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Gruodžio 1 d., š. m. suė
jo lygiai penki metai kaip 
Brooklyne (N. Y.) pasiro
dė naujas lietuviu katalikų 
laikraštis “Amerika”, ku
rio įsteigėjais buvo kun. J. 
Balkūnas, p. Kazys Vilniš
kis, kun. N. Pakalnis, kun. 
J. Simonaitis ir kiti. ♦

ALRKSA organui “Gar
sui” išsikėlus iš Brooklyno 
į Wilkes Barre, Pa., lietu
viai katalikai liko be savo 
laikraščio. Kun. J. Balkū
nas, kun. N. Pakalnis ir ki
ti uolūs lietuviškos katali
kiškos spaudos nlatintojai 
ir rėmėjai rūpinosi kaip 
nors aptarnauti lietuvius 
katalikus katalikiška spau
da. Kadangi abu Garb. Va
dai buvo nuoširdūs “Darbi
ninko” bendradarbiai, tai 
jie ir pasuko visą akciją į 
“Darbininką”. Toje apylin
kėje “Darbininkas” turėjo 
ir turi daug bendradarbiu 
ir rėmėjų. “Darbininkas”, 
anot kun. J. Balkūno, “na
tūraliai tapo mums orga
nu”.

Kun. J. Balkūnas “Ame
rikoj” rašo:

“Pagaliau, 1930 m. gegu
žės mėn. buvau kunigų 
siunčiamas Bostonan pra
dėti DARBININKE New 
Yorko ir New Jersey žinių 
skyrių. Tas skyrius ėjo per 
3 metus (nuo 1930 m. lie- 
nos 1 d.)” Tas skyrius ir 
dabar tebėra, o tik vadina
mas “Rytinių Valstybių 
Žinių” skyrius.

Po triiu metų (Brookly
ne) prigyjo sumanymas 
steigti savo spaustuvę ir 
leisti laikraštį. Ir štai per 
5 metus Brooklyniečiai 
džiaugiasi savu laikraščiu 
“Amerika”. Džiaugiasi ir 
visa išeivija, džiaugiasi ir 
“Darbininkas” susilaukęs 
partnerio. Kaip kiekvie
nam laikraščiui, taip ir “A- 
merikai” pirmieji metai 
sunkiausi. Bet “Amerika” 
progresuoja ir auga. Svei
kiname “Amerika”, jo re
daktorių p. J. B. Laučką, 
bendradarbius, adminis
traciją ir visa jo štabą ir 
linkime geriausių sėkmių.
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Gerb. Skaitytoju Dėmesiui!

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Čekų kareivis, praėjus karo pavojui, stojo į pagelbą ūkininkams. Kaip mato
me iš to kareivio neblogas artojas. Jis dirba laukuose arti Pragos, Čekoslovakijos 
sostinės. Dešinėje matome Jung. Valstybių bedarbį, Ray Gordon iš St. Louis, kuris 
yra bedarbių armijos nariu. Netekęs WPA darbo, atsidūrė keblioje padėtyje. Jo

Prancūzija Atmetė Italijos 
Reikalavimus

Paryžius, gruodžio 5 — 
Iš patikėtinų šaltinių suži
nota, kad Prancūzija nepa-! 
kęs jokio Italijos kišimąsi 
į Tunisia koloniią. Ji griež
tai atmeta Italijos reikala
vimą grąžinti kolonijas.

Uždarė Vilniui
Vaduoti Sąjungą 
-------------------X _______  

Komunistai Savųjų Neremia
I ______________

Šiomis dienomis oficia
liai paskelbė įvykusių rin-

Paskyrė Bausmes Vokiečių kim^» lapkričio s d rezui-
į, . tatus. Saltonstall laimėjošnipams 1147,581 balsu dauguma.

----------- Pažymėtina, kad komunis-
New York, gruodžio 5 - tal; ku.rie tai° didžiuojasi

Federalio teismo teisėias Padaugejimu narių ir sim-^reaerano teismo teiseias 1 ,. ? " ,,
Knox nuteistiesiems Vo- J“®*
kietijos šnipams paskyrė 
bausmes, būtent, Vossa ga
vo 6 metus kalėjimo, Joan- 
na Hoffman (kuri prašė 
pasigailėjimo) — keturius 
metus kalėjimo, Erich 
Glaser ir G. G. Rumrich

draugai darbininkai, kurie apgailestauja savo draugą, susitarė mokėti po penkis gvo po du metu kalėjimo.
centus kasdien pakol jis gaus WPA algą $56.00 į mėnesį.

Prancūzijos Valdžia Tebekovoja 
Su Streikieriais

Unijos Reikalauja, Kad Daladier
PasiduotųPOLICIJA GAUDO AGITATORIUS

Pastarasis, prasidėjus tei
smui, prisipažino kaltu, ir 
todėl jam skirta tokia ma
ža bausmė. Kaikurie kiti 
toje byloje minėti nusikal- 

Kenosha, Wis. — Nash- tėliai suspėjo pabėgti nuo 
Kelvinator kompanijos teismo.
darbininkai sustreikavo ir, m .
atsisakė eiti iš dirbtuvių/ Tal maža bausme palygi- 
Paskelbė sėdėjimo streiku. nu.s su nusikaltimais . 
Reikalavo pakelti algas . . slef nusikaltėliai
vieton 91 cento į valandą, butl' Padarę tok; nusikalti- 
mokėti dolerį. Kompanija Ru,sll°Je arba ,re J VAirtot.mto tai jie butų

Rusijoje 
nusikaltimą.

už vieną pasakytą nepa-

Į

Sulaužė Sėdėjimo Streiką
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atsisakė kelti algas. Sėdin- , 0 
čius streikierius kompani- sušaudyti, 
ja “išprašė” iš dirbtuvės.'u? maziausj

Paryžius, Prancūizja, — taip lengvai galės likviduo- United Auto Workers uni- . .
Gruodžio 5 — Generalis ti kairiu™ akciją, būtent, jos vadai tariasi ką toliau Įan ū zodj prieš Staliną su- 
darbininkų streikas, tre
čiadienį, lapkričio 30 d. ne
pavyko. Valdžios dekretas 
nugąsdino daugumą darbi
ninkų, ir jie pasiliko dirbti. 
Tik mažuma ir tai nesvar
biose įstaigose dirbantieji' 
darbininkai buvo išėję 
streikuoti. Policija kelis' 
šimtus darbininkų vadų ir Y

Generalis ti kairiu ■’n 
streikus. daryti, ar skelbti streiką, 

j --------- 5T-----

šaudė tūkstančius, tai ką 
jau kalbėti apie šnipus, 
nors didesnės bausmės ne

I Žydai Reikalauja Anglijos Anglai Turi Stipriausiu , gaIėtų išgalvoti.
Įleisti 100,000 Žydų Į 

Palestiną
Priešlėktuvinę Patranką

Kaunas — Lapkričio 25 
d., “vadovaudamasis vals
tybės ir tautos reikalų su
metimais Vidaus Reikalu 
Ministras uždarė Vilniui 
Vaduoti Sąjungą”. Tokia 
tai oficiali žinia iš oficialiti 
šaltinių.

Gen. Franco Laivynai Sulai
kė Prancūzijos Laivuschusetts valstybėje už sa

vo kandidatą į gubernato
rius Hood tesurinko tik 
3,488 balsus.

Vadinasi, komunistai tik 
turi 3,488 narius ir šimpa- kad Gibraltare 
tizatorius. ..................... .

Skaitlinės geriausia įro- kelis Prancūzijos prekybi- 
do, kad ir patys komunis- nius laivus, kuriais vežė 
tai, jeigu jų yra daugiau, nrekes Ispanijos radika- 
netiki į tai ką patys kalba, lams (lojalistams). Pran- 
už ką agituoja. Jie net rin- cūzija pasiuntė viena karo 
kimuose neremia savųjų laivą į Gibraltarą padaryti 
kandidatų. tyrinėjimą.

Paryžius, Prancūzija, — 
Gruodžio 5 — Pranešama, _1 _ __ : gen. Fran- 

Ico kariniai laivai sulaikė

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETU
VIAI PROTESTUOJA

-

Klaipėdos Vokietininkai Iš
vyko į Karaliaučių

Boston, Mass., gruodžio
— Vakar žydai turėjo su- 

agitatorių1 buvo areštavus, brinkimą Statler viešbu- 
Daugumą jų naleido iš ka- S?1: Da^vavo apie 1,000 
Įėjimų. Bet streikai neužsi- °r. Nahum Gold-
baigė. Dar ir dabar kaiku-ma.nn' zydų
rių įstaigų darbininkai atstovas, kalbėdamas pa- 
streikuoįa Pereitos savai- relske R''ieztą reikalavimą

Londonas
press” rašo, kad iš atstovų 
rūmų biudžeto komisijos 
pranešimo pirmą kartą pa
aiškėjo, jog Anglija turi 
pačią stipriausią nriešlėk-, 
tuvinę patranką visame 
pasaulyje. Nors žinios apie 
tą patranką slepiamos, bet 
pranešama, kad per minu-

Vadinasi, kapitalistinėje
— valstybėje geriau ir krimi-
“Daily Ex- nalistams.

Klaipėda, — Šiomis die
nomis 60 vokietininkų 
snortininku, veterinarijos 
gydytojo Neumano vado
vaujami, išvyko i Karaliau
čių rungtynių. Be to. Di
rektorijos nariai Baldžius 
ir Žvgaudas lankėsi Berly
ne ekonominiais ir politi
niais klausimais tartis.

Klaipėda — Lapkričio 29 
d., lietuviškųjų kandidatų 
sarašų atstovai pareiškė 
Seimelio Rinkimų Komisi
jos pirmininkui griežtą 
nrotestą dėl įstatymų lau
žymo, sudarant rinkikų są
rašus. Lietuvių atstovas 
Seimelyje, p. Kybrancas, 
kalbėdamas Pagėgiuose., 
pareiškė, kad klaipėdiečių’ 
noras yra visados būti Ne
priklausomos Lietuvos da
limi.

Šiame numeryje įvedame 
naują skyrių, būtent, — 
“Montrealo Bangos”, kurį 
ansiėmė vesti p. Marija 
Aukštaitė, įžymi rašytoja.

Montreal (Canada) yra 
didelė lietuvių kolonija. 
Sakoma, kad toje koloni
joje esą apie 15,000 lietu
vių. Turi savo parapiją, 
vardu Šv. Kazimiero, ku
rios klebonu yra kun. J. 
Bobinas.

Lietuvybė laikosi stipriai, 
nes dauguma lietuvių, ten 
apsigyvenusių, atvyko po 
Pasaulinio Karo. Toje ko
lom jo ie yra ir LDS kuopa, 
bet dėl tam tikrų aplinky
bių buvo kiek susilpnėjus. 
Dabar lietuviai darbininkai 
žada prie mūsų visų lietu
vių darbininkų organizaci
jos prisidėti ir jos veikimą 
atgaivinti.

Gražiai veikia WS sky
rius, kuriam vadovau ja p. 
Marija Aukštaitė, p. P. Ja- 
sutis ir kiti.

p. Marijai Aukštaitei, 
pradėjusiai vesti “Montre
alo Bangu” skyrių, linki
me sveikatos ir ištvermės 
kilniame darbe.

:ės pabaigoje sustreikavo A.nS]įjji.kad ii įsileistų a- tę ji gali iššauti 12 kartų 
įgula. !pie ipO’OOO .^^ų j Palesti- lig-i 9 kilometrų aukščio.

’ j“, tarė ir kiti žvdai. Žydai ne
patenkinti Anglijos skiria
momis kolonijomis Tanga-Į 
nyika arba Britų Guiana.

Normandie laivo U™ •, - , - ;Valdžios įsakymu, tuojau n»-.Tam skalavimui pn- 
pasiųstas pranešimas vi-! 
siems darbininkams, kad 
iie atleidžiami nuo darbų. 
Tokių pranešimų pasiusta 
1300 darbininkų. Streikie- 
riai nutarė pasiųsti delega- 
ciią į Paryžių tartis su 
konfederacijos vadais ką 
toliau daryti. Spėjama, 
kad darbininkų vadai 
kreipsis pas laivyno minis- 
terį.

Dies'ui Neleido Kalbėti 
Per Radio

E. Simonaičiui 50 Mėty
Klaipėdietis lietuvių vei- 

• kėjas Erdm. Simonaitis su
laukė 50 metų. Ta sukaktis 
Klaipėdos spaudos ir vi
suomenės atitinkamai pa
minima. Jis yra buvęs pir-

!

Vilniui Vaduoti Sąjunga Uždaryta

New York, gruodžio 5 —
American Defense Society rektorijos pirmininku ir 

i paskelbė, kad 6 radio sto- vyr. Klaipėdos m. burmis- 
tis atsisakė transliuoti tru._

Streikai kyla dėl to, kad kongresmano Martin Dies---------------------------------
Policija areštavo ir laiko (demokrato) iš Texas, 
kalėjimuose darbininkų Kongreso komisijos nirmi- 
vadus. Darbininkai reika-Jnįnjęo tyrinėti prieš— A- 
lau ja juos paleisti į laisvę. merikonišką veikimą, kal- 
Laivyno ministeris sako, 
kad valdžia negali pa ten-, Kongresmanas Dies, kai-i 
kinti darbininku reikalavi-'Do pirmininkas komisijos,! mu. i— "---- --------ii—i— -
ia nasigailėjimo . _____ J- t
d a m s, bet nori, kad valdžia baj daug įrodvmų prieš ko- 
nusilenktų prieš darbinin-; rnunizmo vadus ir jų pa
kus, t. y. kad panaikintų stangas sugriauti šios ša- 
dekretą, išleistą prieš dar-jijes demokratiią. Komuniz- 
bininkus. ' mo vadai daugumoje yra

Policija gaudo darbinin- žydai. Žydams nepatiko ir 
ku vadus ir agitatorius ir kun. Coughlino kalba apie 
juos areštuoja. Į komunizmą. Taigi kaip

Premieras Daladier pa-kun. Coughlinui, taip ir 
skelbė, kad parliamentas Dies’ui kaikurios radio sto- 
susirinks 
gruodžio 8 
nosėdvje 
klausimas 
munistų partiją. Kairieji, 
kuriems vadovauja socia
listas Blum, buvęs premie
ras, niekad nesitikėjo, kad 

kas Sanauel Goldeyn, Ine. premjero Daladier valdžia

Beverly Hills, Cal., gruo
džio 5 — James Roosevelt, 
prezidento sūnus, įstojo ; 
judamųjų paveikslų indus
triją kaipo vice-pirminin-

šis darbdavis, p. John F. 
Webendorfer, Mount Ver- 
non, N. Y., padaręs per me-

mosios parlamentarines di- įus milijoną dolerių pelno.
ketvirtą dalį pelno padali
no tarp 115 savo darbinin
ku. Geriau negu nieko.

Prancūzijos Kolonistai Suruošė 
Demonstraciją Prieš taliją

Iš Kauno gauta telegrama praneša, kad VVSą- 
junga jau uždaryta. Pati Lietuvos vyriausybė ją užda
rė. Tai padarė lenkų verčiama, nes lenkai dabar Lietu
voje šeimininkauja. “Sulaukta laikų — sako “Drau
gas” — kada pati Lietuvos vyriausybė savo rankomis 
yra priversta griauti organizaciją, kuri su visos mūsų 
tautos pritarimu ir parama siekė to, kad Lenkija ati
taisytų 1920 m. spalių mėn. 9 d. padarytą Lietuvai kru
viną skriaudą. Išrodo, kad taika su lenkais yra daug 
skaudesnė, negu kas galėjo įsivaizduoti.

“Bet, — sako toliau “Draugas” — mes aiškiai ga
lime pabrėžti, kad jei kada Lietuvos vyriausybės aktai 
negalima pavadinti mūsų tautos valios išreiškimu, tai 
priėmimas Lenkijos ultimatumo, uždarymas Vilniui 
Vaduoti Sąjungos ir kitos lenkams daromos nuolados. 
Nepaisant kokias sutartis su lenkais darys vyriausy
bė, tauta neužmirš Lenkijos padarytos jai skriaudos, 
Vilniaus neišsižadės ir, nepaisant VVS uždarymo, Vil
niaus atgavimo darbą varys ir toliau”.

Tenka tik abiem rankom pasirašyti po tuo pareiš
kimu ir Vilniaus Vadavimo Sąjungos darbuotę visiš
kai parsigabenti į Ameriką.

Tautininkų vyriausybė tiesioginiu ar netiesiogi
niu būdu nuolatos reagavo į Amerikos lietuvių katali
kų nusistatymą, kurs atvirai kritikuodavo pavojingąne<? iie ne tik reikalai!-G f 7 . .---------- • * ’l z-, v . - - * . „ nų uuaisuvyiuą, kuib duvu« miunuuuavu

įsigallėįimo savo va-' veikla Amerikofe °S te Daug Sužeistu -15 Asmenų AreStUOta krypti, kuria pastaraisiais metais buvo nukrypusi tau- 
s. bet airi, kad valdžia1 £ ±ie£ 6 _________ tininkų politika. Ne kartą ir skaudžiai mums tekdavo

ketvirtadienį 
d. Parliamento 
būsią iškeltas 
panaikinti ko-

tys nenori leisti kalbėti.

Į Kauną Atvyko Lenku Eko
nominė Delegacija

su tautininkų gynėjais susiremti. Dabar pasirodo, kad 
mes vadovavomės ne kokiu pavydu, ar, kaip jie visuo-Tunis, Tunisia, gruodžio

g ____  r- - - —

cūzijos“koloni3tųJ' demons- vėTital'ų laikraščio "Flš'iš-!met prikaišiodavo. Krikščionių Demokratų nusivyti- 
tracija prieš Itali ją dėl ita
lu pareikšto reikalavimo 
°rąžinti Italijai Tunisią 
koloniją, kuri etnografiš
kai ir istoriniai priklauso 
Italijai. Kolonistai nenori 
Italijos režimo, ir todėl su
ruošė protesto demonstra- 
ciią. Policijai įsimaišius, 
kilo riaušės. Nemažai žmo
nių sužeista, penkiolika
riaušininkų - areštuota.
Riaušininkai, suardė italų

Vakar čia įvyko Pran-
Taipgi išdaužė langus Itali
jos turistų ofiso ir įsibrio-

Kaunas — Lapkričio 28
d. atvyko lenkų delegacija; knygu'dėrantųvęirKišmžtė 
ekonominėms deryboms. I knygas >aRiib » laikraščius.

tu Unija” redakciją ir iš- mo kerštu, bet mūsų protestai, prašymai ir pageidavi- 
mėtė laikraščius.

Policija sako, kad areš- 
tuotojų tarpe esą du italai, 
kurie buvę ginkluoti ir vie
nas italas anarkistas, ku
ris buvęs atvykęs iš Ispani
jos ir esąs Komunistų par
tijos sekretorius sostinėje.

Taigi išrodo, kad riaušes 
iŠDrovokavo komunistai ir 
anarkistai, jeigu tikėti po
licijos pranešimams ir 
toms žinioms, b

mai — visko buvo mėginta — buvo paremti grynu pa
triotizmu, nuoširdžia Lietuvos meile. Dabar — patiems 
tautininkams be abejo tenka rausti — perdaug jau bū
tų skaudu, jei ir rausti jie negalėtų. Tai skaudi pamo
ka, ką reiškia valdyti tautą tik vienai partijai, panei
giant visas kitas sveikas tautos pajėgas, su kurių pa
galba būtų, be abejo, kitaip atstovauta Lietuvos garbė 
ir vidaus nepriklausomybė.

Tačiau skaudi ar švelni kritika nieko dabar nepa
gelbės. Gelbėkime kas dar išgelbėtina. Lietuvos vy
riausybei susmukus, mes amerikiečiai senovišku pasi
ryžimu pasiimkime nebe naują mums naštą — gelbėti 
Lietuvos nepriklausomybę ir vaduoti Vilnių. K.
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Art. Onos Katkauskaitės Kalba
r • * - ...

(Darbininkų Radio Progra-| merikos lietuviai moka ir 
moję, .gruodžio 3, 1938, iš mėgsta lietuviškai dainuo- 
WCOP, Boston, Mass.)

