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JEVA BIEKŠAITE:, kaip
Bakanauskas, Jakučionis, 
Šimkūnas, Kybartas, Ruk

šėnas, tapo okupantų 
AUKA

KATALIKŲ STUDENTŲ IŠRADUS VAISTUS NUO 
KONFERENCIJA

FLORIDOJ,

Lenkai Nužudė 
Lietuvaitę

Liepos 16 d. apie 7 vai. 
vakarą netoli Biekšių kai
mo, Valkininkų vai., kelyj 
į Kuklius, lenkų K.O.P. 23 
bat. 4-tos kuopos, Bartelių 
Stražnicos (sargybos) sar 
gybinis vienu šūviu vieto
je nušovė nekaltą mergai
tę Jevą Biekšaitę, kilusią 
iš Biekšių kaimo, Valki
nykų valse.

A. a. Jeva Biekšaitė bu
vo susipratusi lietuvė, pri
klausė prie Šv. Kazimiero 
d-jos Biekšių skyriaus, ir 
kitų vietos lietuviškų or
ganizacijų. Buvo uoli Vil
niaus lietuviškos spaudos 
skaitytoja ir jos platinto
ja. Ji nesusi dėdavo su jo
kiais lenkiukščiais, bet 
stengėsi išlaikyti tikrą lie
tuvaitės vardą, ir tuo už
sitraukė sau vietos lenkų 
neapykantą, kas ją ir pri
vedė prie šios nelaimės. 
Lenkų sargybinis savu 
viršininkų įsakytas palei
do šūvį ir užmušė nekaltą 
lietuvaitę.,

A. a. Jeva Biekšaitė gi
mė 1904 m. gruodžio 24 d. 
Biekšių kaime. Jos tėvai 
neturtingi to pat kaimo ū- 
kininkai, bet, susipratę ir 
geri lietuviai, negalėjo Je
vai duoti daugiau mokslo, 

* tik pradinę mok., bet už 
tai jai iš pat mažų dienų 
įskiepijo karštą Tėvynės 
meilę, kurią ir užmigusi 
Jeva nešiojo savo širdyj.

Ji gerai suprato kokią 
didelę skriaudą yra pada
rę lenkai okupuodami sos
tinę Vilnių su trečdaliu jo 
žemių ir pati gyvendama 

k pavergtam krašte, ji matė 
daromas skriaudas lietu
vių jaunimui. Tačiau to 
nepaisydama ji drąsiai gy
nė lietuviu jaunimo garbę 
ir kaip mokėjo, taip dirbo. 

L Kad ir persekiojama pati
L’ pirmoji pradėjo dėvėti
r tautiškus rūbus, už ką nuo

lenkų polic. buvo gavusi 
protokolą.

Ji kaipo aktyvi vietos vi- į 
suomenės veikėja, pažino
jo apylinkės lietuvius mo

kytojus ir kitus inteligen
tus, tad lenkų šnipukai 
stengėsi ją pavilioti, kad 
per ją gautų reikalingų ži
nių (panašiai kaip Lužy
tė), bet Jeva buvo nepa- 

,. laužiamos dvasios, šnipu- 
r * kų visus pasiūlymus at

mesdavo, prik i š d a m a 
jiems jų šunybes. Dar už- 
pereitais metais buvęs tuo 
laiku Barteliuose stražni
cos vedėju pliut. Vrona 
meilinosi prie jos, norėda- 

p mas pirma paveržti jos 
širdį ir prisidengdamas 
meilės skraiste padaryti 
savo agente.

Vrona žadėjo ją vesti ir
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daug pinigų duoti, bet Je- 
va Vronos siūlymus atme
tė ir kitiems apie tai pa
pasakojo.
Pliua. Vrona už tai bai

siai pyko ir stengėsi Jevai 
atkeršyti...

Ir liepos 16 d. kada žmo
nės pradėjo rugius piauti, 
Vrona sužinojęs kur Jeva 
piauja, pastatė sargybinį 
(maskuotą slaptuką), kad 
jisai sektų Jevą... Vakarą 
apie 19 vai. grįžtant dar
bininkėms iš lauko Jeva 
ėjo kiek atsilikusi nuo ki
tų moterų.
Kai tik priėjo tą vietą, 

kur buvo Vronos pastaty- 
, tas slaptas sargybinis, šis 
paleido šūvį ir iš pasalų 
nušovė nekaltą lietuvaitę.. 
Kulka pataikė tiesiai į šir
dį. Jeva netarusi nė žo
džio, suklupo ant kadugio 
(ėglio) krūmo, ir paliko 
klūpoti,., iki liepos 17 d., 
kol atvykusi lenkų komisi
ja su pulk. Čamecikiu, ap
žiūrėjusi lavoną leido lai
doti...

Ši tragedija sukėlė apy
linkės lietuviuose pasibai
sėtiną įspūdį.

A. a. Jevos motina suži
nojusi, kad duktė nužudy
ta, apalpo, ir jei nebūtų 
suteikta pagalba, būtų mi
rusi.

Ir štai, kada Varšuvos 
buvę ministeriai, žurna
listai ir visokio plauko 
kiti ponai važinėja Kau
no gatvėmis, norėdami 
išaiškinti padėtį dėl už
mezgimo diplomatinių 
santykių, čia, Okupuoto
je Lietuvoje jų pasam
dyti agentai žudo nekal

tus žmones.
Liepos 18 d. dalyvaujant 

j Valkinykų kleb. kun. Ma- 
■ liukevičiui ir didelei mi
niai žmonių, Jevą palaido
jo vietos kaimo kapuose.

Jos draugės, ant Jos ka
po uždėjo gyvų gėlių vai
niką. Ilsėkis Jeva, lai būna 
lengva tau mūsų Okupuo
tos Lietuvos žemelė. Tu ją 
karštai mylėjai, nepasida- 
vei svetimųjų viliojama ir 
žuvai už jos laisvę.

“M. V.”
i

PELNINGI METAI 
ŪKININKAMS

Washington — Valdžios 
agronomai apskaitliuoja, 
kad nepaisant tų nuosto
lių, kuriuos ūkininkams 
pridarė sausra, šiais me
tais ūkininaki visoje Ame
rikoje gaus 1,000,000,000 
colerių daugiau už savo 
produktus, kaip pereitais 
metais. Jų pajamos bus 20 
nuošimčiais didesnės, bet 
toli gražu dar nesieks tų 
sumų, kurias ūkininkai 
gaudavo prieš 1630 metus.

Numatomą, kad šiais 
metais ūkininkai gaus 
5,950,000,000 dolerių paja
mų už ūkio produktus.

EINA ANTRADIENIAIS IR _
PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

Sveikiname A. L. R. K. 
Federacijos Kongre
są ir Vargonirikų Są

jungos Seimą
PARALYŽIAUS

Šis 33 pėdų ilgio laivas yra įrengtas 
prietaisais gelbėti skenstančius. Jis patriuliuoja Los 
Angeles pakrantėj ir saugoja pajūrio lankytojų gy
vybę.

Woburn Lietuviai Gaus $20.000

Jau gavo $8,100.00 HITLERIS “LAIMĖJO” 
RINKIMUS

Lietuviai Juozas Coburrt 
ir Antanas B'ušmanas, 
New Boston St., Woburn, 
Mass. plačiai žinomi kiau
lių augintojai gaus iš Wa- 
shington’o valdžio $20,000, 
kad sumažintų 25 nuoš. 
kiaulių auginimą

Coburn jau gavo už tai 
pirmą Federalės valdžios 
čekį $8.100.

Coburn yra tikras lietu
vis. Yra vedęs Lazdaus- 
kaitę, sauthbostonietę, ku
rios mamytė ir brolis An
tanas (boksininkas, “Don 
Dowdj)) ir dabar gyvena 
110 Gold St., So. Boston, 
Mass.

Bušmonas taip pat yra 
lietuvis ir šeimą augina 
lietuviškai.

STRATOSFEROS TYRI
NĖTOJAI LAIMINGAI 

NUSILEIDO 
iš 10 mylių aukštumos

Maribor, Jugoslavia, — 
Rugp. 19 d. profesoriai 
Max Cosyns ir Neree Van- 
derlist, Belgijos mokslin
čiai, kurie balionu pakilo 
į stratosferą daryti tyrinę 
jimus, laimingai nusileido 
lauke netoli Zinovlje mies
telio. 1100 mylių nūo tos 
vietos, iš kurios jie buvo 
pakilę.

Jiems pasisekė pakilti 10 
mylių į orą ir gauti daug 
medžiagos, kuri esanti 
naudinga tolimes n i a m 
stratosferos tyrinėjimui.

Balionas pradėjo artin
tis prie žemės temstant ir 
kaimiečiai pamatę tokį su
tvėrimą manė, kad tai vel
nias. Jie bėgiojo į visas 
puses. Vėliau pribuvo poli
cija, kuri profesorius ma
loniai priėmė ir pasakė 
jiems, kurioje valstybėje 
jie nusileido. Vėliau val
džia prisiuntė jiems sunk
vežimius ant kurių jie ga
lės sukrauti ir išsivežti 
balioną ir moksliškus jų į- 
rankius.

Spauda praneša, 
Vokietijoje dabar 
2,426,00 bedarbių.

> .

kad 
yra

Berlynas — Rugp. 20 d. 
paaiškėjo, kad virš 38 mi
lijonai vokiečių patvirtino 
Hitlerio pasisavinimą pre
zidento pereigų. Balsavi
muose dalyvavo toks pat 
skaičius piliečių, kaip pe
reituose rinkimuose lap
kričio mėnesyje.

Balsuotojams buvo gali
ma balsuoti už ar prieš 
Hitlerį. Nors 90 nuošim
tis balsų buver “už”, bet 
kartu reikia pastebėti, kad 
ši kartą du kartu daugiau 
balsų buvo “prieš” kaip 
pereitų metų rinkimuose. 
Tas parodo, kad nepaisant 
visų represijų, cenzūros, 
į stratosferą daryti tyrinę 
koncentracijos c stovyklas 
ir kalėjimus, Hitlerio opo
zicija didėja.

ŪKININKAI TURĖS UŽ
TEKTINAI ŠIENO

Augusta, Me. — Sausra, 
kuri taip sunkiai palietė 
centrines vakarų valsty
bes,' sunaikindama pasė
lius ir pašarą. Maine vals
tybės ūkininkams davė 
progos gauti pajamų iš ne
tikėtų šaltinių. Šioje vals
tybėje šieno derlius šiais 
metais buvo geras ir ūki
ninkai piauna ir krauna 
šieną, kurį vėliau parduos 
tose valstybėse, kur saus
ra sudarė pašaro stoką. 
Apart to, federalė valdžia 
išnuomoja ganyklas, kur 
bus ganomi galvijai, at
vežti iš kitų valstybių.

Bulvių derlius Ameriko
je šiais metais atrodo, kad 
bus menkas ir todėl jų kai
nos turės kilti. Maine vals
tybėje, kur daugiausiai 
bulvių auginama, derlius 
bus geras.

Apie 100 katalikų stu
dentų iš Naujosios Angli
jos 11 kolegijų ir univer
sitetų dalyvaus tarptauti
nėje konferencijoje Kata
likų Kolegijų klubų fede
racijos, kuri įvyks Jack- 
sonville, Fla., rūgs. 2, 3 ir 
4 dienomis.

Konferencijoje dalyvaus 
suvirš 1000 katalikų stu
dentų ir alumnų, kurie 
lanko nekatalikiškas auk
štesnio mokslo įstaigas.

AMERIKIEČIAI PADO
VANOJO SAVO ĮSTAIGA 

KUBOS VALDŽIAI

HAVANA, — Rugp. 8 d. 
Kubos telefonų kompani
jos savininkai merikiečiai, 
atidavė Kubos valdžiai vi
są savo įstaigą, kuri įkai
nuotą 28,000,000 dolerių.

Amerikiečiai tvirtina, 
kad Kubos valdžia ver
čianti juos atgal priimti 
256 streikuojančius darbi
ninkus, tai kompanija ver
čiau atiduoti įstaigą Ku
bos valdžiai, negu priimti 
darban tuos darbininkus.

Valdžia paskyrė telefonų 
kompanijai valdininką ad
ministratorių.

PASIBAIGĖ LEGIONIE
RIŲ SEIMAS

Brockton, Mass. — Rug
piūčio 18 d. Massachusetts 
valstybės Amerikos Legi- 
jonas baigė savo seimą 
milžinišku ir įspūdingu 
paradu, kuriame dalyvavo 
suvirš 10,000 žmonių ir 
sutraukė virš 100,000 žiū-

KRISTAUS KARALIAUS 
STOVYLA PRANCŪ

ZIJOJ

Phladelphia, — Rugp. 18 
d. Temple Universitetoį 
profesorius Dr. John A Į 
Kolmer paskelbė, kad jis 
po trijų metų tyrinėjimo 
yra suradęs vaistus, ku
rie apsaugoja žmones nuo 
vaikų paralyžiaus. Jis tuos 
vaistus esąs išbandęs su 
beždžionių ir vėliau jis 
pats ir jo pagelbininkės p- 
les Anna M. Rule.

RIAUŠES KALĖJIME

Pontiac, III. — Rugp. 18 
d. kilo ginčas kalinių tar
pe. Besiginčydami jie susi
pešė. Peštynės virto riau
šėmis laike kurių, kalinys 
Leo Pielik, 24 metų, buvo 
nušautas, 22 kaliniai ir 
trys kalėjimo sargai tapo 
sužeisti. Kova tarp kalinių 
ir sargų tęsėsi ištisą va
landą. Kaliniai padegė ka
lėjimo spaustuvę, kuri vi
sai tapo sunaikinta. Tik 
sargams pradėjus šaudyti 
į kalinius iš šautuvų, pasi
sekė riaušes numalšinti.

—Užsienio lietuviams 
remti draugija netrūkus 
Kaune pradės leisti laik
raštį, skirtą nagrinėti už
sienio ir Lietuvos lietuvių 
suartinimo reikalus. Pir
masis laikraščio numeris 
netrukus jau pasirodys.

Chamonix, Prancūzija— 
Rugp. 19 d. didžiausi sto- 
vyla visoje Europoje tapo 
pašventinta Coppeau mies
telyje. Tai yra stovyla 
Kristaus Karaliaus. Sto
vyla yra 86 pėdų aukščio 
ir padirbta iš cemento, ku
rio paviršis yra panašius į 
granitą. Ji sveria daugiau 
kaip 200 tonų.

Stovyla vaduoja sto^ 
vintį Kristų su ištiesta de
šine ranka kaip palaimos 
ženklu.

i

Pamate yra koplyčia, 
kurioje yra du altoriai, 
taip, kad dvejos Šv. Mišios 
gali būti laikomos tuo pa
čiu laiku.

Aukas šiai milžiniškai 
stovylai pastatyti surinko 
vietinis klebonas, kun. De- 
lassait su pritarimu Popie
žiaus Pijaus. Vieta, kur 
stovi stovyla yra šventam 
Tėvui gerai žinoma, nes 
Jis dar būdamas Monsig- 
tiioras Achille Ratti mėg
davo laipioti šiuose kai-

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Ennius.

CLEVELAND, OHIO — 
Šiandien rugpiūčio 21 d., 
Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje prasidėjo A. L. 
K. K. Federacijos 24 kon
gresas.

Kongresas pradėtas iš
kilmingomis šv. mišiomis. 
kurias atnašavo J. E. Vys
kupas J. Schrembs. Pamo
kslą pasakė J. M. pralotas 
Mykolas M. Krušas, Fede
racijos Dvasios Vadas.

Kongresą atidarė Cent
ro Pirm. Dr. A. Rakaus
kas.

Taipgi prasidėjo ir var- 
goninkų Seimas.

ĮTARIA KINO ŽVAIGŽ
DES

Sacramento, Cal. —Rug
piūčio 18 d. prokuroras 
Neil McAllister praneša, 
kad kino žvaigždės Lupę 
Velez, Dolores Dėl Rio, 
Ramon Novarro ir James 
Cagney yra įtariami kaip 
raudonųjų pritarėjai ir rė
mėjai. Jie visi ginasi, bet 
sakoma, kad jų simpatizi- 
vimą raudoniesiems gali
ma dokumentaliai įrodyti.

IŠVARŽYTI DVARAI

Lydos apskr. buvo grafo 
Zamoisko dvaras 7.400 ha 
su 150 trobesių, bendros 
vertės 4 milijonai zlotų. 
Per varžytines gauta tik 
425.000, t. y., po 56,6 zl. 
už ha. Dvarus nupirko 
Varšuvos prekybos firma 
Heller.

L. D. S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Sei

mas skelbiamas, rugsėjo 24 ir 25 dd., š. m., šv. 
Roko lietuvių parapijoj, Montello, Mass.

Visos kuopos ir apskričiai prašoma išrinkti 
atstovus, pagaminti naudingu organizacijai su
manymų. Atstovų įgaliojimai turi būti pasirašy
ti Dvasios Vado ir kuopos ar apskričio valdybos 
narių.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos sa
vo sumanymus Seimui prisiųstų Centrui iš ank
sto, kad prieš Seimą galėtume paskelbti organe 
“Darbininke”.

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka
Iždininkas

D. Averka
Sekretorius

A. F. Kneižys
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riDARBINIOSS, 
sias operatorius ilgai ke- 
lionęi. Linkime jam pasek
mingos kelionės!

— ■a
I

hierų spalvą. Dangus bu
vo apsidengęs įvairiomis 
melsvomis spalvomis.

(Bus daugiau)

Angele Abizaid 
(Volungevičiutė)

ventąją ŽemęDR. ROGES J. ABIZAID
! *

Tel. Devonshire 7906
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

• 
cijoje mes daug didelių 
darbų galime nuveikti, ku
rie būtų naudingi mūsų 
tautai ir visų gerovei”.

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos susirinkime p-lė 
F. Grendelytė skaitė pas- 

į kaitą, kuri buvo labai įdo- ’ 
mi tuomi, kad sukėlė gana 
rimtų diskusijų.

Paskaita trumpa, bet 
turininga. Štai ji: 
- Gerb. Pirmininke, Valdy
ba ir Vyčiai nariai:— 

Mano paskaitos tema: L. 
Vyčių organizacijos tiks
las.

Būdama nauja narė, 
skaičiau sau už pareigą 
peržiūrėti mūsų organiza
cijos konstituciją.

Tai vienas iš svarbiau
sių dalykų ką kiekvienas 
narys turėtų padaryti — 
tai yra: susipažinti su or
ganizacijos tikslais ir ide
alais. Nežinodami pagrin
dinių organizacijos daly
kų, mes negalime būti išti
kimais ir veikliais organi
zacijos nariais

Beskaitydama konstitu
ciją, radau paragrafą, ku
ris turėtų suįdominti vi
sus, nes mano supratimu 
yra tai svarbus paragra
fas.

