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Sekmadienį, spalių 18 Į 
dieną, šv. Petro par. baž-j 
nytinėje salėje, So. Bosto
ne, įvyko susirinkimas 
LDS. organizacijos vajaus! 
reikalu. Dalyvavo Centro 
Valdybos nariai: kun. K. 
Urbonavičius, kun. P. Vir- 
mauskis, kun. J. švagž- 
dys, kun. P. Juras, A. F. 
Kneižys, “Darbininko” ad
ministratorius A. Pel- 
džius, LDS. Naujosios An
glijos apskričio pirm, ir 
LDS. 1 kp. rašt. J. Kum
pa, LDS. 70 kp. (Lavvren- 
ce, Mass.) rašt. 
čius, LDS. 8 
bridge, Mass.) 
A. Zaveskas.

Susirinkimą
Centro pirm. kun. J. švag- mės drebėjimas buvo"daug 
ždys. Priimtas LDS. orga- stipresnis, negu pačiame 
nizacijos ir laikraščio į mieste. Kiek žmonių žuvo 
“Darbininko” vajaus pro- dar nėra tikrų žinių, 
jektas, kuris bus išsiunti- __________

vajų pradėti gruodžio 1 d NACIAI NORI PADIDINTI 
LTeiįZb;i^joDšv.^oJ eksportą i rusija 
zapo šventėje.

Prašome Gerb. Dvasiš
kių paraginti savo parapi
jiečius įsirašyti vajaus 
darban. LDS. nariai te
skaito sau už pareigą šio 
vajaus metu prirašyti 
nors po vieną naują nari. 
Taigi kaip tik kuopos raš
tininkai gaus vajaus planą 
ir visas kitas vajui reika
lingas 
valdyba tesušaukia sus 
rinkimą. 
“Darbininko” skaitytoja, 
kviečiami įsirašyti į LDS. 
ir “Darbininko” vajaus 
kontestą. LDS. Centras.

TOTILAITĖ LAIMĖJO
$50.00.

ji
Veniee, Italija, Spalių 19 

d. — Čia įvyko smarkus 
žemės drebėjimas, kuris 
padarė daug materialių 
nuostolių. Taipgi žuvo ke
letas žmonių. Veniee inies- 

i tas buvo sukrėstas du kar
tu. Žemės drebėjimas įvy
ko sekmadienio rytą, 4:11 
vai. Žmonės dar tebernie- 

igojo. Žemės drebėjimo iš- 
į budinti, kaikurie iš lovų 
išmesti, nei nežinojo kas 
atsitiko. Išsigandę bėgo iš 
namų, ieškodami sauges
nės vietos, bet jos nerado,1 

vedė LDS. nes Veniee apylinkėje že-

K. Ven- 
kp. (Cam- 

vice-pirm.

Cleveland, Ohio, Spalių 
18 d. — šeštadienio vaka
re kilo smarki audra, ku
rios siautimo pagautas 
Kanadiečių laivas Sand 
Merchant apvirto Erie e- 
žere. Prigėrė 18 to laivo 
darbininkų ir viena mote
ris pasažierė. Septynius 
laivo darbininkus išgelbė
jo.

MADRIDO GYNĖJAI 
LABAI NERVUOJASI

Madridas, Ispanija —
Sukilėlių vyriausio vado 
gen. Francisco Franco jė
goms apsupant Madridą, 
raudonie ji to miesto gynė
jai ir gyventojai labai ner- 

, vuojasi. Bešališkai žiūrin
tiems Madridas išrodo it 
pakvaišėlių namas, sako 
anglų spaudos korespon
dentai. Taxicabai nebeva
žinėja, bet geltonieji gat- 
vekariai dar važiuoja. 
Mieste trūksta maisto.

f

SNIEGAS NEW YORKO 
VALSTYBĖJE

ITALIJOS - VOKIETIJOS KOMUNISTAI TURI 
FRONTAS PRIEŠ RAU

DONUOSIUS
Albany, N. Y. — Sekma-; 

dienį, spalių 18 d. šiauri-' 
nėję Nevv Yorko valstybės dienį, spalių 19 d. Italijos 
dalyje laukai baltuoja užsienių reikalų ministe- 
sniegu. ris Galeazzo Ciano išvyko

------- ------- į Berlyną tartis su Vokie- Į 
OKUP. LIETUVOS ŽINIOS įLšj°s ka“ela™. ,Hitleri“ >ri kitais Vokietijos vadais 

dėl sudarymo glaudesnių 
santykių. Spėjama, kad I-

Roma, Italija — Pirma

ŠIŲ MOKSLO METŲ
LIETUVIŠKOS MOKY- talija . Vokietija nori su-į 

KLOS įdaryti stiprų frontą prieš
-------— ' sovietų Rusiją. Jeigu so-

Vilniaus Rytojus 74-me Rusija atsisakytų
numeryje plačiai aprašo ^uo n.^u^r^um? sutarties I 
apie lietuviškųjų mokyk- Ispanijos klausimu ir at- 
. j-x- •• - \ o,/ - virai remtų Madrido rau-lų padėti šiuo metu. Strai- donuosiuS) tai gaIimas dai 
psnyie sakoma, kad dąr,ktaS) kad Vokietija ir Ita- 
1926 27 mokslo metais iį.ja pradėtų karą. Taigi
Vilniaus ir Švenčionių Ry- sovietų Rusijos grasini-

Rorrejon De La CalzadaliVI 1VJUU iai44*Ua>

38,000 APMOKAMŲ OR- Ispanija — Sukilėliai be-
GANIZATORIŲ JUNG. 

VALSTYBĖSE
žygiuodami į Madridą, už
ėmė svarbų miestą įlies- 

' cas, kuris yra tik 20 my- 
Sekmadie-, lįų nuo Madrido. DabarNevv York

nį, spalių 18 d. kun. Fran- sukilėliai yra pusiaukelyj 
eis X. Talbot, “America”, tarp Toledo ir Madrido. 
Jėzuitų savaitraščio re- Raudonieji bando persior- 
daktorius, kalbed amas ganizuoti ir sudaryti nau- 
Giuditta Council of the ją karo frontą arčiau Ma- 
Cenacle of St. Regis mer- dride.
gaičių Komunijos pusry-| . Raudonųjų karinėms jo
čiuose, Biltmore viešbutyj, gom3 srnarkiai puolant su- 
pareiškė, kad komunistų kilėlius> pavyko atsiimti 
platforma Jung. Valstybė
se iš viršaus išrodo labai 
nekalta, bet už maskos y- 
ra komunistų tikslas pa
keisti valdžios sistemą į 
sovietų sistemą. 1932 m. 
komunistai gavo 102,000 mis 
balsų rinkimuose, sako kriminale byia. Kaltinami 
kun. Talbot, o šiais metais buvo du mainieriai, Emer- 
jie gal gaus virš 200,000.

Kun. Francis X. Talbot, Harris iš Scranton,
S. J.
kad komunistai turi 3000 metė bombas į teisėjo Va- 
apmokamų kalbėtojų ir lėtinė automobilių, kuriuo 
35,000 apmokamų organi- važiavo jo duktė. Darbi- 
zatorių ir partija 1 
propagandos fonde $6,000, 
000.00. Jis sako: “Tų visų 
pinigų komunistai negavo 
čia, tai jie turėjo impor-: 
luoti iš Maskvos, kur Tre- 
čiasis Internacionalas ruo
šiasi pasaulinei revoliuci
jai”. - t.i

Taigi matome, kad Jung. 
Valstybės komunistai rim
tai rengiasi revoliucijai. 
Komunizmo pavojus ver
čia kiekvieną sąmoningą 
pilietį budėti ir veikti, kad 
tą pavojų pašalintume.

miestą Robledo.

NUTEISĖ DU DARBI
NINKU

VVilkes Barre, Pa —Šio- 
dienomis pasibaigė 

d

son Jennings ir Charles 
kad 

įrodė skaitlinėmis, jie laike mainierių streiko

xo draugijos turėjo kartu mas ar tik nebus svar-
147 privatiškas lietuviškas biausiu klausimu Berlyne9 
mokyklas, kurias lankė ---------------
4997 vaikai. 1934—35 mo-j SMERKIA KUNIGUS 
kslo metais lietuviškų mo- RYAN’Ą IR COUGHLI- 
kyklų tinklas labai prare-
tėjo, ' nes lenkų adminis-i Ba|tim^Ų _ The 
liracua uždare v,są eilę Catholic Revi oficialis; 
mokyklų. Tais metais jau Baltimorės diecezijos or-

Berlynas, Vokietija — 
Vokietijos eksporteriai ta
riasi su sovietų Rusijos Vypaį, moterys ir vaikai 
komisarais dėl sudarymo'apginkluoti gintis nuo su- 
platesnės prekybos sutar- 1 kilėlių.
ties. Prekybos santykiai 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
gerėjo jau nuo 1926 metų, 
kada buvo pasirašyta pre
kybos sutartis Berlyne, ir 
1934 m. toji sutartis buvo 
atnaujinta. Dabar Vokie
tija nori dar labiau pra
plėsti prekybos santykius.

Sovietų komisarams taip 
pat svarbu palaikyti gerus 
prekybos santykius su Vo
kietija, nežiūrint to, kad 
naciai smarkiai puola ko
munistus ir sovietų Rusi
ją-

LITAS LIKS PASTOVUS—
blankas, kuopos

i-
Visi nariai ir

T

VVorcester, Mass. — P-lė 
Elzbieta Totilaitė, 17 m. į 
amžiaus, gyv. 18 Montro- 
se St., studentė aukštes-į 
nioje mokykloje laimėjo 
Boston Post football sco-i 
res konteste pirmą dova
ną $50.00.

Belgijai išsitraukus iš 
militarinės sąjungos, 
Prancūzija ir Rusija mato 
Vokieti ios ir Italijos dip
lomatinį laimėiimą Euro
poje. Prancūzija bus pri
versta statyti naujas tvir
toves. sako sovietų orga
nas “Izviestija”.

“Tai didelis

turi ninkai kaltais neprisipaži
no. Jiem gręsia 10—12 m. 
kalėjimo. Kaltinamieji a- 
peliavo. Jennings kauciją 
pakėlė nuo $15,000 iki 
$30,000. Harris pasodintas 
kalėjiman be kaucijos.

Kaunas — Ryšium su 
prancūzų franko ir kai ku
rių kitų aukso valiutų nu
vertinimu mums teko pa
tirti, kad Lietuvos vyriau
sybė ir Lietuvos Banko 

; vadovybė kaip ankščiau, 
: taip ir dabar yra griežtai 
nusistačiusi kitų kraštų 
pavyzdžiu nesekti ir lito 
vertę nemažinti.

Liet, vyriausybė ir Liet. 
Bankas dabartiniu metu 
taip pat turi pakankamai 
priemonių lito aukso pa
stovumui išlaikyti ir gali
mai spekuliacijai kelią už
kirsti.

pasiliko tik 36 mokyklos. 
Vilniaus Ryto — 15, Šven- 

' čionių Ryto —17 ir Kul
tūros draugijos —^,4. Mo- 

i kėši jdW032-atolai, 
į

Kokia yra tų mokyklų 
padėtis dabar? Štai, 1936 
—37 mokslo metus pradė
dami Vilniaus krašto lie
tuviai turi tiktai: Vilniaus 
Rytas — 2 mokyklas, 
Švenčionių Rytas — 15 ir 
Kultūros draugija 4 
kyklas, kuriose viso 
kosi apie 700 vaikų.

Turint galvoje, kad 
niaus krašte veikia 69 val
diškos mokyklos, kurių 
dalis yra lietuviškų, pu- 
siaulietuviškų ir dalis su 
lietuvių kalba, kaipo ats
kiru dalyku. Tose mokyk
lose mokosi daugiausia 
lietuvių vaikai, kurių yra 
apie 4000. Tuo būdu dabar 
lietuvių privatiškose ir 
valdžios vadinamose lietu
viškose bei pusiaulietuviš- 
kose mokyklose viso lietu
vių vaikų mokosi apie 
4700. Kadangi Vilniaus 
krašte priskaitoma yra 
lietuvių mokyklinio am
žiaus vaikų apie 15.000. į 
tad iš to išeina, kad du 
trečdaliai visų lietuvių 
vaiku lanko nelietuviškas

i

i mokyklas arba jokių ne-
I lanko.

Kiek šiuo metu vaikų ne
lanko mokyklų — sunku 
pasakyti. Laikraštis sako, 
kad lenkų dienraštis Slo- 
wo neseniai įsidėjo statis
tinių žinių iš Lydos aps
krities. Pagal tas žinias, 

I šiuo metu Lydos apskrity- į 
je dėl stokos butų negali 

jam1 lakyti mokyklų apie 16.- 
toliau 000 vaikų, kas sudaro 20 

ir Geicinui Ap. Rūmai na- studijuoti technikume, bet Proc- apskrities mokykli- 
tvirtino Panevėžio apyg. pastebėjo, kad jis visgi n*° amžiaus vaikų. Tokia, 
teismo sprendimą — po 3 norėjęs paslėpti įvykusį maždaug padėtis gali bū- 
metus. (faktą. |ti ir kitose apskrityse.

ganas redakcijiniu straip
sniu smerkia Msgr. Dr. 
John A. Ryan’ą ir Rev. 
Charles E. Coughlin’ą dėl 
jų politinio veikimo ir kal
bų. Tame straipsnyj sako
ma, kad jeigu abu kunigai 
nutiltų, tai padarytų daug 
gero Bažnyčiai ir valsty
bei.

i
GAISRAS ITALIJOS 

LAIVE

AMERIKONAS NORĖJO 
PADAUGINTI PINIGUS

|

ii

mo-
mo-

ŠIMTAMETIS SENIS 
PATENKINTAS GYVE

NIMU MIRĖ KUN. M’KEON

Roma, Italija, Spalių 19 
d. — Italijos laive Vulca- 
nia kilo gaisras, kada jis 
buvo 45 mylios nuo Naples 
kelyje į New Yorką. Atvy
kę kiti laivai į pagelbą, 
gaisrą užgesino. Vulcania 
laivu važiuoja 600 pasa- 
žierių ir 200 laivo įgulos. 
Dėl gaisro nei vienas žmo
gus nenukentėjo. Laivas 
Vulcania atplauks į New 
Yorką apie lapkričio 1 d.

Van Buren, Me. — Cle- 
ment Lagace, 101 metų 
amžiaus senis, labai pa- 

1 tenkintas gyvenimu. Jis 
i nori iš naujo pradėti gy
venimą. Jis palaidojo tris 
žmonas. Trečiąją palaido
jo, kada jis buvo 70 metu 
amžiaus. “Aš norėčiau vėl: 
apsivesti”, jis sako, “nes; 
vienam gyventi kiek nuo
bodu”.I -------------

Housatonic, Mass.—Sek
madienį po pietų, spalių 18 
d. mirė kun. Joseph McKe- 
on, Dievo Kūno par. kle
bonas. A.a. kun. McKeon 
buvo įšventintas kunigu 
40 metų atgal Grand Se- 
minary, Montreale.

Panevėžys, Lietuva — 
Benj. Sadevičius ir Jud. 
Geicinas prisigretino prie 
panevėžiečio ameriko n o 
Burbulio, žadėdami pa
dauginti specialia mašina 
jo pinigus. Tuo tikslu jie 
pasikvietė savo laiku buv. 
ištremtą į Lenkiją Frid- 
maną, kaip specialistą. 
Burbulis jiems davė iš vi
so 4.100 litu, kuriuos turė
jo multiplikuoti panašiai, 
kaip šapirografu multipli
kuojami koki nors atsi
šaukimai.

Darbą pradėjus, atvyko 
dar vienas jų draugas, ta
riamasis pol. agentas, nuo 
kurio “fabrikantai” ir 
“specialistas” su gautais 
multiplikuoti 4.100 lt. pa
bėgo. o prie “mašinos” li
ko tik amerikonas. Paskui
jam “specialistai” aiškino,! 
kad “užklupus policijai” 
reikia tylėti, o paimtuo
sius 4.100 lt. jie jam grą
žinsią iš savo banko Ry- 

I goję, nes gautieji pinigai 
sugedę “mašinoje”. Tuo 
reikalu net telegramą pa
siuntė Amerikonas nesu
laukdamas grąžinant, “fa
brikantus” padavė į teis
mą; bet ir pats buvo ap
kaltintas, kaip kėsinęsis
dirbti pinigus, tik teismas jausmu”, 
ii išteisino. O Sadevičiui sugrąžino 

I

smūgis 
Prancūzijai, ypatingai da
bar, kada Isnanijos suki
lėliai tik 20 mylių nuo 
Madrido”. Jeigu sukilėliai 
laimės civilį karą, Kremli- 
no komisarai prisibijo, 
kad Prancūzijos pietinio 
pusiasalio pafrontėje ne
susidarytų pro - vokiška 
itališka valdžia.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TtL.JUBOITON 2680.
------------------------------- -----------------------------------------

A Z k PAIARNAV'HAV.

Vii-
SSSR DRAUDŽIAMA 

BUČIUOTI MYLIMOSIOS 
RANKĄ

“Izvestija” praneša, kad 
neseniai Sovietų kontrolės 
komisija svarstė Kzil - Or
dos technikumo studento 
Chrepkos bylą, kurioje 
Chrepka buvo kaltinamas 
“feodališkai įsimylėjęs” 
studentę Seriožkiną ir “į- 
vykdęs jos rankos pabu
čiavimą”. Technikumo di
rektorius 1936 m. gegužės 
mėn. 23 d. įsakyme Nr. 94 
Chrepkos “nusikaltimą” 
pavadino “chuliganišku- 
mu, turinčiu politinio ir 
tradicinio pakrikimo po- 

1 budį” ir atėmė teises mi
nėtam studentui toliau 
studijuoti. Chrepko tą 
technikumo direktoriaus 
nutarimą apskundė Sovie
tų kontrolės komisijai pa
žymėdamas, kad “pabu
čiavimo į ranką nebuvo” 
ir “kad nė vienas ir kvai
las žmogus nebučiuos į 
ranką”. Komisija visgi 
nustatė, kad Chrepko tik
rai bučiavo ranką, bet tai 
įvyko ne dėl jo “chuliga
nizmo”, o iš “jaunuoliškų 

Komisija 
teises

l
I

I

SOVIETAI NEBERASI 
TIKI NEUTRALUMO 

KOMITETUI

NACIAI PADARĖ KRA
TA VYSKUPO NAMUO

SE

ANTIKOMUNISTIN Ė 
SĄJUNGA VENGRIJOJ

Budapeštas — Vengrų 
krikščionių ūkio partijos 
pirmininkas buvęs sveika
tos ministeris Csillery 
spalių 1 d. kartu su keliais 
parlamento atstovais į- 
steigė “antikomunistinę 
vengrų sąjungą”.
LAUKAIČIŲ ŠEIMA PA

DIDĖJO TRIJUKE

I

I

r

Stoughton, Mass. —Sek
madienio ryte, spalių 18 
dieną, pp. Juozo ir Marijo
nos (Ivoškaitės) Laukai
čiu, gyv. 546 Pearl St. šei
ma padidėjo trimis dukte
rimis. Motina ir trijukės 
dukterys yra geroje svei
katoje, Dr. Charles L. 
Lynch priežiūroje, Nor- 
woodo ligoninėje.

