurios naudai šis išvažia
vimas yra ruošiamas.

pui-

gra-

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA RĖMĖJAI.

♦♦♦ Kaunas — Šiomis dieno-
Yįmis paskelbtame valsty- j skaisti lietuviška 

bes biudžete, be atskirų tėvynės
♦♦♦ ministerijų, nustatytos iš- žodis... 
♦♦♦ laidos ir naujajam seimui.

iš viso šių metų biudžete 
*♦* seimui paskirta 464.064 li- 
*t* tai. Pereitų metų biudžete 
X seimui buvo paskirta 159. 
X
*:*
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Sudegė Gyvenamas 
Namas 
dienomis žaibas 
Veršių km. ūki- 
Rožuko gyvena-

Šiomis 
įtrenkė į 
ninko A. 
mąjį ir jį sudegino. Be to,
siautęs smarkus vėjas Ju- 
rašiškių miške iš vertė ir 
išlaužė daug medžių.

KAUNE MIRĖ JAUNA" 
RAŠYTOJAS
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seselių vienuolyne yra ne
mažas būrys seselių ame
rikiečių. Labai natūralu 
todėl, kad ankščiau ar vė
liau seselės turėjo atkelti 
savo darbuotę ir į Jungti
nes Amerikos Valstybes. 
Tėvai Marijonai, ištikimi 
savo garbingojo ganytojo 
Arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus sūnūs, savo 
darbuose, vaduodamiesi 
seselių - vienuolių pagal
ba, turėjo pasikviesti jas, 
to paties garbingojo Įstei
gtojo dukteris, kad jos pa
dėtų tuos darbus dirbti.

Amerikos Lietuvių Kole
giją, šiandie taip gražiai 
gyvuojančią Marianapoly- 
je, įkūrė Arkivyskupas J. 
Matulevičius. Todėl visas 
didysis ūkio ir namų ruo
šos darbas turėjo tekti Jo
jo dukterims —Švenč. Pa
nelės Marijos seselėms. A- 
merikos Marijonų provin
cijos vadovybės atkvies
tos, seselės atvyko į Ame
riką ir į Marianapolį rug
piūčio 18 d. Čia joms teks 
rūpintis visu didžiuoju na
mų ūkio ir ruošos darbu, 
kurio jos tinkamai išmoko 
savose mokyklose Lietu
voje.

Viso atvyko šešios sese
lės:

1. Motinėlė Marija Tere- 
zija (Uršulė Novickaitė, 
Vilkaviškio parapijos),

2. Sesuo Augustina (O- 
na Novickaitė, Vilkaviš
kio par.).

3. Sesuo Alioyzija (Ona 
Šaulytė, Shenandoah, Pa.)

4. Sesuo Tarcizija (Ele
na Navickaitė, Eigirdžių 
par., Telšių aps.).

5. Sesuo Konso 1 i a t a 
(Angelė Paplausk aite, 
Marijampolės par.) ir

• v •

v ;

visur junta-

Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N. Y.

PADĖKA
Šiuomi reiškiu širdin

giausią padėką už suren
gimą taip puikios vargon. 
S. Jubiliejinio 25 m. seimo 
po šeiminės vakarienės, 
kuri įvyko rugp. 19 d. šv. 
Jurgio par. svetainėje, 
Brooklyn, N. Y.

Daug teko pagyrimų iš
girsti iš atsilankiusių sve
čių iš viešnių už taip pui
kiai pagamintus valgius: 
pusryčius, užkandžius ir 
vakarienę. Tuom visu rū
pinosi ne moterų sąjunga, 
kaip buvo minėta “Ameri
koj”, bet geraširdės para
pijietės, kurios tai visa 
darė iš pasišventimo, su 
noru, nežiūrint nepaken
čiamų karščių, jos sunkiai 
darbavosi apie trejetą 
dienų prie įkaitusių pečių. 
Malonu buvo jas matyt 
linksmas, juokaujančias ir