Sakoma:—
“Lietuvos Vyčiai auklė

ja savo narius gerais A- 
merikos piliečiais, ragin
dami juos imti dalyvumą 
viešame šalies gyvenime, 
naudojantis savo piliety
bės teisėmis, ypatingai 
valstybinių rinkimų me- 

į tu.” ”
Aš tą paragrafą pers 

kaičiau du kartu, kad ge
riau suprasti jo svarbu- 
itią. Tad aš noriu paklaus
ti, kiek iš vyčių, gimusių 
Amerikoje ir turinčių 21 
m. amž., naudojasi savo 
pilietybės teisėmis, ypa
tingai valstybinių rinkimų 
metu? Kodėl mūsų lietu
vių dauguma nesinaudoja 
balsavimo teisėmis?

Ne sykį aš pati esu gir
dėjus sakant: Ką tas bal
savimas padarys. Vienas 
balsas yra ar ne. Labai 
daug balsavimo metu jau
nuolių yra neįsiregistra
vusių. Tai didelė klaida.

Bostone yra apie 10,000 
lietuvių. Jei mes lietuviai 

p piliečiai bendrai veiktume, 
: tai rinkimuose pravesta

me ne vieną kandidatą. Be 
| to, mus ir kiti geriau įver

tintų. Mes valstybės ir 
į miesto valdžios įstaigose 
f turėtume lietuvių darbi- 

rinkų.
į Tiesa, keletą kartų buvo 
I mėginta sudaryti taip va- 
■ dinamas “sočiai club”, bet 
I nepavyko.

Tas parodo, kad pas 
| mus, ypač jaunimo tarpe, 

pėra sutarimo ir draugiš- 
| kūmo ir todėl lietuviai sve 
g timtaučiuose yra mažai ‘ 
c žinomi. Nors mes turime 
| pasižymėjusių mokslinin- streikavo darbininkai 33 

kų ir sportininkų, bet jie siuvėjų fabrikuose. Strei- 
svetimtaučiams mažai ži- į kuoja apie 1000 darbinin-

I nomi. kų. Rugp. 20 d. vakare į-
Vyčių organizacija, ma- vyko pasitarimas tarp 

po geriausiu supratimu, y-1 darbdavių ir kriaučių uni- 
ra kaip tik traukti jauni-! 30S atstovų, 
mą — berniukus ir

Mes turime būti draugiški 
ir vienas (a) kitam padėti; 
iškilti gyvenime. Bendrai I pasioriistas, sveiksta. Vai
ri i rbdami Vyčių organiza-1 kštinėje ir net mokinasi

t

PADĖKOS ŽODIS

LDS. 1-mos ir 8-tos kuo
pų įvykusiam išvažiavime 
padovanojo dovanas šie 
biznieriai: p. W. Marcin
kus valgomųjų produktų 
ir p. D. Zaletskas labai 
gražią įžangos dovaną. Už 
dovanas širdingai tariame 
ačiū.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

South Bostono policijos 
stoties kapitonas Edward 
W. Fallon mano, kad So. 
Bostone šiuo laiku yra 
per daug gėrimo vietų bei 
“saliunų”. Sako, kad jis 
neišduos daugiau leidimų 
dėl tokių vietų ir gal ke
lias dabar gyvuojančias 
tokias vietas uždarys. Gal 
tuomet South Bostono mo- 
ralis stovis nors biskį pa
gerės.

Rengėjai.

Jonas Gendrolius vedasi 
su p-le Stasia Vaičiūnaite, 
Šv. Petro liet, bažnyčioje, 
rugp. 26 d.

(Šių metų balandžio mė
nesy p-lė Volungevičiutė 
susituokė su Dr. Roger J. 
Abizaid. Tuoj po vestuvių 
jie buvo išvykę į Siriją 
(Dr. Abizaid tėviškę) ir 
į Šventąją Žemę. P-nia A- 
bizaid (Volungevičiute) 
sutiko savo įspūdžius pa
rašyti “Darbininko” skai
tytojams. Dr. Abizaid ofi
sas yra 3 Malden St., Bos
ton, Mass.

1934 m.

DĖL RŪKYMO NETEKO 
GYVYBES

--------------- '
Delia Crawford, 90 metų 

amžiaus, gyvenanti 151 
West St., Hyde Park, be
rūkydama lovoje, uždegė 
pataline. Vaikai pastebėjo 
dūmus, besiveržiančius iš 
namų ir pašaukė gaisri
ninkus, kurie senutę išne
šė iš degančių namų. Gy
dytojas A. David Norton 
bandė ją atgaivinti, bet 
veltui.

Massaehusetts valstybės 
mokesčių mokėtojų fede
racija paskelbė statistiką, 
kuri parodo, kad Bostone 
laike vieno mėnesio buvo 
daugiau išmokėta pašalpų 
bedarbiams, kaip Texas 
valstybėje per visus 1933 
metus.

Mirė Jozukonis
f . < '

Rugpiūčio 19 d. mirė Ka
zimieras Jozukonis, 40 me
tų amžiaus, gyv. 81 Silver 
St. Mirė po sunkios vidu
rių operacijos, kurią pa
darė rugpiūčio 14 d. Po o- 
peracijai prisimetė kita li
ga — šiltinė.

Paėjo iš Žaslių. Senas 
So. Bostono gyventojas. 
Dirbo Readville.

Laidotuvės įvyksta rug- 
piūčio 21 d. iš Šv. Petro 
lietuvių bažnyčios.

MARINAI MOKINS 
POLICIJĄ

Į Tel. So. Bostoų 0823
LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Į 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

|Nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
|5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
i sus uždarytas subatos vakarais ir 
i nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 
| 12-tos dieną uždarytas.
i Taipgi nuimu ir X-Ray

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston

' > i’
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)
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Pranelis.

š OKUPUOTOS LIETUVOS
PROVOKATORIAUS 

DARBAI

f

■

i

šTel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Į 278 Harvard Street,
Įkamp. Inman artį Centrai Sq,|

Oambridgą Mata.
[•J 111111111111 ■>liiifiifi*iiitiiiifriifiiiiiii<li«itii<ittiiintiirit|ittQ

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai jsistovčjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojy skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj imas, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 
reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.GradM27£sr£.
Falangos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
ta, 2—5, 7—8 vakare; sskasMita 
nlals 10—12 tiktai.

važiuoti brolio Julijono 
automobiliu. Gyvena pas

Cambridge mayoras Ru- sav0 mamytę. Sutirtėjęs 
ssell planuoja pakviesti fceabejo, grįš j vienuolyną. 
Amerikos marinus, kad _______ .___
jie išmokintų Cambridge DiCinAIDIIIC DG OAIITUjie įsmoKintų camonage n4Q|ni|DIIIC DH CRIITIl 
miesto policiją, drausmės, rAulUAInluu l U uUuln 
tvarkos ir kaip prižiūrėti 
ir vartoti ginklus. Nese
niai buvo baigtas policijos

BOSTONU
tyrimas ir raporte buvo Pereitą savaitę įvyko Šv. 
nurodyta, kad Cambridge Petro parapijos Altaristų 
policija esanti labai silp- metinis išvažiavimas Pa
na, nes esą daug tokių, ku- langos parke, Methuen, 
rie visai tai tarnybai ne-1 Mass. Kun. Jenkus, nors 
tinka ir tinkantieji turėtų; įr nesveikas, visgi išvažia-
būti geriau išlavinti.

STREIKUOJA SIUVĖJAI

mer- i 
ites vieningan darban.

Bostone, rugp. 16 d. su-

SVEIKSTA

Tėvą§ Gabrįelis Jaskal,

Okupuotame Švenčionių 
apskr., Daugėliškiu valse, 
Kašarkos vienk. gyvena 
Petras Jaruškevičius, ku
ris tarnauja kaip agentas 
enkų policijai ir pasienio 
apsaugai. Jis už grašius 
skundžia nekaltus savo 
tautiečius policijai. Tačiau 
jis neramus, bijo, tai gavo 
iš lenkų policijos revolverį 
ir šovinių.

Liepos 2 ct Januškevi
čius užėjo į Kilotrakų kai
mą, Daugėliškiu valse, pas 
savo gerai pažįstamą An
taną Aleksiūną, davė jam 
40 litų ir paprašę atgaben
ti dėl jo 5 kilogr. sachari
no iš Neprikl. Lietuvos. 
Nieko blogo,' nemanyda
mas Aleksiūnas nuvyko J 
N. Lietuvą, o Januškevi
čius pranešė apie tai lenki] 
K. O. P. 20 bat. 2 kuopos 
Mikalinės sargybos ser
žantui, kuris Aleksiūną 
paliai jo namus sų sacha- 
rina sulaikė.

NEPAVYKO SUPROVO
KUOTI

Buvo gražus balandžio 
21 d. rytas. Apie laivą 
Vulcania, Bostono uoste, 
buvo prisirinkus didžiau
sia minia žmonių. Matėsi 
daug gėlių, vaisių, saldai 
nių, laiškų ir telegramų. 
Mes irgi turėjome apie 
100 giminių ir draugų, ku
rie atvyko su širdingais 
linkėjimais mūsų kelionei 
per Tarpžemines Jūres j 
Palestiną ir kitus kraštus. 
Laive orkestras sugrojo 
tinkamą maršą ir tuojaus 
prasidėjo mūsų kelionė 
per Atlanto platųjį vande
nyną.

Pirma diena ant jūrių 
praėjo linksmai ir greitai. 
Po vakarienės nuėjome į 
laivo salieną, kur matė
me įdomią vokišką filmą.

Sekančioje dienoje, sek
madienį atsikėlėm anksti 
aš pasilikau savo kamba
ryje. o mano vyras dakta
ras išėjo vienas. apžiūrėti 
įvairias laivo dalis. Neuž
ilgo jis sugrįžo rūkyda
mas didelį cigarą ir ran
koje laikydamas keletą 
uel manęs pilių nuo jūrių 
ligos, nors aš dar jaučiaus 
rami, bet neturėjau drąsos 
apleisti kambarį. Todėl 
daktaras vėl turėjo vienas 
vaikščioti ant laivo. Į va-

karą laivas pradėjo labiau 
supti ir buvo sunku ruoš
tis vakarienei. Aš stebė
jaus, kad tiek mažai kelei
vių valgė vakarienę. Pa
tarnautojai paaiškino, kad 
apie 90 nuošimtis visų ke
leivių susirgo juros liga. 
Todėl ir mus apėmė bai
mė. Valgėme labai mažai.

Pirmadienio • rytas, ba
landžio 23 d., buvo ramus 
tik į lietų buvo panašus, 
mums pusryčiams patar
navo labai mandagus tar
nas, kuris šiek tiek supra
to ir angių kalbą. Jis at
nešė įvairių valgių, kurių 
mes ir neprašėme, tuomi 
parodydamas’ savo gerą 
širdį. Aš įgijau drąsos sė
dėti ant laivo kėdės ir žiū
rėti į amžinas vandenyno 
bangas. Daktaras ieškojo 
plačiame horizonte beplau
kiančių laivų, o aš žiūrė
jau į gilias vandens erd
ves, ieškodama bangžuvių 
ir kitų baisių žuvių.

Fo vakarienės klausėmės 
geros orkestros ir dalyva
vome šokiuose.

Antradienis, buvo nepa 
prastai puiki diena ir galė
jome labai linksmai ir įdo
miai praleisti laiką. Jura 
'buvo rami, kaip upė ir tu
rėjo blizgančią žalsvą sap-

PARSIDUODA NAMAS
7 kambarių su visais miestiškais 
įtaisais. Akmens mūro garadžius 
— trims karams. Yra, taipgi 1 a- 
keris žemės, vaisingas sodas ir 
višti trinkas dėl 200 vištų.

JUOZAS POTSUS
Village Farms,-Burlington, Mass.

Ant Lowell Road No. 3.

A

GRABORIAI

PARSIDUODA LABAI 
PIGIAI

Bučemė ir Groseme geroje vie
toje, apgyventa lietuviais ir ame
rikonais. Galima daryti gerą gy
venimą. Gali pirkti ir nemokan
tis tą biznį, esant reikalui per 
kokį laiką pamokysime. Pardavi
mo priežastį paaiškinsime ypatiš- 
kai. Matykit savininką nuo 1 iki 
7:30 po pietų kasdieną.

I

fe

DIDELIS POTVYNIS 
VILNIAUS GATVĖSE

Liepos 26 d. pro Vilnių 
praėjo didelė audra su lie
tum, kuri truko beveik 2 
valandas. Vanduo apsėmė 
per 30 gatvių. Iš 60 narni] 
teko pompuoti vandenį. 
Apskaičiuojama, kad nuo
stoliai dideli. Panašaus 
smarkumo audra buvo tik 
1922 ir 1927 m.

Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras.

58 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

BOSTON’O UOSTA
Kiekvieno Trečiadienio, Penkta
dienio ir šeštadienio Vakarais.

SPECIALfi 
PRAMOGA 

užkandžiai 
gėrimai iii 

puiki muzika 
Su Vin Vincent ir 
jo Orkestrą, šokiai 
nuo 8 vai. iki vi
durnakčio. Išplau
kia iš Bowe’s Wharf 
S :30 vak, Parkini- 
mas Nemokamai.

NANTASKET-bOSTON STtAMbOATCO.

ĮVAIRŪS skelbimai
^NUMmm mi »taaa įsasiisii i«imitit«seemMSieMSMWtecti tssss

' JUOZAS M, DILIS
LAIKRODININKAS

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

866 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

š

i
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vo su savo altoristais.
Dalyvavo ir kleb. kun. 

F. Virmauskis. Laike šio 
pikniko, kun. Jenkus ap
dovanojo kelis altoristus 
už pasižymėjimą, darbštu
mą ir gerą pasielgimą. 
Taipgi šie senieji altaris
tai buvo pakelti į “garbės 
altoristus”: J. Tamulynas, 
V. Kleponis, J. Barolis ir 
V. Jenulevičius.

Telesforas Znotinas ne
seniai sugrįžęs namon iš 
ilgos kelionės apie pasaulį, 
pereitą savai* 
vo kaip laivo

vėi išvažia- 
idio vyriau-

šarkiškėse, Valkinykų 
valse., liepos 9 d. pas A- 
dolfą Latvį atvykę iš 
Smalnykų postarunko len
kų K. O. P. kareiviai su 
kap. Zych darė kratą, ieš
kojo neva kontrabandos 
būdu pergabentų ir Nepri
klausomos Lietuvos kaž
kokių lietuviškų knygų.

Krėtė visur pirkioje, 
svirne, kluone ir tvartuo
se, apie sodybas žemę dur
tuvais iš badė, bet, nieko 
nerado.

Kaip paskiau paaiškėjo, 
lenkai ne knygų ieškojo,, 
bet norėjo ką nors kre- 
čiant pakišt, kad paskiau 
gautų progos kaip prie ne: 
kalto žmogaus prikibt. 
Bet pakišt nepasisekė. Jau 
kapral. Šimek buvo ban
dęs kluone ką nors padėti, 
jis liepė visiems išeiti ir 
pats kažinkokį pundą paė
męs iš kareivio. lindo ant 
tarpupėdžio, bet laiku bu
vo pastebėtas ir sutrukdy
tas.

Tai taip nieko nepešę ir 
išvyko.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O‘R I U S
494 E. Broadway,

South Boston, Mass. 
Tel. Šo. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
TeL So. Boston 1437 M

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.
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ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
: pas protokolu raitininke.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

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

Vice-pirminlnkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt — Bronė Ciunlenė, 
29Gould St, We8t Roibury, Mass.
Tel Parkway 1864-W ,

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
33 Navarre St, Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-VV
Iždininkė — Ona Stanialiutė,

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

1512 Columbia Rd., So., Boston. Mass.
Kasos Globėja — E. .Tanušonienė.

Draugija savo susirinkimus laiko kas,Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 
K. 7th St, So. Boston, Man.

1426 OolumMa Rd.. So. Boston, Mass.

SV. JONO EV. BL. PASALPINfi 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park. So. Boston. Mass. 

Vlce- pirm. — V. Medonls,
1430 Columbia Rd., S- Boston, Mass. 

Prot Raitininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Nevierą,
238 E. St, So. Boston, Mass.

į Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadwuy, So. Boston. Mass. 

Į Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

antrą utarninką kiekvieno mSneslo. 
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve- i 
talnžj. ' *

PETRAS MIKULSKIS
Per astuonios metus buvęs 

. partneriu
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDVVARE CO. 
1148 Columbus Avė.

I’rieSais RONBURY CROSSING

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visą lietuvią 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą.

AGENTAI
LAIVAKORČIŲ IR 

INSURANCE,

K, SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

808 W Broadway,
Ant antrą lubą

So. Boston. Mass i r
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Įspūdžiai iš Lietuvos Vyčių Seimo
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programa

buvo gana 
laiškais, ir 

Sveiki n o
• Vf • J —

-šį:, . s ..Nesiveluokime
Maryte buvo vienturtė sėdėjo prie namų. Buvo 

ūkininko duktė. Ji buvo: graži šilta gegužės diena, 
trylikos metų. Tėvai Ma
rytę mylėjo, lepino ir rū
pestingai auklėjo, bet kaip; gus padavė Marytės tėvui 
kiekvienas žmogus, taip ir 
Marytė turėjo ydų. Mary
tė buvo linksma; bet išsi
blaškiusi: nekreipė į savo 
dėmesio; nesuprato, kaip 
svarbu žmogaus gyvenime 
pareigas atlikinėti ir kaip, 
kiekvienas žmogus laisva 
valia turi aukotis. Ji nė 
vieną kartą nepagalvojo, 
kas yra laikas ir kaip juo 
reikia naudotis. Jai tėvai 
sakė, kad kiekviena diena 
paskirta darbui, kad nė 
vienos valandos nereikia 
leisti niekais, nes valandos 
negrįžta, bet tėvų pamoky
mų Marytė nepaisė. Toks 
Marytės išsiblašky mas 
motiną pykindavo.

Motina Marytei sakyda
vo eik, vaikeli, į kambarį 
ir atnešk man kamuolėlį 
siūlų. Marytė girdi, bet ne
sijudina, nes galvoja apie 
ką kita. Motina savo pra
šymą pakartodavo. Mary
te liaudavos ap4e "kažką 
galvojusi, bet nepadaryda
vo, ko prašoma, nes beei
dama pastebėdavo ką ir 
pasilikdavo, net būdavo ir 
taip, kad pamiršdavo ko 
buvo siunčiama. Marytė 
gerai mokėsi, bet neparuo- 
šdavo laiku visų pamokų.

Kviečia Marytę pietų, o 
ji neina, arba ateina pavė
lavusi. Važiuodavo pasiva
žinėti; arkliai jau seniai 
pakinkyti, tėvai laukia, o 
ji ieško pirštinių, skėčio ir 
nieku būdu negali surasti.

