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PARAPIJIEČLAI LA

BAI GRAŽIAI PAGERBĖ 
SAVO VADĄ

Athol, Mass. — Sekma
dienį, rugsėjo 27 d.-, para
pijos svetainėje, Šv. Pran
ciškaus parapijos parapi
jiečiai surengė šaunią va
karienę savo kleb. kun. P. 
Juraitį pagerbti, sugrįži
mo iš Lietuvos proga. Da
lyvavo keletas svečių ku
nigų ir apie 450 parapijie
čių. Būtų buvę ir daugiau, 
bet nebetilpo į svetainę.

Toastmasteriu buvo ku
nigas J. Bakanas. kuris iš
vykus kun. Juraičiui į Lie-j 
tuvą, jį pavadavo. Pasa
kyta daug gražių kalbų. 
Ypatingai gražią kalbą a- 
nie Lietuvą pasakė kun.! 
P. Juraitis.

Naujosios Anglijos Var
gonininkų Choras, vado-' 
vaujant p. Rapolui Juškai 
ir vietinis choras, vado
vaujant p. J. Stačiokui iš
pildė koncerto programą.

Vakarienė buvo šauni, 
nuotaika gera.

DIDELI POTVYNIAI 
TEXAS ŠTATE

Dalias — Brazos upei iš
siliejus į didžiulį potvynį, 
Waco apylinkė smarkiai 
nukentėjo — 2000 žmonių 
liko be namų, kuriuos su
naikino potvynis.

Greitajai pagelbai pa
statytos kelios palapinės, 
kur sutalpinti nukentėję 
asmenys. Keli žmonės žu
vo.
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VYSK. MATULIONIS 
PERSIKELS PRIE BE
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STIPRI AVIACIJA — GALINGA LIETUVA. 1918-1920 jaunai Lietuvos kariuomenei 
teko apginti vos gimusią nepriklausomybę nuo lenkų, vokiečių ir bolševikų. Tada Lietuvos 
kariuomenė buvo silpnutė, menkai apginkluota. Baigusi nepriklausomybės kovas, Lietuva 
turėjo ir toliau stiprinti ginklo pajėgas, nes ji gyvena tarp didelių, neramių ir įvairių už
gaidų turinčių tautų. Be kitų ginklo rūšių, plečiasi ir karo aviacija. Ankščiau Lietuva ka
riškus lėktuvus pirkdavosi užsieniuose, bet jau nuo 1925 pietų ėmė gaminti karo aviaci
jos dirbtuvėse. Vaizdelyje matome lietuviškos gamybos ka: 
ginti tėvynės garbę ir laisvę.

r|škus lėktuvus, pasiruošusius
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Toledo ir Alcazar
IŠGELBĖJO ALCAZAR 

TVIRTOVĘ

Raudonieji Bėgdami 
Paliko 300 Lavonu

tizuojanti žmonės: vyrai, 
moterys ir vaikai. Jie taip 
pat turėjo kiek ginklų ir 
amunicijos ir atsišaudė į 
raudonųjų puolimą.

Pasislėpusieji, gavę ži-I1 - „ 
_ _ _ , .. „ ! nių, kad sukilėliai puolaToledo, Ispanija — Rug- Toledo ir Alcazar tvirt0.

vę, sukaupę savo visas jė
gas, ginėsi nuo raudonųjų. 
Per radio praneša, kad a- 
pie 1200 pasislėpusių 
ko gyvi.

Raudonųjų valdžios

v •

sėjo 28 d. — Sukilėliai už
ėmė miestą Toledo ir Al
cazar tvirtovę, kur per 10 
savaičių apie 1700 vyrų, 
moterų ir vaikų buvo pa
sislėpę nuo raudonųjų 
kruvinų rankų ir ginda- rįnės jėgos smarkiai ko- 
miesi lauke sukilėlių, kaip vėsi su sukilėliais. Šioje 
ryte saulės užtekėjimo. Ir kovo,e svarbią rolę lošė 
sulaukė. Raudonieji ne tik 
kanuolėmis apšaudė tvir
tovę, bet dinamitu eks- 
pliodavo ir paskui, apipy- 
lę benzinu padegė. Be to, 
be sustojimo šaudė į ur
vus, kuriuose buvo pasi- 

į slėpę sukilėliams šimpa-

PAGERBĖ PORTUGALŲ
KARDINOLĄ

I

išlit

Perversmas MaskvojeSumažina Prancūzijos Franko Vertę
------------------------- T’

Paryžius, Prancūzija — 
Kairiųjų valdžia, kurios 
premieru yra socialistas 
Leon Blum, sumažina 
franko vertę, kuris buvo 
pagrįstas auksu. Iki šiol 
franko vertė buvo Jung. 
Valst. pinigais 6 centai ir 
du trečdaliai, o dabar be
vertinamas tik apie 4% 
centų. Tokį valdžios pa- 

Į tvarkymą jau priėmė par- 
liamento finansų komite
tas.

Dėl franko vertės suma
žinimo išėjo prieš opozici
ja. Dešinieji atstovai bal
savo prieš franko sumaži
nimą, o socialistai ir ra
dikalai socialistai balsavo 
už. Komunistai susilaikė 
nuo balsavimo. Taigi Fi
nansų Komiteto Buto bal
savimas išėjo šiaip: už 20 
balsų, prieš 12, 7 susilaikė 
ir 4 nedalyvavo posėdy j. 
Bet spėjama, kad komu
nistai parliamente balsuos 
kartu su socialistais, pa
laikydami “liaudies fron
tą”.

Be to valdžia rengiasi a- 
timti auksą iš privatinių 
asmenų, panašiai kaip į- 
vyko Jung. Valstybėse. 
Taipgi uždrausta impor
tuoti, eksportuoti ir var
toti auksą pramonėje. Aiš
ku. kad nuvertinus franką 
pabrangs pragyvenimo 
reikmenys. Nors valdžia 
žada darbininkams pakelti 
algas, bet kol tas bus pa
daryta. jeigu bus padary
ta, tai darbininkai dau
giausiai nukentės dėl 
franko vertės sumažinimo.

Prancūzijos valdžia už
tikrina, kad visos skolos, 
kurios buvo susitartos ap
mokėti auksu, bus atmo
kamos kaip susitarta.

Prancūzijos franko su
mažinimas atsiliepia į viso 
pasaulio valiutą. Galimas 
daiktas^ kad ir kitos vals
tybės, kurios laikosi auk
su pagrįstos valiutos nu
siris nuo aukso.

i
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JAPONIJOS SLAPTI 
PLANAI KINIJOJE

Maskva, Rusija — Rug
sėjo 28 d. — Sovietų val
džioje įvyko žymus per
versmas. Alexeij Rykoff,

Kaunas — Benediktinų 
bažnyčios kapelion i j o j 
baigti remontuoti keli di
deli kambariai. Kaip paty
rėme, čia apsigyvensiąs J. 
E. vyskupas T. Matulio
nis.
NAUJAS ŠVENČIONIŲ
GIMNAZIJOS DIREK

TORIUS
Vilniaus Rytojus rašo, 

kad nuo šių mokslo metų 
pradžios Švenčionių lietu
vių gimnazijos direktorių-1 
mi būsiąs A. Mačionis.

Laikraštis taip pat pra
neša, kad Vilniaus Vytau
to Didžiojo ir Švenčionių 
lietuvių gimnazijose šie
met bus daug pakeitimų. 
Daug senesniųjų mokyto
jų šiemet negavo iš lenkų 
atatinkamų vadinamų mo
ralybės liudijimų. Taip,, 
pavyzdžiui, moralybės liu
dijimo negavo Vilniaus 
Vytauto Didžiojo ilgame
tis kapelionas ir žinomas 
pamokslininkas kun. K. 
Čibiras.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO J

LAIVAKORČIŲ

TEL-JB-Bū/TOh 2680.
------------ ----------------

kas ir iki šios dienos vi
daus reikalų komisaras.

Nauju vidaus reikalų 
komisaru tapo paskirtas 

buvęs premieras ir Stalino Nikolai Ivanovitč YezhoffJ 
režimo oponentas, kuris kuris nors ir buvo žymus { 
buvo minimas Zinovievo asmuo komunistų parti- 
ir Kamenevo byloje, susi- joj, bet visuomenėje labai 
siekimo komisaras praša- mažai žinomas. Jis esąs į 
lintas iš vietos. Jo vieton 100% Stalino žmogus. Vi-' 
paskirtas Henry G. Yago- daus reikalų komisaras' 
da, buvęs OGPU viršinin- bus ir slaptosios komunis- 

— tų policijos viršininkas. 
Taigi Yezhoff, kuris tik v- 
ra 41 metų amžiaus ir tik 
nuo 1917 metų virtęs bol
ševikų kruvinosios armi- 
jos žmogus, užima svarbią 

' i poziciją Stalino valdžioje.
Z| Komisaras Yagoda, nors 

dar ir paliktas valdžioje. 
ini"' bet sakoma, kad nauju

vesi su sukilėliais. Šioje

orlaiviai. Taigi kova ėjo 
ore ir ant žemės. Raudo: 
nieji sako, kad jiems pa
vyko nušauti keletą suki
lėlių karinių orlaivių.

Sukilėliai taip pat pra
neša, kad ir jiems teko ne
mažas grobis raudonųjų 
ginklų ir amunicijos. Toje 
kovoje žuvo apie 300 rau
donųjų. Kiek žuvo sukilė
lių nepaduoda.

Sukilėliai išsismaginę 
nuvyjo raudonuosius pusę 
mylios nuo Toledo.

Žmonės iš anksto buvo 
pasiruošę bėgti iš Toledo. 
Sukilėliai pasakoja, kad 
jie užėmę miestą, matę 
būrius žmonių einant į 
Madridą.

Taigi sukilėliams, gali
ma sakyti, beliko užimti 
Ispanijos sostinę Madridą 
ir civilis karas bus baig
tas.

Shanghai — Japonijos 
ambasadorius Kinijoje į- 
teikė Kinijos Nankingo 
vyriausybei Japonijos sla
ptus reikalavimus, kurie 
šiomis dienomis paskelbti 
viešumoje.

Japonų svarbiausi reika
lavimai yra tokie: 1) ko
voje prieš kiniečių komu
nistų armijas japonų ka
riuomenė talkininkauja: į 
2) Kinija turi priimti Ja
ponijos patarėjus visuose 
Kinijos tvarkymo reika- Į 
luose, net ir kariuomenės 
srity; 3) turi būti tuojau nyčioje pirmi 

nepriklau soma koje iškilmi'
Kinija, suside-šias atlaikė kun. Juozapas , 
Sopei, Chahar,; Stašaitis, vienuolis sale- tag už tai kad jis b

Suiyan, Shansi ir Shan- zietis. Reikšmingai progai neužtektinai uolus ir rū- 
tung provincijų — ši nau- pritaikintą pamokslą pa-, pest'ingas susekti kaltinin. 
ja “valstybe” turi būti vi- sake kleb. kun. J. Švagz- kus Kirovo nužudyme 1934 
sai nepriklausoma j----J—
Nankingo vyriausybės.

I

įsteigta 
Šiaurinė 
danti iš

I
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KUN. STAŠAIČIO 
PAGERBIMAS

Brockton — Rugsėjo 
d. Šv. Roko lietuvių baž- 

-----pnaiaa Ameri- 
šv.

nuo dys.
Tuoj po pamaldų, Romu- m., ir Zinovievo ir Kame

nevo sąmoksle.
—r----- ---------o------  _ v ,v. . j Sovietų komunistų par-

"2 * i kun. J. Stašaičiui pagerbti Gijoje įvyko žymių permai-
----- • šios nepri- oankietas, kurj surengė pj nų Apsivalyta nuo “nepa- 

klausomumui. Kinijoje di- P Ver- ir J- Kereisai. San- geįdaujamų eleme n tų ”. 
------------  ----- kiete dalyvavo per 100 Nušluota nu0 žemės pavir. 
vieningos valstybės ir vie- zmomų, kurių skaičiuje §jaus visa Stalino opozici- 
nos centralinės valdžios,! buvo šie kunigai: J. Švag- ja ar ilgam. Iškils
todėl japonams labai leng-• ždys, K. Urbonavičius, Pr. nau jį opozicionieriai, nau- 
va ten skverbtis, nors ki- Virmauskis, J. Petraus- jį sąmokslininkai, kurie 

s kas ir du kittauciai. I gai bus dar gudresni ir už 
Bankietas praėjo laba: dabartinius sovietų komi- 

jaukioje, lietuviškoje nuo- sarus Stalinas šūviais nu- 
l" šlavė opoziciją, o opozici- 

■ - . i ja tokiomis pat priemonė-
Jaunasis kunigas susi- mis nušluos Stalino val- 

laukė daug sveikinimų.
Paviešėjęs pas savo gi-1 Kruvinojo staIin0 dabar

Japonai vis daugiau ir yos ,sa^e
daugiau veržiasi į Kiniją, 
grąsindama • šios nepri-

Rugsėjo 27 d. iš Bostono 
uosto išvyko į Portugaliją 
Jo Eminencija kardinolas 
Cerejeira, Lisbono patri
archas, keletą savaičių 
lankęs portugalų kolonijas 
Amerikoje.

Pagerbimo ir atsveikini- 
mo iškilmės suruoštos lai-j 
ve Vulcania. Kard. Cere
jeira yra jauniausias iš vi- 

l sų kardinolų — kardinolu 
jis paskirtas, būdamas tik 
41 metų amžiaus. Ameri
koje jis buvo visur malo
niai sutiktas ir priimtas.

delis nesutarimas, nėra

niečių ir penkis kartus 
daugiau, negu -japonų.

MIDTIklAC OMHPIC 11111 taik°je- Dalyvius linksmi 
lYliniIrlnu ulYlUulu LlAu“ no smagus orkestras.

DIES FRONTUI JAPO
NIJOJE minės ir gerus prietelius 

p’.p. Kereišus (W. Bridge- 
water, Mass.), kun. Sta
šaitis rugsėjo 28 d. išvyko 
į Chicago pas savo brolį, 
gyvenantį Cicero, III.
JUGOSLAVIJOJ SAVI
VALDYBIŲ RINKIMAI

Belgradas — Rugsėjo 27 
d. Jugoslavijoje vyko mie
stų savivaldybių rinkimai, 
kurie nepakeis esamos po
litinės būklės, nors opozi
cinės grupės vietomis ga
vo labai daug balsų.

Trys didelės serbų par
tijos tebėra uždarytos, to
dėl jos negalėjo dalyvauti 
rinkimuose. Opozici nių 
partijų vadai pareiškė, jog 

Maskva, Rusija — Karį rinkimuose buvo daug ko- 
Radek’as, komunistų ko-rupcijos.

, mentatorius, kuris buvo Jugoslaviją sudaro ke- 
ka^ minimas Trockio, Zinovie- lios stambios tautinės

? ’v L O'*.uvkoLi, mis- grupės, kurios labai blo
ga, Prancūzija ir Jung.Įerįgkaį žuvo įr niekas ne- guose santykiuose. Šiuo 
Valstybės pareiškė padei-jįno kur. Spėjama, kad ar laiku Jugoslavijoje vieš- 
davimą sudaryti bendrą <jj nebus nužudę Stalino patauja diktatūra, nors ir 

|tuo reikalu sutartį. | budeliai? įleidžiama neva rinkimai.

GENEVOJE PALANKIAI 
ATSILIEPTA DĖL 

FRANKO NUVERTINI
MO

Tokio — Japonų 
ministeris įsakė 
karinėse dirbtuvėse dir
bantiems darbininkams iš
stoti iš darbininkų sąjun
gos ir susijungti į bendrą 
tautinį frontą prieš bolše- 
vikuojantį liaudies frontą, 
įsakymą įvykdė keliolika 
tūkstančių darbini n k ų. 
Tuo būdu suduotas mirti
nas smūgis liaudies fron
tui.

karo 
visiems

ŽUVO KOMUNISTŲ KO
MENTATORIUS RADE- 

K’AS
Geneva, Rugsėjo 28 d.— 

Tautų Sąjungoje labai 
karštai sutiko Prancūzi
jos franko nuvertinimą, o 
ypač dėlto, I “ '______________ , _
džiosios valstybės: Angli- vo įr kitų sąmoksle

beveik negirdėti. Buvo ži
nių, kad jis rimtai serga. 
Jeigu Stalinas mirtų, tai 
opozicija vėl pakeltų gal
vą ir gal nušluotų dabar
tinės valdžios komisarus.

ISPANIJOS RAUDONIE
JI DIDINA KARIUOME

NĘ

IspanijosMadridas
raudonųjų vyriausybė pa
galiau prisipažino, jog su
kilėlių armija artinasi 
prie Madrido ir kad Mad- 
ridui gręsia jau rimtas 
pavojus. Vyriausybė išlei
do atsišaukimą, raginda
ma gyventojus stoti į rau
donųjų armiją ir ginti 
Madridą.

Raudonųjų laikraščiai 
dejuoja, kad Europos val
stybės neateina Ispanijos 
raudoniesiems į pagalbą, 
kurios jie ypač laukia iš 
Prancūzijos, kur vyriau
sybę sudaro bendrojo 
fronto žmonės.

VYSKUPAS CASSIDY 
PASMERKĖ ALKOHO

LIO TARYBĄ
BOLŠEVIKAI BANDĖ 
PAKENKTI ANGLIJOS 

PINIGAMS
------------ i vysk. Cassidy,

Washington — Ameri-' bažnyčiose, suteikdamas 
kai, Anglijai ir Prancūzi- Sutvirtinimo Sakramentą 
jai susitarus laikyti vie- ■ 
ningo fronto pinigų pas
tovumo palaikyme, Sovie
tų Rusija bandė pakenkti ! ^zia 
Anglijos pinigų vertei. '

Sovietų Rusija buvo pa
leidusi į rinką vieną mili
joną anglų svarų-sterlin- 
gų pigiausia kaina. Tuomi 
norėta numušti anglų sva
ro vertę. Bet čia tuojau į- 
sikišo Amerikos iždas ir 
paskyrė penkis milijonus 
dolerių supirkti bolševikų 
paleistus anglų svarus. 
Bolševikų noras nepavy
ko.

Rugsėjo 27 d. pas prezi
dentą Roosevelt lankėsi 
iždo sekretorius Morgen- 
thau, kurių pasitarimas 
buvo slaptas.

Visur laukiama prancū 
zu parlamento nutarimo 
dėl franko išlaikymo.

Fall River — šios vys
kupijos ganytojai, J. E. 

dviejose

208 vaikučių, savo pamok
sluose pasmerkė štato al
koholio tarybą, kuri lei- 
*-‘"i jaunimą tvirkinti 
naktiniuose klubuose, y- 
pač esančiuose prie Staf- 
ford kelio.

Priėmę Sutvirtinimo Sa
kramentą vaikučiai pasi
žadėjo negerti svaiginamų 
gėrimų iki 21 metų am
žiaus.

GAISRAS SUNAIKINO 
ŠIMTUS NAMŲ

Marshfield, Oregon — 
Mišku gaisras pasiekė 
Bandon miesteli, nušluo
damas miestelio namus ir 
^vventoiu kitus turtus. 
Žuvo sentvni žmonės, 
daup" sužeistu, nuostoliu 
danio-au pusantro milijono 
doleriu.