Pp. Laukaičiai dabar tu
rės 4 vaikelius: sūnų Juo
zą, Jr. 18 mėnesių amžiaus 
ir trijukės dukteris, ku
rios gimė sekmadienio ry
te. Sveikiname.

Munichas, Bavarija — 
Pereitą penktadienį Vo
kietijos nacių policija pa
darė kratą titulinio Emesa 
arkivyskupo Alberto Va- 

į ssalla - Torregrossa, Po- 
komitetui Ispanijos piežiaus buvusio nunci- 

_ Z_ _ namuose.
I •* 9

-------------   buvo Policija užgrobė keletą 
sudaryta tik tam, kad už- laiškų. Apie tai arkivys* 
dengti fašistinių valstybių kūpąs tuojau pranešė Va- 
pagelbą Ispanijos sukilę- tikanui.
liams. Taigi spėjama, kad šiomis dienomis Bavari- 
sovietų komisarai iš neu- .jOs naciai nutarė pašalinti 
tralumo komiteto išsi- į§ mokyklų 600 Seserų 
trauks ir viešai stos į pa- Vienuolių mokytojų, 
gelbą Ispanijos Madrido __________
raudonųjų valdžiai. Skir- MILIJONO RUBLIŲ PA- 
tumo nebus, nes ir dabar 
sovietai remia Ispanijos 
raudonuosius.

Maskva, Rusija, Spalių 
19 d. — Sovietų komisa
rai nebepasitiki, neutralu
mo 
reikalu. Jie sako, kad ne-1 jaus Bavarijai, 
utralumo sutartis I

• v

BOMBA Y RIAUŠĖSE

SISAVINIMO BYLA 
SSSR

Maskva, Rusija — Kon
trolės komisija susekė di-jtrolės komisija susekė di-

UŽMUŠTA 50 ŽMONIŲ į delius Maskvos maisto bei 
----------- tabako sandėliuose valsty- 

Bombay, Indija —Perei- ’ bei padarytusBombay, Indija —Perei- j bei padarytus nuostolius 
tos savaitės pabaigoje įvy- dėl apsileidimo ir tvarkos
ko riaušės tarp gyventojų, i trūkumo. 
Iššaukta kariuomenė mai- Išeikvojimu 
sinti riaušininkus, 
dienas riaušėse užmušta šaldytuvų 
50 žmonių ir apie 500 su- Kaltinamųjų 
žeista. I per 30 asmenų.

0 kaltinami
Per 4 veik visi vieno Maskvos 

tarnaut Ojai, 
suole sėdi
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VIETINĖS ŽINIOS]
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Į£as Sąyaite Milionai Dalyvauja
Lnęky Strike Srveepstakes

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Ketvirtadieni. spalių 22 <1., š. 
m.. 7 ;3() vai. vakare, parapijos 
salėje. 492 E. 7th St.. So. Boston. 
3Iass. Įvyks LDS. mėnesinis susi
rinkimas. Kviečiami visi nariai 
skaitlingai dalyvauti. Pirm.

GRAŽUS VEIKALAS
KĮClšTUS KARALIUS

SPALIU 25 4-

Spalių 18 d., 3 vai. po 
pietų, Tėvas Jonas Bruži- 
kas baigė vyrų - vaikinų 
misijas. Šią misijų pasku
tinę dieną per trejas mi
šias, žmonės ėjo prie Die
vo Stalo šeimynomis. Šv. 
Komunijų tą dieną išdaly
ta apie 3000. Paviršutinis 
reginys ir minios dvasią, 
tikrai buvo graži. Sėk
minga sai misionierius tą 
pačią dieną išvažiavo 
New Britain, Conn.

Ateinantį sekmadienį, 
lygiai 2:30 vai. po pietų 
Šv. Petro par. ba^nytįpėje 
salėje bus rodomi begalo 
gražūs ir įdomūs paveiks
lai — KRISTUS KARA-; 
LIŪS. Kadangi tą dieną] 
pripuola Kristaus Kara- ]I

i liaus šventė, tai-gi ateiki- 
] te pamatyti šio gražaus 
i veikalo, kuris kiekvienam 
patiks ir iš kurio išsineši
te daug dvasinės naudos. 
Įžanga nebrangi — 25c., 
suaugusiems, 10c. vai
kams.

i

APSIVEDĖ

Spalių 10 d., Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Char- 
lestotvn ištekėjo Leonina 
Grendaitė už E. F. Keddie.

p\ raiulaM \cliati-i.» tat:t«»> žaidiui 
vyriausias statos. J talpų, čia 

didesniame paveiksle panulytą kamiorj Į 
piląsis įstojimo blankus iš visus šalies. 
Miliūnai tų blanku muzikos mylėto- ' 
jams leidžia išrinkti tris dainas, j n 
manymu būsiančias iš eilės 1. 2. 3 
laimėtojomis ant l.nckv Strike radio į 
programos, žinomos kaipo "Yonr llit 
Parade” ir susidedančios iš jienkioli-į .. 
kos popuiariškiausių. sprendžiant visos i 
šalies patikrinimo daviniais, savaitės! 
dainę

* Du kiti ankstai taipgi y fa pavesta j 
tvarkymui įstojimo į ši nepaprastą 
nauja cigaretę lošimą blankų. Rlankos \ 
pasiekusios reikalingą vietą yra rūšine- I 
jamos, tikrinamos ir pertikrinami s

i*n»u:ių. k utimis >is 
>iitvikė taip lauktina darbą.

>Skritiii>je vaizduojama dalis mergi- 
mi rūšiuojančiu blankas.

Kontrstantai užtektinai sumanu* tei
singai 

; trinto-

f
i 1

Kv;

ISPANIJOS ĮVYKIU SO- Į 10 ha. Jų rankose yra! 
LINĖS PRIEŽASTYS IR 2.652.000 ha,
SOCIALINĖS REFOR
MOS REIKALAVIMAI

-■

arba 13,5% j 
žemės ploto. Vadinasi,! 
87% visų žemės savininkų 
turi savo rankose tik 15% ] 
visos dirbamos žemės. 
Betgi, laikraštis pastebi, 
10 ha sausose srityse ne
užtenka šeimai išsimaitin
ti.

Po tų mažažemių jau ei
na vidutiniškų ūkininkų 
kategorija — nuo 10 iki 
15 ha. Tokių yra 134.691 
šeimos, vadinas, tik 10 G

ĮVAIRŪS skelbimai
L

Spalių 10 d., Dangaus 
Vartų bažnyčioje David 
Leahy su Anele Komičiū- 
te.

Spalių 18 d., Šv. Petro 
bažnyčioje apsivedė Fran- 
ces Bill su Pranciška Son- 
gailaite, 220 Silver St. 
Liudijo Arthur Perry ir 
Stefanija Siniauskaitė.

Spalių 17 d., St. Catheri- 
ne par. bažnyčioje apsive
dė p. Juozas Daugas su p. 
Mary McGuare iš Charles- 
town.

VISI RUOŠKIMĖS Į 
DARBININKO METINĮ 

BALIU

išrinkti tris populariškiausias 
<luina> gauna dovanomis I tieky 
cigaretę, lengvą ližsirūkvntą iš 
o. brandatts-kūno tabak' ■. Iki šiol 

">weepstake^" buvo išdalinta apie 
] 1.500.000 dovanų. Daugelis rūkytojų 

"svveepstakes" pagclba supažindintų su 
I uekies atrašė, kad jie atsivertė j šį 
popnlarų cigaretę, nes išbandę rnas juos 
įtikino apie lengvo užsirūkymo malo
numą ir gerklės apsaugą, suteikiamą 
išskirtino I nck;. Striki "Toasting“

Lapkričio 25 d. Eikš 
Ballroom, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass. įvyks 
pirmas metinis “Darbinin
ko” balius su įvairybėmis, 

po pietų p. Pranas Bus dainų, kumštynių, šo- 
Notrimas, gyv. 24 Broad- kiai iki 1 vai. ryto ir kito- 
way, So. Bostone su p. Te- kių pasilinksminimų. Šo- 
rese Sakovvskaite iš Chel- kiams gros vienas iš žy

miausių orkestrų Naujoje 
Anglijoje. Taigi, suaugu
sieji ir jaunimas ruoški- 
tėsA į šį iškilmingą balių.

Spalių 25 d. š. m. priims 
Moterystės Sakramen t ą 
Šv. Stanislovo (lenkų) pa
rapijos bažnyčioje, 1:30 
vai.

sea.
*

KRIKŠTAS
Spalių 18 d., tapo ap

krikštyta Juozapo ir Ane
lės (Tamulevičiūtės) Sine- 
vičiu mergaitė vardu Judi
ta - Ona. Kūmais buvo Jo
nas Bandzevičius ir Wan- 
da Bush.

i

i į
i■

DARBININKO BALIAUS
RENGĖJU SUSIRINKI

MAS
l

pąieškau vagys užplūdo
MATTAPAN

DAKTARAI
T Tel. So. Boston 0823 

LIETUVIS DANTISTAS 

tDR. M. V; GASPER
I Arti MunicipaI Building 

525 E. Broadway, S. Boston
Ofixo Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.31) Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

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

i

I 
į
i
I 
į 
i

T71s«»<

Sekmadienį, spalių 25 d., 
12:15 vai. vidudienį, Ne
kalto Prasidėjimo Panos 
Marijos par. mokyklos sa
lėje, Cambridge, Mass., į- 
vyks ‘Darbininko’ baliaus 
rengėjų svarbus susirinki
mas. Į šį susirinkimą 

: kviečiami atvykti visi kas 
i interesuotas ‘Darbininko” 
Baliaus pasisekimu. Jame 
dalyvaus cambridge’iečiai 

i ir ‘Darbininko” štabo na- 
I riai. Pranešėjas.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

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

pagal susitarimą.

GRĮŽO p. UŽDAVINYS

Jono Puzono, paeinančio 
iš Daugų miestelio, Aly
taus apskr. Girdėjau, kad 
gyvena Ohio valstybėje. 
Jis pats ar kas kitas ma
lonėkite pranešti šiuo a-l 
dresu: Juozas Zavadskas, 
62 Margin St., Haverhill, 
Mass.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 įąi 6 It uuo 6:30 Iki » v. v.
Seredomls nuo 9 Iki 12 v. diena. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

i Pirmadienį, spalių 19 d. 
grįžo iš New Yorko p. 
Vincas Uždavinys, VVS. 
atstovas tęsti savo prakal
bų maršrutą Bostono apy
linkėje. Grįžo kiek svei
kesnis, bet dar nevisai iš- 
sveikęs.

Trečiadienį, spalių 21 d., 
vakare, p. V. Uždavinys 
kalbės Lietuviu Tautiška
me name, l^ontello.

AUDRA PADARU 
$500,000 NUOSTOLIU 

JAUJOJE ANGLIJOJE

Tel. Trovbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Pereitą šeštadienį, spa
lių 17 d. Naujoje Anglijo
je siautė smarki audra su 
lietumi. Audra išvertė 
daug medžių, telegrapo 
stulpų, išvertė užtvankas 
ir užliejo vieškelius. Pada
rė $500,000 nuostolių.

I

PARSIDUODA Beker- 
nė. Biznis išdirbtas, gera 
vieta. Atsišaukite tuojau: 
528 E. 8th St So. Boston, 
Mass. (20-23)

PASIRINKITE

OUEEN MARY
Pasaulio greiciausiąji 

laivą, savo kelionei
Į LIETUVĄ

Asmeniškai lydimos 

EKSKURSIJOS 
išvyksta iš Xevv Yorko 

per (’herbourga 

GRUODŽIO 2 d. 
GRUODŽIO 16 d.

Tik 4 dien. per Atlantą 
Kita Kalėdų ekskursija 

BERENGARIA
Gruodžio 9 d.

Užsisakykite geriausias vietas 
iš anksto. Informacijų klaus

kite vietos agentų, ar

i

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

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

366 W. Broadway 
So. Boston. Mass.

I

i Schonere Zukunft cituo
ja ispanų katalikų laikraš
čio EI Dobate informaci
jas apie Ispanijos žemės 
politiką. Tas laikraštis pa-, 
skyrė specialų nr. ispanų 

Į agrarinei ir socialinei po- 
i litikai apžvelgti ir konsta
tuoja, kad

Viena iš pagrindiniu priežasčių, 
kodėl daugelyje vietų dabartiniai visų žemininkų. Jiems pn- 

| neramumai persimetė ir į kaimą, 
yra nelygus žemės paskirstymas, 
o dėl to ir smulkiųjų ūkininkų, 
kaimo darbininkų ir samdinių 
nuskurdimas. Paskutiniai rinki
mai aiškiai parodė, kad konssr- 
vatyvmės dešiniųjįj partijos lai
mėjo tenai, kur buvo vidutiniškų 
ūkininkų luomas. Tuo tarpu apy
linkėse, kur vyravo didžiadva- 
riai pergalė daugiausia teko liau
dies frontui. «aVi ninku yra

Dabartinius įvykius lai- (0,47%). Jiems priklauso 
kraštis vadina urbanizmo 4.140.000 ha (21'"< ). Gru- 
kova su kaimu. 16 nulijo- pei per 500 ha priklauso 
nų, arba du trečd. gyven- 6690 savininkų (0,45%), 

o jų rankose yra 5.960.00C 
ha (viso dirbamo ploto 
30'4 ). Kitais žodžiais:
%visų žemės savininkų 

4% valdo daugiau kaip 
64% dirbamos žemės, o 
didžioji masė, visi kiti 
96% teturi tik 36% dir
bamos žemės.
EI Debate, nurodęs to

kią politiką, kaip vieną iš 
neramumų priežasčių, rei
kalauja neatidėliojamos 
žemės reformos, kuria bū
tų patenkinta tauta: pla
ningai išdalyti didžiadva- 
rius, mažažemių sklypus,] 
iš kurių jie negali išgyven
ti, sudėti j didesnes dalis, 
apželdinti dabartines dy
kumas, pravesti tenai van-j 
denį, kad būtų kur nuomi
ninkus ir kaimo darbinin
kus kolonizuoti.

Ar tas sveikas radikalių] 
socialinių reformų balsas! 
bus išspręstas bent dabar, 
po Ispanijos kultūros ir 
žmonių naikinimo?

(XX Amžius)

i

Pereitos savaitės pabai
goje vagys įsilaužė į kele
tą namų Mattapan distrik- 

; te. Mrs. Yetta Pearlman. 
gyv. Kervvin St. pranešė 
policijai, kad iš jos namų 
vagys pavogė $12 pinigais, 
akinius ir čeki vertės 
$3.50. Taipgi apvogė kele
tą kitų nanfi. Vagys buvo 
įsilauž^^’sravykią.'’ 787 A- 
dams St., Dorchester, bet 
pro išmuštą langą nieko 
negalėjo išnešti, nes skylė 
buvo permaža ir jie pabė
go be nieko.

Pereitą savaitę automo
biliais užmušė 14 žmonių; 
12 suaugusių ir du vaiku.

CURLEY IŠTRAUKSIĄS 
KANDIDATŪRA

Adv. Thomas C. O’Brien, 
kalbėdamas šeštadi e n j, 
spalių 17 d. per radio, pa
reiškė, kad jis sužinojęs, 
jog gub. James M. Curley, 
Demokratų partijos kan
didatas i senatorius iš
trauksiąs savo kandidatū
rą ir užimsiąs prez. Roo
sevelto jam siūlomą vietą.

I
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai. kurie skelbiasi "Darbi n ink?" tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės "Darbininke".

Sullivan's Liąuors 

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

SPECIALIS NUPIGINIMAS

1 Kv. 100 Proof Straight 1 m. šen. degtinė $1.25
1 Kv. 90 Proof 1 m. senumo.......................... $1.19
1 K v. Straight Degtinės ................................  98c.
1 K v. La Corona Vyno....................................  50c.
1 Galionas 90 Proof Narraganset degt........ $3.90
y2 Galiono 90 Proof Narraganset degt. $1.95

SPECIALIS PASIŪLYMAS

ČXX.XXXXXXXXXXX\XXXXXXXX

klauso apie 4 milijonus 
ha (20'4 ) dirbamos že
mės.

Tolimesnė kategorija — 
nuo 50 iki 250 ha. Tokių 
savininkų priskaitoma 36. 
227 (2,69%). Jiems pri-i 
klauso 4.040.000 ha 
(20% ). Toliau grupė — 
nuo 250 iki 500 ha. Tokių 
savi ninku yra 6892;

I MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

1

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

vaikams.

Adresas:
98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

I
I

tojų yra kaimuose ir tik 
1 3 miestuose. Ispanija 
turinti 50 milijonų ha že
mės. Joje yra 20 mil. ha 
arba 40'4 , gyvenamos ir 
dirbamos.

Pažymėtinas agrarinės 
politikos atsilikimo ženk
las esąs tas, kad tik 26 
mil. ha, arba 58%, buvo 
apkrauti viešosiomis pa
reigomis. Tame žemės plo
te gyvena 1.455.422 žemės 
savininkai. Iš jų 590.142 
(40,7'4) turi mažiau kaip 
po 1 ha. Jie turi savo ran
kose bendrai tik 295.006 
ma, arba mažiau, kaip 
1,5'4. 670.216 gyventojų| 
(47%) turi mažiau kaip!

I

I

i

$4.50

Croft Cream Ale (buteliais) 
Cremo
Commercial
Danson’s

Į Gal. 100 Proof 1 metų senumo degt.
ALAUS PASIŪLYMAS

(Politiškas Skelbimas)

> • Ž «F -*

ATSIŠAUKIMAS Į 
NAUJUS AME

RIKONUS

šis Prezidento Franklino 
Koosevelt'o atsišaukimas. įkve
piantis drąsos ir tikėjimo i a- 
ieitį. taikomas visiems čia gi
lusiems ir natnralizuotiems A- 
merikos piliečiams, visiems, ku
rie trokšta šviesesnės ateities 
sau ir savo vaikams, visiems, 
kurie meldė ir visada tikėjo, 
kad Amerika turi būti gražios 
ateities kraštas.

Roosevelto vyriausybės žygiai 
teikia darbo žmogui progų turė
ti daugiau patogumų, 'langiau 
poilsio. daugiau laiko džiaugtis 
gyvenimo palaima.

Roosevelto teisingos santvar
kos ir lygybės programa leidžia 
ūkininkui gauti daugiau gerų 
vaisių iš savo sunkaus darbo.

Teisingam protinio dariai žmo
gui. verslininkui (biznieriui), 
Roosevelto politika teikia pasto
vesnes sąlygas, užtikrina saugu
mą. laisvumą, nes jau nebėra 
pavojaus iš netikėtumų ir stai
gių atmainų dėl rizikingos spe
kuliacijos ir finansinių veiks
mų biržoje.

