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Šiomis dienomis Lietu
vos konsuliarinėje tarny
boje įvyko kai kurių pa
keitimų. Ligšiolinis Lietu
vos generalinis konsulas Į 
Karaliaučiuje Budrys bu
vo paskirtas generaliniu j 
konsulu į New Yorką, o 
jo vieton paskirtas ligšio
linis Lietuvos pasiuntiny- į 
bes Rygoje patarėjas 
Dymša. Naujasis generali- 
nis konsulas New Yorke 
Budrys yra žymus žmo
gus Lietuvoje, uoliai kovo
jęs dėl Lietuvos laisvės ir 
Klaipėdos krašto atvada
vimo.

Rugsėjo 14 d. oficialiai 
atidaryta Klaipėdos radio 
stotis. Iš Kauno atvykę’ 
svečiai kartu su klaipė
diškiais įstaigų viršinin
kais ir visuomenės veikė
jais nuvyko į Jakų dvarą, 
kur pastatyta radio stotis, 
•jos atidaryti. Atidarymo 
iškilmės įvyko ant radio 
stoties plokščiojo stogo.

Stotį pašventino Klaipė
dos katalikų parapijos 
Klebonas kun. Daniliaus- į 
kas ir evangeliškas pa-Į 
maldas atlaikė prof. Gai
galaitis.

Stotį atidarė susisieki- i 
mo viceministeris inž. 
Jankevičius. Savo kalboje 
jis nurodė šios radio sto
ties didelius uždavinius, 
kurios eterio bangomis 
nešamos mintys, muzika, 
dainos turės atlikti didelį 
uždavinį.

Šeštojo pėstininkų pulko 
orkestras sugriežė tautos 
himną. Paskui kalbėjo gu
bernatorius VI. Kurkaus- 
kas. Kalbėjo organizacijų 
vykdomojo komiteto pir
mininkas Kybrancas.

Dar pasakė sveikinimo 
kalbas Estijos radiofono 
dir. pulk. Olbrei ir Latvi
jos radiofono dir. Smilga. 
Perskaityta sveikinim a i 
telegramomis. Kauno ra
diofono dir. J. Bieliūnas 
visiems sveikinusiems ir 
atvykusiems į iškilmes 
pareiškė padėką Lietuvos 
radiofonijos vardu. Visi 
susirinkusieji pakvies t i 
pasirašyti svečių knygoje.

LIETUVA — KRYŽIŲ ŠALIS. Iš senų senovės 
Lietuvos kryžkelės ir palangių darželiai papuošti gra
žiais kryžiais. Gražus kryžių statymo paprotys neiš
nyko Lietuvoje ir dabar. Daugelyje Lietuvos vietų 
kryžiai dabar statomi, kaip Nepriklausomybės pamin
klai. Vaizdely matome statomą vieną tokių pamink
linių kryžių.
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KAUNE NUBAUSTI 
LENKŲ ŠNIPAI

Kruvinos Riaušes Paryžiuj
RAUDONIEJI APVOGĖ ATVYKSTA ŠV. SOSTO 40 ANARKISTŲ SUDEGĖ 
ISTORINES ĮSTAIGAS SEKRETORIUS

Vatikanas — J. E. Kar-
• — ... — • v •

, I

C Paryžius, Prancūzija — 
Spalių 4 d. Įvyko kruvinos 
riaušės tarp pulk. Fran- 

Toledo, Ispanija — Suki- cois de la Rocąue’s Pran
cūzų Socialės partijos na
rių ir komunistų. Pulk, de 
la Rocąue jėgos norėjo at
silyginti komunistams už 
išardytą jų mitingą dvi 
dienos atgal. Bet de la Ro- 
cque jėgos norėjo atsily
ginti komunistams už iš
ardytą jų mitingą dvi die
nos atgal. Bet de la Ro
cąue jėgos pavėlavo at
vykti. Apie 100,000 komu
nistų susirinko Į didžiulę 
Velodromo demonstracijai 

Komu- 
karštai

SEMINARIJOJE

Toledo, Ispanija — Su
kilėliai užėmę šį miestą dinolas Pacelli, Popiežiaus lėliai užėmę' šį "miestą ir 
rado, kad raudonieji bėg- valstybinis sekretori u s, Alcazar pilį, sužinojo, kad 
darni pasigrobė labai daug spalių 1 dieną iš Neapolio‘ apie 40 anarkistų, negalė- 

i i.:.. tx i : t , ^mi nįekur pabėgti, pa
degė kunigų seminariją ir 
visi žuvo liepsnose. Sako
ma, kad prieš pasislėpimą 
degančioje seminarijoje, 

lanarkistai nusigėrė taip, 
kad nejustų kančių ir pa
vojaus.
MIRĖ MSGR. CREAMER

istorinių brangenybių. Iš laivu išvyko į Jung. Vals- 
E1 Greco ir Vicente muzie- tybes. Tuo pačiu laivu 
jų išvežta brangenybės: vyksta ir naujas Italijos 
gražiausi istoriniai pieši- ambasadorius Amerikai, 
niai — paveikslai supiaus-i J. E. Kardinolas Pacelli 
tyti peiliais arba suplėšy-; vyksta Į Jung. Valstybes 
;ti kulkomis. Daimontais ne oficialiais reikalais, 
nusagstyta Panelės Švč. bet praleisti savo metines 
karūną ir kitas brangeny- ‘ 
bes, kurias raudonieji iš- 

j plėšė iš Katedros, rado su- 
■ pakuotas dėžėse. Matyt, 
i raudonieji nebesuspėjo iš
vežti. Iš Katedros pavog
tas Panelės Švč. apsiaus- 
itas, kurio vertė nustatyta 
’ apie 30,000,000 pesetų. nencijai 
Sukilėlių apskaičiavimu, Coughlino 
raudonieji pagrobė apie 
28,000,000 pesetų pinigais.

Tas parodo, kad raudo
nieji ne tik žudo priešingo gaj įr iabaį norėtųsi, 

įsitikmimo kun. Coughlin veikimas
būtų susiaurintas, bet tas 
neįvyks, nes J. E. vysku
pas Gallegher jo veiklą y- 
ra pilnai užgyręs.

Ispanai Ruošiasi Atkakliam Mušiui
tą. Kairiųjų karo vadovy
bė skelbia, kad ji išstatys 
100,000 žmonių ginti Mad
ridą.

Madrido vyriau s y b ė 
skubiai gabenasi maisto ir 
mobilizuoja visus vyrus, 

i moteris ir vaikus. Prane
šama, kad raudonųjų vy- 

Pra- riausybės ministeriai bėga 
manė, į užsienius, nors tų žinių

kunigus ir pasaulionis, bet 
vagia ir naikina istorines 
brangenybes. Tai jau toki 
raudonųjų socialistų - ko
munistų - anarkistų takti
ka ne tik Ispanijoje, bet ir 
kitose šalyse. Raudonieji 
apvogė ir sutSakino isto
rines brangenybes Rusijo
je, jie tą patį daro Ispani
joje.

atostogas. Čia Jo Eminen
cija žada užtrukti apie po- 

irą savaičių.
Didžioji anglų spauda 

spėlioja, kad J. E. Kardi
nolas vykstąs susipažinti 
su kun. Coughlin veikla. 
Bet Vatikanui ir Jo Emi- klebonas. Jis 53 metus bu- vadą Francisco Franco ir 

savuosius remti 
Blumo valdžią.

Pulk, de la Rocąue jėgos 
puolė komunistus, matyt, 
norėdami atsilyginti jiems 
už išardymą jų mitingo. 
Policija ir milicija riauši
ninkus numalšino. Areš
tavo apie 1500 žmonių. Ve
da tardymą. Riaušės? 
daug sužeista.
JUODM AUŠRINIŲ DE
MONSTRACIJA NEPA

VYKO - •

Nashua, N. H. — Spalių prieš “fašistus”.
1 d. staiga mirė Msgr. rastu kalbėtojai 
Matthew Creamer, 78 m. smerkė pulk, de la Roc- 
amžiaus, Šv. Patriko par. ąue. Ispanijos sukilėlių

kun. Charles vo kunigu. Įšventintas ragino 
veikimas yra lapkričio 11, 1883. Palai- 

gerai žinomas, ir pažįsta- dotas iškilmingai pirmą
sias. Suprantama, Jung. dienį, spalių 5 d. iš Šv. Pa- 
Valstybių politikieriams triko bažnyčios tos para-

L kad pijos kapuose.
JAPONAI UŽĖMĖ KINI

JOS1 TERITORIJĄ I

Shanghai, Kinija — Ja
ponijos jūrininkai užėmė 
Hongkewą, kur gyvena į- 
vairių tautų žmonės. Viso
je apylinkėje nutiesė spig- 
liuotas vielas, apstatė ka
riniais automobiliais, ku
riuose įrengta. kanuolės. 
Taigi japonai yra pilnai 
pasiruošę akcijai. Kaip i 

1 nepra- 
vadinamo Juodojo Legio- neša, bet aišku, kad toki 
no narių. Iš vienuolikos! Japonų demonstracija ki- 
nuteistųjų, septyni rasti mečiams nepatinka. San- 
kalti pirmo laipsnio žmog- tykiai tarp japonų ir ki- 
žudystėje ir jiems teks niečių yra labai blogi, 
kalėjimas iki gyvos gal-! Kallna—^s0 Ka. 
vos. Kiti du- antro laio- (Ukmergės pi. 40 .
snio zmogzudysteje ir f . . .' . , 7 , -
taipgi dar du kiti, kurtei kepykloje keptoje duonoje 
nereikalavo jury, bet pa.! vienas pirkėjas rado ikep- 
liko vienam teisėjui spręs- t4 popieriaus gabalą. Apy- 
ti ju likimą. Jie visi buvo Rinkės teismas Z. Kapuls- 
kaltinami už nužudimą be-! kį nubaudė 100 litų bauda 
darbio Poole. arba 7 paromis arešto.

NUTEISĖ 11 JUODOJO 
LEGIONO ŽMOGŽU

DŽIŲ
Londonas, Anglija — 

Sekmadienį, spalių 4 d. Sir 
Oswald Mosley vadovau
jami taip vadinami juod- 
marškiniai “fašistai” su
ruošė demonstraciją. Suži
noję apie tokią demons
traciją anti-fašistai, susi
rinko apie 100.000 tikslu 
užstoti kelią “fašistams”. 
Juodmarškini a m s besi- 
grupuojant, iš minios pa
leista akmenys. Kilo riau
šės. Ginkluota policija 
puolėsi riaušes malšinti. 
Išdaužyta krautuvių lan
gai ir apie 50 asmenų su
žeista.

Sir Oswald Mosley, ma
tydamas, kad gali kilti di
delis kraujo praliejimas, 
demonstraciją atša ūkė. 
Taipgi atšaukė ir kelis 
masinius mitingus. Komu
nistai nudžiugo, kad jiems 
pavyko sulaikyti “fašis
tų” demonstraciją. Bet Sir 
Oswald Mosley labai nu
stebo, kad “britų valdžia 
viešai pasidavė raudona
jam terorui”.

Detroit, Mich. — Šiomis 
dienomis kriminalis teis
mas nuteisė 11 iš 12 kalti
namų žmogžudystėse taip tai^ žiūri kiniečiai

Talavera De La Beina, 
Ispanija — Sukilėliai iš o- 
ro apžiūrėję sostinę Mad
ridą, pradėjo smarkiai 
ruoštis nulemiančiam mu
šiui. Gen. Jose Varela, ku
ris dabar vadovauja pieti
nei armijai, sako, kad 
Madridas bus paimtas lai
ke dviejų savaičių. ~ 
džioje sukilėliai manė, į užsienius, nors tų žinių 
kad jie be kovos galės už- valdžia nepatvirtina nei 
imti Madridą, bet apžiurę- ----
ję iš oro pakeitė savo nuo-

; mones.
Gen. Grancisco Franco 

labai atsargiai ruošiasi 
nulemiančiam mušiui, kad 
nepadarius klaidos, ir kad 
nereikėtų trauktis iš mū
šio lauko atgal. Jis ruošia
si užduoti mirtiną smūgį buvęs gub. ir Demokratų 
raudonųjų vyriausybės jė- partijos kandidatas į pre- 
goms, kad tuo ir būtų už- zidentus Alfred E. Smith 
baigtas šis žiaurusis civi- pasakė politinę kalbą per 
lis karas.

Kairiųjų ' 
karo vadovybė išleido įsa
kymą visiems imtis gin-[ 
klo; vaikus ir senas mote
ris ir sužeistus veža iš Ma-"lua^ * 
drido neva į saugesnę vie-i paVOGĖ LIETUVIO

$1025 Iš AUTOMOBILIO

neužginčija.
Madride yra didelis trū

kumas maisto: mėsos, pie
no, cukraus ir bulvių.

AL. SMITH REMIA 
RESPUBLIKONUS

• v

I New York — Spalių 1 d.

PREZ. ROOSEVELT 
KRATOSI KOMUNIZMO

Šiomis dienomis Lietu
vos kariuomenės teismas 
Kaune nagrinėjo kelių len
kų šnipų bylą. Kaltina
maisiais buvo patraukti 
Vincas ir Antanas Tamo- 
ševičiai iš Alksnėnų kai
mo, Punsko valse., Seinų 
apskr., širmulytė - Mar
čiulionienė ir Vincas A- 
leknavičius, abu iš Kauno. 
Visi teisiamieji buvo pri
pažinti kaltais ir nubaus
ti: V. ir A. Tamoševičiai 
po 15 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Pr. Širmulv- 
tė - Marčiulionienė — 10 
metų sunkiųjų darbų kalė-| 
jimo ir V. Aleknavičius — 
6 met. sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Tsb. i

t

radio. Jis atvirai puolė 
vyriausybės t,re.z' R^elt ir jo admi- 
s iSUia/ ^jnistraciją. Baigdamas ra- 

igino balsuoti už Landoną, 
i respublikonų partijos kan- 
ididatą į prezidentus.
|

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

Pittsburgh, Pa, — Prez. 
Roosevelt, spalių 1 d. va
kare, kalbėdamas per ra
dio pareiškė, kad jis nieko 
bendra neturįs su komu
nistais, ir kad jam jų pa- 
gelba nereikalinga. Bet a- 
pie pasiskirtus Demokra
tu partijos du komunistu 
elektoriais nei žodeliu ne
prisiminė.

Prez. Roosevelt plačiai 
kalbėjo apie valstybės 
skolas. Jis pareiškė, kad 
nėra pagrindo bijoti, kad 
valstybės skolos galėtų 
prislėgti būsiančią gyven
tojų kartą. Jis manąs, kad 
valstybės biudžetą bus ga
lima subalansuoti į porą 
metų.

Bet prez. Roosevelt nie
ko nepasakė netinkamos 
piniginės sistemos klausi
me. Pasirodo, kad jis te
bėra nusiteikęs piniginę 
sistemą palikti kaip yra, 
kad Wall Street galėtų 
naudotis piliečių mokes
niais.

I

v •

ŠiomisLynn, Mass. 
dienomis piktadariai pa
vogė iš pastatyto p. M.• v

MADRIDO ATSTOVAS 
IŠVYKO IŠ VATIKANO

n A DRTNTTNTlfni is pasiatyiu p. --------—
11N iVŲj j Balkaus automobilio pini- Roma — Luis de Zulue- 
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gus ir čekius vertės $1025. ta, Madrido raudonųjų 
P-nas Balkus, važiuoda- vyriausybės atstovas Va
rnas j banką dar sustojo 
prie savo išdirbystės pasi
imti bankinę knygutę. Ra

tikanui, spalių 1 d. išvyko 
į Paryžių. Civiliam karui 
kilus, Ispanijos atstovybes

Dancigo Klausimas Vėl Kilo 
Tautų Sąjungos Posėdyje
Geneva — Tautų Sąjun

gos suvažiavime Dancigo 
klausimas yra opiausias, 
nes visi bijosi suerzinti 
nacius. Vokietijos diktato
rius Hitleris ir jo adjutan
tai ministeriai, nors ir ne
būdami Tautų Sąjungoje, 
priešinasi skirimui naujo 
komisijonierio. Vokietija 
norėtų, kad komisijonie- 
riaus klausimas būtų pa
vestas išspręsti Dancigo 
naciams.

Tautų Sąjunga galutinai 
nutarė skirti komisijonie-

tus. Tuo labiausiai yra in
teresuotos Anglija, Pran
cūzija ir Jung. Valstybės. 
Jeigu pavyktų tarpvalsty
binė pramonė taip per
tvarkyti, kad būtų jaučia
mas ekonominis atgiji
mas; jeigu pavyktų suma
žinti įkarštį dešiniųjų ir 
kairiųjų Prancūzijoje, ir 
•jeigu Jung. Valstybių pre
zidentu vėl būtų išrinktas 
prez. Roosevelt, tai gal 
nors laikinai būtų praša
lintas karas. Bet jei ne, j 
tai Europoje susidarytų

jonierius Sean Lester yra 
nacių nepakenčiamas. Be 
to, Tautų Sąjunga norėtų 
Dancigo klausimą pavesti

da jis išėjo iš krautuvės, darbininkai perėjo sukilę- Lenkijai, bet Lenkija pati 
tai automobilyj neberado lių pusėn. Vienas atstovas nuo to purtosi, 
paliktų $408 maišely j ir 
voko su čekėmis vertės

K $617. Policija spėja, kad
i vagys žinoję kur ir kada
Ip. Balkus važiuoja.

liko ištikimas Madrido vy
riausybei. Italai sudarė

Kitas svarbus klausi
amas, tai valiutos nustaty- 

jam nepakenčiamas aplin- mas. Prancūzijos franką 
kybes ir tokiu būdu jis sumažinus, kilo būtinas 
buvo priverstas bėgti. . ; reikalas pertvarkyti mui-

’nis įkarštis ir pasaulis pa
justų dar didesnę krizę, 
negu ji buvo 1932-33 m., ir 
tada kiltų dar baisesnis 
karas, negu jis buvo 1914 
m. Taip pranašauja Euro
pos politikai Tautų Sąjun
gos posėdyj.

•9

Profeslonnlnf. htrnt*rl»f pmninnlnkHl 
mrle skelbiasi “Darbininke" tikru’ 
rer*’ sknltTtnjtj parntrt*.

Visi garsinkite “Darbininke".