— Maryte, — vieną kar
tą tarė tėvas, — matau, 
kad mūsų pamokymų ne
klausai; atsimink, kada 
nors to gailėsiesi.

Marytė atsiprašė tėvelį, 
bet greitai pamiršo ir el
gėsi vėl taip pat. Marytė 
taip elgėsi ne dėl to, kad 
nebūtų kreipusi dėmesio į 
tėvų pamokymus, bet dėl 
to, kad niekuomet nesigili
no į savo elgesį ir neįsiti
kino, jog tai, ką jai tėvai 
primeta, yra ištikrųjų blo
gi palinkimai.

Susipranta vieni ankš
čiau, kiti vėliau. Būna gy
venime įvairių atsitikimų: 
vieni vėjais paleidžia savo 
turtą,. — netekę gailisi, 
kiti netenka sveikatos ir, 

•»' tik jos netekę, supranta, 
kokį turtą prarado, bet y- 
ra ir laimingesnių, kurie 
iš anksto ir laiku visokiais 
gyvenimo atsitikimais mo
ka tvarkytis.

Paklausykit, kas vieną 
kartą atsitikdavo Marytei.

Praslinko kelios dienos 
po vieno griežto tėvo pasi
kalbėjimo su Maryte. Ma
rytė po pietų su tėveliais

Staiga suloja šunes ir į 
kiemą įjojo žmogus. Žmo-

laišką, Tėvas, perskaitęs 
laišką tarė:

— Kaimynai rytoj mus 
kviečia viešėti; pas juos 
bus ir daugiau svečių. Rei
kia išvažiuoti, vėliausiai, 
devintą valandą, nes gana 
toli. Tu, Maryte, nors šį 
kartą užmiršk savo papro
tį vėlintis, nes nemėgstu į 
svečius atvažiuoti paskuti
nis.

Ruošiantis į svečius, bu
vo šiek tiek rūpesčių, bet 
drauge ir malonumo. Ma
rytės mama išėmė iš spin
tos savo drabužius; išvalė 
dėmes, išdulkino. Per va
karienę visi kalbėjosi, su 
kuo svečiuose pasimatys. 
Marytė tikėjosi pasimaty- 
sianti su savo seniai maty- 
tom draugėm.

Rytą Marytė anksti pa
budo, bet, užuot kėlusis, 
pasirėmė alkūnėm į prie
galvį ir galvojo apie malo
numus, kurių tikėjosi pa
tirti svečiuose. Paskui at 
sikėlė ir pradėjo rengtis, 
bet dažnai bėgo prie lango 
ir žiūrėjo į debesis, ar ne
bus lietaus.

Pradėjo žaisti su kana
rėlėmis: čia išleidžia jas. 
čia įleidžia į narvelį; paga
liau pradėjo kažko raustis 
spintoje: išmetė savo dai
ktus, o paskui turėjo su
tvarkyti. Taip Marytei be
žaidžiant ir besitvarkant, 
praėjo daug laiko ir ji ap
sirengė ne devintą, bet de
šimtą valandą.

— O kur mama ? — pa
klausė Marytė tarnaitę.

— Tėveliai išv a ž i a, v o 
prieš valandą, — atsakė 
tarnaitė.

— O kodėl man nepasa
kei, — paraudusi tarė Ma
rytė.

— Tėvelis neliepė, 
sakė tarnaitė.

Marytė pradėjo abejoti 
tėvų meile. Jai buvo gėda 
tarnaitės, kad ją paliko. 
Tasai nemalonumas buvo 
labai skaudus, bet jį Ma
rytė mokėjo paslėpti ir, 
nieko tarnaitei nepasakiu
si, nuėjo į savo kambarį.

Marytė, pasilikusi viena, 
pradėjo galvoti. Ji neteko 
didelio malonumo, tėvąi 
ją bars ir jai bus gėda su
sitikti su draugėmis, ku
rios galės sužinoti, kad ją 
tėvai bausdami paliko na
mie. Ji pradėjo verkti.

Žinojo Marytė tėvų mei
lę jai. Pagaliau atėjo jai į 
galvą mintis, ar galėjo tė
vai, ją mylėdami, padary
ti tokį nemalonumą, ir tos 
mintys privertė Marytę 
daugiau pasvarstyti savo 
elgesį.

Marytė vėl pradėjo gal
voti, kad liepė pasiruošti į 
svečius devintą valandą ir 
ji galėjo spėti, bet mažai 
kreipė dėmesio į tėvo pa
sakymą ir daug laiko pra
leido veltui.

— Kenčiu, pati būdama 
kalta, — galvojo Marytė. 
Tėtė turėjo pagrindo ma
ne palikti. Kad tik nesuži
notų kaimynai apie mano 
palikimą, bet tėveliai man 
to nemalonumo nepada
rys. *

Taip susiraminusi, priė
jo prie stalo ir, paėmusi 
sąsiuvinį, ėmė piešti.

Pabaigusi piešti, išėjo į 
darželį ir pradėjo ravėti ir 
laistyti gėles.

Praėjo ir pietūs, bet Ma
rytei buvo labai liūdna — 
ašaros riedėjo per veidus.

Įsitikinusi, kad pati kal
ta, pasiryžo daugiau krei- 

Įpti dėmesio į savę.
Po pietų Marytė vėl iš

ėjo į darželį, bet sugrįžusi 
paėmė knygą ir išmoko ei
lėraštį. Visą dieną Marytė 
dirbo įvairius darbelius ir 
įsitikino, kad labai daug 
galima nudirbti, jei kas ko 
kį darbą pasiryžta pada
ryti u* galvoja apie tai, ką 
daro.

Artinosi vakaras ir Ma
tytė laukė tėvelių sugrįž
tant. Labai ilgai sėdėjo 
prie lango, bet, negalėda
ma sulaukti, nuėjo gulti.

Rytą atsikėlė ankščiau, 
kaip paprastai, ir greitai 
nubėgo į valgomąjį kam
barį, į kurį tik buvo įėję 
tėveliai. Marytė pasisvei
kino su tėveliais.

— Kaip miegojai, Mary
te? — klausė tėvelis.

Marytė pabučiavo tėve
li, o akys buvo pilnos aša
rų, nes tėvelio žodžiai pri
minė Marytei jos nemalo
numą.

Su mama Marytė buvo 
drąsesnė.

— Ir mamytė negailė- 
jais manęs, palikdama, — 
sakė Marytė, bučiuodama 
mamos rankas, — o aš pa
silikusi labai verkiau.

— Taip, Maryte, ma
niau, kad tau taip bus, ir 
aš išvažiuodama apsiver
kiau, pamąsčiusi, kad tu
riu tave palikti namie, bet 
tėtė norėjo taip padaryti 
tavo labui.

— Ir labai gerai tėvelis
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Popietinė Sesija
Kaip paprastai, patik-; 

rinta atstovai. Seka svei4 
kinimai. Sveikina: J: Vai? 
nis, J. Stasilionis, Muz. AX 
Aleksis, kun. Stonis ir J. 
Karpiutė.

Svarstoma organizaci
jos reikalai. Visiems pa
vargus, sesijos baigtos 5 
vai. po pietų.

Iškilminga Vakarienė
Vakare turėjome “ban- 

kietą” ir vaidinimą “Red 
Lamp”. Taipgi buvo sudai
nuota keletas gražių dai
nelių. Dainavo neseniai su
organizuotas Vyčių cho
ras, vadovaujant 
Dulkei.

Vakarienės
pradėjo, A. J. Mažeika ir 
pakvietė kun. A. Valančių 
būti toasmasteriu. Vaka
rienės metu pasakyta 
daug patriotiškų, turinin
gų kalbų. Kalbėjo: Vyčių 
org. garbės narys kun. J, 
Ambotas, pirm. A. J. Ma
žeika, kun. S. Kneižis, J. 
Franklinas, kun. Kataus
kas, P. Razvadauskas, p. 
Malloney, svetimtautis, V. 
Sinkevičiūtė, “Vyties” re
daktorius adv. K. Savic
kas, ir vietinis klebonas 
kun. šeštokas.

Po vakarienės visus pri
juokino vaidinimas “Red 
Lamp”.

Programai pasibaigus 
kaikurie atstovai sudaina
vo keletą gražių lietuviš
kų liaudies dainelių. Po to 
skirstėmės į namus pilni 
gražių įspūdžių.

Trečia diena
v

Paskutinė seimo diena. 
Visi skubinomės į bažny
čią. Mišias atnašavo kun. 
Ambotas. Po mišių tuo-: 
jaus pradėjome paskutinės 
dienos sesijas. Seka svei
kinimai. Sveikino: kun. 
Remeika ir kun. Paulonis. 
Po to seka įvairūs įneši
mai, iki pietų.

Paskutinė Sesija.
Ši gal buvo svarbiausia 

seimo sesija, nes buvo dar 
daug svarbių klausimų iš
spręsti ir valdybos rinki
mas.

Užbaigus visus reikalus, 
renkama valdyba.

Pirmininku išrinkt a s 
vienbalsiai A. J. Mažeika; 
I vice-pirm. P. Razvadaus
kas, II vice-pirm. S. Onai- 
tis; rašt. B. Paliliūnaitė; 
ižd. A. J. Valonis; iždo 
glob. J. Franklinas ir J. 
Brajus. Naujai valdybai 
linkėjome geriausios klo
ties jų užsibrėžtuose dar
buose.

■

Vietinis kleb. kun. šeš
tokas davė priesaiką nau
jai valdybai.

Seimas baigėsi, kun. še
štokui sukalbėjus maldą ir
sugiedojus Vyčių, Lietu 
vos ir Amerikos himn 
šeštą vai. vakare.
Paskutinės dienos vak

lis

Buvo ir daugiau įvairių 

Tuo ir baigėsi pirmos die
nos antroji sesija, kun. 
Ambotui atkalbėjus mal
dą.

Pirmos dienos vakaras 
i ' ■

Pirmos dienos vakare 
I turėjome išvažiavimą lai- 
| vu, taip vadinama “moon- 
light sailing” Hudson u- 
peje. Laivas gana gražus, 
o ypač ant vandens karš
tame vasaros vakare, tai 
tik gerėkis. Taipgi buvo 
geras orkestras ir salė šo- 
kiam% kai visi atstovai ir 
svečiai turėjo progos susi
pažinti. Kartu su jaunimu 
važiavo kunigai: Ambo
tas, šeštokas, Valančius ir 
Katauskas. Laivu važia
vome apie 4 vai. Sugrįžę 
važiavome pas pp. Vainius 
į Brooklyn’ą nakvoti- Po
nai Vainiai mus gražiai 
priėmė ir pavaišino, užką 
nuoširdžiai dekuoj ame. 
Ryte atsikėlę skubinomės 
į pamaldas ir į antros die
nos sesijas.

Antra diena
Antros dienos seimo se

sijos prasidės pamaldo
mis. Mišias atnašavo kun. 
J. Ambotas. Sesijas prasi
dėjo malda. Atstovu pati
krinimas ir sveikinimai. 
Sveikino šie telegramomis 
ir žodžiu: Kun. J. Švagž- 
dys, LDS. centro pirminin
kas, kun. P. Juras, kunigų 
vienybės vardu, kun. K 
Lrbonavičius, kun. Vaičiū
nas, kun. P. Virmauskis, 
kun. Juškaitis, kun. Jen- 
kus, kun. Vembrė, Vyčių 
8-tos kp. Springfield, UI. 
Lester B. Stone, New

L. Vyčių seimas įvyko čio vardu, kun. M. Pankus, | L— ■ — — 
rugp. 7, 8 ir 9 dienomis, ‘ Motinėlės vardu. A. J. Ma-, komisijų raportai. Visi ra- 
Aušros Vartų parapijoje! žeika perdavė linkėjimus portai priimti vienbalsiai. 
N. Y. iš Lietuvos Dr. J. Leimo- Į Tuo ir baigėsi pirmos die-

Seimas prasidėjo iškil-1 
mingomis pamaldomis. Šv. 
mišias atnašavo L. V. 
Dvasios Vadas kun. A. Va
lančius; pamokslą pasakė 
kun. J. Ambotas.

Po pamaldų prasidėjo 
seimo sesijos.

Centro .valdybos pirmi
ninkas A. J. Mažeika pa
sakė įžanginę kalbą ir pa
vedė Seimui rinkti prezi
diumą.

Prezidiumą, sudarė šie: 
Pr. Razvadauskas vedė
jas, So. Boston, Mass.; J- 
Valonis, iš Chicagos ir'A. 
J. Mažeika iš Brooklyn, 
padėjėjais; V. Sinkevičiū
tė iš Dayton, Ohio ir O. 
Valantukevičiutė iš Wor- 
cester, Mass raštininkės. 
Taipgi išrinkta įvairios 
komisijos.

Sveikinimų 
daug: žodžiu, 
telegramomis, 
šie: Seserys Pranciškietės, 
kun. V. Puidokas, L. Vy
čių N. A. Apskričio Dva
sios Vadas, A. J. Mažeika, 
kun. A. Valančius, kun. dr. 
J. Navickas, kun. J. Simo
naitis, kun. J. Ambotas, 
L. Vyčių tėvas M. A. Nor
kūnas, komp. J. Želevičius, 
kun. J. Balkūnas, J. Lei 
kus, Vyčių N. A. Apskri-

padarė, — tvirtu balsu ta
rė Marytė, — nes nuo va
kar dienos jaučiuosi gere
snė; visą dieną turėjau 
darbo ir begalvodama įsi
tikinau, kad esu kalta ir 
turiu pasitaisyti.

Marytės prisipažinimas 
sujaudino tėvelį. Jis pasi
sodino Marytę ant kelių ir 
bučiuodamas ją glaudė 
prie širdies.

no, kun. Lipnicko, J. B. 
Laučkos, Prof. kun. Česab 
čio ir ponios Gabaliauskie- 

I nės, buvusiosios vytės, ku
nigas S. Kneižis, kun. A- 
leksiunas,' kun. Kemėšis, 
kun. Petrauskas, J, P. Pra- 
naitis, kun. Katauskas, 
P. Razvadauskas, L. Vy
čių 17-tos kuopos vardu, 
vietinis klebonas kun. šeš
tokas, J. Dumčius, ir “A- 
merikos” redaktorius K. 
Vilniškis. Pastarasis skai
tė reperatą.

Sveikinimus išklausius, 
mandatų komisija pareiš
kė, kad pirmoje seimo se
si jdje yra 40 atstovų ir a-- 
pie 20 svečių. Tuo ir bai
gėsi pirmą seimo sesija, 
ries visi buvome išalkę ir 
ėjome į Holland valgyklą 
pietauti.

Antra Sesija. •
Seimą sveikina kun. Mi

lukas.
Seka centro valdybos 

raportai: Centro Dvasios 
vadas kun. A. Valančius, 
dirbęs sulig išgalės ir ra
gines kitus dirbti Vyčių 
organizacijai. Taipgi ap
lankęs, su kitais centro 
valdybos nariais kaiku- 
rias apylinkės kuopas su 
prakalbomis. Kartu dėko
ja visoms vyčių kuopoms, 
kad jo paragintos tinka
mai minėjo Šv. Kazimiero 
dieną. Pirmininkas A. J. 
Mažeika taip pat daug dir
bęs organizacijos labui ir 
atstovavęs Vyčių org. Lie
tuvoje Eucharistinia m e 
Kongrese Kaune. Kadangi 
Eucharistiniame Kongre-: York miesto majoro ’ se
se, jaunimui vadovavo Pa- • kretorė, P. Gudelis, P. 
vasarininkų Sąjunga, tad Stankus, 
ir p. Mažeika buvo, gražiai 
priimtas, 
pasižadėjo atvykti į A- 
meriką ir aplankyti vyčius 
su didele grupe jaunimo. 
Lauksime.

Rašt. B. Paliliunaitės 
raportas buvo pavyzdin
gas. Iždininkė Ališauskai
tė savo raportą pridavė 
raštu. Iždo globėjų rapor
tų neturėjome, nes nedaly
vavo Seime ir neprisiuntė.

Redaktorių raportai bu
vo aiškūs. Paaiškėjo, kad 
Centro Valdyba ir redak
toriai dirba neapmokamai. 
Seimas už pasidarbavimą 
nuoširdžiai dėkojo.

Seka nebaigti reikalai iš 
Pavasarininkai protokolo. Visi svarbesni 

klausimai, tinkamai iš
gvildenti ir išrinkta įvai
rios komisijos toliaus tęs
ti darbą.

Seiman atsilankė Lietu
vos konsulas pulkininkas 
Žadeikis. Jis sveikino sei
mą ir pasakė turiningą ir 
ilgą kalbą. Taipgi sveikino 
ir kun. Končius.

Kadangi prieš pietus at
silankė fotografas p. Kru
šas, tad sesija buvo per
traukta, kad duoti progą 
nusifotografuoti. Nusifo
tografavę ėjome į Holland 
valgyklą pietauti.

Seimą užbaigę ėjome 
linksmus šokius, Knigh 
of Columbus viešbuty 
et ir 8t Avė. New Yor

Orkestras grojo ke 
lietuviškų “polkelių” ir u 
miršę karštį sukomės 
vėjas erdvioje sveta' 
Vienu žodžiu ture 
“good time”.

Pabaiga 6 puslapyje.
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Federacijos Kongresas 
iau prasidėjo. Žymus Ka
talikų akcijos vadas, vys
kupas Schrembs, įvertin
damas lietuvių Federaci
jos svarbą, mielu noru su
tiko dalyvauti Kongrese ir 
celebruoti iškilmingas vy
skupiškas Mišias. Tuomi 
jis nori įrodyti Amerikos 
lietuviams katalik a m s, 
kad tikėjimo ir dorovės 
srityje visos tautos gali ir 
privalo bendradarbiauti, 
nes idėjinis visų žmonių 
tikslas yra vienodas: tobu
linti save ir kitus ir tuo 
būdu stoti ant išganymo 
kelio. Čia katalikai pasisa
ko aiškiai: katalikiškoji 
akcija — tai vedimas žmo
nijos į dvasinį atgimimą. 
“Nesigėdžiu Evangelijos”, 
—yra pasakęs Šv. Paulius. 
Nesigėdinkime ir mes sa
vo tikėjimo ir drąsiai pa
sisakykime kuo esą. Be- 
dievėliai didžiuojasi Mark
su ir Leninu, tai kodėl mes 
turėtume sarmatytis Kris
taus?