Prezidento Roosevlto kūrybi
nė politika ir Demokratų Parti
jos platformos kilnus žmonišku
mas apsaugoja smulkų kovojan
ti prekybininką nuo turtuolių 
ir finansinių milžinų, kurie 
stengiasi viešpatauti ir skriaus
ti smulkins prekybininkus.

Dabartinė vyriausybė pradė
jo ir; toliau vykdys senąsias 
žmonijos svajones ir patenkins 
tuos, kurie trokšta, kad Ameri
koje būtų įvestas socialinis tei
singumas ir tiktas žmoniš
kas draugiškumas, socialine 
apdrauda, pensija senatvėje, 
vaikų darbo panaikinimas, svei
katos apsauga, švietimo pra
plėtimas, bankų indėlių (sutau
pą) apdrauda, namų ir nami
nės apyvokos apsauga ir kad 
būtų išleisti kitoki panašūs pa
žangūs ir žmoniški 'įstatymai 
visuomenės gerovei, kuriuo* su
manė ir pataria dabartinė vy
riausybė.

Visi čia gimę ir naturalizuoti 
Amerikos piliečiai, kurie trokš
ta gerovės Amerikoje, galės len
gvai nuspręsti, ką turi daryti 
rinkimų dieną, 1936 m. lapkri
čio 3 d. Nesvyruodami ir su 
tvirtu pasiryžimu Jie visi, mi
lijonai jų. vėl išrinks daburrtni 
Prezidentą Roonereltą ir Vice- 
prezidentą Gamerį. didžiuosius 
demokratų vadus.

I'.

i I

TEN, KUR ŠEIMOS G AL 
VA — ŽMONA

j Tur būt, niekur nėra mo
terims taip gera, kaip Su
matros saloj, Indijos van
denyne. Ten visos šeimos 
galva ne vyras, bet žmo
na. Visas namų turtas pri
klauso tik žmonai, o vyras 
džiaugiasi tik tuomi. kad 
gali rūpintis jos gerove, 
vyrai ir žmonos ten gyve
na atskiruose namuose ir 
pasimato tik retkarčiais... 
Vaikai pasilieka ligi 4 me
tų pas motiną, o vėliau 
prie tėvo.

Vyrui mirus, našlė mo
teriškė prie savo namo 

į pastato ilgą su vėliavėle 
lazdą ir tol neteka, kol vė
jas nesudrasko vėliavėlės. 
Bet kadangi be vyro vis 
sunkiau gyventi, tai naš
lės paprastai kabina to
kios medžiagos vėliavėles, 
kurias vėjas kuo greičiau-’ 

i šiai sudrasko...

. Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininko” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke".

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

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

į juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

GRABORIAI
S. BARASEVičIUS IR į

SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadvvay, So Eoston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ame3 St., Brockton, Mas3.
Tel. Brockton 390

Gyven. vieta z 838 Itorchcster Avė. 
Tel. Columbia 2537

I

JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

I
I

NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtXXXy

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

I



Autradieuis, Spalių 20 d., 1936 DARBININKAS 3.
iVilnius ir Musų Kompozitoriai

Ga! kas mano jog mūsų iodiją, kur klbama “Lietu- 
kompozitoriai yra atsito- va ir Žemaitija, Tu, turi 
linę nuo gyvenimo ir kuria Vilniuj’ Marija...” 
tik tokios rūšies veikalus,! A. a. kun. Brazys yra 
kurios ateina mintyn. At- parašęs mažą kantatą Vil- 
rodo lig jie neseka dides
nių tautos pergyvenimų. 
Taip nėra, bet tą nesenai 
teko sužinoti, kuomet iški
lo klausimas tuo . reikalu

VISUOMET MODELIAI

niaus garbei. (Tebėra ran
krašty).

Daugiausiai pasižymėjo 
Amerikiečiai arba vėliau 

—_____ ___ ___  _____  atkeliavę Amerikon. Čia
kelius kartus muzikų tar- jų visa eilė: A. Vanagai-! 
pe. Vieni reiškė nuomonę tis — “Ei, pasauli! Mes be 
prieš, kiti — už, nei vieni. Vilniaus nenurimsim!” ir 
nei kiti neturėjo rimtų ar-į “Vilnių trauk!” — dainos 
gumentų. Kad tas dalykas 'chorui.
būtų aiškus, nutariau atsi- A.a. J. Žemaitis — “Vii-į 
kreipti į mūsų muzikos is-, niaus kalneliai”. J. Gižaus-! 
toriką J. Žilevičių, kad ga- kas — “Vilniaus? Sonplis”! 
vus rūpimu klausimu jo Į kantata, 
nuomonę. Gavęs jo nuo- nių dalykėlių, 
monę paremtą faktais, čiaįnau, čia nesvarbu”... 
ją stengsiuos pareikšti su-: 
trumpintoje formoje.

Anot J. Žilevičiaus nuo-, 
monės, nesą buvę paskuti-į 
niaisiais amžiais didelių Į 
tautose įvykių, kad kom
pozitoriai nebūtų muziko- j 
je juos įamžinę. Visos tau-! 
tos turi savų kompozito-! 
rių sukurtų veikalų, kur 
ištisas istorijas apima. 
Pav.: latviai turi operą, 
kurioje atvaizduoja tautos 
kovas už nepriklausomy
bę. Bolševikų kompozito
riai artimai dalyvauja ko
munistiškose idėjose. Mu
solinio, Hitlerio idėjos 
taipgi jų idėjos kompozi
torių yra muzikoje plati
namos. Lietuvos nepri
klausomybės kovose mūsų 
kompozitoriai rašė prie 
patriotinių tekstų muziką 
ir kėlė pasiryžimą. Mūsų 
didis kompozitorius Sas
nauskas savo kantatoje 
“Broliai” garsuose atvaiz
duoja kaikuriuos mūsų 
tautos istorijos bruožus. 
Vytauto metais mūsų kai- 
kurie kompozitoriai sukū
rė tam pritaikintus kūri
nius. Šiaip gyvenime jie 
irgi daug veikalų prirašo 
įvairiems reikalams pri
taikintų, pav.: kariuome
nės dainų, skautams, mo
kykloms ir kt. Ypatingai 
mūsų kompozitoriai Vil
nių turi arti širdies ir jo 
reikalams yra gana plat’ 
literatūra susidariusi. Čia 
paduodu J. Žilevičiaus lai
ško ištrauką.

“Pirmutinis muzikoje a- 
pie Vilnių pasireiškė mūsų 
mylimas komp. Č. Sasnau
skas kantatoje “Broliai”. 
Vienoje vietoje jis įveda 
Aušros Vartų giesmės me-

Vilniaus Senelis
Dar yra mažes- 

kurie ma-

P0WE> SEALED IM • • TROUBLE LOCKEO QBT

Kaip toliau matysime, 
kad daugiausiai Vilniaus 
reikalams yra parašęs 
pats J. Žilevičius.

“Pirmutinė parašyta 
mano buvo “Vilniaus!” 
kuri labai populiari Lietu- 

1 vos choruose ir kariuome
nės orkestruose perdaryta 
į maršą. Originalas para
šytas mišram chorui. A- 
merikoje mažai dainuoja
ma, nes ji per sunki. Vyrų 
chorui “Į Vilnių!” dar 
rankrašty, bet Lietuvoje 
buvo keletą kartų koncer
tuose dainuota. Kantatoje 
Vytauto garbei, kurią pa
rašiau prie Jakšto žodžiu 
yra labai smarkių ir įspū
dingų vietų. Pav.: “Vytau
te, tavo Vilnių štai plėši
kas laiko užgrobęs kruvi
nuos naguos... Galiūne, 
mesk jiems savo prakeiki
mą, to jųjų dienos būna, 
kaip naktis, tegu neranda 
niekad atleidimo, tęsie jų 
pelnas - gėda, pražūtis!” 
Tiems žodžiais ir muzika 
vaizdžiai pritaikinta. Vei- 

■ kalas sunkus ir didelis. 
• Buvo Chicagoje keli metai 
; atgal išpildytas “Dainos” 

choro keletą kartų. Lietu
voje - Dotnuvos Akademi
joje. Mažesnė kantata Ste
ponaičio žodžiams. Ten y- 
ra užbaigoje malda sekan
čiu tekstu: “Maldaujam 
atvėrę krūtines, padėk 
mums kovoje Visagalis! 
Lai būna laisva mūs sosti
nė...” Na, o pats didžiau
sias, tai muzikalinis sce
nai veikalas su 12 dainų 
chorui, solo, trio — “Už 
Vilnių!” prie Steponaičio 
žodžių. Manau nereikia 
skųstis tuo reikalu, tik 
reikėtų gerų norų, patrio-

* Nepasiduoda... Westinghouse ir TIK Westing-house 
visuomet turėjo ir turi aklai uždarytą - antspauduotą 
mechanizmą VISŲ modeliu. Mechanizmas Westinghou- 
se šaldytuvu padarytas po daugelio metą inžinierių pa
tyrimo ir bandymu. DAUGIAU PUSĖ MILIJONO 
vartoja Westinghouse šaldytuvus ir džiaugiasi ją pro 
duktingumu... ekonomiškumu ir maisto apsaugojimu. 
Pirm negu pirksi šaldytuvą, pasiteirauk ir patirk 
smulkmenas apie Westinghouse Valungraph.
TIK WESTINGHOUSE 
SIŪLO -JUMS VISUS 

PARANKĖMIS
1 Only e«>tinghouse Ras al
fe ays had hermetically-sealed 
units in all models. 2 First 
to offer Five-Year Protection 
O\ ALL MODELS. 3 Only 
refrigerator with fast-freez- 
ing Sanalloy Froster and 
Eject-o-Cube Ice Trays. 
-1 Exclusive Built-in ^atch- 
nian ... insures continuous 
l'ood protection. 5 AU-steel 
cabinets ... for longer life, 
lower cost operation, safer 
food storage. O Full-powered 
... to meet extreme condi- 
tions without forcing mecha- 
nism beyond capacity. 7 
Ten-year economy ... con- 
firmed by actual perform- 
ance record-į.

*•?
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UNIONELECTRICALSUPPLYCo.dnc.1
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

V

Kun. Dr. J. B. Končius.

Amerikos Liet. Katalikų Apšvietos 
Dr-ja “Motinėle”

mokslas yra labai aukštai 
pastatytas, nes Vytauto 
Didžiojo Universitetas y- 
ra lygus žymesniems Eu
ropos Universit e t a m s. 
Baigusieji Lietuvos Univ. 
mediciną, teises, pedago
giją ir kitas mokslo šakas 
gali Amerikoj praktikuo
ti, tik reikalinga išlaikyti 
valstybės egzaminus. A- 
merikos lietuviams —stu
dentams ir savo lėšomis 
apsimoka vykti į Lietuvos 
Universitetą mokintis, nes 
šiame krašte tik už vienus 
metus universitete atseina 
apie $1000.00, o Lietuvoj į 
3 metus tik tiek atsieitų į- 
siskaitant net kelionės iš
laidas. Dr-ja “Motinėlė” 
yra nusistačiusi sukelti 
daugiau lėšų ir ketina pa
siųsti į Lietuvos Universi
tetą ne tik vienuoles — 
mokytojas, bet ir šiaip 
pasauliečius studentus bei 
studentes. Mūsų organiza
cijos siekimas: išauklėti 
sau susipratusių lietuviu 
inteligentų Amerikoj, kad 
jie būtų vadai mūsų vi
suomenės veikime patrio
tinėj kriptyj ir, kad jie, 
reikalui esant, gintų Lie
tuvos ir lietuviu reikalus 
šio krašto valdžios ir vi
suomenės akyse. Juo dau
giau turėsime susipratu
sių lietuvių inteligentų, 
tuo geriau apginsime savo 
teises. Todėl dvasiškiia ir 
susipratusi katalikiškoji 
visuomenė privalo remti 
prakilnius “Motinėlės” du
jos siekimus ir kiekvie
nam reiktu į ią isirašvti. 
Nario mokestį į metus 
moka: Pilnas narvs — 
$10.00; šelpėjas — $5.00.

Nario mokesčius reikia 
siųsti iždininkui, Rev. N. 
Pakalnis. 259 North 5th 
Street, Brooklyn, N. Y.; 
*ravęs pinigus prisius pa
kvitavimą.

BELGUOŠKATALIKU 
KONGRESAS

Kolegijos Rėmėjų Seimas
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų metinis seimas 

paprastai įvykdavo Kristaus Karaliaus šventėje. Ka
dangi tą dieną Blaivininkų Sus-mas pasiskubino pa
skelbti savo seimą, tai mūsų organizacijai teko ieško
ti kitos dienos.

Šiuomi Kolegijos Rėmėjų organizacijos seimui 
skiriu Lapkričio Antrąjį Sekmadienį — 8 Dieną. Sei
mas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10 valandą 
ryte kolegijos koplyčioje; posėdžiai įvyks 2 valandą 
po pietų kolegijos auditorijoje.

Visi Naujosios Anglijos ir Rytinių Valstybių Ko
legijos Rėmėjų Skyriai yra nuoširdžiai kviečiami pri
siųsti skaitlingus savo atstovų būrius į Seimą. Išgir
sime Seime įvairių skyrių pranešimus apie jųjų dar
buotę, centras arčiau supažins organizacijos atstovus 
su nuveiktais darbais ir numatytais naujais užsimo
jimais ateinantiems metams.

Visus Kolegijos Rėmėjus ir Prietelius nuoširdžiai 
kviečiu kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame metinia
me Seime.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

JAU 5000 UŽSISAKĖ ŠV. RAŠTAI
Visi skubinasi užsisakyti šv. Raštą per “Žvaigždę”. Jau 5000 

užsisakė. Kas jau turi laikraštį “Žvaigždę”, tik prisiunčia 50c., o 
kas naujai užsisako atsiunčia už “Žvaigždę” $1. o 50c. už Šv. Raš
tą. tai viso $1.50 ir gauna per metus nepaprastai gražų Jėzaus Šir
dies laikraštį “Žvaigždę” ir Šv. Raštą, susidedantį 4 Evangelijų 
knygų. Apaštalų Darbų, 14 Šv. Povylo laišku. Apreiškimo Knygos, 
šv. .Jono, šv. Petro, šv. Judo laiškų, žodžių, visą Naujo Testamen
to šventraštį, kuris ypač šiais laikais turėtų rastis kiekvieno kata
liko grinčioje. Atskirai perkant toji knyga (800 puslapiu) kainuo
tų gana brangiai, o prie “Žvaigždės”, tik 50c. Užsakymus siųski
te šiuo adresu: Rev. J. Bružikas, S. J., 259, N. 5th Str., Brooklyn, 
N. Y.

“Motinėlės” dr-ja yra 
viena iš seniausių kultūri
nių organiazcijų Ameri-

XXXXXXXX\\XXX\XXX>

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

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

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5 4334

BOSTONO APIELTNKBS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
ja* Ir Distributorlus CHARLES WAYSHVTLLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir aludėmn. Saukite; Ded. 1731.
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tizmo ir pasišventimo, c 
dainuoti yra kas”.

Tiesa. Daug panašių da- 
iykų turime ir kitiems rei
kalams pritaikintų. Nesu
prantama kodėl bijomasi 
specialiams reikal a m s, 
specialius ir veikalus at
likti. šlikštu ir skauda da
rosi nuėjus į tautinius mi
nėjimus, kur susikaupia
ma prie rimtų kalbų, o tuo 
tarpu choras ar solistai 
‘džiokus’ krečia, apie mei- 

į lę dainuoja arba komedi- 
jėles vaidina. Toks elgesys 

; įžeidžia lietuvio sielą. A- 
teityje organizacijos reng
damos tautinius minėji
mus, turėtų programų pil- 
dytojams pastatyti sąlyga 
veikalų pildyme.

Kadangi šis klausimas 
senai kaikuriuos visuome
nės veikėjus įdomavo, ta
me tarpe ir mane patį, įsi
drąsinęs pateikiu šią žinią 
visuomenei. Tuo pačiu ma
tome, kad mūsų garbingi 
kompozitoriai eina žinsg- 
nis žingsnyn su tautos 
sielvartomis, tik reikia su 
jų kūryba susipažinti. Mū
sų programų rengėjai tuo
syk nevers kaičios mūsų 
kompozitoriams, būk jie 
nieko nerašą.

V. Garbegynis.

kos lietuvių katalikų gy
venime. Ši organizacija 
jau gyvuoja virš 30 metų, 
per tą laiką išleido aukš
tus mokslus Amerikoj ir 
Lietuvoj keliašdešimts žy
mių asmenų. Dabartiniais 
laikais “Motinėlė” Lietu
vos studentų nešelps, nes 
įsisteigus nepriklausomai 
valstybei ir turinčiai savo 
universitetą be mūsų pa
galbos užtektinai išsiauk- 
lėja sau inteligentų ir va
dų. Lietuvos valdžia ir vi
suomenė privalo visokiais 
būdais mums gelbėti, kad 
galėtume sau išauklėti pa- 
trijotų, lietuvių organiza
torių, veikėjų ir auklėto
jų — mokytojų, kurie pa
laikytų lietuvišką patrio
tizmą, tą gražią kalbą, ku
rią čia gimusios kartos, 
daugumoj, jau menkai te
moka. Lietuvos valdžia, 
mūsų dr-jai prašant, pa- 
liuosuoja mūsų stipendija- 
tus(tes) nuo mokesčio už 
mokslą Vytauto Didžiojo 
Universitete. Pragyveni
mas Lietuvoj yra gan pi
gus: vienam studentui už 
maistą metams užtenka 
$120.00; knygoms išeina 
apie $30.00; kelionės išlai
dos į Lietuvą ir atgal apie 
$300.00. Aukštąjį mokslą j 
tris metus “Motinėlės” sti- 
pendijatas(tė) gali baigti 
Liet. Universitete už $750 
00. Lietuvos Universiteto

Šiomis dienomis įvyko 
šeštasis Belgijos katalikų 
kongresas. Kongreso dar
bų tvarkoje svarbiausia 
vieta skirta nagrinėti 
klausimą apie katalikybę 
ir dabartinius laikus.

Žymūs mokslininkai ir 
aukšti Bažnyčios asmenys 
tame kongrese yra pareiš
kę tokių minčių.

Kardinolas van Roey sa
vo kalboje pabrėžė, kad 
sergančią šių dienų mūsų 
visuomenę tegali pagydy
ti amžinieji Katalikų Baž
nyčios principai. Gydymo 
reikalingos religinė, kul
tūrinė ir socialinė sritys.

Teisės profesorius G. 
Brom nurodė, kad šian
dien Europai pavojus iš 
jos pačios klaidų. Panieki
nimas doros principų ir 
komunizmo bei naciona
lizmo (tai yra perdėto 
tautiškumo) obalsiai gra
sina sunaikinti visa, ką 
amžiais kultūringas žmo
gus sukūrė. Jiem nėra ne
liečiamų dalykų.