Visi miestelio jnzvento- 
iai (iu vra nėr 1500) pali
ko bp namu.

Mišku gaisras t.oie anv. 
linVaie Trra SnpmeS dideli 
pinti. .To gpcinim*1 dalv- 

aoUk RAOn žmonių. 
Gvil- r*TSn darbininkai iŠ viso 

dys nubaustas 10 met. s. rw<rnnn štato iškviesti i 
d. kai., o Videlevskytė —4. gesinimo darbą.

Kaunas — Rūgs. 4, — 
Kar. Teismas svarstė J. 
Gvildžio ir Videlevskytės 
bylą. Pas juos per kratą 
buvo rastas rotatorius ir 
4.000 atsišaukimų. Gvil.



Antrądienis, Rugsėjo 29 d., 1936
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VIETINĖS ŽINIOS
— .................. ..............-       --II

MISIJONIERIAUS LAUKAS BOSTONIEČIAMS

BUDĖK, LIETUVI!
Centrai Sąuąre, Cambrid- ki paškutmiųjų’ šiaurės] |UAIRlK’ tlO RIMAI • 
ge. Orchestras paimta vie- kaimų. Suimtieji tuoj šaųJ OALLUliiiKI

Brangūs Bostoniečiai!
Netrukus, kad Dievas sveikus laikys, vėl pasima

tysime šv. Petro bažnyčioje nuo spalių 5 iki spalių 18 
dienos. Ypatingu būdu esu pamilęs Bostono Lietuvius, 
ypač vyrus, nes ir kitose parapijose papasakoju, kaip 
Bostono vyrai nepaisydami lietaus ir blogo oro pri
pildė vakarais ruimingą šv. Petro bažnyčią, kad net 
daugeliui pritrūko ir vietos sėdynėse.

Nenoromis, bet turiu prisipažinti, kad šiais me
tais atvažiuoju į Bostoną duoti paskutinį kartą šv. 
Misijas ir atsisveikinti gal ant visados su Brangiais 
Bostoniečiais, kadangi ateinantį pavasarį jau turiu 
apleisti Ameriką.

Per šias šv. Misijas kviečių visus į talką. Visų 
pirma pagelbėkite kuo plačiausiai išgarsinti misijas, 
kad visi, o visi pasinaudotų Dievo malonėmis, o antra, 
— visų didelių ir mažų, vyrų ir moterų, jaunikaičių 
ir mergaičių prašau padėkite praplatinti ‘Darbininką’, 
kad kiekvienas namas jį turėtų, kadangi šie laikai y- 
ra žūtbūtiniai. Ar katalikai laimės, ar... neduok Die
ve, baisu ir pamanyti, prisiminus Ispaniją ir kitus 
kraštus!

Tat iki pasimatymo
Jūsų brolis ir tarnas Kristuje

Kun, J Bružikas S. J,

I

Štai Gedulo Diena Tavęs Šaukiasi

KARDINOLAS REMIA | 
RAŠYTOJUS

LIETUVĄ PAVEIKS
LUOSE

J. E. Kard. O’Connell, 
norėdamas padėti išsivys
tyti rašytojams, daro ar- 
kidiecezijos rašytoja m s 
kontestą. Jis duoda $100 
dovanų tam kas geriausiai 
parašys 3400 žodžių apie 
Gilbert K. Chesterton kai
po poetą, filozofą ir kata
liką. Už antrą geriausį ap
rašymą Jo Eminencija do
vanoja $50.00.

Kas nori, mūsiškių šia
me konteste dalyvauti, te
sikreipia knygynam 492 
E. 7th St., So. Boston.

VAKARINE MOKYKLA

Principalas So. Boston 
Evening Commercial High 
School praneša, kad dabar 
eina mokinių registracija. 
O mokslas prasideda spa
lių 5 d., 7:30 vai. vak.

Visi kviečiami į vakari
nius kursus.

Antradienį, rūgs. 29 d., 
7 vai. vak., bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass., J. Januškevi
čius rodys visų šių metų 
Lietuvos darbuotės ir įvy
kių garsinius spalvuotus 
judamus paveikslus.

Kas nebuvote Lietuvoje 
1936 metais, ateikite pa
matysite kas ten dėjosi, 
už 35c. Kas buvote ateiki
te pasilinksminti ir patir
ti kaip viskas tinkamai y- 
ra nufilmuota.

- ; APSIVEDĖ

Rųgp. 30 d„ Italų bažny
čioje, Bostone, apsivedė 
Anielė Bertašiūtė su Al
bertų Petrillo.

Nėra dienos, kad iš anapus jūrių-marįų nepa
siektų naujos, jaudinančios žinios, apie lenkų val
džios smurto žygius Vilniaus krašte.

Štai sesė rašo iš okupuotos Lietuvos;
“Ne mums pavasario žiedai, ne mums rudens 

nunokę vaisiai. Visam krašte, kaip akys gali užma- 
tyti ir ausys siekia garsą, visur, visur šeiminin
kauja svetimi”.

Būkime ramintojai Vilniaus krašto lietuvių!
Sueikime visi lietuviai į bendrą susikaupimo 

valandą, sekmadienį, spalių 4 d., 1936, 2 vai. p. p„ 
Municipal svetainėje, So, Boston, Mass., kame iš
girsime kalbas, momentui pritaikytas. Kalbėtojai 
iš Lietuvos ir vietiniai. Prakalbų Rengėjai —

3-čias Fed. Skyrius.

LABDARYBEMS 
PAREMTI

Spalių 4 d., visose Bos
tono Arkidecezijos bažny
čiose bus renkama aukos 
arkidecez i j o s labdarin
goms įstaigoms paremti.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
Ar jau visi pasiruošę į 

pirmą šio sezono kostiumų 
balių, kurį rengia L. Vy
čių 17 Algirdo kuopa šį 
šeštadienį parapijos salė
je? Jei dar ne, tai ko lau
kiate, juk ten bus visokiij 
įvairybių. Gros puikus, 
pagarsėjęs orkestras. To
dėl bus linksmą praleisti 
šeštadienio vakarą.

Rengimo komisija uoliai

darbuojasi, kad tik šis ba
lius puikiai pavyktų. Į ba
lių yra užkviesta visos 
vyčių kuopos iš Naujos 
Anglijos Apskr., kurių di
džiuma pasižadėjo skait
lingai dalyvauti.

Tadgi, laiko maža, įsigy
kite kostiumą ir šeštadie-' viai minės 
nį visi, seni ir jauni į kos-' grobimo 
tiumų balių! 7 
mos dovanos, užkandžiai 
ir gėrimai. Ligi pasimaty
mo. Rap.

MIRE
Rūgs. 25 d. mirė, šiltine, 

Jonas Sinkevičius, 27 me
tus amžiaus, gyvenęs pas 
motiną, 915 E. 4th St. Pa
liko motiną Rozaliją, brolį 
ir seserį. Laidojamas iš 
šv. Petro bažnyčios, rūgs. 
28 d., 10 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsę, 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 “Darbininkę”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Oolumbia 6702

29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER, MASS. 

t' 45 Hampden §t.,
Tel. HIGhlands 4855
R0XBŲ£Y. MASS.

PERMINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Iee Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

i DRAUGI JŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Elizabeth Ovalia,
So. Boston, Mass. 
Boston 9282
Marijona Markonintė, 
Avė., Roslindale, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINO 
DRAUGUOS VALDYBA

nas įš goriausių Naujoje 
Anglijoje. Jie patenkins 
jaunu? ir senus, mažus ir 
didelius — visi šią orkes
trą išgirdę bus linksmi.

Gaspadines jau seniai Diplomatiniai atstovai įta-! 
ruošUsį; kepa pyragus,; riami turėję ryšių su nu-! 

i_ žudytaisiais Zinovjevu.l 
Kamenevu ir kitais. Pati! 
Lenino našlė kiekvieną mi
nutę gali būti suimta. Į 
Kremlių įžengti jai už
drausta.

Britų “Daily Mail” Mas-! 
kvos korespondentas pra- j 
neša:

* Maskvoj visur matyti 
kariuomenės dalių, atvy
kusių iš Kaukazo, o taip

domi.
Nebėra patikima nė 
raudonoji armija; įtari
nėjami patys generali

nio štabo vadai.

i

i
1 
t
2

! svetainėje Bostono lietu
viai minės Vilniaus už- 
_—gedulo dieną. 

Bus duoda- Programa susidės iš dai- 
’w ‘ nų, muzikos ir kalbų. Dai

nas ir muzikos dalis išpib 
dys Šv. Petro par. bažny
čios didysis choras, vado
vaujant muz. art. R. Juš
kai. Kalbas pasakys sve
čias iš Lietuvos, WS ats
tovas V. Uždavinys ir vie
tiniai. Įžangos nebus. Tai
gi, visi ir visos į šį pami
nėjimą. Rap.

i
iSekmadienį, spalių 4 d., 

vai. po pietų Municipal

KRIKŠTAI

Rūgs. 27 d., Šv.

kemša dešras, raugia ko
pūstus. Vienu žodžiu, jos 
ruošiasi kuostropiausiai, 
kad visus į balių atėjusius 
gražiai priimti, pavaišinti 
ir sočius namon išleisti.

Vyrai irgi neatsilieka. 
Jų užduotis, kad nė vienas 
į balių atėjęs neužtrokštų. 
Jie galvoja iš kur par
traukti geriausių gėrimų. 
Ar ne prįseis iš Prienų į 
Jrogučio” parsitrau k t i.: jr Stalino korpuso ka-
Cambpidge Bottling Co. kurie, atrodo, pakeitė
daro specialų toniką. normalią įgulą. Aukšto-

Apart skanių valgių ir sįos karo tarybos būstinė 
gėrimų, linksmų šokių bus stipriai saugoma. Visų 
dar įr trumpas, bet nepą- valdžios tarnybų persona- 
prastai gražus koncertas. je padaryta žymių pakei- 
Parapijos choras, muzikui tlmų-

krašto gynimo komisa
riatas visiškai perorga

nizuotas.
Raųdorfoji armija, kuri

Visų i

M. Kąrbauskui vadovau
jant, išpildys programą.

Tik pagalvokite į balių 
ir į koncertą, į tą metinę _
visų parapijiečių sueigą j- šiol bųV0 svarbiausias 
zanga tik 50 centų. Tad iš Stalino saugumo laidas, 
anksto Jglgy kitę _ tikietus. dabar kyla prieš jo dikta- 

' ~~ turą ir sumanymą suteik-
v^8?r ~ Cambridge a- įį tariamai demokratinę 

konstituciją.
Pirmieji rimti kariuo
menės neramumai pasi
reiškė Rytų Sibire, Dra
matiškieji Maskvos suė
mimai tebuvo įvykdyti 
tik tada, Kai buvo su
naikinti provincijos su

kilėlių vadai.
Raud. armijos gen. šta-

— r-v v ' • i

Nuoširdžiai visus ir visas 
iš 1 ‘
pylinkės kviečia į Cam
bridge Balių, spalių 12 d. 
8 — 12 P. M- Kvieslys.

i

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ 
RUSIJOS

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonawanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

r

Paryžiaus laikra štiš
“Croix” rašo: bo narys gen. Sapožniko-'

Naujas teroras siaučia Vas įr kiti aukštieji kari-' 
SSSR. Stajinas, atidavęs ninkai pasodinti kalėji-1
sušaudyti prieš jį nukrei- man ■ Juos įskundė politi- 
pto sąmokslo organizato- komisarai, kurių yrą 
rius ir dalyvius, prįe kiekvieno pulko; jierius ir dalyvius, *

jaučiasi esąs tykojamas seka karininkus ir karei- 
iš visų pusių.

Suėjimai vyksta visoj 
Sovietų žemėj — nuo Le
ningrado iki Sibiro pa
kraščių ir nuo Kaukazo i-

DAKTARAI
■•e

TRYT.MENTAI 
pagelbės ir pra
vijus uesmagu-

INKSTŲ IR TULŽIES
NESMAGUMAI

Jei turi nugaroje skau
smą, akmenis, ir kito
kias chroniškas ligas, 
pasitark tuojau. 
MANO 
staiga 
šalins 
mus.

Jei turi Bright’s ligą, 
cukrinę, inkstų, ar tul
žies nesmagumus, pasi
tark tuojau-su manim.

Or.Grady,327B^mX.
Valandos'. Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

v ■ -o

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

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

juodą; |r,-bąi tą duoną. Reikąjąpkite' 
krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411

VĮUS.
Kariniuose centru o s e 
suimta daug politinių 

vadų;
juos apkaltino simpatiza- į 
vųs trockininkams. Ukrai-į 
nos srityse, kur siaučia 
badas, su gyventojais ei- j 
giamąsi taip pat, kaip ir 
pirmaisiais sovietinės re- 
voliueijos laikais. Londo
ne gautomis žiniomis (vi
sos tos žinios imamos iš

1 minėto “Daily Mail”), 
sukilusius Vakarų Sibi
ro kareivius suėmė ir 
sušaudė kariuo menės 
dalys, specialiai atšaukę 
tos iš Tolimųjų Rytų. 
Šiaurės Kaukaze lieps
noja maišto židinys,

■ kurį kursto keturi pulki
ninkai. Bijodama visuoti
nio Kubanės kazokų suki-

Į lįmo, Sovietų vyriausybė 
skųbįai į ten išsiuntė mar-;

' šąlą Budįonnyj, kuris te
nai labai populiarus.

Pranešama apie stiprų* 
ūkininkų bruzdėjimą 

Doneco srity;
Nikopolįo bei Mabupolio 
fąbrikų darbininkai sindi- 
kalistai, ruosę streiką, su
imti. Karelijoj, į šiaurę' 
nuo Leningrado, Suomijos 
pasieny suimtas Aršeno-! 
vas, buvę tos apygardos 
liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas; kartu su juo; 
suimta ir daug kitų aukš
tų parijos žmonių.

GRABORIAI
S; BARASEVIČIUS IR

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 
W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

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

Gi/ven. vieta'. 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V.CASPER
Arti Municipal Building

525 B. Broadway, S. Boston į į
Oįiso Valandos

Nuo 8 Iki 12 ryte Ir nuo 1.30 Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytus sųbątos vukąrais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

J2-tos dienjj uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

4 I
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BOSTONE DAUG RADIO

Darbo statistikos depar
tamento žiniomis, Bostone 
9 iš 10 šeimynų turi savo 
radio aparatus ir 1 iš 10 
šeimynų savo automobilį. 
Palyginamai, Springfield1 
mieste savo automobilius 
turi 4 iš 10 šeimynų.

Pragyvenimas Bostone 
brangesnis, negu Spring- 
fielde. Darbininkui Springo 
fielde nuo vieno delerio, 
apsimokėjus visas pragy-, 
venimo išlaidas, lieka 18 
centų, o Bostone — 15 c.

-i

I
JOSEPH W. CASPER t

(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir / 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Petro 
bažnyčioje, tapo apkrikš
tyti šie kūdikiai.

Joana Ona — Juozapo ir 
Onos (Taųrelytės) Mor
kūnų. Kūmais buvo Vla
das Vaitkevičius ir Adelė 
JųodaĮtytė.

Liudvika — Vincento ir 
Marijonos (Valentukevi- 
čiutės) Trapiauskų. Kū
mai buvo Vincentas J. 
Skudris ir Julia Chamber- 
lain.

Mykolas Antanas ir Jo
nas Jurgis Jr. daktaro Jo
no Jurgio įr Ąlbros 
(Welch) Arentų. Kūmai 
buvo Antanas Arentas ir 
Anielė Valatkaitė, dakta
ras Antanas W. Gasson ir 
Anna Coen-

Virginia Ona — Jurgio 
ir Onos (Sapėgaitės) Rus- 
sells. Rūmai buvo Vincen
tas Vaišnoras ir Julia 
Vaišnoraitė.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Ęroądvay, Se. Boston

Ofisas atdaras nno 10 Ik! 1? 
ryto, nuo 1:80 iki 5:80 po pietų Ir 
bbo 6 Iki B I. vąkare. šventą dieną 

pagal susitarimą.-
—1

Tel. So. Bostoą 8680

Lietuvi* Dantistai

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandot nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. r, 
Seredomis nuo 9 ik! 12 ▼. dieną. 
Subatomia nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
HMUIloBią pną 9 iki 1? vaL d tea*.

(pagal atitarti)
Ml . L >11

Tel. South Boston 0815

0. A. ZALETSRAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Ros.
564 East Broadvay,

So. Boston, Mass.

Jau kelinta savaitė kaip 
Nekalto Prasidėjimo ir šv. 
Juozapo draugijos pradėjo 
sparčiai ruoštis prie labai 
linksmaus baliaus, kuris į, 
vyks Cypress svetainėje,! 
lapkričio 7 dieną. Girdėti,1 
kad įr geriausias orkes* 
tras yra parvestas, kuris 

i linksmins senus ir jaunus.
Raporteris

Pirmininkas Juozas švagždys,
G01 Gth St., So. Boston, Mass. 

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tulei kis,
| 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,

7 IVinfteld SL, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko austrinkimus kas tre

čią aedėldienį kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 492 

E. 7th SU So. Boston, Mass.

Į

J f
Tel. Trowbridge 6330

I

ITrowbriage 6330. I

OT mis, M. 0. p. j. AKOTEVICH IR SOTUS
(REPŠYS) GRABORIUS - UNDERTAKER

Pirmini n kė — B va MarksienS.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanldenA

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass. 
Prof. Rait «-

111 H. St.
TeL ŠOU

Fln. Rait —
29 Whlpp1e

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Rtaniullutė,

105 Weat 6th St., So. Boston, Mass. 
SvarkdarS — Ona Mizglrdięnė,

1612 Colnmbla ftd.. So. Boston. Mass. 
Kastis Globėja — E. Janošonianė,
-1426 Colnmbla Rd., So. Boston. Mass. 

Draugija saro šnairi n ktaua laiko kas 
antrą u ta minką mėnesio.

7:80 vaL vakare. potMžoytinėJ eve- 
tfllnfj.

Visata draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raitininką.

PARSIDUODA geram stovy. 
Starkaus išdibystSs pianas. Su 
pianu parsiduoda apie 60 rolių 
muzikos. Dėl informacijų prašo
ma kreiptis į “Darbininko” ad
ministracijų. /

BĄĮJUS
Nekalto Prasidėjimo lie

tuvių parapijos metinis 
balius šįmet įvyks spalių 
13, Kolumbus dienos va
kare Eikš Ballroom salėje,

(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Qfiso Valandos; g—4 įr 6—8

378 Strut,
kamp. Inrąan arti Centrai Sq , 

Cambridge, Mass. l

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.

LBROCKTONO OFISAS: Tel. Broekton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
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K. P. J.