rūpestingai savo darbą 
dirbančias. Jos savo darb
štumu sutaikė garbę visai 
parapijai. Tad lai leista 
būna jų pavardės viešai 
paskelbti. Visu kuom rū
pinosi p. O. Kulbokienė, 
jai gi gelbėjo: Kulikaus
kienė, Daugėlienė, Jakub
čionienė, Samuolienė, Us- 
cinienė, Kazlauskienė, Ja
kaitienė, Svirinsk i e n ė, 
Gaudešionienė ir Grudzin- 
skienė. Taipgi ačiū choris
tėms, kurios patarnavo 
prie stalų. Ačiū p. A. Dau
kantui, kad jis visą dieną 
prigelbėjo ir buvo ‘barten- 
deriu’.

Dėkoju už gėles, kurios 
puošė altorių ir stalus, 
tai p. Gromienės puikaus 
darželio papuošalas ir p. 
Kvetkauskaitė gražių gė
lių atnešė. Garbė priklau
so kvietkininkui Kreivė
nui, kuris altorių papuošė 
savo puikiomis palmomis 
laike iškilmingų pamaldų. 
Ačiū p. J. Navicko veda
mai orkestrai, kuri puikiai 
grojo šokius.

Vienu žodžiu, ačiū vi
siems, kurie šiokiu ar to
kiu būdu kuom nors prie 
šio vargon. seimo parengi
mo prisidėjo. Kadangi 
man visu kuom teko rū
pintis, tai man labai malo-

6. Sesuo * Apoli o n i j a 
(Marija Pacevičiutė, Sim
no parap., Alytaus apsk.).

Reikia tikėtis, kad Aug- 
ščiausias laimins pirmuo
sius seselių žingsnius 
Nauiame Pasaulyje ir kad 
ios čia ras nemažiau pa
šaukimu, kaip kad yra ra-!nu buvo darbuotis, kad vi- 
dusios Lietuvoje ir kad ių sur radau didelį pritari- 
darbuotė po metų, kitu ir- mą. Beabejo, j"— “—
gi pradės reikštis įvairio- pastangas įvertino, 
se mūsų kultūrinio gyve
nimo srityse, ypatingai 
švietime, gailestingume ir kingumą, 
katalikiškoje akcijoje.

J. N.

v • —

jūsų visi] 
kurie

tik atsilankė.
Prašau priimti mano dė

J. Brundza,
Šv. Jurgio par. varg.

VI. Andriukaitis 
metus eidamas, 
pražydusioje gy- 

viduklėje. Paliko

Mirė
33-čius 
pačioje 
venimo
nebaigtas rašyti literatū
ros temas, paliko nebaig
tus skaityti Amerikos lie
tuvių laikraščius, kuriais 
jis savo redakcijoj buvo 
apsivertęs ir kuriuos gy
vai sekdavo, nes nesveti
mi jam buvo užsieniuose 
gyvenantieji lietuviai. Pa
liko savo 5 metų sūnelį, 
kuriuo taip labai didžia
vosi, tėviškai rūpinosi ir 
džiaugėsi...

Rugpiūčio 2 d. vakarą 
laikinosios sostinės Kau
no kapinės priglaudė jau
ną keleivį amžinam poil
siui, kur palydėjo jį šau
liai, draugai rašytojai 
žurnalistai ir didelis būrys 
jo gerbėjų - skaitytojų.

V. Uždavinys.

Kas Amerikos lietuvių 
gauna Šaulių S. organą 
“Trimitą”, tas tikrai yra 
skaitęs gražių beletristi-, 
kos raštų, tame organe 
per ištisą metų eilę spaus
dintų, kuriuos rašė Vladas 
Andriukaitis... Deja, skau
dančia širdimi tenka pra
nešti Amerikos lietuvių 
visuomenei, kad jauna ir 
gabi plunksna daugiau ne- 
beturtins “Trimito” pus
lapių, daugiau neberašys 
mums VI. Andriukaitis - 
Varguolis... Liepos 31 d. 
negailestingoji mirtis pri
sidengus vidurių šiltinės 
skraiste išplėšė jauną, ta
lentingą lietuvį rašytoją 
ir žurnalistą...