Advokatas Veldekens iš
rodė, jog tada, kai valsty
bė sau perdaug teisių sa- 
vinasi, užgniauždama as
mens gerąją veiklą, tai ro
do žmonijos grįžimą į pa
gonybę. Jo išmanymu tik 
šitokia pažiūra į žmogų y- 
ra tikra: ne žmogus yra 
valstybei, bet valstybes 
sukurtos žmogaus labui, o 
žmogus Dievui.

Socialinės globos minis-į 
teris Dupong nurodė, kad 
klasių kova, kurią žadina 
socializmas ir komuniz
mas, nieko gero žmonijai j 
duoti negali. Reikia taip 
šiuos reikalus tvarkyti, 
kad vietoj klasių kovos at
sistotų luomų taika ir san
tarvė, bet toji taika turi 
būti padaryta taip, kad 
didesnis teisingumas įsi
gyventų ir kad kiekvienas, 
kuris dirba, turėtų ir įco 
valgyti. Yra nežmoniška, 
kai vieni badauja, o kiti 
didžiausius produktų kie
kius sunaikina. Tai baisi 
netvarka. Šį reikalą su
tvarkyti teisingai ir nau- į 
dingai tegali tie, kurie su
pras balsą popiežių, jų ra
štuose pareikštą. Tai pri
valu pirmon galvon įsidė
mėti katalikams.

SOVIETUOSE MALŠI
NAMI NERAMUMAI

“Journal de Gereve” iš 
oficialių SSSR šaltinių 
praneša, jog žemės ūkio

komisaro padėjėjas Mura- 
lovas atleistas, o jo vieton 
paskirtas Demčenko.

To rimto šveicarų laik
raščio žiniomis,

stiprios Sovietų karo 
pajėgos iš Gudijos pa
siųstos į Ukrainą ūki
ninkų maišto malšinti.

Kitos kariuomenės dalys 
siunčiamos į Gruziją ir A- 
zerbeidžano. Ūkininkai su
iminėjami tūkstančiais; 
jie gabenami į šiaurės sri
tis ir ten bus panaudojami 
geležinkeliams tiesti.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Palaukit SOU-th Boston 4147

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

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

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 Broadway, Tel. SOŪ 3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

METUVOS DUKTERŲ DR-JOS *V. JONO EV. BL. P Ai ALPINĖ 
PO GLOBA MOTINOS SV0. DRAUGIJOS VALDYBA

^rmlnlnkė — Eva Markstenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mana. 

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maaa. 
crot. RaAt. — EUsabeth Ovalia,

111 H. St So. Boston, Mass. 
Tel. SOŪ Boston 9282 

tHn. RaAt. — Marijona Markonlntė, 
29 \Vhlpp1e Ave„ Roslindale, Mase.

Tel. Parkway 0558-W 
'idinlnkė — Ona Staniui lutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
rvarkdarė — Ona Mlaglrdlen®,

1512 Colnmbla Rd., So. Boston, Mana, 
taaos Globėja — B. JanuAonienė,

1426 Colnmbla Rd., So. Boston. Mana 
' >rauglja savo susirinkimus laiko kas 

antra utarninkg mėnesio.

Pirmininkas Juozas Avagždys, 
601 6th St, So. Boston, Mase. 

Vlce-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Maso. 

įTot. RaAt Jonns Olineckls,
5 Tbomas Pk.. So. Boston. Mase. ’ 

Fin. RaAt. Aleksandras IvnAka,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tulelkis,
109 Bowen St., Eo. Boston, Mase. 

MarAalka Jonns Zaikls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldlenĮ kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492

E. 7th St., So. Boston, Mass.

7:90 vai vakare, pobstnyrinėj sve
tainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rsStinlnks-
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save. Bažnyčia reikalauja 
ne tik teisingumo savo ar
timui, bet ir meilės, be ku
rios teisingumas socialinių 
ydų nepašalina.

Ir kada ištroškę valdžios 
ir svetimu darbu savo tur
tų padidinimo žmonės ė- 
mė nusikratyti Bažnyčios 
įtakos, kada iš gyvenimo 
pradėjo stumti Kristaus

mokslą, darbo žmonių bū
vis smarkiai pablogėjo, o 
socialiniam gyveni m u i 
nuolat gresia kataklizmos 
pavojus.

Tik Kristaus mokslas, 
kurį skelbia Bažnyčia ir 
kuris parodo tikrą darbo 
vertę, gali pasaulį išgelbė
ti. Rapoliukas.

“D.”

o da keisčiau gyntiesi 
ruošiasi. Pasak jų, di
džiausia Amerikos katali
kų nelaimė yra tame, kad 
tiek daug ir visokių kata
likų čia esama. Ant tų pė
dų, girdi, reikia juos su- 
anglint. O kai mes visi bū
sim vien tik katalikai, o 
ne. kas kita, — kas prieš 
mus!

Juokai! Prancūzijoj nė
ra nei lietuvių, nei palio
kų, nei slavų, nei italų ka
talikų, o vien tik prancū
zai, o vienok kas pasida
rė? Meksikoj taip pat. 
Maskolijoj ir gi. Na, o Is
panija ant kiek katalikiš
ka, ant tiek ir ispaniška. 
Nei lietuviai nei kiti jiems 
panašūs po ranka nesive
da. Žiūrėk, kas dedas ten!

Kaip tik priešingai. Baž
nyčia buvo, yra ir paliks 
tik ten laiminga, kur jos 
šeimon visokios tautos įei
na. Jau net ir Amerikoj 
Bažnyčiai kur kas pras
čiau būtų, jei jos pastogė
je vien tik vienos rūšies 
katalikai vyrautų. Kitaip 
sakant, lietuviai ir kiti ka
talikai šičionai ne tik, kad 
nieko blogo Bažnyčiai ne
daro, betgi ją da apgina ir 
tvirčiausią užvėją sudaro. 
Žodžiu, laukti galo jiems, 
tai reiškia, laukti galo ir 
pačiai Bažnyčiai. Ir dėl to 
budresni katalikai ameri
kiečiai negązdina lietuvių 
ir kitų visokiomis nevyku- 

; paskalomis, kad 
tu r bū- 

latinų kal-

tai ir žemės dirbimas. 
Prie vienuolynų buvo mo
kyklos, įtaisyti sodai, žu
vų tvenkiniai ir k. Vienuo
lyno viršininkai patys aiš
kino sodininkystės ir že
mės dirbimo naudą. Vie
nuolynai buvo mokslo ir 
auklėjimo centrai, žemės

I

$4.00
$5.00
$2.00

South Boston, Mass. 
Telephone SOUth Boston 2680

Roosevelto “Komunizmas”

Žmogus darbui sutver
tas. Iki Kristaus betgi 
darbas buvo bausmės ir 
pažeminimo ženklas. Dir
bo tik vergai, kurie netu
rėjo žmogaus teisių, nei 
vardo. Kristus darbą iš
aukštino ir padarė visų 
žmonių priederme.

To išaukštinimo darbas dirbimo pavyzdžiai, meno 
įgijo iš Kristaus mokslo ir 
Jo pavyzdžio.

Kristus atėjo į pasaulį 
skurdžioj kūtelėj. Jis var
gsta darbo ir neturto var- 

i gą. Dirba amatininko dar
bą prie varstoto.

Kristus nepaisydamas i 
i giliai įsišaknijusios darbo j 
paniekos, savo gyvenimu 
rodo darbo vertingumą. 
Kristus norėjo, kad visur, 
kur tik bus skelbiama E- 
vangelija. žodžiu ir darbu 
būtų pabrėžiama, kad Die- 

į vo Sūnus gyveno žemėje 
savo rankų darbu.

Bažnyčia, eidama savo 
Kūrėjo pėdomis ir klausy
dama Jo žodžių, visados 
turėjo ir turi prieš akis 

1 šūkį: melskis ir dirbk!...
Visa praeitis rodo, kokią 

gilią vagą yra išvarius ir 
tebevaro Bažnyčia visuo
meninio, socialinio bei 
kultūrinio gyvenimo dir
vonuose.

Mirus Teodosijui Didžia
jam 395 m. prasidėjo tau
tų kilnojimasis. Viena po 
kitos, kaip pavasario upių 
vanduo, veržėsi barbarų 
tautos į kultūringąją Eu
ropą. Užėjo, paėmė viską,

v •

Politiškieji Roosevelto oponentai daug kalba a- 
pie jo “komunizmą”. Jie prilygina Roosevelto sukur
tąją “Naująją Tvarką” (New Deal) prie komunisti
nės sistemos. Tačiau ištikrųjų tai čia tik išorinis pa
našumas, daugiausiai toks, kad abiejose sistemose 
vartojama daug sutrumpintų žodžių — pas bolševi
kus: Če-ka, GPU, Sovnarkom, Komintern, Komsomol, 
CK ir nesuskaitoma daugybė kitų. Naujoji Tvarka, 
taip pat mėgsta žymėti vardus tik pirmomis raidėmis 
— NRA, WPA, CCC ir t.t. Tie sutrumpinimai bolše- 
vikijoj tiek įėjo madon, kad juos mėginama įvesti į 
kasdieninius pasikalbėjimus. Pavyzdžiui, į Stalino 
kanceliariją įeina komisaras ir sako “cik”. Stalinas 
jam atsako “ps”. Atrodo, kad čia lyg būtų paukščių
kalba, bet juodu kits kitą supranta: čik reiškia “čest' 
imicju klaniatsia” (turiu garbės nusilenkti), gi ps —i 
“prosu saditsia” (prašau sėstis). Čia, žinoma, tik liu- 
moristika, bet, iš viso, dviejų sistemų palyginimas iš 
humoristikos ribų neišeina.

Naujoji Tvarka bolševikų akyse yra grynai ka
pitalistinė sistema. Pradžioje lyg atrodė, kad ji pa
mėgdžioja komunizmą, ir nutraukė žmonių dėmėsi 
nuo tikrojo komunizmo, už ką' bolševikai savo laiku 
labai širdingai Rooseveltą koliojo. Dabar jų taktika 
atsimainė. Jie supranta, kad jei Rooseveltas bus iš
rinktas, tai komunistams yra vilties kiek ilgėliau pa
buvoti Amerikoje kaipo legališkai partijai. Gi^ jei į^?ado"gero,ro ko ne^lė- 
Landonas užimtų prezidento sostą, tai pirmas jo žing- jo paįmti, tai sunaikino, 
snis būtų — nutraukti santykius su Sovietų Sąjunga, sudegino. Meno brangeny- 
Stai dėl ko komunistai ir remia Rooseveltą. Šiaip jau bės, mokslo dalykai buvo 
jų akyse Rooseveltas yra toks pat kapitalistas, kaip niekais verčiami.
Landonas ar Hooveris. Kas barbarų buvo su-

Beje, bolševikai prikiša “Darbininkui”, būk tai į griauta ir sunaikinta, tas 
jis meluojąs pareikšdamas, kad sovietai remia Roo- vėl buvo atstatyta darbš- 
seveltą. Bet juk toks buvo Maskvos įsakymas. Ar mū-, čių Bažnyčios sūnų j— 
sų bolševikėliai to nežino, ar jie vėl melagystėmis no
ri išsisukti? Melas tai įgimta bolševikų ypatybė ir 
•Rusijoj ir svetur. Apie du žymiausiu sovietų valdžios i 
laikraščiu “Pravda” ir “Izvestija” (“Tiesa” ir “Ži-! 
nios”) patys‘rusai sako: “v Pravdie niet Izviestij, a 
v izviestijach niet Pravdy” (Tiesoje nėra žinių, o ži
niose nėra tiesos).

Rooseveltui dar prikišama, kad jis noriai klauso 
jaunų patarėjų, kurie ryškiai pasižymi komunistine 
kryptimi. Sunku įspėti, kokiais sumetimais jis tai da
ro. Gal nori iš jų iškvosti komunistų taktiką, kad pa
skui sėkmingiau galėtų prieš komunizmą reaguoti? 
Kokios ten bebūtų išorinės Roosevelto “simpatijos” 
komunizmui, tačiau nieku gyvu negalima įtarti, kad 
Amerikos Prezidentas mėgintų savo krašte įvesti ko-

ir amatų prieglaudos. Iši 
vienuolių tarpo išaugo 
daug žymių mokslininkų, ‘ 
kurių darbus ir šiandieną 
visi brangina. Pav.: Ber-j 
toldas iš Gusmao, vienuo- 

t lis, dar prieš brolius 
I Montgolferus bandė keltis 
lį orą su balionais. Kanau
ninkas Kopernikas pagrin
dinai pertvarkė astrono
mijos mokslą. Bertoldas 
Juodasis, vienuolis, išrado 
paraką. Tas viskas pasiek
ta kruopščiu, nenuilstamu 
darbu.

O kiek naudos atneša 
pasaulinė ir kiek darbo jė-! 
gų įdeda Bažnyčia savo 
vedamose misijose stab
meldžių kraštuose? Seniau 
misijonieriai tik skelbda
vo Evangeliją. Šiandien 
misijos įgavo naują for
mą. Dabar misijos paėmė 
visą labdarybę ir mokslą 
į savo rankas. Misijonie
riai vyksta į pagonių kra
štus ir su savim vežasi a- 
gronomus, mūrininkus, in
žinierius, technikus, mo
kytojus ir gydytojus. Stei
gia bendro lavinimo ir a- 
matų mokyklas. Prieglau
das, ligonines, vyrų moky
klas veda vyrai, mergai
čių — vienuolės. Misijo
nieriai darbo ir vargo ne
bijo. Nuo persekiojimų ir 
žudymų nebėga. Jie savo 
gyvybę ir .jėgas aukoja, ir 
jų darbo vaisiai tiesiog 
neįkainojami. Tokios dar
bo sąlygos kitiems būtų 
nepakeliamos, baisios, o 

1 Bažnyčios nariai savo 
į kantrumu, meilumu nugali 
visas kliūtis.

Daug darbo ir pasiauko
jimo parodė Bažnyčia ko-į 
vodama už darbininkų tei- ka kūdikystei; Garbinga 
sės. Skelbdama visų žmo- _ jaUnystei; Sopulinga— 

ar malda, nių moralinę lygybę, Baž- senatvei... Berods, kuomet 
liepia kiekvieną nors Bažnyčia gal tas vi-

Morkus

Iš Po Mano Balanos
— Uolesniam Rožantėlioi 

mylėtojui ne kartą gana 
, sunkoku išsivaizduoti sau, 
dėl ko .ražantėlio poterėlis 
prasideda su trimis pote- 
rukais? Tai yra, ką jie 
trys reiškia?... Kadangi i- 

iki šiol Bažnyčia galutino 
atsakymo nedavė galima 
pakartoti nuomonės kitų, 
o paskui pridėti ir saviš- 
kią... Kažkam išsižiūri, jog 
pirmieji trys rožantėlio 
poterukai atstovauja Šv. 
Trejybę. Reiškią, — Tėvą, 
Sūnų ir Dvasią. Kiti mena, 
kad jieji primena tris Ma
rijos privalumus: — Duk
tė Amžinojo; Motina Sū- 

• naus; Numylėtinė Dva
sios. Taikosi ir tokių, ką 
sako, jog tai tik papras- 

! tas pamaldumo atgarsis. 
Litanijose, sako, turim 
tris kart Dievo Avinėlį... 
Mišiose tris kart Šven
tas... Didžiuma mezga 
juos su trimis dorybėmis, 
tai yra, Tikėjimu, Viltimi 
ir Dievo baime. Dažniau
siai, rodos, taip ir kalba
ma. Kiti spėliojimai visiš
kai nuošaliai paliekami. 
Tai taip galvoja kiti. Na, 
o kągi pasakysim mes?... 
Mums išsižiūri, kad trys 
pirmieji rožantėlio poteru
kai labai nuosekliai žmo
gaus amžių nupiešia. Reiš
kia, Kūdikystę, Jaunatvę, 
Senatvę. Kitaip sakant, 
jieji esti lygūs visoms ki
toms rožantėlio dalims, 
būtent, Linksmai, Garbin
gai ir Sopulingai. Ištikrų
jų, Linksma, labai atatin- 

; Garbinga

Ne

Vincą Uždavinys.

Kryžių Zemeje
Laisvai aprašyti tikri faktai

(Tęsinys)
Ir Nevašių švento Kazimiero draugijos sky

rius sumanė pastatyti šventąjį Kryžių šventai
siais Kristaus metais. Padaryti taip, kaip pa
ragino Vilniaus arkivyskupas, kaip nutarė Ka
talikų Akcijos susirinkimas Lydoje.

Nevašiečiai kryžių pastatė, lietuviai būdami 
lietuviškom tautiškom spalvom nudažė ir lie
tuvišką parašą padėjo ir pašventino. Tik len
kui broliui kažin kodėl šis kryžius nepatiko ir 
policijos agentai Vladas Žemaitukas, Jonas 
Paškevičius ir Stasys Žemaitukas daugelio 
žmonių akyse, nei valandai laiko kryžiui ne
stovėjus, išvertė kryžių žemėn, nugriovė ir ko
jom paspyrė... “Kristaus kančios paveikslas ir 
išganymo simbolis purvyne...”

Lietuviai pasiskundė tuojau brolių lenkų 
prokurorui Lydoje, bet jokio atsakymo, ne tik 
užtarymo negavo.

Ir guli kryžius purvyne. Guli visą pusmetį 
niekeno neliečiamas, tik lietaus suplaktas ir 
gyvulių apmindžiotas. Tik po pusės metų vėl 
tie patys trys policijos agentai gulintį žemėje 
kryžių pusiau perpiovė...

■ vie
nuolių. VI šimt. buvo Į- 
kurtas benediktinių vie
nuolynas. Žinodami, kad 
tinginiavimas yra visų 
nuodėmių pradžia, jie įsa
kė, kad kiekvienas vienuo
lis turi visada kuo užsiim
ti: ar mokslu, 
ar rankų darbu. Rankų nyčia 
darbas buvo menas, ama- žmogų gerbti, kaip patį sas nuomones nuošalin pa- 

I žers, o visai ne tikėtas pa- 
munizmą. Jei tuo priekaištu norima Rooseveltui dau- Į garsįns Taį vienok ta 
giausiai pakenkti, tai tik iš to vieno galima suprasti, mintis, jog Rožantėlis yra 
kaip komunizmas Amerikoje nepopuliarus. Roosevel- geriausias ir smagiausias 
tas būtų tikras politiškas kūdikis, jei to nesuprastų, pamaldumo būdas, visus 

1 amžius prabus.

i 
!

K.

Lietuviams nevašiečiams atrodė, kad tai jų 
širdį kas pusiau perpiovė ir jie susirinkę iškil
mingai sukalė, sustiprino geležimis ir vėl pa
statė. Tik neilgai kryžius stovėjo. Policijos at
siųsti Žemaitukai ir Paškevičius vėl kryžių nu
vertė ir lietuvišką parašą išskuto...

Lietuviai vėl pasiskundė prokurorui, bet 
prokuroras bylą numarino. Nesvarbi jam lie
tuvių byla, nesvarbus jų skundas.