Per mišias vyrų choras 
nepaprastai gražiai giedo
jo. Garsių vargonų balsai 
gražias, harmoningas me
lodijas išdavė. Sanktuaro 
— mažųjų choras taipgi 
su atsakymais puikiai pa
sirodė. Žmonių buvo pilna 
didelė katedra. Dalyvavo 
taipgi virš tris šimtai: 
kunigų, prelatų vyskupų 

arcivyskupų. Žiūrint 
nuo didžiojo altoriaus į 

I tokią didelę minią, tvar- 
Į kiai ir maldingai užsilai- 
į kančią, nepaprastas buvo 

* ; jausmas. Kokia 
I skaitlinga Kristaus Kara
liaus kariuomenė! O čia 

diskusijoms, Wal- ^ar maža dalelė!
Tuoj po mišių sekė sKai- 

tymas Jo Eminencijos 
Kardinolo Pacelli, nuo Šv. 
Tėvo laiškas. Tame laiške 

j Šv. Tėvas išdėstė prakilnų 
i Šv. Vardo Draugijos tiks- 
i ią: pagarbą Jėzaus Var
dui, geresnį Jėzaus pažini
mą ir artimesnį su Jėzumi 

i susivienijimą. Šv. Vardo 
Draugijos Amerikos para- 

1 pijose daug gero žmonijai 
neša ir yra galinga įtek
mė kitus prie doros ir ge
ro vesti. Todėl Šv. Vardo 
Draugijų nariai privalo 
gyventi pavyzdingai —ki- 

į tus prie gero savo pavyz
džiu traukti: “in corpore” 
eiti kas mėnuo prie Šv. 
Komunijos, geriau savo ti
kėjimą pažinti, būti tik- 

_ , veikti
i pilnoj harmonijoj su vys
kupais ir kunigais, ir dar
buotis platinime katalikų 
akcijos.

Po to kalbėjo Jo Emi
nencija Kardinolas P. Ha
yes, New Yorko Arkivys
kupas. Pareiškė ‘širdingą 
padėką. Džiaugėsi skait
linga minia delegatų: pa- 
saulionių, kunigų ir vys
kupų. Trumpai apibudino 
pradžią, augimą ir išsiplė- 
tojimą Šv. Vardo Draugi
jos. Pabrėžė dabartiniais 
laikais ypač Šv. Vardo

s

V

Sv. Vardo Draugijos Konvencija
t _________

Graži, skaitlinga, tvarki 
minia visuomet daro paki-' 
lų įspūdį. Ypač jei toji mi-' 
nia yra nusiteikus religiš-! 
kai — susirinkus į dvasi-- 
nį kongersą. Toksai skait-' 
lingas, tvarkus dvasinis 
kongresas, Šv. Vardo Dr- 
jų, įvyko rugsėjo 17 — 20 
d.d., New Yorko didmies
tyje.

Patekęs į New Yorko ir 
Metropolį, iš vakaro pirm 
konvencijos, turėjau pro
gos į visą surengimą ge
rai įsižiūrėti. Pamaldoms 
vieta buvo paskirta Šv. j šjrdyje 
Patricijaus erdvi katedra. 
Susirinkimams, pas k a i- 
toms, < 
dorf-Astoria viešbuty j e 
gražiai išdabinta didžiulė 
svetainė.

Atstovų iš visų J. V. ir 
Kanados daug suplaukė. 
Iš tolimų vakarinių ir pie
tinių valstybių atkeliavo 
gausiomis grupėmis spe
cialiais traukiniais. Rodos 
nebuvo atsilikusios nė vie
nos valstybės bei vyskupi
jos, iš kurios nebūtų buvę 
po keletą šimtų atstovų. 
Visi keliavo nerėdami pa
reikšti viešai Jėzaus Švč. 
Vardui savo pagarbą, 
meilę ir ištikimybę.

Šv. Vardo Draugijų kon
vencija prasidėjo minėto
je katedroje Pontif i kalė
mis šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo Jo Ekscel. Vys- ^“Ip^itogetais, 
aupas S. Donohue, New 
Yorko Vysk, pagelbinin- 
kas. Jam asistavo deako- 
nu kun. A. Donnelly, sub- 
diakonu kun. H. Hammer. 
Arcikunigp buvo Jo Malo
nybė Prelatas F. Connelly. 
Jo Em. Kardinolas Hayes 
New York Arkivyskupas 
buvo savo soste. Jam tar- į 
navo* Jo Malon. J. Mur- 
phy ir J. M. Prel. Splaine 
kaipo kapelionai. Kunigas 
tarnautojas prie trono bu
vo J. M. prelatas M. J. 
Lavelle, vikaras generalis 
New York vyskupijos.
. Daugelis iš atstovų dar . Draugi jos reikalą galę bei 
pirmą kartą matė tokias PaJėgą prieš bedievybę, 
iškilmingas šv. Mišias at- komunizmą ir tt. šiais lai- 
našaujant. O koks įspū- kais katalikai privalo bu
dis!? * ti labiau susipratę, vienin-
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Jaunuomenes Klausimas

FLOOR nozzle

SUCTION TOOL

!
i

linoleums 
kitokius

SPRAYER

DUSTING TOOL

FLOOR BRUSR

1
SS

BROCKERT’S ALE I

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 

atėję | tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas
Vorcester, 5-4334

I BOSTONO APIELINKRS BROCKERT’S Ir CREMO kLAŪS Pardavė
ja* Ir Distributorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir alodams. Saukite: Ded. 1731.

v, v . •
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SU juo valyti yra 
didelis malonumas. 
Jis valo blankietus, 
baldus, matrosus, 
kilimus. Su juo ga
lima nudulk i n t i 
grindis, 
ir atlikti 
darbus.

Leiskite 
truoti savo 
už tai nebus jokių obli
gacijų nei išlaidų. Tam
stos džiaugsitės jį įsigi
ję. Galite nusipirkti ši 
valytuvą labai prieina
momis sąlygomis. Už se
ną valytumą duodame 
nuolaidą.

pademons- 
namuose —

MOTH CRYSTALS

Union Electrical Supply Co., Ine.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas'

92 High Street,------------------ Boston, Mass.
Telefonas LIBerty 2337.

miršti, kad Sakramentuo- Prel. J. Clark iš Milvvau- 
se ir maldose yra didžiau- kee. Mišios buvo už visus 
šia pajėga prieš blogą. mirusius Šv. Vardo Drau-

Baigęs savo pamokslą gijos narius, 
suteikė visiems šv. Tėvo po mišių prieš Li- 
palaiminimą. Tuomi užsi- berą, Seks pamokslas> ku. 
baigė pamaldos katedroje rį pasakė j E p Ireton 
pirmąją dieną.

ANTRĄ VALANDĄ
po pietų Waldorf - As- 

toria viešbučio erdvioje 
salėje prasidėjo posėdžiai. Draugijos srityje. Privedė 
Atstovų bei svečių galėjo prie šventųjų ben-
būti virš porą tūkstančių. Sravimo tikėjimo tiesos.

D. D. vyskupas iš Rich- 
mond, Va. Iškalbingai iš
dėstė pirmtakūnų nuveik
tus darbus šv. Vardo

----  dravimo tikėjimo tiesos.
Susirinkimą pradėjo kun. Apie antrą valandą po 
I. Conlon, O. P. vyriau- pietų Waldorf - Astoria 
sias Šv. Vardo draugijos ; viešbučio salėje prasidėjo 
vadas. J. E. vysk. McNi- referatų skaitymas. Skai- 
cholas buvo pakviestas su- tyta aštuoni įvairiose te
kalbėti maldą. Po tam pa- ™ose referatai. Publikos 
daręs reikalingas pasta- šiandie buvo daugiau. Po- 
bas, posėdžių vedėju pers- sėdžiai buvo dar gyvesni, 
tatė Jo Mai. Prelatą J., Diskusijose dalyvavo dau- 
Brady, D. D., New Yorkie- giausiai pasaulionys. Ma- 
tį. Prasidėjo skaitymas IonU įspūdį darė matant 
referatų įvairiose temose, taip nuoširdžiai bei rūpes- 
Visi prelegentai buvo ku- tingai apkalbant dvasi- 
nigai. Po kiekvieno refe- nius Šv. Vardo Draugijos 
rato sekė diskusijos. Jose reikalus. Visų buvo viena 
daugiausiai pasaulionis ė- mintis: kaip geriausiai ir 
mė dalyvumą.

Antroji konvencijos die-Į 
na prasidėjo vėl katedroje 
su Pontifikalėmis šv. Mi
šiomis, kurias atnešavo J.; 
E. Vysk. J. Noll, iš Fort 
Wayne, Indiana. Jam asi
stavo arkikunigu: kun. J., 
O’Reagan, C.M. iš Newį 
Orleans. Diakonu J. M. 
Prel. M. O’Gorman iš Los 
Angeles. Subdiakonu J. M. 
giau veikti. Neprivalo pa-

daugiausiai patraukti jau
nimo prie šios kilnios 
draugijos.

(Bus daugiau)

PAIEŠKAU Juozo ir 
Antano Krikščiūnų. Pir
miau Juozas gyveno 319 
Windsor St., o Antanas, 
282 Windsor St. Hartford, 
Conn. Jų pačių ar kieno 
kito prašome apie juos 
mums pranešti. A. Jan
kauskienė, 1911 Canalport 
Avė. Chicago, m. ’ (26)

Gyvenime viskas pasen- 
a, susinešioja. Kartais 

ne tik niekam nebetikę ne
bereikalingi daiktai val
kiojami, bet ir didžios ver
tės dalykai tąsomi ir nie
kais verčiama. Nė vienas 
neabejoja mūsų jaunuo
menės svarba, jos vertin
gumu, bet raskite ką nors 
labiau nuvalkiotą, pavers
tą niekais, be minties, be 
reikšmės posakį, kurs lies
tų jaunimo ir tautos sąry
šį kaip — “jaunimas — 
tautos ateitis”. Ši gili tie
sa šiandie daugelio lūpose 
virto nieko nereiškiančiais 
žodžiais, kuriais dauguma 
naudojasi, kai nori nuduo
ti, jog stengiasi organi
zuot jaunuomenę, stengia
si užtikrint tautos ateitį, 
pagaliau, kai stengiasi su
sirast prietelių, gerbėjų 
jaunųjų tarne. Užsimir
šom, jog ši visų valkioja
ma tiesa turėtų nustatyti 
suaugusiųjų, senesniųjų 
vadų pareigas jaunuome
nei.1

Mes visi kalbam, jog tu
rime kelt dvasines verty
bes, kad nekaistų mūsų 
veidai prieš kitas tautas. 
Bet kaip mes tai padary
sim, jei daugelis mūsų 
“išmintingųjų” inteligen
tų į viską, kas lietuviška1 
numoja ranka. Jiems tai 
permenka, peržema! Kar
tais ir norėdami dirbti, 
apsižvalgę aplinkui išsi
gąstą ir nuleidžia rankas. 
“Mes permaži, o Amerika 
per didelė” — pasako. Ar
gi čia nėra dvasinių nykš
tukų darbas ? Skaudžiau
sia kai jie arogantiškai 
nrisidengę “jaunimas — 
tautos ateitis” posakiu ei
na į viešumą ir ardo pra
dėtąjį tautos atstatymo, 
restauracijos darbą.

Taip, jaunimas — tautos 
ateitis, jis nuostabi ir pa
slaptinga jėga, kuri nu
lems ateities gyvenimą. 
Jis — naujo gyvenimo au
šra. Nenuostabu, kad vi
siems rūpi tie keliai, ku
riais jis eina. Bet nereikia 
tų kelių užverst, užbarika- 
duot, kad tam jaunimui 
reiktų be reikalo eikvot 
savo energiją, savo jauną
sias jėgas, ypač mūsų jau
nimui pas kurį tų jėgų pa
lyginti ir taip maža, beva
lant tą ateities kelią. Rei
kia jaunimą suprast. Kaip 
negalima valdyt gamtos 
einant prieš jos dėsnius, 
taip negalima pakreipt 
gauni mo į vieną ar į kitą 
pusę jo nesupratus, nepa
gerbiant jo individualy
bės.

Mes, deja, to nesupran-

burtis į vieną vienetą. Tik, 
reikia apgailėti, jog mūsų 
dalis visuomenės, ar jos 
vadai dažnai to vieningu
mo reikalo negali ar neno
ri permatyti. Ir dėl to nu
kenčia niekas kitas, tik 
mes patys.

Mes Amerikos lietuviai, 
j turim prisipažint, jog tau
kiniai gana sparčiai mažė
jam, nykstam. Nemažas 
mūsų jaunimo skaičius 
nueina pas komunistus, 
pas socialistus — subedie- 
vėja. Kodėl? Kodėl iš lie
tuviškų katalikiškų šeimų 
išsigimsta kažkokia keis
ta, niekam nežinoma, 
dievių į betaučių rasė, 
ri nėra nei lietuviška 
vokiška, nei angliška, 
rios dievaitis — auksas ir 
garbė? Todėl, kad mes ne
organizuoti, mūsų nejun
gia bendri principai. Tie
sa, yra kelios centralinės 
organizacijos, kurios, de
ja, nieko daug nuveikt ne
gali, nes neturi bendrojo 
visuomenės pasitikėjimo 
nė paramos. Jas norima 
panaikint ir jų vieton į- 
steigt lokalias draugijas 
ir klubus. Argi jūs, jauni
mo vadai, kurie taip gal
vojat, galit tikėt, jog tie 
lokalūs klubai ar draugi
jos įstengs leist savus or
ganus: laikraščius, žurna
lus, jei vargais negalais 
išlaiko juos centralinės 
organizacijos? Pagaliau, 
ar jūs tikit, jog tos loka- 

j lės draugijos sukels tokio 
tautinio entuziazmo? Jei 

' taip, tai kam jas besteigti 
i — yra parapi-ja ir užten
ka. Taip, parapijos daug 
gero mums davė, daug 

' duoda ir duos. Nė viena or
ganizacija neišauklės sa
vo narių tikybiniai taip, 

i kaip parapija. Nė viena 
*u sąjunga neįsteigė mokyk- 
1_ i lų ir neįsteigs, bet nė vie- 

' na parapija ar jos draugi
jos nepasieks tiek toli, ne- 

, sujungs mūsų visų į vieną 
vienetą, kaip centralizuo
ta organizacija. Tuo nerei-

v •daryti užsimiršdami, jog 
ir jie kadaise jauni buvo, 
jog ir jie klaidų darė. 
Vien tik šiurkštumu nie
kas nieko nepataisė, nie
kas kitam savo idėjų neį
kvėpė. Taip, jūs galit kar
tais priverst juos bijotis, 
bet niekados jie nepamils 
brukte brukamų idėjų. 
Vieton gerbti jus, jaunimo 
vadai, vieton sekti jūsų 
pėdomis, jie bėgs nuo jū
sų. Ar vertą todėl jauni
mą barti, nesistengiant jį 
suprasti ir tik tada ji tai- 
svti, vesti į tikrą kelią be 
išmetinėjimų kam jis toks, 
o ne kitoks.

Antra skaudi mūsų tau
tinio gyvenimo nelaimė — 
kaškoks keistas noras 
skaldytis, nepripažinti jo
kių centralizuotų organi
zacijų. Ta disorganizacija 
skaudžiai nuskriaudė mū
sų tautą praeityje, nema
žiau skriaudos susilauksi
me ir ateityje. Čia ir vėl 
dažnai kalti mūsų “išmin
tingieji” inteligentai, mū
sų senesnieji vadai. Buvo 
laikai kai jie patys kūrė 
organizacijas sudarė cen
trus ir džiaugėsi daug pa
darę, ką nors gero savo 
vaikams palikę. Bet pasi
keitė laikai. Į tas organi- 

1 zacijas pateko kiti žmo- 7 
nes, senesniems nusibodo 
— reikia ką nors naujo su-; 
galvoti. Ir pradedamos 
kelti mintys (viešai), jog | nujoti?’ ‘ 
centralizuotos organizaci
jos ne tik, kad nieko gero 
neneša, bet dar ir kenkia.' 

' O tempora, o mores! Štai i 
I ko prigvvenom Kai taip 
kalbėtų jaunieji — kągi 
nieko neišmano, pasakytu- 
mėm, bet kai senieji, gy
venimo mokyklą išėję, 
taip kalba — skaudu, jog 
mes iki tol nusigyvenom. 
Ne jaugi tiek išgyvenę, 
tiek išvargę ir tiek tauti
niu nelaimių matę vis dar j 
neįstengiam suprasti cen
tralizacijos, vieningumo 
reikalo? Kuriems gi ga
lams kurta Vyčiai, Stu
dentų ir Profesionalu Są- 
iunga, steigta L.R.K. Fe- 

Į deraciia ir įvairūs susivie- 
nymai? Argi tik tam, kad 
vėliau visa tai vėl išardy- 
tumėm ir vėl viską iš nau- 
io kurtumėm? Ne. Tie vi
si susivienymai. tos orga
nizacijos ir sąjungos kur
ta geresniam, ir našes
niam veikimui. Kaip me-; 
džio šakos atkirstos nuo 
kamieno džiūsta ir miršta, 
taip ir organizacijos ar są
jungos atskirtos nuo cent
ro, sulokalizuotos žus. Tai 
ne spėliojimai, ne teorijos, 
bet aksioma. Tai supranta 

tam. Mūsų senieji veikėjai v*308 tautos, supranta tai 
tik ir moka tą jaunimą ir dalis mūsų lietuvių. Jie 
barti, jam prikaišiojimus stengiasi centralizuo t i s

• v

be
kū
nei 
ku-

i Užmirškim apie skaldi- 
i mosi į mažas draugijas, j 
lokalius sanbūrius. Jie 
mums nieko gero nežada. 
Tai tuščios svajonės. Pa- 
laikykim jau turimas cen
trines organizacijas. Tai
sytam kas taisytina, smer
kta kas smerktina, bet 
neskaidytam jų. Nesilp
nintam savo katalikiškai 
tautinių pajėgų. Jos ir 
taip silpnos. Vytis.

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

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose {talpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkom i s. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir {vairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV R M S, 
NAMUOSE VA TREMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Palaukit SOU-th Boston 4147

Pas J. STRIGUNĄ 
195 L ST., SO. BOS'toN, MASS.

WII1IAM J. CH1SH0LM
GRABORIUS 

‘ABMRlflAKAS PATARIfAV/MAF

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namp: PI. 6286
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New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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SUBSCRIPTION RATES: 
Domestlc yearly ...........................
Foreign yearly ...........................
Domestlc once per week yearly 
Foreign once per week yearly

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Ispanijos Išsigimėliai
Iš visų moderniškojo išsigimimo liūdnų vaisių 

aršiausias ar tik ne bus sadizmas. Sadizmas tai savo
tiškas seksualinio pasigerėjimo jausmas, kurį išsigi
mėlis jaučia, žiūrėdamas į kankinamojo žmogaus kan
čias. Juo daugiau artimas kenčia, juo sadistui malo
niau ant širdies. Rodos, netikėtina, kad žmogus galė
tų pasiekti tokį žemą išsigimimo laipsnį, bet taip yra. 
Ir toji nežmoniško nupuolimo epidemija plinta ne tik 
tarp vyrų, bet ir tarp moterų. Bolševikiškojo teroro 
metu jaunos studentės, besivaišindamos kokainu ir 
cigaretais, su pasigerėjimu šaudydavo suraišiotus 
“baltosios armijos” rusų karininkus. Šaudydavo juos 
ne taip, kad staiga nukautų, bet pamažėli taikydavo 
visur, kad sužeistų ir kad nelaimingieji koilgiausiai 
kankytųsi kol numirs. To “sporto” metu sadistės ma
loniai šypsodavosi ir su pasigerėjimu krėsdavo viso
kius juokus. Jos sakydavo, kad tos kankynės tai joms 
dideliausio malonumo momentas.