Labai man malonu pra-, 
kalbėti į Bostono ir visos 
Naujosios Anglijos lietu
vius, kaipo į saviškius, nes 
ir aš esu iš Naujosios An
glijos kilusi. Keliaudama 
su koncertais po platųjį 
pasaulį, matau įvairių, gra
žių kraštų ir miestų, bet šis 
kraštas man maloniausias 
ir niekad jo nepamirštu. 
Nepamirštu taip pat ir to, 
kad esu lietuvaitė ir nesi- 
gėdžiu to vardo. Jis nėkiek 
nekenkia mano profesijai. 
Aš čia noriu atitaisyti kai 
kurių čia gimusių lietuvių 
klaidingą nuomonę, kad 
būk tai lietuvių vardas 
kenkia jų bizniui ar profe
sijai. Tai netiesa. Kitatau
čiai ne tokie jau siauri 
žmonės. Jie įvertina talen
tą bet kokioj tautoj, ir jam 
atiduoda tinkamą kreditą.

Lietuva tai dainų šalis.' tūros tuo,

ti. Taigi ir aš sunaudoju, 
Dievo man duotą dovaną— 
mano balsą — tam tikslui, 
kad palinksminčiau savo 
vientaučius, paguošeiau jų 
vargus ir sielvartas, pa
keičiau jų dvasią. Daina tai 
meno dalis. Gi menas turi 
savyje tiek žavingos pajė
gos, kad jungia visų žmo
nių širdis ir traukia jas 
aukštyn prie idealingesnio 
ir gražesnio gyvenimo.

i Aš labai myliu meną ir 
dėlto jam tarnauju, kad jis 
yra viena iš kilniausių Die
vo dovanų ir priemonių 
žmonių sielai sušvelnyti, ir 
patobulinti. Aš pasiryžus 
paaukoti savo gyvenimą 
viešajam labui, kad Ameri
kos lietuviai kultūriškai 
pakiltų ir dvasiniai tobulė
tų. Man labai malonu, kad 
galiu prisidėti prie krikš- 

Įčioniškos katalikiškos kul- 
______  ______ ______ ’____ ___ , kuo geriausia 

Ten dainuojama visados—įgaliu — savo balsu. Tariu 
vasarą laukuose, žiemą’nuoširdų ačiū, už jūsų ge- 
prie staklių ar ratelio. Tąįrą širdį, svetingumą ir vi- 
dainos meilę mūsų motu- ! sokeriopą man suteikiamą 
tės atsinešė į šitą šalį ir į-* paramą. Lai gerasis Dievu- 
kvėpė savo vaikams. Ir A- lis jums atlygina.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kaip Klaipėda Su-Į
tiko Karo Stovio lietuvi^ kalba! P() Borcher-

šaukiant “Raus mit der li- 
tauischen Sprache”, šalin

Panaikinimą
Naktį į lapkričio 1 d. 24 

vai. pasibaigė karo stovis,

to kalbos iš vokiečių dar 
I kalbėjo atst. Monienas.

Seimelio posėdžiui pasi
baigus minia pradėjo trau
kti vokiškas dainas, o iš

ir Klaipėdos krašto veidas posėdžio išeinančiam Vo- 
beregint pasikeitė. Tuoj po kieti jos konsului sukėlė o-

vacijas. Čia pat ties magis
trato rūmais tuoj susifor
mavo demonstracija, kurią 

• sudarė keletas šimtų pa
auglių vaikėzų 11 — 18 

: metų. Tie savotiški “de- 
’ monstrantai” vis dėlto bu
vo uniformuoti: baltos ko
jinės, tamsiai mėlynos kel
nės, balti marškiniai... Jie 

į ėjo dainuodami, praeidami 
: pro lietuviškas įstaigas pa
leisdavo nedraugiškų šū
kių.

Pasibaigus diskusijoms 
dėl gubernatoriaus veto 
teisės, Seimelis nutarė 
kreiptis į Direktoriją, kad 
toji prašytų Centro Vy
riausybę panaikinti vizos 
rinkliavą į Vokietiją. Buvo 
priimtas ir antras nutari-

J. E. Kardinola V.|Q.J,SJ.

I
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gyvybę, apsaugoja ži 
arba taip kokį greitu 
bą atlieka ir užsitarnauja 
žmonių pagyrimą.

Bet tikras didvyriškumas 
reikalauja daugiau vyriš
kumo, reikalauja atsisvei
kinti su civilizaciją, su mo
tinėle, tėveliu, giminėmis 
ir draugais,. ir išvykti į 
barbarų kraštus, juos pri
imti pas save, ir būti jųjų 
priimtas, valgyti jųjų ne
švarius valgius, juos pri
žiūrėti ligoje ir mirtyje, o 
sveikatoj nei “dėkui” ne
gauti, atsižadėti savo na
melių, savo laiko; išmokti 
naują, nesuprantamą kal
bą, kuria reikia aiškinti ki
tiems Dievo paslaptis ir 
amžino gyvenimo teisybę. 
Misijonieriai kenčia, kad 
galėtų prie Švenčiausios

. = r-'

žin ar ne veltui tie didvy
riai siuntinėjami į tolimus 
kraštus mirti? Taip dažnai 
kalba žmonės: kad esą 
kvailystė išmokėti $10,000 
žmogui išmokinti ir išauk
lėti, ir po to išsiųsti į tokį 
kraštą, kur nei vienos die
nos negali dirbti. Gal būt— 
bet Kristus pergalėjo pa
saulį mirtimi. Ir Šv. Igna
cas, matydamas kaip žmo
nės mąsto apie tai, įsakė 
savo sūnums: “Lai nebūna 

. ... . TZ . . | priimami, kurie neturi tosvo skelbdami Kristaus zo- i , . .
vii 1„I„ di-hn v.i.i.i Paclos dvasios, kad jeigu 

būtų siunčiami į stabmel
džių kraštus, su paklusnu-:
mu eiti, net ir negalėdami! o__ r_______________ _
daugiau tenai ką daryti,1 širdies dar vieną širdį pa- 
kaip tik pasakyti žmo- traukti.
nėms, kad Kristus yra Iš- žvelgiant į tokį atsižadė- 
ganytojas!” jimą, vis atsiranda priešų

Šv. Ignacą sujudino ap- ir girdisi aidų: kodėl jie ne- 
mąstymai apie nesuskaito- dirba taip namie, kur tiek 
mus tūkstančius Kristaus daug protestantų ir bedie- 
nepažįstančių, ir jojo pir- vių randasi? Nes naminė 
ma mintis buvo misijos, apaštalybė yra tavo, ger- 
Jojo sūnūs ypatingą įžadą biamas Skaitytojau! Ir Šv. 
padaro po paskutinio ban- Povilas sako: “Dievas nori, 

Z----  TU- rr d- ' i ikFtaikščioniškrTaSdmąl^”0 t“ į bil,e ku’ ka?-visi b.ŪtU iŠga_
gose. J. E. Kardinolas • uThoLne,;.,™ rl kraštą, Sv. Tėvo skina- nyti ir pasiektų tiesos pa-
męs gruodžio 8, 1859, Lo- nrai1L4-inQ lm4’ jokio prisirengimo, žinimą!Bedieviaiirprotes-well’yj. Jis taipgi yra Kar- S1OS Draugijos persekioto- j. . . 6 . Q ....... r
dinolų Šventosios Kolegi
jos nariu per 27 metus.

Prašykime Aukščiausio, 
kad Garbingąjį Ganytoją, 
J. E. Kardinolą O’Connell 
laikytų stiprų sveikatoje 
dar ilgus metus.

I

Lietuvos Vyskupų Pasitarimai

(Tęsinys)
Šimtą metų po Šv. Pran

ciškaus Ksaverio (1614) 
mirties jau buvo 42 misijos 
įsteigtos ir vedamos Jėzui
tų. Žio ordeno misijų isto
rija septynioliktame šimt
metyje yra labai garbinga. 
Į Indiją, Japoniją, Kiniją, 
Pietų ir Šiaurės Ameriką, 
ypač į Paraguajų ir Meksi
ką, Gijaniją, Haitį, Marti- 
niką, Okeaniją — kur tik 
galėjo, šie apaštalai kelia-

J. E. Kardinolas 0'Connell

dį. Bet jųjų daębo vaisiai 
vos pradėjo matytis, kada 
jie tas šalis apleido. Euro
pos politiniai perversmai 
sustabdė jųjų veiklą, ir be
veik visai užslopino Jėzaus 
Draugiją.

1814 metais Jėzaus Drau
gija vėl buvo atgaivinta, ir 
lyg keliąs iš miego, pradė
jo iš naujo visą tą darbą, 
kurį suardė keli gobšūs ir 

’ puikūs valdovai. Rodos, 
Dievo kerštas, bet Portu
galijoj, vien Jėzuitai sutei-

Boston, Mass. — Ketvir
tadienį, gruodžio 8 d. (Ne
kalto Prasidėjimo Švč. P. 
Marijos šventėje) J. E. 
Kardinolas William O’Con
nell minės savo 79-tą gimi-Į 
mo dieną. Nežiūrint jo se
natvės, Garbingasis Gany
tojas yra dar stiprus ir vei
klus savo aukštose parei-

♦

vidurnakčio t
įvairiose krašto vietose 

prasidėjo demonstracijos, 
o namai pradėjo puoštis 
vėliavomis. Nuo pat anks- 
tvbo rytmečio vėliavomis 
pradėjo puoštis ir Klaipė
dos miestas; iš pradžių tat j 
vyko pamažu ir nedrąsiai, 
bet į vakarą dienos 
M. Lietuvos vėliavomis — 
žalia - balta - raudona — 

buvo pasipuošę veik visi 
namai.

16 vai. magistrato rūmuo
se prasidėjo Seimelio posė
dis. Per 48 minutes buvo 
priimti 7 įstatymai, ir po 
to prasidėjo diskusijos dėl 
gubernatoriaus veto teisės.' 
Pirmas kalbėtojo atst. • 
Bingau. Į savo kalbos pa
baigą jis ironiškai pareiš
kė viliąsis, kad teisė pasi- mas ^a(j bbtų panaikintos 
liks teise net ir vokiečiams.! vįsos priemonės, susijusios 
Atstovas pastebėjo, jog sis su buvusiu karo stoviu.
Seimelio posėdis bus pas- Abu pasiūlymu pasirašė 
kutims. visi vokįečių frakcijos ats-

Į Bingau kalbą atsakė lie- tovai, o juos priimant už 
tuvių frakcijos atstovas juos balsavo ir lietuvių 
Borchertas. Jis kalbėjo vo-' frakcijos atstovai.
kiškai, bet per jo kalbą mi- Vakare, jau sutemus, a- 
nia, švilpė, replikavo, kibo pie 20 vai. susiformavo 
prie kiekvieno žodžio. Nors nauja demonstracija. De- 
kaip sakėme, atstovas kai- monstrantai tvarkingai iš- 
bėjo vokiškai, bet kieme sirikiavo kolonomis po Be
esanti minia to, matyt, ne- šis, prieky atsistojo unifor- 
žinojo, nes buvo girdėti muoti vyrai — ilgi batai,

_______ <•> I
Lapkričio mėn. 8 d. suva-^ 

žiavo į Kauną visų Lietu-' 
vos vyskupijų vyskupai su-į 
kviesti J. E. Metropolito J.! 
Skvirecko rūmus, kur įvy-1 
ko svarbūs pasitarimai į- 
vairiais Katalikų ir Bažny
čios klausimais. Po bendro 
visų vyskupų pasitarimo, kva. nelabai nori keistis to-

v •

Keisis Politiniais Kaliniais 
Su SSSR
x i

. “7—:-----------  ■’

Kaunas — Vedamos de
rybos politinių kalinių pa
sikeitimo reikalu tarp Lie
tuvos ir SSSR. Nors Mas-

dar atskirai tarės dėl auk- kiais kaliniais, bet visgi tu
štesnės Kaune Seminari- kimasi tuo reikalu susitar- 
jos. J. E. Metropolitas J. ti. Svarbiausia, kad pas 
Skvireckas, vysk. K. Palta- mus nėra svarbių bei dė- 
rokas ir vysk. J. Kukta, mesio vertų komunistų, 
mat, visiems trims vysku- Su Maskva vedamos de
pams priklauso kunigų se-rybos tuo pagrindu, kad 
minarija, nes iš iu Vysku-,galima būtų pasikeisti ne 
pijų Kauno kumgy Semi- jk kaliniai ir ten 
narnoje mokosi busimieji1 .. . ’ .kunigai. Busimųjų kunigų venancia.s Lietuvos pilie- 
auklėjimu rūpinasi ypač ir. e*** . ^un« Pat-Vs ne?a11 
vyskupai, kad turėtų gerus Srizti į Lietuvą.
ir pavyzdingus kunigus,! 
kurie žmones suprastų, i 
sielotųsi jų reikalais ir pa
dėtų savo patarimais, pa-j 
tarnavimais, o ypač gražiu; 
pavyzdžiu.

Valymas Sovietuose

L*

Parduodame
Visokios rūšies ANGLIS ir COKE

Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš
ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 

z Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.
K^m reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

"DARBININKAS"

. 3M W. BMaėvay, Tel.SOU2A80, S«. Boston, Mass.

mą, be jokio prisirengimo, žinimą! Bedieviai ir protes- 
i be jokių sąlygų, jeigu Šv. tantai turi užtektinai pro- 

l gos eiti pas katalikus ir 
metai atgal išvažiavo taip kunigus klausinėtis apie 
maža saujelė Jėzuitų net į jųjų tikėjimą. Tolimos tau- 
patį Mahometanų centrą tos turi teisę išgirsti Dievo 
įsteigti kolegiją — nes Šv. žodį, kad ir jie galėtų būti 
Tėvas taip norėjo. Šiandien išganyti, ir kiekvienas ka- 
jie tenai tebedirba, mokina talikas turi pareigą jiems
— nors nežino kada jiems padėti tikėjimą pažinti. Šv. 
Teikės visą darbą prarasti, Bažnyčia nėra tiktai lietu- 
arba net ir gyvybę padėti, viška, tiktai airiška arba
— jeigu žmonės kiltų prieš lenkiška, Ji yra pasaulinė.

jui. Neužilgo ir vėl prasi- Ov.
dėjo misijos nepaliaujan-'Tevas talP noret1- SePlyM 
čiai augti iki šios dienos.; 
1918 metais, ordenui skai
tant 7,205 narių, jau val
dė 35 misijas įvairiuose 
kraštuose. Dabar, 1938 me
tuose skaitosi suvirš 25,000 
narių, kurių 3,635 dirba 54 
užsienių misijose. Tuose 
kraštuose, kur šitie misijo- 
nieriai veikia yra apie 175. 
000,000 žmonių ir 1____
3,000,000 katalikų.

Iš viso šito matyti, kad 
darbo dar liko, nors iki šio
lei šitas Ordenas nesnau
dė. Ir darbas nelengvas! 
prieš išvSiavimąž'inio, kad Kiti ordenai nepri- stis Irne bile - kokia ne
greičiausia ir negrįš. Trys P^stami Per Šimtmečius da. Labai lengva sukalbėti 
metai atgal, Tėvas CarolasP™5 ..^teigimą Jėzaus ‘ Sveika Marija dėl šito- 

Pranciškonai, ir beabejo, jeigu maldin- 
I Benediktinai ir Dominin- gai sukalbėta, malda bus 
ikonai dirbo misijose, — ir naudinga. Nepamirškime 
šiandien jie vis tęsia tą Dievo žodžių: “... ir antras 

įsakymas į pirmą pana
šus: Mylėsi savo artimą 
kaipo pats save!” Ir Šv. Jo
nas sako: “Ir iš to mes ži- 

kad pažinome jį

tiktai juos- Tai jų jų prižadėjimai, Joje nėra balto, geltono ar- 
visi Josios

r »

tai jųjų gyvenimas. ba juodo,
Bet, — nors ir mažai ką vaikai! ..

i pasakiau apie Jėzuitų mi- Taigi, jeigu vadinuos ka- 
J sijas ir darbus, vistiek apie talikų ir katalikiškai mąs- 

juos užteks, nes gali kas tau, reikia ir apie Bažny- 
'“et’ pamanyti, kad užsienių mi- čios misijas mąstyti ir mel-

Maskva — Vyr. Sovietų

Simons išvažiavo j Kiniją. 
Prieš kelionę, jojo viršinin-! 
kas atsisveikino šiais žo
džiais: “Atsisveikinsiu da-! , , ■
bar, nes tikiuos neužilgo ?^- Pastaraisiais lai- 
matyti laikraštyje, kad 
banditai tave užmušė!” 
“Aukso Krašte” — Afriko
je, kur stipriausi vyrai vos 
du metu išbūna, galima 
rasti tris paminklus: “Tė
vas Aločsius Šaunessy, SI 
J. — mirė atplaukimo die
noje”, “Tėvas Tomas Mur
phy, S. J. — mirė atplau-

v •
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.Sąjungos tarybos prezi- £ ' dienoje„ ,.TėviJCoJ
Wi•»■» o e* rtno IrTrvrn AnnAlmn. ** 7

-p> išaugo stabmeldžių ir neti
kėlių švietimui. Nėra kraš
to pasaulyje, kur nerastu- nome, kad pažinome jį 
me šių didvyrių. Didvy- (Kristų), jei laikomės jo į- 
riai? Ne, verčiau kanki-’sakymų. Kas sakosi jį pa- 
niai! Didvyrių darbai ne ii- žįstąs ir nesilaiko jo įsaky- 
gi. Kovoje arba nelaimėje mų, tas melagis ir jame nė- 

i jie staiga atlieka savo gar- , ra tiesos!” 
ibingus darbus, išgelbėjai (Pabaiga)

diumas paskyrė Ancelovi- 
čių Sovietų Sąjungos miš
kų pramonės 1

—I ■■ I. ■— I I _ ■■ II .

tamsiai mėlynos kelnės, 
balti marškiniai, savotiška 
kepurė, per rankovę rau
donas raištis, per petį dir
želis. Demonstracijoje da
lyvavo beveik visos Klai
pėdos vokiečių organizaci
jos su orkestrais. Liepojos 
gatvėje dėl nevisiškai aiš
kios priežasties buvo beky
ląs incidentas, bet taip vis
kas galų gale ramiai ir pa
sibaigė. Demonstracija už
truko iki gapa vėlos nak
ties. Organizaciniu atžvil
giu ji buvo gana drausmin
ga.

Vaikėzų, kurie demons
travo tuoj po Seimelio po
sėdžio, buvo stačiai gaila: 
oras gana šaltas, o jie visi ! vyriausybę iškilmėse atsto- 
vienais tik baltais marški- i vavo ūkio ministras Birz- 
nėliai apsivilkę, pamėlyna-Įneeks ir vice ministras Ča- 
vę traukia gatvėmis. Kai 
kurie nė baltų kojinių ne
turėjo — stačiai basi įsili
pę į kurpaites, ir tiek. O 
kelnaitės tik ligi kelių... Ką 
jiems mamos pasakys, jei
gu, gink Dievę, gaus plau
čių uždegimą?

_ .- - . ./linas O’Brien, S. J. — mirė
. - _ TS'atplaukimo dienoje”. Kas
misaru. Iš savo ankstesnių pijoj yra tikinčiųjų.1
Sovietų Sąjungos liaudies steigiant naują vyskupiją, 

. '7 7 ’ Latvijos vyriausybė paro-
1

komisarų tarybos kontro- Latvijos vyriausybė paro- 
lės komisijos vicepirminin- savo didelį palankumą 
ko pareigų jis atleistas. Ri- Kat Bažnyčiai. Ji davė 
žovas atleistas iš pramonės 120,000 latų, už kuriuos 
liaudies komisaro pareigų. nUpįrkti ir įrengti gražūs 

. —w i 7 vyskupo namai. PradžiojeLiepojos Vyskupo Ingresas Liepojos vyskupijos kuri
joj dirbs tik kancleris iri 
sekretorius. Kanclerio pa-1 
reigas eis Liepojos klebo
nas kun. Waiwads, sekre
toriaus — vikaras kun. 
Grosbergis. Iš Telšių vys
kupijos į iškilmes buvo nu
vykęs kun. N. J. Petkus.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Spalių 23 d. buvo iškil
mingas naujojo Liepojos 
(Latvijoje) Vyskupo Anta
no Urbšo ingresas. Iškil
mėse dalyvavo trys vysku
pai: vysk. Rancans, vysk. 
Sloskans, vysk. Matulionis 
ir daug kunigų. Latvijos

Kaunas — Gruodžio 15 d. 
paskelbtos 47 ūkių varžyti
nės. Viso parduodama apie 
1200 ha. Parduodamų ūkių 
dydis nuo 6 iki 154 ha. Pa
stebėtina, kad iš antrų var
žytinių parduodamas da
bar tik 1 ūkis. Seniau bū
davo žymiai daugiau. Vadi*

manis. Iškilmių proga iš 
Romos gautos kardinolo 
Pacelli ir arkivyskupo Ara- 
tos pasveikinimo r, , telegra
mos. ni&ęii.-uų ,roi1x * 7

Naujasis Liepojos vysku
pas Urbšas yra kilęs iš Lie- naši dabar yra kam ūkius 
tuvos. Jam pavestoj vysku- pirkti.

