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Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios Vaiku.

Vyskupas Ketteleris
t
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LIETUVOS ATSTOVU 
AMERIKAI SKIRIAMAS 

BIZAUSKAS

Lietuvoje kalbama, kad 
nauju pasiuntiniu ir įga
liotu ministeriu į Vašing
toną būsiąs paskirtas da
bartinis Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijos direk
torius Kazys Bizauskas. 
Ankščiau jis buvo Lietu
vos ministeriu Rygoje, 
Londone ir kitur. Diplo
matinėje tarnyboje Bizau
skas yra nuo pat Lietuvos 
įsikūrimo. Jis rusų laikais 
buvo gimnazijos mokyto
ju ir yra parašęs keletą 
knygų, vadovėlių.

ITALIJA PASIRAŠYS
SUTARTĮ SU PRANCŪ

ZIJA
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

*

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ SPALIŲ-OCTOBER, 9 D., 1934 M., No. 78.

Eucharistinio
♦

Išvakarėse
MUSŲ SOSTINE LIETUVIŲ KUNIGŲ 

PERMAINOS HARTFOR
DO DIECEZIJOJE

ARCHIMANDRITAS PE
RĖJO Į KATALIKŲ 

TIKĖJIMĄ

Išvakarėse
Suvažiavo Tūkstančiai

Maldininkų
Raudonieji Rengiasi Pulti

Milan, Italija — Spalių 6 
d., Italijos diktatorius Be- 
nitto Mussolini, praneša 
susirinkusiai Kate droš 
aikštėje 200,000 žmonių 
miniai, kad vieną iš svar
biausių sutarčių pastarai
siais metais, t. y. Italijos 
Prancūzijos sutartis bū
sianti pasirašyta pabaigo
je spalių mėnesio. Musso
lini savo kalboje šiai su
tarčiai reiškė didelės svar
bos ir reikšmės Europos 
tautų politikoje. •

KLAIPĖDOJE SUIMTI 
NIEKŠAI 

Išniekinę Karžygių Kapus

Klaipėda — Rūgs. 14 d., 
Elta. Klaipėdos krašto kri
minale policija išaiškino 
nusikaltėlius, barbariškai 
išniekinusius Klaipėd o s 
karžygių kapus, šiandien 
5 vai. ryto

suimti: stalius Edmund 
Finkbeiner iš Klaipė
dos, Duonelaičio g. Nr.
5, ir Bernhard Mikoleit, 
taip pat iš Klaipėdos, 
Kalnų g. Abu suimti 
prisipažino padarę tą 
sunkų nusikaltimą.

Jie išniekino karžygių ka
pus, išrovė kapo gėles, su
laužė šaulių ženklą, kuris 
buvo ant kapo, ir kėsinosi 
išversti paminklą, tuo tik
slu pasikasdami 90 centi
metrų po jo pamatais. Pas 
suimtuosius per kratą ras
ta kaltę įrodančios me
džiagos, rodančios jų užsi
mojimus ir kitiems nusi
kaltimams.

Abu suimtieji priklauso 
Naumano priešvalstybi
nei “Sovogo” partijai.

Suimtieji prisipažino prie 
savo niekšiškų darbų ir, 
tarp kitko, prie to, kad iš
kėlė nacionalsocialistų vė
liavą su svastika. Įvykis 
tiriamas. Rastoji nusikals, 
tama medžiaga aiškinama 
ir suimtieji tardomi.

SPALIŲ 11 “PULASKIO 
DIENA”

I

Ar aš sapnuosiu, ar budėsiu, 
Man Vilnius visados minty, 
Tarp Kalno Žaliojo griuvėsių 
Jausmai giliausi paslėpti.

Jau daugel šimtmečių ten teka 
Vingiuotas, neramus Nerys, 
Jo vandenų graudingą šneką 
Užgirsta lietuvio širdis.

Vai pasakyk, Nery gražusis,
Kokia bus Vilniaus ateitis:
Ar priešų sunaikintas žus jis,
Ar laisvės dienų pamatys?
— “Ne, jis nežus. Tai būt perkieta 
Lietuvio širdžiai išlaikyt!
Mes teiksim smūgį netikėtą
Ne šiandie — ryt, ne ryt — poryt! 

Perilgai mūs didikai snaudė — 
Ieškojo svetimų dievų — 
Paliko jie tik vieną liaudį 
Daboti kalbą mūs tėvų.

Bet šiandie liaudis ima viršų,— 
Ištikima ji tautai bus:
Lietuvos liaudis nepamiršo, 
Kad Vilnius tai sostinė mūs!”...

Kardinolo Pacelli, Šv. Te* 
vo atstovo pamokslu. Pa* 
maldos ir pamokslas bus 
transliuojamos per radio. 
Jungt. Valstybėse bus ga-* 
Įima girdėti nuo 9 vai. ry
to iki 10 vai.

Raudonieji, matydami 
tokią minią maldininkų iš 
viso pasaulio, neriasi iš 
kailio. Jie grasina puoli
mu. Bet maldininkai nenu
sigąstą. Komunistų fede* 
racija ir komunistų stu- 
dentų organizacija šaukia 
darbininkus į generalį 
streiką kaip protestą prieš 
valdžią, kad leido iškabin
ti Katalikų Bažnyčios vė
liavas. Generalį streiką 
skelbia trečiadienį, Eucha
ristinio Kongreso atidary
mo dienoje.

Visa spauda prieš komu-* 
nistus. Kariuomenė išsta
tyta prie viešųjų ir svar
besniųjų įstaigų namų.

Katalikai nenusigąstą 
nei socialistų, nei komuni
stų bombų, nei kitokių 
grasinimų, bet entuziastin
gai rengiasi pradėti viešą

Waterbury, Conn. —Šio
mis dienomis, tuojaus po 
40 vai. atlaidų, kun. Vin
cas Ražaitis ir kun. Bene
diktas Gauronskas, Šv. 
Juozapo par. vikarai ir 
kun. Edvardas Gradeckis, 
Šv. Trejybės par. (Hart
ford, Conn.) vikaras gavo 
naujus paskyrimus.

Kun. V. Ražaitis perkel
tas į Šv. Trejybės par. 
(Hartford, Conn.) vikaru, 

'kun. B. Gauronskas į Bri- 
dgeport, Conn. lietuvių pa
rapijoj pas kun. M. Pankų, 
kun. Edvardas Gradeckis 
perkeltas į ŠV. Juozapo 

i lietuvių par. vikaru.
Waterburiečiai žinoma, 

pasiges dviejų kunigų, ku
rie ištikimai tarnavo para
pijoje. Bet ir naujasis vi
karas kun. Gradeckis yra 
darbštus jaunimo vadas. 
Tikimės, ka|d visiems 
trims kunigams naujose 
vietose darbas seksis, to 
mes jiems linkime.

Kun. Gauronskas savo 
darbais pasižymėjo Šv. 
Vardo draugijoje ir darba
vosi Marijos Vaikelių ir 
Tretininkų, o kun. Ražai
tis gražiai darbavosi Vy
čiuose, Boy’s ir Girls 
Scout’s ir Alumnų draugi
jose.

Kun. Gradeckis labai 
gražiai darbavosi Hart
forde su jaunimu Vyčiuo
se, o pastaraisiais laikais 
Holy Trinity Guild ir kito
se jaunimo organizacijose. 
Jis yra Lithuanian Catho- 
lics’ organizacijos pirmi
ninkas.