Jei prokuroras jų skundo neklauso, tai krei
piasi lietuviai į Lydos miesto teismą skųsda- 
mi piktadarius už svetimo turto sunaikinimą. 
Nors čia teisme ir liudininkai kaltę įrodė ir 
patys kryžiaus niekintojai prisipažino, kad 
taip padarę, bet save didvyriais už tai laiką, 
nes jie tai darę tautiškais motyvais, jie negalė
ję pakęsti, kam kryžius su lietuvišku parašu 
ir lietuviškom spalvom nudažytas... Tik nepa
sakė, kiek policijos agentėliai už savo tautiš
kus jausmus iš policijos už atliktąjį darbą len
kiškų zlotų gavo...

Teismas Lydoje bylą nutraukė, atidėjo. Mė
nesiui laiko praslinkus vėl iš naujo bylą na
grinėta, bet ir vėl atidėta, nes vienam prasi
kaltėliui pakvietimas į teismą neįteiktas... 
Taip sunku buvę tai padaryti.

Po pustrečio mėnesio 1933 m. rugsėjo 18 d. 
vėl susirenka teismas ir skundėjai kryžiaus 
bylos nagrinėti, bet ir vėl vienam prasikaltė
liui pakvietimas neįteiktas ir vėl norima bylą 
atidėti, bet skundėjų lietuvių advokatas įrodo,

— Anais metais, kai 
Prancūzija tik vienuo
liams lauk išsinešti palie
pė, — pasaulis už plaukų 
nusitvėrė. Tieji visi trem
tiniai kitur kai matai sau 
pastoges atrado. Ir tuo 
viskas užsibaigė. Betgi 
Meksikos žiaurumas jau 
kurkas aršiau išėjo...
vien vienuoliams, bet ir 
kitiems dvasiškiams buvo 
paliepta per rubežių trau
kti. Pasilikusius kankinta 
ir nukankinta. Kankinimo 
būdai pasaulį šiurpu su
kratė. Tik štai ve išskečia 
nagus netikėta Ispanija.
Na ir savo žiaurumu 
Prancūzijos, ir Maskolijos 
pragarus tik ramiais pa
vėsiais paverčia... Net ir 
pasaulinis karas savo rei
kšmės netenka. Taip žiau
ru!

Ar dabar jau bus galas?
O ne. Da laukiam Ameri-■ siomis 
kos. Amerika visur tik ant ■ giedotinės mišios 
gobtuvių ateina. Bet vie-jtinai eiti vien 

i nok ateina. Ateis ir čia. Ojba, kad net ir skaitytinės 
Į kai Amerika ateis, — vi-d 
Į sos kankynės iki šiol iš
mėgintos, bus vėjalio

i dvelkimas.
Labai įžymūs Amerikos 

katalikai tokiam Įvykiui 
netiki. Nei girdėti apie tai 
nenori. Geriau kitą cigarą 
užsidegę, da aukščiau dū- 

I mus pusto.
Tie, ką tiki ir pavojų 

I mato, labai keistai mato.

I

I

I

mišios jokių tautiškų gie
dojimų nepakenčia, ka
dangi jos laikantį mišias 
išblaško, ir tam panašiai. 
Priešingai, remia ir linki, 
jiems viso labo koilgiau- 
siai savo giesmes bažnyti
nes giedoti, koilgiausiai 
savo bažnytinius įpročius 
išlaikyti ir tuo patim ir 
pačia Bažnyčią nuo prieš
laikinio pavojaus išvairuo- 
ti.

KUN. J. BRUŽIKO S. J. ADRESAI;
Nuo spalių 5 iki 18, — 50 W. 6th Str., So. Boston, Mass.
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kad byla ir be jo nagrinėti galima ir ji nagri
nėjama.

Ilgai teismas aiškinasi, ar šv. Kazimiero 
draugijos skyrius turi juridinio asmens teises, 
ar jis gali turėti bet kurį turtą ir ar gali kelti 
teisme bylas... Ilgai aiškino, ant keno žemės 
kryžius pastatytas ir ar niekas neprotestuoja, 
kad ten kryžių pastatė, bet kai viskas paaiš
kėjo, kai patyrė, kad draugija tūri teises tur
tą turėti ir bylas kelti, kad ir žemės savinin
kas Peliksas Valiukevičius sutiko, kad jo že
mėje šventas kryžius stovėtų, tai tik tuomet 
teismas pagaliau bylą nagrinėti sutiko... .

Lietuvių advokatas Antanas Juknevičius 
aiškiai išdėsto, kad kryžiaus niekintojai pada
rė didžiausią nusikaltimą. Jie sunaikino sveti
mą turtą, moraliai labai nuskriaudė katalikiš
kąją lietuvių visuomenę, išniekino didžiausią 
tikinčiųjų katalikų šventenybę, žmonijos išga
nymo simbolį... Ir tai padaryta šventaisiais 
metais, kada visas pasaulis Kryžių gerbia, ka
da laikas skirtas Kryžiaus garbei, padaryta tai 
katalikiškoje šalyje, kur Kryžiaus garbinimas 
nėra varžomas, bet dar palaikomas...

Kaltinamieji tik vos iš vaikėzų išaugę, o 
jau du kartu kryžių išniekino. Ir jei teismas 
jų nenubaus jie padrąsinti ir toliau kryžius 
niekins. Jie susiras ir savo pasekėjų. Pavyzdys 
užkrečia. Visiems aišku, kad kryžių niekini
mas didžiausio ištvirkimo ženklas...

Ir vis dėlto brolių lenkų teismas Lydoje

Kryžiaus niekintojus išteisino... Išteisino dėlto, 
kad jie versdami kryžių sąmoningai darę ir 
manydami, kad ne kryžių, bet lietuvybę iš Ne
vašių verčia... Jie brolių lenku didvyriai ir jie 
liko nenubausti.

Ar ir nėra gi niekur teisybės? — skundėsi 
lietuvis katalikas.

Ieškosime jos aukščiau. Padavė skundą Ly
dos apeliacijos teismui. Tačiau ir čia ilgai už
kliūva. Ir čia ilgai tenka aiškinti lietuviams jų 
prasikaltimą ir Apeliacijos Teismas nemoka 
suprasti, kad jie kalti, bet pagaliau pavyko į- 
tikinti teismą, kad jie kalti.

Ir nubaudžia... Tik kaip baudžia?... Vieno 
prasikaltėlio visai nebaudžia, o du jų nubau
džia po vieną mėnesį kalėjimo... Kai tuo tarpu 
nekalti lietuviai ilgus metus sėdi kalėjime be 
kaltės ir be teismo ir po teismo...

Nubausti jie 1933 metais gruodžio 6 dieną, ‘ 
Marcinkonių Kryžiaus išniekinimo ir lietuvių 
baudimo išvakarėse...

5. MARCINKONYSE
Dideliuose miškuose, kur nėra mišku, tai 

lekiantis smėlis dzūkų veidus prausia, stovi ne
didelis su skurdęs Marcinkonių miestelis. Jame 
gyvena vieni lietuviai dzūkai. Sėja daugiausia 
grikius ir kiek rugių, slėneliuose sodina bulves, 
vasarą ir rudenį grybaur.a. Čia auga gražiausi 
Lietuvoje kieti juodi baravykai. Iš baravykų 
marcinkoniečiai gražiausią pelną turi. Be gry-
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Jaunime, Atsisakyk Nuo Svaigalų!

_

Niekad pas mus nebuvo naudingas savo tėvynei, 
tokio girto meto, kaip da-'savo žmonėms. Jaunuoliai, 
bar. Visi be skirtumo ge-'godžiai klauso pasakojimų! 
ria, visur pilna brovorų,'apie prakilnius žmones, 
beveik niekas su tuo neko- jų prakilnius darbus gy- 
voja. Sekdamas vyrės- venime, temdo daugybę 
niuosius geria ir jauni- žmonių savo biauriais dar
nias. Čia suprantama, jau-J bais, savo niekšybe. Ne vi
rimas mažiau kaltas, nes sa, ką daro vyresnieji, yra 
geria šviesuomenė, kari- girtina. Dėl tėvynės, vi
ninkai, tėvai, dėdės, moti-• suomenės ir savo asmeni- 
nos; jie ne tik geria bet ir nės gerovės jaunoji karta 
verste verčia prie to jau- tik geras, o ne blogas se
nimą. Vyresnieji griežtai ros kartos puses turi pasi- 

gyvenimu neigia savinti.
Kristaus žodžius: geriau 
nuskęst jūroje su parištu 
po kaklu akmenimi, ne
kaip piktinti kūdikius.

Į seną girtąją kartą tik 
ranka reikia pamoti; bet 
su širdgėla reikia pasaky
ti, kad ir jaunimas užsi
krėtęs girtybe. Vienok drį
sčiau pasitikėti jo jaus
mingumu, gerais norais ir. rie pratinas gerti netik; 
pasirįžimais, drįsčiau su per susirinkimus, svečiuo-į 
pasitikėjimu jam pasaky- se, bet ir namie prie vai- . 
ti: jaunime, stok į griežtą gio ar prie darbo. Augant j 
kovą su baisiuoju smaku 
— girtybe.

Nežiūrėk, 
jaunas, 
giau idealizmo, prakilnių 
jausmų, svajonių ir pasirį- prieš gėrimą “dėl kompa- ' 
žimo vykdyti tai kas gerą, nrjos”, linksmumo, gyvu- • mąstyti apie girtybę, blai- 
Tuo atžvilgiu senesnieji mo mūsų pusėtinieji blai- viai seks gėrimo papro- V 

nieko nesako, čius, geriančiųjų kalbas ir 
Vienok ir toks gėrimas darbus, tai supras, kad tie

savo
Girtybė yra senos kartos 

ta niekšybė, tas biaurus 
melagis dievaitis. Alkoho
lis, kuris yra aluje, vyne, 
degtinėje, šiandie viešpa
tauja, girdo visus be skir
tumo. Jaunimas pamatęs, 
kad visi geria, verčiamas 
manyti, kad yra prigimtas 
gamtos paprotys. Kai ku-

per tai gėrimo geismams, 
nematoma to alkoholiu 

i -l . t . . vikad tu dar kvailinimo, to beprotiško 
Jaunystėje dau- aikvojimo laiko ir pinigų. 

Prieš lengvą nusigėrimą,

Trečiadienį
Lapkričio-Nov. 25, 1936

Eikš Ballroom
Magazine St Cambridge, Mass.
Yra nusamdyta viena iš geriausių orkestrų. Dainuos geriausi daininin
kai ir dainininkės. Visus kviečiame ruoštis j ši parengima.

RENGĖJAI.

mą, susivaldymą, valios ir į 
'energijos jėgas. Užšienioi 
I bandymai parodė, kad ir į
mažos alaus ar vyno kie-' Blaivininkų Seimas jau 
kybės, duodamos vaikams, I čia pat. Spalių 25 diena i 
silpnina jų gabumus, va-(---------------------------------------
lią, suvivaldymą.

Jeigu jaunimas pradės;

senesnieji mo mūsų pusėtinieji blai
turi imti pavyzdį iš jau- vininkai 
nuolių.

Kiekvienas jaunimo su naikina žmogaus vyriškas geriantieji savo rankomis i 
laiku nori būti darbštūs, ypatybes: minties aišku- griauja tai, kas yra bran- 

-------  giausio žmoguje, kad 
kvailinimas savęs gėri
mais nėra vyriškumo žy
mė. Mokslas ir gyvenimas 
parodė, kad gėrimas alko
holio gėrimų artina mirtį, 

Šiuomi skelbsime jogei A. L. R. K. Pil. Blaiv. Su- j padaugina ligonių, padeda 
si vienijimo 25 metų Jubiliejinis Seimas įvyks Šv. i šeimynai ir tautai išsigimę 
Kazimiero Parapijos salėje Worcester, Mass., sekma-: 
dienyje spalių 25.

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

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

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

O

A. L. R. K. PIL. BLAIV. SUSIV. SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS SEIMAS
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ti, dorai pulti, varguome
nės didėti.

Jaunime, neklausyk ir 
tų įtakingų žmonių, kurie 
niekina girtuoklius, bet 
sako, kad po truputį gali
mo gerti. Žmogus, pavogęs 

i iš karto 1000 dol., ar vog
davęs 100 kartų po 10 dol. 

i vienodai vagis. Neklausyk 
■ ir tų, kurie sako: aš noriu

1 tai faktas.
Dabar nors neturime se-' 

noviškų saliūnų, bet iš da
lies dar blogiau, kad į t 
tuos “lunch rooms” eina į 
vyrai, moterys ir jauni- mo bėgančių reikalų tapo 
mas. Tos vietos netik pa- išrinkti atstovais i sidab- 
prastomis dienomis atvi
ros, bet ir sekmadieniais.
Girtuoklybė dabar eina Kun. P. Juškaitis, A. Za- 
nei kiek ne mažesne skale, veckas, M. Zaveckienė, S. 
kaip prieš prohibiciją. J Bugnaitis, M. Sundukie- 

Blaivybei dirva dabar nė, A. Kapivodienė, M. 
vėl pasidarė didelė. Stoka Norbutas, M. Naujokaitė 
darbininkų. “Piūtis didelė, ;r p. Jakutis, 
bet darbininkų maža”. Šis p- ■ 
seimas turėtų surasti dau- tomobiliais: 
giau kunigų Siaurusaičių, 
Jakaičių...

Blaivybės idėja 
krikščioniš koji 
Mums katalikams doros®, O kaip būt gera, kad 
lavintis būtinai reikia. Lai daugiau žmonių blaivybės 
suvažiuoja į šį Jubiliejini reikalais susirūpintų. 
Blaivininkų seimą kodau- Blaivybė veda prie au
giausiai dvasiškių. Lai vi- švietos, prie doros ir prie 
sos senos blaivininkų kuo- savęs susivaldymo, 
pos prisikelia iš sunkaus 
letargiško miego ir prade
da veikti darbuotis kaip 
buvo veikiama per praei
tus 25 metus. Atgaivinki
me amžinos atminties M 
Vyskupo Valančiaus lai
kus. Blaivas.

Rengiasi j Sidabrinį 
Blaiv. Seimą 

LRKP BĮ. 7 kuopa laikė 
savo reguliarį susirinki
mą, kuriame po apkalbėji-

i

i

rini BĮ. Seimą: Vyks šie 
atstovai j Worcesterj:

Nutarė vykti dviem au-
-------------- : B. Jakutis
veš savo automobilium su 
mažu atlyginimu ir klebo- 

— tai nas savo be jokio atlygini- 
d o r a. mo.

SEIMO TVARKA

Bl-as.

ŠIS TAS Iš DARBININ
KU GYVENIMO RUSI

JOJE
Bolševikų laikra štiš 

“Trud” neseniai viename 
numeryje išspau s d i n o 
Donbaso angliakasių laiš
ką, kuriame jie skundžia
si nepakenčiamomis darbo 

25 sąlygomis. “Mes stengia
mės1 gerai dirbti”, rašo 

“bet kasyklų 
su mumis

Pilnųjų Blaivininkų 
Seimas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis penkio- angliakasiai, 
lika minučių iki dešimtos, administracija 
ryte, sekmadienį 25 dieną elgiasi kaip su gyvuliais, 
spalių. Laike iškilmingų Visokie 
šv. mišių visi Blaivybės' su mumis 

Širdingai prašomi šiame nariai dalyvaus su vėliava ųįškai ir ne 
seime dalyvauti visi blai- ir e*s Šv. Komunijos 
vybės idėjos gerbėjai. Tai- corP°re • 
gi kam brangi blaivybė1 
atvykite į Seimą.

Prohibicijos laikais blai
vybės platinimas buvo ap
miręs. Daugelis manė, 
kad su įvedimu prohibici-

• jos blaivininkai nebeturės 
ką veikti — savo kromelį 
turės uždaryti. Taip buvo 
manyta, bet antraip sto
jos. Tais laikais girtuok- 
lybė— slapta — daug la-j 
biau išsiplatino. Daugelis 
buvę blaivininkais, tapo 
girtuokliais. O kas blo
giausiai, prohibicija išmo
kino jaunimą girtuokliau-

i ti. Pirm prohibicijos jau- Todėl Pilnųjų Blaivinin- 
! rimas negalėdavo gauti i kų Centro Valdyba ir Sei- 
Į svaigalų gerti. Laiko kak

Blaivininkų Seimas

į ir geriu: gerdamas tik sau 
. i kenkiu, tai kas jums kliū- 
. į va. Kuris taip sako — mė
šluoja: jis gyvena tarp 

žmonių, kuriems teikia pa
piktinimą, nes palaiko gir
tybės papročius, o save 

| nusilpninęs kitiems lieka 
našta.

n ■

i Jaunimas turėtų rengtis 
i pradėti tą naują blaivų 
gyvenimą. Geresniam su-

| sipratimui reikia skaityti 
blaivybės knygelės, kurių

' yra išleista jau ištisas “ 
. pluoštas.

Susipratęs jaunimas į- 
temps jėgas, valios pasi- 
rįžimą tvirtinimui, kad iš
turėti blaivybę. Tada jis 
užtrauks naują giesmę ne- 
girtybės, bet blaivybės. 
Tuo jaunimas parodys, 
kad myli tėvynę, jame ne- 
užgęso prakilnūs, jausmai, 
artimo ir Dievo meilė.

Pavasaris

i

bų sunkus jų gyvenimas būtų, nors ir dabar gis j sau pasistatyti norėjo, tik policija uždraudė
nelengvas...

Ir Marcinkonių lietuviai dzūkai kaip ir kiti 
lietuviai katalikai myli Dievą, turi pasis
tatę Jo garbei šventus namus — bažnyčią, vi
sur pakelėse ir miškuose pilna įvairių formų 
ir įvairių dydžių kryžių, kapinėse pilna pamin
klų ir įvairių kryžių... Nusėtas visas kraštas 
kryžiaus ženklais.

Ir šis ramus miškų ir kryžių kampelis iš
girsta Šventojo Tėvo balsą, patiria ir lenkiškai 
tartą savo ganytojo Vilniaus arkivyskupo žo
dį, kad reikia minėti šventuosius metus ir 
gerbti Kryžių, kuriame prieš devynioliką šim
tų metų mirė pasaulio Išganytojas...

Ir pačioje šventųjų 1933 metų pradžioje 
marcinkoniečiai sukalė kryžių su dviem sker
siniais, tokį kryžių, kurių daug ypač senoje 
Lietuvoje yra buvę, kurių labai daug yra ir 
dabar Vilniaus Rasų kapinėse. Ir dabar kapi
nėse Vilniuje tokie kryžiai statomi ir lenkų 
policija Vilniuje niekam tokių kryžių statyti 
nedraudžia. Ir priešas rusas net Muravjovas 
neskyrė, kurie kryžiai geresni, kurie prastes
ni. Jis vienodai griovė ir laužė visus. Ypatin
gu būdu neišskyrė dviem skersiniais kryžiaus.