Tokie pat sadistai ir sadistės dabar Ispanijoje 
kankina katalikus. Didžiausią malonumą tiems išsi
gimėliams suteikia kankinimas kunigų ir vienuolių. 
Sušaudo kunigus tik tada, kada skubotai reikia juos 
likviduoti, bet jei yra patogaus laiko, tai būtinai kan
kina ir dar tyčiojasi iš mirštančiųjų. Tačiau vieną 
kartą išėjo toks surprizas, kad pats kankintojas už
mokėjo savo gyvasčia. Buvo taip.

Kristaus Kareiviai, Į Priekį 
Pirmyn!

Kun. A. T. (Samata) karas tampa bendras. Užpulta tąuta lengvai nepasi
duoda. Tačiau, karas., kuris daugeliuose frontuose ve
damas priešais Kristų^ yra perdaug vienpusiška ko- 

i va, ir dėl to pikto ir blogo galybės paprastai laimi sa- 
' vo skubėtinus užsimojimus. Besitęsiantis laimėjimas, 
žinoma, niekada neįvyksta, kadangi Visagalis Dievas I * - “ 4 s — J —pabaigoje apsaugoja Savo Bažnyčią ir gauna gerą iš 
blogo. Visgi, jei Kristaus kariuomenė kiekviename 
krašte veikliai susiorganizuotų ir būtų drausmingai 
sutvarkyta, kad kovoti Jo kovas dėl apgynimo ir už
laikymo Jo reikalų ir gerovės šiame pasaulyje, tuo
met Jo priešai niekada nedrįstų pulti ir grumtis.

PASIRUOŠIMAS IR PRISIRENGIMAS

Spalių m. 1 d. — 4, 
3905 Fir St.

E, Chicago, Lace Co, Ind. 
Spaliiį 5 d.

8801 Saginaw avė 
Chicago, III.

Spalių m. 12 d. — 18, 
12259 S. Emerald avė

Chicago, III.
Spaliu 25 d. — lapkričio 2, 

207 York St.
Brooklyn, N. Y.

Per daugelį metų antikristaus kareiviai žygiuoja 
į priekį ir dabar nenustoja žygiuoti pirmyn, griauda
mi ir naikindami ne vien mūsų tikėjimo ir pasiauko
jimo neatstatomus paminklus, bet ir išvogdami me
nišką kūrybą ir šventus indus, kuriuos Bažnyčiai au
kojo karaliai ir kunigaikščiai, ir teriodami brangiau
sius ir neįkainuojamus rūbus, austus ir megstus ar 
siūtus šventųjų karalienių rankomis.

Tačiau, tokis antikristaus kareivių nevidoniškas 
ir pragariškas užsimojimas dar nėra pilnai išreikš
tas. Dėl perfnatomo džiaugsmingo ir kerštingo pasi- 

’ tenkinimo, jie gaudo ir suima kunigus ir vienuoles, 
kurių asmuo ir gyvybė neatšaukiamai aukoti Kristui, 
ir paskui sušaudo, arba jų drabužį sumirko kerosinu 
ir padega, ir iš įsiutusio džiaugsmo klykia, begėdiš
kai prisižiūrėdami, kaip kunigai ir vienuolės dega 
mirties agonijoje. Tie antikristaus kareiviai panašiu 
būdu daro ir su vyskupais, apaštalų Įpėdiniais, juos 
apliedami smala ir gyvus degindami.

Šiandien, tai visa taip įvyksta be pasipriešinimo 
iš Kristaus kareivių; tai visa taip įvyksta be kilan- 
čio pasipiktinimo iš žmonių tarpo, jau nebekalbant a- 
pie patį pasaulį, kuris tyli ir visa praleidžia pro akis, 

j Kuomet skaitysite tuos šiupulingus įvykius, tai suki
lėliai gal iš komunistų jau bus laimėję pergalę, tačiau 
neatmainys pastarųjų užkietėjusios širdies, nė nepa- 
lauž jų pražūtingų nusistatymų.

BAŽNYČIA PERSPĖJO ŽMONES
Per tris dešimt metų Katalikų Bažnyčia skelbė 

pasauliui, kad radikališkas socializmas ir komuniz- Y?anaifYor^ziotiS‘tūYtų'vieną’dešimtą da"li 
mas negali žmonių įtikinti, kuomi jie is tikrųjų esą. komunist u01umOi tuomet Kristaus kilnūs ir dieviški 
Pirma nekaip Rusija tapo komunistiška, Bažnyčia, uždaviniai kiestetų, ir Pats Kristus amžinai valdytu 
dėstydama ir aiškindama Karlo Markso ir Engelso jr garbingai viešpatautų, 
pragaištingus veikalus, perspėjo savo žmones, kad 
pagrįsta ir logiška išeitis iš jų mokslo ar mokymo 
bus visų religijų persekiojimas ir griovimas. Tikru
moje, Bažnyčia atvirai nurodė, kad “Krikščionybė ir 
Socializmas yra kaip ugnis ir vanduo”, būtent, abu 
yra bendrai antagonistiški arba priešingi. Tačiau, 
žmonės nepaklausė Bažnyčios balso.

Dvidešimt tris metai atgal, kuomet Meksika pra
dėjo karą prieš katalikų tikėjimą, tada katalikams 
buvo sakyta, kad tikslas buvo radikališko socializmo 
įvedimas. Apie tai dabar neabejojame.

Komunizmas yra ne vien agnostiškas (bedieviš
kas), bet ir agresyviškai antidievas. Todėl, kunigai 
gujami lauk, šv. mišios panaikinamos, katalikiškas 
mokslas ir krikščioniškas auklėjimas prašalinamas, 
Bažnyčia uždaroma, ir jų vietas turi užvaduoti ireli- 
gijos arba, netikėiimo kitos pragaištingai veikiančios 
formos * ^a™a^ Priminti ir raginti apie jų svarbias ir šventas

Komunizmas pasirinko katalikiškus kraštus Z • pareigas; ir smerktina už apsileidimą, kad jie tuomet 
ne dėl to, kad jis yra vieninteliai nekatalikiškas, bet ’.^ kuometpriešvuollirnasjuosl^-vedliu-
kadangi katalikybė yra vieninteliai visuotina religi
ja'(ir komunizmas ryžasi ir darbuojasi, kad būtų vi
suotinas), ir kadangi katalikybės sekėjai yra arčiau 
surišti tam tikrais religiniais persitikrinimais ir reli
ginio pratimo vienuodumu.

KARAS PAPRASTAI YRA BENDRAS
i Kuomet viena tauta paskelbia karą kitai tautai, j

\ . * .i Ji. •. •. i

Kad apsaugoti savo tautinę pilną sąmonę, kad

t

Vienoj bažnyčioj bedieviai užklupo kunigą belai
kant mišias ir tuojau jį mirtinai nukankino. Bet to 
jiems buvo negana, norėjo dar pasityčioti. Tada vie
nas budelių apsivilko kunigiškais drabužiais ir įsili
pęs į sakyklą pradėjo sakyti miniai neva pamokslą. 
Beplepėdamas visokius niekus ir bedieviškus pasity
čiojimus iš religijos, tasai žmogžudys vienok stengė
si pamėgdžioti kunigo judesius ir mostus, taip kad ne- 
girdintiems jo žodžių atrodė, kad tai tikras kunigas 
sako pamokslą. Tuo tarpu atvyko kitas bolševikų bū
rys, nieko nežinąs kas čia įvyko. Ištolo pamatę, kad 
kažkoks kunigas sako pamokslą ir gal dar agituoja 
žmones prieš bolševikus, atvykusieji pradėjo į jį šau
dyti, ir mirtinai nukautas bedievis nusirito nuo saky
klos. .

Baisius darbus dirba Ispanijoj bedieviąi, bet ir 
juos teisybės ranka pasieks, kaip ir ta, besityčiojanti i 
žmogžudį. K. i

• v

11,

užtikrinti ekonominį gerbūvį, kiekviena tauta pašau- L^57Cg° Wood~St 
lyje seka pasiruošimo ir prisirengimo principus. Dėl | Chicago III 
to, tautos daugina ir ginkluoja savo kariuomenę, di- Lapkričio 16 d._ 22,
dina ir otofn didpliiiA laitnmna visa navpdant nritvrn. 717 W 1 Rth St

I
dina ir stato didelius laivynus, visa pavedant prityru- 
siems vadams; ir visu autoritetu, kokį tik turi, atsi
liepia į savo piliečius, kad būtų ištikimi tėvynainiai;, 
ir visada yra pasiruošusios ir prisirengusios prieš 
kiekvieną nesitikėtą užpuolimą. Tačiau taip nėra su qruodžio^m^ll d —°25
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Cambridge, Mass.
kariuomene Kristaus Karalystėje, kuri susideda iš 
plačios didžiumos piliečių visų kraštų Europos ir a- 
biejų Amerikų. Juoba! 1

i būti pasiruošusiais ir prisirengusiais; užkurtina savo 
ausis pasiruošimo ir prisirengimo kiekvienam šauks
mui; pasitiki, kad Kristaus kariuomenės vadai patys 
vienrankiai kovos, arba reikalauja, kad Kristus gintų 
ir saugotų Jo Paties reikalus ir gerbūvį.

i
Komunistinė grupė Prancūzijoje ir Ispanijoje ir 

Meksikoje ir net Rusijoje yra smulkios mažumos gru
pė, tačiau labai tvarkiai suorganizuota ir be galo a- 
gresyviška, kuomet ateina reikalas pulti ar grumtis. 
Plačioji didžiuma piliečių, kurie tikrai myli, arba ma-.' 
žiausia bent simpatizuoja Kristaus idealams, jei bū
tų panašiai organizuoti ir turėtų vieną dešimtą dali 
komunistų uolumo, tuomet Kristaus kilnūs ir dieviški

I

Skirtingumas tarp šėtono sekėjų ir Kristaus se
kėjų yra tas. būtent, kad šėtono sekėjai yra uolesni 
ir ištikimesni ir daugiau atsidavę jo pragariškiems 
reikalams. į »Jl£.SS9'.Į

1
j

i

Į

į
i

LAIKRAŠTINGIAUSIA 
ŠALIS

Nė vienoje šalyje spau-
Taigi, Kristaus kareiviai, nelaukite šaukimo iš da neturi tokio didelio pa

savo Bažnyčios, kad susivienytumėte su kitais pasi- sisekimo kaip Danijoje, 
ruošusiais kovoti dėl Kristaus, bet patys išbuskite iš Trims su puse milijono 
snaudulio per savo ištikimybę ir atsidavimą dėl Jė- gyventojų tenka beveik 
zaus, kad taptumėte uolūs ir karžygingi, kad būtume- 290 laikraščių, su per mi
te pasiruošę ir prisirengę Jo dieviškųjų uždavinių gy-; lijonu prenumerato r i ų. 
nimui ir ausaugojimui ir plėtimui. Pačioje Kopenhagoje šeši

Stabmeldžiai senovėje reiškė principą, kurį krik- ',^!^e^ . la^raščiai sekma- 
ščionys (gerai būtų kad) prisiimtų ir sektų, būtent: i Janiais spaus .na . .
“Yra teisėta mokytis iš priešo”. Ir tiesiog apgailėtina ■ eSzemP*lori4- - 1 1US ruo-
ir net gėda, kad Kristaus kareiviams reikalinga taip "i savaitinių laikraščių 

išeina 2r/2 mil. egzemplio
rių. Specialių, įvairias sri- 

■ tis atstovaujančių perijo- 
jdinių leidinių skaičius Da- 
' nijoje siekia apie 
[Tikrai, Danija yra 
štingiausia šalis.

galėjo. Tat, Kristaus kareiviai, mokykitės iš savo 
priešo, būkite uolesni ir tapkite karžygesni; turite 
smarkesniai imtis nekaip priešas ir agresyviškesniai 
jį pulti. Todėl, į priekį, pirmyn, Kristaus kareiviai! 
Ir Kristus, karalių Viešpats, mūsų Karalius ir Valdo- ( ________
vas, mūsų Viltis, visa telaimi, visur teviešpatauja, vi-; Veiklioje ir stiprioje jau- 
są tevaldo! Ir Jam Vienam tebūnie visa Valdžia, ga-• nystėje yra įrašyta ilga ir 
lybė ir garbė nemirštamais amžiais! baiminga senatvė.

1.500. 
laikra-

‘L. A.’

Kun. A. T. (Samata)

Šv. Rožančiaus Karalienės Mėnuo

ŠV. ROŽANČIAUS MALDA

Ateinantis spalių mėnuo yra Šv. Rožančiaus 
Karalienės mėnuo. Nuo to laiko, kai Popiežius 
Leonas XIII tarė visam katalikiškam pasau
liui: “Norime ir trokštame, kad šv. Rožančiaus 
malda viso pasaulio katalikai su dideliu uolu
mu kalbėtų”, spalių mėnuo pasidarė Marijos 
mėnesiu. Pavasaris — gėlių mėnuo, ruduo — 
vaisių mėnuo, padavę rankas, susijungė, kad 
pagerbus Tą, kuri yra gražių gražiausia gėlė, 
kaip Šv. Raštas sako: “Erškėčių lelija, nekal
ta, skaisti”. , •

Šv. Rožančiaus malda yra gražiausioji mū
sų tikėjimo malda. Ji yra ir kilniausioji malda, 
nes žodžiai Tėve mūsų ir Sveika Mafija yra a- 
tėję iš auktšojo Dangaus. Tėve mūsų išėjo iš 
meile degančios Jėzaus Švenčiausios Širdies, o 
Sveika Marija pražydo Arkangelo lūpose. Pir
mieji siunčia garbę Dangaus ir žemės Kūrėjui; 
antrieji — Nekalčiausiai ir Garbingiausiai 
Dievo Motinai — Marijai.

Šv. Rožančius tai Dievo Motinos — Dan
gaus Karalienės vainikas, šv. Rožančius pri
mena Marijos gyvenimą, džiaugsmus, sopulius * /

ir garbę. Šv. Rožančiaus maldos žodžiai seni,' 
kaip senas mūsų tikėjimas, tačiau jie visada ’ 
bus nauji. Kaip graži ir maloni toji malda, taip 
paprasta ir kilni. Ją kalba turtingieji ir netur- 
čiai, sveiki ir ligoniai, mokytieji ir nemoksliai. 
Ją kalba visas katalikiškas pasaulis.

Taigi, mielas skaitytojau, šį ateinantį visą 
spalių mėnesį, kurs yra pavestas Šv. Rožan
čiaus Karalienei, kalbėk ir tu, tekalba ir visas 
pasaulis, tekalba ir visi mūsų Lietuvos tėvy
nės katalikai tą Šv. Rožančių. Kalbėkime ir 
mes visi per visą Šv. Rožančiaus mėnesį, ypa
tingai žodžius, paeinančius iš Kristaus dieviš
kų ir Arkangelo dangiškų lūpų. O Marija! Ma
rija labai mus myli, mumis visais rūpinasi; 
jei šauksimės Jos, — Ji mus išklausys, ir mel
sis už mus prie savo Numylėto Sūnaus. O ku
ris sūnus neišklauso savo motinos meldimo? 
Ne veltui Šv. Bernardas įamžino Švenč. Mari
jos užtarymo galybę nemirštančios maldelės 
žodžiais: “Atmink, Švenč. Panele Marija, nuo 
amžių nebuvo girdėta, kad kas nors Tavo ap- 
gyniman bėgąs, Tavo pagalbos meldžiąs, Tavo 
užtarymo reikalaująs, būtų buvęs apleistas”. 
Šiuos maldingus žodžius Šventasis skelbė vie
šai bažnyčioje, atsiklausdamas žmonių, kad 
atsilieptų, jei ko Švenčiausioji Panelė Marija 
neišklausė. Niekas neišdrįso atsiliepti, nes 
kiekvienas pajuto dėkihgumą prie Marijos. To

dėl, ir mes prašykime Jos gausių malonių ir 
galingo užtarymo.

MALDINGAI APMĄSTYKIME ŠV. 
ROŽANČIAUS PASLAPTIS

Ar nemalonu tau, mielas skaitytojau, su 
šv. Rožančium rankoj, su malda lūpose, su 
karšta meile širdyje, artintis šiame Šv. Ro
žančiaus Karalienės mėnesyje prie Marijos al
toriaus. O kaip brangi yra Jai toji malda ir 
kaip naudinga kalbančiam!

Šv. Rožančiaus malda yra supinta iš gra
žiausių žodžių ir kilniausių sveikinimų. Ne be 
reikalo tas maldingumas yra pavadintas ro
žančium, nes reiškia iš rožių nupintą vainiką. 
Šv. Rožančiaus paslaptys, lyg rožės žiedai, pil
ni gardaus kvapo ir saldumo ir pasigerėjimo. 
Kaip bitutė tūpus ant gėlės pasislepia pačiame 
viduryje ir čiulpia-čiulpia, koliai randa saldu
mo, taip reikėtų ir Šv. Rožančių kalbant dary
ti, Iš tolo gėlė neatrodo saldi, tas saldumas sle
piasi giliau ir bitė jį randa, o nesuranda kiti 
vabzdžiai, nes jie nemoka ieškoti.

Kalbėdamas šv. Rožančių, maldingai ap- 
mąstyk paslaptis, nes kitaip nė atlaidų nepel
nysi. 0 maldingas apmąstymas padaryti labai 
lengva. Statyk prieš savo akis kas įvyksta pa
slaptyje, pav.: Apreiškimas Panai Marijai, 
Kristaus Gimimas ar kitas paslaptis, ir taip 
gyvai, tarsi, įyg pats tenai būtum. Kuomet 
taip gyvai turi prieš save, pradėk sveikinti

Mariją. Jai padarysi daug džiaugsmo, o sau į- 
gysi naudos. Taip pat daryk, sveikindamas 
Dangaus Tėvą.

Imkim vieną paslaptį ir maldingai mąsty- 
kim. štai — matau, kaip Marija klūpoja susi
telkus ir skaito Šv. Raštą apie Kristaus atėji
mo pranašystes. Marija prašo Dievo, kad grei
čiau ateitų tas laikas. Staiga nušvinta kamba
rys... Marija pakelia akis, išsigąsta. Arkange
las Gabrielius ima kalbėti mums žinomus žo
džius: “Sveika Marija”. Taip pat ir mes kartu 
kalbame ir neišleidžiamo Marijos iš akių, žiū
rime į Ją, pagerbiame, džiaugiamės, mokina- 
mės iš Jos dorybių: nuolankumo, nusižemini
mo, klusnumo, skaistybės, ir, nepaliaudami, 
vis kalbame: Sveika Marija... šventoji Marija... 
iki žiūrėk, paslapties jau paskutinį karolėlį lai
kai pirštuose. Ta paslaptis pasibaigė, dar lyg 
pažiūri į visą bendrai, atsisveikini, padėkoji 
už gautus spindulius ir įkvėpimus bei pasimo- 
kinimus, ir eini toliau. Vėl Teve mūsų kalbi, 
maldingai mąstydamas, kaip Dangaus Tėvas 
su pasigerėjimu žiūri iš aukštybių į ištikimą 
Savo tarnaitę Mariją. Ir aš panašiu noriu bū
ti — Dievui tarnauti.