Mes nuoširdžiai sveiki
name visus tris kunigus 
naujose vietose ir linkime 
tęsti gražų darbą jaunimo 
tarpe, kad jis būtų katali
kiškas ir lietuviškas. Žmo
nės savo vadams kuni
gams visame kame turėtų 
padėti.
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J. K.

Radikalų Sukili- 
Užgniąužtasma

500 žmonių užmušta;
1,100 sužeistų

. pažino prieškonstituci ji- 
niu. Tas, žinoma, suerzino 
žemė§ reformos dekreto 
rėmėjus. Taigi pereitą šeš- 

i tadienį prezidentas Com- 
Ipanys peskelbė, kad Kata- 
lonija atsiskiria nuo fede-

Madridas, Ispanija —Pe
reitos savaitės pabaigoje 
kilęs radikalų, socialistų 
ir komunistų, sukilimas 
Katalonijoj buvo nepasek ralės valdžios, 
mingas. Valstybės kariuo
menei pavyko numalšinti. 
Kovose pralieta daug krau 
jo. Apie 500 žmonių už
mušta; 1,100 sužeista ir a- 
pie 5,000 sukilėlių areštuo
ta.

Katalonijos raudonieji 
norėjo atsiskirti nuo fede- 
ralės valdžios. Jie tą aps
kritį paskelbė nepriklau
somu nuo Madrido. Kata
lonijos provincija sudaro 
šie miestai: Barcelona, Ta- 
rragona, Lerida ir Gerona.

Kadangi toji provincija 
yra industrijinė, tai radi
kalams buvo lengva su
kurstyti gyventojus sukil
ti, įrodynėdami, kad Kata- 
lonos provincija yra aukš
čiausiai pakilusi, ir kad ji 
viena be Madrido gali 
daug geriau tvarkytis.

Be to Katalonijos gene- 
ralitetas buvo išleidęs že
mės reformos įstatymą, 
kurį Federalė valdžia pri-

Bet radikalų užsimoji
mas tapo sutriuškintas ir 
sukilimo vadai areštuoti.

VOKIETIJOJ BANDO 
UGDYTI “TAUTINU 

BAŽNYČIĄ”

Amsterdam, Holandija, 
— Pranešama, kad Vokie
tijoj Nacių partijoj einąs 
bruzdėjimas su tikslu sus
kaldyti katalikus ir ati
traukti nuo Popiežiaus ir 
įsteigti taip vadinamą 
“Tautinę Vokiečių bažny
čią”. Dėl tokios nacių pa
imtos veikimo krypties; 
Vokietijos katalikai reiš-' 
kia rimto susirūpinimo, 
nes tą. naująjį judėjimą 
remia diktatorius Hitler. 
Bet kaip praeity visoki 
skizmatikai dingo, tai 
dings ir šis nacių judėji
mas.

SUSILAUKĖ 20-TO 
KŪDIKIO

$50. UŽ KARVES 
UODEGĄ

Gub. Joseph Ely išleido 
proklemaciją paskirdamas 
spalų U d. Massachusetts 
valstybėj, kaip “Pulaskio 
dieną.”

Chicago — Spalių 5 d., 
p-nia Rose Latorra susi
laukė 20-to kūdikio virš 9 
svarų mergaitės. Latorrų 
šeima skaitoma didžiausia 
italų šeima šioj šaly. Vy
riausia duktė yra 26 m•_irVisi vaikai yra gyvi 
sveiki. Tėvas turi 49 
amžiaus, o motina 44.

New York — Kun. Bar
nabas Skiuhushu, buvęs 
Rusų Orthodoksų bažny
čios Archimandritas ir se- 

’ kretorius Metropolito Apo
linaro rusų Šv. Kryžiaus 

' Katedros, Bronxe, perėjo 
į Katalikų Bažnyčią. Tas 
įvyko ' Šv. Pranciškaus 
Ksavier’o Kolegijos Alum- 
nų Sodalicijos Koplyčioje. 
Bažnyčion jį priėmė spe- 
cialė New Yorko Kardino- 

i lo Hayes delegacija su 
kun. J. Corbett S. J. prie
ky.

LAIVAS NUSKENDO — 
| TIK VIENAS IŠSIGEL- 
1 BĖJO

HAUPTMANN’O TEIS
MAS PRASIDĖS SPALIŲ 

VIENUOLIKTA D.

New York, — Teisėjas 
James M. Barrett, Bron- 
xe, paskyrė spalių 11 d., 
kaipo pradžią teismo, Bru
no Richard, Hauptmanno, 
kuris yra kaltinamas api
plėšime Lindbergho ir jo 
kūdikio pavogime.

Kadangi dar nepasisekė 
surinkti tikrų įrodymų, 
kad nelegaliai atvykęs 
šion šalin vokietys Haupt- 
manas pavogė Lindbergho 
kūdikį, kovo 1 d. 1932 m., 
tai jis kaltinamas tik plė
šime, nes pas jį rasta 
$14,500 tų pinigų, kuriuos 
Lindberghas per savo tar
pininką Dr. Condon “Jaf- 
sie” sumokėjęs nežino
miems plėšikams už kūdi
kio gražinimą.

Kaltinamojo advokatas 
James M. Fawcett prašė 
Teisėjo bylą nukelti nors 
60 dienų, kad jam būtų 
laiko pasiruošti gynimui, 
teisėjas atsisakė ir byla 
prasidės paskirtoje dieno
je.

Amsterdam — Spalių 5, 
Vokiečių laivas Wilden- 
fels viršininkai praneša, 
kad Belgijos laivas Char- 
les Jose, 551 tonų įtalpos, 
nuskendo 4- mylios nuo 
Haaks švyturio, laike aud
ros iš 10 jūreivių, tik vie
nas išgelbėtas.

Pittsfield, Mass. —Berk- 
shire County Komisionie- 
riai sutiko pripažinti $50.- 
00. atlyginimą, Mark Dru- 
m’ui iš Stockbridge už jo

JĖZUITAS IŠRADĖJAS

CIVILIS KARAS ISPANI
JOJ

Pranešama, kad Jėzui
tas klin. Lejay Zikarei Ob
servatorijos, Shanghai iš- 

Holstein veislės karvės uo- rado aparatą, su kuriuo 
degą, kurią šuo sukandžio-įgalima esą tiksliai numie 
jo. Drumm tvirtino, kad. moti gravitacijos intensy- 
$140.00 vertės karvė daug vumą. Apie minėtą išradi- 
vertės nustoję, netekdama mą nesenai buvo raportuo

ju. uodegos, nes nebegali nuo ta Prancūzijos Mokslo A- 
musių apsiginti.

Buenos Aires, Argentina
— Šiame mieste Eucharis
tinio Kongreso išvakarėse 
didžiausias judėjimas. Su
važiavo tūkstančiai maldi
ninkų iš viso pasaulio.

Namai, krautuvės ir į- 
vairios įstaigos papuoštos 
valstybinėmis ir Popie
žiaus vėliavomis.

Šimtai tūkstančių maldi
ninkų, nuėję į Palermo par 
ką, negalėjo atsigrožėti 
didžiuliu, 135 pėdų aukštu
mo kryžiumi. Visą laiką, 
su mažomis pertraukomis, 
oro bangomis leidžiama 
bažnytinė muzika ir giedo 
jimas.

Tūkstančiai maldininkų 
aplankė stebuklingą Pane
lės Švč. iš Lujano švento
vę. Tai Argentinos Lour- 
das.