500 KUNIGŲ IR VIE
NUOLIŲ NUŽUDYTA 

ISPANIJOJ

Vatikanas — Iš neofi
cialių šaltinių pranešama, 
kad Ispanijos civiliame 
kare nužudyta daugiau 
kaip 400 kunigų ir 100 vie
nuolių seserų. Apie 1000 
kunigų ir vienuolių pabė
gę. Tai nėra oficialės Va
tikano žinios, o tik sako
ma, kad autoteritetingos. 
Bet kitos žinios skelbia, 
kad nužudytų kunigų ir 
vienuolių skaičius yra kur 
kas didesnis. Tikrą skai
čių nužudytų kunigų, vie
nuolių ir pasaulionių gal 
bus galima sužinoti tik 
pasibaigus civiliam karui.

i
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VIETINĖS ŽINIOS
Spalių 9 Minėjo Entuziastingai

„ Spalių 4 d. 2 vai. p. p., Landžius. Po daktaro kal- 
Municipal Salėje, L. R. K. bos muz. R. Juška ir p. J. 
Fed. 3-čio skyriaus inicia- Antanėlis sudainavo “Vil
ty va buvo suruoštas Vii- niaus Kalneliai” ir kitą 
niaus užgrobimo paminė ji-1 gražią dainelę. Kalba kun. 
mas. Žmonių prisirinko, K. Urbonavičius. Jisai sa- 
pilnutėlė salė. Programa vo kalboje nurodė, kad 
prasidėjo skelbtu laiku, dvasia yra galingesnė už 
Pirmiausiai vietinis kle- medžiagą. Lenkai medžia- 
bonas kun. F. Virmauskis giniai yra užkariavę —pa- 
atidarė programą trumpa grobę iš lietuvių Vilnių,) 
kalba ir pristatė progra- bet dvasiniai ne. Jis pa
mos vedėju J. Kumpą, L. reiškė, kad ’ -1* --
K. Federacijos skyriaus 
pirmininką. Po vedėjo 
trumpos kalbos, Šv. Petro 
par. choro grupė, vado
vaujant muzikui R. Juškai 
sugiedojo Lietuvos himną 
ir keletą dainelių atitinka- minga, 
mų toms iškilmėms. ~ ’ Z__
nomis publika buvo labai Į ašaras, 
patenkinta, nes tą liūdyjo( $70.98. 
gausus delnų plojimas.

Po dainų kalbėjo dr. J. ženklelių.

____ ,___ Į ateis laikas, 
kada lietuviai Vilnių atsi
ims ir neužilgo.

Po to dviem atvejais kai- i 
bėjo VVS. atstovas p. V. 
Uždavinys. Jo kalba be 
galo buvo įdomi ir jaus- 

Daugelis iš publi- 
Dai- kos buvo matyti šluostant 

Aukų surinkta 
1 _____ .. Taipgi parduota
nemažai Vilniaus pasų ir 

Rap.

I

Nepaprastas “Darbininko”

-

A
Trečiadienį

Lapkričio-Nov. 25, 1936
Eikš Ballroom

Magazine St. Cambridge, Mass.

Broadway tarp B ir C gat-| 
vių. Ward 7 registracijos: 
vieta yra South Boston 
High School, Thomas 
Park.

Lietuviai! Visi kaip vie
nas užsiregistruokime ir 
dalyvaukime rinkimuose.

Jonas J. Romanas

GAMBRIDGE, MASS.
PARAPIJOS BALIUS
Spalių 12, įvyks metinis 

N. P. P. M. P. balius, Eikš 
Bali Room salėje. Ten bus 
labai daug malonumo lin
ksmumo, skanių valgių irksmumo, skanių valgių 
gėrimų. Visi kviečiami.

X. Y. Z.

KAUNAS STATISTIKOJ

ĮVAIRŪS SKELBIMAI:

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadnay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Minint 16 metų Vilniaus užgrobimą, SPALIU 9-JĄ, 
masiniame susirinkime, Spalių 4, 1936, 2 vai. p. p., 
Municipal svetainėje, So. Boston, Mass., priimtos se
kančios rezoliucijos:—

Kadangi smurtu įsigalėjusi Vilniaus krašte lenkų 
okupacinė valdžia — nukreipė smurto žygius prieš 
lietuvių visuomenę;

Kadangi smurtu įsigalėjusi Vilniaus krašte lenkų 
okupacinė valdžia — leido savo administracijai šlykš
čia provakacine tendencija sudaryti nepakenčiamą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje, nesiskaitant su būdais 
ir priemonėmis, negailestingai naikinant visą, kas di
delėmis aukomis ir pasišventimu lietuvių sukurta ar 
iš praeities paveldėta;

I

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

RENGĖJAI.

padėti jiems įsigyti Vilniaus Pasą ir klijuoti į juos 
Vilniaus ženklelius.

Masinio Susirinkimo Vedėjas,
3-čiojo Federacijos skyr. pirmininkas,

Jonas Kumpa.

MISIJOS vakaras — įžanga 25c. Pa
sibaigus žaidimui, įvyks 
šokiai. Visi gerai žinome, 
kaip linksmai praleidžia
me laiką choro 
muose ir Merkias 

rius, pradėjo skelbti misi- dovanas choras
laimėtojams.

Spalių 30, — Haloween 
Costume Dance, par. salėj 

Šios 492 E. 7th St. Kas buvo

Spalių 5 d., 7:30 vai. va-Kadangi smurtu įsigalėjusi Vilniaus krašte lenkų kar^ gv p”tr0 bažnyčio-
okupacinė valdžia — uždarė Vilniaus, Suvalkų ir Gar
dino krašte visas “ 
eilę skaityklų; ___ ? _______________

Kadangi smurtu ir klasta įsigalėjusi Vilniaus jas moterims - merginoms, 
krašte okupacinė lenkų valdžia — daug uždarė ir liku- Visos moterys - merginos 
sius uždarinėja Šv. Kazimiero dr-jos jaunimo organi- yra raginamos ateiti pa-' 
zacijos skyrius;, Įklausyti, pamąstyti ir pa-

Kadangi smurtu įsigalėjusi Vilniaus krašte oku-' sinaudoti misijomis, 
pacinė lenkų valdžia — varo šlykščią teroro kampa- misijos kaikurioms 
niją prieš to krašto visuomenę ir be atodairos į kaltę Į paskutinės, 
tremia to krašto lietuvius iš gyvenamų vietų sudary
dami šeimos tragišką gyvenimą;

Kadangi smurtu ir klasta įsigalėjusi Vilniaus į 
krašte okupacinė lenkų valdžia — suvaržė ekonomiš
kų organizacijų veiklą, uždraudė ūkiškų draugijų su-13 
sirinkimus, kursus, uždarė ūkiškas įmones ir koope-joj lankėsi p. Vincas Už- 
ratyvus; (davinys, Vilniui Vaduoti

Kadangi smurtu ir klasta įsigalėjusi Vilniaus Sąjungos atstovas iš Lie- 
krašte okupacinė lenkų valdžia — neleidžia šaukti tuvos. Jis kviečiamas vie- 
kultūrinių susirinkimų, organizuoti paskaitų, rengti tinio Lietuvių, Katalikų 
akademijų, spektaklių, minėjimų ir kitų sueigų;

Kadangi smurtu ir klasta įsigalėjusi Vilniaus 
krašte okupacinė lenkų valdžia — uždėjo žiaurią cen
zūros ranką ant lietuvių spaudos, išbraukydama laik
raščių straipsnius, palikdama -juos pusiau tuščius, ir 
net visai konfiskuodama, gi knygas atimdama iš 
knygynų net gi karo cenzūros užgirtas ir leistas į a- 
pvvartą; • < * »‘‘VT

Kadangi smurtu 
krašte okupacinė lenkų valdžia 
lenkiškus savo mitingus išprovokuoti prieš Vilniaus 
krašto visuomenę retorsijas;

Todėl mes šiandieną akivaizdoje šių okupantų 
smurto kompanijos žygių, reiškiame griežtą protes
tą — ir pasiremdami:—

— kad Vilniaus kraštas yra Lietuvos tautinio, 
religinio, kultūrinio ir politinio gyvenimo lopšys;

— kad Vilniaus srities valstybinė priklausomybė 
buvo išspręsta 1918 m. vasario 16 d. aktu ir teisiniai 
sankcijonuota 1920 m. liepos 12 d. Maskvos sutarti
mi, nes tas kraštas Lietuvos-Lenkijos padalinimo ak
tu priklauso Rusijai, kuri savo suverenines teises per
leido Lietuvos valstybei. Pagaliau lietuvių teisę Vil
niaus krašte yra pripažinę ir lenkai. Pirmuoju atveju 
priimdami Tautų Sąjungos Tarybos 1920 m. rugsėjo 
20 d. rezoliuciją ir antruoju — pasirašę Suvalkų su
tartį ir kitomis tarptautinėmis sutartimis...

Reiškiame pasiryžimą ne vien per pasaulio spau
dą reikšti savo viešą protesto nuomonę, bet it pinigiš- 
ku Vilniaus kovos parėmimu, būtent — pasistengda
mi įsigyti Vilniaus pasus ir ženklelius, juos vizuoti, 
tai yra kiekvienu atveju įklijuoti j V. Pasą ženklelį.

Taipgi ryžtamės įtraukti į Vilniaus frontą visus, 
visų mokyklų lietuvių vaikus, moksleivius, studentus,

je, Tėvas Bružikas, iš Lie- 
Ryto” draugijos mokyklas, ir visą tuvog jėzuitas misionie- parengi- 

gražias 
suteikia

bus parengime, 
šios dienos, 
tą vakarą,

LANKĖSI

šeštadienio ryte, spalių 
d., Darbininko Redakci-

įsigalėjusi Vilniaus Sąjungos atstovas iš Lie- 
— neleidžia šaukti tuvos. Jis kviečiamas vie-

ir klasta įsigalėjusi Vilniaus 
siekė ir siekia per

Federacijos 3 skyriaus at
vyko į So. Bostoną kalbė
ti to skyriaus surengtame 
masiniame susirink i m e 
Vilniaus užgrobimo su
kaktuvių proga, spalių 4 
d., Municipal Building sve
tainėje.

P-nas Vincas Uždavinys, 
kviečiamas Darbini n k ų 
Radio vadovybės, sutiko 
pasakyti kalbą per radio 
spalių 3 dieną. Taigi pe
reitą šeštadienį, Gerb. 
Darbininkų Radio plačioji 
visuomenė turėjo progos 
išgirsti p. Uždavinį, ku-j 
rio kalba buvo grynai pa
iri jotinė, žadinanti pasi
ryžimą vaduoti Vilnių.

pereitų metų 
tai tik laukia 
O kas apleido 
lai šįmet neapleis, nes gir
dėjo, kad malonu dalyvau
ti su choristais. '

Lapkričio 8-10-11 — į- 
vyks Minstrel Show. 8 d. 
po pietų vien tik vaiku
čiams, o 10 ir 11 dd. suau
gusiems. Kadangi 11 die
ną bus šventė (Armistice 
Day), tai išvakarėse ir tą 
dieną bus galimybių atsi
lankyti. Šis parengimas i- 
vyks bažnytinėj salėj. Pri
sijuoksime iki sočiai.

Trimitas.

.. ■ . . i—
Ketvirtadienį, spalių l 

d. Massachusetts valsty
bės policija pradėjo kam
paniją prieš tuos automo
bilistus, kurie ligšiol dar 
neįsigyjo taip vadinamų 
“stickerių”. Pagal įstaty
mą kiekvienas autmobilįo 
savininkas turi turėti ‘sti- 
kerį’ kaipo liudymą, kad 
jis savo automobilį buvo 
nuvežęs peržiūrėti į ofi-Į 
cialę stotį, ir kad automo
bilis yra gerame stovyje. 
Policija sustabdys kiek-’ 
vieną automobilistą, kuris 
tik neturės “stickerio” ir 
jeigu tik ras, kad automo
bilio stabdžiai neveikia 
kaip reikia, netinkamos; Į 
šviesos, ar kas kitas ne- 
tvarkoje, tai nuo tokių' 
automobilių savininkų a- 
tims “platės”.

Šiuo metu Kaune yra 
135.000 gyv. (Nepriklau
somybės pradžioje buvo 
75.000). Lietuvių yra 60,3 
proc., žydų — 26,1, lenkų 
— 4,1, vokiečių — 3,4, ru
sų 3,3, kitų — 2,8. Lietu
vių skaičius auga. Per pa
skutiniuosius 10 metų už
augo nuo 58,9 proc. ligi 
60,3, žydai per dešimtmeti 
sumažėjo 2 proc.

Pramonės įmonių dabar 
Kaune yra 1.590, o preky-' 
bos — apie 4.000. Gimna
zijų ir specialių mokyklų 
per 20, pr. mokyklų apie 
250 komplektų, bažnyčių 
21, koplyčių 12. Kauno si
luetus puošia apie 25 bok
štai ir dukart tiek fabrikų 
dūmtraukių.

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

r
INKSTU IR TULŽIES

NESMAGUMAI
Jei turi nugaroje skau

smą, akmenis, 
kias chroniškas 
pasitark tuojau. 
MANO 
staiga 
šalins 
mus.

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

Dr.Grady,327B^‘s
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

-- ■ -'J

ir kito- 
Hgas,

TRYTMENTAI 
pagelbės ir pra- 
visus nesmagu-

”gn,

I

I

I

I

DIDŽIOJO CHORO 
BALSAI

SUGAVO PORELE SU 
VOGTU AUTOMOBILIU

Spalių 1 d. policija su
gavo du vyru, būtent, Mi- 
chael Kofton, 26, gyv. 
Denham St. ir Petrą Miš
kinį, 35, gyv. Haywood 
St., Brockton važiuojan
čius 60 mylių į valandą 
ant Blue Hill Avė. Polici
ja sako, kad jie važiavę 
vogtu automobiliu. Ir kur 
tų lietuvių nėra. Gaila, 
kad lietuviai tokiais dar
bais žemina lietuvių var
dą.

”,

Rinkimai šiais metais į- 
vyks 3 d. Rinksime Jung. 
Valstybių prezidentą, vi
ceprezidentą, senatrių ir 
kongreso atstovus. Tuo 
pačiu laiku bus renkami 
valstybių viršininkai.

Svarbu yra, kad visi pi
liečiai rinkimuose daly
vautų ir paduotų savo bal
sus už tinkamus kandida
tus.

Balsuoti galės tik tie pi
liečiai, kurie yra užsire
gistravę. Massachusetts 
valstybėje nebus galima 
užsiregistruoti vėliau spa
lių mėn. 14 d. Todėl visi' 
lietuviai piliečiai iki tam 
laikui privalo patikrinti 
ar jų vardai yra įregis-: 
truoti.

So. Bostone gyvenantieji 
gali užsiregistruoti vaka
rais nuo 6 iki 10 valandos.) 
Ward 6 registracijos vieta 
yra Parkman School, W.|

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 0823 

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V.CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
5 ir duo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną, uždarytas.
Taipgi nuimn ir X-Ray

I I 
i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80 iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Rubatomls nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedėliomls nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Atėjus šaltesniam orui, 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos choras rengiasi žiemos 
sezono darbui.

Spalių 20 dieną, par. sa
lėj, 492 E. 7th St., rengia 
“Pupų ir Whist” žaidimo

COLONIAL TAVERN
Puikiausia Užeiga

PARSIDUODA geram stovy, 
Starkaus iSdibystSs pianas- Su 
pianu parsiduoda apie 60 rolių 
muzikos. Dėl informacijų prašo
ma kreiptis į “Darbininko” ad
ministraciją.

į

I

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

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

Cambridge, Mass.
=== ■ ■■•■•^■f8sssBSsg3 ■ i

----------- - ------------- n
Kurie norite išsigerti skanaus alaus ar kito

kių skanių gėrimų, užeikite į COLONIAL TA- 
VERN ten maloniai pavaišins nauji patarnauto
jai, A. Samulis ir kiti.

COLONIAL TAVERN
359 W. Broadnay, So. Boston, Mass.

1
M

*

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

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

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411

I

i
GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS V AUST Y BES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

Gvven. vieta: 838 Dorchester Avė. j 
Tel. Columbia 2537

I

JOSEPH W. CASPER'
(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

g

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį
v

Fanerai Home ir Re*.
564 East Broadway,

So. Boston, MaM.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

I Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. J
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:

116-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.
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(VIETINĖS ŽINIOS!
I

MOKYTOJAU, PASIMO- ga tik tada, kai nėra pik
nikų, “vasariojimų ir vie- 
šėmų”.

0 kodėl dabar reikia a- 
teiti į jo “žinyčią”? Mat, 
dabar “žinyčioi reikia pir
kti dėl žiemos anglių ir 
padengti jos visas bilas”. 
Vasarą nereikėjo anglių, 
nereikėjo ir pamaldų.

Tiek dėl maldos.
P. Kub. kviečia siųsti 

vaikus į sekmadienio mo
kyklą, sakydamas “lai jie 
mokinasi gerą ir blogą”. 
Štai atsirado naujas auk
lėtojas su nauja auklėji
mo ir mokymo mokykla!

KYK PATS...

Tikras vargas tiems 
žmonėms, kurie nori per
šokti tvorą, o jų kelnės 
smarkiai suvaržytos ar la
bai siauros.

Tikra nelaimė, jog ir So. 
Bostone tokių siaurakel- 
nių yra.

Pateko į rankas vienos, 
save lietuviška laikančios, 
įstaigos “atsišaukimas”, 
pavadintas tokiu vardu: 
“Ministeriaus Kubiliaus 
Laiškas Nariams”. To lai
ško turinys: 1) laišką ra
šyti privertė didelė prie-. Kas iki šiolei girdėjo, kad 
žastis; 2) toji priežastis— vaikai būtų raginami mo- 
reikia anglių, nes artinasi, kytis blogo? Matyt, 
žiema, todėl prašoma Kub. nori amžiams įrašyti 
“nors po vieną dolerį au- sav0 vardą į istoriją, su
kos”; 3) raginama vaikus' kurdamas naują mokyklą, 
siųsti į sekmadienio ir lie-* kur mokoma ir tai, kas 
tuvių kalbos mokyklas; 4) bloga! Net ir komunistai 
kviečiama į pikniką.

Gaila “Darbininko” 1 
tos — labai norėtųsi visą 
tą laišką atspausdinti, 
kad visi skaitytojai galė
tų savo akimis įsitikinti, 
kokioj dvasios menkystėj 
gyvena p. Kub.

Kiekviena tikyba bei jos 
atstovai siekia 
žmogaus dorovę, 
tobulėjimo keliu, 
gi veda p. Kub.?