Atėję į tavermis ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano Ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. : NEW BRITAIN, CONN.

• TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Antradienis, Gruodžio 6 d., 1938

Darbininkai Gyvenimo Audrose
i—————-

(Stud. A. Skiriaus paskaita, LDS 7 kp., Wor- 
cester, Mass. prakalbose, lapkr. 20 d., 1938 m.) 

(Tęsinys)
SPAUDA IR DARBININKAI

y

Kultūringo žmogaus požymis šiais laikais yra lai
kraščių ir knygų skaitymas. Seniau apie žmonių ir net 
tautų kultūringumą spręsdavo iš to, kiek vienas žmo
gus maždaug per metus sunaudoja muilo, kiek išgeria 
kavos, arbatos. Dabar gi kultūros vertinimo mastu 
imama tai, kiek žmogus išleidžia pinigų spaudai, kiek 
per metus sunaudoja elektros. Ar lietuviai darbininkai 
tinkamai supranta laikraščių skaitymo reikšmę. Ne! 
Amerikoje yra virš 600,000 lietuvių, o spėkite, kiek lie
tuviškų laikraščių prenumeruoja “užsako”. Bendrai 
imant visų pažiūrų lietuvių spaudą, susidarys tik apie 
30,000 skaitytojų — tas sudaro visų lietuvių skaičiaus 
5%. Tai didelis skandalas. Mažiausia turėtų būti 25% Į 
(apie 150,000 skaitytojų). Kokią jie spaudą skaito, jei! 
lietuviškosios neprenumeruoja? Arba svetimtaučių, 
arba visai ne!

Katalikai daro didžiausią klaidą, užsisakydami 
kairiųjų arba neaiškios pakraipos laikraščius. Jie ne
suprantą kokią baisią klaidą jie daro, skaitydami ne
katalikiškus laikraščius. Jie maitina savo priešus, Baž
nyčios ir susipratusios visuomenės priešus, jūs stipri-j 
nate juos ekonominiai, o savo galvoseną, savo dvasią 
apsunkinate abejojimais, šmeižtais ir klaidingomis 
mintimis.

Čia prisimenu vieną pavyzdį iš vaikystės dienų, j 
Kai dar karves ganiau, prieš kokį 15—16 metų, laks
tydamas žaliosiose ganyklose, besidžiaugdamas pava
sario saulute, užtikau tarp sukrautų malkų kielės liz-l 
delį su keturiais kiaušinėliais. Pradėjau sekti perėji-į 
mo eigą ir kielių gyvenimą. Po keletos dienų nustebau 
lizdelyj teradęs vieną žymiai didesnį kiaušinį. O dar 
po kelių savaičių iš jo išsirito raibas gegužiukas. Ir 
kvailutė kielė, nors pažino, kad ne jos vaikas, vistiek 
jį šėrė ir užaugino. Ir užaugus jam vilko sliekus, mu
ses, vis maitino savo didžiausią priešą, kuris kitąmet 
vėl atskris ir išdrabstys jos kiaušinėlius, o padės savą
jį. Nors gegutės gražiai raibos plunksnelės, nors ji pui
kiai kukuoja, bet yra klastinga, gruoboniška, kitus 
naikinanti. Ar nepanašiai mes skaitydami nekatalikiš
kus laikraščius, įsirašydami į kitų savišalpos draugi
jas auginame, stipriname savo priešus. Nebūkime kvai
lomis kielėmis. Mes patys neriame sau kilpą ant kak
lo. Mes kertame tą šaką, ant kurios patys sėdime ir dar 
vaikai turėtų sėdėti. Mes vis labiau silpniname savo 
spaudą, o stipriname svetimtaučių ir komunistų. Kada 
gi susiprasime?! Normalu ir patenkinama būtų, jei 
kiekvienam suaugusiam asmėniui, šeimos nariui, būtų 
užsakyta bent po vieną katalikišką laikraštį. Kitaip 
mes būsime žudikais savo ir vaikų lietuviškos ir kata
likiškos sąžinės, žudikais visos lietuvių tautinės kul
tūros. Argi norime tokiais būti ?

KITI KULTŪRINIAI DARBININKŲ 
REIKALAI

Dauguma Amerikos lietuvių yra darbininkai. Nors 
liuoso laiko nedaug telikdavo, nors uždarbis neperdi- 
delis, bet kultūros srity nuveikėte daug gražių darbų. 
Jau įsteigėt daugybę organizacijų, pastatėt bažnyčių 
ir mokyklų. Tai vis gražūs darbo vaisiai. Bet, brangūs 
darbininkai, man kyla abejojimas ir nerimas, ar tų 
darbų tempas nesumažėjo, ar negresia pavojus ištuš
tėti privatinėms mokykloms ir net bažnyčioms, ar or- • •• • C • V • V * • / . •

v •
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Gražutė pasirenka vienuo- Jo širdy lingavo didelis kū
lyną. jnumas...”

Nuliūsta tėvas, išmetinė-j “Jis sustojo ir atsigrįžo 
ja inžinierius, bet tyra mei- atgal. Pro medžių šakas 
lė jo sukurtoj sieloj vulka- pamatė vienuolyno bokš- 
nais verčiasi atleidimui... tus ir baltus mūrus... Ilgai, 
Jo mintys ilgėsiu bėga į ilgai žiūrėjo, ir jam vėl pa- 
jaukųjį Antakalnio dvarą, sidarė liūdna ir ilgu... Da- 
bet Gražinai išėjus į vie- bar jis buvo kaip našlaitis 
nuolyną — Antakalnis jau — vienas vienintelis visoje 
ne taip mielas... Ir Graži- žemėje, visame pasauly...” 
nos sesuo Rūta nors taip Debesyse: “jam tarytum 
pat mėlynakė, bet vistik išsiliejo gražus, svaiginan- 

, Gražinos sielos — joje nei tis vardas: Loreta...” 
šešėlio. j Autorius per Loretą duo-

Jis Gražinos ilgisi. Daž- da dau« Sražil» P»vyzdžių...
stojo Gražinos užpakaly. Ji niau jau ir bažnyčia lanko. Šią knygą skaityti — sti- 
skambino pabaigą, o pas- Grįšta j0 pažįūros į tikėji- lius tentas, suprantamas, 
kui vėl iš pradžios pati pri- jig vįsame prisimena Personažai judrūs, įdomūs 
si jungdama gyvu balsu: Gražinos kilnų taką... , ir gyvi. Skaitant nejunti,

“...— Avė Maria, gratia t jos šventimus _  va_ kaip užvaldo širdį kilnioji
pieną... — o šešėlis jau pa- žiuoja ir inžinierius su jos Gražina—paprastutė mer- 
linko į ją, įsiklausė į švel- tėvu ir Rūta vienuolyno Saite’ ir vėliau šventumu 

dvelkia inžinieriui nepasie
kiamoji vienuolė.

Kiekvieno lietuvio kny- 
“Pro širdies gyne “ Privalėtų rasti vie-

Vieną gegužės saulėtą 
dieną, kada pirmi alyvų 
žiedų kvapai įsiveržė pro a- 
tidarą langą: Ji atsisėdo 
prie pianino ir skambino 
Šubertą, virgdė jo liūdnąją 
Avė Maria ir pati tyliai įsi
klausė į Dievo Motinos liū
desį. Ir Avė Maria tokia 
buvo saldi, tokia graudi ir 
dangiškai maloni.

Šiek, tiek, į salioną buvo 
pravertos durys prasisklei
dė plačiau, ir lankstus še
šėlis įėjo pro jų tarpą. Jis 
slinko pačiu pasieniu ir su-

Cecil (kairėje) ir Carrol Lowe, jo sūnus, abu yra 
studentai McKendree kolegijoj, Lebanon, III. Tėvas y-i 
ra ūkininkas ir metodistų pryčeris, kuris turėjo tik 
pradinį mokslą. Matydamas, kad be mokslo ir ministe- 
riauti nesiseka, tai įstojo į aukštesnę mokyklą, kurią 
užbaigė du metai atgal. Dabar jis yra kolegijoj ir turi 
40 metų amžiaus. Vadinasi, mokytis niekad nėra vėlu.

"Loreta"

v •

Avė Maria, gratia j j jog šventimus

vos žydėjo ir kvapas vis 
plaukė, plaukė...

išsiskiria savo šešėlis dar labiau palinko 
kilnumu ’heroją Gražiną, ir vos, vos glausdamas ran- 
kuri išgyvena meilės kan- kas prie jos pečių garsiai 
čias su inžinierium, bet sugiedojo: 
jausdama savo idealo di- —...tu in mulieribus... 
dėsnį aukštumą — įstoja į Ji sudrebėjo ir pašoko, 
vienuolyną. Bet inžinierius dabar ją su-

Gražina, kaipo gimnazi- aPaadė tvirtai- 'aikė nepa
jos mokinė, moka juoktis, lersdamas ir jaute kaip per 
krėsti šposus su draugė-P,Fstuab<*a ?.razlnos 

. Dvarininkaitė, likus trūkčiojantis virpėjimas...
— Dovanok man, Graži

nai dega jo paties siela, ir^lusni tėveliiir sugyvena!na’ nepyk’ kad aš taip neti‘ 
šviečia kitiems... Jo para- su sesute Rūta, bet, Graži- 
šytoji knyga Loreta , įsi- na visuomet tikras liūdėsė- 
brauna į šių laikų pigų ro- iįs 
mantizmą, ir užkrečia dva- kug... Švelnutė, paprastutė, žodžiuose virpa visur mei- 
sią mažučiu nelauktu per- ^arp vįso į-o_ jį nepa. lč... Ši meilė be pigių ais-
lu Gražina Matulaityte. : siekiamų aukštumų žavu- ^rU> ji visame žadina, suke- 

Stasius Būdavas šiame mas. lia kilnesmas dvasinias pa-
romane kalba, giliai įsi jau-! Nors ji myli inžinierių, k°pas mzinienaus pasau- 
sdamas, suprasdamas kil- bet tą meilę moka paversti lely; .„ 
nios moters kelią. Iš kitų į kilnius dvasios audinius...: Jis issizada gražios, ele- 
----------------------------------------------------------------------gantiskos Kauno paneles, 
kalų rūpesčio meile, sunyks visi jūsų gražūs atlikti dar- 3° siela visu prisirišimu bė- 
bai, Amerikos' lietuviai sutirps tarp negrų, indijonų, &a i Antakalnio dvaro rū- 
škotų, airių ir k. Dar tebėra laikas sukrusti, tik reikia mus pas kuklią, tylią, vi- 
smarkaus, griežto darbo.-------------------------------------- sa<^ susimąsčiusią Gražutę..

Tame darbe daugiausia gali padėti organizacijos. į . Ji tyra širdies meile prie 
Lai nelieka nė vieno neorganizuoto lietuvio nuo mažo J° prisiriša. Juodu sukasi 
lig senio turi susirasti sau tinkamą organizaciją. Jei valsą generolo dvare, juo- 
tėvai nutrukdytų, jei organizacijų vadai mokėtų su- klajoja P° sodą. Bet 
dominti, suinteresuoti jaunuosius, visos kuopos būtų Gražinai per laišką pavyk- 
gausios nariais. Gi dabar į kai kurias kuopas liūdna sta sužinoti, kad inžinie-' 
net pažvelgti. Reikia kuo greičiausiai atgaivinti orga
nizacinį gyvumą!

KALBA YRA ESMINIS TAUTYBĖS
POŽYMIS

Paskutiniu laiku Amerikoje kilo nuomonė,

personažųTik šiandien perbėgo a- 
kys per tris šimtus kny
gos puslakščių... Ir dabar 
ją užvožus — noriu tylėti... 
su tuo pačiu šventu jaus
mu pasilikti... Juk aplin
kui žemė “urėdų” ir “bu
halterių” pilna... O kilnių
jų “Gražinu” tiek maža!

Stasius Būdavas iškilo 
mano mintyse skaidriu mįs 
švyturiu, kuriuo neabejoti- našlaite, stengiasi būti pa-:

— Ach, kaip aš norėčiau 
Kilnumu persisun-j įus išbarti”- Bet Gražinos

• v

Vienuolyno Saitė’ ir vėliau šventumu 
nutį akompanimentą ir inžinierius -------
pradėjo pianissimo: jaučiasi kažkuo nežemiš-
— ...Dominus tecum, be- 

nedieta tu... Bažnyčioj: xx« —
Ji truputį sustojo, palei- skausmą jr spengiantį ūži- telę Stasiaus Būdavo Mer- 

do klavišus ir gyvai pasi- jig iš irdo kapeiiono žo- gaitės likimo romanas — 
žiūrėjo į atvirą langą. Aly- džius:

“...— Gražina — Jadvy
ga, palik pasaulį, užmiršk 
visus jo šešėlius ir praeitį, 
paniekink viską, kas svai
gino tavo akis ir jausmus, 
pasiimk šitą atsiskyrėlės 
rūbelį ir su juo pasivesda- 
ma savo Viešpačiui ir Die-

Loreta.
Marija Aukštaitė.

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskr. - 

Kuopoms

•

v •

• v
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i
_____ _ ___ r___ „__ ~ Pranešu, kad metinis 
vo Mergelei dabar vadin- LDS Connecticut apskri- 
sies sesuo Loreta...

“— Atsiprašau, ; ” 
girdau? — paklausė 
graudinęs Matulaitis.
— Loreta... — vos jam pa- ir Church Sts., 

jėgė prašnibždėti apsvai- tain, Conn. Malonėkite vi- 
gęs inžinierius”. sų kp., atstovai dalyvauti

„ ........................šiame suvažiavime. Be to.
Po bažnytinių iškilmių, į prašome pagaminti gerų į- 

didžiulę salę priplaukė nešimų organizacijos gero- 
žmonių. Tarp jų ir Matu- vei. Taipgi primenu, kad 
laitis su Rūta ir inžinierius, metinės Šv. Mišios už gy- 
Čia tikra širdies drama jų vus ir mirusius LDS na- 
susitikimo... “Jie prisiarti- rius įvyks 18 d. gruodžio, 
no prie sesers Loretos ir vaL rvte, —___
pradėjo kalbėtis...

“O ji dabar buvo tokia 
gera, tokia meili ir, kai jis 
po valandėlės išdrįso pasi
žiūrėti į jos veidą, ji pasi
rodė jam nežemiškai graži, 
o jis prieš ją — niekas, nie
kas... Jos akyse jis buvo 
jau visai visai išnykęs...” 

“Inžinierius grįžo atgal 
didelio jausmo apkrautas.žė ir kančių šaltinis.

• čio susiviažiavimas įvyks 
18 d. gruodžio, 1938 m. Se- 

aš neiš- sijos prasidės 1-mą vai. p. 
susi- p., šv. Andriejaus parapi

jos salėje, kampas Stanley 
New Bri-

, Šv. Andrie- 
iiaus par. bažnyčioje, New 
Britaine.
nariai-ės dalyvauti šv. mi
šiose.

Malonėkite visi

M. Mičiūnienė, 
LDS Conn. Apskričio 

Raštininkė.
Šio gyvenimo laimė sle

pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver-

MALDAKNYGESrius turi jį mylinčią suža-i 
dėtinę Niną. Ją tas paska
tina dar daugiau siekti sa
vo pašaukimą. Gražutės 
miegamasis kambarėlis iš
puoštas religiniais paveik- 

kadslais, prie jos lovos šalę: 
ganizacijų narių skaičius nemažėja (ar neatsimenate gali būti geru tautiečiu, susipratusiu lietuviu ir nemo- Rafaelio Madonos ir liurdo 
kiek Worcestery Blaivininkų buvo prieš 10 metų ir kiek kėdamas tėvų kalbos. Vargšai nežino, kad kalba yra Bernadetos — kabo gražūs 
dabar) ? Kame to mažėjimo, silpnėjimo priežastys? esminis tautybės požymis, jei atmesime tautybėje kai- vienuolės atvaizdėlis — tai 
Štai išklosiu, mano nuomone, visas paslaptis! Senieji bos ryšį, kiti tautybės požymiai bus daug mažesni ir jos svajonėlė tapti vienuo- 
kultūros darbininkai, lietuviškųjų įstaigų, organizaci- labiau paneigiami, taigi tuomet turėtumėme ir tauty- le. 
jų steigėjai ir palaikytojai vis po truputį apleidžiate šį bės buvimą paneigti. Taip klaidingai galvodami, žmo-i ______________
pasaulį. Jūsų vaikams artimesni angliški sporto ir pa- nės prieina prie nesąmonių, net kad “nėra Dievo”, jie pasikeičia laiškais, ir gana maldų rinkinėlis, balti ceiuioidiniai viruiui 
silinksminimų klubai, negu lietuviški, jiems įdomesni netiki ir savęs buvimu, 
kokie “fanny papers” — nes jie duoda kvailus šposus, i 
o ne rimtus dalykus, jūsų vaikams atrodo (gal dar at
rodys) “garbingiau” kalbėti angliškai, negu savo kil
mės kalba; jiems arčiau svetimtaučių bažnyčios, todėl 
į jas ir teeina, net poterius mokosi (katekizacija) ang
lų k. žodžiu, visi lietuvių kultūriniai reikalai jiems, jū
sų vaikams, vis tolsta ir tolsta, šąla ir šąla. Tėvai, jei 
vaikų neuždegsite karštąja savo tautos kultūrinių rei-

Gerb. "Darbininko" Bendra

Daromą klaidą turime pažinti iš pat pradžių ir jai 
užkirsti kelią. O mes puikiai kiekvienas tą klaidingos 
nuomonės sklidimą galime sulaikyti. Štai, netikėtai 
gauni lietuvišką laikraštį, kuriame jau pradeda rašyti 
svetima kalba, tu paimi jį ir gražini redakcijai su laiš
ku: “Aš jaučiuosi įžeistas, užsisakiau lietuvišką laik
raštį, o gaunu anglišką. Kol spausdinsite, kad ir dalį 
svetima kalba, prašau man nesiųsti. Anglų k. spaudos 
aš už 2 et. galiu čia pat nusipirkti net du svaru”.

Redakcija, gavusi kelis šimtus tokių laiškų, susi
mąstys ir daugiau kvailybių nedarys, nenuodys skaity
tojų lietuviškos nuomonės.

• * • • • a . b_ • j •« ♦  _ • • .  __ b   

Prieš Šv. Kalėdas tą savaitę išeis tik vienas “Dar
bininko” numeris, būtent, antradienio, gruodžio 20 d. 
Tai bus padidintas ir iliustruotas Kalėdinis numeris.

Visų Gerb. “Darbininko” Bendradarbių prašome 
siųsti raštus į Kalėdinį numerį kaip galima ankščiau. 
Straipsnius jau ir dabar prašome siųsti. Koresponden
cijas siųskite, kad gautume ne vėliau kai penktadienį, 
gruodžio 16 d., o trumpas žinias norėtume gauti ne vė
liau šeštadienį, gruodžio 17 d.

Prašome šių taisyklių prisilaikyti, jeigu norite, 
kad Tamstų raštai tilptų Kalėdiniame “Darbininke”.

“Darbininko” Redakcija.

Darbininkai, lietuvybės ateitis yra jūsų rankose. 
Lietuvybės problema (klausimas) Amerikoje pas

taruoju laiku įvairiai visų sprendžiamas. Aš noriu 
jums pasiūlyti labai trumpą ir aiškų to klausimo iš
sprendimą — 1) lietuvis su lietuviu kalba tik lietuviš
kai, nežiūrint kur, ar namuose, ar gatvėje, ar darbe, 2) 
skaito ir vaikus priverčia skaityti vien lietuviškus lai
kraščius, knygas (išimtys — mokslo knygos), 3) lietu
viai dalyvauja savo organizacijose, parapijų parengi
muose vienas kitam nepavydi, bet nuoširdžiai remia.

Esu tikras, jei visi tų dėsnių laikytųsi, 50 metų 
nebūtų jokio lietuvių nutautėjimo klausimo. O tas lai
kymasis pareina nuo visų tvirtos valios, pasiryžimo ir 
gero noro.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs virteiiai; 
apvalūs kampai .....................................................................  $1.25

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams maldaknygė, tinkama 
prie Pirmos Sv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, miSlų 
maldos Iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 4Oc.

I GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virieliai, 384 pusi....................... 65c.
ŠVĖlKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virieliai, raudoni kraštai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virieliai, 192 pusi............. .. 35c.
MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi................  65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ...........   75c.

Nors SU inžinieriumi jie MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkiti apdarai __________  $1.60
__ »Oc. 