Toliau seka: “Sveika Marija”. Vėl Mariją 
sveikinu kartu su Šv. Elžbieta ir Zachariju, 
mokindamasis iš Marijos pasišventimo ir arti
mo meilės. Trečioje paslaptyje vėl kaž kur 
kamputyje pasislėpęs ar su piemenėliais ir an
gelais žiūrėk į užgimusį Kūdikėlį ir sveikink
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Tretieji Kražiai Vilniuje
(15 metų sukaktis)

i
ginti nuo okupantų. Mes buvome įsitiki
nę, kad lenkai rūmų neatims, jei kas 

en pil-

Spalių 1 d. sueina lygiai 15 metų, kai 
lenkai okupavę Vilnių padarė dideles 
skerdynes, pogromą, prieš lietuvius mo
ksleivius, mažus vaikus, berniukus ir 
mergaites. Tas pogromas tada buvo va
dinamas Trečių Kražių vardu.

Tebus leista šių liūdnų sukaktuvių 
proga priminti Amerikos lietuvių visuo
menei tai, kas buvo prieš 15 metų. Ne
sunku man prisiminti tuos įvykius, nes 
pats buvau tuo laiku Vilniaus lietuvių 
gimnazijos mokiniu, pats pergyvenau 
pasibaisėtinas valandas, pats, kaip ir ki
ti mano draugai, beveik tris savaites ne
šiojau mėlynes ant savo kūno nuo skau
džių lenkų smūgių... Aš tačiau buvau nu
kentėjęs mažiau negu daugelis kitų ma
no draugų, kurie patys negalėjo pareiti 
iš pogromo vietos, kuriuos turėjome 
parvesti, ar net ir neštinai nešti...

. I
Kaip visi okupantai, užėmę kurį nors 

kraštą, stengiasi “vykdyti savo planus”, 
“kelti užkariauto krašto kultūrą”, taip 
ir Želigovvskio atvesti lenkai savo “savo 
planus vykdė” ir tebevykdo...

1920 metais, lenkams Vilnių pagro
bus, lietuviai Vilniuje be kitų mokyklų 
turėjo dvi gimnazijas ir mokytojų semi
nariją. Viena gimnazija, mergaičių, tuo
jau buvo likviduota, lenkai uždarė ją be 
jokių ceremonijų, o Koedukacinė gimna
zija ir mokytojų seminarija susiglau
dusios vienuose rūmuose, prie garsios 
Lukiškių aikštės, varė savo darbą. Len
kams tai labai nepatiko. Ir jie sumanė 
vienu žygiu likviduoti šias dvi kultūros 
įstaigas. Beje, tuose pat rūmuose buvo 
prisiglaudusi pavyzdinė pradžios moky
kla, buvo kursai suaugusiems, scena ir 
salė įvairiems parengimams.

Okupantai sumanė tat atimti iš lietu
vių tuos rūmus, išmesti visas kultūrines 
įstaigas gatvėn, kitų rūmų neduoti ir 
tuo būdu patys lietuviai likviduosią sa
vo mokyklas... Lietuviai tai gerai supra
to ir pasirįžo ginti savo šventus kultū
ros rūmus. Lenkai rašė raštus po raštų 
įsakydami išsikraustyti iš tų rūmų, ku
rie lietuviams labai daug kaštavo. Perė
mus juos iš vokiečių okupacinės val
džios, prie kurios buvo ten ligoninė, te-

i

nę, kad lenkai rūmų neatims, jei kas 
nors tuose rūmuose bus, jei bus ten pil
na moksleivių.

Priešpietinėmis valandomis mokėsi 
gimnazistai, po pietinėmis valandomis 
sueidavo mokytojų seminarijos auklėti
niai, ir pavyzdinės mokyklos mokiniai. 
Nebuvo tarpo, kad rūmai būtų tušti.

Nors nuotaika buvo nerami, dangus 
niaukstėsi, tačiau niekas netikėjome, 
kad lenkai imtų mus, esančius rūmuose, 
varyti laukan...

Tik 1921 metų spalių 1 d. mums, gim
nazistams,, į namus parėjus, pasklido po 
miestą žinia, kad lenkų žandarai apsupo 
lietuvių gimanzijos rūmus... Visi, kas 
tik kaip galėjome, greičiau bėgome prie 
gimnazijos. Viduje buvo susirinkę semi
naristai ir mažieji pavizdinės mokyklos 
vaikai. Juos išeiti leido ir varė laukan,

PORININKES

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. Blavnckas — rašt., 7 Mott St., Worcester, 
Mass.; O. Sidabriene — ižd., 6 Commonivealth Avė.. AVorcester, 
Mass.; M. UrmonienS ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P. 
Juškaitis — Redaktorius, 423 AVindsor St., Cambridge, Mass.
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Jaunutis Cyrus
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Seimas

vaiKai. juos išeiti leiao ir varę lauaan, ;___
tačiau mūsų jau nei vieno neįleido. Vie-1 karalius pastebėjoj kad 
j-------- ------------------------------ ------------------------------------------------------------- -----------

ir langą, tačiau lenkų žandarai mušdami vyno, 
šautuvų buožėmis berniukus vaikė.

• V •. 3 S ; r ‘-..Si ; : ■< 4 4 4 < K.
Ir mes ir mūsų mokytojai rinkomės 

ties gimnazijos durimis ir pačiais rū
mais ir prašyte prašėme palikti mums 
mūsų mokyklą. Lenkai žandarai šaukė: 
“Rozejsc sięj” (išsiskirstyti). Iš vidąųs 
mokinius sumuštus, sukruvintus mėtė 
laukan pro duris gatvėn jų tėvų ar glo
bėjų rankosna. Pro langus svaidė kny
gas... Iš vidaus kelias valandas plaukė 
jautrus mergaičių verksmas ir didelis į- 
siutusių žandarų rįksmas, kol visus su-j 
muštus, sukruvintus, kelius šimtus mo
kinių pro duris išmėtė...

Ties rūmais gatvėje buvo susirinkęs 
! didelis būrys lietuvių: mokytojų, tėvai 
ir mokiniai. Lukiškių aikštėje buvo bū
rys raitų lenkų kareivių, studentų ir 
skautų su lazdomis. Ko jie ten rinkosi, 

: patyrėme vėliau.
Žandarai vis kartojo savo įsakymą: 

“Rozejscie”, tačiau niekas neklausė, visi 
susigūžę stovėjome, tylėjome, tik jaut
resnės moterys verkė, sumuštus išmes- 

' tus vaikus g^iodė...
Šaulei nusileidus ir paraudonavus va- 

i vakarų padangei, greit ėmė raudonuoti 
ir Vilniaus gatvės lietuvių krauju...

Žandarų viršininkas įsakė uždėti dur
tuvus (“naložyc bagnety”) ant šautuvų 
ir šautuvų durtuvų pagalba vaikyti lie
tuvius... Pirmieji, stovėjusieji arčiau dū

ko juos remontuoti, taisyti, tvarkyti. Ne ■ rų, tuojau gavo smarkius smūgius per 
. Niekas tačiau nede

javo ir nesiskundė. Tik. palengva visi, 
susispaudę, ėmėm trauktis nuo durų įr 
visai netikėtai, kaip iš vienos krūtinės, 
pakilo bendras, galingas balsas: “Lietu
va, Tėvynė mūsų...” Praskambėjo iš 
skriaudžiamųjų krūtinės šventos, tautiš
kos giesmės balsas... Ir niekad taip ne
skambėjo Vilniaus gatvėse Tautos him
nas, kaip tą vakarą.

Žandarai nustebo. Nesuprato, kas čia 
darosi. Jiems atrodė gal, kad lietuviai

Ksenofon, graikų rašy-( ta nuodų”, 
tojas, štai ką pasakoja:! Tuomet karalius Astija- 
Jaunas Cyrus savo tėvų gos vėl klausia: “Kaip, ko-; 
dailiai, bet kietai auklė- kių būdu, mano sūnau, ga- 
tas, sulaukęs 12 metų savo Įėjo tau ateiti galvon to- 
amžiaus,- apsigyveno prie kia keista mintis!?” 
savo bočiaus Astijago, Cyrus nieko nelaukda
vai: karaliaus.^ _ Ilgainiui mas įaįp pradėjo aiškinti: 

“Aš mačiau, kad visi, ku- 
visiškai į

A. L. K. K. PIU BLAIV. SUSIU. 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. , . • i

Visos Pilnųjų Blaivininkų kuopos raginamos pri-* 
siųsti į Seimą kodaugiausiai atstovų. Pavieniai, pro
fesionalai, kuriems Blaivybės idėja brangi, širdingai 
kviečiami Seime dalyvauti. m
. Ruoškimės prie šio Jubiliejinio Seimo visi. Lai 

jis atbudins visas užsnūdusias Blaivininkų kuopas ir, 
paskleis Blaivybės veiklą koplačiausiai.

Kun. Step. Kneižis, Dvasios V adas 
Kun. Ą, švedas, Pirmininkas 
V. J. Blaveckas, Raštininkas.
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į ; i .. i I lAACMJACLU., AdU VISU, 1AU“nas kitas bandė lipti per geležinę tvorą Cyrus niekuomet negeria rįe gėr§ tą vyną visiškai 
Klausia tat kar?-- nusilpnino savo dvasios ir 

liūs, kodėl jis neragaująs kūno pajiegas. Išpradžių 
taip visų mylimo gėrimo. jŪS visi, nors mums, vai- 
Cyrus atsakė taip: Bijau, tams, uždraudžiate, patįs 
nes man matos, kad vyno, balsiai rėkavote, vienas 
inde yra nuodai (trueyz-į:itą peršaukdami, taip 
na). Neseniai Tavo gimt- kad niekas nieko nebesu-! 
mo dienoje per pietus aš prato: paskui bandėte dai- 
visai gerai patyriau, kad nuoti, bet vieni juokai tė
vynė, kurį Jūs gėrėte, bū- buvo iš to jūsų dainavimo,

vienas Amerikos lietuvių doleris buvo j galvas ir krūtines, 
padėtas tų rūmų sutvarkymui. Lietuviai 
raštu neklausė. Iš rūmų nėja, nes nebu- 1 
vo kur eiti, o lenkams rūmai nereikalin
gi buvo. Tuščių namų Vilniuje buvo ir 
tebėra ligi šiol pakankamai.

Kai lietuviai nepaklausė rašto, pra
dėjo grūmoti smurtu. Ką manė ir galvo
jo tais laikais mūsų mokytojai, man 
sunku būtų pasakyti. Tačiau mokslei
viai, pajutę artėjant pavojų mūsų moks
lo židiniui, tarėmės ir rįžomės rūmus

I

Mariją, dėkodamas, kad Ji tokį džiaugsmą at
nešė pasauliui, o mokinkis neturto. Panašiai 
daryk ir kitose paslaptyse. Gyvenk ta dvasia 
ir nuotaika, kuri yra paslaptyje. Tuomet bus 
tikra ir gyva malda. Nes patys žinome, kokia 
nauda iš to mieguisto traukinėjimo poterėlių, 
o mintys Dievas žino kurioje karalystėje skra
joja. Apie laukus, namus, darbus ar smagu
mus sukasi. Galima, kalbant, ir tai atsiminti, 
tačiau visai kitu tikslu, būtent, paprašyti ma
lonės, kad tie darbai ar troškimai geriau sek
tųsi atlikti ir įgytų antgamtinės vertybės.

Atėjai į sopulingąją dalį. Čia persiimk kan
čios dvasia. Kalbėk į Dangaus Tėvą ir pamal
džiai mąstyk lyg ateinantį iš Dangaus skundą: 
“Žiūrėk, ką su Meilingiausiu mano Sūnum pa- 
padarėte. Ir tavo nuodėmės prie to prisidėjo”. 
O Mariją sveikink, ramindamas, kad daugiau 
nebenusidėsi, neplaksi, nekalsi ant. kryžiaus 
Nekalčiausio Jos Sūnaus. Ir mokykis kantry
bės, nusižeminimo, ištvermės — gerame, gai
lėtas už nuodėmes ir visus nusikaltimus.

Garbingoje dalyje, pagerbk Mariją ir pra
šyk, kad tave paimtų į Dangų. Taiį) kalbėk, o 
labai daug turėsi ir suraminimo ir naudos iš 
Šv. Rožančiaus maldos. Kiti taip pat užsidegs 
nuo tavęs tuo pačiu pamaldumu, kaip kad bitė 
užkrečia gėles dulkėmis, kurios prilipo nuo 
žiedo.

i

• V

na).

tačiaus-gi jums patiems 
tas dainavimas, matomai, 
labai patiko. Kiekvienas 
jūsų garsinotės savo tvir
tumu, didžiavotės savo di
dele gale, bet kai panorė
jote nuo suolo atsikelti ir 
eiti šoktų, tai nė pastovėti 
ant kojų nebegalėjote, tai 
ką-gi besakyti apie šoki-j

nydamas, kad vyne yra; 
nuodai, ir kad todėlei vy
no gerti nereikia? ;

Ar-gi klysta tie visi, ku
rie mano, kad netiktai 
degtinėje, bet ir vyne ir a-

1 luje yra nuodai — alkoho- 
I lis, ir tų gėralų visiškai 
Į neragauja.
i Mūsų laiko mokslas Cy- 

mą. Tu, būdamas karalius,j rui tiesą pripažino: ir vy- 
elgeis visai ne kaip kara- ne ir aluje ir degtinėje y- 
lius, o kiti visi ne kaip Ta- | ra nuodai, kurie didžiaų- 
vo pavaldiniai!” Į šią blėdį daro žmonėms.

Taip kalbėjo jaunutis į Todėlei šiandieną pilnai 
Cyrus. Ar jis klydo, ma- galima sutikti su žodžiais 
-----------------------------— ‘ profesoriaus Dollingero, 

met nepasisekė, Visa lietuvių spauda ra- kurs sako, kad žmogus ne
šė apie tai, kaip apie trečiuosius Kra- mirštąs, bet pats save nu- 

i žius, trečias kražiškas <?
mos buvo Kražiuose, žemaičiams ginant 

i savo bažnyčią, antros vokiečių okupaci- 
j jos laikais Šiauliuose, mokiniams, pana- 
1 šiai kaip Vilniuje, ginant gimnazijos rū- 
mus nuo vokiečių ir trečios Vilniuje, ku- 

‘ Į mes vilnie
čiai, buvusieji moksleiviai, ir visa lietu-!

I

I

dainą dainuoja. Ir įges palengva trauk- 
Į damies, fizinės jėgos verčiami, dvasiškai 
tačiau labai stiprūs, visu galingumu gie
dojome Himną. Tik pradėjus giedoti tre
čią, himno posmą, lenkai suprato mūsų 
giesmės reikšmę ir, kaip įsiutę puolė 
žandarai mušti šautuvų buožėmis, atbė
go iš Lukiškių aikštės studentai ir skau
tai su lazdomis, įsimalė į mūsų tarpą rių liūdną 15 metų sukaktį 
raiti lenkai kareiviai...

Tuomet prasidėjo tikros skerdynės, vių tauta liūdnai prisimename.
Mušė visus ir viskuo, kur papuolė. Par- Neskaudžios mums žaizdos buvo tuo- 
griuvusiiis mintojo kareivių arkliai. I mst juo ]abiaiJ neskauda d ši3ndien. 
Begautiems moksleiviams tvojo galvas. Jos tik susti ino mus Ne vienas- tl. 
ir pečius šautuvų buožes ir lazdos... Bu-, skerd niu nukentėjęs dalyvis dirba ši,am 
vo girdėti skaudžios aimanos jaunų mer-. djęn ]ietuvi tautos kultūrinj dar.

uU.,a?.’”an°“‘.S PL"eSI te, ne vienas kovoja didesniu pasiryši- 
i mu, okupantų neteisybės sustiprintas, su 
pačiais okupantais.

Tiesa, sunkiau kovoti dėl Vilniaus lai- 
• svės tiems, kurie nematė panašių sker- i - -- -

skerdynes. Pir- ŽU(Us — nunuodijąs.

(Kam reikia adreso, 
prašau išsikirpti 

J. Bružikas, S. J.).
Nuo rūgs. 14 iki 20 d.

Elizabeth Church, 
E. Blancke St., 

Linden, N. J.

•f
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šiukštus okupantų balsai. Visa gatvė 
buvo nusiliejusi krauju, o šimtai jaunuo-' 
lių buvo sumuštų, sužeistų ir ne vienas

' ilgam sveikatą praradęs... Keliolika vy
resniųjų mokiniu ir mokytojų nuvesta į , ..
kalėjimą, daugelis ne vieną dieną lovoje kurie nepergyveno panašių smu-

i gulėti turėjo, tačiau nei vienas nesiskun-; ?*<»• tac,au V.,S1 atsiminti, kad musų 
‘ dė. Nei mėlynės, nei žaizdos neskaudžios tautiečių musų broliu lietuvių kraujas 
buvo. Daug skaudžiau buvo tai, kad ne-: 
baigtas buvo Himnas, kad užčiauptos 
buvo mums lūpos... Užtai susirinkę po 
namus ir bendrabučius, smarkiau su
mušti ir sveikesnieji, stipriai giedojome 
nebaigtą Himną, stiprinome patys save 
dar didesniems smūgiams, kurie laukė 
mus ir visą Vilniaus kraštą ateityje, o- 
kupantams “užkariauto krašto kultūrą 
keliant”...

Gimnazijos lenkams likviduoti tuo-

i
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Nuo rūgs. 20 iki spalių 4, 
St. Michael’s Church, 

15 E. 23rd Str., 
Bayonne, N. J.

Nuo spalių 5 iki 18 d., 
St. Peter’s Church, 

50 W. Sixth Str.,

ten buvo liejamas ir dar daug daugiau jo 
išlieta vėliau ir liejama šiandien. Atmin
dami tai visi lietuviai turi stiprėti kovai 
su svetimaisiais engėjais.

Spalių mėnesis, Vilniaus pagrobimo 
sukaktį minint, gražiausia proga prisi
dėti prie Vilniaus kultūrinės kovos 
tiems, kurie atsiliko. Vilnius visus mus 
kviečia, Vilniaus darbe visiems vietos 
pakanka, kiekvienas čia pagal savo iš
gales dirbti gali. V. Uždavinys.
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So. Boston, Mass. ’ 
Nuo spalių 19 iki lapkr. 1, 
. St. Andrews Church, 4

396 Church Str., f 
New Britam, Conn.’ 

Nuolatinis laiškams adret 
sas: Rev. J. Bružikas S. J., 

259 N. 5th Str., < 
Brooklyn, N. Y.

Nauji Mišparai — VES- 
PERAE DE SS. SACRA- 
MENTO, dviem, trims ilj 
keturiems balsams 35c.

Užsakymus su pinigais siųski
te “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass. !

“DARBININKAS” D 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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ŠV. ROŽANČIAUS MALDA MUŠ MOKO 

............... x TIK Ė JIMO
u.i >*.<” . '♦♦ i; < **• -• .. * . ..