Savo laiške jis rašo: 
“Vasaros metu mes visi 
buvome užsiėmi piknikais, 
vasariojimais ir viešė- 
mais,” bet dabar, girdi, 
jau atėjo “laikas visiems 
grįžti... lankyti pamaldas rašytojas, p. Kubilius, 
sekmadieniais”. Vadinasi, 1 Kas nori kitus mokyti, 
ponui Kub. ir jo “žinyčios aišku, pats turi mokėti, 
nariams” malda reikalin- ko kitus mokys. P. Kub.

pakelti
Vesti jį 

Bet kur

DARBININKAS . 3.,
■f nori mokyti lietuvių kal

bos. Bet kokia karti ironi
ja — jis parašė savo “ži- 
nyčios nariams” vieno 
puslapio laišką, o jame 
knibždėte knibžda beveik 
pilnai šimtas klaidų. Ir 
štai toks mokytojas, kurs 
viename laiške padaro 
tiek klaidų, mokys lietu
vių vaikus lietuvių kal
bos!

Minėtas laiškas baigia
mas “Pastaba”, kurioje 
kviečiama vykti į “rudenį 
pikniką”, kur “visi turėsi
me gerą laiką, galėsime 
bulbes kepti ir rešutus 
skinti krūmuose. O kaip 
bus smagu”.

Tikrai įdomu, nuo kada 
“rešutai” skinami...

Na, geriausio pasiseki
mo ponams “apšivietu- 
siams” po krūmus... Tik ar 
nereikės šokti per tvora, 
einant Drie tų “rešutų” ir 
krūmų ? Stb.

P. S. Beje, patartina po
nui Kub. pasimokyti nors 
kaip išlinksniuoti žodį 
“ministeris” — gal jis ta
da nerašvtu ‘ministeriaus’, 
o truputį kitaip.

KINIEČIAI NUTEISTI 
MIRTIMI

n.

nežada mokyti vaikus blo- 
vie- ga.

Iškilmingai pakvietęs į 
tokią negirdėtą mokyklą, 
p. Kub. dar iškilmingiau 
pareiškia: “Musų mokyk
los padarys jūsų vaikus 
būti apšivietusiais”. Na, 
čia vėl naują žinią paskel
bė p. Kub. Ko ko, bet to
kio termino, kaip “aoši- 
vietusiais”, tai lietuviai ti
krai dar negirdėjo!

Pagaliau, p. Kub. garsi
na lietuvių kalbos mokyk
la, kurioje, girdi, vaikai 
išmoksią lietuviškai rašy
ti ir kalbėti. O kas gi bus 
mokytoju? Gi pats laiško

i

Shanghai, Kinija — Ki
nijos distrikto teismas nu
teisė mirtimi du kiniečius 
už užmušima 
jūrininko. Tai padaryti, 
matyt, privertė 
Kiniečiai labai 
kinti tokiu teismo spren
dimu, bet nieko negali da
ryti. nes jei teismas būtu 
^enubaudęs kiniečiu, tai 
Japonija būtu ginklu pri
vertus tai padaryti.

Japonijos

I
i

&

Japonija, 
nepaten-

WILLIAM J. CH'SHOLV

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas
Vorcester, 5-4334

1 Kv. 90 Proof 1 m. senumo

1 K v. La Corona Vyno

Sullivan's Liąuors

PROSPERITY MARKET
295 West Broadway, So. Boston, Mass.

SPECIALIS NUPIGINIMAS

Hickrf'Pkut&tfe

N0W YOU CAN’T AFFORD 
TO BE WITH0UT THIS 
NEW STANDARD OF 
REFRIGERATOR VALUE! 
A genuine Vestinghouse . . . 
any model . . . for pocket- 
money payments! You pay 
just the cash your Westing- 
house savęs you! Ask about 
this Niekei Plan...and 
see the beautiful 1936 West- 
inghouse with its Golden 
Juhilee features.

1. Ten-year economy that 
counts.

2. Five years’ protection 
on Hermetically-sealeti 
Unit.

3. Full-Powerv<l for hot- 
weather efficiency, 
longer life.

4. Big, fast-freezing San- 
alloy Froster . . . plenty 
of ice.

5. All-steel cabinet . . . 
thick super-sealed in- 
sulation.

6. Eiclusive Built-in 
Vatchman Protection.

jo vyčių 103 kp. ratelis rodą, kur nėra buvę. Pa- 
Providence, R. I. •geidavimas priimtas.

Trumpoje ateity nutar-| Buvo kelios rezoliucijos 
ta surengti šokius Apskri- p. A. M. Norkūno, bet ka- 
čio — Centro naudai, Bos- dangi liečia visos organi- 
tone. Nutarta suorgani-' zacijos reikalus ir, jas bus 
žuoti mergaičių bowling galima sunaudoti tiktai 

vadovystėje p-lės F. visuotiniame Vyčių Seime, 
Karlonaitės. Kas link vai-,todėl rezoliucijos palikta 
kinų baseball palikta dau- svarstyti sekančiame su- 
giau svarstyti sekančiame 
suvažiavime.

Išrinkta komisija busi
mosios gegužinės sekan
čią vasarą reikalais rū
pintis. Komisiją sudaro: 
M. Matuzaitė, A. Mickū- 
nas ir Šimkevičius.

Suvažiavime išrinkta ir 
organizatorių bei propa
gandos komisija, kurios 
tikslas organizuoti naujas į 
L. Vyčių kuopas bei stip
rinti senąsias, pasitariant 
su Dvasios Vadais ir kle-į" 
bonais. Išrinkus šią komi- _ 
siją, padaryta sekantis at- t 
sišaukimas:—

Kadangi Kunigų Vieny
bės Seimas priėmė palan
kią Vyčiams rezoliuciją ir 
Vyčių Apskritys išrinko 
organizatorių komisi j ą, 
todėl L. Vyčių N. A. Aps
kritys širdingai prašo 
Naujos Anglijos Kunigų 
Vienybės Provincijos šios 
komisijos darbą nuošir
džiai remti.

Apskr. pirm. V. Kerei
šis savo kalboje pareiškia, GĖLU GIESME” 35c. 
kad žiemos metu būtų su
ruoštas maršrutas, ypa-, 
tingai aplankyti tas kuo
pas su pavasarininkų pa-

v •

1 Kv. 100 Proof Straight 1 m. šen. degtinė $1.25 
$1.19 
. 98c.
. 50c.

1 Kv. Straight Degtines

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

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

j BOSTONO APIEI.INKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė- i 

jas ir Dlstrlbutorlus CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
i restoranams Ir aludėms. šaukite: Ded. 1731.

|lM šm n n iru iro iririririrTiririr-"!—i------- —~~—rrnrirn mririrn n j.

GRABORIUS
*.4S.VEV/.<5K'.4S PA TA RNA VIMAS?

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir Užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairinusias. 
POKILIAMS, VEŠTUV R M S. 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

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

nuovargi, šalti, 
tirpimu, dieglius, tuo jaus 
DEKSNIO GALINDOS 

sudarytos iš daug sklrtin- 
elementų iš tolimų svieto

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatų ir jų brangini, tai 
prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmų, rankų kojų gė
limų, nikstelėjimų, 
rankų-kojų 
reikalauk 
MOSTIES, 
gų gamtos
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingų šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina romatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TCOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimų ar pini
gus grųžinam.

Aplalkom šimtus laiškų su padėka- 
vonėmfs iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikytt ti
krųjų Deksnio Galingų MostĮ Ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų paslūlijtmų, kad kas Ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
nplaikysite tikrųjų Deksnio Galinę.) 
Mostj. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.

Galite įsigyti šaldytuvą
Mokėdami į dieną po 5 c 

Nuo šeimos narių
Puikiausias Westinghouse... Bile kokis modelis galima įsi

gyti mokant po keletą centu. Pasiteirauk apie 5c. planą, ku
riuo galima Įsigyti Westinghouse Auksinio Jubiliejaus šaldytu
vą. Jį įsigiję tikrai pasidžiaugsite.

SUSIPAŽINKITE SU NIKELINIU PLANU... ATEIKITE AR 
TELEFONUOKITE — LIBerty 2337

UNION ELECTRICAL SU PPLY 00., INO.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

L. Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio Suvažiavimas

L. Vyčių Naujos Angli- das; A. M. Norkūnas, Vy- 
jos Apskr. pusmetinis ‘ su- čių org. įsteigėjas; stud. 
važiavimas įvyko rugs^27 p. Zareckas; buvęs Maria

napolio Kolegijos mokyto
jas J. Kundrotas; P. Raz- 
vadauskas, L. Vyčių Cen
tro vice-pirm. — Centro 
vardu; Juozas Kvedaravi- 
čius, savo ir kun. Juraičio 
vardu iš Athol, Mass. Lai- 

rinkta: Juozas Kvedaravi- šku sveikino Vyčių Centro 
čius pirm. —Athol, Mass.; Dvasios Vadas kun. Jonas 
Danielius Averka, vice- Vaitekūnas, 
pirm., So. Boston, Mass.; 
p-lė Frances Karlonaitė— 
rašt., So. Boston, Mass.; 
Ona Astravakaitė pagelbi- 
ninkė — Lawrence, Mass.; I

d., Worcester, Mass. Sei
melio posėdį atidarė Aps
kričio pirm. V. Kereišis. 
Maldą sukalbėjo kun. Pet
raitis, tos parapijos klebo
nas ir pasakė įžanginę kal
belę.

Darbo prezidijuman iš-

Pasiba i g u s sveikini- 
’ mams, mandatų komisija 

pranešė, kad posėdy daly
vauja 90 atstovų ir 27 sve- 

P Rakauskas —— tvarkda- ciai- Skaityta protokolas, 
rys, So. Boston, Mass. Re- Posėdžių dalyviams buvo 
zoliucijų ir Mandatų ko- įteikta ženkleliai. Išklau- 
misija: p-lė Felicija Gren- syta įvairių komisijų ra- 
delytė, So. Boston, Mass.; portai, ir eita prie naujų 
J. Stonis — Athol, Mass.;; įnešimų.
J. Alavošius — Worcester, Tx
Mass.; J. Bačinskas, Wor- .j, _ £ v a-
cester Mass. Portą lšdave V‘ Kereišis-

Susilaukta sveikinimų. Pe^no $81.27. Base- 
žodžiu sveikino: kun. Pet- bal1 b^03 raportą išdavė 
raįtis; kun. Vincas Puido- lygos vedėjas V. Babilas. 
kas, Apskr. Dvasios Va-[Pirmą vietą lygoje laimė-

važiavime.
Nebuvo užmiršta ir pats 

“Vytis”. Kuopų atstovai 
pasižadėjo kuodaugiausia 
išplatinti jaunimo tarpe ir 
remti organizaciją finan
siniai.

Baigiant, reikia pažy
mėti, kad vadovaujant J. 
Kvedarui, sesijas buvo į- 
domios ir labai lietuviš- 

I kos. Sekantis suvažiavi
mas įvyks So. Bostone, 
paskutinį sekmadienį ba
landžio mėn.

i Sesijos baigtos malda ir 
Lietuvos, Amerikos ir Vy
čių Himnais.

Po posėdžių Worcester 
vytės (čiai) visus nuošir
džiai pavaišino. Sudainavę 
lietuviškų dainelių skirs
tėsi į namus. Koresp.

i

NAUJOS GIESMĖS
Viename sąsiuvinyje 5- 

kios giesmės: “PER TAVO 
ŠV E N T A PRISIKĖLI
MĄ”, “LINKSMA DIE
NA”, “REGINA COELI”, 
“AVĖ REGINA” ir “AN-

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Kalėdinė
Ekskursija

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:

EUROPA .................. Gruodžio 5
NEW YORK ............  Gruodžio 10
HAMBURG ..............  Gruodžio 15
BREMEN ..................Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN 
ir EUROPA Bremerhavene užtikrina pato
gių kelionę į Kauną. Patogus geležinkelio 

susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMĖRICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsų, vaisius, daržoves ir kitokius daik

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Aveuue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER. MASS.

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

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamų ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tv. JONO EV. BL. PAlALPINe 
DRAUGUOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVfl.

So. Boston, Mass. 
Boston 9282
Marijona Markoniutė, 
Avė., Roslindale, Mase.

Pirmininkas Juozas Svagidys, 
6G1 6th St, So. Boston, Mass.

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

I’mt. RaSt Jonas Olineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. Aleksandras Ivnška,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass. 

Itdlninkas Pranas Tuleikls,
106 Bowen St., Po. Boston, Mase. 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 TVInfleld 8t, So. Boston, Maaa. 

Draugija laiko susirinkimus kaa tre-

•^irmlnlnkė — Eva Marksfenė,
625 E. 8th St, So. Boston. Maaa.

Tel. So. Boston 1298 
<Ice-plrm. — Ona Janklenė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
prot RaSt — Elisabeth Oialla,

111 H. St
Tel. ŠOU

•'In. RaSt —
29 NVhipple

Tel. Parkway 0658-W
■ tdinlnke — Ona StanitiliutS,

105 We«t 6th St, So. Boston, Mass. . nedėldlenį kiekvieno mėnesio,
Cvarkdarė — Ona Mlzgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Kaaos Globėja — E. Januėonienė.

1426 Columbia Rd., 8o. Boston. Maaa
•kraugija savo susirinkimus laiko kaa 

antrų utarnlnkg nCbaato.

į 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston. Mass
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(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870

- ------------

Darbininkų Gyvenimas 
Kinijoj

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

SUBSCRIPTION RATES: PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly .......................... $4.00
Forelgn yearly .......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

Amerikoje metams ...................... $4.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Vienį kart savaitėje metams $2.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

BOLŠEVIKAI BIJOSI 
MALDOS

Šv. Tėvas savo kalboje buvo pareiškęs, kad pa
saulis serga sunkia moraline liga, ir todėl katalikai 
privalo kodaugiausiai melstis, kad žmonijai grįžtų 
dorovinė sveikata. Malda, darbštumas ir vienybė lai 
būna tarsi kryžiaus karo obalsis. Iš tos Popiežiaus 
kalbos bolševikai padarė išvadą, kad Bažnyčios Gal
va organizuoja karą prieš sovietus.* Tokia išvada at
rodo kiek vaikiška, bet giliau į ją įsižiūrėjus, darosi 
aišku, kad bolševikai ištiesų bijosi — ne ginkluoto 
karo, kurio šv. Tėvas nemano prieš juos organizuoti, 
bet maldos. Rodos, negalimas tai daiktas, kad su- 
rembėję bedieviai bijotų maldos, bet faktinai taip y- 
ra. Malda tai dvasinis ginklas, pavojingesnis bolševiz
mui už bombas ir revolverius.

Keletą metų atgal, kada šv. Tėvas buvo prašęs 
viso pasaulio melstis už bolševikus, tai jie į tą malo
ningą Gerojo Ganytojo priemonę reagavo keiksmais 
ir kolionėmis. .Rodos, į tą “bejėgišką” Popiežiaus pa
stangą jiems tektų tik nusišypsoti. Bet kur tau. Jie 
pajuto savo širdyje kažkokios paslaptingos baimės ir 
pradėjo nervuotis. Ar dėlto, kad jie bijotųsi maldos 
veikimo? Taip, kaip tik dėlto. Jie žino, kad komuniz
mas yra idėja, gi malda taip pat atstovauja idėją — 
krikščionišką idėją — diametraliai priešingą komu
nizmui. Kova tarp tų dviejų idėjų dabar eina visu 
smarkumu. Bolševikai puikiausiai žino, kad jų pasi
sekimas remiasi daugiausiai ant šių dviejų neigiamų
jų veiksnių: žmonių tamsumo ir ištvirkimo. Kas tuo 
du bolševizmo talkininku ardo, tas yra mirtinas ko
munistų priešas. Švarioji spauda nurodo nesvietišką 
bolševizmo drūtmelagystę — tai vienas jų priešas; gi 
malda prisideda prie atstatydinimo moralinės žmo
gaus vertės, arba, aiškiau kalbant, malda pataiso 
žmogaus gyvenimą ir dėlto ji bolševizmui kodaugiau
siai nepakenčiama. Išblaškyk žmogaus galvoje tam
sumą ir atitaisyk jo širdį, tuomet bolševizmui nebus 
dirvos. Susidūrę su maldos veikimu, bolševikai pa
junta, kad jiems išslysta ginklas iš nagų, ir spąstos, 
kurias jie buvo žmonėms pastatę, savaime likviduo
jasi.

Popiežius žino maldos galybę ir dėlto ragina žmo
nes melstis už atstatydinimą tikybos ir doros; bolše
vikai ir gi nujaučia maldos galybę ir dėlto bijosi, kad 
ji neužtvenktų kelio jų propagandai ir neišgelbėtų iš 
jų pačių eilių nevieną suklaidintą žmogų. K.

Kun. A. T. (Samata)

Mūsų Angelas Sargas
Iš Seno Įstatymo žinome, kad jaunasis Tobijas, 

keliaudamas į Rages pas Gabelį, pripuolamai susiti
ko nepažįstamą vyrą, kuris jam padėjo gauti ko ieš
kojo, ir paskui ištikimai jį parlydėjo pas tėvą. Tobi
jas išpasakoja savo tėvui, kiek jam ir su juo buvu
siems nepažįstamas draugas padarė gera. Tuomet a- 
budu, tėvas ir sūnus, prašo nepažįstamojo, kad sutik
tų pasiimti bent pusę tų gėrybių, kurias jis padėjo į- 
gyti. Štai, nepažįstamas keleivis pasisako, kad esąs 
Angelas Rapolas, kuris stovi prie Aukščiausiojo Sos
to. Čia šv. Rapolas pildė savo pareigas kaip Angelas 
Sargas, ir, nepriimdamas už patarnavimą jokio atly
ginimo, paragino dėkoti Dievui ir Jį garbinti.

Mes visi keliaujame pavojingesnę kelionę nekaip 
jaunasis Tobijas. Kelias į Dangaus Karalystę yra 
siauras ir nepaprastai sunkus. Didžiausias pavojin
gumas yra tai, kad siūlyte siūlosi įvairūs palydovai; 
jie išrodo, norį mums padėti, bet iš tikrųjų tik klaidi
na ir veda į pražūtį. Anot Šv. Rašto, tai vilkai avių 
kailyje.

Ačiū Dievui, mes turime vieną gerą vadą ir paly
dovą, žinantį visus kelio pavojus ir iš širdies norintį 
mums padėti. Dėl to visiškai turime atsiduoti jo va
dovavimui. Tasai vadas ir palydovas yra ne kas ki
tas, kaip mūsų šventasis Angelas Sargas. Tat, savo 
Angelui Sargui už tai, ką padarė ir ką dar padarys 
mums gero, turime atsimokėti didžiausia pagarba ir

telpa milijonai žmonių, y-Į 
ra rytų Kinijos pakraštyj! 
prie Geltonosios jūros. 
Kaime darbininkų skai
čius labai mažas, nes Kini
jos ūkininkai pakankamai 
smulkūs, kad savo ūkius 
patys apsidirbtų.