... $1.50 
  $2.50 
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi__________  $3.00
pusi-------- -----     65c.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 
stos maldos, šilkini labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ___________________________________________________ $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi----- -----------------------------------------  $2.50

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidžs didumo 

yra, čia talpiname žios maldaknygčs 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama“.

Pabaiga

' nuoširdžiais, bet sužinojus, MALpŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinlal virieliai su kablke 
. kad jis SU Nina susižadėjęs PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi. .. 

— su skaudžia širdy žaiz
da ji rašo inžinieriui laišką 
atvirai pasisakydama apie 
savo pašaukimą. Tarp kitų 
eilučių štai ką Gražina sa
ko:

“... Visos rožės sužydi ir 
nuvysta taip greitai, grei
tai...”

“— Gražute, kodėl tu
taip parašei?

“— Argi taip nėra pasau
ly?... Ir ar taip nebus tsu 
mumis?... — Ji ėmė verkti 
ir nepaleisdama jo rankos 
drebėjo...

“— Gražute, mūsų rožės 
visuomet, visuomet žy
dės...”
. Nors inžinierius aukšto 

autoriteto vyras, visur sai
kus ir ambicingas, bet su 
Gražina jis tikras meilės 
vaikas. Jos tėvas Matulai
tis vaišina jį savo dvare, 
tikisi busimuoju žentu. Bet

‘ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

.00Kaina

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 

> Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštant! regėjo 

Sūnų savo brangiausią* 
Kursai, žmogau, neraudo* 

tua,
Užsakymua praiome slysti:

DARBININKAS . . .-j
366 West Brotdviy, 8o. Bocton, MaM.
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Vos keletą dienų atgal spauda buvo pranešusi, kad 
Šv. Tėvas sunkiai sunegalėjęs, nes gavęs trečią ataką 
nuo savo įsisenėjusio neprieteliaus — astmos. Pacijen- 
tas labai nusilpnėjo ir turėjo atsigulti lovoj. Gydytojai 
jam įsakė užlaikyti absoliutų poilsį ir atsipalaidojimą 
nuo bet kokio kad ir mažiausio užsiėmimo. Romoje pa
sklydo klaikus gandas, kad Popiežius beveik jau mari
namas. Ta žinia bematant aplėkė visą pasaulį. Bet už 
poros dienų atėjo jau kita žinia, kad Šv. Tėvas jau pri
iminėja meldžionis ir, iš viso, grįžta prie kasdieninių 
savo pareigų. Neviens užduoda sau klausimą, kaip 81 į 

I metų senelis stebuklingai nugalėjo savo ligą ir antru 
kartu pakilo nuo mirties patalo?

Paprastai žmogus, sulaukęs 70 metų, pasitraukia 
nuo veiklesnio gyvenimo. Daugelis daug ankščiau tai 
padaro, nes tam amžiuj ne tik kūnas žymiai susilpnė
ja, bet ir protas nustoja gyviau veikęs. Sumažėja at
mintis ir, kūno energijai silpnėjant, mažta susidomė
jimas aktyviais klausimais. Žmonės, kurie tame am
žiuje dar išlaiko proto veiklumą, sudaro labai retą iš
skirti. Tačiau Popiežių gyvenime tokių išskirčių tiek 
daug, kad jos sudaro taisyklę. Yra buvę popiežių susi
laukusių 90 metų ir išlaikusių pilną proto pajėgumą. 
Leonas XIII to amžiaus susilaukęs, stebino visus savo 
proto lakumu. Tą patį ypatumą turi ir dabartinis Po
piežius Pijus XI. Jam tenka valdyti Bažnyčią sunkian
čiais laikais. Neprieteliai sukilo iš visų pusių. Jų atvi
ras puolimas niekad nebuvo toks atkaklus. Jie nusvars- 
tė, kad dabar jau metas Bažnyčią pribaigti. Bet susi
dūrė su galinga opozicija. Dabartinis Popiežius kaip 
tik šiems laikams yra skirtas. Jis drąsus, giliai išmoks
lintas, pažįstąs ne tik katalikų, bet ir priešų psicholo
giją, nedarąs jokių derybų, bei kompromisų, nestojąs 
pusiaukely, bet einąs tiesiog prie tikslo, nežiūrint, kaip 
kova sunki bebūtų. Plačiai užsimojančios, pilnos ug
ningo uolumo enciklikos, pačiais svarbiausiais krikš
čioniškos dorovės klausimais, sistematingu nuoseklu
mu ėjo viena po kitos ir viso pasaulio plačiai buvo ko
mentuojamos. Patys protestantai kreipė į jas ypatin
go dėmesio, nes jie pamatė, kad Šv. Tėvas yra vienin
telis autoritetas sėkmingai juos išspręsti. Jis išsyk iš
augo į krikščioniškos civilizacijos vadą. Taigi jam su- 
negalėjus, visa krikščionija giliai susirūpino.

Tačiau Dievo Apveizda du kartu jį iš sunkios ligos 
išgelbėjo. Tur būt jo šviesi ir energinga vadovybė krik
ščioniškam pasauliui dar tebėr reikalinga. Ir garbin
gas Senelis dar ilgesniam laikui paliktas vairuoti Pet
ro laivą.

Neperseniai “D-ke” buvo minėta, kad reikia ap
drausti vaikus ir jaunimą nuo skaitymo netinkamos 
literatūros. Rodos, dėl tokios eilinės pilietiškos pasta
bos netenka protestuoti, nebent tiems, kuriems ta slidi 
literatūra yra draudžiama, t. y. vaikams ir jaunimui. 
Tačiau jaunimas prieš “D-ko” pastabą neprotestuoja, 
o atsirado kitas slidžiosios literatūros užtarėjas — lai
kraščio redaktorius. Rodos netikėtina. Bet paskaityki
me “Amerikos Lietuvio” 48-me numery tilpusią pasta
bą:

“Mūsų manymu atrodo, kad čia “D-ko” pateikta 
mintis kaslink knygų skaitymo yra siauraprotystė. 
■Čiagimusių moksleivių pažiūras nustato šalies švieti
mo ministerija, o plačiąją pasauliožiūrą įgyja laisvoje 
literatūroje. Įvairios literatūros skaitymas ištobulina 
jaunuolio pro tą,, o nesiaurina jo. Mes gyvendami lais
voje šalyje turėtumėm tąja laisve džiaugtis: skaityt 
visokią literatūrą, neatsižvelgiant į jos kryptį: ar ji bū
tų klerikalizmo, komunizmo ar nacijonalizmo. Tiktai 
pažinimas abelno n^oksjo, abelno politinio nusistatymo, 
suteiks blaivesnę jaunuoliui išmintį, kad atskirt gerą 
:nuo blogo”. ) ( ,

Kad ir gyvename laisvoj šaly, bet vis dėlto “čią^i- 
įpuš.ių Įuokslęįvių. pažiūrąs nustato šalies švietimo mi
nisterija”. Reiškią, švietĮiųp ministerija padaro tokią 
pat “^Siiraprotyšte” kaip ir “D-kas”, nes ir ji “nusta
to pažiūras”, vadinasi, prižiūri, ką moksleiviai turi 
skaityti. Tuo bud u, einant “A. L-vio” logika, švietimo 
ministerija, primesdama moksleiviams savo pažiūras, 
varžo šios šalies laisvę. Kaip išbridus iš to galvosūkio? 
;Kam pritarti? Nusižengusiai prieš laisvę ministerijai, 
ar Įnoksleiviams? “A. L-viš” pasirenkaipokslęiviųs^ 
ateina jiems į pagalbą. Jis leidžia ir pataria jaunimui 
skaityti visokio plauko literatūrą, neišskiriant nė ko-

munistinės, tuo supratimu, kad tas ištobulins jaunuo
lių pasaulėžiūrą. Daleiskim, kad moksleiviai priima 
“A. L-vio” patarimą ir skaito visokių “istų” raštus 
(daugelis jau tai daro ir be jo patarimo). Kokios iš
eina pasėkos? Viena iš dviejų: arba iš visokių priešgi
ningų “izmų” susidaro moksleivio galvoje nesu valgo
ma košė, ir jis gali atsidurti pamišėlių įstaigoj, arba 
vienas bet koks “izmas” jo galvosenoj prigyja. Tadai 
visokių “izmų” prisiriję moksleiviai susiskirsto į kele
tą neprietelingų grupių ir pešasi tarp savęs neblogiau 
už japonus su kiniečiais. Tuo būdu ir ministerijos nu
statytosios pažiūros yra paneigiamos, ir šalies ramybė 
sudrumsta. Gi Amerika, man rodos, kaip tik ir vengia 
kovos tarp visokių “izmi|”. Kaip matome, be vystyda
mas moksleivių “pasaulėžiūrą”, “A. L-vis” nejučiomis 
stumia jaunimą į kivirčus ir netvarką. Ar ne būtų ge
riau, kad ir jis savo pasaulėžiūros teoriją pavestų švie
timo ministerijos revizijai? Toji bent nustatytų jam 
sveikas pažiūras.

Tačiau “A. L-vis“ patikrina, kad “tiktai pažinimas 
abelno mokslo, abelno politinio nusistatymo, suteiks 
jaunuoliui blaivesnę išmintį, kad atskirt gerą nuo blo
go”. Žodis “tiktai” reiškia absoliutų šio recepto neklai
dingumą. Pažink “abelną mokslą ir abelną politinį nu
sistatymą” — kito išsibelbėjimo nėra. Prispirtas prie 
sienos skaitytojas turėtų, rodos, teisę paklausti: kas 
per vienas, tas “abelnas mokslas”? Ar tai ištisas, pil
nas, suimąs į krūvą visas mokslo šakas ? Šiandie mok
slas išsišakojęs į šimtus visokių specialybių, kurių tik 
vienai, paveldėti žmogus sueikvoti visą savo gyvenimą. 
Kur rasi tokias smegenis, kurios “abelną mokslą” sa
vin suimtų? O gi čia jaunuoliams tai pasiūlome! Bet 
gal čia autorius vieton “abelno mokslo” turėjo minty 
bendrą inteligentui reikalingą išsilavinimą, kaip papra
stai sakoma — apsiskaitymą, vadinasi, skaitymą nau
dingos literatūros: istorijos, apysakų, poezijos, dra
mos ir, bendrai, gražiosios literatūros. Tai visai kas ki
ta. Tie dalykai labai daug padeda sveikai ir plačiai pa
saulėžiūrai išsidirbti, bet ne skaitymas kokių parno- 
grafinių bei seksualinių sapaliojimų, kurie numuša 
žmogaus pasaulėžiūrą iki nuliui. Paskendęs slidžioj li
teratūroj jaunuolis turi tik vieną pasaulėžiūrą: supras
ti vis daugiau ir daugiau seksualinio susijaudinimo. 
Taip nusiteikęs, jis vargu begalės atskirti gerą nuo 
blogo. Jam gera visa tai, kas jaudina sugalintus ner
vus. Kaip tik prieš tokią literatūrą “D-kas” andai ir pa
sisakė.

Iš viso, jaunuoliui bus naudingiausia visų pirma 
gerai mokytis ir, turint atliekamo laiko, skaityti tą, ką 
švietimo ministerija net šioj laisvoj šaly jam nustato.} 
Tada ir sveika pasaulėžiūra savaime išsidirbs.

O jau “abelnas politinis nusistatymas” tai toks 
nevykusiai sulipdytas posakis, kad iš jo galima pada
ryti visą eilę negailestingų išvadų. Bet šiuo kartu nuo 
tos pramogos susilaikysiu. Tuo tarpu katalikams ži- “simple”. Tuojau prasidė- 
notina, kad “Amerikos Lietuvis” ir komunizmo nesmer- jo ceremonijos. Pirma vi- 
kia. K.'są minią palaimino, tada

— pradėjo iš vieno galo, ėjo 
eilėmis ženklindamas prisi
rengusius Kryžiaus ženklu. 
Mums teko gerokai pasi
dairyti ir žiūrėti, kad minia 
nesigrūstų, bet pasiliktų 
vietoje. Pradžioje buvo 
šiek tiek lengviau, bet po 
pusvalandžio žmonės pra
dėjo nerimauti. Pirmieji 
norėjo išeiti, nes manė, 
kad jau baigta. Reikėjo 
aiškinti jiems, kad reikia 
dar maldas atkalbėti ir pa
laiminimą gauti. Už va
landos Vyskupas grįžo prie 
altoriaus, baigęs pirmą da
lį savo sunkaus ir vargi
nančio darbo. Palaimina 

i minią. Nėra prasmės man 
les Thomas, tenoras, atvyko į Chicagą dalyvauti Chi- Jums aiškinti kaip šita mi- 
cagos Miesto operoj, kuri išpildo operą “Tosca”. ni.a 1^eina 1S bažnyčios.

Kiekvienas stengiasi pirma 
išeiti; šaukia, rėkia, stum
dos. Galų gale visi išeina. 
Dabar reikia sustatyti 

. ■ ....... ..———- tuos, kurie pasiliko lauke.
Rugsėjo 11 dieną murps vena. Paskutinę dieną sta- Bet su jais greičiau susi- 

praneše, kad neužilgo ŠvJtistika parodė, kad 700 as- tvarkėme, nes jų mažiau. 
Juozapo par. bažnyčioje,!menų prisirašė. Bet jų tarpe yra daugiau
Vila Zelinoj, Jo Ėkscelen- Paskutinę dieną prie baž- mažyčių. Daugumas .jų bi- 
cija Vyskupas suteiks Su- nyčios buvo didžiausias ju- jojo ir pradėjo verkti, ka- 
tvįrtinimo SakrapientąJ dėjimas. Ne tik mes su vai- da Jo Ekscelencija artinosi 
Turėjome tuojau, pradėti Akučiais rengiamės Jo Eks- prie jų. Bet Garbingasis 
priręngimo darbą, nęs mū-} celenciją priimti, bet taip Ganytojas taip maloniai 
sų kalendorius. rodė tik pat ir parapijonai: puošė, juos glostė, taip kantriai 
tris savaitės prieš iškil-dabino bažnytėlės išorę ir dėjo savo ranką prie jų 
mes. Antradieniais ir penk- vidų, takus ir takelius. Tai kaktos, kad jie nusiramj- 
tadieniais po pamokų vai- pirmos tokios iškilmės lie-‘no. Palaiminus antrą grų- 
kučiai susirenka mokyklo- į tuvių bažnyčioje. Garbės pę, susirinko ir trečia. Šia- 
je, o kitomis savaitės die- vartai buvo gėlėmis pa- me būry daugiausia ^razi
nomis susirenka bažnyčio-1 puošti ir pastatyti ant Tai, kurie laukė paskutinės 
je. Turime visokįp amžiaus šventoriaus. Karts nuo minutės. Vyskupėlis ir juos 
žmonių, nup kęŲų menesių karto buvo girdėti: “Kad aprūpino, ir jiems suteikė 
kūdikėlių iki 49 metų. Pą- tik rytoj nelytų”. Mes ta- Sutvirtinimo Sakramentą.

v •

- . . i . .i . » i i , » . I , .
Jean Tennyson, soprano dainininkė, ir John Char-

T* 1 ' »*rederacijos

Šis didžiulis garvežys y- 
ra tik didelis žaislas visai 
mažam žmogučiui, Paul 
Dėl Rio. Jis važiuoja ap
žergęs garvežio šviesą. Šis 
žmogutis yra tik 19 colių 
didumo ir sveria 12 svarų.

lyja. Vis vien žmonės ren
kasi Šv. Mišių išklausyti. 
Beveik visa kongregacija 
priėmė Šv. Komuniją. Baž
nytėlė buvo kimšte pri
kimšta; kiti buvo priversti 
pasilikti šventoriuje. Po 
Šv. Mišių buvome privers
tos visus žmones negailes
tingai išprašyti iš bažnytė
lės, nes reikėjo sėdynes iš
nešti ir bažnytėlę apšva- 
rint, molį iššluoti. Po pus
valandžio vėl 4. įprašėme 
žmones į vidų, bet ne visus, 
tik tuos, kurie priims Su
tvirtinimo Sakramentą ir 
jų tėvus liudininkus. Su
statėme visus eilėmis, pa
likdamos vietos Jo Eksce
lencijai. Sutvarkius minią, 
išgirdom “jau Vyskupėlis 
ateina”. Taip ir buvo; pasi
žiūrėjome, kad jau Jo Eks
celencija prie altoriaus. Jį 
lydėjo jo sekretorius ir du 
vietiniai kunigai. Ir keis
tas dalykas — įėjus Vys
kupui bažnyčią užrakino. 
Amerikoje Vyskupas to
kiomis iškilmėmis iškil
mingai apsirengia, bet čia 
viskas paprasta — vadinas 
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ALRK Federacija yra mūsų, Amerikos lietuvių 
katalikų veikimo centras, kuris ir šio krašto lietuvių ir 
bendrai tautos gyvenime yra suvaidinęs svarbų vaid
menį. Tas jos vaidmuo ir šiais laikais dar nėra suma
žėjęs. . . ,

Čia norime pabrėžti, kad Federacijos veikime ypa
tingai svarbią rietą užima jos apskričiai, nes jie koor
dinuoja vietinių organizacijų ir draugijų veiklą, vykdo 
centro planus, padeda skyriams ir rūpinasi religinės 
ir tautinės veiklos išjudinimu.

Federacijos apskričiai rengia ir Lietuvos nepri
klausomybės metinius paminėjimus, ir prakalbas Vil
niaus reikalams ir kitokius parengimus, kurie yra su
rišti su mūsų religiniu ir tautiniu veikimu.

Tų apskričių nuopelnai yra stambūs. Jie yra daug 
nudirbę ir Lietuvai ir šio krašto lietuvių visuomenės 
gerovei.

Ligšiol Federacijos apskričiai gyvai veikė: Naujo
joj Anglijoj, didžiajame New Yorke, Pittsburghe, Chi
cago j ir Philadelphijoj. Jie dar galėtų įsisteigti: Wilkes 
Barre, Pa., Shenandoah, Pa., New Jersey valstybėj, 
taip pat Detroito ir Clevelando apylinkėse. Gerai, kad 
Federacijos skyriai atskirai veikia, bet dar geriau, jei 
didesniuose lietuvių centruose jie į apskričius susi
jungia, tuomet veikimas pasidaro tikslesnis, vieninges- 
nis ir sėkmingesnis.

Federacijos apskričius sudaro: Federacijos skyriai 
(jie susideda iš vietinių draugijų, kuopų, klubų), cen- 
tralinių organizacijų apskričių, katalikiškų laikraščių 
redakcijų atstovų ir didesnių draugijų, jei tos dėl ko
kios nors priežasties neįeina į parapijoj veikiantį sky
rių.

Be kitų darbų, apskričiams yra uždedama pareiga 
organizuoti, stiprinti ir palaikyti Federacijos skyrius 
parapijose. Jų vadai turi žiūrėti, kad skyriai būtų gy
vi, kad jie sutrauktų į Federaciją kiek galima daugiau 
draugijų, kad jie turėtų savo atstovus apskričio susi
rinkimuose.

Šį mėnesį ir 1939 m. sausio mėnesį apskričių vadai 
turėtų žymiai daugiau dėmesio atkreipti į skyrių stip
rinimą, o kur jų nėr — organizuoti. Tam tikslui per 
tuos du mėnesius apskričiuose turėtų eiti geresnio su- 
siorganizavimo vajai.

Kiek daug dėmesio kreipia į savo apskričių veiklą 
Federacija, parodo ir tas, kad centre jiems duodama 
stipri atstovybė. Apskričių pirmininkai ir sekretoriai 
ir ALRK Federacijos Tarybos nariai.

Šių metų gruodžio 15 d., Pittsburghe, Pa., kaip 
Federacijos centro pirmininkas paskelbė, įvyks svar
bus Federacijos Tarybos suvažiavimas. Būtų labai ge
ra ir naudinga, jei šiame suvažiavime dalyvautų ir Fe
deracijos apskričių atstovai.

Tad atsižvelgiant į tai kaip svarbų vaidmenį mūsų 
visuomenės gyvenime vaidina Federacijos apskričiai, 
stengkimės juos dar labiau sustiprinti ir jų veiklą pra
plėsti.

* * jį:

Praėjusią savaitę Katalikų Universitete Vašingto
ne buvo susirinkę šimtas žymių Amerikos katalikų 
mokslininkų, kad nustatyti tinkamą kursą ir paruošti 
rankvedžių dėstymui katalikų mokyklose apie demo- 
kratybę ir pilietybę.