Dviem skersiniais kryžius yra simboliškas 
katalikų bažnyčios kryžius. Jis yra vakarų ir 
rytų bažnyčių vienybės ženklas. Ir dėlto, kad 
jis turi tokią reikšmę ir dėlto, kad jis yra lie
tuviško stiliaus kryžius, marcinkoniečiai tokį

i

Ir K.O.P., pasienio kareiviai priešinasi, ir 
jiems nepatinka, kad lietuviai marcinkoniečiai 
kryžių statytų ir dar lietuviškom tautiškom 
spalvom nudažytą...

Ir kviečia kariuomenės kapitonas lietuvius 
pas save į raštinę ir įkalbinėja jiems, kad kry
žiaus statyti negalima, nes jis primena tuos 
kryžius, kuriuos nešioja Lietuvos kariuomenė, 
tuos, kurie esą Lietuvos vyties ženklo. Nesta
tykite, nes mes vistiek jums kryžių griausi
me.

Kaip jūsų griausite, juk tai visų katalikų ir 
visų krikščionių šventas ženklas juk jūs esate 
krikščionys, katalikai, tokie patys, kaip ir 
mes, dar didesniais katalikais jūs save laiko
te, jūs giriatės, kad Lietuvai krikštą davėte, 
tai ar gi jūs norėsite pastatytąjį kryžių nie
kinti. griauti?...
— Jūs, negausite leidimo kryžiui pastatyti ir 

nereiks mums griauti.
— Ar gi kryžiui statyti leidimas reikalingas?
— O kaip gi, viskam leidimai reikalingi, 

kryžiui statyti turite leidimą gauti.
— Nereikia leidimo. Mes turime Vilniaus ar

kivyskupo raštą dokumentą, kuriame jis pa
žymi, kad kryžiams statyti savoje žemėje lei
dimas nereikalingas. Žiūrėk, ponas Kapitone. 
Štai:

“1830 metais Kašėtų kaimyniniame sodžiu-

nebetoli. Kuopos jau savo 
atstovus išrinkusios. Pa
geidaujama, kad tų atsto
vų būtų kuodaugiausiai. 
Širdingai prašomi :

“in*
I

administratoriai 
elgiasi stačio- 
t žiauriai. Be 

keiksmo jie nemoka duoti 
jokio įsakymo. Darbo va
landų apskaitymas supai
niotas baisiausiai. Admi
nistracija save nuožiūra 
vieniems dirbtųjų valandų 
skaičių padidina.

Todėl, kurie delegatai 
galės suspėti į laiką, ma
lonėsite pribūti į bažnyti
nę salę ir sykiu dalyvauti 
bažnyčioje laike iškilmių.

Pirmą valandą po pietų 
prasidės 25-tasis Blaivi
ninkų seimas, parapijos

i salėje. Seimo iškilmėms 
pasibaigus, 6 valandą va
kare bus iškilmingas ban- 
kietas atstovus pagerbti. 
Kalbas pasakys svečiai 
kalbėtojai ir vietiniai. Tas 
viskas įvyks Šv. Kazimie-

I ro parapijoje, Worcester, 
Mass.

!
I I

I

kitiems 
be jokio pagrindo sumaži- 

Atlyginimas išmoka
mas labai netvarkingai. 
Pagaliau net ir pinigus 
gavus, džiaugsmo iš jų 
maža. Įsteigė mūsų rajo
ne universalinę krautuvę, 
bet ji veikia tokiomis va
landomis, kada gali pirkti 
tik aukštesnieji tarnauto
jai. Kai darbininkus pa
leidžia iš darbo, krautuvė 
jau uždaryta. Keikiant 

rti. Laike kuk-Jmo rengėjai kviečia visus viską pasaulyje, tenka eiti 
ninių saliūnų laikotarpio, Blaivybės prietelius šiame kelis kilometrus, kad galė- 
jaunimas taip išntoko ir į-į seime skaitlingai dalyvau- tum nusipirkti kąsnį duo- 
prato gerti, kad ir dabar , ti.

v •

na.

Rengėjai, uos kitur.

je lietuvis Kašėta norėjo pastatyti savo lėšo
mis ant savo žemės kryžių. Vaitas (viršaitis) 
buvo mėginęs uždrausti ir net darbus buvo su
laikęs. Kašėta per Marcinkonių kleboną krei
pėsi į Vilniaus arkivyskupą prašydamas pra
nešimo. ar jis gali ar negali statyti savo žemė
je kryžių. Vilniaus arkivyskupas šitokį doku
mentą atsiuntė:
"Vilniaus Metropolijos Kurija.

Vilnius. 1930. VIT. 4 d.
X r. 4078.

P. K.O. 50649. Tel. 900
Pilies g-vė 6.

Gerb. Kunigui Klebonui Marcinkonyse.

Atsakydama i raštu iš 1930 VI. 30 <1. Xr. 130. Kuri
ja praneša, kad jai nėra žinomas Įstatymas, kuris draustu 
kryžius statyti. Dėl to Kašėta gali ant savo žemės statyti 
kryžių, nežiūrėdamas vaito draudimo, o Gerbiamas kuni
gas Klebonas sali jį pašventinti.

Pasirašė Vilniaus Arkivyskupo Kurijos Kancleris”.

ar ne- 
klau-

f

— Tai kaip, pone Kapitone, reikalingas i 
reikalingas leidimas kryžiui statyti? — 

7 šia kaimiečiai lietuviai marcinkoniečiai.
Ir Susiraukė kapitonas. Pradžioje nieko 

kyti negalėjo, bet pagaliau prabilo:
— Vistiek jūs kryžiaus nepastatysite. 

giau su jumis nekalbu.
Nekalbėjo ir marcinkoniečiai. Ką bekalbėsi 

su tais, kuriems ir jų pačių įstatymai iš abie
jų galų skaitomi, ir vienaip ir antraip pritai
komi.

6. PAKILO DIDINGAS KRYŽIUS 
MARCINKONYSE

Ilgai guli žemėje kryžius. Ir šiaip galvoja 
lietuviai dzūkai marcinkoniečiai ir kitaip gal
vas suka ir vis niekas neišeina. Kas daryti? 
Jau pusė metų praslinko, gali ir Visi šventieji 
praeiti ir kryžius vis dar nepastatytas bus ir 
supus. Darykime kokią rodą... —
— Mūsų spalvos kažin kodėl jiems nepatinka.
— Ką jie sako?
— Jūs ne kryžių padarėte, bet margai karvę 

nudažėte...
— Tai jiems lietuviškos spalvos nepatiko...
— Kas tuos mokytus žmones supaisys. Rei

kėtų gal nudažyti viena spalva. Bent neįsipy- 
kintume. Ir kareiviams ir policijai gal neuž
klius mūsų kryžius. Dėl Dievo garbės nusileis
kime, ar ką jau?
— Nusileiskime, širdyje savo spalvas vistiek 

nešiosime ir kryžių savo spalvomis vistiek gar-

atsa-

Dau-

nešiosime ir kryžių savo spalvomis vistiek gar- 
1 binsime.

Ir 1933 metais liepos 11 dieną kryžių per- 
! dažė viena spalva. Bet skersinio nuimti nega- 
! Įėjo, jį nuėmus ir visas kryžius būtų sugadin- 
; tas. O policija statyti neleidžia. Ji sako:

— Su dviem skersiniais ne kryžius, bet pa
minklas ir privalote gauti leidimą iš Storastos. 
Jei negaunate, tai kryžių malkoms suplaukite.

- (Bus daugiau) ____ •
i

I
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o jtyti LietuvojeLietuvos

Kaunas — Sekmadieni, 
rugsėjo 13 d. Lietuvos ra
diofonas iškilmingai minė
jo 10 m. sukaktuves.

Dabartinė radio stotis 
buvo pradėta statyti 1923 
m. pabaigoj ir 1926 m. bir
želio 12 d. radio bangomis 
nuskambėjo pirmą kartą 
pasaulio erdvėj šūkis:

“Alio, alio, radio Lietu
va, Kaunas“.

R,adio stotį
prancūzai už 525.000 litų. 
Aukštieji radio stoties 
stulpai kalne nustebina

kiekvieną keleivį, pirmą 
kartą atvykusį Kaune.

Tuoj ėmė augti ir radio 
abonentų skaičius. 1926 
in. jų buvo 323, o 1936 m. 
birželio 30 d. jau buvo 
30.441 radio abonentų. Ū- 
kininkai sudaro beveik 
27'< visų klausytojų.

Rugsėjo 14 d. buvo iškil
mingai atidarytas ir ant- 
rasis Lietuvos radio siųs
tuvas Klaipėdoj. Šios sto
ties pastatymas atsėjo 
415.000 lt. Statė latviai.

Sukaktuvių proga Kau-1gyvent°j° Lipniaus 
ne įvyko Pabaltijo radio ‘,as visais javais ir pa- 

pastatė konferencija. Radiofono sąru. Gaisras kilo iš moto- 
direktorium dabar yra J. 1O- Nors vėjas buvo dide- 
Rieliūnas. lis. bet kitus triobėsius pa-

Ateityje numatoma sta- sisekė išgelbėti. Nuostolių 
padaryta labai daug.

Gaisro metu apdegė šei
mininkas.

dar vieną 
stotis, ku

rios galėtų klausytis ir vi
sur pasaulyje gyvenantie
ji lietuviai.
ŠIAULĖNAI

Sklioriškių km., Šiaulių 
apskr. gyventojas Sama- 
lionis iš po nakties rado 
savo arklį peiliu supjaus
tytą. Arklys buvo pririš
tas dobilėnoje.

Tai matyt baisaus 
to pasekmės.

Prasidėjus kūlimo 
nui, sudegė Odinės

Pašventino Šeduvos klebo- 
nas kan. Karosas. ♦♦♦

Iš iškilmėse pasakytų *♦* 
kalbų paaiškėjo, kad tame 
kaime jau prieš didįjį ka-\Ų 
rą veikusi slapta pradžios ♦♦♦ 
mokykla, kurią lankė visi 
iš to kaimo kilę inteligen
tai.

Po pašventinimo buvo 
bendra vakarienė, kurios 
metu pasakyta kalbų, pri
siminta anų laikų mokyk
la ir 
ne.

i I sezo-
- u.T Džiaugiasi nauja bažnyčia 

Prieš pat Did. karą Su
dargo kat. bažnyčia sude- ’Ų 
gė, todėl sudargiečiams ii- „Ų 
gus metus reikėjo vargti 
be tinkamos bažnyčios. 
Bet pastaraisiais metais 
sudargiečiai savo aukomis 
pasistatė gražią akmeninę 

į bažnyčią, kuri dabar puo
šia visą miestelį. Ypatin
gai gražiai išdekoruotas 
bažnyčios vidus. Dabar 
sudargiečiai šiuo gražiu 
pastatu labai džiauęiasi ir 
didžiuojasi prieš kitus.
14 ETŲ VOS CIVILIN ES
AVIACIJOS DEŠIMTME

TIS

kerš-

kluo- I

SKAITYK - RASI UŽSLĖPTA TURTĄ
A. C-

Ką tik dnbar “Darbininkas" išleido iš spaudos 
amžinos atminties garsaus misijonjoriaus Tėvo V, 
Kulikausko, MTC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RAST UŽSLĖPTA TURTĄ, ši knygutė yra neįkainuo
jamos vertės. Jojo yra nurodyta kokią didelę naudą 
žmogus turi iš klausymo šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. .Ji vra nedidelio formato — - 4S pusi. Kaina 
20c.

Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš
siuntinėjo katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne no : 
20c., bet no $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš
kus.

Štai ką garsus misi įonierius rašo apie šią knygutę: 
NEPĄ PR ASTA K X YGELE!

Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių 
auką, kaip kun. V. Kulikausko. M.T.C. knygelėje 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą". Tą knygelę perskai
čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose 
knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip parašyti. 
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir 
ją šimtus sykių skaityti, o jeigu ją kitam perloisi, tai 
vėl parsišauk naują Tąja knygele gali naudotis na
mie ir bažnyčioj. Tos knygvlės kaina turėtų būti be
ribė. o ne 20 centu, uos skaitytojas suranda turtą, ku
lio jokiais pinigais neįpirksi.

Kun. J. J’rnžikas. S. J.
Kas norit o įsigyti šitų, knygučių kreipkitės:

“ D A R RIXIX KO” K X YG Y N A S,
366 VV. Broathvay, So, Uostoji, Mass.

UKMERGĖ

550 Metų Parapijos 
Sukaktis

šiomis dienomis sueina 
550 metų nuo Ukmergės 
parapijos įsteigimo. Baž
nyčia buvo pradėta staty
ti 1386 m. Pirmąją bažny
čią pastatė kunigaikštis j 
.Jogaila. Po parapijos į- 
steigimo, Jogaila dažnai 
Ukmergėje apsilankydavo. 
Dabar esanti bažnyčia yra 
ketvirtoji iš eilės.

sulyginta su dabarti-

SUDARGAS

v •

z:

COMFORT AND ECONOMy/IŽ^

ŠendienUžsakyk
Mūsų Apdraudos Planu, kuris garantuos sutau- 

pymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,

Batchelder Whittemore
834 MASS. AVĖ., ROXBURY, 

Telrf. IIIGhlands 1920

SKYRIAI—
CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER.

■ - ■ ... ..   —,

♦I*

MRS. A. wants a small Personai radio 
the bedroom. Mr. B. vvants an inexpen- 

sive sėt that will tune in foreign stations. Mr. 
C. promised Junior a Personai sėt for his 
room. Mrs. D. hasn’t roorn upstairs for a 
console . . . yet doesn’t want to miss the 
sparkling brilliance of console reception.
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apie Lietuvos civilinę a- *♦* 
viaciją ir kitais būdais 
šios reikšmingos sukaktu
vės bus atžymėtos. Tsb

For radio problema likę these . . . American- 
Bosch Personai Radio to the rescue! The new 
models offer the widest range of Personai sets 
in American-Bosch history. 5 tube, 6 tube or 
7 tube models. For local and foreign reception. 
In magnificent modern cabinets. And as low 
as $19.95. Demonstration FREE! Come in!

Lietuvos aero klubas į- 
sisteigė 1927 metų gegu
žės mėn. 1 d. Taigi, atei
nančiais metais sueina 10 
metų, kai buvo padaryta 
Lietuvos civilinės aviaci-

1 1 Vilki Ikinmril'O jos užuomazga. Lietuvos A. A, KUN. ANDRIEJUS aero klubo vadovybe nuta- 
rė šias sukaktuves tinka
mai paminėti. Sukaktu
vėms numatyta surengti 
didelę aviacijos šventę, į 
kurią bus pakviesta daug 
svečių^ ir iš užsienių. Ta 
pačia proga įvyks naujų 
lėktuvų krikštynos, t__ _
išleistas specialus leidinys ♦♦♦ 
nnin T io_ 

t
YYYYY
Y TTrakų apskr., Žąslių vi., V X K Z M. a •

YY ❖

RAKAUSKAS
Kurtuvėnų klebonas, ap

rūpintas šv. Sakramen
tais. mirė 1936 m. rugpiū-j 
čio 29 d. Šiaulių miesto li
goninėje nuo cukraus li
gos. Dalyvaujant 3 kanau
ninkams, 10 kunigų, dia
konui, giminėms, viso
kioms organizacijoms — 
brolijoms, koliatoriams — 
dvarininkams visuomenės 
atstovams bei parapijie- 
čiiuminiai. iškilmingai pa
laidotas Kurtuvėnų ka
puose, savo išsirinktoje 
vietoje.

j Velionis gimė Pernara- i 
vos parapijoje 1862 m.,
Sauspuosių vienkiemy j e 
turtingų bajorų šeimoje. 
Kunigu įšventintas 1885 
metais.

I

I

BRANGI ŽEMĖ
Marijampolės mieste že

mės sklypai namų staty
bai, nežiūrint pasunkėju
sių ’aikų, nuolat brangsta. 
Miesto centre už nedidelį 
žemės bagalą, ant kurio 
galima pastatyti vienas 
lik namas, mokama 15— 
20 tūkstančių litų. Nuola
tos žemės sklypai brangs
ta apie cukraus fabriką ir 
kareivines. Mat, šioje vie
toje miestas rodo tenden
ciją smarkiai plėstis, iš
augti. Sklypai žymiai pi
gesni Tarpučiuose, Degu
čiuose ir už geležinkelio 
stoties. Šiuose rajonuose 
žemės sklypelis namui pa
sistatyti galima pirkti už 
kelis šimtus litų.

I

PAŠVENTINO NAUJĄ 
MOKYKLĄ

RADO SUAKMENFilUSI 
ĄŽUOLĄ

Migučionių kaimo gyven
tojas Alkovikas savo že
mėje rado suakmenėjusio 
ąžuolo likučius. Ąžuolo žy
mės suakmenėjusiuose ga
baluose aiškiai matomos. 
Sako, dar prieš karą šie^fte 
apylinkėje buvę užtikta 
panašių radinių, bet nie
kas nekreipęs dėmesio. 
Ryšium su šiuo radiniu a- 
pylinkėje imta kalbėti, jog 
Žąslių valsčiuje, esą, gali- 

• ma rasti akmeninių ang
lių.

Praėjusiais metais pa
statyta Sniukonių km., 
Šeduvos valse., graži 2 
komplektų pradžios moky- 

I kla. Šią vasarą mokykla 
visiškai įrengta ir įvyko 
mokyklos pažventinirnAa.

Asmenis Radio
Mis. A. nori įsigyti nedideli asnn-iii ra

dio j savo inieuramą kambarį. Mr. B. nori 
nebrangu radio. kuriuo galima būtu gauti 
ir svetimų šalių programai. Norint Įsigyti 
gerą ir nebrangų radio, tai geriausia nusi
pirkti Amerie.m-Bosch personai Radio.

Nauji modeliai turi 5 tūbas. 6 arba 7 
b-ts. Su jais galima gauti kaip vietinius 
taip ir svetimų šalių programas. Galima 
pirkti nuo $19.95. Ateik į mūsų krautuvę 
gausi VEI.Tl’l demonstravimą.

T11-

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

Amarican-Roech Radio 1a Nrenaed nndor patente and appllcatlone of R. C. A. and HaaeMne Corp.

AMERICAN-BOSCH RADI
^^™rmnncnnu........... ...m   —     ...... ..  

[kas girdėti lietuvių i
KOLONIJOSE

—

LAVVRENCE, MASS.
NEPRALEISKITE PRO

GOS NEPAMATĘ 
Sekmadienį, spalių 25 d. 