Bet tie darbininkai, ku
rie dirba kaimuose, mažai 
kuo skurdo atžvilgiu ski
riasi nuo miestų darbinin
kų. Jei derlius mažas — 
kiniečiai ūkininkai atsisa- į 
kojuos maitinti, ir daž
nai, jiems tenka mirti ba
du. Negana to: nė vienas 
darbdavys ūkininkas nesi
skaito su darbininku: jam 
moka tiek, kiek darbda
viui patinka, verčia dirbti 
ne tik dienomis, bet ir na
ktimis, mažiau sparčius 
randa reikalo ir apmušti. 
Ir šitie darbininkai taip 
užguiti, kad lazda mušami 
net neturi teisės rėkti. La
bai dažnai atlyginimas už 
darbo dieną kaime yra 
maistas ir sauja ryžių, ku
rie Kinijoj svarbiausias 
augalas ir maisto produk
tas.

Miestuose yra daug a- 
matininkų, fabrikų darbi
ninkų, bet daugiausia pa
dienių juodadarbių “kuli” 
ir elgetų, kurie kartais 
gulte užgula kai kuriuos 
miestų kvartalus. Fabri
kai daugumoje yra euro
piečių rankose, ir čia dar
bininkai, nors smarkiai 
skriaudžiami, bet laikomi 
geriausiai gyveną. Jie daž
niausia užima fabrikų 
kvartalus, kur butai ma
žučiukai, tamsūs. Nors at-1 
lyginimas fabrike menkas, 
mūsų pinigais 32—40c
už darbo dieną, susidedan
čią iš 12 vai., tačiau tai 
kinietį patenkina, nes ir 
jo reikalavimai labai ma
ži: sauja ryžių, gurkšnis 
vandens — štai ir viskas. 
Suprantama, kad šitų dar
bininkų gyvenimas baisus. 
Fabrikai, tesuteik darni 
jam prastą maistą ir kuk
liausią pragyvenimą, grei
tai iščiulpia jo jėgas, ku
rių kiniečiuose ne tiek jau 
daug, ir jis pakeičiamas 
kitu, dar stipriu. Tada be
lieka jam su gausia šeima 
persinešti į kitą kvartalą 
ir jis tampa paprastu “ku
li” padieniu juodadarbiu.

Amatininkai gyvena pa
siskirstę kvartalais: yra 
siuvėjų, kalvių, stalių, au
dėjų gatvės ir kvartalai 
Iš jų geriausia gyvena tančių lankyti tik alkanų 
kalviai. Kinijoj nuolat bū- lūšnas, 
na tai šen, tai ten tarpusa- šimtai milijonų kiniečių 
vio karų, japonų puolimų.! ligi šiol dar nemoka rašy-' 
Suprantama, kad tos pro- ti, skaityti, gyvena prieta-j 
vincijos kalviai, kuri ruo- rais ir baime. Kai darbo 
šiasi kariauti, gauna už- yra, darbininkas savo glo- 
sakymų kalti durtuvus, 
kardus. Tada už kiekvieną 
geležgalį generolai puikiai 
sumoka ir kelių mėnesių, 
kartais pusmečio kalimas __ ______
taip apsimoka, kad kinie- pakaria. Niekas nesirūpi- 
tis po to dažnai uždaro sa- na pakeisti gyvenimo są-1 
vo kalvę ir visą gyvenimą lygas Kinijoj, niekas nesi- 
šyiipsuja su pU""S rūpinatuo. šimtus mili jo- ^?Rev‘J. Brabk^s
----- _ _ _ jęitą kartą nų gelbėti nuo skurdo, ba-

kitos do, ligų ar prietarų, Žpio- 
ir kitų pro- niškumo čia taip maža, 

vincijų kalviai turi progos kad tėvai prekiauja vai- 
pralobti.

Dar nebloga gyventi siu
vėjų kvartalams, kurie 
taip pat dažnai aprengia 
kariuomenę. Tačiau sta
liai, graboriai, stiklioriai, 
batsiuviai gyvena dvo
kiančiuose kvartaluose ir

Meilė ■ Neapykanta
Švenčiausios Panelės Ma
rijos medalikėlį, kurį vie
nuolė turėjo prisikabinus 
ties krūtine, žmogžudžiai 
nuėjo. Ji surinkus savo jė
gas šliaužia atgal į ligoni
nę... Praėjo kiek laiko. 
Raudonieji, sukilėlių spau
džiami, rengiasi bėgti iš 
miesto, bet jie nori viską 
sunaikinti, visus išžudyti. 
Vėl įsiveržia į ligoninę. 
Juos patinka ta pati vie
nuolė ir parpuolusi ant 
kelių maldauja, kad jie 
neišžudytų ligonių, nesu- 
degintų ligoninės...

Ispanijos kraujageriai į- 
sibriovė j katalikišką li
goninę. Nutvėrę vienuolę- 
seserį ištraukė į kiemą ir 
pastatė prie mūro sienos. 
Ji stovi, jos rankos sudė
tos ties krūtine, akys pa
keltos į dangų, lūpos juda 
maldoje. Raudonieji atsta- 

į tė šautuvus. Vienuolė se
suo prašo, kad jai atneštų 
kryželį. Komunistai nusi- 

Į kvatoja, begėdiškai sukei
kia. Keturis šūvius palei
do į jos kūną. Ji suknium
ba. “Demokratijos ir dar- 

I bininkų žmonių laisvės 
gynėjai” nueina... Vienuo
lė nemirtingai peršauta. 
Vienas šūvis užgavo jos 
dešinę koją, kiti du suža
lojo jai dešinę ranką, ket
virtas šūvis atsimušė į

Gal nėra kito tokio kra
što, kur darbo žmogaus 
vertė būtų tokia maža, 
kaip Kinijoj, toje nuolati
nių ir žiaurių brolžudiškij 
karų šalyje. Čia ligi šiol! 
darbininkai dar nieko ne
girdėjo apie įstatymus, į 
normuojančius darbo va
landas, atlyginimą, apie li
gonių kasas, saugančias 
darbininkų sveikatą, apie 
atostogas ir kompensaci
jas. Darbininkai palikti 
dievų ir darbdavių valiai, 
kurie vieni — mažai šeria
mi (veik kiekviena kinie
čių šeima kambario - ur
vo kampe laiko dievų mo
lines statulas, kurias pa
pirkinėja aukomis, kad 
nesupyktų), o antri, būda
mi gobšūs, nesiskaito su 
jokiais žmoniškumo dės- kininkai ar darbininkai — 
niais ir engia tuos žmo- vos ginasi nuo bado.
nes, kiek tinkami.* Kinijos darbininkija dau-

Kinijos valstybė yra Ry- giausia telpa miestuose, 
tų Azijoj. Šita šalis yra kurių gana gausu tarp 
didesnė už Europą ar Au-; .SSSR Rytų Turkestano, 
straliją, bet mažesnė už Sibiro ir prancūzų ar ang- 
Pietų Ameriką, — ji turi lų Indi jų, bei japonų Ko- 
apie 11.000.000 kv. km. rėjos, Mandžiuko . Bet di- 
Tai derlingų laukų ir pra- džiausi miestai, kuriuose
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gariškų dykumų, milžiniš
kų lygumų ir didžiulių 
kalnagūbrių bei aukštu
mų, ramių ežerų ir mirtim 
per potvynius grąsinančių 
didžiulių upių, mažučių 
kaimų ir milijoninių did
miesčių kraštas. Kinijoj 
dabar priskaitoma apie

’ 500 milijonų gyventojų, 
kurių bent kiek daugiau 
kaip du trečdaliai gyvena 
kaimuose iš žemės ūkio, 
dirbdami savo mažučius 
žemės sklypus, dažnai net 
neapsaugojančius nuo ba
do, o likusieji kemšasi di
džiuliuose miestuose, kur 
verčiasi kiekvienas tuo, 
kuo išmano. Tik apie 5% 
Kinijos gyventojų nesis
kundžia vargingu gyveni
mu, kada 95% — ar jie ū-

i Šventasis Tėvas Popie
žius atsišaukdamas j kri
kščioniškąjį pasaulį prašo 
ir ragina žmones melstis 
už komunistus. Jis sako:

“Mes negalime ir netu
rime nė vienos valandėlės 
abejoti apie savo pareigą. 
Mūsų pareiga yra mylėti 
juos, mylėti ypatinga mei
le ir pasigailėjimu: turime 

I juos mylėti ir, kadangi 
nieko kito negalime dary
ti tai melstis už juos: 
melstis, kad tiesos šviesa 
apšviestų jų protus ir at
vertų jų širdis į brolišką-

širdingiausiu dėkingumu.
Kiekvienas savo Angelui Sargui turime reikšti 

didžiausią pagarbą jau vien dėl to, kad yra aukštes
nės už žmones prigimties ir eina kilnesnes pareigas; 
kad jie yra dvasios su kilnesnėmis prigimties ir ma
lonės dovanomis; kad yra Dievo pasiuntiniai ir turį 
didelę galybę: kad jie duoti mums į pagalbą, kad gin
tų ir globotų mus kelyje į Dangaus Karalystę.

Jei pasaulinių valdovų pasiuntiniai labai gerbia
mi, tai kaip daugiau turime gerbti Angelus Sargus, 
tuos Aukščiausiojo Valdovo pasiuntinius, siųstus mū
sų apsaugai, — mes, kurių vyriausias tikslas yra siek
ti amžinojo gyvenimo?

Dėl to, savaime aišku, kad jiems pridera mūsų 
didžiausia pagarba ir širdingiausias dėkingumas, nes 
Dievo Apvaizdos surėdymu Angelai Sargai globoja 
žmones, gyvenančius čia žemėje. Kiekvienas žmogus, 
pradedant savo gyvenimą, gauna Angelą Sargą glo
bėju ir vadovu į amžinąją laimę. Koks tai didelis su
raminimas ir koki guodžianti paguoda žmogui, keliau
jančiam į Dangaus Karalystę. Angelas Sargas švie
čia žmogaus keleivio kelią ir gyvenimo tamsi naktis 
virsta skaisčia diena. Kaip malonu tuo keliu, kuriuo 
žmogų veda Angelas Sargas.

Niekada nereikia atsiskirti nuo Angelo Sargo, 
mūsų globėjo ir vadovo, kurs rūpinasi mums padėti. 
Jis seka žmogų, kada krypsta iš tiesos kelio. Tačiau, 
kaip daugelis pamiršta savo Angelą ryte ir vakare 
pasveikinimo trumpa maldele pasveikinti. Pamiršta 
jo šauktis pagundose ar pavojuose. Ir pamiršta su sa
vo Angelu Sargu didesnį draugiškumą ir tampresnį 
prietelingumą palaikyti.

Taigi, jei ateina valanda -tamsi, ūkanuota, pasi
skubink ir klausk savo Angelo Sargo, ką turi daryti 
ir kur savo mintis kreipti. Jis išklausys savo nuošir
daus prašymo ar nuolankaus meldimo ir atmainys 
tamsą į šviesą ir pavers ūkanus į giedrumą. Todėl, 
būk uolus ir rūpinkis visada turėti tvirtą pamaldumą 
prie savo Angelo Sargo. Jį dažnai pasveikink ryte, 
vakare ir dienos metu. Jį laikyk didžiausiu prietelium 
ir mylimiausiu savo draugu. Jis į tave žvelgia su di
dele meile; jis nori visur tau padėti ir tave vesti į am
žinąją laimę tuo keliu, kurį tau skyrė tavo Sutvėrė
jas.

Prisiminkim dar kartą kiekvienas savo Angelą 
Sargą! Jis nuo tos dienos, kai tu atėjai į protą, nepa
liauja tavęs raginęs į gerą ir kiekvieną kartą, kai ren
giesi padaryti nuodėmę, įspėja tave susilaikyti
per visą mielą tavo gyvenimą iki šiandien. Taigi, nors 
šiandien paklausyk jo balso, pasižadėk neniekinti jo 
išganingų raginimų, ir nepapildysi nuodėmės! Kai 
imsi silpti, pakelk mintį į savo Angelą Sargą! Tavo 
Angelas Sargas yra susijęs su šventu džiaugsmu ir 
linksmybe. Jei jo klausysi, jis tave Dangaus džiaugs
mu gaivins visą tavo gyvenimą, ir pagaliau tave pa
ners Amžinąjame Džiaugsme — Dievuje.

Dėl to, gyvendamas čia, žemėje, nepamiršk savo 
Angelo Sargo. Jį gerbk, būk ištikimas ir dėkingas! 
Atmintinai išmok ir dažnai kalbėk į savo Angelą 
Sargą sekančią maldelę: “Dievo Angele, mano Sarge, 
mane iš aukščiausios gėrybės Tau pavestą, apšviesk, 
sergėk, vesk ir valdyk. Amen”.

■taip
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niais sidabro. ] 
ruošiasi kariauti 
provincijos,

dažniausia badmiriauja: 
užsakymų maža, pigiai 
mokama ir tt. O reikia pri
pažinti, kad kiniečiai savo 
darbą išmano puikiai ir 
pasižymi nepaprastu kan
trumu.

“Kuli” — tai tas papra
stas darbininkas, kuris 
sutinkamas geležinkel i o 
stotyj ir prie namų staty
bos, gatvėj ir prekyvietėj, ją meilę; melstis, kad jie 
Jis per dienas ieško kokio sugrįžtų prie Dangiškojo 
nors darbo, kuris dažnai Tėvo,, kuris taip kantriai 
jo net neišmaitina, kruta, jų laukia. Mes katalikai 
bėga, neša, kasa. Juo nie-: turime melstis ir dovanoti 
kas nesirūpina, neteikia: 
jokios pagalbos ir jis nie-, 
kad nėra tikras, kad štai 
ryt ar po poros dienų dar 
nemirs badu.

Ir atrodo, kad kelias į 
elgetas niekam neužkirs-, 
tas. Jais turi šansų virsti 
ir ūkininkai, ir amatinin
kai, ir kuli, ir kiti. Visi 
miestai pilni šitų išvargu
sių žmonių, kurie eilėmis 
apgula kai kuriuos kvar
talus, prašydami nors pi
nigėlį. Kiniečių pirklių 
tarpe pasitaiko didelių 
labdarių, tačiau patenkin
ti milijonų elgetų maldavi
mus yra sunku.

Kol Kinijos žemė vienoj 
j kitoj provincijoj derlinga, !• 
kol upių vandens nepraši-j 
muša iš krantų ir užtvan
kų, skurdus darbininkui 
gyvenimas dar įmanomas. 
Bet kai kraštą ištinka pot
vyniai ar sausros, milijo
nai darbininkų miršta iš 

. j bado ar nuo ligų, mėgs- j į 4_ v. ___

I I

bėjus dievukus “šeria” ry
žiais, smilkina rūkomojom 
lazdelėm; kai darbo nėra 
išsukinėja jiems rankas, 
kojas, nusuka galvas ar

tiems, kurie mus persekio
ja ir niekina; ir visą pik
ta kalba ir daro prieš 
mus”.

Įsivaizduok Staliną kal
bant ir-liepiant komunis
tams mylėti savo priešus. 
Ne Stalinas. Jis savo prie
šus sušaudo. Taip daro, 
jei tik gali, visi komunis
tai. Komunizmas moko 
neapkęsti, keršyti ir žudy
ti priešus ir visus, kurie 
jam priešinasi. Komuniz
mas yra įsikūnijusi nea
pykanta ir kerštas... Krik
ščionybė liepia priešus 
mylėti, net ir žiaurius ko
munistus, ir gerą daryti 
tiems, kurie piktai kalba 
ir daro. Komunizmas yra 
neapykanta. Krikščionybė 
yra Meilė. T.

MISIJŲ KELIONĖ
(Kam reikia adreso, 

prašau išsikirpti 
J. Bružikas, S. J.).

Nuo rūgs. 14 iki 20 d. 
Elizabeth Church, 

E. Blancke St., 
Linden, N. J.

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., 
So. Boston, Mass.

Nuo spalių 19 iki lapkr. 1, 
St. Andrews Church, 

į 396 Church Str.,
New Britain, Conn.

Nuolatinis laiškams adre-

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

I VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

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

kais, o badmečiui atėjus, 
dažnai savo vaikų mėsa 
tėvai prailgina savo die
nas. Ir niekas šito nežino, 
nes Kinija — tai milžiniš- ___ ___ ______
kas kraštas, kuriame nėra fįgaminti iš įvairių vaisių vyną, 
jokios tvarkos, priežiūros. Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 

“D.” 223 puslapius.
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Reikia Žengti Į Blaivų Gyvenimą

ūkininkas 
apsispręs, 
svaigalų,

■- v •----
prievartą

Žmonėms yra labai sun
ku išgyventi amžius pro
tingai, drausmingai ir do
rai, nes trukdo įvairios vi
dujinės ar išorinės kliūtys. 
Žmonės nuolatos kovoja 
su gamta, savimi ir kitais 
tokiais pat žmonėmis. Be
kovodami čia sugriūva, 
čia vėl atsikelia, ir ilgisi, 
trokšta laimės, gėrio, tie
sos ir grožio. Jie nuolatos 
stengiasi žengti į gražesnį 
rytojų. Deja, tokių tik ma
žuma. Dauguma gyvena 

4 palaidai ir yra gyvenimo 
mėtomi, kaip jūroje skied
relės. Alkoholio svaigalai, 
kuriuos geriame, ir taba
ko dūmai, kuriuos pasigė
rėdami leidžiame oran, 
kaip tik tą kovą pasunki
na. Todėl mūsų tautiečių 
kelionė į geresnį gyvenimą 
reikia susieti su blaivumu. 
Nuolatinis atgimimas tiek 
atskirų asmenų, tiek šei
mų, tiek visos tautos tega
limas tik

Mums 
susiturėti
reikia mesti gerus balta
kę, dažytus vynus. Šian
dien nėra mokslininkų, 
kurie sakytų, kad svaigi
namieji gėrimai žmogui 
reikalingi. O vienok dau
gumą geria ir svaiginasi. 
Jie gyvena jausmais, o ne 
protų. Lietuvoje laikoma 
visai natūralu, jei pasigė
ręs pilietis strapalioj gat- į 
vėmis, (tas pat ir Ameri
koje. Red.) nevaldo liežu
vio, su bet kuo bematant 
susibara, o išvargęs už
miega, kur pakliūva — po 
stalu, griovy, purvyne, ant 
sniego. Mūsų visuomenė

tokių pavyzdžių nepelKia, 
bet leidžia jaunimui prisi
žiūrėti ir taip pat elgtis, 
jaunimas mato ir taip pat 
geria bei rūko. Tam jauni
mui ne tik pavyzdžius ro
dome, bet dar 
vartojame.