Šį reikalą katalikiškoms mokykloms pajudino Jo 
Šventenybė Popiežius Pijus XI ir šio krašto vyskupai 
savo ganytojiškame laiške, kurio paskelbimas sudomi
no ne tik katalikų, bet visą Amerikos visuomenę. Tas 
planas visur randa nuoširdaus pritarimo. Apie jo vyk
dymo pasisekimą abejoti netenka. , .

ALRKF Sekr.

Kokia Gyventoją Padėtis Lenką Užimtose Srityse
Praha — Havaso specia-į kariuomenės dalių atvyki- 

lus atstovas vakar lankėsi1 mo, civiliai lenkai prieš če- 
srityje tarp Tešeno ir Mo-jkus, nespėjusius laiku pą- 
ravska Ostravos, kaip tik' bėgti, vartoja biauriausią 
tose vietose, į kurias yra J smurtą. Čekų namai užpul- 
pabėgę Tešeno apskrities dinėjami ir plėšiami. Pasi- 
čekai. Tą apskritį, kaip ži- remiant Tešeno vokiečių 
noma, užėmė Lenkijos ka-. pabėgėlių parodymais, vo- 
riuomenės dalys. Pasitrau-Į kiečių korektiškas laiky- 
kti iš tos srities čekams'masis yra priešingas lenkų 
buvo duota 10 dienų. Pabė- ’ laikymuisi. Kita vertus, 
geliai buvo paskirstyti šei- ‘ daugelis vokiečių, nelauk- 
mose, mokyklose ir pasku- darni lenkų okupacijos, bė- 
bomis įrengtose stovyklo-ga į Vokietiją. Tuoj po tos 
se. Raudoųaęis kryžius tei-'okupaęijos daug darbįnin- 
kia moterims ir vaikams kų, tarnautojų ir inžinie- t-l * y m_*__ ’pagalbą. I

mokoms tupėjome, virš da irgi pradėjome galvoti.Einant iš Bažnyčios J. E. 
dvięjiį šimtu , žmogių.'ir rūpintis, kur mes tokią Vyskupui Dom Jose įteikė 
Mums; truputy.buvo sunku, i minią sutalpintume, jeigu lelijų puokštę. . . i(
peš jie visi, visuomet nęa- lytų? ♦’ Taip baigėsi mūsų pir-
teicIAvo. Antrą vertus, žmo-; Sekmadienio rytas. Ne-mas iškilmingas darbas.

Seselės Brazilijoj.nes toli nuo vienas kito gy-ramu. Žiūrim pro langą —

rių, dirbusių Tešeno srities 
pramonės įmonėse, buvo 
staiga atleisti vięn tik dėl 
tq, kad buvo čekai ar vo
kiečiai.T. 'J į 1 » L j * " J ’ ‘Ii JPasiremiant oficialiomis 
čekoslovakų statistikos ži- 

' niomis, Tešeno ir Jablun- 
—,----- -------- kovo, apskričių gyventojų

rie susidaro .tarp Čekoslo-1 sudėtis yra tokia: 124.000 
vakijos kariuomenės dai u čekų, 82,000 lenkų, 18,500

Havąso atstovas pažymi 
kad pasiremiant tų pabėgė
lių pasakojimais, Lenkijos 
kareiviai ir karininkai eI-( 
giasi gana korektiškai ir 
jiems pavyksta palaikyti 
tvarką ten> kur jie atvyks- 
ta, teėjau .teis tarpais, kų-

------ ----- -------------------- ---- -------- - -------- ---------,----- --------- ----------
pasitraukimo ir Lenkijos vokiečių ir 2,500 žydų.
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Savąją lūšnelę užmiršau... apleidau...
Ir toli nuo josios verkiau ir klydau...
Ir dvasios darželį sopuliais užleidau —
O tiesos lelijos dar nesuradau...

Aš grįstu pas tave lūšna numylėta!
Jei verksiu, tai verksiu su tavo sienojais!
Gal rasiu ir tave sužeistą, kentėtą?...
Bet puošiu aš tave vis saulėtais gojais...
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Nors jų širdis dar nepažino, nesurado, bet dvasios
kams nėra ribų, sielos rankai palinksta visi žiedai.. 
Mano kūdikystės dvasinė lūšnelė — buvo kaišyta spin 
dūliais... Bet taip trumpai... Pasaulio debesys užgulė.. 
Išgriovė, išvartė dvasinio džiaugsmo altorius... Ir ka 
žin, ar jau besurasiu bent pėdsakėlį motinos sužiebtų 
žvakių?... Ar atminsiu dūzgimą lopšinių maldų?... Ar 
suprasiu ko mirko jos akys nepasakomoj kančioj?,,,

Ne... ne... Prie jos kapo vartų liko man gyvybė,, li
ko jos dvasia ne ją suprasti, bet už ją kalbėti, jos kan
čias nusakyti, jos skriaudoms ieškoti atpildo, jos lū
pomis — mano lūpomis maldas austi, jos žingsnius — 
mano žingsniais kaišyti, jos darbais, jos pavyzdžiais, į 
jos keliais pasauliu žygiuoti...

Ir einu... Dažnai nesuprasta... Pažeista širdimi prie 
vieno dvasinio vairo išvargus... Ir ieškau tavęs... tokia 
pačia dvasia, tą patį, mielą dvasinį vairą saugojanti 
pasaulio jūroj... Ir nenuilsta dvasia nors bangos ūžia 
ir kriokia pavydu... Tik tušti akyračiai... Visur tuščia, ^r^zlR Pramo^4 orie 
tuščia...

Broli, atleisk man, nepyk... Neįžiūrėjau tavęs auš-

holy ir dabar alkanas ir plikas — čia gaus sočius, pie- laiku, ir įkrito į kanalo gel
tus su alaus kaušu. mę. Šoferis išsigelbėjo, bet

Miestas žiba išoriniu grožiu, bet kiek vargo, kiek kelios moterys prigėrė. Ro- 
purvo, kiek nematomo alkio ir kančių. O kas atsižvel- d°s, viena buvo vaikutį pa- . • « *1 v« • i • o • i i • llilrno /iii iv* 4- n ogia j skurdžių ir benami?... Pirmiau dar išskaitys joj 
visas nuodėmes, pasvers ant pasaulinių svarstyklių... 

į Atmes Dievo... Nes žmogus daugiau sau teisės grobia, 
negu leidžia Kūrėjas savo kūriniui.

Skaudu... Neviena dvasia verkia ant tiesos griu- sikartojo panašus įvykis, 
vėsių... O melai kvatoja, o gobšai tunka, stiprūs — silp- j Vėl automobilis nugarmė- 

’ nesnįjį trypia, neigia. į jo į kanalo gelmę, ir rodos,
O kur gi dingo žmonių idealai?! O kur gi vietelė'vėl nusinešė aukų.

širdies gilumos?... Iškilę tik puotų, šampanų bokalai, o į -----------------
siela vis skursta be saulės giedros... Ir jeigu jau rieda; Miestas milžinas, tad ne
gryna ašarėlė, Kūrėjo gi turtai ne vien iš perlų... O tai retai pasitaiko, įvairiausių 
kas? Kad dulkė taip viską suvėlė... Neamžinos pilys iš 
žemės stiklų...

Ir nors kauks vėjai, ūž audros, trankys gyveni
mas, brazdės langai šalčio lelijomis — aš eisiu su savo 
alkanu broliu ieškoti tiesos.

* r*, ji ■ ■ ■ ■ t ■ • - ■ ' -Eikš, viso pasaulio užmirštasis, sudarykim gran
dinę... Juk aš tam pašvenčiau gyvenimą, paaukojau 
savo dvasios vieškelius tik tau nuskriaustasis!... Pri
imk, bent šiuos sakinėlius... Iškaišyk savo krūtinę ma-

likus Quebece, ir tas varg
šelis jau amžinai nesulauks 
savo mamytės.

Šiomis dienomis, vėl ua-

nelaimių. Vakar auto'Vėžė 
į stulpą ir užmušė tris žmo
nes. Ilgai kraujo klanas 
baugino praeivius ir šiur
pu kratė automobilių vai
ruotojus. Tą visą sceną 
pergyveno mano kaimy
nas, kurs grįžęs per visą 
naktį nesudėjo akių — jam 
vis vaidenosi nelaimėj žu- 

no dvasios metimų nevystančiu žolynėliu, aš tau jų gal vusieji.
dažniau surinksiu... n .. JV.I 3 dieną gruodžio men., 

; Marijos Aukštaitės na
muose įvyko VVS nepapra-i 
stas metinis posėdis, kuria
me buvo svarstoma daug 
aktualiu klausimų.

' -----------------------

i
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Marija Aukstaitė.

Akymirkos

Anglija ginkluojasi ir ruošiasi karui. Štai čia ma
tome apkasus Londone, Imperijos Karo muziejaus so-* 
de, kuriuos darbininkai užbaigė statyti. Apkasai pa
daryti, kad orlaiviams pradėjus bombarduoti iš oro, 
žmonės turėtų kur pasislėpti.

IŠ. SENO MONTREALIEČIO
DIENORAŠČIO

Švagždžio kalboj daug ju
moro ir skaudžios realy
bės. Jis tikrai artistiškai 
tas dvi šakas supynęs, lais
vais gestais, šypsniais ir 
akymirkų susikaupimu at
vaidina, atpasakoja. Jų 
kalbą ir šiandien kai kurie 

užslinkus žiemai, rengia kartoja s 
Išmonėms kas pirmadienis Tad, garbė buvusiems kal-,Kataljkai inteiigentai.

“Bin- betojams, o Montrealo lie- _____
go”. Čia susirenka lietuvių, tuviai prašo ir laukia dar T ,
prancūzų ir anglų. Kunigas Jūsų žodžių. J Montrealą pradeda vis
Bobinas taip suskirsto va-1 --------- I daugiau ateiti lietuvisko-

rų horizonte, neįžiūrėjau... Prailgo žvilgsniai, susimėtė karo praleidimą kad virs-'; Nelabai seniai Montrealo sios spaudos, tik reiktų vel
kančia, užgęso gyvenimas gyvenimui... Ir kaip sunkųjį ^ik viena akymirka. priemiesčio kanalan įkrito.kėjams savo srytyse stro- 
klajoti gyvu mąstančiu lavonu... ižmonės pamylę “Bingo”, automobilis. Čia žuvo ke- piau išplatinti. Teko maty-

1 i! ' - - lios gyvybes. O tai buvo; ti, kad ir čia gimusieji jau-
svečiai iš Jung. Valst., ir nuoliai gana įdomaujasi ■ 

ištiko lietuviškąja spauda. Tik

Montreale prasidėjo žie
ma. Namų stogais kyla ga
rai ir dūmai. Žmonės šildo, 
kūrena būtus, _o nenuora
mos švilpia į kalnus me
džioklėms ir čiuožynėms.

Šv. Kazimiero parapija 
>* T *1 v • • - - * —

Teko nugirsti, kad M. 
Aukstaitė vėl organizuoja 
Montreale naują draugiją, 
arba teisingiau pasakius: 
“Lietuvių Katalikų Inteli
gentų Kultūros Ratelį”. 
Pirmas posėdis numatoma 
nepertolimoi ateity. Į šį su pasigėrėjimu. bus J pnim/mi tik

o hnviidnm 0 Lral_ *- J _

"...Sekmadienio rytas. 
Tyku ir saulė šviečia. Tin
gu, nesinori kelties, bet at
siminus, kad žadėjo Petras 
atvažiuoti ir abu trauksim 
į Šventos Ap-otos miestelį, 
pas Edvardus skerstu
vėms. Todėl ir keliuos virt 
kavos pusryčiams. Kavai 
tik užvirus, jau ir Petras! 
su Andrium čia!

Pasrėbę kavos ir užkan
dę kiaušinių su lašinukais, 
sėdom į auto ir važiuojam. 
Jau buvo po dvylikos, kai 
pasiekėm Edvardų namus. 
Gavom bart, kam tranko
mos per Dievmeldystę^ bet V 
butelį pastačius kai Bene
dikto ašarų oančiaką; ir iš
gėrę po čerką — atsipra- 
šėm Edvardienę. Ji mus 
vaišina juodu vėdaru, kar
štu... o jau gardybė — net 
tirpsta burnoj.

Edvardas vadina į girią 
medžioti. Mat, ten daugy
bė laukinių ančių. Sako: 
"eiva laukinių vištų pašau- 
dyt”. Na, tai mes visi ir į 
girią! Vistik dar tris nušo- 
vėm besivalkiodami, o Ed
vardas jau ankščiau dvi 
nušovęs parsinešė.

Yra ten ir ožkų, tik ne- 
taip jau lengva prie jų pri
eiti. Grįžę alkani, labai žar
džiai srėbėm juodą, rųkš-

Taip... lavonu... Juk žemė gyva juoku ir skriaudo- nes sakosi ne vienas_po žaį-
mis, o mano lūpos dirbtino šypsnio neįstengia... Įaugo ffgū- besivažinėjančius ištiko lietuviškąja spauda. Tik

reles paveikslus pelenines nelaimė. Mat tiltas per ku- turėtumėm daugiau rašyti 
’ H - rį važiavo, karts nuo karto iš savo kolonijos. Tad į

nukeliamas nuo upės pra- darbą, kam brangūs Dievo 
leisti laivus. O svečiai to ir Tėvynės keliai, 
nežinodami užvažiavo ne- Jonas Skirgaila.

žemės rūpesčiai, karų kraujas jūrų bangomis, susi
maišė kalnų vulkanais žmonių dejonės, ir mano vairas įp šiitui u^siklojimus. 
pasiliko naktų glūdumose... Nėra signalų nei sirenų _______
doleriais įtaisytų, tik širdies vis audžia maldą, tik akys Neseniai Montreale lan- 
meta ilgesių metimą, ir bėga man dvasia sausais žemės kėsi iš Jung. Valst. gana 
okeanais vienui viena...

Tolstu ir tolstu kažkur... Nežinau, ar pamečiau 
save, ar radau?... Tik dažnai prisiverčiu dvasia sustoti; 
ir pažinti savo takelį.

Aš eisiu tais pačiais keliais, kur ėjau... Kažkokie 
dvasiniai švyturiai man moja... Tai mano dvasinės 
lūšnelės vartai, tai motinos įsuptos maldų gijos.

Audžia širdis... O ten Montrealas paskendęs vaka
ro šviesų simetrijoj, mirga puošnumu... Iškaišytos eg
lės Kalėdų papuošalais, blizgučiais, įvairiaspalviais 
burbulais, tik kažin ar tas žibantis miesto rūbas tiesus! 
ir sąžiningas?... Juk po tais žibančiais sparnais gaujos 
skurdžių ir alkanųjų...

O jų tiek daug! Kada vilioja silpną žmogaus akį 
Morganų ir Eatonų puošnios langų ir stogų dekoraci
jos — ten kitam kvartale irgi “dekoracijos”. Prie “soup 
linių” stovi apdriskę, sušalę, išbadėję, išvargę alkani 
žmonės eilėse ir laukia šilto lakalo kaušelio. Čia jų sto
vi šimtai ir mainosi tūkstančiai barzdotų, sulinkusių, 
sukrypusių būtybių. Ir taip diena iš dienelės jie stoja 
į eiles, o mašinos ūžia ir dirba dolerius tiems, kurie 
skęsta prabangose.,.

Alkanųjų ir driskių “dekoracijos” baisios. Neretas 
ten pat sudrimba alkio ir mirties glėby... ir jei mirtis 
praretina eiles — nedarbas ir skurdas papildo.

Bet yra sielų, kurios nepaiso išorinių Kalėdų bliz
gučių. Yra sudaryti miesto komitetai, susiorganizavę 
vienuolynai, pasiruošę Salaveišių armijos, sudaryti 
bendrą skurdžiams vakarienę bent Kalėdų vakarą. Čia' 
jie gaus po žuvies bryzelį, po keletą spalgenų, kavos ir j 
duonos.

Bravorų sąjunga irgi ruošia pakelti pietus “pra-!_______
sigėrėliams”. Kurs visą savo amželį pramarkino alko- Yorke, laimėjo aukso me- 

‘ dalį už pasižymėjimą švil-
IM Nariu Ir "Darhihmkn7 l

šviesom paskendęs vande
ny, ir tos grožybės nei koks 
dailininkas piešėjas nega
lėtų nupiešt. Tykumas, ra
mumas, nors ir niekur nuo 

■ kalno ir nebeeik. Čia, ro
dos, po kojomis suūžė var- 

i gonai, ir giesmės iškilo virš 
i skliautų... Taip.. Juk štai 
didžioji Šv. Juozapo stebū- 

, klingojo bažnyčia. Ten 
’daug žmonių meldžiasi, o 
mes klajojam!... Nepalai- 
kom nei savo tėvų tradici- 

i jų. Oi, griešninkai, mes 
griešninkai, bet kaip sun- 

Įku paklydėliams prie tik- 
!ro kelio sugrįsti... Nors 
i jausmingi prisiminimai 
dažnai kankina, bet, drau
gai... aplinkybės... Gal ryto 
aušrinė bus giedresnė?...”

Jonas Gricius.

žvmūs svečiai: Įžymus ra
šytojas kun. Juras, puikus 
kalbininkas kun. Švagždys, 
ir uolusis “Darbininko” at-į 
stovas ponas Peldžius. Šių 
svečių nuoširdumu, malo- Įėję, Vilniaus Vadavimo Sąjun- publika ypač jaunesnioji iš bu- 

_ _ _ _ .. . » rožes ir apsi-
šokius. vadinamus, “Baliūnų Ba- sagstė savo švarkus.
liūs”. Šis balius buvo suruoštas 
tikslui, parengti neturtingiems 
vaikučiams Kalėdų eglelę.

Rengimo komisija visu stropu
mu rūpinosi ir dirbo, kad šis ba
lius visapusiškai patenkintų at- 

. silankiusius ir duotų pelno aukš- 
■ čiau minėtam tikslui. J parengi
mą įdėjo daug triūso A. Saka
las, Ivaškevičius, Paznokaitis ir 
kiti. Leidimą išrūpino vietos kle
bonas kun. J. Bobinas. Studen- 

] tų visą grupę suorganizaco Vy
tautas Andriukaitis, kurs ir ki
tataučių spaudoje garsino minė
tą parengimą.

Ir • . • r . ' - ‘

Parengime dirbo išsijuosę: K.
Jasutis, Paznokaitis, Navikevi- 
čius, Ivaškevičius, Virbila, Pun- 
dzius, Kuprevičius ir jauname- 
čiai Navikevičiai Antanas ir Al
girdas. Į stalus nešiojo: P. Jasu- 
tienė, M. Žinaitytė, ir M. Ivaš
kevičienė. Užkandžius pagamino 

J kruopščiausios šeimininkės: po
nios Pazniokaitienė ir P. Pun- 
dzienė. Jos stovėjo už baro ir 
pardavinėjo minkštuosius gėri
mus, saldainius ir “lančius”. Už
kandžiai taip buvo skaniai paga
minti, kad net pritrūko.

P. Jasutienė, P. Sakalienė ir

WS GERAI PAVYKUS PARENGIMAS
MONTREAL, Canada. 26 die-i P. Žinaitytė — papuaše stalus jų 

ną lapkričio mėn., Rumunų sa-! dirbtomis gėlėmis, tik gaila, kad

numu, susižavėję nevienas gos Montraelo skyrius, surengė kietų išlupinėjo 
Montrealio lietuvis. •• *• _ _ -

16 dieną lapkričio mėn., 
parapijinėj salėj, sakė pra
kalbas šie du garbingi sve
čiai kun. Juras ir kun. 
Švagždys. Kunigas Juras 
kuklus Šv. Pranciškaus se-

I

Arlene Lomas, 4 metų! 
amžiaus mergaitė, New

oime. Jį laimė jo čempiona
tą. Konteste dalyvavo ma
žiau 8 metų amžiaus vai
kai.

Šiuomi “Darbininko” Administracija skelbia Gruo- 
džiot Sausio ir Vasario mėnesius — “Darbininko” 
Vajaus mėnesius. Per .tuos trejetą mėnesių “Darbi
ni riko” kaina sumažinta iki $3.00 metams..Už pusę, pie
tų $1.50. Sykį į savaitę metams $1.50. į Lietuvą metams 
— $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skaitytojų pasi
naudoti vajaus proga — atnaujinti “Darbininko” pre
numeratą iki Vasario 28 d.

Taipgi primename ir LDS kuopoms, fcad didžiumoj^ 
LDS narių duoklės baigiasi Gruodžio mėnesį. Taigi pra
šytume visų gerb. LOS narių laiku apsimokėti už or
ganą “Darbininką”. 1

i —--- ----------------------------------
kėjas, ideališkai nusitei
kęs kaip visuomet, aiškino 
susirinkusiems . spaudoj 
svarbą, jos naudą ir žalin-

■
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gumą. Jo kalbą kaipo švel- | 
naus inteligento, klausovai | 
užgyrė ir įvertino. • • • 1!