Brangus skaitytojau, Šv. Rožančiaus mal
da praktiškai mus pamoko, kaip gyventi iš ti
kėjimo; ir gyvais pavyzdžiais nurodo, kaip 
gyventi pagal tikėjimą. Dėl to, jei dažnai ir 
maldingai kalbėsime šv. Rožančių, tikrai ne
būsime tokie katalikai, kurie pasitenkina vien 
įsakytomis šventėmis Šv. Mišių išklausę, o 
šiaip gyvenime niekų nesiskiria nuo nekatali- 
kų, net bedievių. Jei esate Šv. Rožančiaus my
lėtojai, jūs esate, uolūs katalikai. Mat, tos do
rybes, kurias maldingai apmąstote, kalbėda
mi Šv, .Rožančių? yra pačios geriausios ir ver
čia jomis pasekti. Jėzaus ir Marijos pavyzdžiai 
čia mums nuolat yra prieš akis, ir nejučiomis 
kaž kokia slapta jėga ragina siekti tobulybės 
it būti, panašiais Kristui ir Jo švenč. Motinai. 
Ras neapleidžia Šv. Rožančiaus, tas šviečia 
gerais darbais visiems — draugams ir prie
šams, taip ir juos patraukdamas prie Kristaus.

Nesišalinkime nuo Šv. Rožančiaus maldos, 
Įr . ją pamylėkime, šv. Rožančius padarys, kad 
mums bus lengva tikėjimą branginti, apsaugo
ti ir pagilinti; taip pat ne sunku bus ir gyven
ti pagal tikėjimą. Šv. Rožančiaus Karalienė 
kviečia mus visus: “Manyje visa kelio ir tiesos 
malonė; manyje visa gyvenimo ir dorybės vil
tis. Ateikite pas mane visi, kurie manęs trokš
tate, ir pasitinkite mano vaisiais! Kas manęs 
klauso, nebus sugėdintas, it kas veikia many*

je, tie nenuaidės” (Išm. XXIV, 24, 25 ir 30).
Kaip gražu dažnai ir maldingai kalbėti Šv. 

Rožančių. Žinokite, jog tai yra net būtina! Kas 
tokią žymią tikėjimo stiprinimo priemonę pa
niekina, tas vargiai kita pasinaudos. O kas 
savo tikėjimo negaivina, galima sakyti, tas jo 
nustos. Taip jau daug kam atsitiko. Visi ma
toma, jog tokių ne šimtai, bet yra tūkstančiai. 
Pasitaiko ir tokių, kurie kaip gyvuliai mina 
viską kojomis ir vien žiūri, kaip savo užgai
das pasotinus. Jų norus pranašas ižai jas iš
reiškė:, “Valgykime ir gerkime, nes juk rytoj 
mirsime” (Iz. XXII, 13).

Šv. Tėvas Pijus IX šaukė: “Duokite man ar
miją maldingų žmonių! Vaikeliai, padėkite 
man kovoti su Bažnyčios ir visuomenės ydo
mis, bet ne kardu, o Šv. Rožančium!” Tokis 
šauksmas ir šiandien tinka. Ir mūsų šalyje 
pradedama mažiau melstis ir apmąstymus da
lyti. Pirmiau šventoje Lietuvoje klestėjo šv. 
Rožančiaus brolijos. Jos, Dievui dėkui, neiš
nyko ir šiandien. Dabartinis Šv. Tėvas Pijus 
XI, patsai buvęs Lietuvoje, mūsų brangią Tė
vynę pavadino Marijos šalim. Tat, palaikykime 
Mapijps maldingą gerbimą, ypatingai — pa
maldžiai kalbėdami Šv. Rožančių! Jį maldingai 
kalbėkime namie ir lauke, dirbtuvėje ir atosto
gose, kelionėje ir svečiuose. Kai naktį negalite 
miegoti, irgi pasiimkite šv. Rožančių, ir mai

(
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i
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dingai pagerbkite Mariją, Dievo Motiną. •
Šv. Rožančiaus malda atsako dabartiniu 

mūsų Šv. Tėvo norams. Štai, jo žodžiai kunL' 
gams: “Stenkitės žodžiu ir raštu, kad jūsų ga* 
nomieji įprastų melstis į Viešpatį, kad Jis pat 
siųstų darbininkų į piūtį ir patsai padėtų netit 
ki n tiems Savo malonės šviesa. Malda turi virs
ti įpročiu, mat, tvirtas ir nuolatinis įpratimas 
pas Gailestingąjį Dievą daug daugiau gali kaip* 
vieną kitą kartą sukalbėta malda”. — “Visuos 
met, dvasioje apsvarstykime, jog dar yra tūk
stantis milijonų pagonų, ir mūsų širdis neran
da ramybės. Mums rodosi, jos girdime (sako: 
Šv. Tėvas) savo viduje stiprų žodį: “šauk, ne
siliauk, pakelk, kaip trimitas savo balsą” (Re- 
rum Ecclasiae gestarum, 1926, II, 26). S

Taigi, imkime į mūsų širdį Šventojo Tėvą 
žodžius ir juos paverskime darbu! Jei galim’, 
tai kasdien maldingai kalbėkime Šv. Rožančių, 
pamaldžiai kalbėkime savo šeimynos draugėje* 
Atsiminkim, jog taip melsdamiesi, savo bran
gų tikėjimą išsaugosime, jį dauginsime, labjaU 
pamylėsime ir daugiau branginsime, gilinsime 
ir platinsime! į
O Marija, šv. Rožančiaus Karaliene, sustip* 

rink mūsų pasiryžimą, ir nunešk savo Dieviš
ką jam Sūnui! O Marija, visų krikščionių Glo
bėja, globok mus! O Marija, Aušros Žvaigždėj 
apšviesk mus, ir vesk į amžinąjį gyvenimą! j
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KAIP GAMINAMI PERLAI ,PagI?ebia,. keletą.toklų j “perlinių” ir neria j viršų.. 
——— Pasilsėjęs porą minučių

Perlai tiek senovėje, tiek. neria vgl Ir taip per 8 _ 
dabar naudojami karo- 10 valandų jų prigaudo 
liams, papuošimui karūnų, keletą šimt 
žiedų ir net rūbų. Jie pn- — » - -
skaitomi brangakmen i ų 
lūšiai, todėl visada turėjo 
vienodą vertę. Daugumas 
su malonumu jais puošia
si, nepagalvodami kaip 
sunkiai jie gaunami, kar- I 
tais būna net žmogaus gy
vybe užmokėti.

Jūros dugne gyvena ma
ža gyvybė, apsišarvavusi 
kietu kiauteliu. Tą kiau
telį ji augdama gamina iš 
gleivinės medžiagos turin
čios savyje daug geležies, 
o sukietėjus — daug per
lamutro. Šita gyvybė su 
kiauteliu vadinasi “perli
nė”. Tuose kiauteliuose e- 
santis perlamutras kar
tais turi ypatingų savy
bių, iš kurių gaminamas ra pietų kraštuose, 
perlas. “Perlinės” gaudo- miajam Vandenyne. Blo- 
mos tokiu būdu: prie ilgos gesnės rūšies perlinių 
virvės pririšamas akmuo yra ir šiaurės kai kuriose 
ir su juos gaudytojas šo- upėse Europoje ir pietų 
ka iš laivo į jūros dugną, Sibire.

GERB. KLEBONU ŽINIAI

į

I Tačiau reikia neužmirš
ti, kad nevisos “perlinės” 
yra tinkamos apdirbimui. 
Perlo savybių turi tik vie
na iš šimto, o kartais net 
iš dviejų. Kitos būna nie
kam netikusios. Bet ir vie
na atrastoji 
nė” apmoka 
darbą.

Ankščiau, 
gaudymui 
kuojami vergai," būdavo 
taip,' kad vergas jau ne
turėdamas jėgos, dar bu
vo nardinamas, 
daugiau prigaudytų. 
dažnai toks gaudytojas į 
paviršių jau neišnerdavo...

“Perlinių” daugiausia y-
Ra-

tikra 
visos

“perli- 
dienos

perlųkada
buvo prakti

kad tik
Ir

RCA PASAULY
GARSIAUSI RADIOS

Dabar Galite Lengvomis Sąlygomis

NUSIPIRKTI

Atvykau Amerikon pa
dėti gerb. Tėveliams dirb
ti dvasinį ir tautinį darbą, 
taigi šiuo pranešu, kad e- 
su pasiryžęs patarnauti 
gerb. kunigams klebonams 
su novenomis, rekolekci
jomis, misijomis ir kito
mis paskaitomis.

Norintieji mane pakvies
ti malonėkite, gerb. klebo
nai, kreiptis šiuo adresu: 
175 High Str., Brooklyn, 
N. Y. Su pagarba,

Kun. M. Brundza.

RAIDĖ
Nors raidė mažytė, 
Bet ji daug pasako, 
Tik mokėk skaityti 
Iš knygelės lapo. 
Ji žvaigždes suskaito, 
Ji pasiekia saulę, 
Su ja apkeliausi 
Visa šį pasaulį.
Ji tau apdainuoja 
Klonius neregėtus, 
Ir miškus tamsiuosius, 
Ir laukus gėlėtus. 
Ot, raidė, raidelė 
Kiek ji galios turi, 
Bet maži vaikeliai 
kreivai į ją žiūri.

Model 15K

i

Model 6T-2
Be!ow: Rich cabinet; 
Ali Melai Tube Su- 
per. Foreign pro- 
grams. Phono. con- 
neciion. $49.35.

Take a ringside seai ai the Presi- 
deniial Campaign . . . hear wiih 
miraculous fideliiy the world's 
besi in spori, music, enieriain- 
meni, news . . . on the new RCA 
Vicior radios.
RCAoffers new wonders for 1937: 
Magic Voice . . . Built-in Anienr.a 
Coupler ... Air Trimmers .. . An- 
ienna Wave Trap .. . Phonograph 
Conneciion!
Larger, more luxurious cabineis 
... to lend additional charm to 
your living room!

Model 9K
Gorgeous Magic Eye. 
Magic Brain, Metai 
Tube Superhetero- 
dyne. Phono. con
neciion. Looks likę 
S15C for S9S.S5.

GREATEST VALUES 
IN ALL 

RADIO HISTORY

FELIX FORTE IR JO ŠEIMA

Superb new MAGIC VOICE 151ub«. 
5-band Superhelerodyne; a complete 
world fraveler. Supersensitiva Magic 
Eye; Magic Brain; Metai Tubes; Phono
graph Conneciion; 12" Speaker. $199.50.

A LITTLE SU PER SĖT
AC-DC Model 4-X

Inch ior inch. this NEW RCA 
VICTOR ranka wiih tha iiaeaf 
radios in the world. ... laka 
* ievel in its beauty and com- 
pactness.
Mada of tha šame rara malched 
woods as the highest priced 
consolas. Goiden-lighted dial. 
▼iaual voluma control. Besi re- 
produetion of any instrumeni 
in its daas. .. . An RCA Super- 
Valua ior $27.95.

Model 4X

F’’ S

ti duodavo labai mažai, o 
kartais ir visai neduoda
vo. Mažas Kristijonas, 
prieglaudo j e beskursda- 
mas, kartą iš bado buvo 
net apalpęs.

Prieglaudoje buvo griež
ta tvarka ir, reiškėsi lietu
vių būrų neapykanta. 
Prieglaudos vedėjas Bir- 
ner labai nekentė lietuvių, 
kurių anais laikais tam 
krašte buvo žymi daugu
ma. Kai kartą mažasis 
Kristijonas prašė dar ben* 
pusę porcijos mėsos, ve
dėjas visiems girdint ta
rė: “Tu, kvailas būre, pra
šai mėsos, tur būt užmir
šęs. kad tavo tėvai visą 
amžių rugiene putra mi
to”. “Gal būt”, atsakė su
pykęs Kristijopas, “bet 

į mano tėvai lietuvninkai, 
kad ir putra misdami jūsų 
ponus prūsus smarkiai 
mušdavo per ausį”. Vokie
čiai už tokius žodžius ant 
Duonelaičio buvo labai už
pykę ir jį dar blogiau mai
tino. Vos gyvas, draugų 
lietuvninkų padedamas, 
jis pabėgo iš prieglaudos 
ir vos nenumirė iš bado, 

i Ji nriglaudė vienas ūki
ninkas ir tris mėnesius 
palaikęs parvežė į gimti- 

! nę.
Užaugęs Kristij o n a s 

Duonelaitis vokiečių žiau
rumo neužmiršo ir savo 
kalba bei lietuviškus pa
pročius mvlėjo.

Universiteto mokslus K. 
Duonelaitis baigė anie 
1740 m. Baigęs mokslus 
kai kurį laiką mokė ponų 
vaikus, paskui 
p-onininku ir 
Stalupėnuose. 
1743 m. buvo
kunigu į netolimą nuo Sta- 
lynėnų bažnvtkaimi Tol
minkiemi. Čia jis išklebo- 
^avo ligi pat savo mirties 
;1780 m. vasario 18 d., t. y. 
arti 37 metų. Čia gyvenda
mas jis parašė visus savo 
raštus, iš kuriu “Keturi 
metų laikai” arba trum- 
niau “Metai” yra tikra 
mūsų literatūros pažiba, 
kurią kiekvienas lietuvis 
būtinai turi gerai pažinti, 

.o iš to pažinti ir suprasti 
nati rašytoia 
ną Duonelaitį.

And best of all . . . prices unpar- 
alleled in the hisiory of RCA 
Vicior!

MAGIC „VO1CE 
Magic Brain • Magic 
Eye • Meta! Tubes 

See the MAGIC VOICE and 
Aear the inexpressib!e 

purity of tone it 
brings!

buvo var- 
mokvtoju 

Pagali a u, 
pakviestas

Union Electrical Supply Co., Ine
Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas

Boston, Mass.92 High Street,
Telephone LIBerty 2337

Kristi jo-

“D.”

Amerika yra šalis, kuri kiekvienam teikia pro-i 
gos “atsistoti ant kojų”. Bet deja, ne visi naudojasi ( 
teikiamomis progomis. Bet štai, Felix Forte teikiama 
proga pasinaudojo.

Felix Forte gimė Šiaurinėje Bostono dalyje. Vai
ku būdamas žaidė su kitais vaikais gatvėse, bet sykiu 
buvo ir rūpestingas mokinys. į-

1916 m. jis su pagyrimu baigė Bostono universi-' 
tetą. Jis buvo vienas iš jauniausių studentų. Jis bai
gęs teisių skyrių tuo nepasitenkino — i 
liau. 1932 m. Harvard universitetas suteikė jam tei
sių daktaro laipsnį.

Būdamas 26 m. jis jau profesoriavo Bostono uni- .
versitete dėstydamas teises. Sulaukęs 35 metų, guber- Portugalas Kambrozo, ku-

Padaryti Didž. Pasauly Radio Organzacijos
40 METU LAUKĖ 

SUŽADĖTINIO
škai jvyko Pietų Ameri- 

mokinosi to- ko j Nanto mieste, kuris 
Į priklauso Peru valstybei. 
Neseniai į Nantą sugrįžo

gy- miesto. Čia jis kiek pail- tų Amerikos miškus, jau 
me- sėjo tarpe žmonių ir išvy- kaip žmoną. “D.”
liko ko iešokti savo tėviškės ir
jos sužadėtinės, kuri, jis ma-
Ir

• v

nuovargį, šalti, 
tirpimą, dieglius, tuojaus 
DEKSNIO GALINGOS 

sudarytos iš daug skirtin- 
elementų iš tolimų svieto

viltį, kad sužadėtinis 
vas ir sugrįš. Slinko 
tai po metų, Teresa 
senmergė, apseno, 
plaukai pradėjo žilti,
štai po 40 laukimo metų 
grįžo į Nautą Kambrozo 
sveikas ir gyvas, bet gero
kai susenęs, apžilęs.

natorius Allen paskyrė jį special justice of the Somer- ris prieš 40 metų išvykoj Pasirodo, kad ekspedici- 
ville distriet court. ” su viena ekspedicija į ša- pą puolė indėnai kaip tik

Mr. Forte yra vedęs ir turi trejetą vaikų. Perei- lies gilumą ieškoti paslėp- tada, kai ekspedicija sura- 
to birželio mėnesį, Respublikonų partija nominavo ji tų indėnų lobių. Ekspedi- Ido teisingus lobių pėdsa- 
į attorney - general. Respublikonai nominuodami jį ciją užpuolė indėnai, dalj kus. Kambrozo spruko į 
užimti tą vietą neapsiriko, nes jo mokslas ir patyri-, ,,t.. . , i x ■. , • ,
mas rodo, kad Mr. Forte yra vienas iš tinkamiausių ^spedieijos narių užmu- miškus tada, _ka^ ekspedi- 
kandidatų užimti tą vietą. Skl. * ’ x‘

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

ciją užpuolė indėnai, dalį kus. Kambrozo spruko į

cijos vadas, pamatęs du 
trečdaliu ekspedicijos na
rių užmuštų, davė ženklą 
kiekvienam gelbėtis savo 
galvą. Indėnai sekė jo pė- 

smarkiai prislėgė, domis per miškus, bet jis
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ii knygelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kalboje.

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

šė kautynėse, dalį išsklai
dė miškuose ir ten išžudė.’

i Nante liko Kambrozo su- 
į žadėtinė Teresa šmitaitė, 

kurią ekspedicijos trage
dija
Dažnai į Nantą užklysda- savo pėdsakus vikriai pa- 
vo indėnai, prie kurių dir
žų užbėjo nuluptos baltų- t

, jų žmonių galvų odos 
i (skalpai). Daugelis nau- 
tiečių atpirko indėnų skal
pus, kadais priklaususius 
ekspedicijos nariams. Bet 
Teresa nesurado Kambro
zo skalpo. Šitai palaikė joj

< I

GARSŪS LIETUVIAI 
SENOVĖJE

I

nė, seniai jau ištekėjusi. 
Grįžo pėsčias ir vienišas 
per miškus ir užtiko ties 
Nautu prieš 40 metų bu
vusios ekspedicijos pėdsa
kus. Bet krašto ir artimų
jų pasiilgimas buvo tokis prūSų Lietuvoje,

Kristijonas Duonelaitis 
gimė 1714 m. sausio 1 d. 

netoli

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtŲ. kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, 
rankų-kojų 
reikalauk 
MOSTIES, 
gų gamtos
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina romatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAU, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini-

Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 
vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų. 

“Klauskite visadaa- *-7 lAOt£ luvwnv-iAJiJ L-i»r4ornq nnirplhAlo Klmiskit

didelis, kad jis tik pasižy- Gumbinės, Lazdynėlių kai- taip dekens ointment. 
____ _______________ • _ A____•______ _________ — — — __ —. ___ — — . —. « ■ •« T>4 C* 4 T> n 4 • TzU mi nz\v»l anlmėjo vietą ir grįžo namo.