Jei lietuvis 
liks vyriškas, 
daugiau negerti 
tai jo protas pradės ge
riau tvarkyti gyvenimą. 
Tada visi mes greičiau ap- 
sišviesime, paliksime kul
tūringesni, atsparesni mū
sų kaimynams ir greičiau 
atgausime Vilnių.

PASAKIŠKOJO GROŽIO NERINGOS KOPOS Pasakomis ir padavimais išpinta Neringa, kitaip 
dar Lietuvos sachara vadinama, yra atvaduotame Klaipėdos krašte. Tai ilsra Į šiaurę žemės juost?, 
kuri skiria Baltijos jūrą nuo Kuršmarių. Neringoje yra puikios vasarvietės, kurios kasmet sutraukiu 
daug ramaus poilsio ieškančių žmonių. Tačiau Neringa didžiuojasi savo smėlio kopomis, iš tolo lyg 
kalnais atrodančiomis. Vaizdelyje čia ir matome tas puikias kopas. Neringoje dar yra Lietuvos Aero 
klubo išlaikoma sklandymo mokykla, kuri jau yra plačiai žinoma visos Europos lakūnams. Toje mo
kykloje mokosi sklandyti ne tik Lietuvos jaunimas, bet joje yra ir italų, pranciizų. latvių, suomių ir 
kt. kraštų sklapdvmo sporto mėgstančio jaunimo. | •*

vien dėl to pakartosim, 
kad jame vaidinusieji as
menys jau po žemele ilsis.. 
Tai buvo pirmose Lietu
vos nepriklausomybės die

duose. Atlanko Ameriką la
bai įžymus Lietuvos sū
nus. Kitų tarpe, aplanko 
vieną iš didžiausių Ameri
kos lietuvių klebonų. Šisai 
nabagutis sumano priimti 
ir pavaišinti tėvynės pa
siuntinį taip, kaip daro 
svetimi... Nusisamdo ge
riausią viešbutį dideliame

vie- 
veži-

i-
valgę, menkiau apsirengę, 
naudingesniems reikalams 
skupėdami, dulinėjam it 
dienas pardavę kol tuos 
centelius atgal apytuščiai 
krepšelin surankio j a m. 
Jau laikas būtų apie tai 
nors kiek rimčiau pagal
voti. Kol kas bus, o gal re
feratų ir rezoliucijų mylė
tojai ir čia galingą savų 
žodelį tars? Laukiam!

— Nors mes sporto aty- 
džiai nesekam, bet porą 
dalykėlių jau įsižiurę jom. 
Sakykit, kam kas patinka, 
gi mums atrodo ve kaip. 
Iki šiol tik sportininkai— 
o gal geriau kumštininkai 
— pasirodė, kad žino, ką 
daro, tai, — Tunny ir 
Sharkis. Anais metais 
Tunny kaip tik milijoninę 
susivyniojo, gražiai vi
siems padėkojęs, ir po šiai

blaivume.
reikia pratintis 

nuo svaigalų,

Buvo laikai, kad rusai 
buvo pasirengę visai pa
vergti mūsų kraštą ir iš
naikinti mūsų Lietuvą; to
dėl jie stengėsi naikinti 
mūsų tautiškumą, dorovę 
ir katalikiškumą; jie darė 
visa tai, kad tik mūsų tė
vynė būtų tamsi ir juoda; 
jie tik skatino mūsų tėvus 
girtuokliauti karčianiose. 

Į kuriu buvo pilna visose 
' mūsų pakelėse. Kai vysku
pas Valančius buvo pasi
ryžęs nublaivinti Lietuvą

Morkus

Iš Po Mano Balanos
—Sekant seimus ir kon

gresus, užsibaigus vasa
rai, kaikur gana įdomūs 
dalykai metasi į akis. Tik, 
iš anksto žinokite, kad čia 
neina, kad ką pašiepti, o 
tik eina atvaizduotį reika- 

ir jo balso mesti, degtinę ją taip, kaip jis kritikui 
Nei daugiau, neipaklausė ne tik žemaičiai, * atrodo, 

bet ir aukštaičiai, tai rusų Į 
valdžia išsigando ir jam 
užgynė tai daryti. L__

mažiau.
- - - - šian- — Seimuoja pati didžiu-

dien mums niekas netruk- lė mūs^ draugija. Atstovų 
do platinti blaivybę savo suvažiuoja apie šimtas, 
tautiečių tarpe. Jaučiame, Tokiam mažam žmonių 
kad blaivumo reikalauja būreliui tai, rodos, reikėtų 
visas mūsų atgimimo dar- pasiieškoti ir mažą viete- 
bas, todėl kratykimės nuo 
visų svaiginamųjų gėrimų. 
Atsiminkime, kad tik blai-

i
i
I

vios tautos išsilaikys pa- Vietoje, kad prisiglaudus

lę. Kaip tik priešingai, su
sirangomą į patį didžiuli 
šalies miestą. Ne tik tiek.

saulinėje kovoje. “ū.” kur ten kokioj nuosavioj
J. Gvildys, pastogėj, subyrama į vie-

Kun. S. Vembrė.

Spauda

(TŲSINYS) 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS

Taigi, kas reikia daryti, paklaus gal ne vienas. 
Pirmiausia, atsimink, kad geri raštai daug gero daro. 
Jie stiprina tikėjimą, kelia dorą, tobulina sielą. An
glijoje kasmet 10.000 žmonių grįžta į katalikų tikėji
mą; Amerikoje — apie 25.000 žmonių ir dauguma jų 
atsiverčia dėka geros knygos ir laikraščio. Neuž
miršk. kad blogi raštai griauna tikėjimą, dorą, žudo 
žmogaus sielą, pragaištingi yra tautai ir tėvynei. 1847 
m. St. Gallene, Prancūzijoj, buvo nubaustas mirtimi 
Petras Vaiss’as. Prieš mirtį jis viešai pasakė: “Strau- 
ss’as (bedievis) mane pražudė: pirmiau aš noromis 
melsdavaus, buvau laimingas ir patenkintas. Bet blo
gos knygos, laikraščiai, pakliuvę į mano rankas, su
gadino mane; pamažėlį aš įsigijau klaidingą nuomo
nę, kad tikyba yra tiktai kunigų prasimanymas lai
kyti pažabotai liaudžiai; tokiame paklydime nepasi- 
biaurėjau aš net žmogžudystės”.

Antra, stok į griežtą kovą su blogais raštais, kad 
jie neperžengtų tavo namų slenkščio. Negali būti tik
rai katalikiškos šeimos, į kurią nepareitų katalikiš
kas laikraštis. Patys uoliai skaitykime, vaikus ir tar
nus paraginkime. Duokite kaimynams pasiskaityti ir 
jiems brukte brukite katalikiškus laikraščius pana
šiai, kaip bedieviai bruka savus. Būkite katalikai vi
sur. Dviejų galybių — Bažnyčios ir netikėjimo — ko
voje kiekvienas katalikas turi būti veiklus kovotojas, 
o geriausias ginklas šioje kovoje yra gera spauda. Ji 
turi dar labiau klestėti, ji kiekvieno kataliko turi bū
ti palaikoma. Kas yra abejingas katalikiškai spaudai, 
ts neturi teisės vadintis tikru Bažnyčios sūnumi, tas 
negali nešioti tikro kataliko vardo. Mūsų šūkis, ger
biamieji, turi būti: “Kiekvienuose katalikų namuose 
turi būti bent vienas katalikiškas laikraštis! Katali
kų namuose tik katalikiški laikraščiai!!! Kiekvieno 
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apkalbama... Vyrai tarėsi, 
ar neštiesi “saviškės” ar 
ten bus duota?... Kiek pa
sivaržius, vieni nešasi “sa
viškės”, o kiti sako, ten 
gausią. Moterys galvas 
laužo, ar “beibes” neštiesi, 
ar namie palikti? Kaip 
reikiant nesusitarus, 
nos nešasi, o kitos
mukuose atsiveža ir už du
rių palieka. Jei reikės, sa
ko, tai įsivešim, o jei ne,— 
bus ir taip gerai... Bernio
kai irgi nesnaudžia. Ir 
jiems rūpi. Ar vesti savo 
merginą, ar ten gal kito 
gausią... Vaikams atrodė 
tik niekniekis. Jie visi da 
kur tai prieš vakarienę su
sirinko ir visą viešbutį kai 
musės apspito... Laikui a- 
tėjus, kiek nemalonumo 
juodukams patirti teko, 
vienus svečius įleįdžiant, 
o kitus už durių paliekant,
— gal tik patys apsakyti i dienai iš jos gražiai ir ra- 
mokėtų.. Vakarienė! Pirm, 
negu ištikrųjų prasidėjo, 
pusė šaukščiukų, o ypač 
cukrus, jau veik visas 
“svečių” kišeniuose tirpo.
Sarvietukėmis kakas nosį 
nusišnarpė, o kaikas ir 
kelnes nusidulkino... Rie
baluotiems pirštams užte- 

iko staltiesės!... Prieš pro
gramai pradedant, pusė 
moterėlių jau namie bu
vo... O kai viskas pasibai
gė, anasai geras klebonas 
turėjo anam gražiam vieš
bučiui $70.00 nuostolių 
primokėti! Pasak paties 
klebono: — didesnės kvai
lystės niekad nepadariau.
— Seimai, kongresai, ir 

kitos tam panašios pramo
gos, o viešbučių pastogėse 
ne tik mums perbrangios. 
bet net tiesiog neprieina
mos. Norėdami pasirodyti 

; dideliais 
da aiškiau savo mažumą 
atlapajam. Darydami taip, 
kitiems iškratom savo ki- 
šenukus iki pat dugnui, o 
sau paliekam tik plyšėtą 

j pamušalą. Paskui, svetimi 
džiaugiasi ir rankas trina 
o mes gana dažnai, neda-

I

šiausį viešbutį. Kitų daly
kų tarpe, ateina laikas ir 
programai. Programa ats
pausdinta. Pirmame pus- 
lapyj garsinasi apsukrus 
žydelis. Vienas iš vietinių 
bajorų, programą rankon 
ėmęs, pusėtinai pasipikti
na. Ir kam, girdi, čia to 
žydo pirmame puslapyj
reikia? Ar nereikėjo nors'mieste. Užsako pietus ne
bent kokiam saviškiui to- ■ paprasto skonio. Suruošia 
kią brangią vietą leisti?...!programą imperatoriškai

tuvio genijų! Lysti be jo-įužsikviečia visą 
kio 
po svetima pastoge ir neš- 'vauti. Tikietų išparduoda 
ti ten savo išteklių, — taip 
reikia! Bet gauti ką nors 
už tat iš jų, — didžiausias 
prasižengimas!
— Sekantį

Ir suprask tu sveikas lie- Į skambančią. Na, o paskui svetimų akyse 
, savo pa- 

ir mažiausio reikalo J rapiją tame pokilyje daly-

galybę!... Vakaras jau čia. 
Visi tik mindžiukuoja ir 
nekantriai savo valandos 
laukia. Prie progos kaiku- 

atsitik imą riuos reikalus gana rimtai

! turinio žurnalas. Metams $1.00. 15 South Avė., Du-
Bois, Pa.

“DARBININKAS” Lietuvių šv. Juozapo Dar- 
LDS. — organas, išeina du syk 

Mass. Me-

I I

mūsų yra šventa pareiga tą šūkį įgyvendinti. Jei tą 
pareigą gerai atliksime, tuomet būsime tikri Kristaus 
kariuomenės kareiviai. Baigiu šv. Tėvo Pijaus XI žo
džiais: “Visi, kuriems ištikrųjų rūpi tikybos ir visuo
menės labas, teremia katalikiškąją spaudą visomis 
jėgomis”: —

O aš, rašydamas šį mažą straipsnelį užvardintą: 
“Katalikiškoji Spauda”, būsiu visai patenkintas ir 
jausiuos laimingu, jeigu mano čia įdėtas darbas ne
nueis vėjais ir niekais, bet kad žemiau paduodamas 
katal. laikraščių sąrašas Amerikoj ir Lietuvoj, suras
tų kiekvienoje lietuvių katalikų šeimynoje sau prie- 
telių ir kad bent vienas jųjų būtų nuolatinis katali
kiškos šeimos svečias!

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI
1.

bininkų Sąjungos 
į savaitę. 366 W. Broadway, So. Boston, 
tams $4.00, pusmečiui $2.00.

2. “DRAUGAS”. Vienintelis Amerikos Lietuvių 
Katalikų dienraštis, išeinąs 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III. Metams $6.00. Pusmečiui $3.00.

3. “GARSAS” — sąvaitinis, Amerikos LRK. Su
sivienijimo organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes- 
Barre, Pa. Metams kainuoja $2.00.

4. “STUDENTŲ ŽODIS” — ALK. Studentų orga
nizacijos žurnalas. Adresas — Marianapolis College, 
Thompson, Conn. Metams $2.00. Užsieny — $3.0(1

5. “MOTERŲ DIRVA”. ALRK. Moterų Sąjungos 
žurnal?/?. 2322 W. 24th St., Chicago, III. Metams $2.00. 
Užsieny — $2.50.

6. “VYTIS”. Amerikos Lietuvių jaunimo žurna
las. 4736 So. Wood St.. Chicago, III. Metams $2.00. Už
sieny — $3.00.

7. “AMERIKA”. Amerikos lietuvių visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo savaitraštis. 423 Grąnd St., 
Brooklyn, N. Y. Metams $1.50. Užsieny —- $2.25.

8. “LAIVAS”. Tėvų Marijonų leidžiamas savait
raštis. 2334 So. Oakley Avė. Chicago, UI. Metams 
$2.00. Pusmečiui $1.00.

9. “TIKYBINĖ PAŽANGA”, mėnesinis tikybinio
» • f

Betgi ar-

miai gyvena. Daugiau, nei 
jis kitiems, nei kiti jam 
pažandžiu neskaldo... Tik 
taip elgiasi ir Sharkis. Ar 
jis kitiems, ar kiti jam 
gramzles apdaužo, — ma
žas dalykas. Kas svarbiau 
jam, — tai, kiek iš to gau
na. Ypač kas turėjo lai
mės matyti Sharkį praei
tą kartą “mušantis”, to 
nepastebėti negalėjo... Ma
žiau tikrą dalyką sekan
čiam, atrodo, jog Sharkis 
“pralaimėjo”.
čiau su tikru reikalu susi
pažinusiam, 
atrodo. Negalėjo pralai
mėti. Už tat, kad neturėjo 
ko pralaimėti. O kad lai
mėjo daugiau, negu pa
prastų lietuvių čiela šimti
nė laimės per visą amželį, 
tai irgi labai aišku. Ko 
mums daugiausiai trūks
ta, tai ot tokių “pralai
mėtojų”. Ir, kad tik mūsų 
spauda, draugijos, parapi
jos mokėtų taip suktis sa
vo seimuose, kaip Sharkis 
-ukasi kumščio aikštėje,— 
ko tai reikėtų! “Pralaimi”, 
;ad laimėtų! Išsižiūri, 
sharkis ne tik kumštinin
kas, bet ir pirmos rūšies 
filosofas.

visai kitaip

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI
1. “XX AMŽIUS” lietuvių katalikų dienraštis. 

Adresas Kaunas, Duonelaičio g-vė, 24, Lithuania.
2. “MŪSŲ LAIKRAŠTIS” — lietuvių katalikų sa

vaitraštis. Kaunas, Laisvės Al. 31, Lithuania.
3. “ŠALTINIS” — lietuvių katalikų savaitraštis. 

Adresas: “šaltinis”, Mariampolė. Lithuania.
4. “DARBININKAS” — katalikų darbininkų sa

vaitraštis. Adresas: ‘Darbininkas’, Kaunas, Lithuania
5. “MOTERIS” — katalikių moterų savaitraštis. 

Adresas: “Moteris”, Kaunas, Lithuania.
6. “SARGYBA” blaivininkų draugijos savaitraš

tis. Adr.: Kaunas, Liaudies Namai, Lithuania.
7. “PANEVĖŽIO GARSAS” gražus savaitraštis. 

Adresas: Panevėžys, Lithuania.
8. “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” — gražus savait

raštis. Adresas: Telšiai, Lithuania.
9. “PAVASARIS” — pavasarininkų jaunimo or

ganas. Kaunas, Mickevičiaus 28, Lithuania.
10. “MŪSŲ VILNIUS” — V. V. Sąjungos žurna

las. Kaunas. Duonelaičio 9a, Lithuania.
11. “NAUJOJI ROMUVA” kultūros gyvenimo sa

vaitinis žurnalas. Kaunas, Laisvės Al. 31b. Lithuania
Mūsų išeivijos inteligentijai, susidomėjusiai Lie

tuvos literatūros, mokslo ir akademiškuoju gyveni
mu, svarbu skaityti:

12. “ŽIDINYS” — rimtas mėnesinis žurnalas 
Kaunas, Laisvės Al. 3, Lithuania.

13. “ATEITIS” — moksleivių mėnesinis žurnalas 
Kaunas, Laisvės Al. 3, Lithuania.

14. “ATEITIES SPINDULIAI” — jaunesniųjų 
moksleivių mėnesinis žurnalas. Kaunas, Laisvės Al 
3, Lithuania.

15. “LIETUVOS STUDENTAS” — Lietuvos stu
dentų dvisavaitinis žurnališ. Kaunas, I Univ-to Rū
mai, Lithuania.

16. “TIESAS KELIAS” — religijos bei doros mok
slo ir visuomenės gyvenimo mėnesinis laikraštis. 
Kaunas, Elijaševo gatvė 3, Lithuania. t

GARNIU LIGONINĖ
Tikrai yra tokia ligoni- 

įė specialiai garniams. 
Tai Afrikoje, Maroko 
krašte, didžiajame Feso 
mieste. Tenai nuo senovės 
daugybės garnių prabūva 
/isą laiką, iki mūsų krašte 
’sti žiema. Garnių ligoni
nė yra apgriuvusiuose rū
muose, arti kurių čiurle
na gydomojo vandens šal
tinis. Krašto gyventojai 
tą šaltinį laiko beveik ste
buklingu, sveikatos ieško
dami plaunasi jo vande
nų. Kiekvienas gyvento
jas turi pareigą radęs ne
sveiką garnį tuojau ga
benti ligoninėn, kur pauk
štis būtų 
gydomas, 
šiai tiki, 
tikėjimo 
apsigyvenanti garnyje ir 
jo sparnais skraidanti. To
dėl jie nori, kad garniai 
ilgiausiai gyventų ir žmo
nių sielas nešiotų. Taip 
pat jie tiki, kad šaltinio 
vanduo tikrai pagydąs tą 
žmogų, kuris padeda ne- 
aimingam garniui.