Antras kalbėjo. Kunigas J 
Švagždys. Čia buvo taiko-p 
ma daugiau dąrbininkų' 
klasei. Šį. kalba , begalo pa- ! 
tiko . komunistėms,,. ir da-1! 
įar jie tariasi, kad sįi laiku i 
reikia būtinai pareik vįeąti|! 
kun. Švagždį su prakalbo
mis į komunistų bučį. Kun.1

. i itin" ir u "nTB i i T įfff jin -

Misijonieriaus Pranešimas
Misijonierius J. Kidykas, 

S. J. praneša Gerb. Klebo
nams, kad visą ateinančią 
gavėnią yra jau užimtas 
darbu įvairiose parapijose. 
Norintiems galėtų patar
nauti tik tuojau po Naujų
jų Metų, ar po Velykų 
švenčių.

Adresas:
J. Kidykas, S. J.

St. Ignatius High School, 
1076 W. Roosevelt Road, 

Chicago, Illinois.
Tuo pačiu adresu prašo- 

Po pietų traukiame atgal mi kreiptis visi, kurie nori 
į Montrealą. Vakaras. Rū- atsinaujinti “žvaigždės” 
kas ir tamsu nuo kalno, ar “Misijų” prenumeratą 
Rodos, miestas su elektros ateinantiems metams.
- ;----------------------------------------------- --—; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- —

v •

Publikos prisirinko gana skai
tlingai apie 300. Čia matėsi daug 
svetimtaučių. Graži studentų 
grupė, prancūzų būrelis, net ir į 
lenkų jaunuomenės matėsi. Sta- j ką\7“kiJą“ ;

» t publikai bes.sne- Voj; net gardesnę už mies-
kuciuojant, Marija Aukstaitė kava 
pasirodė su Vilniaus Didžiuoju! **'
pasu, j kurį atsilankiusieji suli
pino Vilniaus ženklelių už S7.05.

Publika buvo linksma ir man-1 
dagi. Taip, kad nejučiomis atėjo ? 
trečia valanda nakties, ir poilsis i 
iššaukė skirstytis.

Visi dėkodami Vilniaus Vada
vimo Sąjungos vadovybei, prašė, 
kad ir daugiau tokių parengimų 
surengtų. Dabar jau yra ruošia
mi planai Kalėdų eglelei, kuri 
bus suruošta Šv. Kazimiero pa 
rapijos svetainėj. Čia VVS pa
vaišins ne tik vaikučius, bet ir 
jų tėvelius. Prie eglelės parengi-' 
mo, žada prisidėti ir vietinis kle-

■ bonas kun. J. Bobinas.
Neperdedant, bet didelė garbė 

priklauso VVS Montrealo sky
riui, kurs visus savo parengimus 
taip pastato vykusiai ir planin
gai. kad žmones skirstosi iš jų 
su gražiu ūpu ir pasitenkinimu.; 

Gėlė.
------------------------- ----- ------------ ».-c ’

Įsigykite

PtLIĖTYĖfeS KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie. Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybes Popierius, tai ši knygelė daug 

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

> • j J * * ✓ . **

Kaina Tik 25c.
.Siųskite užsakymus:

, , v “DARBININKAS” „
.366 W. Broadtvay, > So. Boston, Mass.

< i
<■ '

i ■



Antradienis, Gruodžio 6 d., 1938

K. B. Vanagas
BAJORAI LIETUVOJE XIII-XIX A.

Daug mūsų bočiai, sene- darni ne bajorai, o tik pasi- 
liai žino įvairių legendų —j turį ūkininkai. Bajoras ga- 
padavimų apie garsiuosius Įėjo būti ir labai neturtin- 
Lietuvos bajorus, apie jų!gas. Vėliau tai pamatysi- 
egoistiškai spręstas mūsų me. 
valstybės politines “prob
lemas”, apie jų sunkią lete
ną, kuri sunkiai buvo pris
lėgusi lietuviškąją liaudį.

Labai teisingai poetas Di-

Bajorai Lietuvoje jau y- 
ra minimi XIII a. Vadinasi, 
kuriantis Lietuvos valsty
bei, jau yra būtą bajorų. 

__________o__ c______  Tik istorikai iki šių dienų 
jonizas Poška savo eilėraš- nėra išsprendę, ar jie yra 
čiuose yra išsireiškęs:____ ■ čiabuviai ar ateiviai ? Aiš-
“Kas po daržus tuos gra- kiai yra žinoma, kad pir- 

žius medžius pasodino? maeilis jų darbas buvo ka- 
Kas tuos kalnus su dau- riauti ir taikos metu tar- 

boms dailiai sulygino? 
Kas pastatė tas baltas trio-

bas mūrinyčias? 
Iš plytų ir iš akmens bliz-* 

gančias bažnyčias? 
Kas tuos žemčiūgus, auk

sus, sidabrus nupelno? 
Vis tai kruvinas prakaitas 

ir mužiko delnai!”
Ištikrųjų, viską padaro 

juodadarbio žmogaus ran
ka. Tai pripažįsta kiekvie
nas, kuris protauja. Ypa
tingai sunki būklė buvo 
valstiečių, kai bajorai įgy- 
jo dideles teises Lietuvos 
valstybės valdyme. Reikia 
tik pastebėti, kad karo ba
jorai nebuvo tokie įžūlūs, 
jų tikslas — kariauti. Jie 
vesdavo net žemesnio luo
mo mergaites. Tačiau mu
žikėliui, bernužėliui negali
ma buvo vesti bajoraitės.

Maskvos metraščiuose 
bajorai yra vadinami stam
būs ūkininkai “bojare zem- 
skije”. Dažnai minimi mū
sų dainose bajorai yra pai
niojami su turtuoliais — 
ponais. Bet reikia juos 
skirti nuo ponų. Pastarieji raičius.

6

nauti savo kunigaikščiams. 
Kunigaikščiai — didikai už 
ištikimą tarnavimą savo 
bajorams duodavo gana di
delius žemės plotus su tei
se perleisti savo sūnums, 

į kurie taip pat turėjo tar
nauti savo vadui. Jei palik
davo dukters ar našlės, tai 
būtinai turėjo jas išpiršti 
už kito bajoro. Kitaip nega
lėjo paveldėti žemės. Tar
nybos laikas buvo neapri
botas. Jie turėjo būti vi- 

I suomet pasirengę stoti į 
karą. Taikos metu jų pa
reiga buvo statyti pilis, til
tus, taisyti kelius. Be to, 
dar taikos metu dirbo savo 
kunigaikščiui lauko dar
bus.

Prasidėjus unijoms su 
lenkais, bajorai XV a. pra
dėjo reikalauti iš savo ku
nigaikščio privilegijų. Nuo 
1434 m. gautas žemes įgy- 
jo visiškon nuosavybėn. 
Nuo 1387 m. buvo jau lais
vi nuo lauko darbų. Taip 
pat nereikėjo mokėti duok
lės už žemes, išskyrus že- 

. Jau 1413 m. tur- 
galėjo vesti bajoraites, būdingieji bajorai galėjo tu-

•
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HERBLAX
šie vaistai yra padaryti iš 

žolių. Gydytojai pataria juos 
naudoti kaip vaikams, taip ir 
suaugusiems nuo vidurių už
kietėjimo.

Wellington & Co. Ine.
Laboratory at Norvvood, Mass.

Edw. V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St,
NORWOOD. MASS.
Te!. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

Kada Girdėsime Lietuvą Per Radijąvokiečių žemės (apie Du
bysą ir Nevėžį). Vėliau, 
kunigaikščio valdžiai ma
žėjant, bajorai pradėjo įsi
galėti. Karai su Maskva: 
daug pareikalavo lėšų. Ku
nigaikščiai turėjo už pini
gus įkeisti savo dvarus ba
jorams. Laikui bėgant taip 
bajorai įsigalėjo, jog ėmė 
reikalauti didikų — ponų, 
kad būtų kviečiami į sei
mus. Antras Lietuvos Sta
tutas (1566 m.) labai dide
les teises suteikė bajorams. 
Atleido nuo tiesioginių ir 
netiesioginių mokesčių. 
Suteikė aukštas tarnybas, 
lygius teismus ir tt. Paga
liau jie turėjo savo seime
lius. Tik tie bajorai neturė
jo, kurie buvo privačiuose 
kunigaikščių dvaruose. Tai 
žinome iš Lietuvos Statuto 
išleisto 1588 m.

♦

Kada Lietuvoje po pas-; 
kutintojo padalinimo (1795: 
m.) pateko rusų valdžion, 
tada bajorams buvo palik
tos visos jų teisės. Tik nuo 
1763 m. sukilimo jos žy
miai buvo susiaurintos, y- 
pač nuosavybės įgyjime.

Dar kartą reikia paste
bėti, kad daug bajorų buvo 
mažažemių ir bežemių. 
Taip pat tebuvo mažai ap
sišvietę. Vienas rašytojas 
mini, kad rusams užėmus 
Lietuvą, bajorai temokėjo 
pasirašyti trimis kryžiu
kais, ypač Žemaičiuose. Jie 
neturėjo lėšų net kardui į- 
sigyti. Todėl buvo atsira
dęs pašaipos posakis — 

į “bajoras su pagaliuku”, 
kurį kardo vietoje nešiojo, 
lyg vaikas žaislą. Neturėjo 
net tinkamo pragyvenimo 
šaltinio. Tuomet bajorai y- 
pač neturtingieji buvo toks 
elementas, kurį visi galėjo 
panaudoti bet kuriam poli
tiniam, revoliuciniam vei
ksmui. Todėl nestebėtina, 
kad įvairiuose sukilimuose 
pasireikšdavo bajorėliai.
Kun. L. Jucevičius vienoje viekas priminė vėliuonies Se aprašo garbingąją Lie- 
1840 m.) savo knygoje la-' 
bai neigiamai atsiliepia a-- 
pie bajorus, vadina juos 
seimelio rėksniais, nesuge
bančiais suprasti krašto 
reikalų, nes girti sprendžia 
krašto reikalus, taip pat 
nesugebą sumokėti tar
nams atlyginimus bei su
tvarkyti kelius margus že
mės. Kitoje vietoje tas pats 
autorius rašo: “Ašmenos 
bajorą nepaprastai vaiz
duoja nusidėvėjus, bet 
kardą prie šono prisirišusį,' 
viena koja vižuota, kita ba
tuota... Tad kitų Lietuvos 
kraštų žmonės (liaudis) 
pajuokdavo: “Astuoni Aš
menos bajorai vieną ožką 
turgun veda...” Aišku, kad 
visa tai taikoma ne visiems 
ir doriems Ašmenos po
nams, tik seniai jau įniru
siems plikbajorams, ku
riems Dievas teatleidžia jų 
kaltes, o amžinoji šviesa 
tešviečia...” Minėti auto
riaus žodžiai labai aiškiai 
nušviečia tuolaikinius ba
jorus.

Reikia dar atsiminti, kad 
tais laikais negalėdavo į- 
stoti į dvasinę seminariją 
tie, kurie nebuvo bajorai. 
Todėl norom nenoroms, 
kas norėdavo tapti kunigu, 
turėjo prisisegti prie savo 
gražiosios lietuviškosios 
pavardės “bajorišką galū
nę”. Ir nestebėtina, kad 
daug jų užsiliko iki šių die
nų. Tik pastaruoju metu 
pradėta susipratusių lietu
vių jas karpyti. Ir tai rei
kėtų mums visiems lietu
viams nedelsiant tai pada
ryti. Susipraskim bent kar
tą.

Prisimenant tautinio at-

Alfred M. Landon, 1936 m. buvęs respublikonų 
partijos kandidatas į prezidentus, paskirtas Jung. Val
stybių atstovu į Pan-American konferenciją, kuri pra
sideda gruodžio 9 d., Peru valstybėje, mieste Lima. Dėl 
šio prezidento Roosevelto paskyrimo, kaikurie daro į- 
vairių spėliojimų. Dešinėje yra Dr. Carlos Concha, Pe
ru valstybės užsienių ministeris, kuris bus prezidentu 
aštuntos tarptautinės Amerikos valstybių konferenci
jos.

i

Trumpos Žinutės tautos dainiaus kun. Mai
ronio - Mačiulio minėjimą.

Lietuvoje Lietuvill tauta gYvai Ji at‘ 
........... simena netik kaip pirmąjį 

viTam* krašte'buvo'padary- Atgimusios Lietuvos poe-
— Steigiant 

kurčių ir nebylių institutą, simena netik kaip pirmąjį

i

rėti savo herbus. Tikrieji 
bajorai ėmė vadintis šlėk
ta. Lietuvos Statutas 1529 

Į

m. jau ėmė griežtai reika
lauti, kad būtų įrodyta ba
jorystė. Ji turėjo būti įro- 

i doma iš tėvo ir motinos 
, generacijų. Čia jau buvo 
i rimtai į juos žiūrima, nes 
per daug atsirado “šviesio
jo luomo ir dar su privilegi
jomis”.

Socialiniu žvilgsniu yra 
dideli skirtumai tarp kai- 

‘ mo bajorų ir ponų — aris
tokratų ir kunigaikščių. 
Vieni bajorai buvo tiek ne- 

i turtingi, jog keli susidėję 
tegalėjo duoti vieną žirgą 
karui. Kiti gyveno kaimuo
se, kur turėjo jau dides
nius žemės sklypus ir jie 
privalėjo ginti sienas nuo

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai 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.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams. v •

Perkins Sq. Cash Markei
POVTLAS BALTRUŠIŪNAS. Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS.

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

Visi skelbkitAs “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVO.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė.
311 K St., So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė. 
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston.
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė, 

111 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

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

Iždininkas. Andrius Zaleskas,
702 Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield St.. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienj kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass. ilV

• v

tą, bet ir kaip nenuilstamą 
darbininką, plačia vaga va
riusį atlietuvinimo darbą. 
Maironisą tapęs Žemaičių 
(dabar Kauno Metropoli
jos) kunigų seminarijos 
rektorium, tuojau semina
riją iš pagrindų atlietuvi
no. Dėl to lenkai jį net lie
tuvių popiežium pavadino. 
Visą savo amžių dirbo 
daug, bet savo kūrybai lai- 

daktaro Antano Biržiškos ko visuomet rasdavo. Jau 
vardo (profesorių Biržiškų gimnazijoje pasižymėjo 
tėvo) sveikatos namai ir į kaipo gabus stilistes. Gra- 
prie jų naujai pastatytas. žiausia ir patraukliausia 
lietuviško stiliaus Vilniaus; jo kūryba — patriotinio ir 
kryžius. Savo kalboje per gamtos motyvų eilėraščiai, 
pašventinimą kan. J. Na- Patriotiniuose eilėraščiuo-

dr. Ant. Biržiškos gailės-' tuvos praeitį, vargingą 
tingumą, gerumą ir krikš-tuometinę būklę skatinda- 
čionišką pasiaukojimą ei- mas į neišvengiamą kovą, 
nant gydytojo, švietėjo ir Kuris lietuvis nemoka ga- 
lietuvybės žadintojo, šei- lingųjų Maironio dainų 
mos tėvo pareigas. Nors “Jau slavai sukilo”, “Nebė
jau keliolika metų kaip jis užtvenksi upės bėgimo”, 
mirė, bet parapijiečiai ge-^ “Pirmyn į kovą”. Savo dai
rai tebeatmena, nes beveik nose savanorius skatino į 
kiekvienas yra patyręs jo kovą, motinas ir seseles 

na- lietuvaites ramino, rami- 
mams statyti broliai prof. no vargšus nelaiminguo- 
Biržiškos paaukojo 40.000‘sius, ragindamas pasitikė- 
litų, o kitas išlaidas paden-'ti Dievo Apvaizda. Ypatin- 
gė valsčiaus savivaldybė, gai gražiai mokėjo aprašy- 
Viekšniškiai džiaugiasi ti gamtą. Kas negirdėjo 
matydami kaip rūpinamasi, “Vasaros naktis”, “Pava- 
jų sveikata ir yra dėkingi sario?” Visi jas moka, visi 
viso to darbo sumanyto-i jas dainuoja. Maironio ne- 
jams ir rėmėjams. Spalių skiriamas prie pasaulinio 
mėn. 31 d. Biržiškos su ki- masto rašytojų tik todėl, 
tais svečiais dalyvavo ge- kad rašė tik Lietuvai rūpi

mais klausimais, bet šiaip 
buvo pasaulinio masto ra
šytojas.

Greit prabėgo dvi minėji
mo valandos gyvoje ir me
niškoje Maironio paezijos 
dvasioje. Po šešių metų jo 
auklėtiniai, pasiilgę gra
žiųjų jo dainų ir poezijos, 
pasikvietė gerąjį Rektorių 
į seminariją ir su juo min
timis pabuvojo dvi valan
das.

Į minėjimą atsilankė Jo 
Ekscelencija arkivyskupas 
J. Skvireckas, krašto ap
saugos ministras gen. Raš
tikis, seimo pirmininkas 
inž. Šakenis, Metropolijos 
kunigų seminarijos rekto
rius kan. Penkauskas ir 
daug kitų svečių. Klierikų 
choras ir operos solistai 
padainavo keletą gražiųjų 
Maironio dainelių. Minėji
mas praėjo jaukioje nuo
taikoje ir buvo transliuoja
mas per radiją.

tas kurčiųjų ir nebylių su
rašinėjimas; tokių žmonių 
surašyta 3223.

Viekšniai
(Mažeikių apskr.)

PAŠVENTINO SVEIKA
TOS NAMUS

Spalių mėn. 30 d. Viekš
niuose buvo pašventinti

I

Lietuva iki šiol teturi dvi 
ilgųjų bangų radijo siun
čiamąsias stotis, valstybės 
lėšomis pastatytas ir išlai
komas. Tačiau šios stotys, 
Kaune ir Klaipėdoje, jau 
nepatenkina vis didėjan
čius radijo reikalavimus, 
nes jos neturi pakankamo 
galingumo, ir jas kaimyni
nės stiprios radijo stotys 
nustelbia. Todėl vyriausy
bė nutarė ir paskyrė lėšų 
naujai, moderniai, galingai 
radijo stočiai pastatyti. To
kia stotis jau pradėta sta
tyti ties Babtais, apie 17 ki
lometrų nuo Kauno.

Naujoji stotis bus baigta 
statyti ir įrengti ateinan
čių metų rudenį. Berods, 
nors jos galingumas bus 
gana didelis (apie 120 kw), 
tačiau per ją nebus galima 
perdavinėti programas, 
kalbas ir žinias Amerikų 
lietuviams: ji bus gerai 
girdima tiktai visose Euro
pos vietose. Kad galima 
būtu radijo garsais pasiek
ti Užjūrių brolius, tam yra 
reikalinga speciali trum
pųjų bangų stotis, kuri 
kainuosianti taip pat apie( 
milijonas litų. Jau numa-' 
tyta, kad pastačius ilgųjų 
bangų stotį Babtuose, prie' 
jos tuojau bus statoma ir 
trumpųjų bangų stotis, per 
kurią muzika, daina, kal
bos ir žinios iš Lietuvos pa
sieks lietuvius išeivius ir 
už Atlanto vandenyno.

Pažymėtina, kad Lietuvo
je yra apie 50 asmenų, ku
rie turi savo lėšomis įsigi- šios sukakties reikšmę, 
ję didesnes ar mažesnes 
trumpųjų bangų radijo! 
siunčiamąsias stoteles. Kai 
kuriems kartkartėmis pa
vyksta susikalbėti su to- valse., dienos metu 7‘ūkin. 
kiais pat radijo trumpų Skodžiaus sudegė klojimas 
bangų mėgėjais, gyvenan- su vįsaįs nekultais javais 
čiais ir uz vandenyno. Ta- jr ūkio padargais. Nuosto- 
čiau tie pasikalbėjimai y- liai siekia per 7 000 litų. 
ra pripuolami, trumpi su Gaisro priežastis — padegė

naši sueiti į draugiją, gu
rios tikslas būtų — radijo 
mėgėjų stoteles sujungti į 
vieną sistemą, tobulinti jas 
techniniu atžvilgiu, burti į 
radijo srities specialistus, 
ruošti parodėles, kursus ir 
panašiai. Gal būt susiorga
nizavusiems Lietuvos radi
jo mėgėjams pavyks ben
dromis pajėgomis pasiekti 
tokių laimėjimų, kurie leis 
užmegsti nuolatinesnius ir 
tikresnius ryšius su išeivi
ja. Tačiau užsienių lietu
viai tikrai ir nuolat galės 
girdėti iš Lietuvos muziką, 
dainas, kalbas, žinias tik
tai tada, kai bus pastatyta 
valstybinė galingoji trum
pųjų bangų radijo stotis, o 
tai bus, kaip minėta, už po
ros metų. VDV.