Ir kokis buvo “jaunųjų” .. ___ ,_____
džiaugsmas, kada “jauno- nuo baudžiavų ūkininkas, v<°lu™E^i 
ji” sutiko sužadėtini svei- lyg ir pusiau dvarininkas. 
ką ir ją mylintį. Dabar 
Teresai yra apie 60 metų, 
o jam — 
penkeriais 
giau. Šita mylimosios išti
kimybė, kada aplink žmo
nės per savaitę susituokia, 
persisikiria ir vėl susituo
kia, yra tiesiog nuostabi 
Kambrozo greit suorgani
zavo naują ekspediciją in- 
dėnų turtams ieškoti, ta-vargo labai daug matė, 
ėiau jau dabar Teresą pa- f“* buvo laikomas betur-

v C1U prieglaudoje. Tuomet
ne kaip sužadėtinę prįegrĮaudog buvo labai

me. Jo tėvas buvo tikras

Kambrozo — 
metais dau-

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- 
. . krąją Deksnlo Galingą Mostį ir palietu vis ir tvirtas, laisvas sėkmės, tai visada klausk taip: DE- --------  ---------------- Jr npWanaj.Wfp 

nei jokių kitų pnsiūlijimų, kad kas ir

Kristijonas anksti nusto- Vianda žiūrėkite, kad būt užrašyta 
. J , DEKEN S OINTMENT. tai tik tadnJO teVO ir drauge SU savo : „plikysite tikrąją Deksnlo Galingą 
motina ir visa šeima ture- Parsiduoda visur. 
jo nemaža vargo vargti. DEKEHanf!ST^2T °° 
ligi išaugo ir mokslus išė
jo. Mokslus ėjo Karaliau
čiuje. Pradžioje mokėsi 
vidurinėje mokykloje, o 
vėliau universitete protes- 
tantinio tikybos mokslo. 
Buvo gabus, todėl mokslas 
jam gerai sekėsi. Tačiau

slėpė. Tik po mnesio klai
džiojimo miškuose paste
bėjo, kad jis pametė bet 
kokią vietos nuovoką ir 
paklydo. Dešimtį metų 
klaidžiojo miškuose apie 
Aautą, kol pagaliau išėjo 
iš miškų tūkstančius kilo- liko _
metrų į vakarus nuo to ( bet paėmė su savim į Pie-t blogai sutvarkytos, valgy-|

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIU8 a
BAL8AMUOTOJA8 

1000 WMhingtoi> St 
NORWOOD, 1IASS. 
TEL. Nonrood 1503
Monteilo Office:

10 Intervale 81
TEL. Brockton 2006
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99 T * T • kėjų yra SUSidarę® tamŽinios is Lietuvos jks®, aaž
MERKINE mų kambariai yra gana kapo pastatyti antkapį.
----------- švarūs ir šviesūs. Sekly-' šiam tikslui aukos bus,' 

Muzikantas turi 200 metų cios išpuoštos paveikslais, renkamos visoje Lietuvoje 
smuiką------------- kurių tarpe viduryje pa-! Šiaurės Amerikoje, nes

Mnrkinč* naraniini Rai.1 ...................................“ ..........

švarūs ir šviesūs.

smuiką
Merkinės parapijoj, Rai- Rabinti Vytauto Didžiojo'velionis tiek prieš didįjį 

cininkų kaime, Alytaus portretai. Totoriai sako, karą, tiek vėliau po jo 
yra muzikantas kaj - ^ar įr jabar pO smarkiai dirbo Vilniuje,! 

500 šimtų metų neužmirš- Kaune ir Šiaurės Amen-,
apskr,,. ;
Petras Skripkūnas, kuris 
turi labai seną smuiką su , ,, , , ,v. . „
tokiu įrašu: "Antonius ta Vytauto Didžiojo. Esą 
Stradivarius Cremonensis kiekvieno fotono pareiga 
Fsciebat Anno 1748”. Šo- smulkiai žinoti to valdovo 
ne šio įrašo yra dar dvi nuopelnus, kokiais jis už- 

_ ir sitarnavo pas jų senolius.
Tsb.

kos lietuvių tarpe. Tsb.

smulkiai žinoti to valdovo

raidės — “a” ir “s” 
kryželis.

Kaip patyrta, sį smuiką: 
norėtų įsigyti Alytaus 
muziejus, bet jo savinin
kas jį labai brangina.

DOVANOJO BAUSMES 
4 VOKIETININKAMS

KOKI SEIMO NARIAI 
GAUS ATLYGINIMĄ RADIO

Kaina $29S°G—E MODEL E—61, Kuris yra vie
nas 
na

G-E MODEL E-fil
Slidiug-rule Tunfngscale (Vi
sos Scales Matomos) 6—Me
talinės Tūbos. 2—Barni. Tu- 
ning Bange duoda visus 
Broadkestinimus, kaip tąi. 
Policijos Šaukimus, Aviaci
jos,- Amateurs, Tarptautiniai 
trumpųjų bangų ant 49 me- 
ter barni. 8-colių Stabilizuo
tas Dynamic Speaker. I. F. 
Wave Trap. Topo kontrolių* 
Automatiškas Balso Kont co
lius. 5 Wattų Jėga.

vi vaidybinių įstaigų, tega- 
i Ii gauti atlyginimą tik iš 
vienos įstaigos jų pačių 
pasirinkimu. Šis nuostatas 
neliečia atlyginimo už s. 
komisijų posėdžius. Tų, 
kurių nuolatinė gyvena
moji vieta yra ne Kaune, 
seimo sesijos metu gauna 
dienpinigius kelionės išlai
doms atlyginti įstatymu 
XVI tarnautojų kategori- I 
jos normomis, jei jų šei-' 
mos seimo sesijos metu 
gyvena nuolatinėje gyv. 
vietoje. Atstovui, deleguo-

Pn.va.sa.rižkas vaizd a s tam seimo reikalais, mo- 
Lietuvoje. Kasmet kovo! kami dienpinigiai ir atly- 
mėn. pabaigoje į Lietuvą ginamos kelionės išlaidos, 
sugrįžta įvairūs paukščiai Kelionės išlaidoms atly- 
iš šiltų kraštų, kuriuose ginti įstatymu XVI tar- 
jie praleidžia šaltą žiemą, nautojų kategorijos nor-1 
Čia matome du gandrus,! momis.Senasis seimo ats-' 
kurie savo lizdą turi susu- t0Vų atlyginimo įstatymas 
kę ūkininko sodyboje. Lie- panaikinamas. Šis įstatv-| 
tuvoje tokių reginių vasa- ‘ 1
ros metu yra labai daug.

Kaunas — Resp. Prez. 
btąjį “V. Ž.” įstatymą sei
mo prezidiumo nariams 
bus mokamas toks mėne- 

aktu dovanotos‘bausmės'sinis atlyginimas: seimo 
šiems vokietininkams: M. pirmininkui — 2.500 litų, 
Kurmiui, kuris Neumano Pirm- pavaduotojui—1.800 
ir Zaso byloje buvo nų- Htų, sekretoriui —1.500 
baustas 6 met. s. d. k., ir'Utų. Atlyginimas s. prezi- 
Lietzui, Peteraičiui ir Ta- diumo nariams bus moka- 
...................... ’ mas nuo jų išrinkimo ligi 

pasibaigiant seimo kaden
cijai arba ligi jiems atsi
statydinant. Be pagrindi
nio atlyginimo s. pirm, 
gauna nemokamai butą ir 
po 400 litų kas mėnuo re
prezentacijos reikalams. 
Seimo prezidiumo nariai 

i už dalyvavimą seimo ko
misijų posėdžiuose atskiro 
atlyginimo negauna.

Seimo nariams mokama 
po 900 litų atlyginimo kas 
mėnuo. Atlyginimas mo-

Kaunas — Resp. Prezi-

Lietuvoje dar nuo Vy
tauto Didžiojo laikų yra 
užsilikusių totorių. Vytau
to laikais totoriai buvo la
bai galingi ir buvo nuka
riavę didelę dalį Rusijos. ]ejstį 
Bet vėliau jų galybė su
smuko ir daugelis jų pasi
davė Vytauto Didžiojo 
valdžiai. Vytautas juos 
apgyvendino daugiausiai 
Vilniaus krašte, kur jiems 
davė po gabalą žemės. Ta
čiau totorių yra ir dabar
tinėje Nepriklausomoje

bašui, kurie buvo nubaus
ti po 4 met. s. d. kai. Jie 
šeštadienį iš kalėjimo pa

JUOZUI VAIČKUI 
STATYS ANTKAPĮ

Prieš pusantrų metų 
Kaune mirė Lietuvos dra
mos teatro įkūrėjas Juo
zas Vaičkus. Jis yra palai- 

. . . dotas Kauno kapinėse. Da-Lietuvoje. Žymiausia jų. bar iš Lietuvos artistų 
gyvenamoji vieta yra Aly-, žvmesni visuomenės vei- 
taus apskr., Butrimonių * 
valšč., Raižių km. Čia y-j 
ra tikras Lietuvos totorių 
centras, kuriame yra me
četė ir gyvena jų dvasi-! 
ninkai. žodžiu, tai tikra 
totorių respublika, kurioj 
viešpatauja savotiški pa
pročiai.

Raižių kaimas daug ski-Į 
i iasi nuo kitų Lietuvos 
kaimų. Totoriai yra maha- 
rnetonys ir labai prisirišę 
prie savo tikėjimo. Beveik 
kiekvienas paaugęs toto
rius, žino savo praeitį ir 
mielai ją visiems pasako
ja. Raižių kaime yra net 
septynerios kapinės, ku-i 
riose ant žymesnių totorių 
kapų yra pastatyti grani
to paminklai. Mat, pagal 
mahametonų paproč i u s 
viename žemės sklype ga
lima laidoti tik vieną kar
tą, tad nenuostabu, kadi 
per penkis šimtmečius ta- I 
me kaime atsirado septy
nerios kapinės.

Lietuvos totoriai labai 
gerbia Lietuvą. Visur jie 
stengiasi būti gerais vals
tybės piliečiais. Totoriai 
yra dideli arklių mylėto
jai. Ir dabar jie stengiasi 
turėti gražius ir greitus 
arklius. Bene 1934 m. A- 
’ytaus žemės ūkio parodo
je totoriai pasirodė orga
nizuoti. Kaip kad Vytauto 
Didžiojo laikais iš Raižių 
kaimo išjojo totorių bū
riai su savo tautine vėlia
va, kurios viduryj buvo 
pusės mėnulio skritulys. 
Savo gimtąją kalbą toto
riai dabar jau beveik už
miršę. Dabar senesnieji 
totoriai kalba gudiškai, o 
jaunimas kalba tik lietu
viškai. Net seniai, kurie 
ąiikščiaų kalbėjo gudiškai 
ar lenkiškai, dabar jau 
griebiasi lietuvių kalbos. 
Totoriai meldžiasi arabų 
kalba, nors jos paprasti 
Žmonės nesupranta.
I Totorių gyvenamųjų na*

Tai

mas veikia nuo rugsėjo 1 ! 
dienos.

MOS FILMUS Iš AMERI- 
KOS LIETUVIU GYVENI

MO

karnas seimo sesijos metu. --------------
I Atlyginimo tautos atsto- LIETUVOJE SUS RODO-
1 vams mokėjimo atžvilgiu’
nepilnas sesijos kalendo-

I
Įi

komisijų posė d ž i u o s e 
jiems mokama po 15 litų 
už kiekvieną posėdį. Jei 
seimo posėdžių yra dau
giau kaip vienas per die
ną, tai atlyginama tik už 
vieną posėdį.

iš gražiausių ir puikiausių. Jo kai- 
$29.95.

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO., INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

Telefonas Liberty 2337
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.Šią vasarą Lietuvoje vėl 

viešėjo žinomas Amerikos 
\ lietuvis filmuotojas Juo- 
" zas Januškevičius Jis Januškevičius prifUmavo 

turėjo didelę darbo vasa- ,AAA , «... .
T. atstovai, jiurie turi rą. Vasara buvo saulėta, 4000 metrų kurlose

teisę gauti atlyginimą iš giedri, tai ir filmuoti buvo' plačiai apėmė Lietuvos 
v. iždo, autonominių ar sa-; patogu ir gerą. Todėl J.' vaizdus ir gyvenimą. Be

Lengvas Užsirūkymas I
Užsirūkymas, kuris jus tinkamai sutinka!

Jūs, kurie atsiduodate sportui ... ir jūs kurie ne 
. . . ahieji iš jūsų turite reikalo gerai save pasivai
šinti . . . pasisiekti už lengvo užsirūkymo ... už 
Lucky. Nes lengvas užsirūkymas yra švelnus su 
jumis. Lengvas jums kada užsitraukiate. Malonus 
jūsų gerklei. Ir kadangi jūsų Lucky . . . lengvas 
užsirūkymas . . . yrą pagamintas iš rinktiniausio 
vidurinių lapų tabako, jis taipgi turi gerą skonį 
net ir kada jūs rūkote per ištisą dieną. Tad dėl 
užsirūkymo. kuris jus tinkamai sutinka, išmintinga 
pasisjekti už Lucky. Ir atsiminkite, jog garsiojo 
"Toasting" proceso apsauga yra gerėjamasi tiktai 
tų. kurie rūko T.uckies.

“SWEEPSTAKES” NAUJIENOS!
Iki šiol nupirkta virš 1760 

tonų popierio!

ŠVIEŽUS ODAS—

— SAULIS SPINDULIAI 
-ir lorgvg* wž*irū|iyn>q*l 
Jūs, kurie mėgstate 
save apsižiūrėti, bet ku
rie taipgi mylite gyve
nimo linksmybes - kaip 
tik dėl jūsų yra paga
mintas cigaretes. Užsi
rūkymas ii puikaus, tur- 
tingo-skonio tabakp - 
ir taipogi malonaus su 
jumis. Lengvas užsirūky

mas. Luckyl
"■t—-1 i

Nuo Jū*u Lucky Strike “Sweep*take»” 
pradžio* buvo nupirkta daugiau, kaip 
1760 tonų popierio atspausdinimui 
“Sneepstakes” įstojimo blankų. Ttk 
pagalvokit! Tai užtenkamai popierio 
pripildyti apie 88 prekinius vagonu*.

Ar jū« jau Įstojot? Ar laimė jot Mreo 
okoningua Lucky Strike*? At«i«uklte 
ant radio “Your Hit Parade" — treėia- 
dieuio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite. spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Justi Lucky Strike 
“Sweep»takes". Ir jeigu dar nerūkote 
tackie*. nusipirkite pakelį šiandien ir 
taipgi pabandykite juo*. Gal būt tuo 
k* nors netenkate? Jūs įvertinsite 
Luckie* pirmenybę - l^ngvg l'žsirn- 
kym* iš turtingo, brandaus-įrane ta
bako.

lengvas užsirūkymas
1$ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"ITS TOASTED”

ko kitą, jis nufilmavo: 
Lietuvos žemės ūkio paro
dą, pademarklinįjį ties 
Širvintais, Lietuvos pajūrį 
sų gintarais ir puikiau
siais vaizdais, Lietuvos 
vaizdų daugybę, Nemuną, 
jo apylinkes, “Maistą”, 
“Pienocentrą”, ir kitas 
stambiąsias ūkiškas orga
nizacijas, kurių gaminiai 
pIAukia net į Ameriką, į- 
vairias sporto iškilmes, 
gintaro išdirbinius, Lietu
vos kurortus, ūkininkų 
laukų darbus, miestus ir 
miestelius ir pagaliau Lie
tuvos seimo atidarymą.

Prieš išvykdamas į A- 
meriką, J. Januškevičius 
susitarė su Draugija už
sienio lietuviams remti, 
kad jis gamins Amerikos 
lietuvių gyvenimo kroniką 
ir ją siųs į Lietuvą. Tokių 
būdu Lietuvos gyventojai 
protarpiais ekrane galės 
matyti Amerikos lietuvių 
gyvenimą, jų didesnes iš
kilmes ir darbus. Tai yra 
viena priemonė, kuri pa
dės Lietuvos ir Amerikos 
lietuviams susiartinti, ar
čiau pažinti vieni kitų gy
venimą ir tt. Kadangi J. 
Januškevičius yra patyręs 
tos srities darbuotojas, to
dėl reikia manyti, kad šis 
tikslas bus pasiektas ir vi
sų mielai priimamas.

Išvažiuodamas iš Lietu
vos Juozas Januškevičius 
čia paliko savo paties iš
mokytą filmuotoją Vladą 
Steponavičių. Jis filmuos 
sverbesniuosius Lietuvos 
įvykius ir Lietuvos žiemos 
vaizdus ir visa tai J. Ja
nuškevičiui siųs į Ameri-

1 ką. Juozas Januškevičius 
iš Lietuvos į Ameriką iš
važiavo rugsėjo mėn. 3 d.

Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą filmuoja ten ke
liaujantis žurnalistas Ma
tas Šalčius. Jeigu Lietuvoj 
būtų gautos ir Mato Šal
čiaus daromos filmų nuo
traukos, tai Lietuvoje bū
tų matomi ir Pietų Ameri
kos lietuvių gyvenimo 
vaizdai. Tsb.
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Paskutinės Valandos Su A. a. 
V. Kulikausku, MIC.

Rugsėjo 8 dieną; antra- gėrimu padrėkinęs savo 
dienis. Vienų ir kitų svar- lūpas. Pamaniau sau, jei- 
biu reikalu verčiamas, pa- gu žmogus tik tiek valio- 
tekau tą dieną į Čikagą. A- ja “pasikabinti”, tai jau 
part kitų reikalų, tą dieną ne kaip. Rektorius jau ir 
teko nuvežti vieną brolį taip paprastai mažai val- 
ligonį pas gydytoją; T 
liukas turėjo pasimatyti vau matęs, 
su gydytojumi 
žiaus ligoninėje (Chicago- kaip kad tą dieną, 
je, Illi.)

Atvykus mudviem į ligo
ninę, sužinojome, jog gy
dytojas, atlikęs ligoninėje 
svarbius reikalus, kitur 
šaukiamas, skubotai išvy
kęs. Turėdami mudu kiek 
liuosesnio laiko, nutarėme 
užeiti ir aplankyti didžiai 1 
gerb. rektorių kun. V. Ku-! 
likauską MIC., kuris ką’ 
tik pereitą sekmadienį! 
krūtinėje pajutęs nepa- į 
prastą skausmą, pasidavė 
ypatingai gydytojo prie
žiūrai ir dabar jau antra 
diena kaip ligoninėje ilsė
josi.

Pasiteiravome kuriame Tėveli, 
kambaryje gulėjo ligonis čia pabėgti. Jeigu taip, tai 
kunigas, ir priėję pabars- bus vėl panašiai kaip ir 
kinome į duris. Užgirdę 
pakvietimą, įėjova. Kuni- ■ 
gas rektorius sėdėjo mink
štoje kėdėje. (Buvome su-’ 
žinoję, kad kunigas rėkto-, 
rius ką tik buvo įvežtas iš f 
paveikslų traukimo kam
bario.) Pasveikinome ligo-j 
ni, “Garbė Jėzui Kristui!” 
“Per amžius! Amen!” silp
nu užkimusiu balsu atsa
kė ligonis. Priėjome ir ar
čiau, abudu pasisveikino
me. Aš akimis greitai per
bėgau kambarį, ir apart 
kitų dalykų pastebėjau, 
kad priešais kunigą 
stalelio padėti pietūs. Li
gonis, matyt, mažai ką 
valgęs; vos kokio ten gė
ralo išgėręs.

Kaip paprastai daroma, 
pirmiausia ėmiau

bro- gydavo, bet niekad nebu
vau mai-ęo, kad jis būtų 

Šv. Kry- pasistiprinęs tiek mažai

• v

•,

Gerbiamas Rektorius už- 
, klausė mano draugo kaip 
■ jojo sveikata. Mano drau
gas pasisakė, kaip jojo 
reikalai išėjo ir kas dar 
darytina. Kun. Rektorius, 

i sunkiai atsidūsėjęs, prabi
lo, “Ai, ai” (ne kad būtų 
i nusiskundęs, bet buvo pri
pratęs dažnai panašiais 

t žodžiais kalbėti), “visos 
bėdos mus vienu kartu už- 

' puolė. Tegul ten ligos ir 
bėdos užpuola mus senius, 

į bet jūs jaunesnieji laiky
kitės, nepasiduokite!”