Bet Federacija pasisako 
esanti ir lietuviška. Tai vi
sai natūralu. Lietuviai ją 
suorganizavo ir savo nau
dai ją paskyrė, taigi jinai

’ ir privalo lietuvių reika
lams tarnauti. Ir tarnauja. 
Ji yra ir patriotinė įstai
ga, nes patriotizmas tikė
jimo nekliudo, dar jį re
mia. Pastebėta, kad Ame
rikoj geriausi katalikai y- 
ra tie, kurie lietuviškiausi. 
Tas taip įgimta ir natūra
lu, kad netenka dėl to gin
čytis. Kaipo katalikiška ir 
patriotinė įstaiga, Federa
cija visuomet aukštai iš- 

; kildavo tais momentais, 
kada tautos interesai to 

i reikalaudavo. Prisiminki
me tik pakilusį Federaci
jos patriotizmą Lietuvos 
nepriklausomybės klausi
mo metu.

Federacija šiuo momen
tu karštai susidomėjusi 
katalikų klausimu Lietu
voje. Jai rūpi katalikų bū
klė todėl, kad yra patrioti
nė organizacija. Iš pagyri
mo ji žino, kad sveika tau
ta susidaro iš sveikų šei
mų, o šeimų sveikata plau
kia ne vien iš fizinių, bet 
dar daugiau iš tikybiniai 
— moralinių sąlygų. Taigi 
Federacija nori, kad Lie
tuvai nieks nepavydėto 
dorovinės sveikatos.

K.

Neperseniai “Darbinin- tiniu metu susidarė —yra 
ko” administratorius krei- išmintingas dalykas, tai 
pėsi į Pasaulinės Parodos dar didelis klausimas, ku- 
valdybą Chicagoje su pra
šymu leisti pardavinėti 
lietuvių dienoj knygelę a- 
pie kelionę į Lietuvą (An 
Excursion to Lithuania). 
Pasaulinės Parodos admi- 

inistracija atsiklausė Lie- 
£ tuvių dienos pirmininko 
|K1. Jurgelionio, kas tai 
per knyga ir kokia organi- 

feacija nori ją pardavinėti. 
DĖL Jurgelionis atsakęs, 
|fcad tai Šv. Juozapo R. K. 

■ Darbininkų Sąjunga no
rinti knygą pardavinėti, 
bet knygos vertės ir turi
nio jis nežinąs. Pas. Paro- 

: uos valdyba pareiškusi, 
Ikad jokių pašalinių knyge

lių pasaulio parodoj nega
lima pardavinėti, bet, p. 

.-Jurgelioniu! prašant, Šv. 
į Juozapo Sąjungai padarė 
| išimti ir leido knygą par- 
| davinėti. Iš to ‘Naujienos’ 

daro išvadą, kad “Šv. Juo- 
L zapo Sąjungos noras par- 
[ davinėti savo knygelę lie- 
r tuvių dienoj reiškia taipgi 
F jus norą dalyvauti lietu- 
[ vių dienos celebracijose 
Į pasaulinėj parodoj yra iš- 
I mintingas dalykas iš kata- 
t likų darbininkų pusės”.

Ar noras dalyvauti “lie- 
|'tuvių” dienoj — tokiose 
tsąlygose, kokiose ji dabar-

Lenkai Nori Atkalbėti Lat
vius ir Estus Nuo Bal

tijos Sąjungos
Iškylus Baltijos valsty

bių sąjungos kūrimo rei
kalui, ir Lietuvai pirmą- 
jai padarius tuo klausimu 
pirmuosius žygius, kaip ir 
reikėjo laukti, lenkai ir 
vokiečiai visomis keturio
mis suskato rūpintis, kad 
tik toji sąjunga nebūtų į- 
kurta. Mat, jie suprato, 
kad Baltijos valstybių są
junga bus stipri atrama 
Vokietijos ir Lenkijos už
gaidoms.

Taip pat neseniai Rytų 
Europoje iškylo daugelio 
valstybių taikos pakto su
darymo klausimas. To pa
kto svarbiausiu punktu 
turėtų būti Baltijos vals-; 
tybių nepriklausomybės 
apsaugojimas. Tiek vokie
čiai, tiek lenkai, jau ir an
kščiau šiam apsaugos 
klausimui iškylus, delsė ir 
galutinai atsisakė Baltijos 
valstybių nepriklausomy
bę garantuoti. Savaime su
prantama, kad taip'elgda
miesi ir lenkai ir vokiečiai 
eikštėn iškišo savo prieš 
Baltijos valstybes nukrei
ptus siekimus. Tačiau jie 
gerai suprato, kad įsikū
rus Baltijos valstybių są
jungai jiems bus neįmano
ma savo kryžiuotiški vy
liai įgyvendinti.

Paskutiniuoju laiku len
kai padarė keletą žygių, 
per kuriuos Estiją ir Lat
viją bandė atkalbėti, kad 
jos abi neprisidėtų prie 
Ealtijos valstybių sąjun- [ 
gos, kurį Lietuva pirmoji! 
konkrečiai iškėlė. Tuo tik
slu liepos pabaigoje Esti
jon ir Latvijon buvo nuva
žiavęs ir lenkų užsienių 

noma, vaidinti generolo: 
rolę Šv. Juozapo Sąjungai 
nemaža garbės, bet vis 
dėlto būtų geriau, kad ap
rašymas “pietų su genero
lu” daugiau atitiktų tikre
nybę.

reikalų ministeris Bekas. 
Po jo pasikalbėjimo su 
latvių ir estų valstybės 
vyrais, lenkų spaudoje pa
sklydo daug gandų, esą, 
Estija ir Latvija atsisa
kančios toliau kalbėtis dė! 
Lietuvos iškelto sumany
mo. Tačiau ištikrųjų pasi
rodė, kad šis lenkų burbu
las buvo per daug • išpus
tas. Kaip dabar paaiškėjo, 
tai lenkų pastangos tiek 
Rygoje, tiek Taline, buvo 

I visiškai nevaisingos ir kad 
Latvija ir Estija yra pa
lankios tiek Baltijos vals
tybių sąjungos įkūrimui, 
tiek Rytų Europos taikos 
pakto sudarymui.

Lietuvai pilnai supran
tamos tokios lenkų intri
gos. Juk Lenkija visados 
stengėsi supiudyti Lietu-

vą su jos šiaurės kaimy* 
mynaiš. Tiesa, kai kada 
Lenkijai tas dalinai pavy
kdavo, tačiau tai būdavo 
neilgam. Letvija ir Estija 
taip pat supranta, kad ir 
ju nepriklausomybės nėra 
stipriai garantuotos. To
dėl ir joms čia yra kaip 
tik pats patogiausias lai
kas dėtis drauge su Lietu
va ir bendromis jėgomis 
gintis nuo užpuolikų. O 
tokiais užpuolikais pirmo
je eilėje visoms trims val
stybėms yra ne kas kitas, 
kaip tik Lenkija ir Vokie
tija.

Reikia manyti, kad tiek 
Latvija, tiek Estija ir to
liau Lietuvos pasiūlytam 
balandžio 25 dienos memo
randumui pasiliks palan
kios. Galimas daiktas, kad 
netrūkus Taline arba Ry
goje vėl susirinks Lietu
vos - Latvijos ir Estijos 
valstybių atstovai naujam 
pasitarimui.

Pulkininkas lieutenantas 
Kimon Gueroguieff, kuris 
perversmo metu liko Bul
garijos premieru ir dabar 
yra to krašto tikras dik
tatorius.

Gimimai Vokietijoje
Nepakankami

Pavojus Tautai Nykti
Pasklydus viena kitai 

prieštaraujanč i o m s ži
nioms apie gimimų skai
čių, reicho tautos sveika
tingumo komisijos narys 
dr. Boehruas padarė šito
kį autentišką pareiškimą:

“Gimimų skaičius dar 
padidėjo”, “Berlynas jau 
nebepaskutinėj vietoj gi
mimų atžvilgiu”, ‘Berlyne 
jau gimimų perteklius” to
kios ir panašios naujienos 
kursuoja laikraščiuose.

Bet ar tikrai pavojai nu
galėti, ar tikrai jau pasie
kta kalno viršūnė? Būtų 
nepaprastai pražūtinga pa 
siduoti tokių ankstybų vil
čių pšichozui. ^ Tiesa, nuo 
antrosios praeitų metų pu
sės gimimų skaičius did
miesčiuose pradėjo didėti; 
Iš pradžių tas priauglis 
buvo vos žymus, bet į pra
eitų metų pabaigą ir šių 16,0 ir 1932 m. — 15,1 gi-

metų pradžioj jis jau pasi
darė pastebimas. Tačiau

tai tėra prieauglis paly
ginti su žemiausiu gimi
mų skaičium, koks kada 
tik yra buvęs Vokieti
joj, be 1917 ir 1918 me

tų.
Ir tasai gimimų padaugė
jimas pastebimas tiktai 
didmiesčiuose.

Nežiūrint prieauglio did
miesčiuose,

visame reiche gimimų 
skaičius, taip sumažėjo, 
kad jis vos viršija minė
tų karo metų gimimų 

skaičių.
1917 m. 1000 gyventojų te
ko 13 9 gimimų, 1918 m.— 
14,3, o 1933 m. — 14,7 gi
mimų. Kreivė, rodanti gi
mimų judėjimą, nuo 1928 
m. eina vis žemyn; tais 
metais 1000 gyv. teko 18,6 
gimimų, 1929 m. — 17,9, 
1930 m. — 17,5, 1933 m.—

mimų. 1933 m. tas skai
čius kaip matėm, buvo 14,- 
7. Reikia atmintų kad, Bu- 
rgdoerferio apskaičiavi
mu, norint išlaikyti vokie
čių tautą, reikia,

kad 1000 gyventojų tek
tų 17,4 gimimai!

Nors didmiesčiuose nuo- 
1933 m. gruodžio m. 31 d. 
iki 1934 m. gegužės m. 12 
d. tas skaičius buvo 13,7 
(praeitais metais tuo pa
čiu laiku 11,1), o pastaro
siomis savaitėmis jis paki
lo net ligi 14,9, vis dėlto 
dar toli tebėra minimu
mas, reikalingas esamam 
gyventojų skaičiui išlaiky
ti.

Kas nors pasakys, kad 
visą reikalą pataisys pro
vincija. Apie gimimų gau
sumą provncijoj šiai me
tais dar nėra tikslių žinių. 
Tik tiek žinoma, kad 1933 
m. provincijoj gimimų 
skaičius nerodė tendenci
jos augti, kas buvo paste
bima didmiesčiuose; jeigu 
ir provincijoj taip būtų 
buvę, nebūtų 1000 reicho 
gyventojų tekę tik 14,7 gi
mimų.

Tasai kad ir nedidelis 
gimimų padaugė j i m a s 
miestuose per pastaruos 
sius du pusmečius

bus atsiradęs dėl abor 
tų skaičiaus sumažėji

mo.

4.
Mat, iš vienos pusės, paki
lus valstybes autoritetui, 
nebe taip drąsiai daromas
tas nusikalstamas darbas, 
o paskum sustiprėjo žmo
nių noras gyventi ir pasi
taisė buvusi prislėgta nuo
taika. Tai parodo ir vedy
bų padaugėjimas antrame 
praeitų metų ketvirty, ka
da dar nebuvo duodamos 
paskolos vedusiems. 1933 
m. antrame ketvirty 1000 
gyv. teko 9,7 vedybos, tuo 
tarpu kai 1932 m. tas skai
čius tesiekė tiš 8,3 Trečia
jame 1933 m. ketvrty, ka
da vestuvių paprastai esti 
mažiau negu antrajame, 
vedybų buvo 9,7 tūkstan
čiui gyventojų; tuo pačiu
1932 m. laiku tas skaičius 
buvo 7,4. Ketvirtajame
1933 m. ketvirty tas skai
čius pakilo iki 13,5, tuo 
tarpu kai tuo pačiu 1932 
m. laiku jis tesiekė tik 9.5.

Apskritai, 1933 m. buvo 
630,826 vedybos, tuo tarpu 
kai 1932 m. tebuvo tik 
509.597. Kadangi vestuvių 
padaugėjo antrajame 1933 
m. ketvirty, tai reikia ma
nyti, kad iš 1934 m. pirmo
jo ketvirčio gimusiųjų 
daug yra prmagimių. Čia 
ir reikia perspėti perdaug 
besidžiaugiančius: trūksta, 
ne pirmagimių; pakanka- 

! mai yra šeimų su vienu ir 
net dviem vaikais. Reikia 
šeimų, kur būtų trys —- 
keturi vaikai!

Šiandien Vokietijos šei
mos dar neįrodė, kad jos 
nori atlikti savo parei

gą tėvynei, 
duodamos daugiau kap du 
vaiku, kas būtina tautai 
išlaikyti. Kad ir kaip 
džiaugtųsi didėjančiu ga
minių skaičium, šiandien 
vokiečiai dar toli nuo “de
mografinės politikos lai
mėjimo”.

riam išnagrinėti reikėtų 
atskiro straipsnio. Kol kas 
tai paliksime nuošaliai. 
Bet čia kyla kitas klausi
mas: iš kur tas noras atsi
rado? Kas jį pareiškė? 
Noras pardavinėti knygą 
“lietuvių” dienoj yra tik 
noras pasinaudoti proga 
smulkiam bizneliui pada
ryti, bet ne dalyvauti “lie
tuvių dienos celebracijo
se”. Pergreit čia prišokta 
prie išvadų ir suklaidinta 
skaitančioji visuom e n ė. 
Tačiau tas skubotas kata
likų darbininkų pagyrimas 
už tą darbą, kurio jie visai 
nė nemanė atlikti, užveda 
ant vienos gan įdomios 
minties, kad mūsų Šv. Juo
zapo Sąjunga vis dėlto yra 
madoje, kad jos dalyvavi
mas “lietuvių dienos cele
bracijose” taip pageidau
jamas. Nors mums nė į 
galvą neatėjo dalyvauti 
tose “celebracijose”, bet 
brukte brukama mintis, 
kad dalyvaujame. Čia ten
ka prisiminti rusų papro
tys —“obied z generalom”. 
(Pietūs su generolu. Vadi
nasi, bet koks generolas 
kviečiamas pietuosna, ir 
tai būtinai, nes be genero
lo pietūs — ne pietūs). Ži-kokiose ji dabar-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis
/

Viena Tikroji Bažnyčia
govę, kuri tęstų pradėtąjį Jo darbą, Jam Pa
čiam vadovaujant ir laiminant. Ta Kristaus 
išpažintojų regimoji draugovė yra vadinama 
BAŽNYČIA. Jėzus Kristus .steigė tikrąją ir 
tik vieną Bažnyčią, lygiai, kaip Jis mokė ti
krojo ir tik vieno mokslo, tik vieno tikėjimo; 
ir to tikrojo tikėjimo įsakymų užlaikymas 
yra tik viena sąlyga, kurią sąžiningai vyk
dant, galima pelnyti Dangaus karalystę.

Šiose dienose, kai matome tiek daug ne
suskaitomų bažnyčių, turime žinoti, kad yra 
viena, tikroji, ir vien tik VIENA Bažnyčia, 
kurią Jėzus Kristus, mūsų Išganytojas, įsteb 
gė, ir vien tik joje randasi Kristaus neklai
dingas mokslas, Dievo apreikštos tiesos ir į? 
sakymai. Taigi, ta viena tikroji Bažnyčia te
gali žmonėms duoti amžinąją laimę ir juos 
lydėti į amžinąjį gyvenimą. Pasaulio visų 
žmonių svarbiausioji pareiga yra rasti tą 
Bažnyčią ir tapti ištikimais nariais.

Kad Jėzus Kristus įsteigė tikrąją Bažny
čią, mums yra aišku, kai skaitome Šventąjį 1 . ... — W w. . . _ —.

Bažnyčia, ką ji reiškia? — Ar Jėzus Kristus 
įsteigė Bažnyčią?

Jėzus Kristus, Dievas-Žmogus ir Pasaulio 
Išgelbėtojas, reikalavo, kad mokytiniai ir iš
pažintojai Įtikėtų į Jo mokymus ir tie, kurie 
neįtikės ir nebus apkrikštyti, negalės apturė
ti amžinojo gyvenimo. Apie tai daug skaito
me Šv. Rašto Naujame Įstatyme. Ir kadangi 
Dievas to reikalauja, tai Jo sutvėrimas, bū
tent, žmogus, neturi priešintis tokiai Dievo 
valiai.

Kad žmonės ateityj žinotų, į ką jie turi 
tikėti, kad žinotų, ką Jėzus Kristus mokė, 
kai gyveno čia, žemėje, kad žinotų tas visas 
pareigas, kurios ant jų uždėtos,* ir kurias są
žiningai išpildant, galėtų pelnyti amžinąjį 
gyvenimą, žmonių giminės Išganytojui buvo 
reikalinga, kad įsteigtų tikrąją ir išganingą Raštą. Apie tą Bažnyčią mūsų Išganytojas 
įstaigą, kurioje paliktų neklaidingą ir dieviš- dažnai kalbėdavo, atsiliepdamas į klausytojų 
kąjį savo mokslą, kurs saugiai būtų laiko* minias, ir ją vadindamas “Dangaus Karalys- 
mas, neklaidingai dėstomas ir išganingai plė- tė” ar “Dievo Karalystė.” Be to, Jėzus Kris- 
čiamas visame pasaulyje iki laiko išsibaigi- tus prižadėjo įsteigti Bažnyčią, kai Simonas 
mui. Kitaip silpni žmonės gal paklystų, neži- Petras padarė viešą tikėjimo išpažinimą, tar- 
nodami ir neturėdami tikrojo užtikrinimo, damas: “Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Su- 
kur yra tie Kristaus mokymai laikomi, kur nūs!” Tada Viešpats Jėzus, atsakydamas, 
yra tos Dievo apreikštos tiesos ir įsakymai, Simonui Petrui tarė: “Palaimintas esi, Jono 
kuriais žmonių giminė turi tvarkytis ir tik- j sūnau Simonai, nes nė kūnas ir kraujas tai 
sliai gyventi čia, žemėje, kad, po mirties, ap- tau apreiškė, bet mano Tėvas, kurs yra Dan- 
turėjus amžinąją laimę Dangaus karalystėje, guje. Ir aš tau sakau: tu Petras, ir ant tos

Kad gyvenimai! įkūnyti tokį išganingą ir j uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir praga- 
dievišką tiksią, Dievas-Žmogus įsteigė drau-' ro vartai jos nenugalės. Tau aš duosiu Dan-

gaus Karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, 
bus surišta ir Danguje, ir ką tu atriši žemė
je, bus atrišta ir Danguje” (Mat. XVI, 17—> 
19). Taigi, Jėzaus Kristaus troškimas ir no
ras buvo įsteigti vieną tikrąją Bažnyčią, o 
ne daugelį bažnyčių. Jis nesakė, kad aš pas
tatysiu “daugelį bažnyčių”, o tik sakė: “Aš 
pastatysiu savo (vieną tikrąją) Bažnyčią.”