Todėl marokiečiai taip 
gerbia garnius ir jais rū
pinasi. Keistas jų tikėji
mas išeina į naudą sužeis
tiems garniams. ‘D?

prižiūrimas ir 
Mat, marokie- 

kad mirusio jų 
žmogaus siela
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE GERIAUSI

REKOLEKCIJOS 
LIETEMS, MT. 

DENCE

vP A kilnų ir garbingą kunigo *
1 gyvenimo pavyzdį”...

SODA- Aš atjaučiu Gerb. Tėvų 
PRAVI- Marijonų liūdesį netekus 

taip reikalingo ir taip 
! reikšmingo darbininko, 
i šiuomi turiu garbės pa
reikšti- GG. Tėvams Mari
jonams, broliukams ir vi
sai Marijonų vienuolijai 
giliausią užuojautą. Lai 
gerasai Dievas duoda 
Jums, Tėveliai, jo vieton 
gerą įpėdinį. Aš gi neuž
miršiu savo gerojo draugo 

„ a. a. Vincento savo mal-uzsiregis- dose
I Rūgs. 11 d., kaipo trečio-

Rekolekcijos prasidės 
spalių (October) 10-11-12, 
Šv. Pranciškaus vienuoly
ne (Akademijoje) Mt. 
Pravidence, South .Hills. 
Visos Sodalietės yra nuo- i 
širdžiai kviečiamos atsi
lankyti ir kitas drauges 
paraginti prie šito švento \ ° r .iiLiLoiu savu gerųjų uiaugu
oarbo. ja. a. Vincento savo mal-***

Malonėkite uzsiregis- jose '♦♦♦
truoti kuogreičiausiai, kad, ~ n d kai trečioJ.|. 
turėjus laiko prisiruošti.' ,e po mirties dienoje atlai- T 
Kreipkitės telefonu, Car- i:įau ug j0 v§Įę §v Mišias, *♦* 
riek 2913, arba laiškučiu. . ^ajp paį įr ,j0 laidotuvių ♦♦♦

Seselės švento Pranciš- ^ienoje (14 rūgs.). Pasi- 
kaus 'žadu atlaikvti šv. Mišias ♦♦♦

GERB. tėvamJmarijo- d^5!po “ x
NAMS UŽUOJAUTA iparašysi“ prisiminimus a- 

pie a. a. kun. Vincentą Ku
likauską.

Reųuiescat in pace! 
Kun. M. Brundza, 

175 High Str.
Brooklyn, N.

Vėliau *♦* t f ❖ 
t t ❖ ❖ t T ❖ f ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ i ❖ t t 
X

uc, taip iv ya.c,<3.xiu, nvo <x. v . - .

a. Tėvas Vincentas, tai bu-.^t?^1 1 naUją 4
❖ 

Varg. Kulys yra nenuil- ♦♦♦ 
stantis muzikos 
tūros darbuotojas, 
sėkmingai 
savo parapijoje, bet ir ko- ’t’ 
geriausiai veda Vargoni- 

irj ^rau^e'ninku Sąjungos leidžiamą 
muzikos žurnalą, “Muzi-

Y.

Gerb. Tėvai Marijonai!
Skaudi, liūdna ir netikė

ta, it perkūnas giedroje, 
žinia sukrėtė visus Ame
rikos lietuvius katalikus,
kuomet “Draugas” rūgs. SIT„.™n,vn V.R„
10 d ’ !uoduose ren™ose KULYS SU P-LE P. VAI-
paskelbė a. a. Tėvo kun. aNORATTF
Vincento Kulikausko, Ma
rijono, mirtį.

Aš net sudrebėjau tą 
“Draugo” numeri pama
tęs. tą liūdną žinią pers
kaitęs. Nei neoasijutau. 
kaip iš akiu pradeio riedė
ti ašaros, tain toji žinia 
perėmė, taip širdi suspau
dė. taip io pagailo, nes a.

v c.^0,0, uo.1 «« ; mo Įuomo

vo mano draugas kam 
Mariiamnolės gimnazijoj, j 
tain ir Seinų seminarijoj.

Tiesa, jis trejais metais 
ankščiau baigė seminari
ją. bet seminanioj labai 
draugavome i 
dirbome tautini darbą.

A. a. Tėvas Vincentas kos žinios”. Apart to, var- 
buvo tvlus, kuklus: bet gonininkas Kulys yra A. 
nenuilstamos ir nenalau- R. K. Vargonininkų Są- 
žiamos valios darbininkas, jungos raštininkas, 
užtat ir didžius darbus 
nudirbo ir taip greit persi
dirbo. Teisingai apie ii ra
šo Tėvas J. Navickas, 
MIC. “Darbininke” rūgs.
11 d., “Išsisėmė jėgos ir 
toji kilni bei stipri dvasia 
suvargusiame kūne užgę- 
so. Katalikų Bažnyčia ne
teko pasiaukojusio kuni
go, Marijonų vienuolija — 
pavyzdingo vienuolio, ka
talikų lietuvių visuomenė 
— garbingo darbuotojo ir 
jaunuomenės — tėviške 
auklėtojo.

Tėvelis Kulikauskas ta
po savo kilniaus pašauki
mo auka, be laiko nuo mū
sų atsiskirdamas, bet mū
sų sekimui palikdamas

N.

I Chicago, III. — Šv. Mv- 
ko1^ paraniios vargoni
ninkas, i*’ “Muzikos Žinių” 
redaktorius, Nikodemas 
Kulys, Sekmadienio vaka
re, rūgs. 20 d., užmovė ant 
pirštelio p-lei Petronėlei

i Vaišnoraitei gražu dai- 
monto žiedą ir neužilgo

ir litera- ♦♦♦
Netik ❖ 

vargoninkauja *♦* ..................... ♦♦♦

❖

PIRM NEGU PIRKSI

Ateik į mūsų krautuvę ir pama
tyk Westinghouse puikiausius ir ge
riausius radios, kurie nustebins jus 
savo išvaizda ir tono gražumu bei 
švelnumu.

Before you decide.

remember

RADIOS

ONE FEATURE DOESN’T MAKE A RADIO

The neiv 1937 e g

Westinghouse Radio
has all these master

MODELIS WR-315

Kaina S1399S
Tamstos pastebėkite 

dešinėje pusėje kokis šis 
radio turi naujausius į- 
rengimus, kurie sudaro 
tobulą radio. Šį radio 
turėti savo namuose — 
bus tikras džiaugsmas.

★ Precision Tuner

★ Ali-Metai Tubes

★ Precision Eye

★ Precision Hand

★ Spectrum Dial

★ Continuously Vari- 
able Tone Control

★ Dual Selector Drive
J • -ų. '

★ Auditorium Speaker

features

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street

Samuel Kaufman,
Telefonas LIBerty 2337

Boston, Mass.
Prezidentas ir Kasininkas

P-lė Petronėlė Vaišno
raitė yra Cicerietė, pri
klauso prie Šv. Grigaliaus 
choro, ir yra gerų tėvelių mis, 
išauklėta ir labai pavyz
dinga mergaitė.

Linkime geriausios klo
ties, gražiai porelei, reng- 1 
tis prie naujo gyvenimo!

Ieva Lukošiūtė.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GBABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Wa.shing1.OD St. 
NORWOOr>. MASS 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

IK

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

jnma padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
ang?ų ir lietuvių kalboje.

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

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

Okupuotoje Lietuvoje
KIEK KAŠTUOJA BAZI- mento raštais ir kita. Ma- 

LIKOS REMONTAS

x ■ -IK .U..-. XJ__ t ........................

15% ir tik Rusijoje jų yra 
dar mažiau, Prancūzijoje 
gi — 25%. Moterų yra 107 
kiekvienam šimtui vyriš
kių. 60% piliečių gimė 
1908 m. ir vėliau, vadma- 
si, neprisimena rusų, vo-Į 
kiečių ir austrų okupaci
jos laikų. 1948 m. ‘jų bus 
70%. Ta proga primintini 
maršalo Pilsudskio žo
džiai, jog Lenkija bus tik 
tada tikrai laisva, kada 
joje numirs paskutinis 
laisvėje gimęs lenkas.

ji

0*. k
dauja, kad ateiviai prisi
dėtų prie kaikurios rūšies 
politiško veikimo. Ameri
kiečiai visai nenori, kad 
žmogus, kuris pats neapsi- 
įma užlaikyti pilietybės, 
kitiems tartų ką daryti. 
Jeigu žmogus lankytų 
draugo namą kaipo sve
čias, jam nepridera tenais 
viską kritikuoti arba pa
tarti kaip būtų geriaus tą 
namą vesti. Paprastas 

t mandagumas tam drau
džia. Tai taip ir su atei
viais, amerikiečiai tiki, 
kad jie ištikrųjų yra sve
čiai Jung. Valstybėse, ir 
neturi teisės kritikuoti 
valdžios formą arba tos 
valdžios veikimus.

Viršminėtas įstatymų 
projektas daro skirtumą 
tarpe ateivių, kurie čio- 
nais laikinai apsistoję, ir 
tų, kurie įleisti nuolati
niam apsigyvenimui. Jei-- 
gu būtų pravestas, tai a- 
teivis, kuris čionai atvy
kęs laikinai negalėtų prisi
dėti prie jokių politiškų 

čionėlių, kartu nusiųsda- veĮkimų per visą jo apsis- 
mas vaivadijai apeliacijos .tojimą Jung. Valstybėse, 
skundą, prašydamas at- Netaip toli siekiantis kas- 
šaukti tą Storastos įsaky- link ateivių, kurie nuola- 
mą.

VILNIUS

ne-
v •

IŠTRĖMĖ LIET. SKAI
TYKLOS VEDĖJĄ

Rugsėjo 11 d. Švenčionė
lių lietuvių skaityklos ve
dėjas Juozas Dilys gavo iš 
Švenčionių Storastos įsa
kymą, kad tą pačią dieną 
išsikeltu trejiems metams 
iš Švenčionėlių, už 3O-ties 
kilometrų nuo administra
cinės linijos.

Dilys įsakymą turėjo iš
pildyti ir išvyko iš Šven
čionėlių, ]

tiniam apsigyvenimui įlei
sti. Šitie, gal bus Ameri-

ATEIVIS IR POLITIŠKI kos piliečiai, raginti inte
resuotis į Amerikos politi
ką, studijuoti ir diskusuo- 
ti viešus klausimus. To-

Prieš pabaigą 74-to Kon- kios diskusijos nepagei- 
greso. Atstovų Būtas pra- daujamos, jeigu perstato 
vedė įstatymų projektą, svetimą atžvilgį, o ne a- 
kuris aprūpina išdeporta- merikonišką, arba jeigu a- 
vimą afeivių, kurie veda teivis remia permainą eg- 
svetimą propagandą arba zistuojančioje vald žios

VEIKIMAI

formoje. Pagal dabartinį 
įstatymą, ateivį grąsina 
išdeportavimas, jeigu jis 
tapsta anarkistu arba ko
munistu, arba jeigu jis 
remia nuvertimą valdžios 
prievarta arba užpuolimu.

Ką pilietis gali daryti ir

prisideda prie nelegališkų 
politiškų veikimų Jung. 
Valstybėse. Tas įstatymų 
projektas nepasiekė balsa
vimą Senate, bet galimas 
daiktas, kad pastangos 
bus dėtos jį padaryti įsta
tymu ateinančiame Kon
grese. Kelia labai svarbų j ką ateivis gali daryti, tai 
klausimą sąryšyje su pi- vra du skirtingi klausi- 
lietybe. Ar ateivis turi tei- mai. 
sę užsiimti politišku veiki
mu, ir jeigu turi, tai iki 
kokio laipsnio?

Šitas klausimas visus in-

Pilietis gali, jeigu tik jis 
nori prisidėti prie komu
nistų partijos, bet jeigu a- 
teivis taip darytų, tai jįtikrinamas lojalumas tų 

skyrių, kurie dar nepradė
jo veikti, o jau uždaromi 
arba visai neduodama lei
dimo atsidaryti ? — Iš len
kų radio ir spaudos prisi
pažinimų matyti, kad len
kai siekia dviejų tikslų. 
Jie nori mūsų kultūrinių 
įstaigų skaičių Vilniaus 
krašte sulyginti su skai
čiumi lenkų dvarininkiškų 
;staigų L. Lietuvoje ir 
stengiasi, žūt būt, surasti 
medžiagos stambiai teis
mo bylai prieš Vilniaus 
lietuvius, kad būtų galima 
juos vienu mostu nušluoti 
nuo viešo gyvenimo pavir- 

j šiauš. Apie tai liudija pa- 
| dažnėjusios kratos, suėmi- 

tikras. Lenkai^ atšaukė 
per radio. Bet darinėjimai 
nei vienai savaitei nesi
liauja, iš viso uždaryta

teresuoja kaip tik šituom būtų galima išdeportuoti.

noma, kad greit susidarys 
tam tikras komitetas, ku-

Vilniaus spaudos žinio- ris rūpinsis tomis brange- 
bazilikos remontas nybėmis.

paskutiniuoju metu vėl 
varomas visu tempu. Bazi
likos požeminiai darbai e- 
są jau baigti. Baigiamas 
sienų ir kolonų stiprini
mas. Taip pat dabar at
naujinamos koplyčios, ku
rių darbą atlieka meninin
kai.

Yra labai stropiai at
naujinama Šv. Kazimiero 
koplyčia, po kuria pogrin
džiuose yra įrengiamas 
karališkas mauzolie jus. 
Tas mauzoliejus statomas 
valdžios lėšomis.

Pačios bazilikos remon
tui iki šiol yra išleista a- 
pie 700.000 zlotų, kurie 
kaip aukos buvo Vilniaus 
kurijos iš visur surinkti. 
Darbams galutinai baigti 
yra dar reikalinga apie 
200.000. Tai šen, tai ten! 
nuolat vis daromos rink
liavos bazilikos remontui.

Menininkai,
tuodami baziliką, susido-j našiai darinėjama ir to-[ gyventojų yra jaunesni, 

i mėjo ir esamais bazilikoje liau. Sakoma, kad skyriai į negu 19 m., ir jų tarpe 
! turtais: indais, drabužiais,| nėra pakankamai lojalūs, 25.% vaikų ligi 9 m. Pagy- 

knygomis, įvairiais perga-| lenkų valdžiai. Bet kaip' venusių virš 50 m. yra tik

Vilniaus bazilika iš lau
ko dar vis apramstyta į- 
vairiais rąstais ir lento
mis. Atskiromis valando
mis į bazilikos vidų gali 
įeiti ir publika.

I

I 
t

SULAIKYTA, UŽDA
RYTA...

Gandas apie visos šv. 
Kazimiero draugijos užda
rymą, laimei, pasirodė ne-j 
1 riio pobūdžio kazimierie- 

čių skyrių darinėjimai.

jau per 150 šv. Kazimiero LENKIJOS 
draugijos skyrių. Uždary
ta be jokių rimtų priežaš- 
čių, aklai, iš eilės. Tai įro
doma, kad, kaip skaityto- liečiu statistikos 
jai gali pereituose “M. V.” 
numeriuose patikrinti, bu
vo darinėjami skyriai, ku
rių nėra, arba po du kar- 

beremon-. tus vienas ir tas pats. Pa-

GYVENTO
JAI

Žiūrinėdami Lenkijos pi- 
duome- 

nis, surandame, kad len
kuose ( o gal čia nusveria 
daugiausia okupuota Lie
tuva, Gudija ir Ukraina?) 
vyrauja jaunimas. 43%

laiku, nes šiais laikais ve
dama politinė propaganda 
ir visos valstybės prisidės 
prie i 
Šiais metais svarbūs rin
kimai, nes rinksime prezi
dentą ir vice - prezidentą. 
Visi diskusuoja įvairių 
nartiių programas ir tin
kamumą įvairių kandida
tu. Kokia teisę ateivis tu
ri pareikšti savo mintis a- 
nie šituos dalykus?

Ateivis negali balsuoti, 
kuomet tauta eina į baisa-1 
vimo vietą antradienį, lap
kričio 3 d. šių metų. Bet 
dėl įstatymų nieks jam ne
draudžia pareikšti savo 
mintis, kalbėti arba užsi
imti kokiu nors veikimu, 
kuris darytų įtekmę į ša
lies balstuotojus. 'Vienin-j 
tėlis išėmimas kaslink tos 
paprastos taisyklės yra,

Viršminėtas projektas 
draudžia ateivius remti 

politiškų^rkiidmį“ Ju"S- Valstybėse tikėji- 
mišką arba rasinę neapy-mišką arba rasinę neapy
kantą, kurie identifikuoti 
su oficiališku valdymu 
svetimų valdžių arba sve
timu politiškų partijų. J. 
Valstybės siūlo laisvę ir 
lygybę Visiems, ir yra 
iiuosa nuo tikėjimiškos ir 
rasinės neapykantos. Pi
liečiai tiki, kad kuomet a- 
teivis atvyksta į Jung. 
Valstybes, kurias sudaro 
žmonės iš viso pasaulio 
dalių, tai jis užpakalyje 
turi palikti seno krašto 
neapykantas ir antagoniz
mą ir neprisidėti prie pro
pagandos, kuri kursto ar
ba remia svetimi šaltiniai.

Iš visų politiškų veiki
mų, balsavimas yra svar- 

kad ateivį grasina išde- biau!ias- Per balsavimą 
portavimu, jeigu jis yra piliečiai, sau - valdančios 
anarkistu arba komunis- demokratijos kaip Jung. 
tu, arba remia nuvertimą 
valdžios prievarta arba 
užpuolimu.

Bet tas klausimas ne 
toks lengvas, kaip atrodo. 
Kad nors įstatymas ne
draudžia tą viską, bet la
bai daug amerikiečių sti
priai priešingi ir nepagei-

i

Valstybės, kontroliuoja jų 
valdžią. Ateivis neturi jo- 
kio balso politikoje. Jis 
pats negali balsuoti, ir pi
liečiai nenori jo patarimų 
ir nuomonių. Tas padėji
mas užsibaigia tik kada 
ateivis lieka piliečiu.