Šv. Pranciškaus par. salė- 
nosvL,,'fiK Jurgis' Vara- 5e įvyks gražūs judamieji 
nauskas pardavė kaimy- 
nui J. Turskui 3 ha žemės, 
bet Varanausko sūnus 
dėl to buvo labai nepaten
kintas ir atėjus sėjimo lai
kui parduotą žemę užsėjo 
ir akėdamas turėjo su sa
vim šautuvą. Kai tik pa
matydavo ateinantį Turs- 
kų, iššaudavo. Tačiau nie
kas nematė, tik girdėjo 
šaudantis. Jz. Varanaus- 
kui buvo iškelta byla už 
pasikėsinimą nužu d y t i 
Turskų, bet Ap. Rūmuose 
iškilo dvi šaudymo versi
jos: Turskus šakė, kad 
Varanauskas į jį šaudęs, o 
Varanauskas — kad Turs
kus. Stingant įrodymų 
Ap. R. Varanauską išteisi-1 
no.

ŠAUDĖSI DĖL PARDUO
TOS ŽEMES

Druckūnų kaime, Varė
nos vi., i , kuriuose bus 

perstatyta KRISTUS KA
RALIUS. Šie paveikslai y- 
ra garsūs visame pasauly
je ir labai retai tokius ar

, CAMBRIDGE, MASs/
i------------
PAMATYKITE GRAŽŲ 

VEIKALĄ
Penktadienį, spalių 23 d. 

Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. par. salėje, bus 
rodomas judamuose pa
veiksluose labai gražus 
veikalas — KRISTUS KA
RALIUS. Ateikite pama
tyti šio veikalo visi — se-

3
pė specialistas Ignas Navickas, 
gi ant iešmo visą laiką jauti var
taliojo .Jurgis Naujokas. Taip 
pat nuo pradžios iki pabaigai 
darbavosi šios moterys: Z. Ka
minskienė. M. Agurkienė, A. Ne- 
nienė, B. Prokuretienė ir P. Pra- 
nienė. Jaučio kepimui vietą pri
rengė Stasys Atkočius, Ant. Ben
zinas ir J. Naujokas. Kepti pra
dėjo P. Kurpalius, gi paskui vi
są kepimo darbą tęsė Ignas Na
vickas. Ir iškepė taip gerai, kad 
susirinkusieji negalėjo atsigerėti. 
Prie baro dirbo Jonas Kaminskas 
ir Simonas Brazauskas. Atvyko 
ir tokių žmonių, kurie nesilanko 
į Šv. Kazimiero parapiją, net ir 
svetimtaučių buvo nemažai. Da
lyvavo taipgi miesto majoro žmo
na, Mrs. L. B. Clayton. Buvo 
taipgi ir kitų iš miesto adminis-

panašius paveikslus gali-, ni ir jauni. Visi juo pasi- tracijos valdininkų. Pelno gauta 
ma pamatyti. Rodymas gerėsite. [apie 100 dolerių. Taigi sveikina-

paveikslų prasidės 8 vai.
vakare. Nepraleiskite pro- ' 2:30 vai. po pietų, suaugu- 
ęos — visi ateikite. Įžanga sįems _ 7;3o vai. vakare. 
25c., vaikams 10c.

Vaikams bus rodoma

Įžanga 25c. Vaikams 10c.

WILLIAM J. CH'SHOLM
GRABORIUS

KNIiKAS PATS RNA VIMAF 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

I.

i GARY, INDIANA.
ĮVYKO. KAS TURfiJO 

ĮVYKTI
Buvo skelbta, kad šeštadienį, 

spalių 10 d. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios aikštėje bus ke
pamas milžinas jautis. Tai ir bu- 

,bo įvykdyta. Klebonai, kaipo ini
ciatoriui, vadovaujant, jautį ke-

jme to viso sumanytoją, kleboną, 
kun. S. Draugelį!

J. B. Tututis.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WMhington St 
NORWOOD. ĮIASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Brockton 2006
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Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis.)
išganinga pągalba uždary
ti savo ausis pražūtin
giems garams lauke, gir-■ gsniai buvo 
-.-J. • . - . - _____ ? —-

I visose mano kalbose, i 
Marija! Aš trokštu būti 
nekaltas!

♦

O Mąrija! tu kurios žin- 
nekalti, Ru

dėti mano sielos gilumoje, rios kiekvienas žingsnis 
tiktai skaisčius Dievo bal- buvo Dievo garbei, arba 

O Marija! Aš tavo artimo labui, sulai-
XLVII

O Marija! Aš Trokštu Bū
ti Visad Nekaltas

Vienas iš mūsų prietelių, 
pamaldus ir uolus kuni
gas, prisiunčia mums se
kančią maldelę, kad mes 
atspausdintumėme ją čia 
Jis parašė ją prieš Panelės 
Švenčiausios Altorių, | buvo viršgamtinės ir ku- 
nori, kad ji būtų išdalinta; rįog <įarbai šventi, užlai-

0 •-gijose, mo y ose, sei- ■ mane, maldauju tave, raučĮojų; apsaugok mane,

so garsus, 
trokštu būti nekaltas!

į

kyk mano neapgalvotas 
kojas ant prapult i e s 
briaunos kur mano dorybė 
yra taip dažnai pavojuje. 
Apšviesk mane, kad aš 

įbėgčiau nuo visų nuodė- 
i mes progų; vadovauk 
man, kad aš daugiau ne-

O Marija! tu kurios ran
kos buvo nekaltos, kuri vi- 
suose tavo veiksmuose se- 

■ kei tiktai dangaus įkvėpi- 
BS mą; tu kurios intencijos būčiau išstatytas toms ap- ir i,,, '__ ■>____verktinoms pagund o m s 

kurias aš taip karčiai ap-
mynose, visur kur nekal-j KUQ tQ ką’ Diev0 įstat ’;kad aš'niekad nebūčiau 
tybe yra jvertinama t mas įr mano sąžinė drau.' neatsargiai vedamas į vįe- 
my ima. <1^,0 man irornim. tas kur tavo Dieviškas

Jis žino, kaip visos 
Krikščionės motinos žino, 
kad tiktai ta širdis kuri 
užlaiko savo nekaltumą 
pasilieka gera, mylinti, ir 
pasišventusi. Sielos nekal
tumas yra visad rodyklė 
JOS stiprumo ir pasišven-' .ižlaf buvo nekalti.I

limo.

nc- 
ku-

tas kur tavo Dieviškas 
Sūnus yra užrūstinamas.

džia. Leisk man verčiau
mirti nekaip nusidėti! Vi
suose mano veiksmuose, o Visuose mano žingsniuose.

trokštu būtiMarija! Aš 
nekaltas!

O Marija! tu kurios 
ir

O Marija, garbinga 
kaltybės Karalienė, tu 
i i p"'ma davei pasauliui 
tobulą šios dorybės pavyz
di. perimtas pasigerėjimu 
akyvaizdoje tavo garbingo 
nekaltumo, aš puoluos 
prie tavo kojų, maldauda
mas tave palaikyti mane 5

DgRBININKSS ____________
o ją prariją! Viduose mano o Mariją! Aš trokątu būti 
J širdies jausmuose, a Mari- nekaltas!

Į ja! Aš trokštu būti nekal-1 * '* *
tas!

» ♦ ♦ O Marija! tobulas nekąl-
į tybės pavyzdi, išrinkimo 

O Marija! tu kurios min- inde, skaistybės veidrodi,! 
tys buvo visad nekaltos, j tu žinai mano vargšės sie- 
kuri valdei savo suprati-los silpnumą, mano pri
mą sulyg proto įstatymo, gimties patraukimą, mano 
ir savo protą sulyg Dievo _ 
valios, sulaikyk, o mano' 
mylimoji valdove, mano 
minčių karštumą ir smar
kumą; karaliauk tu pati 
ant mano proto, kad pa
laikius jį nuo nusikreipi- 
mo prie pražūtingų daik
tų; karaliauk ant mano į- 
sivaizdinimo, kad palai
kius nuo jo piktąjį ir jo 
nešvarias šmėklas. Nes vi
sa mano valios jiega, o 
Marija! Aš trokštu būti 
nekaltas!

O Marija! tu kuri buvai 
nekalta savo draugystėje, 
kurios gyvenimas buvo 
beveik visiškai praleistas 
vieno Dievo draugystėje, 
arba kuri ieškojai savo ar
timo draugystės tiktai iš 
reikalo, laikyk mane, aš 
uoliai meldžiu tave, nuo 
visų nepadorių, neužtiki- 
mų, arba pavojingų drau
gysčių, nuo tų susiėjimų, 
kuriuose dorybė yra išnie
kinama arba nekaltybė 
užgaunama. Aš trokštu 
gyventi nuo šios dienos su 

čių; teužsmaugių ištvirku- angelais danguje, arba su 
• cillO Itiivha ob O i fAinm 1C ciolflYYlIC Sint

Įq Marija! Aš trokštu būti 
s nekaltas!
I

* * *

i O Marija! tų kurios šir- 
žo- dis yra nekalta, kuri nie
ku- kad nejautei menkiausio 
pa- piktos dvasios kvapo, ir 

; tris!
rios retos ir trumpos ; x " 2__
šnekos atsidavė pamaldų- kuri, uždegta meile 
mu ir sužadino uolumą; kart šventam Dievui, lai
tu kurios svarbiausias už- kei pasibaisėjime kiekvie- 
siėmimas buvo šlovinti n5 kitą meilę, teužlaikau 
Dievą, apvalyk mano lū-' aa’ Paskui tavo pavyzdi, 
pas, kad nejokie kaip tik ”a?° šird-’ liuos? nu.° vlsų 
švarūs ir kilnūs žodžial ■ ikaltmamų prisirisi m ų, 
kristų iš jų. Aš kuo la-!”UP nedonj ^eWs’ 
blausiai neapkenčiu tų pa-Įį^’ į7^idavi?mušr kurie 

tilt V\ llt Ijr I T 1.TT T V»1 « __ e •

, ir teuzgesinu

Kara-

šame privilegijųotį kiek
vienų metų spalių mėnesio 
paskutinį sekmadienį švę
sti ir celebruoti mūsų ka- 
rališkiausiąją šventę, bū
tent, mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus
liaus — Šventę, kuri šiais 
metais pripuola spalių 25 
dieną. Tos šventės tikslas 
yra visus krikščionis pa
traukti vis arčiau ir ar
čiau prie Kristaus, Dieviš
kojo Karaliaus, sėdinčio 
Dievo Tėvo dešinėje, Dan
guje ; tas Kristus Karalius 

■laiko pabaigoje vėl ateis 
su didele galybe ir majes- 

i totu teisti gyvųjų ir nu
mirusiųjų. Toji šventė y- 
ra gražiausioji ir iškilmin-

geidulių smarkumą, bai
sias kovas, kuriomis pik
tasis mane užima. Nežiū
rint tų iškilmingų liudiji
mų, kuriuos esu padaręs, 
aš bijau aš galiu būti ne
ištikimas; aš jaučiu, kad 
malonė viena gali užlaiky
ti mane. Pana kuomyli- 
miausia, kuo gailestin
giausia, aš vėl meldžiu ta
ve pačiai būti mano nekal
tumo sarge. Pribūk į pa
galbą tavo kūdikiui pavo- giausioji Katalikų Bažny- 
jaus valandoje, ir kaipo čios liturgijoje. Dėl to, 
prižadą mano ištęsėjimo, mes turime be galo džiau- 

! duok kad aš atkartočiau; gtis ta karališkąja ir ma- 
kiekvieną dieną mano gy- jestotinga švenčių švente, 
venimo, tą troškimą, kurs
dabar mane gaivina. Mūsų Vienuolyno koply-

O Marija! Aš Trokštu čioje yra Jėzaus, Kristaus 
Būti Nekaltas!

SAGRED HEART
M3NASTERY

E23 North Second Street, 
Easton, Pa.

liturgijoje. Dėl to,

- -------  V
Vienuolyne iki įvykusiam 
gaisrui. Tai yra vieninte
lis atmintinas išlikimas 
nuo gaisro įvykusio 1932 
metų gruodžio paskutinę 
dieną. Apie ją ugnis plėtė
si ir vanduo švirkštė, kuo
met Vienuolyno rūmai su
tirpo liepsnose. Daug pa
maldžių sielų savo maldo
mis atsikreipė į tą Kris
taus Karaliaus statulą ir 
tapo dėkingos, kad jų 
maldos buvo išklausytos. 
Vėl kiti žmonės ją prami
nė Stebuklingoji Statula, 
ir aukavo Šv. Mišioms. Ir 
visi likosi dėkingi, kad ap
turėjo trokštamų ir mal
daujamų gausių malonių 
ir palaimų.

Kad tinkamai pagarbin
ti Jėzų Kristų, kaip mūsų 
Karalių ir Valdovą, mes 
sumanėme iš padovanotų 
žiedų ir auksinių retežėlių 
nupinti garbingąjį vaini
ką, kuris būtų atmintinas 
paminklas Kristui Kara
liui dėl stebuklingai nuo 
gaisro išlikusios Jėzaus, 
Kristaus Karaliaus, Šven
čiausios Širdies Stebuklin
gosios Statulos. Dėl to ir 
kreipiamės į Tamstos ge- 
radėjingumą su meldimu, 
kuomet Tamsta pripažinai 
Kristų, kaipo savo sielos 
ir sąžinės Karalių ir Val
dovą, ir kuomet iš Jo 
Švenčiausios širdies aptu
rėjai tiek daug nesuskai
tomų malonių, kad atei
tum mums į pagelbą įkū
nyti tą garbingąjį suma
nymą, prisiunčiant mūsų 
Vienuolynui atmintinąją 
dovaną, kaip žiedą, auksi
nį retežėlį, laikrodėlį ar 
sagutę, kad iš jų nupinus 
kilnųjį vainiką, kuris pa
siliktų amžinasis padabi- 
nimas ir atmintinas pa
garbinimas Kristui Kara
liui, mūsų Išgelbėtojui ir 

j Valdovui.
Todėl, Gerbiamieji ir 

Gerbiamosios, neatsisaky
kite tokios kilnios dova
nos mūsų Kristui •Kara
liui, ir atsiminkite, kad 
už Jūsų duosnią širdį, ta 
Jėzaus, Kristaus Kara
liaus, Švenčiausioji Širdis 
bus paguoda Jūsų visose 
nelaimėse ir nuliūdimuo
se, duos reikalingų malo
nių ir palaimų gyvenimui, 
ir palaimins Jūsų gyveni
mo dienas.

Mūsų garbingam užma
nymui ir kilniam užsimoji
mui, pasitikėdami atmin
tinų ir gražių dovanų dėl 
Jėzaus, Kristaus Kara
liaus. Švenčiausios širdies 
Stebuklingosios Statulos 
garbingąjam vainikui nu
pinti, ir melsdamas Dievo 
palaimų visiems, lieku 
Su gilia pagarba Kristuje,

Tėvas L. S. Brigmanas, 
C. C. J.

Karaliąus, Švenčiausi o s 
Širdies kilni ir branginti
na statula iš baltojo mar
muro pertraukta iš Itali
jos. Ta pati garbinga sta
tula turėjo garbę būti ša
lia Didžiojo Altoriaus per 
Eucharistinį Kongresą, į- 
vykusį 1926 metais, Chi- 
cagoje, Illinois. Ir po Eu
charistinio Kongreso buvo 
pergabenta į Jėzaus šven
čiausios Širdies Meilės

<»

Spalių 10 d., 1936 m.
Gerbiamasis(oji):

Mes tikėjimu ir meile ne 
silpnesni už praeities rite- Vienuolyną, Harvey’s La-

skaisčiomis sielomis ant 
žemės. Visuose mano san-saulinių kalbų, kuriose ė- >ją kankina

gašlumo liepsnas, kurios tykiuose su mano broliais. ’ rius ir karžygius, nūngi e- ke, Pa., ir visą laiką buvoskaistų; ir degdamas tro- m^au dalyvumą, ir ateitįn1 
škimu įsirašyti į tavo vai
kų kariuomenes, aš šau
kiu i tave iš mano širdies

Ašgilumos, o 
trokštu būti

*

Marija! 
nekaltas!
* *

nekalta tavoO Marija, 
prasidėjime, tu kuri pali
kai Atpirkėjo Motina ne
girdėtu stebuklu ir neap
sakomu Šventosios Dva
sios veikimu; tu kuri bu-i 
vai Pana prieš ir po tavo■ 
prasidėjimo, Pana visą ta
vo gyvenimą; tu kuri da
vei pasauliui nekaltų šir
džių Karalių ir skaisčių 
sielų Sužieduotinį, apturėk 
man tavo uolumą nekalty
bės dorybėje. Taip, visą1 
mano gyvenimą, o Marija! į 
Aš trokštu būti nekaltas!

* * *

I SVARBIEMS ATSITIKIMAMS 
i — Lengvas UŽsirūkymas!

Vestuvių varpai — jausmingi, 
»y daug rūkymo, įvykiai. Imkit 
dėmesin savą gorklę ir Pa$1‘ 
siekit už lengvo užsirūkymo 

. . . pasisiekit už Luekyl
r. - - r ■

Tai Lengvas Užsirūkymas!

O Marija! tu kurios a- 
kys buvo nekaltos ir kurių 
žvilgsnis niekad neapsis
tojo ant nė jokio daikto, 
kurs galėtų suteršti tavo 
nekaltybę, tu kurios ange
liškas kuklumas bus visai 
amžinybei dangaus ir že
mės pasigerėjimu, sergėk, 
aš meldžiu tave, mano a- 
kis, kad aš jas vartočiau 
tiktai mano Tvėrėjo gar
bei, ir kad per jas mirtis 
niekad neįeitų į mano sie
lą. Mano žvilgsniuose, da
bar ir visados, o Marija! 
Aš trokštu būti nekaltas!

♦ ♦ ♦

Kada Jaudinanti įvykiai Veda Prie 
Nuolatinio Rūkymo!

Kadą jūs esat susijaudinę . . . nervuoti . .. laimingi 
ir linksmi, jūs rūkote daug cigaretų apie tai visai 
negalvodami. Lai būna jūsų pasirinkimu lengvas 
užsirūkymas. Rūkykit Luckies — nes Luckies yra 
lengvas užsirūkymas iš turtingo, brandaus-kūno 
tabako. Jie yra pagaminti iš puikiausio vidurininjtj 
lapų tabako, koki tik pinigai gali pirkti. Ir jie yra 
vieninteliais cigaretais. kuriuose jūs rasit tą didžiai 
svarbią “Toasting"’ proeeso gerklės apsaugą. Taip, 
vieninteliai cigarctąi. Lucky Strike . . . puikaus- 
skonio eigaretai . . . cigaretai, kurie yra malonūs 
jūsų gerklei.

O Marija! tu kurios au-( 
sys buvo nekaltos ir visad 
uždarytos vyliugingoms 
pasaulio sugestijoms, jo 
tuščioms ir nepadorioms 
pašnekoms, jo nešvarioms 
ir ištvirkinančioms kal
boms, apturėk, mano ge
roji Motina, kad aš niekad 
neleisčiau jo nuodams pe
reiti į mano širdį kiaušy-1 
m u nepritinkančių žodžių,: 
piktų pašnekų, ir nekuklių 
dainų. Aš trokštu, su tavo

★ * “SWEEP$TAKE$” NAUJIENOS! * *
17 Laimatojj Alaskoje Ir Honolulu Mieste I

Vienuolika vyrų bei moterų toli
mame Honolulu mieste ir šeši toli
moj šiaurėj. Alaskoj. savo popula- 
riškg muziką žino taip gerai, kad 
jie galėjo išvardinti žinomiausias 
Jūsų Lucky Strike “Svreepstakes*’ 
daipąs be jokio sunkumo — 1-2-3. 
Sveikiname ... ir linkime didelės 
laimės daugeliui kitų toli gyvenan
čių “Sweepstakes*' mėgėjų.