Jėzus Kristus, ką prižadėjo, tai išpildė, 
kaip matome iš Jo stebėtinų nuveiktų dar
bų ir tų, ką nuveikė Jo apaštalai ir išpažino 
tojai. Viešpats Jėzus subūrė savo mokyti
nius, kurie pradžioje buvo įsteigtoji draugo
vė su Juomi Pačiu, kaipo Galva ir Centru, 
Iš tų savo mokytinių, Išganytojas išrinko 
dvyliką apaštalų, kuriuos ypatingu būdu mo
kino ir jiems davė nurodymus ir patarimus. 
Tuos savo sekėjus ir išpažintojus, Jis vadino 
savo avide; ir po garbingojo savo atsikėlimo 
iš numirusiųjų, Jis įpareigojo Petrą, kad ga
nytų ir valdytų tą avidę. Kai Jėzus Kristus 
įžengė į Dangų, mokytiniai pasiliko atskiro
je bendrijoje, kuri skubiai dauginosi skait- 
liumi ir skubiai plėtėsi, ir netrukus buvo ži« 
noma Bažnyčios vardu.

Kiekviena draugovė turi turėti savo va
dovą, galvą. Ir tai vietai užimti, Dieviškasis 
Mokytojas paskyrė Petrą. Ir kadangi ta 
draugovė turi gyvuoti iki pasaulio pabaigai, 
tai Šv. Petro įpėdiniai, Romos vyskupai, są
moningai yra Bažnyčios vadovai arba Popie
žiai. O Popiežius yra Bažnyčioje vyriausias 
po neregima globa ir vadovybe Jėzaus Kris
taus, kurs įsteigė vieną tikrąją Bažnyčią.

Iš to visa pareina, kad Bažnyčia yra regi
moji draugovė visų tų, kurie tiki į Jėzaus
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Lietuvos savanorių šūkis.
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datų į senatorius vieton 
mirusio senatoriaus Tho-

James E. Murray, advo
katas iš Butte, kuris yra
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metinis

Greičiau ugnis užšals į ledą, negu lietuvio krūtinėj 
užgęs Vilniaus meilė.

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigumi.

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA
“MALDŲ RINKINĖLIS"

•tino jų profesiją.

Nieko neveikti — reiškia; 
mokytis daryti blogą.

Šv. Augustinas,

CHAS. B. KUCH AUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju

Labai įdomius aprašymus, apie savo kelionę p LIETUVĄ pa
rašė A. A. Sacks. šioje knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnią, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gera 
proga, ypač čia augusiam jaunimui susipažint su jų tėvelių 

gimtine — tėvyne.
Ši knyga, su kietais apdarais, turi 308 puslapius, 38 gražius 

paveikslus ir Lietuvos Žemėlapį.

KAINA $3.00. SU PERSIUNTIMU
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskite:

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

Telefonas; Plara 1350.

JONASGREBUAUCKAS
Graborius ir Čalsamuotoju 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE. MD.

i- ''' ■. - - v • &

Kainos: -
Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iikilmSms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrais:

“D Ai ii * III A S”
366 Broadvay, — So. Boston. Mass.

gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel — South 0083
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Žinios Is Lietuvos
DIDŽIOJO KUDIRKOS

TĖVIŠKĖJE
sirgo ir paskui kitiems pa
sakojo, kad sapnavo baisų 
sapną. Jis pamatęs save 
išdžiūvusį, mirštantį, rusų 
žandarų apsupta.

Kada Kudirka jau gyve
no Naumiesty ir sirgo 
džiova, nevienam savo 
draugų jis pasakojo jau
nystės sapną. Gimnazijoje 
jis buvo ketvirtoj klasėj, 
o aš pirmoj — pasakoja 
toliau Miliauskas. Įr mu
du gėdos nepadarėm. Jis 
buvo gabiausias mokinys 
savo klasėj, o aš savo.

— Po daugelio metų, ka
da Vincas Kudirka atsida
vė tik lietuvybės darbui, ir 
apsigyveno Naumie s t y, 
netoli jo gyveno ir bekojis 
elgeta Baltrušaitis, vieti
nių Antanėliu vadinamas. 
Tas Antanėlis, netekęs tė
vų, elgetavo iš pat mažens, 
bet skaitydamas uždraus
tas lietuvių knygas buvo 
apsišvietęs ir susipratęs 
lietuvis. Tuo laiku Kudir
ką labai persekiojo rusų 
žandarai, darė pas jį kra
tas. Buvo labai sunku ką 
nors išsiųsti į Prūsus arba 
iš ten ką gauti. Antanėlis 
nuėjo pas Kudirką ir tarė:

—Daktare, aš galiu kny
gas nešioti. Manęs dar

neįtars. t .
Kudirka Antanėlį pabu

čiavo ir nuo tos dienos el
getą pasidarė didžiojo Ku
dirkos draugu ir bendra
darbiu.

— Labai dažnai Kudirka 
pas mane ateidavo pasko
linti kokią dešimtą rublių, 
arba šiaip pasikalbėti. Pi
nigus jis visuomet atiduo
davo ir buvo lipšnus žmo
gus 
Haitis. Paskui, jau aš, kad 
ir galėjau nebeelgetauti, 
bet elgetavau daktaro pa
mokytas. Manęs žandarai 
nekrėsdavo. Aš pemešda- 
vau korespdn d e n c i j ą, 
“Varpo” ekzempliorius ir 
kitokius raštus, kur reikė
jo. Kampe atsisėdęs rink
davau kaplikas, o akimis 
sekdavau kiekvieną žanda
rų judesį. Kada tik dakta
ras ką nors rašydavo, aš 
sėdėdavau šalia jo namų 
ir pagal susitarimą, tai 
sukniaukdavau katinu, ar
ba garsiai sugiedodavau: 
“Jėzau, Kristau eikš prie 
manęs”.

Šeimininkė arba jis pats 
mano balsą išgirdęs viską 
sudegindavo ir žandarai 
nieko nerasdavo. Dabar 
Baltrušaitis turi mažą 
knyginėlį Kudirkos Nau
miestyje. Jis gauna pensi
ją, o Vincai Kudirkai pas 
tatytas didingas pamin
klas, prie kurio atsilanko 
visokios senų ir jaunų ek
skursijos, at iduoda mos 
pagarbą ištikimam tėvy
nės sūnui.

Vilkaviškio apskrityje, 
Paežeriuos, anoj pusėj e- 
žero, medžiais apaugusi 
tebestūkso didžiojo kovo
tojo dr. Vincos Kudirkos 
tėviškė. Ten jis mažas bū
damas lakstydavo kelnai
tes pasaraitojęs, ten taisy
davo varnėnams lizdelius, 
ten dainas dainuodavo. O 
paskui jau užaugęs mums 
parašė tautos himną, šau
kė lietuvius keltis iš mie
go, bekovodamas už Lietu
vos laisvę mirė ir tapo 
brangiausiu tautos sūnu
mi. Dabar Kudirkos tėviš
kę nupirko visiškai sveti
mas žmogus Kunsaitis.

Paežerių kaime gyvena 
senelis Miliauskas. Jis bu
vo pirmasis Kudirkos 
draugas ir mokinys. Su 
Vincu Kudirkų jis drauga
vo nuo pat jaunų dienų. 
Miliauskas už Kudirką bu
vo truputį jaunesnis. Štai' 
ką Miliauskas pasakoja a- 
pie Kudirką:— K

— Pirmuoju Kudirkos 
mokytoju buvo Bužinskas. 
Kudirka tiek uoliai mokėsi 
ir buvo gabus, kad Bužins
kas kartą visam kaimui 
tokią naujieną paskelbė: 
“arba užaugęs jis kitus 
valdys, arba, neduok Die
ve, jis bus pakartas”.

— Kad sūnaus nepakar
tų, Kudirkos tėvas užsis
pyrė Vincą išleisti į kuni
gus. Tačiau Vincas nesu
tiko ir todėl jam tėvas jo
kios dalios nedavė. Po 
dviejų metų Kudirka mo
kė Miliauską ir ruošė jį į 
gimnaziją. Kartą mudu 
nutarėm pajodinėti. Ku
dirkai turėjo smarkią juo- 
dbėrę kumelę ir nenorėjo 
jos Vincui duoti. Kur tau, 
Vincas kumelę išsivedė, o 
ji šoko, kaip padūkus, ir 
Vincą numetė žeųren. Vos demokratų partijos kandi- 
ne vos man pasisekė at
gaivinti, kad tėvai nesuži
notų. Po to, Kudirka ilgai mas J. Walsh.

Kristaus mokymus ir išpažįsta Kristaus ti- rimas tų narių, kurie tiki į Jį, ir ją globoja 
kėjimą, kurie vykdo Jo įsakymus ir, kurie į 
yra valdiniai to autoriteto, kurį įkūrė ir pa
tvirtino Jėzus Kristus. Kadangi yra tiek 
daug nesuskaitomų draugovių, kurių kiek
viena sakosi, kad yra Kristaus Bažnyčia, 
tat reikalinga žinoti, idant suprasti, kas yra 
ta tikroji Bažnyčia. Ir taip, pagal Bažnyčios 
šventųjų tėvų ir daktarų mokymus, “Bažny
čia yra tikinčiųjų draugovė, kurią Jėzus Kri
stus įsteigė žmonių sielų išganymui, kad ti
kintieji užlaikytų Jo mokslą, vykdytų Jo 
įsakymus ir, rėdant ir valdant Jo Vietinin- 
ku%ir vyskupams, kad tuo būdu ir tomis 
priemonėmis gale tikintieji pelnytų amžinąjį 
gyvenimą.” Arba, kaip Šv. Robertas Bellar- 
mine nurodo, dėstydamas: “Bažnyčia yra re
gimoji draugovė teisėtai krikštytų tikinčių 
jų, susivienijusiųjų į vieną organišką kūną, 
išpažįstančią krikščioniškąjį vieną tikėjimą,! 
dalyvaujančių tuose pačiuose Septyniuose 
Sakramentuose, ir atsidavusių savo teisė
tiems ganytojams, ypatingai Romos Popie- 
.žiui, šv. Petro įpėdiniui, Kristaus Vietinin
kui ir Vikarui čia, žemėje”. Bažnyčia, kuri 

t sakosi, kad yra tikroji Bažnyčia, būtent,
Kristaus Bažnyčia, turi vykdyti visas sąly
gas ir turi turėti visas viršui minėtas kvali- 

į fikacijas.
K < Tai yra draugovė, kurioje yra narių susi

būrimas, kuriems vadovauja kompetentiškas 
f autoritetas, kuri draugovė yra įsteigta ypa

tingam tikslui, kurs turi būti atsiektas tam 
tikromis sąlygomis ir priemonėmis. Bažny 
čia, kurią Jėzus Kristus įsteigė, yra susibū-

—- Šiemet Lietuvoje ruo
šiama visa eilė žemės ūkio > 
parodų. Jose ūkininkai 
rengiasi gausiai dalyvauti. į 
Tokio žemės ūko parodos i 
Lietuvoje skatina ūkio Į 
kultūros kėlimą. Ateinan
čiais metais Lietuvos pre
kybos ir pramonės rūmai 
organizuoja didelę Lietu
vos pramonės parodą.

sytas ir 
Lietuvos 
žaliavai 
rinką.

vykdomas, tai 
ūkininkai savo 

turėtų nemažą 
Tsb.

ŽIAURUS 70 METŲ 
SENES NUŽUDYMAS

— Liepos 18 dieną Rum
šiškių vikaras kun. Rub- 
šys su vargoninku nuėjo 
maudytis į Nemuną. Abu 
maudėsi nesaugioje vieto
je, kur daug sukuriu ir 
pradėjo skęsti. Vargonin
kas šiaip taip’ išsigelbėjo, 
o kun. Rubšys nuskendo. 
Nuskendusio lavonas dar 
lig šiol nesurastas. Ši ne
laimė smarkiai sūjaudino 
visą miestelį ir apylinkę. 
Visą laiką nelaimės vieto
je matytis minia žmonių.

—Ateinančiais metais 
Kaune organizuojamas vi
so pasaulio lietuvių kon
gresas. Jį rengia užsienio 
lietuviams remti draugija. 
Didesniai kongreso propa
gandai varyti, netrūkus į 
Jungtines Amerikos vals
tybes išvyks draugijos 
pirmininkas advoka tas 
Rapolas Skipitis.

. Gegužės 31 dieną Vilka
viškio valsčiuje, Starkų 
kaime dingo be žinios 70 

i metų senelė Kreivaitienė. 
Iš pradžių jos likimu be
veik niekas nesirūpino. 
Tik kai birželio 9 dieną 
gretimame Kaušių kaime 
po tiltu buvo rasti kruvini 
senelės rūbai, imtąsi jos 

, ieškoti. Įvykis pranešta 
j policijai. Po ilgo ir sun
kaus tyrinėjimo, policija 
susekė, pėdsakus ir Krei- 
vaitienės lavoną rado vie
no Starkų kaimo ūkininko 
laukuose užkastą pusės 
metro žemėje. Pasirodo, 
kad šią senę nužudė du jos 
kaimynai vokiečiai, ku
riems ji buvo paskolinusi 
kelis šimtus litų pinigų. Į- 
tariamieji suimti, tačiau 
kaltais neprisipažįsta. Ta
čiau daiktiniai įrodymai įr 
liudininkai jų nusikaltimą 
patvirtino. Jie dabar lai
komi Vilkaviškio kalėjime.

Kreivaitienės nužudy
mas labai jaudina Vilka
viškio apylinkės gyvento
jus, nes šios rūšies nužu
dymas Lietuvoje lig šiol 
dar yra retenybė.

—Kaune kalbama, kad 
neseniai prasidėjusios Lie
tuvos ir Sovietų Rusijos 
ūkiškosios derybos. Iš Lie
tuvos pusės jas veda stam
bios ekonominės organiza
cijos, o Sovietams atsto
vauja jų diplomatai ir e- 
konomistai Kaune. Sovie
tai pasižadėję iš Lietuvos 
pirkti daugiau galvijų ir 
žaliavos. Taip pat Sovietai 
nori išplėsti savo prekių 
tranzitą per Klaipėdos uo
stą, nes šis uostas jiems 
yra patogiausias iš visų 
uostų esančių Baltijos jū
roje. Jeigu toks susitari
mas tarp Lietuvos ir So-

— Liepos 22 dieną šven
tosios uoste, netoli Palan
gos buvo didelė Jūsų die
na, kurią surengė švento
sios žvejai. Iškilmėse daly
vavo Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona, Palan
goje atostogaujančioje vi- 
supomenė ir daug žmonių 
iš Klaipėdos krašto ir Že
maitijos. Ta proga Prezi
dentas Smetona žvejams 
pasakė atitinkamą kalbą, vietų Rusijos būtų pasira-

ir jai vadovauja autoritetas, kurį Jėzus Kri
stus įkūrė ir užtvirtino Pats, būtent, Šv. Pet 
rą ir kitus apaštalus ir teisėtus jų įpėdinius, 

i Tos draugovės ypatingas tikslas yra, kad 
saugoti ir išlaikyti ir plėsti Jėzaus Kristaus 
mokslą, kurio pagalba, visi tikintieji yra ly
dimi į amžinąją laimę ir gyvenimą.

Kita sąlyga yra būtina, tai Šv. Krikštas, 
kurs suteikiamas įsteigtos Kristaus' Bažny
čios nurodymais. Tikrosios Bažnyčios visi 
nariai išpažįsta tą patį tikėjimą, būtent, tą 
tikėjimą, kurį Dieviškasis Išganytojas skel
bė ir mokino. Šv. Rašto žodžiai turi tik vie
ną tikrąją reikšmę ir negali būti žmonėms 
pavedami juos aiškinti pagal jų pačių norą 
ar užsiėmimus.

Žmogaus tikslas, pagal Dievo valią, yra 
amžinasis išganymas, ir kad atsiekti tą ga
lutiną tikslą, Jėzus Krstus įsteigė ir patvir
tino tam tikras ir ypatingas sąlygas. Die
viškosios malonės svarbieji šaltiniai yra Se
ptyni Sakramentai, ir jei kas kėsintųsi bent 
vieną iš jų atmesti, toks priešintųsi dieviš
ką jam parėdymui: Ir mus išganyti tegali ir 
tik vienas, būtent, tas, kurs pasakė: “Ne 
vienas žmogus neatėiha pas Tėvą (Difevą), 
tik per maiie (Jėzų Kristų).”

Viršui buvo minėta, kad kiekvieno žmo
gaus svarbiausioji pareiga yra, kad ieškoti 
ir rasti tikrąją Bažnyčią. Tai yra Dievo to
kia valia ir troškimas, ir nė vienas negali 
priešintis Sutvėrėjo tokiam parėdymui. Aš 
prisibijau, kad daugelis nesupranta tos pa-

ireigos didelio svarbumo. ^Neabejotina, kad 
daugelis taip pat supranta tai, bet atsisako 
ar nenori sekti Dieviškojo Mokytojo^ pėdo- 

I mis. Jie, nors tvirtai tiki į Kristaus dorovinį 
! kodeksą, bet jie įžiūri suvaržymą žmogaus 
palinkimams ir troškimams. Tokie žmonės 
yra netolregiai ar siaurapročiai. Jie negali 
matyti arba nesistengia pažvelgti į aną kars
to pusę. Jie nežino ar nenori žinoti, kad kiek- 

f vieno žmogaus tikrasis gyvenimas prasideda 
tik su jo mirtimi, kad čia. žemėje, gyvenda
mi, turime pareigą darbuotis, idant savo sie
lai pelnius amžinąjį išganymą, kad čia esa
me tik išmėginimams ir, kad visos išganymo 
progos baigiasi su kiekvieno mirtimi. Žmo
nės pamiršta, kad mūsų mirties valandą mus 
teis niekas kitas, kaip vien tik Pats Jėzus 
Kristus, Jis, Kurs mums įsakė daryti visą 
tai, ką turime daryti, Kurs savo gyvenimo 
pavyzdžiu mums nurodė, kaip turime Jį sek 
ti ir gyventi. Ir Jis mus teis lygiai taip, pat 
kaip Jis mus mokė ir kaip mums įsakė.

Taigi, mielas skaitytojau, tai visa apavai’ 
styk, kad paskui nebūtų per vėlu. Ši diena 
gali tau būti paskutinė diena. Ir koki būtų 
mums proga ar patogiimas išganyti nemir
tingąją savo sielą, jei mirtume šią valandą 
ir būdami atsitolę ar atsimetę nuo tų moky
mų Bažnyčios, kurią įsteigė Pats Jėzus Kri
stus, ir Kurie įsakymų nevykdėme gyveni
me? Taigi, hūngi yra patogiausia, proga ati
taisyti savo gyvenimą. O tie, kurie yra ati
tolę nuo tikrosios Bažnyčios, gali ir turi su
grįžti, kad apturėjus savo sielai išganymą ir 
po mirties, kad pelnius amžinąjį gyvenimą.

! 
!
:
!
!
!
!
!