F.L.I.S.
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Septyniasdešimt Metų Garbingam 
Vyskupui

Rugsėjo 20 d. Telšiuose j 
minėta J. E. Telšių vysku-j 
po J. Staugaičio 70 metų 
amžiaus ir 10 metų gany- 
tojavimo sukaktis.

Garbingasis sukaktuvi
ninkas yra brangus ne tik 
Žemaičių kraštui, bet ir 
visai Lietuvai, nes ilgų 
metų darbu yra išvaręs 
mūsų tautos gyvenime 
reikšmingą darbo vagą.

Garbingasis Ganytojas; 
gimė 1866 m. lapkričio 14 
dieną Naumiesčio parap. 
Kunigu įšvęstas 1890 m. 
mirželio m. 24 d. Nuo šio 
momento prasidėjo po pla
tus ir vaisingas darbas į- 
vairiose srityse — parap. 
pedagogo, visuomenės vei
kėjo, spaudos darbininko, 
valstybės vyro ir paga
liau, kaip aukšto Bažny
čios hierarcho.

Dirbdamas įvairiose vie
tose parapinį darbą garb. 
Sukaktuvininkas visuomet 
jam pasišvęsdavo visa sie
la. Aprūpinimas žmonių 
dvasios reikalų, jų religi
nio susipratimo kėlimas, 
švietimas, parapijos tvar
kymas buvo dalykai, ku
riems jis su atsidėjimu 
pasišvęsdavo.

Bet vien tuo nepasiten
kino. Anais sunkiais mūsų 
tautai laikais jis su lygiu 
uolumu ėmėsi ir tautinio 
darbo: kėlė žmonių tauti
nę sąmonę, tėvynės meilę, 
platino lietuvišką spaudą.

1895 met. patekęs į Var
šuvą ir paskirtas keliose 
gimnazijose kapel i o n u, 
kaip ir parapijoj, jis ima
si su pasišventimu moky
tojo ir auklėtojo darbo. 
Prieš plintančią mokslo j 
jaunuomenėj laisvamany- 
bę jis įkuria katalikų 
moksleivių “Atgimimo” 
kuopeles, labai panašias į 
vėliau įsikūrusius Lietu
voje ateitininkus.

Po 1905 metų grįžęs į 
Lietuvą kada buvo gauta 
truputį daugiau laisvės, 
gerb. Sukaktuvininkas i- 
masi plataus visuomeninio 
darbo: katalikiškų organi
zacijų kūrimo, steigimo 
katalikiškų mokyklų, 
spaudos. Jo sumanymu ir 
pastangomis 1906 met. į- 
steigiama Marijampol ė j 
“Žiburio” draugija, kuri 
visą Suvalkų kraštą ap
juosė katalikų knygynais 
ir skaityklomis, pristeigė 
eilę mokyklų, kursų, or
ganizavo paskaitas, laikė 
prieglaudas ir tt. ‘Žiburys’ 
/steigė ir pirmąją lietuvai- 
čių progimnaziją su dėsto
mąja lietuvių kalba. Jis 
uoliai prisidėjo steigiant 
Seinuose “Šaltinį”, 1909 
met. apsigyvenęs Seinuose 
ėmėsi redaguoti ‘Vadovą’. 
Matydamas kaip daug 
žmonės kenčia nuo įvairių 
išnaudotojų ir ūkiško at
silikimo, jis uoliai prisidė
jo prie įsteigimo ūkininkų 
“Žagrės” bendrovės, kuri, 
aprūpindama savo narius 
per savo krautuves tinka
momis prekėmis, keldama 
jų ūkišką susipratimą, 
daug padėjo Suvalkų kra
što lietuviams ūkinin-

• v

«■ i.iium iii i |

Steigiamajame seime ė--tais galėjo Telšiuose įvyk- tegali būti vežami viena1 nelenkti arti iš priešakio, 
jo vice-pirmininko parei- 'ti ir didžiulis 25 metų su- eile vienas paskui kitą ir be atodairos nebėgti ar 
_____ ..i.......... ; a n i „ i.,, i..... —v. i,. i ’ neiti per gatvęs

Aklieji, eidami gatve ai' 
keliu, turi turėti atitinka
mus ženklus arba turi eiti 
su palydovais.

Autovežimiams važinėti 
didžiausios leidžiamo grei
čio normos nustatytos to
kios: lengviems automibi- 
liams ir motociklams; 
miestuose, jų priemies
čiuose 
mose vietose 
per valandą, užmiestyje — 
neribojama; autobusams 
ir autosunkvežimi a m s: 

, jų priemies-

■a
tai geros. Jeigu nuėmimas 
pavyks, tai bulvių bus di
delis perteklius. Jau da
bar ūkininkai galvoja, ko
kiu būdu jas pelningiausia 
realizuoti.

Šį uždavinį išspręsti ga
na sunku, nes ūkininkai, 
nežiūrėdami vyriausybės 
raginimų plėsti gamybą, 
kiaulių skaičių apie 30% 
sumažino; spirito varyk
los suima tik iš artimes
nės apylinkės ir nežymius

| kiekius.

i

gas. Kituose seimuose — kakties Ateitininkų kon- neturi stoviniuoti, trukdy
tai pirmininko, tai vice- gresas. Kai bok™ kv,_

pirmininko.
Tuo pat laiku jis uoliai 

rūpinosi savo parapija ir 
su atsidėjimu dirbo spau
doj.

Steigiant Lietuvos baž
nytinę provinciją 1926 m. 
balandžio 5 d. buvo pas^i 
kirtas Telšių vyskupijos 
ganytoju.

Paėmęs šias 
pareigas J. E. 
Justinas ėmėsi 
ra pačia ištverme, 
ria dirbo parapinį, 
dos, visuomenės ir valsty
bės darbą. Norėdamas pa
siruošti tinkamų sau ben
dradarbių ir padidinti jų 
skaičių jau 1927 met. į- 
steigė Telšiuose kunigų 
seminariją ir pastatydino 
naujus seminarijai rūmus. 
Taip pat pastatydino ir 
gražius rūmus vyskupijos 
kurijai. Iš naujosios semi
narijos jau išėjo per 70 
kunigų, kurie sėkmingai

i

i

kams.
Prasidėjęs karas užtiko 

kun. Justiną klebonu Pa
kuony. Kęsdamas kartu 
su savo parapijos žmonė
mis visus karo ir okupa- 

; cijos vargus jis buvo jų 
tikras tėvas ir globėjas, o 
gyvenimui kiek aprimus 

j ėmėsi — gaivinti karo su
griautas mokyklas, steig
ti vaikų darželius, organi
zuoti pašalpą nukentėju- 
siems nuo karo, gaivina

į katalikų lietuvių organi
zacijas.

t 
I

garbingas 
vyskupas 
darbo su 

su ku- 
spau-

•ti judėjimo bei neturi bū- 
Čia tik trumpai suminė- ti paliekami stovėti be pa- 

ta bent dalis tų darbų, ku-1 lydovų. Bulvarai nelaiko- 
riuos gerb. Sukaktuvinin- mi šaligatviais, tačiau 
kas atliko. Jie mus verčia miesto burmistro įsaky- 
nulenkti galvas prieš Tą,! mu, esant reikalui, .ir 
kuris sunkiai laikais gy- jiems gali būti taikoma 
vendamas ištesėjo tiek di- tokia pat judėjimo tvarka 
dėlių darbų atlikti. Kartu kaip ir šaligatviams, 
mes turime palinkėti, kad šaligatviuose pėstieji ir 
dar ilgai tesėtų savo gar- vaikų vežimėliai turi lai- 
bingose pareigose. kytis dešinės šaligatvio

“M. L. pusės. Šaligatviais gali ei- 
TDACIirn TVADKA KAHkir ri greta nedausiau kaiP 3 _ ____ ________
EnArlMJ IVAnRA KAUNt žmonės. Ir tas ėjimas ne- ir autosunkvežimi a m s: 

-----------turi trukdyti prasilenkti. miestuose, jų priemies- 
Lietuvos laikinoje sosti- Draudžiama šaligatviuose šiuose ir kitose gyvenamo- 

nėje nustatyta ne tik va- rinktis didesniais būriais se vietose_ 40 km. per
žinėjimo tvarka, bet ir ir tuo trukdyti pėsčių ju- valandą, užmiestyje — 50 
pėstiems vaikščioti. Paly-( dėjimą. Stovėti galima ša-jkm per vaian(ią> Tam tik- 
gink.ime su Jung. Valsty-pagatvio šone tik netruk-.rose vietose, prireikus, ke- 
bių miestų ir miestelių’dant judėjimo. Kryžgat-, lių administracija ar mie- 
trafiko tvarka. vius ir gatves draudžiama' _ -__________

Šaligatviai skiriami tik Pe^e'^ įstryžai. Pereinant autovežimiams 
pėstiems vaikščioti ir to
dėl tomis taisyklėmis šali
gatviais draudžiama: neš
ti tokius daiktus, kurie 
kliudo judėjimą šaligat
viais, vežioti prekin. veži
mėlius, dviračius ir pana
šius dalykus. Vežimėliai,

I

motociklams; 
jų priemies- 

ir kitose gyvena- 
40 km.

8 KOMUNISTŲ BYLA

se vietose — 40 km. per

Bekuriant savo nepri- 
j klausomą valstybę kun.
Staugaitis vienas pirmųjų 
stoja į darbą. Dalyvauja 
pirmuosiuose lietuvių in-!

; teligentų pasitarimuose, 
organizuoja lietuvių kon
ferenciją Vilniuje ir joje 
išrenkamas į Tautos Ta- skelbia Dievo žodį Žemai- 
rybą vicepirmininku. Kaip čių krašte.
Tautos Tarybos atstovas spaudos reikalą

Įvertindamas
įsteigė

vius ir gatves draudžiama iStų burmistrai visų rūšių
_ ___ L__1__ j važiuoja- 

gatvę ar kelią, draudžia- mąjį greitį gali dar dau- 
ma trukdyti susisiekiamų.; giau sumažintij pastaty
tų priemonių judėjimą. Iš-, dįn(jami nustatytus keliu 
vengti nelaimingų atsitiki-; signaUzscijos ženklus. 
mų, pereidamas gatvę ar 
kelią, pėsčias turi: visada 
užsileisti kelią susisiek.1 
priemonei, kreipti dėmesį

Kaunas — Rugsėjo 3 d. 
Ap. Rūmai nubaudė ko
munistus: F. Bieliauską— 
8 met. s. d. kai., Rivą Zel- 
bovičiūtę — 6 met. s. d. k. 
ir S. Šapiraitę — 4 mt.. 
Kartu su jais teistas A. 
čapkeviičus išteisint a s. 
Popietiniam posėdy kom. 
Sapirą nubaudė — 6 mt. 
s. d. k., Juknevičių — 2 
met. s. d. k. ir Gintautą iš
teisino. Kom stud. Fogele- 
vičiaus ir Fišeraitės byla 
vėl atidėta.

VILKAVIŠKIS

jis vyksta į lietuvių kon- Į Vyskupijos spaustuvę ir dviračiai ir pėsti su didės- - reguliuojančio
I — leidžia “Žemaičių Priete- niais daiktais naudojasi i P°Įicininko’ automato^ ir 
1918jiių”. J. E. vysk. Staugaitis gatvės važiuojamosios da- važiuotojų duodamus zen- 
kar-l nuolat atsidėies seka visa lies dešine nnse Vaiku ve- r'^us bei signalus ir vyk-

Iferenciją Šveicarijoj
Lozanoje ir Berne.
metų vasario 16 d. jis kar-i nuolat atsidėjęs seka visą'lies dešine puse. Vaiku ve- 
tu su kitais Lietuvos lais- mūsų tautos gyvenimą ir žirneliai negalfe būti vežio- 

pasirašė ypatingai rūpinasi ir re- jami tais šaligatviais, ku-vės kovotojais ] 
Lietuvos Nepriklausomy
bės aktą.

ATVYKO LENKŲ 
MINISTERIS

la- 
ti-

Rekordiškas Bulvių 
Derlius•

Šių metų oro sąlygos 
bai tiko bulvėms ir jos
krai gerai užderėjo: stam
bios ir daug po krūmu. 
Manoma, kad 1 ha duos a- 

______________________ _________ pie 400 — 500 cnt. Pažy- 
I darbą. Jo dėka pernai me-1 drausta. Vaikų vežimėliai; vę sustojusio autovežimo mėtina, kad bulvės apskri-

dyti tatai, kas tais ženk-
- - - - - ■ - . - _ Jais, beį signalais nurodo-

mia katalikų visuomenini riais miesto burmistro už- rna> eidamas skersai gat-

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS

PALIEKA 

Svarų skoni

Svarus skonis - švari 
gerkle - koks džiaugs
mas kada atsibunda! 
ryte! Jus būsite dėkin
gi, kad pereitą vakarą 
pasirinkot lengvą užsirū-

X

Lengva Užsirūkymas!

Gerai jaustis po užslrūkymo —
Žmogus iš rūkymo Lucky Strikes gauna netik 
užsiganėdijimą . . . bet jautimosi gerai po uisirū- 
kymo! Šviežus, kaip lelija. Svarus jūsų burnoje 
skonis. Ir kada savo maudynėje pradedat dainuot 
— jūsų balsas aiškus, kaip varpelis! Tame ir geru
mas apie lengvą užsirūkymą. Lucky Strikes—paga
minti iš puikiausių vidurinių tabako lapu — turi 
gerą skonį. Ir kadangi jie yra lengvu užsirūkymu, 
juos rūkant jaučiatės gerai. Ir po užsirūkymo, 
taipgi!

★ * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * *
veteranams "Sweepstakes” 

atneša džiaugsme
Ii veteranų namą, Leąron, Tesąs, vie
nokiame rankraštyje kas savaitė ateina 
.kaičius įstojimo blanką. Žinoma, mes 
peržiūrime persitikrinimai, jog visi da
lyviai prisilaiko taisyklių, ir vienas iš 
vyrą išaiškino: “tjenguma vyrą negali 
’tlikti reikalingą formalumą - bet ai 
raliu, ir todėl išpildau jiems ją 
'lankas."

Džiaugiamės galėdami pažymėti, jog 
iki šiol jie bavo taipgi gana geri pa
rink ė jai.

Ar jūt jau įstojot? Ar laimėjo! aoso 
skvnUtcns Lneky Strikes T Ltslsukito 
ant radio “Your Hit Parade” — trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite. spręskite ir palyginkite melodijas 
- tada pabandykite Jašą Lucky Strike 
"Sneupstakee.” Ir jeigu dar nerūkote 
Luekies, nusipirkite pakelį šiandien ir 
taipgi pabandykite juos. Gal būt tao 
ką nors netenkate? Jūs įvertinsite 
Lackies pirmenybę — Lengvą UMrū- 
kytną ii turtingo, brandaus-kūno ta
bako.

f

-lengvas, užsirūkymas
IS TURTINGO. BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’TTS TOAS1W”

Rūgs. 8 d. atvyko į Lie
tuvą lenkų ministeris Por
tugalijoj Tadas Roemeris, 
rektoriaus M. Roemerio 
pusbrolis. Atvyksta į savo 
dvarą prie Antazavės (Za
rasų apskrity).

“Seg.” 245 nr. rašo, kad 
jis yra V. D. Un-to rek
toriaus prof. M. Roemerio 
brolis — dvynis. Tado Ro
emerio atvykimas į Lietu
vą nesąs oficialaus pobū
džio. Jis vyksta į savo 
dvarą ir iš ten atvyks į 
Kauną rugsėjo 14 d.

Tadas Roemeris žinomas 
kaip karštas Lenkijos ir 
Lietuvos susiartinimo ša
lininkas. Užsieny jis, kaip 
praneša, nekartą esąs su
sitikęs su užs. reik, minis- 
teriu Lozoraičiu.
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Už 17 LITŲ — 3 METAI
KALĖJIMO

Kaune Apyg. Teisme va- 
i kar rūgs. 4, š. m., buvo 
svarstoma savotiška pil. 
Martišausko byla. Jis bu
vo kaltinamas, kad pavo
gęs 7 litų vertės mašinėlę 
mėsai trinti ir 10 lt. ver
tės primusą. Nubaustas 3 
metais s. d. kalėjimo (ne 
pirmą kartą vogė), bet į- 
skaitytas kalėjime atsėdė
tas laikas.

Kaunietį Češkauską — 
Pimpičko du piliečiai susi
tiko Žaliakalny ir parsi
trenkė ant žemės. Vienas 
laikė prispaudęs, o kitas 
tuo tarpu apkraustė kiše
nes. Už užpuolimą Stogys 
ir Murnikas nubausti po 
1*4 metų s. d. kalėjimo, 
Karalevičius išteisintas. 
Kaltinamuosius iš pasky
rimo gynė adv. Pr. Kras- 

, niekas ir k.

50 DVARININKŲ PADA
VĖ PRASIMUS,

kad jiems greičiau atly
gintų už nusavintus dva
rus. Kaip patyrėme, tas 
reikalas buB sutvarkytas 
atskiru įstatymu.

I Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.



Antmdienjs, Spa£ą 6 d l&Sd

A. a. Tėvo Kulikausko Paskutinės 
Dienos

PASKUTINIEJI 
MOJIMAI

UŽSI- mūs Chicagos pasaulio- 
nys, kurie turėjo surasti 

Didingi, bei dvasios mil- būdus sukelti reikalingus 
žinai, žmonės, atlieka di- pinigus baigti garbingą 
dingus bei milžiniškus darbą. Jau buvo ir išsiųsti 
darbus. Juk kaip medį pa- atitinkami laiškai, bei 
žįstame iš jo vaisių, taip kreipiamasis į visuomenę 
žmogų iš Jo darbų. Per- per laikraščius šiuo reika- 
žvelgę a. a. Tėvo Kulikau- lu.
sko gyvenimą, Jo nuveik- j Nekartą a. a. Tėvas Ku
tus darbus, turime vienu likauskas klierikamss mi- 
balsu pripažinti jog tai nėjo, jog jeigu Gerasis 

didingas, dvasios Dievas leistų Jam baigti 
koplyčią ir savomis aki-

PIC
ALE

*

“■ g.

Pirmosios pamokos prasi
dėjo rugsėjo 10 dieną.

Šį metą susilaukėme ir 
naujų profesorių, būtent: 

' Kun. Dr. Starkus, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos, bu- 

'vęs Seinų gimnazijos rek
torium. Jis čia dėsto isto
riją ir lietuvių kalbą; 
Kun. Dr. Jogminas dėsto 
lotinų kalbą.