Sakau aš jam, “Ir Jūs, 
nesiskubinkite iš

/

i

ant

kitus kartus — per greitai 
atleidote ligoninę, todėl 
reikėjo Jums vėl atsigulti 
Jau geriau pasilikite čia 
ilgesnį laiką ir kaip reikia 
pasilsėkite. Joki reikalai 
būtinai nevaro. Nesisku
binkite, nesiverskite su
klupti; jau ir taip Dievu
lis savo laiku pasiims 
pas Save”-.

Ligonis su šypsena 
veido toliau kalbėjo, 
Dievą geresnio gaspado- 
riaus nerasime. Nereikia 
tokiais dalykais per daug 
rūpintis, tik reikia būti vi
sada prisiruošusiam”.

Įšokau aš vėl; “Taip, Tė
veli, tiesa, tačiau kada 
matote, kad esate Bažny
čiai ir žmonėms dar reika-

Jus

ant 
“Už

ligonio | ]įngas įr> kad galite dar 
klausinėti kaip laikosi io- ]abai daug gero nuveikti.

• atsakė, jis, reįkia kiek galima sveika- 
jog ką tik grįžęs iš pavei-j^ pasįrūpinti ir prisižiū- 
kslų traukimo kambario: j Kunigas Vincas ty-
traukė paveikslus, tačiau ?įaį išsitarė: 
ligos priežastis dar tikrai 
nežinoma. Kunigo rekto-

jo sveikata. Atsakė,

v •

“Tai jau Die
vo dalykas. Jeigu man ir 

Nu, tai kas?i tektų mirti.
riaus akvse aš išskaičiau ( Baįsus gįa dalykas. Daly- 

«« manęs gerai ė-
Ne^ pirmą jo Įaįp manęs ir toliau 

Jieitų. Kongregacija gal ku- 
U laiką atjaustų kokį ten 
trūkumą ir <jos reikalai 
kuriam laikui susimaišy- 

bet po to viskas vėl

Ivg jis būtų pasakęs, ma-( ^ai kaip be manęs gerai ė- 
ža čia bėda!
kartą esu čia patekęs, o 
žiūrėk vis sveikesnis į 
žau. Ir dabar laimingai iš
sinešiu!’

Nuo pat pasikalbėjimo tų, bet po viskas vėl 
pradžios didžiai gerbia- tiesiu vagų eitų. Tiktai tie 
mas ligonis man išrodė ti- nenori mirti, kurie jaučia- 
krai sergantis. Veidai įdu- si, jog jie taip būtinai ki

tiems reikalingi, kad be jų 
negalima apseiti. Bet ka
da žmogus tikrai matai ir 
žinai, kad esi menkas Die
vo sutvėrimas, Jojo rankų 
įrankis, žmogus tada pasi
tiki Dievui ir nežiūrint ka
da Jis norės tave pas Sa
ve pasiimti, visa yra ge
rai”.

Ligonio žodžiai buvo lyg

v •

bę, akys pusiau užsimer
kusios, rodos visas kūnas 
no nudėvėta kamona susi
traukęs. Matvt su dideliu 
vargu ir kalbėio. todėl nuo 
nat pradžios nesinorėjo ir, 
toliau ir bekalbinėti. Ro
dos, pats ligonis rektorius 
nujautė savo sunkią padė
ti, tačiau nežiūrint viso to. 
savo kalboje i** ansiė-l 
ūmuose dėio iis ^isas na- kirvio kertami. Neapsako- 
stangas n"d"oti būk ism mą įspūdį tie žodžiai į ma- 
jau ne tam blogai dedasi, ne padarė. Tada supratau, 

įėjo natamautoia: už- kad nors Gerb. Rektorius 
klausė ligonio užbaigęs būtų labai norėjęs pasvei
kau pietus. “Ačiū, iau ga- kti ir grįžti prie tų darbų, 
ii neštis. Kabinau kiek ga-, kuriuos paliko neužbaig
čiau. bet da^cdan nevalin- tus, tačiau aiškiai mačiau, 

vėl r»asižiūrėiau i ant jog jis buvo visiškai atsi
stato padėtus nietus: ma- davęs Dievo valiai ir buvo 
ivt beveik viskas kain at- prisirengęs viską priimti 
nešta taip ir palikta. Bige- ką tik Dievas būtų teikę- 
nis vos kokiu ten geltonu | sis jam atsiųsti.

Nepaprastas “Darbininko

M

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN,
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Eikš Ballroom

Magazine St. Cambridge, Mass.

Bet nesako, kad susirinkimuose 
1 nevalia angliškai kalbėti. Taigi, 
(brangūs šios organizacijos nariai, 
nuoširdžiai jūsų prašau, kad ne- 

(ištyrę pilnai dalykų vieni kitų ir 
organizacijos nepultume, o ypač

Jo Ekscelencija vysku- anglų laikraščiuose. Aš gerai ži- 
pas McAuliffe atvyksta nau, kad jūs tą padarėte ne blo- 
į lietuvių ŠVČ. Trejybės ga valia, bet vistiek nelabai gm- 
parapiją, rodos lapkričio žiai skamba toki įvykiai svetirn- 
14, 10 valandą rytą, šutei- spaudoje.
kti Sutvirtinimo Sakra-I ši <»ręran*zacija nusistačius rem- 
mentą. Lietuviai, kurie iva‘r‘ais būdais mūsų biznie- 
dar nepriėmė Sutvirtinimo profesijonalus ir bendrai vi- 
Sakramento, turėtų pasi- “sJ""™ kas

.ir kaip kalba: lietuviškai ar an- 
naudoti šia proga. Igliškai, bilr tik yra lietuvis.

Musų parapijine mokyk-/ Komisija smarkiai darbuojasi 
la jau pradėjo savo moks- <Jčl Lietuvių Radio valandos. 
10 metus. Mokinių turime Jau apie 35 biznieriai ir profesi- 
maždaug apie 175. Tai jonalai susirašė ir įmokėjo po 
gražus būrelis, bet matyti, penkis dolerius. Lietuvių Vaizbos 
kad dar daug lietuvių ne- Butas turi 127 narius. Jeigu visi 
siunčia savo vaikų į lietu- prisidėtų, tai būtų lengva radio 
viską katalikišką mokyk-' valandą pradėti. Kviečiu visus 
lą. Gal kada nors jie at-!Paremt1' 
bus... bent tai linkime.’ ^iornis dienomis šerifas J. Je- 
Lietuviai remkime ir pasi-.nusaHis- Dr- ' • Selenas, Dr. F. 
naudokime savomis lietu- jAukst]kahns kaP- J- Sa

viškomis katalikiškomis i- 
staigomis.

Yra nusamdyta viena iš geriausių orkestrų. Dainuos geriausi daininin
kai ir dainininkės. Visus kviečiame ruoštis į šį parengima.

RENGĖJAI.

Kaip ten pasitaikė, tik
rai nepasakysiu, bet, po to 
pradėjome kalbėti api*2- 
karstus. Užsiminiau aš li
goniui, kad štai nesenai 
mirė a.a. Seselė M. Teresi- 
ta C.S.C. ir, kad Gerbia
mos Seselės Kazimierietės 
rengėsi prie laidotuvių. 
Kunigas Kulikauskas 
trumpai ištarė, “Nieko ne
padarysi; tokia Dievo va
lia”. Po to, kaž kaip kvai
lai sumislinau, minėjau, 
kad štai sakoma, kurie 
vienuoliai ir vienuolės 
naudoja savo numirėliams 
labai prastutėlius grabus; 
vos tik iš lentų sukala ką 
toki į grabą panašų daly
ką ir to jiems užtenka.

Tada Kunigas rektorius, 
šiam papročiui lyg pritar
damas, atsakė, “Čia nieko 
stebėtino. Juk Lietuvoj 
taip visada darydavo. Ten 
mokėdavo ir moka labai 
gražius grabus naminius 
padaryti. Kartais tokius 
padaro, taip gražiai juos 
nudažo, kad pirmą kartą 
pažiū rė jus pamany tumei, 
kad tikrai metalinis gra
bas. Žiūrėkite”, kunigas 
toliau tęsė, “kiti grabų vi
sai nevartoja. Suvynioja 
lavoną į audeklą ir palai
doja, kur nors urve kame ; 
sienose iškaltos tam tik
ros skylės grabams įkišti. 
Kada lavonas pavirsta į 
dulkes, jas sužarsto į tam 
tikrą dėžutę, o į tą pačią 
skylę įkiša kitą lavoną. 
Vistiek, ką čia, neapsimo
ka pirktis per brangius 
grabus. Nežiūrint koks 
tas grabas būtų, ankščiau 
ar vėliau jis pavirs į dul
kes”. Čia pastebėjau kaip 
gražiai pasireiškė kunigo 
rektoriaus neturto dvasia, 
kuri visuomet visame ka
me vadovavo visam jo gy
venimui. Ligonis dar pri
siminė ir Pažaislį, kur 
jam pačiam teko pamatyti 
panašius požeminius ka
pus, uoloje iškaltus. Keis
ta kaip mes tokią temą pa
sikalbėjimui pasirinkome, 
tačiau ligonis dalykus ro-

palikti ligonį poilsiui. 
Greitai atsiprašėme; pasi
sakėme turį dar kitų rei
kalų atlikti. Pasižadėjome 
mylimą rektorių prisimin
ti maldose ir laukti sveiko 
parvažiuojant, tačiau ne 
iki kol būsiąs gerai pailsė
jęs, jėgas atgavęs.

Atsisveikinome.
Mudviem einant per du

ris, išgirdau paskutinius 
rektoriaus mums ištartus 
žodžius, “Ačiū už aplanky
mą”. Aš lyg nejučiomis at
siliepiau, “Nėr už ką, Tė-

! dos įdomiai nupasakojo. 
I Klausydamas šių pasako- 
! jimų, nujaučiau kokį ten 
neramumą; rodos, būtų 
koks besiartinantis neri
mastis ar pavojus, bet kas 
tada būtų pamanęs, kad 
štai jau sekančią dieną, li
goniui, prieš mane sėdin
čiam, teks pačiam atsigul
ti grabe?...

Mylimas, rektorius, lyg 
meilingas tėvas savo vai
kų likimu rūpindamasis, 
klausinėjo kaip viskas se
minarijoj sekėsi. Bendrais
bruožais jam nupasakojo- į veli”, 
me ką iki tam laikui buvo
me nuveikę, ką tikimės 
dar padaryti. Tuo tarpu 
vienas dalykas keistai į 
mane paveikė. Kad teko 
man kitus kartus ligoninė
je aplankyti kun. Kulikau- 

I ską, jis išklausinėdavo 
1 kaip dalykai Kalneliuose 
1 dedasi ir tuomi viskas 
baigdavosi; įsakymų ar 
stambesnių nurodymų li
goninėj retai kada duoda
vo. Paprastai laukdavo 
kol pats parvažiuodavo į 
seminariją ir tada kur rei
kdavo prisakydavo reika- į(

I

nisevičius yra labai susidomėję 
žuvavimu. Teko sužinoti, kad į 
10 vai. pagavo apie pusę tono 

, . . . , , _ v. žuvų. Bet begaudvdami žuvis.Lietuvių hartfordieciųipaįrav(> h.-alti m,..,,. k|allsima, 
legionierių ex-karininkų kas vertesnist žuvys ar sveikata ? 
draugijos nariu eilės kas ią klausimą geriausiai gali iš
kart didėja. Džiaugiamės spręsti jų žmonos.

Iir linkime augti skaičiumi 
ir dvasia stiprėti. Visos 
draugijos tesirengia prie 
didesnės ir gražesnės lie
tuviškos vienybės.

WATERBURY, CONN.

M. J. Colney.

BINGHAMTON, N. Y.

Tokiu būdu paskutinį 
kartą pamačiau kun. Kuli
kauską gyvą, tokia buvo 
mano paskutinė proga su 
juo kalbėtis, įspūdžiais pa
simainyti. Toks buvo ir 
mano su juo atsisveikini
mas nors nežinodamas tą 
atsisveikinimą padariau. 
Ir tada, kada žengiau ži
bančiomis ligoninės grin
dimis, kas būtų tikėjęsis, 
kad rytojaus dieną, beveik 
tuo pačiu laiku (truputėlį 
vėliau) susilauksime myli
mo rektoriaus seminarijo- 

. - : je, tačiau kokiose visai
lams vadovaudavo. Bet šį skirtingose aplinkybėse — 
kartą, išklausinėjęs mus mirusį žmogų, sunykusi, 
apie šį ir apie tą, davė mu- mirties giltinės pakirstą... 
dviem keletą patarimų ir Kaįp ag dabar Dievui dė- 
nurodymų, ko paprastai kingas, kad man teko pro- 
ten neduodavo. Dabar ka- ga nors trumpai pasima- 
da aš tuos dalykus prisi- tyti su šiuo paprastu, nu
menu, rodos, kad rėkto-’ sižeminusiu, šventu vie
nus būtų nujautęs besiar- nuoliu pirm negu jis aplei- 
tinantį jo gyvenimo galą, do šią ašarų pakalnę!...

Lietuvių Vaizbos Buto pirmi
ninkas Dr. M. J. Colnev pastebi, 
kad pereitame susirinkime J. W. 
Stokes, lietuvis graborius savo 
mintis pareiškė anglų kalba. K;- 
tas narys padarė pastabą, kad 
lietuviams vertėti] kalbėti lietu
viškai susirinkimuose. Pirminin
kas Dr. Colney pajiškino, kad 
Vaizbos Buto susirinkimuose nė
ra draudžiama anglų kalba, ir 
kas negali išreikšti savo minčių 
lietuvių kalboje, tai gali padaryti 
anglų kalboje. Bet tuo tas klau
simas neužsibaigė. C. Sinkus, 
taipgi narys šios organizacijos, 
paskelbė anglų laikraščiuose, 
būk anglų kalba draudžiama mū
sų susirinkimuose, kur nelaba1 
gražiai skambėjo. Dėl geresnio 
supratimo, čia pacituosiu mūsų 
statuto 12 par. “Ši organizacija 
rūpinsis padidinti lietuvišką kny
gyną ir stengsis supažindinti A- 
merikos
spauda, lietuvių istorija, 
ir kitais lietuvių moksleivių dar
bais’’.

jaunimą su lietuviška 
sportu

Šiais metais Binghamto- 
no lietuviai rengiasi iškil
mingai apvaikščioti gedu
lo dieną. Tad buvo sušauk
tas susirinkimas ir išrink
ta komisija, susidedanti iš 
pirm. Kazio Almano, raš
tininko Prano Rakausko 
ir ižd. J. Kovaliausko. Su
sirinkime nutarta kviesti 
visas vietines organizaci
jas raštu, ir visus pavie
nius — imti dalyvumą ap- 
vaikščiojime. Buvo taipgi 
vienbalsiai nutarta gedulo 
dienoj suvaidinti operetę 
“Už Vilnių”. Režisioriauti 
apsiėmė visiems čion ge
rai žinomas p. Pranas Ra
kauskas, o chorą prirengti 
viet. varg. P. K. Vinčius. 
Veikalas: “Už Vilnių” — 
svarbus, tad neatidėlio
jant ir pradėta stropiai 
rengtis. Kad į apvaikščio- 
jimą patraukus daugiau 
dalyvių 
tikietai ir išdalinta komi
sijai dėl išplatinimo. Vie
tinis kleb. kun. K. Skryp-

atspauzdinta

sų darbams, rūpinatės tais ka susirinkime priminė: 
reikalais, kurių nespėjote ^edp^0 dienoj ^tai yra 
čia ant žemės užbaigti.

“Neabejojame, kad My
limasis Tėvelis prašai ir 
prašysi gausios Dievo pa
laimos mūsų kongregaci
jos reikalams, ypač, kad 
mes, tavo dvasiški sūnūs 
galėtume kaip reikia prisi
ruošti mūsų pašaukimui ir

Spalių 9-tą, šv. Juozapo 
bažnyčioje bus laikomos 
gedulingos pamaldos už 
žuvusius kovoje dėl lais
vės, ir gražiai prašė, kad 
visi geros valios ir galin
tieji atsilankytų į pamal
das.

Taipgi susirinkime vien
balsiai nutarta visą vaka-

paskutinį kartą asmeniai 
teikė mums savo tėviškų 
patarimu ir persergėjimų.
O kad būtų buvę mudviem ve Vincente, mūsų žemiš- 
leista pramatyti kas ture- koji prigimtis šiuo laiku 
jo neužilgo tam kambaryj skaudžiai atjaučia Jūsų 
įvykti, kiek daug patari- mirtį. Mums skaudu, kad 
mu. kiek ypatingu nerser- ausimis jau negirdime Jū- 
gėjimų būtume prašėsi šio sų tėviškų patarimų, jau 
švento žmogelio!... o jis ir negalime patirti Jūsų kil- 
būtų maloniai tai padaręs, nios dvasios turtų. Tačiau

Visą pasikalbėjimo laiką nėr ko mums per daug liū- 
aiškiai mačiau, jog li<m- dėti ir pavydėti Jums dan- 
niui buvo sunku kalbėti; giškosios laimės. Dvasios 
kalbėdamas ne labai sun- akimis prisižiūrėję, mato- 
kiai alsavo, bet matyt jo me, kad Jūs visad su mu- 
balsas silpnas, rodos dide- mis esate ir būsite — iš 
liu vargu išduotas. Pama- dangaus, savo galingu už- 
niau, geriau šiam kartui tarymu vadovaujate mū-

♦ * *

“Didžiai Gerbiamas Tė-
v •

pašvęsti mūsų gyvenimą ro pelną pasiųsti Lietuvon 
panašiai kaip ir Jūs.
čiau, prašydami sau ypa- iams
tingo Jūsų užtarymo, pra- Tautiniu žvilgsniu Bing- 
šome taipgi neužmiršti ir j hamtoniečių ūpas yra ge- 
mūsų prietelių, rėmėjų ir ras ir tikimės, kad ir pa- 
geradarių, kurie išvien su sėkmės bus gražios.
Jumis dirbo ir su mumis Vienas iš Komisijos Narių 
dabar dirba kilnųjį darbą. __ x.. ._ ,
Saugok užtark už visus Ką tlk 1S sPaudos lšeJ° baugok užtark už visus, išleistos sekančios gies- 
kad galėtume visi, kurią mps:
dieną džiaugtis dangaus Viename sąsiuvinyje: 
laime...” ‘JUSTUS UT P ALMA”, ir

* * * “KRISTUS KĖLĖSI”. Kai-
“O Tu, Visagalis Dieve, pa 25c*________________

duok amžiną atilsį Kunigo 
Vincento sielai! Nebūk jai 
teisus ir žiaurus teisėjas, 
bet malonus ir gailestin
gas Išganytojas”.

A. Miciūnas MIC.

Ta' Vilniaus ir vilniečių reika- 
___ ( — su užuojauta.

Jumis dirbo

Telefonai: Pina 1360.

JONAS GREBUAUCKAS
Oratoriai ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.