Tai gražus mūsų išeivijos įžymaus poeto ku
nigo K. Urbonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rimtesnio ji spauda. 
Visi gėrisi jos turiniu, gėrėsies ir Tamsta ją įsi- 
gyjęs.

Knyga gražiai atspausdinta ir turi 191 pusi. 
Jos kaina buvo $1.50. Dabar galima įsigyti šią 
taip brangią ir naudingą eilių knygą už labai nu
mažintą kainą:

Gražiais drobes viršeliais, tik 75 centai. X. 
Popiero viršeliais, tik 50 centų.

Pinigines perlaidas (Money Order) ir savo adresą siųskit:

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

NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA f LIETUVĄ

Anglų Kalboje

“AN EXCURSION TO LITUUANIA”

Tvarka
Kaip jau skelbiama Liet. 

Katalikų Piln. Blaivininkų 
Seimas įvyks Cambridge, 
Mass., parapijos salėje 
Windsor St. ir Webster 
Avė., rugpiūčio 26 dieną.

Seimo Tvarka
Seimas prasidės su Šv. 

mišiomis 11 vai. ryte. Ap
linkybėms ii’ galimybėms 
leidžiant, Šv. Mišios bus 
iškilmingos, kurias atna
šaus ir pamokslą sakys 
Dvasios Vadas Kun. J. J. 
Jakaitis, Tėvų Marijonų 
Amerikoje Provincijolas.

Būtų gražu, kad visi 
blaivininkai “in corpore” 
eitų prie Šv. Komunijos 
per tas Šv. mišias.

Posėdžiai svetainėj pra
sidės apie 1 vai. po pietų. 
Posėdžių tvarka bus sulyg 
konstitucijos. Praš omą 
skaitlingai dalyvauti visų, 
kaip dvasiškių, taip ir pa- 
saulionių blaivybės rėmė
jų bei platintojų.

Pil. BĮ. Pirmininkas

PILNŲJŲ BLAIVININKU 
" KUOPOMS

Šiuomi pranešu 
ktiOpų valdyboms, 
metą Blaivininkų 
Seimas įvyks rugpiučio 26 
d., Cambridge, Mass. Todėl' 
būtų labai, gražu, kad visų; 
kuopų valdybos Centrui pa
siskubintų prisiųsti savol 
kuopų raportus, tai yra: na
rių skaitlinę — naujų narių; 
ir senų ir kiek viso. Prie to 
malonėsite prisiųsti po 25 
centus nuo nario, kaipo me
tinę duoklę.

Nelaukite paskutinių die
nų, siųskite dabar. Čekius 
arba Money Order išrašyki
te sekančiai: .

Anna Sidabras ir siųski
te V. J. Blavackas 7 Mott - 
St., Worcester, Mass.

V. J. Blavackaę 
P. B. S. Sekretorius. .
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palinkėjo pasisekimo toli
mesniam užsimojimui.

Sekančiomis dienomis 
didesnė klierikų dalis ga 
tutinai apleido kolegiją ir 
išvyko pas savuosius atos
togoms. Pasilinksminę ir 
pasisvečiavę, jie stos į 
naują Tėvų Marijonų se
minariją, kuri šį rudenį a- 
tidaroma Hinsdale, UI.

Klierikams išvykus, ko
legija netenka daug myli
mų ir brangių draugų, ku
rie daugiausia vadovavo 
įvairiems kolegijos veiki
mo skyriams ir pridąvė 
nemaža gyvybės. Ilgą lai
ką truks iki kol galutinai 
įstengsime savomis jėgo
mis vėl susitvarkyti ir to
liau sėkmingai varyti už
brėžtą programą.

mokslo metų pradžiai šį 
darbą baigti.(KAS GIRDĖTE LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

N. A. LIETUVIŲ KOLE
GIJOS RĖMĖJŲ IR TAU

TIEČIŲ DĖMESIUI
THOMPSON, CONN.
MARIANAPOLIS

Naujosios Anglijos Lie
tuvių Kolegijos Rėmėjai 
Marianapoly, Thompson, 
Conn. (Labor day) rugsė
jo 3 d. rengia pikniką.

Visas pikniko pelnas ski
riamas L. Kolegijos nau
dai.

L. Kolegijos rėmėjų sky
riai, privalo ypatingai su
sirūpinti prie tos dienos 
tinkamo prisirengimo ir 
laike pikniko kuodaugiau- 
siai pasidarbavimo dides
nio pasisekimo dėlei.

Visi L. Kolegijos rėmė
jai tuč tuojau turi pradė
ti rūpintis, kad laike pik
niko turėtų kiekvienas 
skyrius savo stalą ir prie 
jo darbininkus.

Kad stalas būtų turtin
gas kiekvienas L. Kolegi
jos rėmėjas turi įsiparei
goti kiek galima daugiau 
surinkti aukų. O lietuviš
koji visuomenė, bei pavie
nės organizacijos, nėra a- 
bejonės, kad tą gražų dar
bą įvertins ir parems savo 
dovanėlėmis.

Jei nebūtų galima stalo 
turėti tai nors atsivežkite 
kokių nors daiktų bei dai
ktelių ir laike pikniko juos 
išleisti. Ir tuo būdu prisi
dėsime prie palaikymo 
kultūrą nešančios mūsų 
išeivijos jaunajai kartai— 
lietuvių Kolegijos. .

Tad kam tik rūpi religi
ja ir moralybė, kas nėra 
mūsų Tautos Amerikoje 
duobkasis, bet gaivintojas, 
visi Labor Day į Mariana
polį, į tą gražiąją įstaigą 
mūsų Tautos žydinį — lie
tuvių Kolegiją.

Kun. V. Puidokas,
N. A. Kolegijos Rėmėjų 

Pirmininkas.

I

i

I

Kolegijos Katalogas
Šiomis dienomis iš spau

dos pasirodė Marianapolio 
Kolegijos 1934-35 m. kata
logas. Jame vaizdžiai ir į- 
domiai aprašyta įstaigos 
mokslinimosi ir auklėjimo 
programa bei tvarka. Pui
ki ir taisyklinga kalba 
nuodugniai išaiškina visą 
ką mokinys turi ir nori ži
noti prieš stosiant studen
tų eilėsna. Gražūs gi pavei 
fe šiai atvaizduoja kokia 
parankia apylinke džiau
giasi studentas pasirinkęs 
Marianapolį tolimesniam 
savo pašaukimo tęsimui.

Lietuviai jaunuoliai-stu- 
dentai, kurie tikisi stoti 
Marianapolio Kolegijon, o 
norėdami arčiau su ja su
sipažinti, kreipkitės pas 
kolegijos direktorių ar 
knygininką ir bus šis ka
talogas jums prisiųstas.

v •
— Kun. A. Morkūnas, 

M. I. C., kuris lanke vasa
rinį moksloskursą De Paul 
Universitete, Chicago, UI. 
Šiomis dienomis grįžo- ko
legijom

Vasaros metu De Paul 
Universitetą sykiu su kun. 
Morkūnu lankė ir kitas 
Marianapolio Kolegij o s 
mokytojas, E. Andrulio- 
nis, kuris gilinosi į anglų 
kalbą, kurią dėsto kolegi
joje.

ĮSPŪDŽIAI Iš VYČIŲ 
SEIMO

Pradžia 3 puslapyje.

Aukos
Pastaromis dienomis 

Kun. P. Česna iš Mahanoy 
City, Pa. ir Kubaičių šei
ma iš Huntley, UI. kolegi
jos knygynui prisiuntė 
gausų ir įdomų knygų rin
kinį. -

Kolegijos vyresnybė nuo 
širdžiai dėkoja gerb. Rė
mėjams už prisiųstas do
vanas - knygas.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Nau- l 
jos Anglijos Apskričio ♦!

Išvažiavimas I
Y

Klierikams Išleistuvės
Pereitą savaitę kolegijoj 

buvo suruoštos klierikams 
išleistuvės, kuriomis mo
kytojai ir draugai studen
tai gražiai palydėjo klieri
kus apleidžiančius savo 

i “Alma Mater”. Parengime 
dalyvavo Kun K. Urbona
vičius ir Kun. J. Vaitekū- 
Į ras, kuriuodu pasakė gra
žias prakalbas ir tuomi 

: palinkėjo klierikams ge- 
riaušių pasėkų naujose 
mokslo aplinkybėse. Stu
dentai bei draugai irgi sa
vo širdingais sveikinimais

Pasibaigus šokiams 
skirstėmis į namus, spau
dėme vieni kitoms dešinią
sias, ir linkėjome geriau
sios kloties veikime ir vėl 
pasimatyti sekanči ame 
seime, Hartford, Conn.

Seime atstovauta 3 aps
kričiai, 23 kuopas, kas su
darė apie 50 atstovų ir 30 
svečių.

Seimas buvo gražus ir 
pamargintas gražia pro- 
grama. ,

Užtai tenka garbė kun. 
Šeštokui ir Vyčių 12-tai 
kuopai, už taip tinkamai 
surengtą seimą.

Seimui daugiausia dir
bo J. Vainis, A. Vainis, p- 
lė B. Broskiutė ir kiti.

Pentadienį, apžiūr ėję 
gražesnes New York’s vie
tas ir šeštadienį, atsisvei
kinę su pp. Varniais, padė
koję už pastogę ir vaišes, 
leidomės namon.

Vienas iš Atstovų.

v •

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateiti*.

Maironis.

— Gauta žinia, kad rug
piūčio 15 d., Žolinės šven
tėje Mariampolėje, Lietu
voje, Knniguosna įšvęstas 
kitas jaunuolis Marijonas- 
Kun. V. Cižauskas,. kuris 
šiuo metu Lietuvoj galuti
nai baigia mokslus ir tuo 
pačiu laiku mokosi lietu
vių kalbos.

Naujam Kristaus levitui 
reiškiame mūsų nuošir
džiausius linkėjimus!

—Šiuo metu kolegijos 
rūmai yra valomi ir nau
jai nutepami. Tikimasi

Teko prieš kelias savai
tes leisti atostogas vaka
rinėse šios šalies valstybė
se, kur pastebėjau kokios 
nelemtos sausros pribaigė 
ūkininkų sėjas ir kaip 
nuožmiai jie nukentėjo 
nuo lietaus stokos. Kur 
tik važiuoji visur matosi 
geltoni, parudavę plotai, 
sausrų bei saulės kaitri) 
nudeginti,

Parvykus į rytinę pusę, 
matosi visai kitapusiška 
permaina. Čia viskas ža
liuoja pilnam savo gražu
me, lietaus susilaukiama 
kas antrą ar trečią dieną. 
Gaila, kad negalima lietų 
kartkartėmis pasukti į va
karų pusę ir ten suteikti 
ūkininkams pagalbą, ku
rios taip laukia sau, o y- 
pač pasėtam derliui, kurį 
sausros ir kaitrūs saulės 
spinduliai baigia džiovinti.

Kalbama, kad kurie in 
žinieriai senai bando išra
sti tam tikrus aparatus, 
kurie reikalui užėjus “pa
gamintų” lietaus. Tokiam 
prietaisui dabar būtų kaip 
tik proga. Jojo išradimą 
reikėtų kiek galima pas
tūmėti. Toksai išmislin- 
čius jau per naktį taptų 
turtuoliu.

Antanas Miciūnas
(L. K.)

f

įvyks
Sekmadieny,Rugp.-Aug. 26d., 1934

Gražiausiame N. A. Lietuvių Parke 
Palangoje, prie Forėst Ežero 

LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Šis metinis L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities išvažia v i m a s 
bus vienas iš linksmiausių. Puikus orkestras, šokiai, dainos, žaislai, 
maudynės, skanūs valgiai ir gėrimai.

Nuolankiai visi kviečiami atsilankyti.
RENGĖJAI
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nos pusės ir sąžiningo su- reikalų pertvarkymu Lie- 
manumo iš gydytojo pu- tuvoje manoma sumažinti 
sės. -------------------------- ,

SVEIKATINGUMO 
REIKALUS

PERTVARKO LIETU
VOS

žmonių mirtingumas ir pa- 
kelti krašto sveikatingu
mą.

Tsb,

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

Krafts.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkitės “Darbininke”.

Sveikata JJr augus Turtas!
keliu ligoniui mažai vilties 
randama.’ Buvimas viduje 
prie uždarytų langų šiek 
tiek palengvinimo randa
ma, mat ten mažiau vai- 
siadulkių įsigauna. Nerei
kia eiti arti, kur tokių žo
lių randasi ir kuomet vė
jas siaučia, tai reikia vi
duje būti užsidarius lan
gus. Yra tam' tyčia koštu
vai padaryti, kurie įstato
mi į langus, kad sulaikyti 
vaisiadulkių vidun įsigavi- 
mą. Tai dažnai ligoniui ge
rokai pagelbsti, bent kuo
met jis esti viduje. Geria
mais vaistais tik galima 
tikėtis laikino palengvini
mo, o neišgydymo.

Ši liga pasikartoja kas 
metą ir prasideda veik vis 

| tuo pačiu laiku. Be ypatin
go gydymo, tik labai išim
tinuose atsitikimuose tega 
įima laukti išgyjimo arba 
kad ir bent kokio pagerė
jimo. Geriausių pasėkų 
duoda, tai ypatingai paga
mintų vaistų leidžiama po 
oda. Tai reikia daryti ke- 
Jetą arba dažnai net keli-o- 
liką sykių, geriausia pra
dėjus išmirkštimus kokias 
šešias savaites iš anksto. 
Šiuo būdu gana dažnai li
gonius galima visiškai iš
gydyti. Kad gavus geriau
sių pasekmių, reikia pilnos 
ligonio kooperacijos iš vie-

i

šį Skyrių. Veda Amerikos Lietuviu Daktarų. Draugija.

VAISIADULKIŲ SLO
GOS

Rašo Dr. S. Biežis, gy
dytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

Pavasary ir parudenop 
beveik vienas nuošimtis 
visų gyventojų suserga y- 
patinga kvėpavimo organų 
liga, vadinama vaisiadul- 
kių slogomis (hay fever). 
Nors ši liga nėra taip pa
vojinga, vienok gana įkiri 
ir varginanti. 0 jei pasi
kartoja iš meto į metą, tai 
ilgainiui įsigali net tikra
sis dusulys, kuris tik re
tais atsitikimais tegalima 
visiškai išgydyti.

Šia liga daugiausia ser
ga parūdeniu, kuri prasi
deda apie vidurį rugpiūčio 
mėnesio. Nei iš šio, nei iš 
to taryčiaus be jokios 
priežasties asmuo pradeda 
po truputį kosėti, nosis 
niešti ir vandeniuoja, akys 
peršti ir rausta. Nepatyręs 
ligonis iš pradžios mano, 
jog ‘pagavo’ paprastą šal
tį. Vienok juo toliau, tuo 
padėtis blogėja ir vis įki- 
resnė darosi. Pagalios, 
rimtesniais atsitikimais,
liga pasiekia tokį laipsnį,! 
kad žmogus kosti veik beypač pirmasis. Taigi šiuo

paliovos, užmigti retai ka
da tegali, kartais net turi 
didelio sunkumo kvėpuoti. 
Nosis nuolačiai vande- 
niuoja ir užsikemša, o a- 
kys esti visados paraudo
navusios ir negalima aiš
kiai matyti. Ir taip tęsiasi 
iki šalnos pasireiškia, kuo
met savaime be, jokio gy
dymo liga palengva prany
ksta.

Priežastis šios ligos tūlų 
žolių vaisiadulkės, kurios 
vėjo nešiojamos patenka į 
žmogaus nosį, burną ir 
plaučius, kame sukelia y- 
patingą erzinimą, kuris ir 
pagamina čia kalbamą li
gą. Visi įtraukiame tų dul
kių, tačiau tik apie vienas 
iš šimto tesuserga. Išaiški
nimas yra tame, kad tik 
ypatingai jautrūs asme
nys vaisiadulkėms tesu
serga, gi visus kitus nei 
kiek nepaliečia. Taigi sa
votiškas jautrumas ir vai
siadulkės pagamina šią li-

Apsisaugoti tegalima tik 
vienu ir dviejų būdu: pa
šalinti visas šią ligą gami
nančias žoles aiba pačiam 
ligoniui išvažiuoti ten, kur 
tokių žolių visai nėra.

Vienas ir kitas būdas la
bai sunkiai įvykinamas,

i

Lietuva sveikatos reika
lų tvarkyme stovi žemai. 
Net ištisos apylinkės kar
tais neturi nei gydytojo, 
net įlei felčerio. Žmonėms 
susirgus, tenka toli ieško- ' 
ti gydytojo pagalbos. Tas, 
žinoma, žmonėms brangiai 
kaštuoja ir todėl gydyto
ju nelabąi. r ūpinamąsi, O; 
atsiduoda, kaip sakoma, 
Dievo valiai. Taip pat yra 
labai svarbus ir beveik 
nesutvarkytas mokyk 1 ų 
sveikatingumo klausimas. 
Dažnai pasitaiko, kad mo
kiniai mokyklose dėl ankš
tų ir nešvarių butų iš pa
čios jaunystės suserga į- 
vairiomis ligomis.

Matydamos tokius ne
normalumus, atitinkamos 
Lietuvos įstaigos paruošė 
sveikatingumo įstatymą. 
Sulig juo, miestų ir vals
čių savivaldybėms būs pa
vesta daugiau rūpintis 
žmonių sveikata ir švara. 
Taip pat savivaldybės rū
pinsis mokyklų ir mokinių 
sveikatingumu. Ateityje 
numatoma įsteigti keletą 
naujų ligoninų. Jomis ga
lės naudotis daug daugiau 
žmonių. Greta to, manoma 
atpiginti ir ligoninėse gy
dymąsi. Taip pat beveik 
visuose miesteliuose ir di
desniuose kaimuose mano
ma įsteigti moterims gim
dyvėms pagelbos punktus. 
Dabar atsitinka, kad ne
mažai moterų begimdyda- 
mos suserga ir miršta.

Dalis gydytojų ir kito-i 
kio medicinos personalo 
bus stengiamąsi apgyven
dinti miesteliuose ir kai- 
daug gydytojų, o kaimuo
se jų visiškai maža. Be šių 
visų pertvarkymų, atitin
kamos Lietuvos įstaigos 
susirūpino ir švaros palai
kymo klausimu. Ateityje 
manoma švarą nelaikan
čius gyventojus bausti. 
Žinome, kad nešvara yra 
didelė įvairių ligų skleidė
ja. šiuo visų medicinos

KANDIDATAI Į MŪSŲ VEIKIMO 
CENTRO VALDYBA

Kandidatais į A. L. R. K. Federacijos centro val
dybą skyriai nominavo šiuos veikėjus, kuriuos alfa
betiškai skelbiame visuomenės ir kongreso atstovų ži
niai:

1. Kun. V. Abromaitis, Braddock, Pa.
2. Kun. Ig. Albavičius, Chicago, III.
3. Kun. J. Ambotas, Hartford, Coinn.
4. A. Bacevičius, Chicago, UI.
5. Kun. J. Balkūnas, Brooklyn, N. Y.
6. J. Bulevičius, Homestead, Pa.
7. Kun. P. Česna, Mahanoy City, Pa.
8. Adv. P. Česnulis, Cleveland, Ohio.
9. Pr. Cižauskas, Chicago, UI.