Spalių 10 d. prasidės 32- 
rasis tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Kon
gresas prasidės iškilmin- į
gomis mišiomis ir J. E. Eucharistijos garbinimą.
— - - '■ -- - - * ----------- —

KUBOJE STREIKAS 
PLEČIASI

DIDELE VAGYSTE 
LENKIJOJE

Havana, Kuba — Unijų 
vadai duoda savo pasiža
dėjimus generalio streiko 
organizatoriams prisidėt; 
prie generalio išėjimo ; 
streiką. Tą generalį strei
ką pradėjo organizuoti ko
munistinių tendencijų uni
jos ir dabar jis gręsia a- 
pimti visą Kubą.

213 ĮVAIRIŲ SEKTŲ 
JUNGT. VALSTYBĖSE

Neramumai ir sukilimai 
išsiveržė įvairiose vietose 
Ispanijoje. Madrido gatvė
se eina mūšiai tarp sukilė
lių ir valdžios kareivių. 
Šiaurinėje Ispanijos daly
je, Catalonijoj sukilėliai— 
kairiosios frakcijos ir so
cialistai bandė atsiskirti 
nuo Ispanijos ir pasiskelb
ti nepriklausomais, bet 
valdžios kariuomenė nu
veikė sukilėlius ir užėmė 
Bąrceloną sukilėlių tvirto
vę, nors sukilėliai despera
tiškai kovėsi. Valdžios ka
riuomenė turėjo panaudo
ti net sunkiąsias kanuolės 
iki sukilėliai įveikė. Nors 
kariuomenė ir užėmė Bar- 
celoną, bet sukilimas dar 
buvo nenumalšintas, nes 
pranešta, kad apie 30,000 
ūkininkų, apsiginklavusių 
įvairiais pabūklais, mar- 
šuoja ant Barcelonos, bet
valdžios kariuomenė ir tas bert J. Mclvor 
pastangas sutriuškino.

H. Paul Douglass, savo 
veikale “Church Unity 
Movements in the United 
Statės”, kurį išleido “Ins
titute of Sočiai and Reli- 
gious Research” praneša, 
kad šiuo laiku Jungt. Vals
tybėse randasi net 213 į- 
vairiųtkrikščioniškų sektų. 
Tas aiškiai parodo, kas at
sitinka su atskilusiomis 
nuo tikrosios Katalikų Ba
žnyčios grupėmis — jos 
skaidosi ir skaidosi į smul
kesnes grupeles.

Varšuva, — Spalių 5 d., 
čia susekta didelė vagystė 
nesenai mirusio grafo Ja- 
cob Potockio paliktojo tur
to. Manoma, kad mažiau
siai 18,000,000 zlotų (apie 
$3,400,000) iš jo palikimo 
išvogta. Areštuotas Potoc
kio buvęs sekretorius ba
ronas Stanislaw Nolken, 
įsakyta ir prašyta Prancū
zijos vyriausybės, kad ji 
suimtų Alexander Rosen- 
berg, kuris su savo broliu 
Vladimiru buvo Potockio 
turto agentai užsieny. Jie 
kaltinami tos didžiulės va
gystės papyldyme.

Grafas Potockis yra na
rys garsios lenkų šeimy
nos. Mirė rūgs. 29 d. palik
damas apie 10,000,000 tur
to, kurį paskyrė kovai su 
džiova ir vėžiu.

BOSTONUI PASKIRTA 
$770,000.

KŪDIKIS GIMĘS MOTI
NAI MIRUS — GYVENA1

kademijai.

Federalė valdžia, suma-- 
žinimui bedarbių skai
čiaus, vėl paskyrė Bosto
nui, už spalių mėnesį^ 
$770,000. Tuos pinigus su
naudoti ERA administra
cija įvairiems darbų pro
jektams. Kitiems Mass. 
valstybės miestams už 
spalių mėnesį paskirta po 
šitiek: Cambridge $100,- 
000, Lawrence $95,000, 
Lynn $108,000, Eowell 
$95,000, Quincy 66,000, 
North' Adams 23,000, Pits- 

Į field $54,000, Worcester 
173,000,' Sprmgfield 140,-

Dr. Ro-[Fali River $112,000, Ha-1 
mirusiai vertuli $52,000, ir Brock- 

Iton $70,000.

Oakland, Cal., — Spalių 
5 d., čia įvyko nepapras
tas chirurgijos istorijoj į- 
vykis. Motina jau buvo 10 
minutų mirus nuo kraujo 
užpludimo ant smegęnų. 
kaip jai padaryta taip va* 
dinama caesarian operaci
ja ir kūdikis gydytojams 
pasisekė išgelbėti ir atgai
vinti ir dabar gyvena ir y- 
ra visai normalus. Minėtą j 000, New Bedford 90,000. 
operaciją atliko

Eilėn Lewis.
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SPALIŲ 9-SIOS MINEJI- dėjo perstatytas,, pradeda
> MAS SO. BOSTONE
-Sekmadienį, spalių 7 d.. 

2 vai. po pietų, Municipal 
Buildinge’o salėje, įvyko 
Šv. Petro par. Federacijos 
skyriaus surengtas Vil
niaus užgrobimo gedulo 
dienos minėjimas.

Punktualiai 2 vai. pp. 
pilnutėlė salė prisirinko 
žmonelių. Federacijos sky
riaus pirmininkas, atida
ręs susirinkimą, kviečia 
kleboną kun. P. Virmaus- 
kį pasakyti įžanginę kal
bą. Kun. P. Virmauskis 
padaro apžvalgą savo pa
rapijos, kaslink lietuviš
kumo. Prieina išvados, 
kad jo domę labai atkrei
pę mažyčiai mokyklos vai
kučiai, kurie labai įdomau
jasi lietuvių kalba. Tuo re
miantis, reikia būti tik
riems, kad lietuviškumas 
plinta vis plačiau ir Vil
nius neabejotinai bus at
gautas.

Baigiant kleb. kun. P.[
Virmauskiui kalbą, įžen-na, gyveno, jautė, ir savo 

širdies jausmus paliko ne
vieno klausančio sieloje. 
Tai yra klasiška muzika, 
kuri žadina prakilnius 
žmogaus sielos jausmus. Į 

Vakaro parengimas užsi
baigė kun. K. Urbonavi
čiaus kalba.

Lėtu, bet energingu žing
sniu scenoje pasirodo pers
tatytas poetas ir rašyto
jas, mūsų išeivijos vetera
nas kun. K. Urbonavičius. 
Publika priima su ovacijo
mis.

Jo kalba prasideda pra
nešimu apie J. E. Vyskupą 
T. Matulionį, kuris penkta
dienio vėlyvą vakarą pri
buvo Thompsonan, lydi
mas iš New Yorko, Kuni
gų Vienybės pirmininko, Į 
Aušros Vartų liet. 
Worcester, kleb. kun. 
šio.

Toliaus nagrinėja 
niaus klausimą. Prieina iš- 

I vados, kad per mūsų para-j 
mą, per mūsų kultūringu
mą ir žmoniškumą, laisvę, į 
mes galime įrodyti Vii

savo kalbą, ir visą laiką 
kalbėdamas išlaiko labai 
linksmią nuotaiką publiko
je. Baigdamas gražiais pa- 

, vyzdžiais prirodo, kad Vil
niaus badaujantiems, rei
kalinga parama, kuri kel
tų juose tvirtą pasiryžimą 
būti atspariais prieš ištau 
Įėjimą..

Gražiosios So. Bostono 
Šv. Petro par. choristės 
pereina per salę rinkda
mos aukas ir, berods, su
renka apie 40 dol.