Ragelių Bažnyčiai 250 
Metų

Į Spalių 23 d. Ragelių pa
rapija, dalyvaujant kaimy
ninių parap. kunigams, į- 
spūdingai atšventė 250 me
tų sukaktuves nuo Ragelių 
bažnyčios įkūrimo. Ta pro
ga Kriaunų kun. šlapšys 
pasakė pamokslą, po pa
maldų dalyvaujant didžiu
liai miniai, parapijos salė
je įvyko iškilmingas posė
dis, paskui pietūs, vakare 
pavasarininkai suvaidino 
“Išpažinties auką”. Minėji
mas baigtas visiems susi
rinkus į bažnyčią, kur kleb. 
kun. Šimonėlis paaiškino

Vaikai Sudegino Klojimą
Varniškių km. Kupiškio

ra pripuolami, trumpi su q_- - -_ -
kliudymais, ir jais paremti' gvetimf vaikai? Tvarkyki- 
nuolatinį su užsienio lietu- me įr prižiūrėkime vaikus, 
viais susisiekimą bei žinių i _________
perdavimą neįmanoma. Profesionalai, biznieriai, prnmonln- 
Dabar Lietuvos trumpųjų ka1, knriP ske,biasi “Darbininke" tik- 

. r^J^;rai verti skaitytoji) paramos bangų radijo mėgėjai rupi-' visi skelbkite “Darbininke”.r 1
gerumą. Sveikatos

v • v 1
I i
dulingose pamaldose už dr. 
Ant. Biržiškos vėlę.

Kaunas
MAIRONIO - MAČIULIO 

MINĖJIMAS
Lapkričio mėn. 6 d. Kau

no Metropolijos kunigų se
minarija savo patalpose 
suruošė didžiojo lietuvių

gimimo laikotarpį, reikia 
pasakyti, kad čia bajorai 
suvaidino visai menką 
vaidmenį. Daugelis jų bu
vo lenkiškos orientacijos 
ir nesuprato atgimstančios 
tėvynės reikalų. Patys žy
miausieji kovotojai dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės buvo liaudies sūnūs. 
Kad šiandie esam nepri
klausomi tai tik mūsų liau
dies nuopelnas. Apie bajo
rus dabar bėra likę tik at
siminimų. t om; o

-------  XX Amž.

1939 Christmas Club
N0W OPEN

7 CLASSES from 25c to $100.00 VVEEKLY 
Pradėk taupyti savo pinigus dabar, kad kitoms 

Kalėdoms turėtumėte ekstra pinigų.

Brockton Savings Bank
North Main at Court St.

“THE BANK ON THE HILL”

&

Pigus Pirkinys Susidedantis Iš 
Trijų Elektrikinių Įtaisymų
GRINDINĖ LEMPA 
ELEKTRINIS LAIKRODIS 
ELEKTRINIS ARBATINIS KATILĖLIS

Šiuos tris prietaisus paprastai parduodame už $23.85 

Dabar speciali kaina S14.95 
ĮMOKĖTI 25CENTUS. $1.50Į MĖNESĮ
Grindinė lempa su taca. Speciali šviesa apsaugoti 

akims.
Puikiai apdailintas elektrinis “mahogany” laikro
dis. Elektrinis arbatinis katilėlis dėl įvairių varto

jimų. Visi šitie įtaisymai yra tinkami kaip 
KALĖDŲ DOVANOS.
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Antradienis, Gruodžio 6 d., 1938 DaRBlNtNKAS M

{vietines žinios
INTERTYPOS FO Mano Tėvynė

PAGERBĖ MENO ŽVAIGŽDUTĘ
Pereitą penktadienį, gruo- Art. Ona Katkauskaite, 

džio 2 d., Copley Plaza vieš- baigiant programą, dėkojo 
būtyje įvyko šaunus ban- visiems už sveikinimus, 
kietas art. Oną Katkaus- linkėjimus ir dovanėlę. Pa
kai tę (Kaskas) pagerbti, reiškė, kad Bostoniečių lie- 
Bankietas suruoštas į dvi tuvių neužmiršianti nieka- 
dienas, nes ankščiau neži- ’dos.
nota, kada art. Katkaus-, Šiame šauniame bankiete 
kaitė bus laisva ir galės da-' Naujos Anglijos dvasiškius 
lyvauti. Tuo parengimu atstovavo ir l__ ______
daug rūpinosi muzikas Ra- kalbeles pasakė šie kuni- 
ooląs Juška, Dr. P. Jaki-i^ai: ZZ. Z5_L„, ", 
mavičius, adv. K. Kalinaus- Švagždys, P. Juškaitis. Iš 
kas ir kiti. Praktiškais pa- pasaulionių dalyvavo šie: 
tarimais ir parama daug muzikas R. Juška su žmo- 
prisidėjo vietinis klebonas na, adv. K. Kalinauskas, 
kun. P. Virmauskis. Nesi- Dr. Dusevičius, Dr. P. Jaki- 
tikėta, kad taip staiga su- ■ mavičius, adv. F. Bago- 
rengtas bankietas bus sek-; čius su žmona, Dr. A. Kali- 
mingas. Bet galima pasi-| nauskas su žmona, p. Ale- 
džiaugti, kad i kvietimą vi-j na Kazlauskaitė, adv. A. 
si profesi jonalai ir biznie-1 Šalna, Dr. Kapočius, p. Po- 
riai palankiai atsinešė, ir! vilas Virmauskis su žmona

GRABORIAIšie lietuviai: M. Karužaitė 
— Horodničiuvienė, A. Va
liulis, St. Bielinis, Mikailai- 
tė, P. Norkūnas, St. Narka- 
vičius, P. Čibirasą St. Če
pulis.

Aš myliu šitą gražiąją šalį, 
Kur gegužyje gegės kvatoja, 
Kur per vasarą gieda paukšteliai 
Ir liūliuoja žali vasarojai. 
Nebėra čia nei aukso smiltynų, 
Nebėra čia nei palmių pavėsių, 
Lūžta pievos apkrautos gėlynais, 

■ Remia debesis topoliai tiesūs.
Gražios upės, kalnai ir kalneliai, 

: Dar gražesnė liepsnojanti saulė..
Man patinka kiekviens čia kam

pelis, 
Man brangi čia kiekviena žemės 

sauja.
Kaip malonu ir linksma čia būti! 
Kiek čia grožio, kiek džiaugsmo 

ir juoko!
Kaip gražiai čia pasuokia lakš

tutė
Skęstant saulei į vakaro rūką. 
Aš myliu, aš myliu šitą šalį 
Ir niekad jos mylėt nesiliausiu. 
Ji graži ir brangi man be galo, 

i Nes ji mano Tėvynė mieliausia.
j. Kundelis 

______________________  
i kokiu, dar nežinomu būdu, 
vietos vienas dvarponis 
Brynkas visą tą bažnyčios 
ir parapijos turtą užsirašė 
kaipo savo nuosavybę. Ta- 

džio 3 d. visiems klausyto- buv. “Ryto” mokytojos B. čiau paskutiniuoju metu

Saldžiausios Širdies V. J. L. R. K. Dr-ja ir Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos Švč. draugija nutarė ben
drai surengti šokius naudai “Darbininko” Intertypos 
fondui. Šokiai įvyks Municipal salėje, Broadway, So. 
Bostone, vasario 18 dieną. Taigi prašome draugijų tą 
dieną kitų parengimų nedaryti — paremti rengiamus 
šokius šiam geram tikslui.

Vilniuje Pagerbti Mirę 
Lietuviai

nuoširdžias

K. Urbonavičius, J.

riai palankiai atsinešė, ir vilas Virmauskis su žmona 
kurie tik galėjo — dalyva
vo. Iš viso dalyvavo 35 as
menys.

Bankietas pradėtas ir 
baigtas malda, kurią su
kalbėjo kun. K. Urbonavi
čius.

Programą pradėjo muzi
kas Rapolas Juška įžangi
ne kalbele. Toastmasteriu 
pakvietė adv. K. Kalinaus
ką, kuris labai sumaniai iš
kvietė kalbėtojus, kurių 
buvo apie 30. Visi nuošir
džiai sveikino art. Katkau- 
skaitę ir linkėjo geriausių 
sėkmių. Art. Onai Katkau-' 
skaitei įteikta graži ir 
brangi dovanėlė visų daly
vių vardu.

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS 

VARGONININKAS

RENGĖJAI.

Okupuotoje Lietuvoje
Lietuvių Suėmimai Vilniaus v% Petrašką, Praną Ūlasą, 

Krašte
Švenčionių saugumo or-! 

ganai padarė kratas ir suė-: 
mė šiuos lietuvius: Vacio-'

I

Antaną Bielinį, Joną Ku
dabą, Antaną Prašmutą ir 
lenkų J. Poniatowskį. Kitą 
dieną A. Prašmutą paleido 
visus kitus pervežė Vilniun 
Lukiškių kalėjiman. VDV

Iš Bostono art. Katkaus- 
kaitė (Kas kas) išvyko į 
New Yorką ir darbuosis 
Metropolitan Operoje. Lin
kime art. Katkauskaitei 
geriausių sėkmių.

Lietuvių Bylos
Lapkričio 15 d. Vilniaus 

Aoygardos teismas Lydoje 
nagrinėjo trijų lietuvių by
las. Buvo kaltinami prieš
valstybiniu veikimu ir ke-[ 
sinimusi atplėšti Lenkijos!Art. Katkauskaites kalba smmiuoi <n,pic»LL

per radio šeštadienį, gruo- valstybės dalį trys asmens:!

jams labai patiko. Kaiku- šičkaitė, V. Jankelaitė ir 
rie atėję į “Darbininką” iKalesnykų vargonininkas 
prašė padėkoti artistei, ir M. Čaglys.
dėkojo radio vadovybei,! Mokyt. B. šičkaitė ir var- 
kad pakvietė art. Katkaus- gonininkas M. Čaglys — iš- 
kaitę kalbėti. P-lė M. Kil-teisinta, mokyt. V. Janke- 
moniūtė ne tik dėkojo žo- laitės byla, neatvykus vai- 
džiais, bet parėmė ir dole- vadi jos atstovui, atidėta 
riu, kad toji radio progra- kitam kartui.

ir duktere, p. John O’Brien, 
p. Wilfred Tremley, p. Jo
nas Petrauskas, p. A. F. 
Kneižys, adv. Juozas Gai
lius su žmona, p. Joseph
Martin, p. Margareta Gry-| 
baite, p. Kazmauskas, p. S. 
Minkus su žmona, p. F. 
Grendelytė, p. S. Valatke- 
vičienė, p. F. Bryones, p. 
A. J. Kupstis su žmona ir 
Garbės Viešnia Art. Ona 
Katkauskaite TKaskas). _ _ _

Į Nuotaika graži. Visi nuo- ma ilgai gyvuotų. Dėkuo- 
Į širdžiai linkėjo art. Kat- jame.

APSILANKĖ GARNYS
kauskaitei sveikatos ir pa
siekti aukščiausio laipsnio 
meno srityje. Dalyvis.

------------- Antradienį, gruodžio 5 d.
Art. Katkauskaite Kalbėjo įl prieš piet Praną ir

Licituojami Bažnyčia, Kle
bonija Ir Kapai

I

i
i

Per Radio Stefaniją Averkus, 555 E. 
6th St., So. Bostone aplan
kė “garnys”, palikdamas! 
jiem gražų sūnelį. MotinaPereitą šeštadienį, eruo- Jle™ gražų sunei). Motina 

džio 3 d., 2 va!. po pietų, randasi Carney ligoninėje 
art. Ona Katkauskaite lr jaučiasi gerai. Sveikma- 
(Kaskas), Darbininku Ra- p. Averkus susilaukus 
dio vadovybės kviečiama, sūnelio. P-nai Averkai jau 
atėjo į WČOP studiją ir augina dvi dukreles.
nasakė gražią kalbelę, kuri 

į telpa kitoje šio puslapio 
į vietoje. Reikia pažymėti, 
kad art. Katkauskaite bu-j 

; vo apsigyvenusi tame pa
čiame (Čopley Plaza) vieš
butyje iš kur transliuoja- 

! me Darbininkų Radio pro- 
: - rama. Art. Katkauskaite 
lyra labai kukli ir nuoširdi 
[lietuvaitė. Visada pasiruo- 
! šus visiems pagelbėti. Atė- 
j jus į WC0P studiją, paro
dė Bostoniečių lietuvių jai 

I įteiktą dovanėlę. Džiaugėsi 
jąja ir dėkuoja visiems.

l

ŽINUTES

Reikalingas yra geras vargo
nininkas. Vieta gera. Parapija 
su trimis kunigais. Sąlygos ge-i 
ros. Atsišaukite “Darbininko” j 
Redakcijoj.

REIKALINGA jauna mergai
tė dirbti namų ruošos darbą ge
roj šeimynoje. Turėtų labai ge
rus namus. Paskambinkite — 
Longwood 1199, arba kreipkitės 
pas Darbininkas, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

i

——

I

Gruodžio 4 d., kun. Alfon
sas C. P., padėjo Šv. Petro 
parapijos kunigams bažny
tiniame darbe. Tėvas Al
fonsas ketina atvažiuoti 
tuo pačiu tikslu per Šv. Ka- 
ledas.

Šį sekmadienį labai daug 
žmonių ėjo prie Sakra- , 
mentų, Šv. Petro par. baž
nyčioje. Šioje bažnyčioje 
bus klausoma išpažinčių 
gruodžio 7 d., 7:30 vai. vak. 
ir i ryto gruodžio 8 d.

Gruodžio 8 d., — Nekalto, 
Prasidėjimo Panos Marijos 
šventėje visi katalikai pri
valo išklausyti šv. mišių. J

Tą brangią dieną, Šv. 
Petro par. bažnyčioje šv. 
mišios bus laikomos se
kančiomis valandomis: 5, 
6, 7, 8 ir 9. Per paskutines 
šv. mišias bus sakomas pa
mokslas.

4:30 vai. po pietų Marijos 
Vaikelių draugijos iškil
mingas nau ju narių priė
mimas. 7:30 vai. vakare., į- 
vyks Sodaliciios pamaldos 
ir naujų nariu priėmimas.

Gruod. 11 d. 3 vai. po j>ie-

• v

MAUOOJU

ji
'Novdoiomo* vilom* «*o >•*?

a

Gruod. 11 d. d vai. po pi 
tų, ir 7:30 vai. vak., bažn 
tinėje salėje, W. 5th St., 
bus rodomi Duikūs paveik
slai Šv. Antanas Stebukla
daris ir kiti.

I

Vėlinių dieną Vilniaus 
lietuviai aplankė Rasų ir 
Šv. Petro ir Povilo kapinė
se palaidotus lietuvius. Ra
sų kapinėse — Dr. J. Basa
navičių, inž. Vengrį, Vilei
šių gimines, Višinską, M. 
K. Čiurlionį, karininkų ir 
nežinomų lietuvių kareivių 
kapus. Šv. Petro ir Povilo 
kapinėse — Dr. D. Alseikos 
ir kun. P. Kraujalio kapus. 
Prie Dr. J. Basanavičiaus, 
Em. Vileišienė, M. K. Čiur- 
lionies, karininkų ir neži
nomų lietuvių kareiviu, Dr. 
D. Alseikos ir P. Kraujalio 
kapų sugiedotas tautos 
himnas.

Šiemet lenkų saugumo 
organai lietuviams netruk
dė kapinių lankymo.

tasai dvarponis labai nusi
gyveno ir jo visas turtas 
buvo išlicituotas. Kai ipo
tekos knygose buvo atras
ta, jog jis turi ir kitą tur
tą — antstolis aprašė ir jį, 
vadinasi, Ceikinių bažny
čią su klebonija ir kapais. 
Kuo šita visa licitacija da
bar pasibaigs, nežinia.

Nauji Lietuviai Gydytojai 
Vilniaus Krašte

Šiomis dienomis į Ceiki
nių parapijos kleboniją at
vyko antstolis iš Švenčio
nių ir aprašė vietos parapi
jos bažnyčią, klebonijos' 
pastatus, kapus ir bažny
čios priestatus, kurie grei
tu laiku turės būti paskelb
ti licitacijai. Pasirodo, kad 
tuoj po didžiojo karo, kaž te gavo gydytojų diplomus

Spalių mėn. pabaigoje iš
laikė baig. egzaminus ir 
gavo gydytojo diplomą lie
tuvis V. Umbrasas, bu v. 
“Lietuviškojo Baro” re
daktorius, Vilniaus spau
dos bendradarbis. Vilniaus 
Stepono Batoro universite-

Kostumeriai Reikalauja

PICKW1CK
ALE t

dėlto, kad jis juos patenkina
Pardavėjai noriai aptarnauja su juo

dėlto, kad tas išplečia

Vasiūnai

Tverečiaus valse. (Vil
niaus krašte). Byla dėl pa
vardės. Praėjusiais moks
lo metais čia dirbo nami
nis mokytojas Aleksandras 
Dundulis. Čia iš jo Tvere
čiaus valsčiaus policija bu
vo paėmusi 18 lietuviškų 
knygų ir jam buvo iškelta 
byla, kad jis turėjęs nele
galią biblioteką. Kaip “Ai
de“ neseniai buvo rašyta, 
ta byla Vilniaus Apygar
dos teisme pasibaigė jo iš
teisinimu.

Dabar tenka sužinoti, 
kad praėjusį mėnesį moky
tojas A. Dundulis Švenčio
nių apskrities Storastos y- 
ra nubaustas 50 auks. už 
tai, kad jis nepriėmęs kari
nės knygutės.

Šio dalyko istorija yra to
kia: 1937 m. spalio 27 d. A. 
Dundulis buvo pakviestas 
Tverečiaus valsčiaus įstai
gon, kur buvo jam pasiū
lyta, kad jis pasirašytų 
raštą, kur buvo rašoma, 
jog jis, remdamasis tam 
tikrais paragrafais, prašąs 
apskrities storastiją ištai
syti jo pavardę iš Dundulis 
į Dundul. A. Dundulis to 
rašto nepasirašė. Vėliau iš 
jo buvo paimta vidaus pa
sas ir karinė knygutė. Po 
kurio laiko jam buvo at
siųsta karinė knygutė su 
“pataisyta” joje pavarde 
“Dundul”. Mokyt. Dundu
lis tos karinės knygutės 
nepriėmė ir pareikalavo, 
kad joje vėl būtų įrašyta 
jo pavardė taip, kaip yra jo 
gimimo metrikuose, t. y. 
Dundulis.

Apskrities Storasta spa
lių mėn. 29 d. A. Dundulį 
už tai nubaudė 50 auks. pi
niginės baudos.

Teko patirti, kad nubaus
tasis apskrities Storastos 
sprendimą ketinąs apskųs
ti apygardos teismui.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ j

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tol. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2637.

Jo$ephW.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ. 

324 E St, So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

PechelIShoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway,So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
r Gasoline Station

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296,
Namų

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

Col. 9057

i

BREMERS SINCE 1870

z

*? jt
BREWED BY HAFFENREFFER A CO., INC., Boston; IMMekusem 366 W

TEL-^BŪITOH
-----------

IŠ KRANO - PARODYK Į KRANĄ 
BUTELIUOSE - 12 OUHCE IR PILNOMIS KVORTOMIS 

i ifidsi? st

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiusima 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu Jie sus
tingą, arba labai jau- 
alus. Jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai Jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Um-pigų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim Jums PILNĄ 

PakelĮ, 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUI, ir " jeigu aorflsite ' nandotl 
daugiau, tą gulėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kvlefflame Jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kas
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau J
ROSSE PBODUCTS 00. Dept. K-9 

2708 W. FarvreU Ava CMcago, 11L
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Vilniaus Urvų Paslaptys ir Šiurpių 
Įvykių Liudininkai

lės piršto. Jo vieton buvo 
padirbdintas kitas, bet jau 
iš paprasto metalo, tik pa
auksuotas. Tačiau ir tas 
dingo. Po kelerių metų pir
masis vagis, matyti, sąži-

Norint geriau pažinti 
Vilnių ir jį nuoširdžiai pa
milti, reikia mėginti atspė
ti tas mįsles, kurias patie
kia paslaptingi požemiai ir 
griuvėsiai, reikia pergy
venti nors mintyje mūsų nės persekiojamas, atėjo į 
protėvių džiaugsmus ir ne- tą pačią bažnyčią ir, viską 
laimes. [išpažinęs kunigui, didžiai

Apie ką Vilniuje žmonės gailėdamas grąžino aukso 
nuolatos kalba, ypač atvy- žiedą. Bet netikrasis taip ir 
kę? Jie pasakoja, ką matė neatsirado.
ir girdėjo tose vietose, kurį Prie kito pilioriaus — di- 
buvęs devyngalvis, kur dikas Oginskis. Sakoma, 
prasmegę užkeikti turtai, kad jisai 18 am. nunuody- 
i------------------ j-as, įr tikro jo veido iš-:

'raiška yra baisi. Grobikai 
jam nutraukė pirštus, ku-' 
rie buvo apmaustyti bran
giais žiedais iš aukso ir 

yra ir briljantų.
Siauru takeliu pasistū- 

bažny- mėjom į kitą pertvarą ir 
būrelis ten

išvydom šiurpų vaizdą: 
didžiausiš krūvą išdžiū

vusių lavonų.
Tarp jų guli motinos su 
kūdikiais ant rankų. Dau-

kur prasmegę užkeikti tur
tai, kur atsivėrę stebuklin
gi šaltiniai ir kur žmonės 
gyvi palaidoti. Tose legen-j 
dose daug, žinoma, fanta-j 
zijos, bet vis dėlto 
tiesos.