10. J. Grebliūnas, Homestead, Pa.
11. Kun. Pr. Juras, Lawrence, Mass.
12. Kun. A. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa.
13. Kun. M. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.
14. Kun. A. Karužiškis, Cleveland, Ohio.
15. A. F. Kneižys, So. Boston, Mass.
16. Pralotas M. Krušas, Chicago, UI.
17. K. Krušinskas, Brooklyn, N. Y.
18. Kun. P. Lekėšis, Brooklyn, N. Y.
19. J. P. Mačiulis, Brooklyn, N. Y.
20. F. B. Mast, Chicago, UI.
21. Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C., Thompson, Ct.
22. O. Nevulytė, Chicago, UI.
23. Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y.
24. A. Paleckis, Pittsburgh, Pa.
25. K. Račkienė, Chicago, UI.
26. Dr. A. Rakauskas, Chicago, III.
27. Kun. J. Simonaitis, Elizabeth, N. J.
28. Leonardas Šimutis, Chicago, III.
29. K. Sriubienė, Cicero, III.
30. S. Subatienė, Jamaica, L. I., N. Y.
31. Kun. J. švagždys, Montello, Mass.
32. J. Tamkevičius, Pittsburgh, Pa.
33. Kun. M. Urbonas, DuBois, Pa.
34. Kun. J. Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
35. Konstantas Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
36. Anastazas Valančius, Cicero, UI.
37. Kun. E. Vasiliauskas, Homestead, Pa.
38. K. Vencius, Lawrence, Mass.
39. K. Vilniškis, Brooklyn, N. Y.
40. A. J. Žvirblis, Chicago, UI.
Iš šių kandidatų kongresas išrinks devynis asme

nis į Federacijos centro valdybą.
A. L. R. K. Federacijos kongresas šiemet įvyksta 

rugpiūčio 21, 22 ir 23 dd., Cleveland, Ohio, Šv. Jurgio 
parap. salėj, kurioj klebonauja gerb. kun. Vilkutaitis. 
Kongreso reikalais reikia kreiptis į rengimo komisi
jos pirmininkę Oną G. Mihelich, 1200 Addison Rd., 
Cleveland, Ohio.

Visais Federacijos reikalais reikia kreiptis į Fe
deracijas sekretoriatą, 2334 So. Oakley Avė., Chica
go, III. Būt gerai, kad kolonijos išanksto praneštų 
kiek atstovų prisius į kongresą.

Federacijos Sekr.
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Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

norinčiais pasitaisyti, rūs
čiais žodžiais bausdavo 
užkietėjusius nedorybėje, 
ypač fariziejus, kurie iš 
viršaus norėjo pasirodyti 
dievobaimingais, dažnai 
išmetinėdavo jiems nedo
rybes, .vadindavo juos: 
veidmainiais, aklais va
dais, iškošiančiais uodą, 
prarijančiais kupranuga
rį”, daug kartų šaukė: 
“Bėda jums, Rašto moky
tieji! — “Bėda jums, jog 
esate panašūs į pabaltin
tus grabus, kurie iš vir
šaus rodosi žmonėms gra
žūs, vidui gi pilni yra nu
mirėlių kaulų ir visokios 
biaurybės”... ‘Žalčiai, drie- 

kaip išbėgsite 
nuo pragaro teismo ?” 
(Mat. 23,13—33).

Žinojna tokie aštrūs Kri- 
Sa- staus priekaištai, daromi 
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Kristus skelbdamas žy
dams savo šventą mokslą, 
sakės esąs Dievo Sūnus, 
viso pasaulio Išganytojas, 
pažadėtasis dar Adomui ir 
Jievai ir Pranašų apsaky- 
tasai Mesijas. Bet daug 
žydų, matydami pranašys
tes apie Mesijo garbę, taip 
jas suprato, kad jis būsiąs 
galingas valdovas, išliuo- 
suosiąs žydus iš po Rymie
čių jungo; negalėjo todėl 
įtikėti į vargdienį Mokyto
ją iš Nazareto. Girdėdami 
Jo stebėtiną mokslą, regė
dami Jo stebuklus, nekar
tą svyruodami klausė: ‘Ar 
tu esi Mesijas?’ Vieną sy
kį apstoję Kristų tarė
Jam: “Iki kolei laikysi žlių veisle, 
mūsų dvasias abejonėje? 
Jei tu esi Kristus, pasakyk 
mums aiškiai.” O kuomet

•Jėzus atsakė jiems: “I 
kau jums ir netikite, dar-' žydams, juos suerzino, gu
bai, kuriuos aš darau Tė-j 
vo vardan, tie duoda apie 
mane liudijimą;” ir kada! 
pradėjęs sakyti apie savoj 
dievystę, pridėjo: “Aš iri 
Tėvas vienas, esava; žydai 
tada paėmė akmenis, idant 
Jį užmuštų... dėl piktžo
džiavimo,” jogei būdamas 
žmogus darąs pats savę 
Dievu (Jon. X, 24—23).

Be to, Jėzus malonus su j 
didžiausiais nusidėjėliais,

kėlė apmaudą, todėl jie 
nutarė Jį nusikratyti, kurs 
išmetinėjo jiems jų veid- 
mainybes. Tad sugavę Jė
zų prikankino ir nužudė. 
Šiuomi sykių kalbėsime, 
kaip Kristus “kentėjo prie 
Poncijaus Piloto”.

Jėzus Kristus jau trečius 
metus vaikščiojo po Pales
tiną, mokydamas žmones. 
Prieš Velykų šventes tarė 
savo mokiniams: “Žinote,

LDS. Kuopų Susirinkimai
WATEBBUR-Y, CONN.-

Rugp. 26 d., .1 vai. po pietų, 
įvyks LDS. 5 kuopos susirinki
mas senos mokyklos kambary, 
Congress Avė. Ateikite visi.

tų visi nariai ir bent po vieną 
naują atsivestų prirašyti prie mū
sų brangios organizacijos.

NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugp. 26 dieną, 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei

NEW HAVEN. CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį rugp. 26, 
1 valandą po pietų, bažnyti
nėj svetainėj 339 Green St. Kvie 
šiame narius (es) ateiti. Gera pro
ga užsimokėti duokles.

kad už dviejų dienų bus 
Velykos ir žmogaus Sūnus 
bus ifcduotąą idant būtų 
nukry ž i u o t a s”. (Mat 
XXVI, ?). įr su savo mo
kiniais nuėjo Jeruzalėn. 
‘Tuomet susirinko vyriau

sieji kunigai ir žmonių vy
resnieji kiemąn vyriausio
jo kunigo, kur vądinosį 
Kajipas, ir tarėsi sugauti 
Jėzų ir užmušti. Tarėsi, 
kad ne šventoje dienoje 
kad kartais nekiltų tarp 
žmonių sumišimas. (Mat. 
26); ne per Velykas, kuo
met susirenka Jeruzalėn 
“vyrai dievobaimingi iš 
visų giminių, kurios yra 
po dangumi.” (Ap. D. 5,) 
Mat žydai žinojo, kad Kri
stus daugeliui žmonių bu
vo padaręs gerą: tam akis 
ir ausis išgydė, tam sūnų, 
tam dukterį pagydė... gali 
tad už Jį užsistoti, gali 
kilti tarp žmonių sumiši
mas, tada mus Rymiečiai 
gali apkaltinti. Jiems taip 
besitariant, nuėjo vienas 
iš dvylikos Jėzaus moki
nių, kurs vadinosi Judas 
Iskarijotas, jų susirinki- 
man ir tarė: “Ką norite 
man duoti ir aš Jį jums iš
duosiu?” Žydai nudžiugę, 
nutarė užmokėti — pasky
rė Judui trisdešimtis sida
brinių kiek anais laikais 
mokėdavo už menkiausį 
vergą. “Ir nuo to laiko ieš
kojo progos idant Jį iš
duotų.” (Mat.)

Tolimesni įvykiai Kris
taus kančios, kaip Jis val
gė su savo mokiniais Pas
kutinę Vakarienę, kaip po 
vakarienės nuėjo Alyvų 
kalnan, kur buvo sugau
tas, paskui11 vedžiotas pas 
teisėjus ir galutinai Pon 
cijaus Piloto nuteistas 
mirti ant kryžiaus, manau 
visiems yra gerai žinoma 
ir nematau reikalo smulk
meniškai to įvykio aprašy
ti. x

Kadangi žydai tais lai

■ 

VILNIAUS VAIVADIJOS 
SKOLOS
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jog jis 
kaltės, 
turėtų

neken-

KARAS!
20-to Amžiaus Karas ant Žemės, Ore ir Jūrose

Durtuvu grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artile
rijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės 
vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ja premi
ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
(God, have merey on us!)

400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai. Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 
Pinigines perlaidas (money order) ir savo adresus siųskit:

“Darbininkas”
366 W. Broadvvay — So. Boston, Mass.

kais buvo po Romos vals
tybės valdžia ir kadangi 
be Romos valdžios leidimo 
jiems nebuvo valia ką nors 
nuteisti mirtim ir nužudy
ti, tad jie sugavę Kristų 
nuvedė Jį pas Poncijų Pi
lotą, Romos gubernatorių. 
Nerasdami jokios kaltės, 
dėl kurios galėtų įskųsti 
Kristų Romos valdžiai, 
kad išgauti jos leidimą 
Kristą nužudyti, žydai 
šaukė, kad Kristus vadi
nąs sayę žydų karalium, o 
jie girdi nenori karaliaus, 
nes jie turį valdovą Romos 
ciesorių ir grasino Pilotui 
įskųsią jį ciesoriui, jeigu 
nenuteis Kristų nužudyti. 
Pilotas pabūgęs grasinimų 
pasirašo mirties sprendi
mą, nors atvirai pripažino 
prieš žydų minią, 
nesuranda jokios 
dėl kurios Kristus 
būti nužudytas.

Žydai labiausiai
tė Kristaus dėlto, kad Jis 
atvirai sakė esąs Dievo 
Sūnus, žadėtas ir pranašų 
apsakytas Mesijas, pasau
lio išgelbėtojas, o vienok 
neparodė ir nedavė žy
dams jokios vilties, kaip 
jie tikėjosi, būti pasaulio 
valdovais. Todėl žydai ap
šaukė Jėzų piktžodžiąuto- 
ju, nes girdi būdamas 
žmogum, vadinąs savę 
Dievu.

Paviršium žiūrint, galė
tų rodytis, kad; žydų nuož
mumas išrinko Išganyto
jui skaudžiausį ir labiau
siai pažeminantį mirties 
būdą, nors pagal žydų į- 
statymą už piktžodžiavi
mą užmušdaverakmenimis, 
vienok žydai- ’ reikalavo 
Kristų nukryžiuoti; jie 
tiek kartų su įnirtimu šau
kė Pilotui: “Nukryžiuok, 
nukryžiuok jį” (Luk. 23 — 
21). Bet ištikrųjų taip elg
damiesi, nežinojo, ką ir 
dėlko taip daro; nesusi
prato, kad tliip jie patys 
prisideda, prie išpildymo nuodėmę buvo patekę, tai
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Amerikos Lietuvių Mokslo
ŠVENČ. MARIJOS KOLEGIJA

arba 
MARIANAPOLIS 
Thompson, Connecticut.

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama 
bernaičiams, turi Connecticut valstybines teises.

Mokslo ir auklėjimo kursas astuoni metai:
Keturi Metai High School —

Keturi Metai College. *

TIKYBA ŽURNALISTIKA ISTORIJA LITERATŪRA
POLITIKA SOCIOLOGIJA GEOGRAFIJA MUZIKA

KALBOS: ritosoriJA\ PRIGIMTIS: MATRMATIKA:

LUgrUVIŲ LOGIKA ANATOMIJA ALGEBRA
ANGLŲ KRITIKA BIOLOGIJA GBSMKTRUA
LOTYNŲ ONTOLOGIJA ASTRONOMIJA Trigonometrija
GRAIKŲ KOSMOLOGIJA CHEMIJA
PRANCŪZŲ PSICHOLOGIJA FIZIKA MtNAS:

TEODICĖJA 
FILOSOFUOS ISTORIJA '

GRA2BYLYBE 
DRAMATEKA.

Visais informacijų reikalais kreiptis:

KOLEGIJOS KUNIGAS DIREKTORIUS,
Marianapolis, '

THOMPSON,CONNECTICUT.
------- i--------------------------- j--- ,------ < i

juk tai jau čia ne žmogaus protui 
spręsti ir išaiškinti. Vie-

Dievo ištarmės;
dar pranašai skelbė ir 
pats Kristus pasakė iš an- nok mes galime spėlioti ir 
ksto savo -mokiniams, ko
kia mirčia Jis mirs. Evan
gelija aprašiusi Jo kančią 
•ir mirtį, aiškiai liudija, 
kad visa tai atsitiko — 
“kad išsipildytų Jėzaus žo
džiai kuriuos pasakė, pa
žymėdamas, kokia mirtimi 
turėjo mirti”. (Jon. XVIII,
32).

Taip, kryžiaus mirtis Pa
ties Dievo buvo išrinkta, 
nes per kryžių Kristus tu
rėjo atpirkti šį pasaulį. 
Berods istorija mūsų Iš
ganytojo kruvinos.kančios 
prie Poncijaus Piloto vi
siems yra žinoma.

Kodėl Dievas išrinko to
kį, o ne kitokį mirties bū
dą ir priemonę savo Sūnui 
Jėzui Kristui atvaduoti 
žmones iš piktos dvasios 
■nelaisvės, į kurią jie per

dasiprotėti ir galutinai su5 
prasti, kaip biauri turi bū
ti nuodėme Dievo aky vaiz
do je, kaip brangi yra Die- 

[ vui žmogaus siela, kuri lie
ka nuodėmės sužeista ir 
kaip menkos vertės yra 
žmogaus kūnas, kuris nuo
dėmes pildo ir sielą sužei
džia. Jeigu Kristus savo 

1 Švenčiausią kūną davė 
taip žiauriai kankinti ir 
išniekinti, tad ko vertas 
gali būti mūsų kūnas, ku
riam mes dažnai pataikau
dami ir patenkindami jo 
užgaidas, pildome bjaurias 
nuodėmes ir rūstiname 
Dievą.

I
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(Bus daugiau)
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju paramos.

Visi garsinkitSs “Darbininke”.

Įstaigos
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA

Chicago, Ulinois.
Akademija, vedama Lietuvaičių Seserų Kaži-, 

mieriečių, akredituota High School teisėmis.

MOKSLO KURSAI:
a) Tikyba,

Lietuvių Kalba - Istorija - Literatūra, 
Muzika (Instrumentaline ir Vokalinė).

b) Keturių Metų Kursas:
GAMTOTYROS, 
VISUOMENĖS, 
KOMERCIJOS, 
DAILĖS ir MENO 
NAMŲ RUOŠOS.

c) Dviejų Metų Kursas:
Praktiškas Ofiso Darbas.

Akademijoje gyvuoja sios draugijos: 
Dvasinio Pasitarimo Ratelis, 

Saldž. Jėzaus Širdies Sąjunga, 
Mažosios Gėlelės Ratelis,

Šv. Kazimiero Akademijos Vytės, 
Sodalietės, . .

STUDENTŲ ORGANIZACIJOS KUOPA, 
Atletikos Draugija, 

Komercijos Kliubas ir.
Šv. Cecilijos Muzikos Skyrius.

Visais informacįjų reikalais kreiptis:
AKADEMIJOS SESUO DIREKTORĖ,

2601 West Marąuette Road, Chicago, Ulinois.

ŠV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJA
Pittsburgh, Pennsylvania.

AKADEMIJA,

Vedama Lietuvaičių Seserų Pranciškiečių, 
naudojasi Pennsylvanijos valstybinėmis teisėmis. 
Mokykla teikia keturių metų mokslo ir auklėjimo 
kursą, papildintą specialėmis pamokomis —

MUZIKOJE,

PAIŠYBOJE ir

KOMERCIJOJE.

Priimamos mergaitės, kaip norinčios ruoštis 
vienuolėmis, taip ir šeimyniniam gyvenimui.

Akademija randasi puikioje kalnuotoje 
Pįttsburgh’o apylinkėje.

Visais"reikalais reikia kreiptis: '

AKADEMIJOS SESUO DIREKTORĘ
Mt Providence, R. D. 9,

< į* . ". ’ 'f. • ■

South Hills, Pittsburgh, Pa.

Dabartiniu laiku Lenki
joje projektuojama įsisko
linusių ūkininkų būklės 
pagerinimo įstatymas.

Taip pat žada būti išleis
tas įstatymas ir apie senų 
mokesčių mokėjimo prail
ginimą. Šia proga įdomu 
prisiminti, kad Vilniaus 
vaivadijos ūkininkai yra 
vien tik vyrausybės įstai
goms įsiskolinę 14 milijo
nų zlotų, neskaitant skolų 
privačioms įstaikoms, ku
rių yra apie 25 milijonai 
zlotų. Tuo būdu, Vilniaus 
vaivadijoje ūkininkai turi 
skolos 39 milijonus zlotų. 
Tas skolas jiems grąžinti 
beveik neįmanoma. Dabar
tinės sunkios sąlygos ūki
ninkus privertė skolų ne
mokėti. Kai prieš kelerius 
metus ūkininkai skolinosi, 
tai ekonominio krizio ten 
dar nebuvo. Vėliau, kai jis 
atėjo ir diena dienon ėmė 
stiprėti, nejučioms pasko
lintieji pinigai išėjo ir ne
beliko jokios vilties ,kad 
greitu laiku, kokiu nors 
būdu, galima bus tas sko
las grąžinti, Lenkų spauda 
vyriausybei nurodinė j a, 
kad jau senai laikas susi
rūpinti sodžiaus likimu, 
kuris pergyvena nepapras
tai sunkius bado laikus.

Savaime suprantama, 
kad šiandien Vilniaus kra
što sodžius gelbėti yra la
bai sunku, nes ten, kaip 
žinome, siaučia žiaurus 
badas. Žmonės neturi pini
gų net mokesčius sumokė
ti, o tuo tarpu jiems prieš 
akis dar stovi 39 milijonai 
skolos.

Vilniaus krašto įsiskoli
nimas yra nenormalus. 
Ten įsiskolinę ūkininkai, 
įsiskolinusios savivaldy
bės, įsiskolinę miestai ir 
niekas neturi pinigų net 
svarbausiems reikalams. 
Visi nesuveda galu su ga
lais, o vis ieško naujų pa
skolų, tik žinoma, niekas 
dabar neskolina.