Pasirodo scenoje art. R. 
Juška. Publika ugningai 
priima aplodismen tais. 
Dainuoja solo, pritarda
mas pianu: — “Visur ty
la, visi jau miega”...; “Kad 
širdį skausmas, kaip rep
lėms suspaus”... Toje mu
zikoje ir dainos melodijoje 
paskendęs žmogus minti
mis, randi širdies skausmo 
vaistus, kurie neša, lydi... 
prie galingos maldos...!

Art. Rapolas Juška ne 
įtik dainavo, bet jis ta dai

gia į salę mūsų išeivijos 
veteranas, rašytojas ir po
etas, vyr. “D-ko” red. kun. 
K. Urbonavičius, pakyla 
visa publika iš vietų, ir su 
gausiausiais aplodismen
tais priima jį, atiduodami 
Užtarnautą pagarbą.

Užbaigus kleb. savo įžan
ginę kalbą, p. vedėjas pa
reiškė, kad iš eilės progra
mos dienotvarkėje seka 
Šv. Petro par. choro dai
nos. —

Skaitlingas par. choras, 
vadovaujant p. varg. R 
Juškai, sudainuoja keletą 
dainelių, pradėdami himnu 
ir baigdami “Vilnium”.

Publika nesigaili aplodis. 
ttientų.

z

Kun. P. Juškaitis, Cam
bridge liet. N. P. P. Švč, 
pąr. klebonas, vakaro ve-

par 
Va-

. IŠSIRENDAVOJA
- Kambariai, po 2 arba 3. Savai

tinė mokestis. Kreipkitės pas na
mo prižiūrėtoju.

225 Athens Street,
So. Boston, Mass.
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METINIS

Bengia
ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA

Tel. So. Boston 0823i I II LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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

12-tos dienų uždarytas.
I Taipgi nuima ir X-RayZ- __ __

i s | 
i I1

i

■
i

II1

Lietuvis Dantistas

OR. S. A. GALVARISKI
(GAUNAU8KAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30. iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
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. diena.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutarti)

I------------------------- ---
|Tel. So. Boston 0270

I DR. JOHN MACDONNE!1

Kaip lietųvįąi, taip ir 
lankai pasisakė, kad Vil
nius priklausąs Lietuvai, 
saka lietuviai, o lenkai — 
Lenkijai.

Prašo įrodymų. Lietuviai 
remiasi istoriškais davi
niais: Gedemino įkurtu, 
Vytauto ugdytu Vilniumi 
ir tt. Šis įrodymas nepa
tenkina Tautų Są-gos au
toriteto ir klausimas: kas 
dabar gyvena Vilniuje? — 
Žydeliai, rusai, lenkai, su
lenkėjusieji lietuviai ir tik 
saujelė susipratusių lietu
vių. Už Vilniaus miesto 
sienų irgi tik saujelė. To
liau tik tolimoje apylinkė: 
je lietuviai išvieno turi ap
gyvenę visa tirštuma.

Teismo sprendimas nu
svyra priešų pusėn. Kas 
kaltas?

Verčiam savo istorijos 
lapus, ir ką-gi randame? 
Protėvių klaidas... kuni
gaikščių ir bajorų gerbi
mą svetimų dievų...

Toliaus seka kun. K. Ur
bonavičiaus kalba — kad 
mūsų ne vien protestai ii* 
žodžiai duos vaisiaus, bet 
reikalinga padėti jiems pa
laikyti medžiaginė para
ma. O šviesesnis būvis pri
trauks anuos nutautėju- 
sius vilniečius pareikšti 
norą gyventi Lietuvos glo
boje.

Tuomet nereiks karo ir 
Vilnius prie pirmos neti
kėtos progos, taip kaip 
Lietuvos Nepriklausomy
bė, užkabins trispalvę Ge
demino Kalne. Rap.

PAGERBS JUŠKUS
Kalba Lietuviškai

O/iio Valandos*

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street,

kamp. Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Trečiadienio vakare, spa
lių 3 d., Westminster vieš
butyje, Bostone, susirinko 
apie šimtas šios apylinkės 
inteligentų pagerbti ir ar
čiau susipažinti su nese
niai čia atvažiavusiais ir 
apsigyvenusiais p. Rapolu 
Juška ir jo žmona, Marijo
na.

Džiaugiasi lietuviai susi
laukę savo tarpe naujų pa
jėgų visuomeniniame dar
be, o ypatingai p. Juškos, 
kuris yra ne tik gabus ir 
sumanus lietuvių veikėjas,
bet kartu pirmos rūšies to advokatas Kazys Kali- 
dainininkas artistas ir ga- nauskas prašė svečius pa
bus muzikas. Choro nariai 
ir plačioji katalikų visuo
menė yra klebonui kun. F. 
A. Virmauskiui dėkinga 
už pakvietimą p. Juškos į 
Šv. Petro parapiją vargo-

niaus miesto ir krašto gy
ventojams, kad tik su Lie
tuva jų gerbūvis ateis. Kas 
žino — priduria kalbėto
jas kun. K. Urbonavičius,
— ar ne Dievo leista mums
priaugti, išsiauklėti, kad
galėtume Aušros Vartų

Brocktono lietuvių. Jis pa- jiąvo radio aparatais West 
reiškė viltį, kad p. Juškos minster viešbutyje: ,1
darbas Bostone nebus tik Toliau sekė draugiškas
Bostonu ąprubežiuotas, šnekučiavimasįs ir šokiai.

Dalyvavo iš Providence,
R. I., kun. Jonas A. Vaite-

bet kad jo įtaką padės ir 
visos šios apylinkės muzi- 
kališkoms jėgoms sustip- kūnas, p-lės Teresė Dong- 
rėti.

Providence’o lietuvių pa- naitė. Iš MontellO: kun. J. 
rapijos klebonas kun. J. 
Vaitekūnas sveikino pp. 
Juškus ir Bostono lietu
vius, kad jiems pasisekė 
gauti p. Jušką, bet jei ka
da nors p. Juškai nusibos
tų Bostone gyventi, ko jis 
nesitiki, tai kvietė jį 
žiuoti ir apsigyventi 
vidence.

Sveikino p. Juškus 
tono lietuvių parapijos vi
karas kun. Jenkus, kuris 
džiaugėsi, kad p. Juška a- 
tėjo talkon darbuotis jau
nimo tarpe.

Juozas Kasparas, grabo
rius, sveikino p. Juškus 
jaunimo vardu ir pareiškė, 
kad jaunimas džiaugiasi 
susilaukę p. Juškos ir kad 
jie noriai ir atsidavę dar
buosis jo vadovybėje. Rei
kia pastebėti, kad p. Kas
paras kalbėjo gražiai lie
tuviškai, nors pats prisipa
žino, kad tai jo pirmutinė 
prakalba lietuvių kalboje.

P-lė T. Grabijoliūtė, var
du susirinkusiųjų, įteikė 
p-niai Juškienei, gyvų ro
žių bukietą, palinkėdama, 
kad p-nų Juškų gyvenimas 
Bostoniškių tarpe būtų 
linksmas ir malonus.

Pagaliau prabilo p. Juš
ka. Pirmiausiai jis pareiš
kė savo dėkingumą j___
rinkusiems, kurie malonė
jo ateiti ir ištiesti jam ir 
jo žmonai draugiškumą 
ranką. Jis pasižadėjo, vi
somis pajėgomis dirbti su 
visais tais, kuriems rūpi 
lietuvių gerovė. Jis didžia
vosi savo choro nariais. 
Dėkojo tiems, kurie daly
vavo bankiete ir tiems, 
kurie dėl tam tikrų prie
žasčių negalėjo dalyvauti. 
Jo kalba buvo labai nuo- 
širdį.