Jis brangus mano drau
gas, jis brangus ir visai 
lietuvių tautai. Išvykda
mas Amerikon, atsisvei
kindamas su Vladu, nie
kad netikėjau, kad turė
siu prisiminti dabar jį jau 
kapuose esantį. Labai 
skaudu, nes jis taip reika- smarkus gaisras, 
lingas Lietuvai, dar tik ------ -
pradėjęs dirbti ir tiek 
daug žadėjęs dirbti.

VI. Andriukaitis ne tik 
kultūros darbuotojas, ne 
tik rašytojas, bet ir patri- 
jotas kovotojas šaulių ei
lėse. Visiškai jaunas bū
damas, 17 metų jaunikai
tis jau kovoje su besiver
žiančiais Lietuvos žemės- 
na lenkais 1920 metais. Ir 
iš kovotojų eilių nepasi
traukė ligi mirties. Kaip 
“Trimito” antrasis redak
torius labai domėjosi pa
vergtųjų vilniečių kovo
mis ir daug rašė apie tas 
kovas, plačiai informavo 
savo skaitytojus Vilniaus 
reikalais.

Kaip jis pats buvo persi
sunkęs karšta tėvynės 
meile, taip ir jo raštais, jo 
knygos perdėm artimos 
lietuviškai širdžiai. Ar 
skaitysite jo “Žvalgo Už
rašus”, ar “Audrą Žemai
čiuose”, ar “Kovų Aidus”, 
ar “Kruviną Laisvę” ar 
paskutiniąją jo knygą 

■ “Martynas Skroblas”, ku
rioje jis gražiai aprašo 
Mažosios Lietuvos lietu
vių gyvenimą, — visose 
tose knygose ir straips-

PRIE KOJŲ SPROGO 
BOMBA

Domicėlė Kundrotienė 
Kaišiadorių apyl. laukuo
se rado ryšuli, kuri parsi
nešė namo. Pasirodė, kad 
tai bomba. Bet jos nesau
gojo. Vaikai ją įmetė į 
laukuose sukurtą ugnį, 
bet nesprogo. Kai ugnis 
prigeso, vienas vaikas ją 
paėmė į rankas, bet buvo 
karšta, tai ir išmetė ant 
žemės. Tada bomba spro
go, išvertė porą medelių, 
bet vaiko neužmušė.

SUDEGĖ TRYS TROBOS 
IR ŽMOGUS

Prienų vaisė., Mogiškių 
km., netoli Išlaužo Kizie- 
nės - Vilkienės ūkyje kilo 

Sudegė 
kluonas, daržinė ir tvar
tai. Daržinėje buvo daug 
inventoriaus, kuris ugny
je žuvo. Daržinėje sudegė 
Povilas Kleiza, 19 metų 
amž., kilęs iš Prienlaukio 

j km. Jis ant šieno miegojo 
ir nespėjo išeiti. Gaisro 
gesinti buvo iššaukti Kau
no ugniagesiai.

Nuostolių padaryta apie 
15.000 lt.

APEL. RĖMAI IŠTEISI
NO KUN. ČERNIAUSKU

Kun. Černiauskas - Um- 
brazas iš Penemunėlio bu
vo kaltinamas pasakęs ke
letą posakių, už kuriuos 
jam buvo sudaryta byla. 
Šeštadienį, rugpiūčio 3 d. 
Ap. Rūmai kun. Česniaus- 
ką - Umbrazą išteisino.

IŠ LIETUVOS 
SALDAINĖS!

Ką tik gavome iš Lietu
vos skanių saldainių. Dė
žutė 2 svarai — $1.10. 
Užsisakykite ‘Darbininke*.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GBEBLIA'JCKAS
Graborios ir Balsamnotojas 

423 S. Paca Street 
BALTTMORE, MD.
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