Ar jos j«u įstojo! ? Ar laimė jot 
savo skoningus Lucky Strikest 
Ant radio yra perduodama muzi
ka. Atsisukite ant radio “Your HH 
Parade" — trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais. Klausykite, spręskite 
ir palyginkite melodijas - tada 
pabandykit; Jūsų Lucky Strike 
MSweeps|alres.M

Ir jeigu dar nerūkote Luckies. 
nnsipirktt pakelį šiandiena ir pa
bandykite juos. Gal būt tuo kg 
nors netenkate.

lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KONOTABAKO-”IT’STOASTEDm

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

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

oMHHil
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Komunizmas - Valstybinis 
Kapitalizmas

Kartais kur nors gatvių 
užkampyje išgirsti komu
nistus kalbas besakant., 
Jie labai giria komunizmą,' 
jį aukština, o kapitalistus 
kiek galėdami peikia, kei
kia ir visokiais vardais 
vadina, tuoj įsivaizduoja 
sau žmogus ir pamano,' 
kad tik komunizmas yra 
žmonijos, ypač darbinin
kų gerovė ir išganymas, 
kad tik vien Rusijos ko
munistai rūpinasi darbi
ninkų būvio pagerinimu, 
kad tik ten randasi tikras 
darbininkų gyvenimo že
mės rojus.

Pradėjus giliau tyrinėti’ 
tą taip giriamą komuniz-, 
R, jo piniginę, ūkišką ir' 
prekybinę ir visuomeninę ! 
tvarką, tuoj pamatai ir 
supranti, koks didelis yra 
tarp to labai giriamo ko-Į 
munizmo ir -jo apmokamų 
agentų peikiamo kapita
lizmo skirtumas. '

Komunistų valdomoj Ru-' 
sijoj visas žmonių turtas 
ir savastys jau senai yra 
valdžios rankose - suvals
tybinta. Įvairių rūšių ver-j 
tybės ir visokios brange- ■ 
nybės jau yra vien tik val
džios valdininkų priežiū
roje. Tikriau sakant, ko
munizmas yra savo rūšies 
tautiškas kapitaliz m a s J 
nes ten visokis turtas ir 
kapitalas jau randasi ne 

JUMS RUPI
PATIES Apdrauda
ŠEIMOS Apdrauda

SINCLAIR VVEEKS, Sff Valentine St., Nevton.

Lapkričio 3-čią balsuokite už RESPUBLIKONUS!

. . . IK ŠIE KANDIDATAI KAIP TIK RŪ
PINASI APDRAUSTI JUS MASSACHU-

SETTS VALSTIJOJE

John Haigis į Gubernatorius
Henry Cabot Lodge Jr. į J. V. Senatorius 
Leverett Saltonstall j Lt. Gubernatorius 
Frederic W. Cook j Valst. Sekretorius 
VVilliam E. Hurley į Valst. Kasininkus 
Felix Forte j Attorney General 
Russell A. VVood į Valst. Auditorius

* JIE nori sumažinti taksus, kad industrijos ir fabrikai, 
kuriuose dirbate nebūtų iškeliami į kitas vietas.

* JIE nori sumažinti taksus, kad darbdaviai — jūsų bo
sai baletų duoti geresnį atlyginimą, vietoje mokėti 
aukštus taksus.

* JIE nori sumažinti valdžios leidžiamas išlaidas taip, 
kad kiekvienas būtų tinkamai aprūpintas tinkamos 
valdžios ir kad nebūtų niekam daroma išimčių.

* Jie nori sumažinti taksus, kad sumažėtų pragyvenimo 
išlaidos.

* JIE nori prašalinti Curleyismą ir grąžinti gerą, teisin
gą valdžią.

Viršui Paminėti Kandidatai yra Kvalifi
kuoti Savo Patyrimu, Išsilavinimu ir Suprati
mu, Kuris Padarys Tą, Ką Jūs Norite.

Jūs Galite Pasitikėti Jiems, Kad Jie Tar
naus Jums Taip, Kaip Priklauso Tinkamai A- 
merikos Valdžiai.

visų žmonių rankose, bet 
yra valdomas ir prižiūri
mas tik kelių komunistų 
partijos žmonių.

Nors Rusija yra labai 
turtingas kraštas, bet jos 
turtais naudojasi tik bū
relis komunistų, kurie pa- 
gelba kruvinų sukilimų ir 
tarpusavio mūšių, kurie 
pasigrobę Rusijos valdžią 
į savo rankas, atėmė iš 
žmonių visus turtus ir sa
vastis, o piliečius, kurie 
tam atėmimui buvo kiek 
priešingi, nužudė ar išva
rė į tolimus šaltus šiaurės 
kraštus.

Šiandien Rusijoj iš 170 
milijonų gyventojų yra tik 
apie 2 milijonai komunis
tų, kurie laiko savo ran
kose krašto valdžią ir 
tvarko jo visus reikalus.

Rusijos komunistai, ko
kius -jie šiendien valdo 
turtus, jų niekad neužsi
dirbo ir nė mažiausios jų 
dalelės savo sunkaus dar
bo prakaitu nesukrovė, 
bet atėmė ir išplėšė iš kitų 
žmonių ir pasisavino arba 
kitaip sakant suvalstybi
no.

Jeigu mes pažvelgsime į 
šio mūsų krašto turtus, 
tai pamatysime, kad tas 
viskas buvo mūsų darbš
čių žmonių vien tik sun
kiu darbu ir prakaitu įgy
ta.

Mūsų kraštas iš tamsių’ 
ir didelių girių, apgyven
tų vien tik laukiniais žmo
nėmis, išaugo į turtingą 
kraštą ir tautą pasaulyje.

Šio krašto žmonės tai 
atsiekė ne revoliucijomis, 
ne žudymais ir liejimu ne
kaltų žmonių kraujo, kaip 
kad daroma komunistų 
Rusijoj, bet triusu, sun
kiu darbu ir prakaitu su
kūrė šios šalies kultūrą, 
pasistatė namus ir įsigijo 
turtus. Tai yra ilgų metij 
sunkaus darbo vaisiai.

Toliau, palyginus komu
nistų taip giriamą Rusi
jos darbininkų gyvenimą 
jam mokamą už darbą at
lyginimą ir jo padėtį su | 
šios šalies darbininkų gy
venimo padėtimi ir sąly
gomis, matomas labai di
delis skirtumas: taip kaip 
tarp visuotinos laisvės ir 
Afrikos vergijos.

Čia pas mus kiekvienas 
darbininkas yra laisvas 
Šios šalies vyriausybė 
stengiasi aprūpinti darbu i 
visus žmones.

Nors didžiuma mūsų ša
lies reikalu randasi vieno 
ar kito milijono žmonių 
rankose, bet čia yra mili
jonai žmonių, turinčių sa
vo biznius, kuriuos jie pa
tys valdo ir iš jų daro sau 
pragyvenimą. Žinoma iri 
čia yra daug kas taisyti
na.

Nors jie ir yra prie tu 
savo biznių pririšti, bet jie 
yra laisvi, kain ore lekio- 
jantieji paukščiai. Jie nė
ra suskirstyti į grupes ar 
kuopas ir priversti pildyti 
įsakymus kokio nors žiau
raus ir beširdžio viršinin
ko.

Taip gi reikia žinoti, kad 
tarp Amerikos ir Rusijos 
komunizmo yra didelis 
skirtumas taip, kaip tarp 
pririšto geližiniu pančiu 
išganytoj pievoj arklio ir 
aukštai padangėse skrajo
jančio aro, kuris gali’ 
skristi, kur tik jis nori.

Amerika duoda savo ša
lies žmonėms pilną as
mens laisvę, o komuniz
mas nelaisvę, didelius su
varžymus, žiaurią vergiją 
ir nekaltų žmonių žudy
nes. Komunizmas arba ki
taip tariant savos rūšies 
kapitalizmas, kuris pasi
laiko vien tik ginklų pa- 
gelba ir nekaltų žmonių 
žudymu...

Per kelioliką metu Rusi
joj komunizmas išžudė ir 
badu išmarino milijonus 
žmonių ir kraštą, tris 
kart didesnį už Am. Jung. 
Valstybes paliko apytuš
tį. Tad nėra stebėtina, jei 
Vokietija turi sumanymus 
užimti Rusiją, padaryti] 
savo koloniją ir ten dalį 
savo gyventojų perkelti.

Nors komunistų gerai 
apmokami agentai dar ir 
perša ir siūlo kitoms ša
lims komunizmą, bet jau 
neturi didelio pasisekimo, 
nes Rusijos komunizmo 
vaisiai ir Ispanijos pasku
tiniai šių dienų įvykiai 
parodo kas tikrumoje ko
munizmas yra ir kokios 
būna jo pasėkos, ir jis kai
po toks jau atgyveno sa
vo dienas ir už kelių metų 
jis turės žlugti. S. L.

I 
I

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS PAVYKO
Spalių 11 d. mokyklos 

salėje hart-fordiečiai minė
jo 16 metines Vilniaus 
užgrobimo sukaktu ves. 
Buvo pilna salė žmonių. 
Choras gražiai dainavo. 
New Britain’o ir Hartfor- 
d’o veteranų postai į mar
ša vo į salę su savo unifor
momis ir 
Amerikos
vėliavomis. Lietuvos Tris
palvė buvo aprišta juodu 
kaspinu.

Įžanginę kalbą pasakė 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos pirmininkas Viktoras 
Čekanauskas, to vakaro 
programos vedėjas. Jisai 

Į pakvietė sekančius kalbė
tojus: New Britain’o pos
to komendantą Vitukyną 
ir narį adv. Kubilių, Hart- 
iord’o posto komendantą 
Žalnieraitį ir New Britai
n’o auxiliary Vitukynienę. 
Paskui kalbėjo kun. Am- 
botas, kun. Kripas. Pasa
kė eiles Kripukai — Jonas 
ir Mikas, o tėvas Matas 
padainavo ir viena mer
gaitė rodos, Lesūnaitytė 
gražiai padeklamavo.

Po to, kalbėjo garbės' 
svečias iš Lietuvos, “Mū-i 
sų Vilnius” redaktorius ir 
žymus rašytojas p. Vin
cas Uždavinys. Jisai iš
kalbingai atpsakojo Vil
niaus ir vilniečių lietuvių 
vargus ir kovas dėl Vil
niaus. Man labai patiko jo 
pareiškimas: mes pirma 
vaduosime ne tuščius lau
kus ar mūrus, bet pačius 
vilniečius.

Paskui buvo pardavinė
jama pasai ir kolekta. Su-

! rinkta daugiau $40. Reikė-

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- Į 
tai verti skaitytoją paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke*'.

ALE
Rudens dienose
PICKWICK ALE

yra atsparus, 
sujudinantis.

Namuose vartoti pabandykite Naują Pilną Kvortą 
Buteliuose (32 oncai)

Tai tikras gėrimas!
RANKUTE RODO KRANĄ

8rewed oy HAFFENREFFER & CO., tNC? Bo>ton.‘ Mass,,; BREWERS S1NCE 1870.

Rytinių Valstybių Žinios;
e, cho- 

vadui Vincui Bur- 
PVfčiamT vetera- 
au xib ar y.

tų padėkoti visiems, kurie
1 dalyvavo programoje 
ru i ir jo 
Juliui, 
nams ir

PUSVALANDIS

lietuviškomis, 
ir savo posto

RADIO|
j Pereitą sekmadienį, *spa- 
; lių 11, nuo 4:45 iki 5:15 
lietuviai iš radio stot’es 

į WTHT pirmą kartą radi- 
Į javo. Tai buvo choras, so
fistai, orkestras ir kalbė
tojai. Rodos viskas pui
kiai išėjo ir lietuviai, ku
rie girdėjo buvo patenkin
ti. Tik nenamirškit° pa
rašyti i Hartford Times 
Radio Station. Parašykite 
jiems, kad patiko lietuviš
kas programas ir norėtu
mėte kuodažniausiai gir
dėti. Lietuviams ta o-arbč, 
nes tai pirmutinis choras, 
kuris pasirodė ju studioj 
ir radijavo. Valio, 
viai.

lietu-

ŽINUTES
Teko man sueiti base-

i
t

A VAU luail OUvlll UUOU | -ų # a

bąli metiką hartfordieti on’ D. C. ministeris P. 
“lefty” Petrą Naktenį. Zadeikis. Taipgi atvyko ei- 
Gražus jaunas vaikinas, Pareigas naujas Genera- 
22 metų amž. Jis gyvena pn’s konsulas New Yor- 
su savo tėveliais Hartfor- P- J* Budrys su šeima.

Ą • V •VY'*

de. Jisai mėtė bolę Harč- 
ford Higth ir labai pasi
žymėjo gaudamas vietą su 
Philadelphia Atietics. Bet 
jam ten nepasisekė, tai jis 
dabar padarė kontraktą 
su Yankees... jisai žais su 
Newark Bears, ši pavasa
rį jisai važiuos su visais 
Yankees į pietus treine- 
ruotis. Linkime jam pa
sekmių.

NEW BRITAIN 40 VAL.
ATLAIDAI IR MISIJOS

Sekmadienį spalių 18, 
lietuvių Šv. Andriejaus
gražioje ir didelėje bažny- B. Uiskienė, Garden, Mass.

f

■» :

irčioje prasidėjo 40 vai. 
misijos. Kleb. kun. Vaške
lis nuoširdžiai kviečia vi
sus New Britaino ir apy
linkės lietuvius ir lietuvai
tes ateiti į atlaidus ir mi
sijas ir išgirsti iškalbin
gųjų kunigų pamokslus, 
naudotis Dievo gausiomis 
malonėmis ir duoti viešą 

j garbę Dievui. Pirma sa- 
I vaite misijų skiriama mo
terims ir merginoms, o 
antra vyrams ir vaiki
nams, kurias skelbia gar
susis jėzuitas Tėvas Bru- 
žikas iš Lietuvos.

I

GRĮŽO Iš LIETUVOS 
AMERIKIEČIAI

švedų Amerikos Linijos 
motorlaiviu Kungsholm. 
kuris atplaukė iš Gothen- 
burgo į New Yorką spalių 
mėn. 5 d. atvyko nemažas 
skaitlius ir lietuvių kelei
vių, kurie iš Klaipėdos iš
plaukė laivu S.S. MARTE- 
HOLM, rugsėjo 24 d., iš 
Gothenburgo rugsėjo mėn. 
26 d.

Iš Lietuvos kartu grįžo 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys J. A. V. Washin-

Amerikiečiai grįžo iš Lie
tuvos sekamai:
p.
E.
V.
A.
S.

p.
J.
p.

B. Kasputienė. Athol, Mass. 
Mažeikienė( Brueė, Mass. 
Valkauskienė, Molden, Mass. 
Rimkus. Boston, Mass. 
Skriskus su žmona, Chicago,

M. Šeštokienė, IVaukegan, III.
Pronckunaitė, Gerardville, Pa. 
Baniulis su žmona, Cleveland. 
Gražis. Pottsville, Pa.

P. Masiulis su dukrele, Brooklyn. 
A. Naujokaitienė, Waterburv, Ct. 
A. Bobinienė su dukrele, Brook

lyn, N. Y.
R. Kalantaitė, Paterson, N. J.
S. Zizienė. Chicago, Jll.
P. Žitkevičius, Patils River, Mass. 
A. Morozaitė, Brooklyn, N. Y.

J. Samoskis, Chicago, III.
A. Litvinas, Paterson, N. J.
A. Barkauskas, Philadelphia, Pa.
O. Mockienė, Gardner, Mass.
J. Rapčinskas. Montello, Mass.
D. Margrev, New York, N. Y.

V. P. Mučinskas.

GRĮŽTA IŠ LIETUVOS 
AMERIKIEČIAI

Gautomis žiniomis iš 
Kauno Švedų Amerikos 
Linijos skyriaus praneša
ma, kad išplaukė iš Go
thenburgo spalių mėn. 17 
d. laivu Gripsholm grįži
mui į Ameriką sekami ke
leiviai:

Turistine klase —
D. Matulis su žmona I- 

zabele, Athol, Mass.; L. 
Grumbinaite, Chicago, Iii. 
H. Dubinka, Springfield, 
Mass.

Trečiąja klase
J. Stasilionis, Kearny, 

N. J.; O. Kocaitė, Detroit, 
Mich ; O. Stasikaitienė, 
Detroit, Mich.; B. Daily- 
dėnas, E. White Plains, N. 
Y.; A. Lukaševičaitė, New 
York, N. Y.; A. Samsonai- 
tė, Cicero, Ilk; S. Lukaše
vičaitė, Brooklyn, N. Y.

Laivas numatoma, kad 
atplauks i New Yorką apie 
spalių mėn. 26. Tikresnęs 
žinias galima sužinoti iš 
Š. A. L. raštinės arba bile 
kurioje laivakorčių agen
tūroje. Norį pasitikti ke
leivius privalo gauti “Pier 
Pass” iš Custom House, 
Room No. 219.

V. P. Mučinskas.
KAIP GRAŽIAI SUSITA
RIA NUOMININKAS SU

NAMŲ SAVININKU

Anais laikais Bismarkas 
su savo tarnu išsinuomojo 
butą Frankfurte. Apsigy
venęs Bismarkas tepaste
bėjo, kad iš jo kambario į 
tarno kambarį nėra skam
bučio. Jis paprašė šeimi
ninką, kad įtaisytų. Šeimi
ninkas atsakė: girdi, su
tartyje to nebuvo numa
tyta, tegul dabar pats nuo
mininkas įsitaiso, kad no
ri.

Po kelių dienų Bismarko 
kambary staiga sudunda 
šūvis. Susibėgo visi na
miškiai. Išbalęs šeiminin
kas įsirita į Bismarko 
kambarį. Randa jį ramiai 
berašantį, o ant stalo guli 
dar teberūkstąs pištalie- 
tas.
— Saule, o motina! Kas 

atsitiko?! — šūktelėjo šei
mininkas.
— Nieko. — aš tik šau

kiau savo tarpa. Nesijau
dinkit. nnprasite

Daugiau nekeikė io pra
šyti, kad skambutį įtaisy
tu.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos. nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, Jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, ša't;, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuoj aus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iŠ daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina romatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUO.TAM, kad, pavartojus kelis sy
kius. aplalkysi palengvinimą ar pini
gus grąžinant.

Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 
vonėmls iš skirtingi) pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplnlkytl ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT Ir neklausykite 
nei Jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT. Ui tik Ūda 
nplaikyslte tikrąją Deksnio Galinę.) 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT C0. 
rtford, Conn