Programa baigta malda, 
kurią sukalbėjo klebonas 
kun. F. A. Virmauskis. Po

veckaitė ir Juzė Vaitku-

no 23 metus. Sirgo vidurių 
ligą. . 1 < į

Paliko huliudimę žmoną 
Oną (Ragulskytė), duk
terį b" sūnų.
; Laidojamas spalių 9 d. 
iš šv. Petro par. bažny« 
čios.

atva- 
Pro-

Bos-

I

I

Švagždys, p. P. Petraitis, 
p-nia Margareta Mazgalie- 
nė ir p-lė Ona Kašėtaitė, 
A. Pocius ir p-Jė P. Baru- 
saitė. Iš Natick, Mass.: 
advokatas William H. 
Healey su savo žmona. Iš 
Abingtono p. Končius. Iš 
Cambridge’io: p. Paten- 
burgas, p. Adomas Over- 
ka. Canton: A. F. Kneižys. 
Buvo ir iš kitų kolonijų, 
bet jųsų reporteriui nete
ko visų pamatyti.

Iš Bostoniškių buvo kle
bonas kun. F. A. Virmaus
kis, kun. K. Jenkus, D. J. 
Averka, J. Kumpa, Dr. J. 
G. Arentas su žmona, ad
vokatas Kazys Kalinaus 
kas, jo sesuo Angelė, advo 
katai Šalnai, inž. T. Gre- 
vis, p. Jonas S. Mešlis, p- 
nas ir p-nia A. J. Namak- 
sy, p-nas ir p-nia A. J. 
Kupstis, Julius Mikalionis 
su žmona, p. Antanėlis, p- 
lė Augustinaitė, p-nas ir 
p-nia Baltrušiunai, p-nas 
Širka, p-lės Marcelė ir Su- 
zana Žukauskaitės, Juozas 
Dilis, Elena Drobavičiūtę, 
mokytojas Pranas Galinis, 
p-lė Grabijoliūtė, p-lė 
Grendelytė, Adelė Gaidy
tė, V. Grudzinskas, p-lė B. 
Kavoliutė, p. Kubiliūnas,

Rūgs. 29, pasimirė Ma
rijona Vyšniauskienė, 54 
metų amžiaus, savo na-s 
muose, 288 E St. Ji paėjo 
iš Valkinįnkų. Amerikoje 
pragyveno 27 metus. Pra
eitą porą metų sirgo vidų* 
rių lįga. Paliko vyrą Joną, 
dvi dukterį ir sūnų. Palai
dota su mišiomis iš šv. 
Petro bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose, spalių 
2 d., 9 v. r.

Rūgs. 29 d., mirė Vincen
tas šiaudkulis, 28 metų, 
Bostono Sanatoriume, Ri
ver St., Mattappan, Mass. 
Tryliką metų išsirgo džio
vininkų sanatorijoj. Pali
ko motiną Eleną ir dvi se
seris. Palaidotas su trijo- 
mis mišiomis iš Šv. Petro 
bažnyčios, Šv. Kryžiaus 
kapuose, Malden, Mass., 
spalių 3 d., 9 v. r.

J. B. LAUČKA

Koplyčioje Vilniuj lietu
viškai maldauti Dievo ir
dėkoti jam už suteiktas
malones?!

ninku.
Susirinkus svečiams ir

silikti ir erdvioje salėje 
pasišokti.

Vakarienės metu ir šo
kiams muziką teikė mūsų 
gabus ir talentingas radio 
inžinierius S. Beleskas,

susipažinus,. toastmasteris
advokatas Kazys Kalinau
skas kvietė svečius prie
stalų. Pradėdamas bankie
tą p. Kalinauskas pakvietė

Spalių-Oct. 13d., 1934
L ŠV. PETRO PARAPIJOS SALEJE
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

. Pradžia 6 vai. vakare
1 1 1 . IMM—I ■— IĮ '■ I I ! —

Per šį Balni bus priimami nauji nariai už nupi
gintą kainą. Nuo 18 iki 25 m. už Baliaus tikietą; nuo 
w iki 45 už pusę įstojimo su daktaro liudijimu. Tai y- 
ra gera proga nepriklausantiems prisirašyti.

Gerbiamoji Visuomene! Visi esate užkviesti atoi- 
I lankyti ant mūsų baliaus. Galėsite laiką linksmai pra

leisti, nes bos šio laiko gėrimas. Galėsite taipgi ir 
linksmai pašokti, kadangi bus gera orkestrą — Vik
toro Dragūno. Jie prižada visus užganėdinti savo mu
zika.

Įžanga vyrams, 50c. Moterims, 25c. 
visos, 

KOMITETAS

Juk Lietuva, būdama ga
kleboną sukalbėti maldą.

lingiausia valstybė rytuo
Vakarienės metu kalbėjo

se, neturėjo savo raštijos.
Tik apie tris šimtai me

tų atgal pradėta rašyti ir 
spausdinti lietuviški raš
tai. Tą darbą pradėjo dva
siškiai.

Kunigaikščiai ir bajorai 
jau buvo priėmę lenkų kal
bą ir nuo jų pasekė lietu
viškas Vilniaus miestas, 
su savo artima apylinke.

Ir šiandie matome,' kad 
šiaudinė pastogė liko išti
kima savo kalbat

Vilniaus klausimui atsi
dūrus ant diplomatijos 
stalo Tautų Sąjungoje, už
klausta, kam jis priklau
so?

klebonas kun. Virmauskis.

susi- P’l® Ona Laučkaitė, p. Sta
sys Minkus su žmona, p-lė 
Ona Marcelionytė, p-lė K. 
Nageliutė, p-nas ir p-nia 
Petreikiai, p. Razvadaus- 
kas, p-lė Amelija Rudikai- 
tė, p-lė Marijona Sabaitė, 
p-lė Stasė Šejefkaitė, p-lė 
Malvina Šidlauskaitė, p-lė 
Ona Staškevičiutė, pp. K. 
Šidlauskas su žmona, p-lė 
Alena Taraškiutė, J. ir S. 
Trečiokaitės, Mykolas Ve- 
nis, p-lė Ona Veleckaitė, p. 
Jonas Varnas, p. A. Va- 
liackas, p. Irena Jureniutė, 
p-lė Cecilija Zulioniutė ir 
daugelis kitų.

Bankieto rengimo komi
sija ir jo iniciatoriai buvo: 
Dr. J. Arentas, advokatas 
Kazys Kalinauskas, grabo
rius J. Kasparas, pp. J. S. 
Mešlis ir Jonas J. Roma
nas.

padedant jo broliui Felik
sui. Net viešbučio vadovy
bė susirinko pasiklausyti
ir stebėjosi gabumais mū
sų lietuvio inžinieriaus.
Berods, p. Beleskas pa-

Jonas Keras.
MIRĖMIRE

Spalių 6 d., mirė Povilas
Bagdonas, 43 m. amžiaus.
gyv. 269 Everett St., Alls-
ton, Mass. Paeina iš Lau-

kviestas teikti muziką su guvos. Amerikoje išgyve-

GRABORIAI
kuris išreiškė savo pasi
tenkinimą, matydamas to
kią gražią sueigą. Jis pa
gyrė susirinkusius už tai, 
kad jie sekdami savo bo
čių vaišingus papročius, 
taip gražiai sutinka ir taip 
nuoširdžiai priima savo 
tarpan naujai atvykusius 
ponus Juškus. Klebonas 
tvirtai tikįs, kad p. Juškai 
vadovaujant, Bostono lie
tuviai greit parodys savo 
muzikališkus gabumus ir
aukštai pakils meno sryty-Į 
je.