Iš domininkonų 
čios požemio išlipę 
žmonių į dienos šviesą len
gvai atsiduso.

Matyti vaizdai visus pa
veikė, ir jie tylėjo. Tik vie
nas berniukas, įsikibęs tė- ~~_____ ___  .___  ,
vui į rankovę, nedelsė jam gybė paaugolių su iškreip-; 
rūpimais klausimais: i tais žandais, lyg būtų su-1
— Tėveli, už ką tie maži stingę baisiame riksme,

vaikai nukankinti? Kodėl Nepaprastai sauso pože-1 
jie nepabėgo? Kodėl jie be mio dėka, jie visi gerai iš-i 
drabužių? Į likę ir, rodos, tik įkvėptum:
— Todėl, kad tave čia be jiems dvasios, ir jie pabu-

reikalo atsivedžiau. dę viską papasakotų.
Elektra rūsy neužgeso, Kaip išaiškinti šį nepa

neš kita grupė, įsigijusi prastą faktą? Yra įvairių 
žalius bilietus už 30 et., nu- spėliojimų: vieni mano, 
sileido žemyn. kad sukilimo metu žmonės,

Palei sieną išrikiuoti keli ieškodami prieglaudos, 
atdari karstai. į saugios vietos, buvo akli- 

Nors jie čia guli nuo 17 a., nai uždaryti ir čia mirę iš 
bet drabužiai ir išvaizda bado. Kiti spėja, kad Na- 
rodo, tartum jie vakar bū- poleono kariuomenė juos 
tų buvę palaidoti. Vienas čia sugrūdusi, nes yra per
vyrąs su odiniais ilgais ba- skeltų kaušų bizūnais ir 
tais, iš kurių kyšo šiaudai, rasta pypkė iš Napoleono 
anot vadovo pasakojimo,!laikų. Dar kiti choleros! 
yra miestietis sukilėlis; jo metą mini. Tačiau niekas 
kišenėje rastas talismanas, : tiksliai dar neišaiškino; 
Antras vėl savotiškais dra-; šios tragedijos priežasties,! 
bužiais apvilktas — riteris, kuri vis dėlto turėjo smar- 
Jo riteriškumą išveda iš to, kiai sukrėsti Vilnių, 
kad dešinės rankos mus
kulai labiau išlavinti 
ginklo. Toliau guli moteris! 
ilgu apsiaustu, su vainike-į 
liu ant galvos.

Už pilioriaus vienuolė. 
Jos karste vietoj pagalvė
lės — dvi plytos. Ant pirš
to užmautas įžadų aukso 
žiedas. Vieną kartą šis žie
das kažkam patiko, ir jis 
dingo be žinios nuo vienuo-

Pati domininkonų bažny- 
nuoi čia statyta Liet, kunigaikš- 

ičio Kazimiero Jogailaičio 
j 1501 m. Kunigaikštis Alek
sandras ją perstatė, šalia į- 
rengė vienuolyną ir atida
vė vienuoliams domininko
nams. 1844 m. rusai vie
nuolyną uždarė, ir bažny
čia tapo vėl parapijinė. Vi
duje yra kunig. Aleksan
dro ir jo išpažinties klau-

f

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

Kaip Prof. Pikardas Leisis Į 
Gelmes

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston

Californijos valstybė pirmoji turi įrengimą gasu žudyti mirtimi nubaustus ka
linius San Quentin kalėjime. Čia jau vienas kalinys Folsom tuo naujuoju įtaisymu 
nužudytas. Bet jis nebuvo pirmasis. Kalėjimo viršininkai įsakė pirmiausia nužu
dyti tuo nauju įrengimu kiaulę, kas ir buvo padaryta.

sytojo Korčako portretai iš MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
^in am i SEPTINTOJO SEIMO PROTOKOLASPortreto viršuje — Lietu- J

vos Vytis. I
Siaurutėmis seno miesto

gatvėmis reikia įpiatimo Spajių 30 d., 1938 m. Kolegijos nelė J. Jakavonytė atsiuntė pa-

Septintasis Marianapolio Ko- prisiuntė pasveikinimą laišku, 
legijos Rėmėjų Seimas įvyko kartu suteikdama $20 auką. Pa-

gerai išlaviruoti. Žydų gat- rūmuose. Seimas pradėtas šv. 
vė kaip rankovė, o jie, dar mišiomis, kurias atlaikė Provin- 

susėdę šaligat- cijolas kun. J. Jakaitis; jam asi- 
dr. J. Pauliukonis 

diakonu ir kun. A. Švedas sub- 
diakonu. Iškilmėms pritaikintą ninkas, 
pamokslą pasakė kun. dr. J. duodamas 
Starkus. Per mišias giedojo Ko- kad darbas varomas pirmyn — 
legijos studentų choras. Po pa- keliamas kapitalas naujai kole- 
maldų įvyko bendri pietūs. gijos statybai. Įvykusi nelaimė 

Seimo posėdis .prasidėjo antrą — audra — kiek sutramdė šį 
valandą po pietų. Centro pirmi- darbą, bet tai turi kaip tik mus 
ninkas kun. J. Vaitekūnas atida- paskatinti, kad tasai darbas bū- 
rydamas posėdį, pakvietė kun. tų spartesnis ir sėkmingesnis. 
J. Jakaitį sukalbėti maldą. Pir- Centro raštininkė, p. M. Dilio- 

savo raporte pažymėjo,

sveikinimą telegrama.
Po pasveikinimų centro rašti

ninkė p. M. Dilionienė perskai
tė pereito seimo protokolą, ku
ris buvo priimtas. Centro pirmi- 

kun. J. Vaitekūnas, iš- 
raportą pažymėjo,

sustoję, 
viuose, varo gešeftą. Skar- stavo kun. 
malais apsikutojusios žy
dės velka prikrautas kašes 
ir stena ir dejuoja, o besil- 
sinčios nuvaro praeivius į 
grindimą.
— Tie Izraelio vaikai, tai 

mūsų tautos nelaimė, — 
pasakoja vienas inteligen
tas. — Jie, pradedant ma
gazinais ir baigiant tom 
kašėm, renka mūsų pini- mininkas pasiūlė į seimo valdy- nienė, 
gus ir veža milijonais į Pa- bą išrinkti šiuos asmenius, ku- kad daugiausia darbo buvo įdė- 
lestiną, naikindami mus e- rie buvo ir išrinkti: pirm. p. J. jusi ar tai vietinių draugijų pa- 
konomiškai. Bet jau ateina Laučka, pavaduotojas p. Vincas sidarbavimo kolegijos naudai ar 
jiems liūdnos dienos. Parulis ir p. Ona Ivaškienė; raš- tai piknikų ruošime.

Teisybė. Jau daug kur P- M. Dilionienė ir
krautuvių ir įmonių lan
guose iškabintas parašas: 
“Krikščionių krautuvė... į- 
monė”.

Vieną vakarą keli studen
tai, bėgdami gatvėmis, kė
lė triukšmą šaukdami: — 
“Lenkija mūsų žemė, Kro
kuva, Varšuva mūsų mies
tai. žydai — marš į Palesti
na!” Tačiau žydai nesitrau
kė jiems iš kelio — matyti, 
mažai tebijo. XX Amž.

Centro iždininkas, kun. dr. J. 
Navickas, išduodamas finansi
nę reikalų padėtį, pastebėjo, kad 
vajus sukelti šimtą asmenų au
kojančių po šimtą dolerių pilnai 
pasisekė. Tolimesnis vajus, ieš
kant aukotojų po $25, vėl užė
jus krizei, buvo nusilpęs. Stam
besnių aukotojų tarpe reikia pa
žymėti p. J. Ramanauską, 
Brockton, Mass., kuris didžiulia 
auka parėmė šį vajų ir pasižadė
jo suteikti ir stambesnią auką 
kolegijos statybai. Įvykusi aud
ra padarė didelius nuostoliui ; 
tas žinoma sulaikys taip reika
lingą Marianapolio kolegijos sta
tybą. Baigdamas savo raportą,

stud. Antanas Kasparas. Rezo
liucijų komisija: kun. dr. A. 
Jagminas, p. Marijona Kilmo- 
niūtė ir stud. Petras Venslaus- 
kas. Sveikinimų komisija: kun. 
A. Švedas, p. Vladas Rimša ir 
stud. Petras Aikšnoras.

Centro pirmininkas, kun. J. 
Vaitekūnas, pasveikinęs seimą, 
paprašė valdybos užimti savo 
vietas. Seimo pirmininkas, p. J. 
Laučka, “Amerikos” redakto
rius, pasveikinęs seimą, pakvietė 
eilę kalbėtojų, kurie sveikindami 
susirinkusius, kartu nušvietė ir 
Kolegijos rėmėjų reikalus. Kal
bėjo šie seimo dalyviai: kun. J. 
Jakaitis dėkojo susirinkusiems kun. dr. J. Navickas padėkojo į- 
už parėmimą Marijonų vienuoli- vairiems rėmėjams, padėjusiems 

šį darbą dirbti, ir pakvietė visus 
dalyvius atsistoti ir sukalbėti 
maldą už mūsų seną priėtelių a.

Belgų prof. Piccardas jos tuose darbuose, kurie čia 
1932 m. buvo pasikėlęs Marijonams tenka dirbti ir ra- 
stratosferiniu balionu tirti Sin° nenuleisti rankų, bet tą 
kosminių spindulių ligi 16, ^ražų daTrbxT •yafyti ir toliau, a. kun. A. Būblį. 
000 metrų aukščio. Tuos Kun. dr. J. Navickas sveikmda- :----------. -- -
narius kosminius snindu-'mas susirinkusius, atkreipė sei- portų, buvo patiekti pranešimai 

l . i mo dalyvių dėmesį į tai kiek bai- iš rėmėjų skyrių: —
J.US nore<^amas geriau pa- gjojj aucjra padarė Marianapolio 
žinti dabar planuoja 1940 kolegijai nuostolių, kurie siekia 
metais leistis į jūrų gelmes $50,000. Jisai nuoširdžiai dėko- 
ligi 10,000 metrų. Prof. Pi- i jo visiems rėmėjams ir priete- 
ccardas daro savotišką ga- liams, kurie nepatingėjo prisi- 
linga rutulį, kuris jūroje 
plaukios visai laisvai, ne-! 
bus su laivu surištas jokiu 
kabeliu. Toks rutulys jau 
ateinantį pavasarį bus iš
bandytas Ženevos ežere, 
Šveicarijoj. Gelmių rutu
lys bus pagamintas Briu
sely. Jo skersmuo 2 metrai, prje Lietuvių

Išklausius centro valdybos ra-

Worcester, Mass. 12 skyriaus 
vardu kalbėjo p. V. Rimša. Iš 
jo raporto paaiškėjo, kad jųjų 
ruoštas kolegijos naudai pikni
kas neįvyko; kaip tik pasitai
kiusi audra tai sutrukdė. Šiaip 
jau skyriaus nariai daug darbo

dėti savo gražiais darbais kaip 
aukomis, taip ir savo darbu ar 
tai piknikų metu ar po audros įdėjo per piknikus Marianapoly- 
valant parką. i je ir vėliau, ištikus audrai, per

Toliau sveikino susirinkusius keletą dienų po kelioliką vyrų 
kolegijos studentų vardu jųjų dirbo Marianapolio parke, valy- 
pirmininkas stud. J. Petrauskas, darni kelius ir sudorodami me- 
Centro raštininkė p. M. Dilionie-1 
nė dėkojo tiems, kurie prisidėjo 

j Dienos darbo.
Worcester, Mass. rėmėjų kuopa

džius.
Boston, Mass., skyriaus vardu 

savo pranešime padėkojo Pro
vidence rėmėjams, ypač kun. J. 
Vaitekūnui, kuris su savo choru 
buvo atvykęs į Bostoną ir čia 
sudarė progą sukelti net šimtą 
dolerių pelno. Bostono rėmėjos 
irgi gerai pasižymėjo savo dar
bu per piknikus.

Providence, R. I. skyriaus var
du kalbėjo p. Edvardas Ciočys, 
pažymėdamas, kad vietiniai rė
mėjai gausiai parėmė kolegijos 
vajų, suruošė pramogą Bostone, 
ir kad, ypač jų klebonas, kun. J. 
Vaitekūnasą kolegijos reikalais 
su prakalbomis važinėjo į Bos
ton, Waterbury, ir kitur.

New Britain, Conn. skyriaus 
vardu kalbėjo p. O. Radzevičie-

svoris 4500 kilogramų, kad 
tvirtos sienos ir specialūs 
stiklo langai galėtų išlai- rutulys pats pasikeltų į 
kyti didelį spaudimą. Išori- viršų pradėjus veikti spe
niai rutulys nuo nieko ne- cialiam laikrodžio mecha- 
nriklauso ir valdosi pats. Jį niamu varomam aparatui.

■ iruošiant numatyti visi ga-, Iškilus j paviršių rutulys 
limi pavojai. Prieš jūros automatiškai iššaus į viršų 
gelmių baisenybes, jei jos šviesos raketes, kad pri- 
užoultų, numatoma gintis šaukus laivus, ar lėktuvus, 
elektra. Rutulio kėlimosi į Rutuly bus ir filmavimo a- 
viršų jėga yra tokia stipri, paratas.
kad jeigu ir įstrigtų jūrų -------------
dugne į kokią nors augme- Patyrimas perdaug daž
ni ią tai lengvai galėtų iš- nai mus moko, kad žmo- 
kilti. Jeigu žmonės apalpo nėms sunkiausia suvaldy
tų, tai po tam tikro laiko ti savo liežuvį.

J LTOLL...JK AT’
p. V. Rimša pasiūlė padaryti 

rinkliavą nuo audros nukentėju
siai kolegijai. Pasiūlymas užgir- 
tas ir rinkliava padaryta.

Aukojo šie asmenys:
$100.00 — kun. J. Vaitekūnas. 
$5.00 — pp. E. Ciočiai, pp. A. 

Kundrotai, p. Ona Radzevičienė, 
p. A. Vaitkūnas, p. M. Kilmoniu-

nė, pažymėdama, kad šiais me
tais pasisekė suruošti pramogą, 
kuri davė kolegijos vajui $10 J 
pelno. Rėmėjai daug pasidarbuo
ja ir tikietų išplatinimu studen
tų vaidinmui New Britain.

VVaterbury, Conn. skyriaus 
vardu kalbėjo p. V. Urbonas, pa
žymėdamas, kad pereitą žiemą
buvo suruošta labai sėkminga tė, pp. Ridikevičiai. 
pramoga su šokiais kolegijos $2.00 — p. V. Andriuškienė, p. 
naudai, kad davė apie $100 pel- M.
no. Per abudu pikniku Mariana- Stankevičienė, V. Rimša, V. Ur- 

I polyje Waterbury rėmėjai ture- bonas.
jo savo stalą. Ateinantį sausioj $1.00 — V. Barysas, M. Svik- 
mėnesį 14 d. skyrius vėl ruošia liūtė, R. Kantakevičienė, I. Kan- 
pramogą kolegijos naudai. takevičius, M. Matuliūtė, B.

Rezoliucijos komisija patiekė Markevičienė, J. Belukonienė, O. 
seimui sekančias rezoliucijas, Ivaškienė, V. Parulis, 
kurios buvo priimtos:—

Kadangi rėmėjai ir kiti priete- ši valdyba: pirm. kun. J. Vaite
liai visuomet darbuojasi kolegi kūnas, pavaduotojai — O. Ivaš- 
jos gerovei įvairiuose parengi- kienė ir V. Parulis, iždininkas— 
muose, ypač Lietuvių Dienoje ir kun. dr. J. Navickas, raštininkė 
rėmėjų piknikuose ar tai savose:— Magdalena Dilionienė, iždo 
kolonijose ar kolegijos parke — globėjos — Magdalena Urmonie- 
todėl seimas reiškia jiems didelę ir O°a Ridikevičienė. 
padėką.

Savo geriems prieteliams, au-Į 
kojusiems kolegijai po $100, 
$50, $25 ir mažesnių sumų, kaip 
lygiai ir žadėjusiems aukoti, y-j 
pač gerbiamiems kunigams kle
bonams, kurie leido savo bažny
čiose daryti rinkliavą, seimas 
reiškia nuoširdžią padėką.

Studentų organizacija nuošir
džiai prašo kolegijos rėmėjus, 
kad patys užsirašytų “Studentų 
Žodį” ir paragintų jį užsirašyti 
savo pažįstamus, tuo būdu pa
remdami studentų organizaciją 
ir plačią visuomenę supažindin- *r pirmininkas, kun. J. Vaitekū- 
dami arčiau su mokslo įstaiga, į

Seimas nutaria ateinančią va- baigdamas seimą, 
sąrą ruošti du pikniku: Lietuvių dalyviai suėjo į koplyčią, 
Dieną ir rėmėjų pikniką rugpiū
čio mėnesyje Žolinės sekmadie-' švenčiausiu ir sukalbėtas pasi- 
nyje. aukojimas Šv. Jėzaus širdžiai.

Įnešimai ir sumanymai: Po pamaldų įvyko bendra sve-
Panelė M. Kilmoniutė pasiūlė čių vakarienė.

antram piknikui išleisti tikietų 
knygutes. Numatytos dovanos: i 
pirma $10, antra $3 ir trečia $2. 
Tikietų kaina 10 centų. Pasiūly
mas priimtas. Kun. J. Vaitekū
nas ir p-lė Kilmoniutė pasižadė
jo suteikti numatytas aukas.

P. M. Dilionienė kvietė susi
rinkusius, kad jie kreiptųsi į į-' 
vairias draugijas, prašydami ko
legijai aukų. Pavyzdžiui Marijos 
Vardo draugija nutarė sukelti 
įvairiais paruošimais $100 auką;! 
panašiai pasielgė ir Moterų Są-j 
jungos 5-toji kuopa. — Įnešimas 
priimtas ir dalyviai prašomi 
kreiptis į savas draugijas pra-i 

. šydami aukų.

Seimininkių Dėmesiui

Bartkiūtė, J. šriupša, M.

Ateinantiems metams išrinkta

Baigiantis seimui, kun. dr. J. 
Navickas nuoširdžiai padėkojo 
visiems dalyviams už atsilanky
mą į seimą, už suteiktąsias au
kas; dėkojo seimo valdybai ir 
komisijoms; ypač nuoširdžiai 
padėkojo kun. J. Vaitekūnui už 
tokią auką ir jo nenuilstantį 
darbą kolegijos gerovei.

Seimo pirmininkas, p. J. Lauč
ka, dėkojo seimo dalyviams už 
gražų bendradarbiavimą posė- 
dyj ir skatino neužmiršti savo 
gražių pažadų ir nutarimų. Nau
joji valdyba užėmė savo vietas

nas, sukalbėjo maldą, tuomi 
Visi seimo 

kur 
buvo suteiktas palaiminimas

Pirm. — Juozas Laučka,

Pavaduotojai — O. Ivaškienė, 
V, Parulis, 

Sekretoriai — Magdalena Dilio
nienė, Antanas Kasparas.

Juozas Kasinskas
Ine. ;

! Laidotuvių Direktorius ; 
> Patarnavimas Dieną ir Nakti Į 

: 602 Washington Blvd. : 
! BALTIMORE, Md.

; Telephone Plaza 8595 i
1 Limosinai dėl visokių reikalų. ,

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 
įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadway, South Boston, Mass.
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Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais. •

Kainai doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston, Mass.
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