I

•

ĮVAIRIOS ŽINIOS

—Mūsų tautos didvyris 
kap. Darius tarnaudamas 
Lietuvos aviacijoje buvo 
didelis sporto mėgėjas. Jis 
Kaune įkūrė keletą sporto 
organizacijų. Vienai jų — 
Lietuvos fizinio lavinimo
si sąjungai — jis pradžiai 
buvo paskolinęs net 5000 
litų. Sąjunga davė Dariui 
tai sumai vekselius. Vie
nus vekselius Darius išsi
vežė Amerikon, o kitus pa
liko Lietuvoje. Dabar są
junga Dariaus giminėms 
nori grąžinti didvyrio duo
tą paskola, tačiau neran
da 2000 litų sumai vekse
lių. Kur jie yra tuo tarpu 
dar neišaiškinta. Manoma, 
kad gal Darius, skrisda
mas Lietuvon, vekselius 
pasiėmė su savimi, ir per 
“Lituanikos” katastrofą 
jie kur nors žuvo.

Tsb.
SKLKSKITE 8VH84

Perskaitę “Darbininką” nen» 
meskite, bet duokite kitiem* 
skaityti. Tokiu būdu rupaiin- 
disite kitus su “Darbininku” ir
L. D. 8. ir atremaite mūsą Idė
jos prietą propagandą.



tradienis, Rugpiūčio 21, I$34. DARBININ K A S
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Rytinių Valstybių Žinios
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Waterbury, Conn.
EXTRA! EXTRA!! 

EXTRA!!!
Vyrai — waterburiečiai 

jums paseksiu linksmą pa
saką — naujieną... Švento 
Juozapo par. Bowling Al
leys už savaitės atsidaro 
ir pilnoje savo galėję pra
deda veikti. Vedėjas Jenas 
Kairys ir įsteigėjas klebo
nas kunigas J. Valantiejus 
Jaukia jūsų ir nuoširdžiai 
i iš visus kviečia ir lietu- v”
vius vyrus — vaikinus — 
jaunimą ir merginas —lie
tuvaites... vienu žodžiu vi- 
s?s, nes mes norime jums 
išūkr- suteikti progos la
vintis sveikatoje. Jeigu 
norite ilgai ir laimingai su 
šviesiu veidu ir linksma

71
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Telefonas:
STagg 2-5043

75 Statė Street 
BOSTON

(BIELIAUSKAS)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Iklal įrengtos dvi koplyčios duo- 

įĮttamos mylimiems pašarvoti <Jo- 
Į tanai. Nuliūdimo valandoj kreip- 
IkitCs pas mus. Patarnavimas yra 
I attik rinta» ir nS prieinamą kalną.

C

Vasara 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

ĮSIGYK sau namus
* 1

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių, namų: di
delių., mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradini ĮMOKĖ- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuvių Skyriaus Vedėjas 

< 1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

širdimi gyventi, pratinkis 
I owlyti. Kurie sveikiausi 
lietuviai visame Waterbu- 
ryj? O gi visi bei visos, 
kurie bowlina..., man teko 
tai senai jau patėmyti. Už 
tat prisirašyk tuojaus prie 
bowling ratelių. Jeigu pr;- 
klausai prie vyčių, studen
tų, Švento Vardo Draugi
jos,_48 Klubo ar kokio nors 
kito klubo, tai prisirašyk 
ir eik visą šią žiemą bow- 
lyti, o pamatysi, kad ne
reikės šią žiemą lankytis 
pas daktarus. Aš žinau, 
kad gal kiek ir sugadinsiu 
daktaram Aukštakalniam 
profesiją — “biznį”, bet 
jiemdviem atsiras ligonių, 
nes Waterburyj labai daug 
yra tokių, kurie nebowlina 
ir nenori nei pradėti, o pa
skui teiraujasi pas gydy
tojus, “kodėl man vidu
riai skauda” ar kitokias 
panašiais skundais.

Vyrai — merginos lie
tuviai vėl kartoju: klebo
nas ir vedėjas Jonas Kai
rys jus visus be jokios iš
imties nuoširdžiai kviečia 
į bowling alleys... kitais 
žodžiais kviečia jus ilgai, 
sveikai ir linksmai gyven
ti. Kodėl mūsų sveikiausi 
žmonės, mokyčiausi lietu
viai (pavyzdžiui daktarai 
Aukštakalniai, dentistai, 
kunigai, advokatai, šerifai 
—detektyvai, vaistininkai 
ir t. t.) bowlina kuodaž- 
niausiai? Jie nori ilgai, 

j linksmai, lietuviškai gy
venti... ir žinoma nori pa
remti savo katalikišką lie
tuvišką parapiją. Tai pa- 
čarykme “date”ą švento 
Juozapo Bowling Alleys, 
o aš ten ir jus matysiu, 
nes aš irgi noriu ilgai gy
venti.

Kun. Juozapas Valantiejus, Šv. ‘Juozapo lietuvių parapijos (Waterbury, 
Conn.) klebonas, žymus spaudos rėmėjas, šių metų rugsėjo 16 d., jo parapijie
čiai rengia vakarienę, save gerbiamą ir mylimą kleboną pagerbti jo 20 metų 
kunigavimo ir 15 metų klebonavimo proga.

Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS, RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves-| 
tuvčms, Krikštynoms ir viso- | 

kiems pokyliams.

1
2

INOTARY
PUBLIC

IMATTHEW P. BAILAS

ir Gauronskas ir aldermo- 
nas Jonas Bendleris. Daly
vavo ir komp. Aleksis, ku
nigas Kripas ir kiti žymūs 
asmenys. Komisija ir ku
nigas Gauronskas karštai 
dėkoja gerbiamiems Bla
žiams,, kurie turėdami to
kią didelę, gražią ir pažan
gią farmą nepagailėjo jos 
sodo ir laukų bei trobesių 
paskolinti vienai dienai. Tr 
garbė tai draugijai (vyrų) 
kuri šiomis dienomis ‘by- 
tina’ moterų Švento Vardo 
Draugiją.

Be to ši draugija varo 
gražų spaudos darbą ir at
skirame jųjų Holy Name 
Bulletin’e ir anglų laikraš
čio skiltyse ‘Waterbury 
Democrat’. Be to jie visi 
eina prie Šv. Komunijos 
kas mėnuo... tai vietiniam 
vadui kunigui Gauronsku! 
ir komisijai garbė, o dau
giausiai gal tėvui Misijo- 
nieriui kunigui Bružikui, 
kuris tą draugiją suorga
nizavo! Švento Vardo du
jos nariai laikykitės! gal 
kiti juokiasi ir šypsosi iš 
jūsų mėnesinės Komuni
jos, bet atminkite vieną, 
jūs už tai amžinai būsite 
laimingi, nes Komunija 
geriausiai apgina mus ir 
apsaugo nuo kasdieninių 
pagundų.

Visi jaunikaičiai, kurie 
nori ( ir žinoma visi turė
tų norėti) būti geresniais 
Viešpaties Jėzaus priete- 
liais rašykitės prie šios 
draugijos.

Švento Vardo Draugijos 
Išvažiavimas

Užpereitą sekmad i e n į, 
iugpiūčio 12 d., įvyko me
tinis Šv. Vardo (vyrų) 
draugijos išvažiavi m a s 
Blažio farmoj prie Lake 
Winnemaug, netoli Wa« 
terbury!io. Išvažiavimas 
buvo sėkmingas, nors ir 
lyjo. Dalyvavo daug suau
gusiųjų ir Waterbury’io 
jaunimo. Blažio farma di
delė ir visiems buvo užtek- 

i tinai vietos įvairiems žais- 
įlams, aiškiai matyti visą 
sporto — olimpiados prog
ramą, kurią gražiausiai at 

, liko jaunimas ir kaikurie 
iš senesniųjų.

Laimėjusieji gavo dova
nas. Kai pradėjo lyti, tai 
koTnisija gudriai parūpino 
didelį audeklą, po kuriuo 
visi sulindo ir juokėsi iš 
lietaus. Be to, du “armo- 
n i štai’ lietuviai paįvairino 
programą su linksmom 
polkomis ir dainelėmis. 
Daug garbės užsitarnavo 
komisija, kuri taip stro
piai šiame išvažiavime pa- 
Efdarbavo.

Teisėjais bėgimų — šo
kimų — ir tt. buvo kuni- |ir kad tenai sveika gyven- 

j gai Valantiejusr Ražaitis įti-ramu, patogu mėkytis.

• v •

Sugrįžo Atostogoms
Studentai Urbonas, Vil

činskas, broliai Ignotai iš 
Marianapolio Kolegijos, 
Thompson, Conn. O jeigu 
pažiūrėsi į jų veidus, tai 
tuojas sužinosi, kad jie vi
si lanko Lietuvių Kolegiją | I v w * _•   • «

>
Sugrįžo ir studentas — 

klierikas Vincas Saukas iš 
Švento Bernardo Semina
rijos, Rochester’io, New 
York. Vincas gerai atrodo 
ir per vasarą, kaip per pe
reitas vasaras, dirba kata
likiškose kapinėse. Jisai 
neužilgo, jeigu neklystu, 
už dviejų trumpų metelių 
bus kunigas.

Juozas Aleksandra v i- 
čius (senas expertas—bas- 
ketballininkaš) sugrįžo iš 
Clevelando, Ohio, kur jisai 
turi gerą darbą prie RKO 
Teatro kaip vedėjas. Tisai 
pasakoja, kad ten jam se
kasi. Jis yra jaunas vyru
kas. Tik, Juozai, buk gud
rus, ųupirk visus RKO te
atrus. Jo geras draugas ir
gi nepaprastas expertas — 
basketballininkas (tokiu 
buvo expertu, kad net Ri- 
pley parašė apie jį kai bu
vo Washington College, 
Maryland, kur jis mokino
si). ‘Believe it or not’, Sta
sys Giraitis iš Hartford’o 
irgi veda RKO vieną teat
rą. Mįttyt lietuviai visur 
savo gabumais pasižymi... 
tik dar kaip sakiau mes 
neturime lietuviškų mili
jonierių, bet už kokių me
tų ir jų bus.

Cleveland, Ohio dirba matter with Quassa- 
broliai Dulskiai, buvę pen- paug? Bet kur tau! Tą 
ki broliai waterburiečiai ir; kau jum į§ pavydo, nes ir 
geriausiai bowlindavo ir a§ buvau sykį Atlantic Ci- 
sudarydavo “broliją Ratelį ty ir žinau gerai, kad ten 
- tymą” iš penkių narių, atostogauti užsimoka. Tik 
Yra ten Clevelande ir kitų gaila, kad visi lietuviai ne- 
waterburiečių lietuvių, bet1 
aš per jaunas buvau su 
jais susipažinti... T 
žadu, kad kuomet su jais' Waterbury’o geri, net

totą tūkstantinę. Gerai Pe
trai, džiaugiamės, nes ma
tom, kad iš tavęs ir bus 
tas pirmutinis lietuviškas 
milijonierius. Bet nepavy
dėk savo broliams lietu
viams ... pasakyk' savo pa
slaptį ... kaip ją išlaimė- 
jai? Kitą savaitę, jeigu 
Petras pasakys, tai ir aš 
jums pasakysiu... Manau 
jisai laimėjo dėlto, kad 
gražiai chore ir vyčiuose 
darbuojasi ir visuose pa
rengimuose pasirodo ir 
gražiai lietuviškai kalba. 
O gal ir jo gražus raudo
nas veidas arba darbas 
prie New York, New Ha- 
ven & Hartford Railroad 
Kompanijos jam padeda? 
O gal dėlto, kad jisai buvo 
operetėse ‘leading man’ 
arba vyčių basketballinin- 
kų vedėju? Kitą savaitę 
tikrai nuo jo sužinosiu ir 
kaip jau sakiau jums iš
duosiu paslaptį.

Kuomet nauji jaunuoliai 
pas mus atvažiavo atosto
gas praleisti, tai kiti išva
žiavo... iš išvažiavusių yra 
šerifas Jenušaitis su savo 
šeimyna ir Antanas Zub- 

■ ras (A & P Kompanijos 
vedėjas) išvažiavo į At
lantic City! O vyrai wht’s

gali ten vykti atostogoms. 
Visgi mes pasigedome

bet pri- į šerifo ir Antano, nes jie-

susipažinsiu, tai ir apie, geriausių lietuvių kata- 
x mes turįme įr jais

mes visi didžiuojamės.
Anglų laikraštis Water- 

bury Democrat Spėja, buk 
šerifas ten nuvyko politi
kos atostogų atlikti ir nu
sikratyti tų visokių politi-

juos šiokį - tekį straipsne-1 
lį parašysiu.

Petras Lazdauskas tokį! 
giliuką turėjo, kad aną' 
dieną prieš pat Žolinę iš-j 
laimėjo Treasury Balance 
gražią, apvalią, dar nevar-į

škų, bet šerifo darbų. Ko
dėl Antanas ten vyko, tai 
ąišku... jisai dirba prie At- 
lantic and Pacific Kompa
nijos. Tai jis dirbdamas a- 
tostogauja. Jisai šią vasa
rą prie Atlantic atostogau
ja, o kitą vasarą prie Paci
fic. Ar ne taip Antanai? 
Rodos ir pats taip man 
kartą sakei. Visgi parva
žiuokite sveiki, nes bow- 
ling alleys atsidaro ir ju
du kaip ištikimiausi Šven
to Juozapo parapijos bow- 
leriai turėsite “plenty” šią 
žiemą kompeticijos, nes 
jau nerimauja abu dakta
rai Aukštakalniai, dentis- 
tas Selenas, detektyvas 
leitenantas Matas Balanda 
ir visi kunigai.

Gertrūda Miknaičiūtė 
išvyko visai į kitą pusę sa
vo atostogas praleisti bū
tent, Ashbury Park, New 
Jersey. Gertrūda yra gera 
Bridge player ir kai netin
gi, tai dirba labai augšto- 
je vietoje City Court, Wa- 
terbury kaip raštininkė. 
Tik mums rūpi ar Gertrū
dos fordukas jai išsilai
kys, kad galėtų sugrįžti į 
VVaterbury? Abejonė kyla, 
nes fordukas gali jai daug 
šposų iškrėsti... kaip pavy
zdžiui aną sykį ji negalėjo 
net savo tikruoju raktu jo 
durų atidaryti. Su tokiais 
fordukais, atsargiai. Gert,

Taipgi išrinkta keletą dar
bininkų.

Kitas susirinkimas įvy
ko rugpiūčio 17 d. šiame 
susirinkime išklausyta ra
portai komisijos. Pasiro
dė, kad jau viskas sutvar
kyta ir prirengta.

Karnivalas įvyks ant pa- 
iapijos žemės 41 ir 53 Ca- 
pitol Avė.

Taigi vietos ir apylinkių 
lietuviai į šį karnivalą 
gausiai ateikime ir parem
kime mūsų jaunimo darbą, 
o tuo pačiu paremsime ir 
parapiją ir mokyklą.

Mūsų klebonas kun. J. 
Ambotas, kuris jaunimą 
taip labai myli, jam vado
vauti pavedė jaunesniam 
kunigui. Kun. Ambotas tą 
visą darbą prižiūrės.

Taigi nepamirškime nei 
dienos, nei valandos. - Visi 
dalyvaukime.

SUSIRINKIMAS

HARTFORD, CONN.
Karnivalas

Rugpiūčio 23 — 24 ir 25 
dd. įvyks Šv. Trejybės pa
rapijos karnivalas parapi
jos ir mokyklos naudai. 
Prieš pradėsiant karnivalą 
miesto gatvėse įvyks pa
radas. Karnivalas vaka
rais prasidės 7 valandą.

Karnivalas rengiamas 
Šv. Trejybės parapijos vy
lų, moterų ir jaunų vyrų 
klubų sumanymu ir pasi
darbavimu. Tų klubų or
ganizatorium buvo kun. E. 
Gradeckis.

Prie jaunimo klubo pri
klauso beveik visas Šv. 
Trejybės jaunimas. Tas 
jaunimas stoja darban. 
Mes turime paremti jauni
mą, kuris darbuojasi mūsų 
parapijos naudai.

Kamivalo reikalu jau į- 
vyko du susirinkimai. Pir
mas susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 9 d. Tame susi
rinkime išrinkta Karriva- 
lo rengimo komisija, ku
rios pirm, yra kun. Ed. 
Gradeckis, pirm, pagelb. 
K. Ambotytė ir M. Kripas.

Rugpiūčio 26 d., įvyks 
paprastoje vietoje S. L. R. 
K. A. 89 kp. susirinkimas. 
Šis susirinkimas bus nepa
prastas tuo, kad jame bus 
svarstoma kaip paminėti 
kuopos 20 metų gyvavimo 
sukaktuves.

Jau yra rengiamas ba
lius rugsėjo 22 d., parapi
jos svetainėje. Yra užkvie
stos visos šios kolonijos 
draugijos ir kuopos daly
vauti.

Šiame susirinkime bus 
renkamos komisijos — 
darbininkai.

Kviečia kuopos valdyba

LIETUVOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIS 

IŠVYKO Į MASKVĄ

Liepos 31 dieną Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris 
Stasys Lozoraitis, Sovietų 
Rusijos užsienių reikalų 
komisaro Maksimo Litvi- 
novo pakviestas, išvyko ; 
Maskvą. Kartu su minis- 
teriu išvažiavo ir Lietuvos 
atstovas Maskvoje Jurgis 
Baltrušaitis ir Sovietų Ru
sijos pasiuntinys Kaune 
Karskis. Lozoraitis Mask
voje su Litvinovu svarstys 
Rytų Europos taikos pak
to klausimą ir praneš Lie< 
tuvos vyriausybės nusista
tymą jų atžvilgiu. Gal būt, 
kad šiame m misterių pasi
tarime bus paliestas ir 
Baltijos valstybų sąjungos 
klausimas. Kaip žinome, 
Sovietų Rusija šių metų 
pradžioje buvo pasiūliusi 
garantuoti Baltijos valsty
bių pepriklausomybę.

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

Marė: ‘'Puiku, Robertai, po 
kelių metų mes galėsime skristi 
į Londoną per pusvalandį”.

Robertas: “Bet tau vis reikės 
dviejų valandų pasiruošti”. (Juo- 
rnal Amusant Panai).

“Šis ponas visą laiką žiovau
ja”.

“Tai yra,-labai ne mandagu

(
1

šeimininkas”,“Bet jis yra 
(“Ulk”, Berlin).

j “Tamsta sakai, jis išvyko į ke- 
I lionę vandenynu * savo sveikatai 
taisyti! Kas gi jam!”.

“Persįdirbimas, bandymas už
sidirbti pakankamai pinigų kelio
nei vandenynu”. (“Amerioa’a 

, I Hnmor”), - ----------- .---------- ---—
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