Šv. Roko parapijos kle
bonas kun. J. švagždys 
sveikino p. Juškus vardu

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip hetuvi&mi 
mandagiai, s%žuuągai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel; S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Inte-raJe St. 
- Ta: 4110-.

f*

Tarp ko kito South Bos- 
tonietis studentas Laučka 
rašo:

“Lietuvos ūkininkai la
bai dėkingi Dievui už šių 
metų gražų derlių. Gražiai 
viskas užaugo, gražiai ir 
nuimta nuo laukų. Dabar- 
gi tik laukiama, kad kai
nos kiek pakiltų”.

“Lietuvos būklė tarptau
tinėje arenoje, kaip žinote 
i$ spaudoj paskutiniu lai
ku smarkiai pagerėjo. Jau
čiama, jog turi pavykti iš
sivaduoti iš germanizmo 
pavojų.”

“Į Kauną grįžau rugsėjo 
pradžioje. Jau prasidėjo 
mokslo metai. Jaučiuos 
dabar tvirtai. Studijų dar
bas vyksta gerai. Svar
biausia, jog turiu darbo 
nuotaiką.”

GRIŠTA DR. LANDŽIUS

Dr. Landžius su ponia 
rašo savo pažįstamiems iš 
Lietuvos, Berlyno, Vokie
tijos. Atlankę Lietuvą, 
grįžta sveiki South Bosto-» 
nan. Sako, kad visur yra 
labai gerai, bet namuose 
geriausiai.

* «4r



v ■ Kun. F. Juškaitis

Melskis ir Dirbk
nesugavo, Jėzaus vardu į- 
leido tinklą ir daug žuvių 
sugavo. Darbas su Dievo 
palaima yra šventas daly
kas, nes jis tarnauja am
žinam paskyrimui.

Kaip minėjau, darbas tu
ri dorinamąją pusę. Gim
toji nuodėmė davė darbui 
šią antrą prasmę. Iš dar
bo, kurs rojuje buvo skir
tas žmogaus malonumui,

tikrą į darbo pažiūrą. Ji į gimtoji nuodėmė padarė 
sunku, pilna nuovargio ir 
kartumo, atgailos ir atsi
teisimo priemone. Vienok 
toji varginanti darbo ypa
tybė turi gilesnę prasmę.

3- f

(Pamokslas pasakytas įsigyti žemiškų turtų. Nes 
LDS. Seimą pradedant, tikro džiaugsmo duoda 
rugsėjo 24,1934, Brock žmogui tik tos gerybės, 
ton, Mass.) kurias žmogus įsigyja

----------- sunkiu triusu.
Bet šių laikų materialis-Brangūs LDS. Atstovai,

Broliai ir Seserys Kristų* tinę pagonija vėl sugadino
je:

Susirinkome čion šiar.- darbą žiūri vien tik kaip 
dien svarbiu reikalu: svar- priemonę turtams 
styti Lietuvių Darbininkų gaminti. Patį darbą žemi- 
Sąjungos ir jos organo na, darbininkus išnaudo- 
“Darbininko” reikalus, ja. Dėlto šiandien tiek 
Sveikinu visus dalyvius, streikų neramumų, kad O kad ją geriau suprastu- 
susirinkusius paprašyti 'darbininkas negali sau už- me, pažvelkime į priemo- 
Dievo pagalbos, kad sek- sidirbti nei tinkamo žmo- nes, per kurias atėjo pa
minkiau būtų galima po- niško pragyvenimo. O juk saulin atpirkimas. Kristus 
sėdžiauti.

“Tegyvuoja darbas”:

v •

atpirko mus prakaitu, aša
romis ir krauju. Savo pra- 

tie žodžiai yra užrašyti terialistai pagrobė turtą, kaitų Išganytojas pašven- 
Prancūzijoj, Domrey mie- Vieni turi perdaug, kiti tė ir palaimino mūsų dar- 
stelyje, virš Joannos D’- 
Arc, Orleano Mergelės na- mas privedė prie klasių 
mų durų. Ji savo karžy
gišku bei didvyrišku dar
bu išgelbėjo Prancūzijos 
nepriklausomybę.

Virš mūsų organizacijos 
organo namų durų irgi y- 
ra parašas “Darbininkas” 
arba galima užvardyti “te
gyvuoja darbas”. Kaip Or
leano Mergelė savo pasi- 
aukavimu ir darbu išgel
bėjo nuo pražūties Pran
cūziją, taip mūsų LDS. 
Organizacija savo pašiau 
kavimu ir darbu privalo 
palaikyti lietuvybę Ame
rikoje, ginti darbininkų 
katalikų teises ir vesti paskyrimą — tam tikrą 
juos prie tikro supratimo dorinimo vaidmenį. Moralė saugo sielą nuo nuodėmių; 
darbo, Krikščionybės mok
slo šviesoje.

Dirbti yra skirta kiek-

kiekvienas darbininkas y- 
ra vertas užmokesčio. Ma-

nieko neturi. Materializ- bą; savo ašaromis pašven 
tė mūsų skausmus; savo 
krauju atlygino už mūsų 
nuodėmes. Taigi Kristus 
pašventė darbą ir davė jį 
mums kaip priemonę atsi
teisti už nuodėmes ir įsi
gyti dorybių. Darbu mes 
turime nugalėti blogą, išsi
gyti dorybių ir užsitarnau
ti dangų. Teisingas todėl 
yra pasakymas, kad dar
bas turi karčias šaknis, 
bet saldžius vaisius. Dar- 

I bas yra tai gyvenimo kry
žius, kurs kantriai neša
mas į Kalvarijos Kalną ža
da iškilmingą ir garbingą

kovos ir suskaldė darbą į 
juodąjį ir baltąjį. Krikš
čionybė to nedaro. Krikš
čionybės mokslo šviesoje, 
kiekvienas darbas — koks 
jis nebūtų 
ar fabrikuose, ar raštinė
se, ar kur kitur — yra vie
nodai garbingas ir turi tą 
patį aukštąjį tikslą.

Žinome, kad žmogaus 
siela yra nemirtinga. Žmo
gus skirtas amžinam gy
venimui, kurį gyvendamas 
ant žemės turi užsipelnyti. 
Taigi krikščionybės švie
soje darbas turi aukštesnį prisikėlimą. Darbas yra 

’ kūno ir sielos sveikata. Jis

A ar laukuose,

I

v •

darbo pusė net aukščiau 
statoma už darbą, kaip 
turtų gaminimo priemonę, 

vienam žmogui?' “Žmogus Šia prasme turime supras- 
yra gimęs darbui, kaip ti Jėzaus žodžius: “Visu 

sa- pirma ieškokite Dievo Ka
ralystės ir Jo teisybės, o' 
visa kita bus jums duota.” 
(Mat. 6—33).