Sesučių sumaningumui ir 
atsidavimui, programa 
buvo graži. Valio, vaiku
čiai! Klausykite savo Se
selių Mokytojų, o pas jus 
paskui pamatysite kai už
augsite kiek gražios nau
dos jums tai visa atneš.

KATKAU SKAITĖ AT
VYKSTA GRUODŽIO 6

buvo 
milžinas žmogus.

Gerai pažinojo a.a. Tėvo mis pamatyti iššventintus 
Kulikausko gabumus, ne- j klierikus — Jis būtų pil- 
paprastas dorybes, Tėvų nai patenkintas ir lauktų 
Marijonų Tarybos nariai, Į įmrties ramiai. Bet Dievo 
nes kuomet kilo klausimas Apvaizda buvo kitaip su- 
steigti savąją seminariją rėdžiusi.
ir kuomet reikėjo rinkti Nėr abejojimų, jog ko- 
asmenį, kuris stovėtų nau-, plyčios reikalas velioniui 
josios seminarijos priešą- j pagreitino paskutiniąsias 
ky, visų akys ir balsai bu- valandas. Bet dvasios mil- 
vo nukreipti į Tėvą Kuli- žinam nėra liuoslaikio. 
kauską. Atsakominga yra Baigęs vieną darbą, grie- 
tai rektoriaus vieta, bet ir biasis kito.
jon buvo įpareigotas pa-J SVEIKATOS PADĖTIS 
vvzdingas vienuolis - ku-j Nenuilstami Tėvo Kuli- 
nigas, sugebąs bei turįs kausko darbai, Jo sąžinin- 
pavyzdinvo rektoriaus vi- gas kunigo ir vienuolio 
sas ypatybei, dorybes. j pareigų pildymas, negalė-

Apart seminarijos rėk-, jo Jo sveikatai nepakenk- 
toriaus pareigų, mylimas ti. Būdamas vienas iš pir- 
velionis buvo įpareigotas mųjų Amerikos Marijonų 
atlikinėti namų vyresniojo provincijos narių
bei naujokų magistro pa- Į siems yra gerai žinomi šių 
reigas. Kiek sveikata leido pirmųjų Tėvų Marijonų 
Jis pildė šias pareigas.; nuveikti darbai — Jo dar- 
Bet, šią vasarą, Tėvų Ma- buotė buvo labai sunki, 
rijonų tarybos posėdy, Tuo laiku kiekvienas Ma- 
Marianapoly, tarybos na-1 rijonas turėjo atlikinėti 
riai, pastebėjo jog semi-'penkių žmonių pareigas.

Nors šiems Marijonams 
dangus praskaidrėjo kuo
met savo akimis pamatė 
savo darbų vaisius, bet 
žiūrėdami į dar neatliktus 
darbus, juos skatino nenu-

vi- Namuose vartoti pabandykite Naują Pilną Kvortą 
Buteliuose (32 oncai)

Paragavęs vyras

Iš pirmo sykio
UJaučiasi gerai”

RANKUTE RODO KRANĄ

Brewed oy HAFFENREFFER & CO., INC., Boston. \Aoss., BREWERS SINCE 1870

pirm. St. J. Gra- 
Albinas

n arija jau garbingai gy
vuoja, jog jos pirmojo 
rektoriaus sveikata men
kėja po tokio sunkaus dar
bo, nutarė palengvinti a. 
a. Tėvo Kulikausko naštą 
ir išrinko Tėvą Vaitkevi-'leisti rankas, bet su pasi- 
čių rektoriumi. Buvusiam, šventimu darbuotis toliau, 
rektoriui, palikta namų! Mūsų galvos žemai lenkia- 
viršininko bei naujokų'si šiems pasišventusiems 
magistro pareigos. j asmenims, o šiandien, y-

Šias pareigas kaip tik ir pač a. a. Tėvui Kulikaus- 
atlikinėjo garbusis velio- kui.
nis kuomet užklupo Jį ne- žodžiu, beveik visa Jo 
tikėtoji mirtis. 1 sveikata buvo išsemta.

A. a. Tėvo Kulikausko' Per paskutiniuosius tris 
paskutinysis užsimojimas i metus, gerbiamas velionis 
buvo pastatvti seminarijai 
atitinkamą koplyčią. Kaip 
žinome, pereitą žiemą, bu
vo pristatytas prie buvu
sio namo pirmasis spar
nas, kuriame randasi stu
dijų bei mokytojų kamba
riai. Bet vis liko didelis 
trūkumas, tinkamos Kop
lyčios reikėjo. Dėlto ir 
gerbiamas rektorius gerai 
supratęs ši gyvą reikalą 
ir su Tarybos leidimu, vi
su smarkumu, dėdamas 
visas savo likusias pajė
gas. pradėjo naujosios ko
plyčios statymą. Nors pi
nigų nebuvo perdaugiau- 
siai, vis pasitikėdamas 
Dievo begaline Apvaizda 
ir geraširdžiu žmonių šiuo 
reiklų supratimu, varė šį 
darbą.

Šiandien stovi jau nau
josios koplyčios sienos ir 
stogas. Dėl ieigu trūkumo 
darbas turSio būt lengvai 
varomas. Šį padėti garbu
sis velionis perstatė vie
name Chicagos Marijonu 
Rėmėju susirinkime. Visi 
vienbalsiai nutarė jog dė
sią visas jėgas, kad rudenį 
baigti pradėtąjį darbą. 
Buvo išrinkta atitinkama 
valdyba, kurion įeina žy-| Vaitkevičius.

nis kuomet užklupo Jį ne-Į 
tikėtoji mirtis.

sirguliavo gan dažnai. Bu
vo gydytojų priežiūroje. 
Nekartą teko ligoninėje 
gydytis. Rodėsi daugel 
kartu, jog mirties angelas 
stovėjo arti, bet vis gar
bingo velionio laikas dar 
neprisiartino. Iki galuti
nai...

SEKMADIENIS 6 d.
Išaušo kitas gražus sek

madienio rytas. Kaip pa
prastai klierikai, semina
rijos gyventojai, susirin
ko laikinoj seminarijos 
koplyčioj išklausytų Šv. 
Mišių. Man rodėsi, jog šį 
sekmadieni nuotaika buvo 
linksmesnė, malonesnė.

Prasidėjo giedotinės Mi
šios. Štai klierikai atgie
doję “Gloria” ir vargonin- 
kui patiekus toną “Domi
nus Vohiscum”, pastebėta, 
’og celebrantas, seminari
jos rektorius, sunkiau dū
sauja. Klierikams prisiar
tinus, gerbiamas velionis 
atsisėdo orie altoriaus pa
ilsėtu. Bet tuoj suprato
me. Jog velionį vėl pris
paudė ligos pančiai, ši 
kartą labiau, negu praėju
siais. Mišių auką užbaigti 
buvo iškviestas Tėvas

|. Antradienio rytą,

Kaip jau man teko ankš
čiau rašyti, operos artistė 
Hartfordo lietuvaitė p-lė 
Ono Katkauskaitė atvyks
ta į Hartfordą. Ji atvyks
ta su Tito Scipa gruodžio 
6 d. Tai bus jųdviejų pasi
rodymas Bushnell Memo- 
rial Salėje Hartford. Mes 
džiaugiamės galutinai su
laukę tikrų žinių apie tai 
ir ragintumėm visus lietu
vius atsilankyti.

Rugsėjo 12 d. įvyko pir
mas šių metų ALK. Są
jungos plenumo susirinki
mas. Kun. Dr. Navickas, 
Marianapolio Kolegi jos 
Rektorius pasakė atitin
kamą kalbą. Išrinkta val
dyba, kurion įėjo šie stu
dentai:
fas, vice-pirm. 
Šeputa, sekr. Jonas Jurči- 
konis.

Rugsėjo 13 d. meno sek
cijos pirm. Petras Vens- 

i lauskas sušaukė susirin
kimą, kuriame buvo išaiš
kinta šių metų darbuote 
ir buvo paskirti asmenys 
surengti programą spaliu 
9 d.

Spaudos susirinkimas į- 
vyko rugsėjo 19 d. Susi
rinkimą vedė naujai iš
rinktas pirm. Antanas 

: Dranginis. Jam pagelbi- 
ninkais išrinkti Leonardas 
Gylys — vice-pirm. ir Jo
nas Mikelionis — sekr. 
Taipgi išrinkti korespon
dentai įvairiems mūsų lai- 
krašiamčs ir žurnalams.

Kun. Dr. Starkus pasakė 
labai įspūdingą kalbą apie 
spaudą ir jos galybę ir 
reikšmę.

Po kelių savaičių sun
kios praktikos futbolo 
aikštėje, mūsų kolegijos 
futbolininkai rugsėjo 26 
d. stojo į pirmą “mūšį” su 
Dean Academy iš Frank- 
lin, Mass., ir kad ir labai 

— nenoromis, bet turėjo pa-
duris lietuviams studen- sįdUoti stipresniam prie
tarus rugsėjo 8 dieną. Su- §uį 
važiavo studentų iš Mas- Albinas šeputa (L. K.—6) 
sachusetts, Connecticut, 
New Jersey, Pennsylva-: 
nia, Illinois ir kitų valsty
bių. Daugiausia iš Penn- 
sylvania. Dabar yra 86 
studentai ir moksleiviai. 1

I
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ŽINUTES

Vincas Kripas jau pa
sveiko ir grįžo dirbti prie 
A ir P, kur jisai yra krau
tuvės vedėjas.

Petras Labeskis nesenai 
atidarė savo gasolino sto
tį. Ji randasi Wathersfield 
Avenue. Lietuviai turėtų 
jį ir kitus lietuvius biznie
rius remti, nes jie remia 
mus.

P. Žigas nesenai rodė 
krutamuosius paveikslus 
iš Lietuvos. Gana gražus 
būrelis žmonių atsilankė.

WATERBURY, CONN.
Nekartą teko pastebėti « 17 1 1 1 • F7* •^ktori\liga Rytinių Valstybių Žinios
Pastebėjome, jog prie1 -------------------

“Įos11^ ŽIN,0S
širdies ligos. Reiškia ši ----------
dvasios milžino širdis ne- Rugsėjo mėnesį prasidė- 
galėjo ilgiau kilnoti savo jo mokslo metai. Universi- 
sunkiųjų pareigų — pra- tetai, Kolegijos ir žemes- 
dėjo reikšti savo protestą.

Valandai praslink u s, 
gerbiamam velioniui pra
šant, buvo leista su klieri
kų pagalba atlaikyti šv. 
Mišias. Šios buvo Jo pas
kutiniosios.

Kam teko arčiau susipa
žinti su a. a. rektoriumi, 
pastebėjo kokia nepapras
ta kantrybe, priėmimu 
Dievo Valios, velionis atsi
žymėjo. Dėlto ir 
kiekvieną kryželį, 
pavidalu.

Dar gyvai stovi 
prieš akis vaizdas bei žo
džiai, kuriuos Tėvas Rek
torius ištarė vienam klie
rikui, kuris atlikinėjo sa
vo ruošos darbą, o garbu
sis Tėvas klierikų veda- 
mas e jo j savo kambarį, 
atlaikęs šventas Mišias. Į

Žiūrėk, Antanuk, mane aplankė Jo brolis, Jonas vienas iš pirmųjų pionie- Sesutėms 
.aip ligoni vedmeja. et Kulikauskas žymus Tėvų rių, visuomenės tyli, bet kurios

O tu garbusis vienuoli,
Tavo kantrybės, kentė
jimo pavyzdys visuomet

• v

kentė
ligos

man

nės mokyklos vėl atidarė 
duris studentams, siekian
tiems mokslus. Mariana- 
polio Lietuvių Bernaičių

HARTFORD, CONN,

40 V AL. ATLAIDAI
Šįmet Waterbury’o ke- 

turdešimtė labai pasisekė. 
Atsilankė daug žmonių ir 
svečių kunigų. Visais va- 
kais bažnyčia buvo pilna. 
Pamokslus visus sakė ku
nigas prof. Ražaitis iš Lie
tuvos. Labai turiningi ir 
pamokinanti pamokslai.

IŠ MOKYKLOS VEIKIMO
Kaip jau ankščiau minė

jome Švč. Trejybės lietu- 
biamą rektorių aplankė siskyrimo valanda išmuša vių mokykla jau pilnai į- 
keli Jo auklėtiniai klieri- j ir žmogaus kelionė šioje sisiūbavo į mokslo metus, 
kai. Kalbos buvo links- ašarų pakalnėje baigta. Gana gražus skaičius vai- 
mos, ligonio sveikata ro- Anksti trečiadienio rytą, i kūčių lankosi... bet ne visi, 
dėsi geresnė. žodžiu,; kada gerbiamoji vienuolė kurie galėtų ir turėtų... 
sprendžiant iš Tėvo kai- aplankė ligonį, rado Jį Visgi tie vaikučiai, kurie 
bos, nebuvo galima spręs- ..............  ' • • ----- —
ti, jog jis yra ligos pris-l 
paustas.

Šį rytą taipgi aplankė 
ligonį koplyčios statymo 

i kontraktorius ponas Sta
sys Valiulis. P-nas Valiu
lis buvo nuvykęs vien ap
lankyti ligonį, bet velio
nis tuoj pradėjo kalbėti a- 
pie tai, kas Jam labiausiai 

i rūpėjo — koplyčios reika-

sunkiai bedūsaujantį. Ke- eina į mūsų mokyklą yra 
lioms minutėms praslin- labai darbštūs ir veiklūs, 
kus, ligonis rankas pridė- Jie šįmet jau turėjo dvi 

bu- pramokėles, kurios ištik- 
vo tai paskutinis Jo šir- rųjų gali tik džiuginti tik- 
dies plakimas. Buvo tai rų lietuvių, ypač vadų šir- 
netikėta ir staiki mirtis, dis ir troškimus.

Pašauktas gydytoj a s Pirmiausia jie turėjo 
jau rado velionį mirusį, programėlį, kurį išpildė 
Ligoninės kepelionas tuoj Junior High devintasis 
mirusiam suteikė kondici- skyrius. Jie gražiai daina- 
jonelį paskutinį patepimą. vo» deklamavo ir vieno 

Garbusis Tėvas Kulikau- veiksmo veikaliuką suvai- 
Vakare, gerbiamą ligonį skas, Amerikos Marijonų dino. 

_ 1 ___ ▼ 1_____ 1 *__ t___ __ _ 1 « . _ - G? 1 4

jo prie savo širdies,

Ačiū gerbiamoms 
Mokytoj o m s, 

taip atsidavusiai *■*'*•*• -********%~j —-'"'Z lių, V10UU111C11UO
Marijonų rėmėjas bei kop-; daug nuveikusi pajėga, A- Juos veda, mokina ir lavi- 

l’ Iyčios statymo komiteto merikos Marijonų Semina- na* Dalyvavo vietinis kle- 
sekretorius. Broliai dali- rijos pirmasis rektorius, 'Donas kun. Ambotas ir vi- 
nosi mintimis apie koply-, šiandien daugiau mūsų 1 karas kun. Kripas. Abudu

™ čią' Gerbiamoji skaityto- tarpe kūniškai neveikia, i ^reiškė savo džiaugsmą,
j«, gal'te dabar suprasti Bet šio garbingo šulo pa- ir pagyrimą.

z s . ^Trs’ kaip rūpėjo velioniui kop- vyzdys bus kiekvienam Antra, beveik visi mo-
Po pietų, pasisekė nu- Iyčios statybos baigimas, j vienuoliui, kunigui, pavyz- kyklos vaikučiai turėjo

1 ptpvt Sveikatos atžvilgiu, ligo- dingo vienuolio — kunigo savo metini baliuką... tai
Po pietų, pasisekė nu

vežti velionį į ligoninę.
PIRMADIENIS

Gerbiamą velionį aplan- vartoti
kytų buvo nuvykę Tėvai jėgas.
Vaitkevičius ’
Kalbos sklandžiai sekėsi.
Ligonio padėtis rodėsi ge- naį gtai, rodėsi, jog gar- . ... . . . - ---------------------*-----
resnė.. ___ 1 busis Marijonas sveiksta,' mu™s tvirtina pats tau ų prjmindami svarbą vieny-

ANTRADIENIS ' —^-1—

kyklos vaikučiai turėjo
Sveikatos atžvilgiu, ligo- dįng0 vienuolio — ___ „I

nis ėjo sveikin, galįs pilnai pavyzdys. ° angelų sargo draugijos
----A -i* savo protines pa- m . . nariai ir narės. Buvo ska- 

Bet kaip klaidingi Jam’. k""?.Serą k,°vą nūs pietūs. Taipgi ir pasi- 
ir Vitkus. bu“TO Jie ženklai. j atkovoja, tikėjimą pilnai linksminimų. Buvo atsi.
— -------- Nežinomi yra Dievo pla- 18alk°. yra tlk vienas “ž7 lankę abudu vietos kuni-

. mokestis - dangus, tai { kurie biskutį kalbėjo,
I

net buvo geriausioj prie- aPaštalas šv. Paulius... « i»-
ger- žiūroj — vis žmogaus at-p Antanas Mažukna MIC. vintis. Ir vėl ačiū mūsų

tis nuo jaunų dienų ir la-

ANSONIA, CONN.
40 VAL ATLAIDAI

Prasidedant spalių 11, 
Šv. Antano Ansonijos lie
tuviu graži ir jauki para
pija turės savo metinius 
40 valandų atlaidus. Kle
bonas kun. Karkauskas 
nuoširdžiai kviečia netik 
iš Ansonijos ir apylinkes 
bet ir iš tolimesnės New 
Haveno ir kitų lietuvių ko
lonijų visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti. 
Kadangi new-haveniečių 
40 valandų atlaidai nebus 
be kito pavasario, tai bū
tų dabar gera proga pasi
naudoti gausiomis Dievo 
malonėmis, pasimatyti su 
savo senu ir mylimu buvu
siu klebonu ir matyti kaip 
jisai gyvuoja naujoje pa
rapijoje. Gražus paprotys 
ištikrųjų kaip lietuviai iš 
artimesniųjų lietuvių ko
lonijų lankosi ant kitų lie
tuvių kolonijų piknikų, 
šokių, bazarų ir tt., bet 
daug gražiau kai lankosi 
ant jųjų 40 valandų ir ki
tų bažnytinių atlaidų.

Kaip paprastai bus daug 
svečių kunigų ir kalbės 
gabesnieji lietuviai kuni
gai pamokslininkai.

Telefonu: Plan 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Pacu Street 
BALTIMORE, MD.