Kad darbas būtų amži
nam gyvenimui pelningas, 
turi būti Dievo laimina- 

paukštis skraidymui,” 
ko Šv. Jobas. Pats Dievas 
davė žmogui darbo įsaky
mą: “Savo veido prakaite 
valgysi duoną”. (1 Moz. 3- 
18). Toji darbo pereiga 
prasidėjo nuo pat išėjimo
pirmųjų žmonių iš rojaus, mas. Todėl Bažnyčia ragi- 
Ji veikia bei galioja ir mū-

1

----------------o----- j--------- • na: “melskis ir dirbk”. Jei 
sų laikais. Nebereikalo Šv Dievas mūsų darbo nelai

mins, veltui darbuosimės.

v •

Paulius antrame laiške 
Tesalonikiečiams rašo: “Jei Viešpats namų nes- 
“Jei kas nedirba, lai ir ne- tato, veltui darbuojas tie 
valgo”, m—10.

Vienok ši darbo pereiga 1). Jėzus tame dalyke da- 
nevienodai visų supranta- vė mums pavyzdį. Kuomet 
ma. Nevisi vienodą pažiū- Petras, Jonas ir Jokūbas 
rą turi į darbą. Kad geriau per naktį žvejojo ir nieko 
ir aiškiau šią pažiūrą su- • 
prastume, paimkime pa
vyzdžiui labai gražiai nu
paišytą Madonos paveiks 
lą. Pakabinkime mes jį, 
kad ir ant gražiausios sie
nos, jei šviesos ant jo ne
leisime, jis savo gražumo 
mums neparodys. Kad jo 
visą gražumą išvystume 
privalome jį tinkama švie-t 
sa apšviesti. Tuomet išvy
sime to paveikslo visą gro
žį. Lygiai darbo suprati
mas, kad jį tinkamai su
prastume ir jame galėtu
me ir jame galėtume iš
vysti visokeriopą naudą, 
jis privalo būt nušviestas 
krikščionybės šviesa.

Mes šiandien nekalbam 
apie darbą koks buvo se
novėje, pagonijos laikais. 
Tuomet darbas buvo skir
tas tik vergams. Laisvam 
žmogui buvo negarbė dirb-į 
ti. Krikščionybė sugriovė 
tą nesveiką pažiūrą į dar
bą. Patį darbą ji padarei 
garbingu užsiėmimu, per 
kurį žmogus teisėtai gali

r

:1

kurie juos stato.” Ps. 126-

DARBININKAS

Sveikinimai L.D.S. 
19-tajam Seimui

Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybė Sveikina LDS. Seimą.

Reiškiame begalinio džiaugsmo, matydami kaip 
katalikai darbininkai, savo reikalais rūpindamiesi dir
ba tikrumoje mūsų Bažnyčios Vado užbriežtą Katali
kų Akcijos darbą.

Te Dievas Dvasia Šventoji, suteikus jūsų darbui 
reikalingas dovanas, padaro mūsų brangias darbinin
kų pastangas vaisingomis.

Kun. P. M. Juras,
Kunigų Vienybės Raštin.

Chicago, UI.
Rev. John Švagždys—

20 Webster St. Montello, Mass.—
Sveikinu Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimą 

dienraščio Draugo, Susivienymo ir Federacijos vardu, 
Šimutis •

Amerikos Liet. Kat. Darbininkų Sąjungos Seimui 
Brockton, Mass.

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir Profe- 
sijonalų Sąjungos Centro Valdyba ir visi Sąjungos 
nariai, nuoširdžiai sveikina visus aukštai Gerb. Ame
rikos Lietuvių Katalikų Darbininkų Sąjungos Seimo 
dalyvius ir Gerb. Seimo Prezidiumą, širdingai linkėda
mi kuogeriausių Seimo darbo vaisių ne tiktai Jūsų 
kilnios Darbininkų Sąjungos sustiprinimui ir gerovei, 
bet ir mūsų KATALIKYBĖS ir LIETUVYBĖS labui 
ir šviesesnei ateičiai Amerikoje.

A. L. KAT. STUD. ir PROF. SĄJUNGOS
CENTRO PIRMININKAS

Jonas Čelkys Morkūnas

tingėjimas yra nedorybių 
pradžia yra tai rūdys, ku- 
rlbs labiau įskaudina negu 
darbas. -ši

Kadangi darbas saugoja 
nuo nuodėmės, tai tuo pa
čiu jis yra priemonė dory
bėms ugdyti. Darbu gali
me parodyti Dievo ir arti
mo meilę. Gerai atliktu 
darbu pildome artimo mei
lės priedermę, o jo pakrei
pimu amžinybėn — rodo
me Dievui meilę. Kad ga
lėtume geriau tas prieder
mes atlikti privalome vie
ni kitiems padėti, “vieni 
kitų naštą nešti”. Žmogus 
iš prigimties yra draugiji
nis sutvėrimas. Devynioli- 
ką metų atgal, susipratu
sių darbininkų tarpe, kilo 
mintis burtis į darbininkų

draugiją po Šv. Juozapo per savo organą bei pas- 
globa. Jos pirminis tikslas, j kaitas arčiau susipažinti 
kad artimui pagelbėti ne Su mokslu ir apšvieta ei- 
tiek kūno, kiek dvasios kime į žmones, o tuomet 
reikaluose; kad darbinin- pamatysime, kad mūsų or- 
kus suorganizuoti krikš- ganizacija - narių skaičiu- 
čioniškais pamatais, kad mi žymiai padidės. Ko'dau- 
darbininkams darbą nu-ogiausiai rūpinkimės tapti 
šviesti krikščionybės švie- pasaulioniais apaštalais 
sa. Darbavomės per tuos niekados nenukrypdami 
19 metų daug, bet ar daug nuo Katalikų Bažnyčios 
nuveikėme? Gal pamiršda- autoritetingo mokslo. Jei 
vom kaip apaštalai žvejo- pasaulio darbininkai ir 
nėj, Dievo pagalbą. Lietu- Į darbdaviai laikytųsi Kata- 
vių Amerikoj skaitoma ar : likų Bažnyčios mokslo, su- 

! prastų darbo šventumą, 
pranyktų arši kova tarp 
tų dviejų srovių. Tik krik
ščionybės šviesa tegab* 
prašalinti nesusipratimus, 
išsklaidyti tamsumus ir 
gražinti darbų sutarimą.

Kol darbdavis į nieką 
neatsižvelgdamas nor ė s 
kiek galima daugiau pel 
nyti, kol darbininkas į 
darbą žiūrės kaip į žemą 
dalyką neišvengiamą blo
gą, tol kova virs ir tikros 
laimės nebus.

Mūsų laikams labai tin
ka Šv. Petro Apaštalo žo
džiai: “Mes per visą naktį 
vargę nieko nesugavome”. 
Mes daug dirbame, bet nie
ko nepelnome, dėlto, kad 
mūsų gyvenime naktis, 
mes neleidžiame tikėjimo 
šviesai apšviesti mūsų 
darbų. Ragaujame tik kar
čias darbo šaknis, o negau
name saldžių jo vaisių. 
Kaip matome tikėjimo 
šviesoje darbas nėra koks 
prakeikimas, bet šventas 
dalykas. Tikėjimas ir Die
vo palaima padaro mūsų 
darbą našų ir pelningą am
žino gyvenimo. Dažnai pri
siminkime Bažnyčios mok
slą “Melskis ir dirbk”, te
gyvuoja darbas.

Šaltiniai naudota— 
Šv. Tėvo Enciklikos, 
Amerikos Vyskupų Pašto 
raliai laiKkai,
Kun. J. P. IV—po Setan 
ir K.

ti 1,000,060, o prie mūsų 
organizacijos tik saujalė 
tepriklauso. Rūpinkimės 
daugiau į savo būrelį dar 
bininkų įtraukti.

Šiandien, kuomet viso
kie bedieviai, kurie į dar
bą žiūri kaip į prakeikimą, 
traukia po savo raudona 
vėliava darbininkus, žade 
darni rojų, o paskui praga
rą duoda, ar mes privalo
me ramiai į tą žiūrėti? 
Mūsų vadas yra Kristus 
bei Jo vietininkas Šventa
sis Tėvas čia ant žemės 
Klausykime jo balso.

Amerikos vyskupai irgi 
išleido du labai svarbiu 
dokumentu. Vieną apie so- 
cialę rekonstrukciją, antrą 
apie darbdavių su darbi
ninkais ryšį. Kaip Šv. Tė
vas visam pasauliui, taip 
Amerikos hierarchija A- 
merikai patiekė Katalikų 
Bažnyčios mokslą apie 
darbininkų padėtį. Ten aiš 
kiaušiai išdėstyta, kad 
darbininkai turi pilną tei
sę spiestis į darbo unijas, 
privalo gauti gyvą algą — 
i. e. algą geram pragyveni
mui reikalinga. Darbinin- 
kai su darbdaviais privalo, 
arbitracijos būdu wtaikm- 
tis, o jei ne, turi teisę 
streikuoti.

Tiesa, mūsų organizacija 
nors nėra jokia darbo uni
ja, vienok ji laikosi to mo
kslo. Su juo mes turėtume

, Bostono Provincijos
Lietuvių Kunigų Vienybė

L. D. S. 19-TAM SEIMUI:—
Gerbiamieji Dalyviai:— _

Sveikiname LDS. 19-tą Seimą ir linkime, kad Ka
talikai Darbininkai visuomet vadovautųsi gyvenime 
Katalikų Bažnyčios autoritetu ir, kad organe, “Darbi
ninke” būtų dažniau ir plačiau dėstoma darbininkų 
katalikiškoji programa—

Pirm. Kun. Juškaitis
: .L. R. K. PIL. BLAIVININKŲ CENTRAS 

AMERIKOJE
L. D. S. 19 SEIMUI,

Montello, Mass.
Brangūs Atstovai ir Svečiai:

Sveikinu LDS. 19 seimo dalyvius L. R. K. PiL 
Blaivininkų vardu. Linkiu geriausių šiam seimui sėk
mių. Pageidautina, kad LDS. nariai eitų blaiviu keliu 
prie pagerinimo darbininkų būvio. Lai gyvuoja darbi
ninkų tarpe blaivybė, nes tik per blaivybę darbininkai 
prieis prie šviesesnės ateities.

Kun. F. Juškaitis, Centr. Pirm.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys
Cambridge, Mass. ~ 

LDS. 19 Seimui, j?
Montello, Mass.

BRANGŪS SEIMO DALYVIAI:—
Sveikiname visus šio seimo dalyvius. Prašome 

mes Dievo palaimos Jūsų darbams,
Jėzaus Nukryžiuoto Seserys/

LDS. 19-TAM SEIMUI
Gerbiamieji Atstovai ir Svečiai: —

Laikau sau už garbę, sveikinti taip skaitlingą ir 
gražiai nusiteikusį seimą.

Labai liūdna, kad jaunimas mažai interesuojasi 
mūsų kilnios org. reikalais, bet esu tikras, kad vieniui 
tėlė jaunimo org., tai vyčiai, daugiausiai kreipia dė
mesio.

Už tat šita proga L. Vyčių org. Centro vardu svei
kinu šį seimą. Linkiu, kad visuomet išspręstumėte 
svarbius dalykus seimuose, ir kad jūsų organas “Dar
bininkas” vis plėstųsi ir kovotų už darbininkų reika
lus ir už katalikiškus principus.

L. Vyčių org. Centro Vardu 
P. Razvadauskas.

LDS. 19-tam Seimui
Įvykstančiam rugsėjo 24 ir 25 dd., 1934. m. 
Montello, Mass.

LDS. 97 kuopa
Rugsėjo 13 d. 1934 m.

Lowell, Mass.
Turime už garbę, kad esame iš Dievo malonės su

laukę šios valandos, kurioje dienoje mūsų brangios 
organizacijos delegatai susirinkę į 19-tąjį seimą svar
styti reikalus, teiksis ir mūsų šiuos žodžius priimti 
kaip širdingą sveikinimą, laimingiausių pasekmių 
troškimą. Kad kiekvieno delegato ištartas žodis atneš
tų gerą vaisiaus sėklą dėl užbėrimo mūsų dirbamos 
dirvos katalikiškame veikime. Kad mūsų darbas bu
jotų, prašalindamas visas kliūtis. Mums reikalingiau
sia yra laikytis vienybėje, atnaujinant viską Kristuje.

Del susidėjusių šiuo laiku aplinkybių negalime 
siųsti savo kuopos delegatų į šį seimą. Siunčiame šitą 
laiškelį. Vardan visų narių,

LDS. 97 kuopos Valdyba 
Dvasios Vadas Kun. P. V. Strakauskas 
Pirmininkas Jonas Šaukimas 
Raštininkas Thomas Versiackas

SHENANDOAH, PENN.
St. Joseph Lithuanian Assn. of Labor Convention — 

St. Roccos Parish, Brockton, Mass.
Nuoširdžiai sveikinu Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos Seimą. Dievo palaima tebūna su Jumis, svarstant 
darbininkų ir mūsų išeivijos reikalus —

Kun. J. A. Karalius

Rugsėjo 24, 1934 
Cambridge, Mass. 

Sveikiname šį 19 iš eilės LDS. Seimą ir velinam 
sėkmingai tartis šio kilnaus darbo išplėtimą ir sus
tiprinimą, kurį atlieka LDS. ir jos leidžiamas organas 
laikraštis “Darbininkas”.

8 kuopa Cambridge, Mass, 
TELEGRAMA
23 — Waterbury, Conn. 
Rev. švagždys:
—20 Webster St. Brockton, Mass.

Asmeniai nesu, bet dvasioje, širdingai sveikint? 
LDS delegatus (tęs) ir vėlinu pasisekimo kilniuose 
darbuose, šiais sunkiais darbo žmonių laikais. Dieve 
Jums padėk ir laimink Jūsų darbus.

Kun. Valantiejus
(Bus Daugiau) .
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mokinama tas pats. Tai yra Kristaus tikro-
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jį atvežė, pastatė prie mi
nimosios bažnyčios. Doro-

“N. R.”

$4.00 
$s_oo 

once per weęk yearly $2.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams............... $4.00
Ufeieny metams............ .............  $5.00
Viena kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2J5O

I !
Dūkšto, Rimšės ir Apsos

Antradienis, S padų S i, 1934.

DAJtBIJUMCAS
(THE W0BKEB)

PuMiahed every Tuesday and Friday except HoHdays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, lndependen.ee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
—----- br----------

8AIST JOSgPU’g IJTmTAUTATg R n ASSOCLATIOH OF LABOS
aecnDd-d&ai niatter Sent IX i ai s *t the noat offlce at

Mass. under the Act of March X 1870
for mailing at spėriai rate of postage provlded for ln SectionUOS 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

AUBSCRIPTION RATES: 
Detnestic yearly ................... ..
Forelgn yearly...............................
Domestic < _ " ’
Voreign oeee per vttk yearly.. $2.50

DABBIIINKAS
•66 Wert Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

•Prie a. a. Naujalio Kapo
St. Šimkus meilė ir pagarbą ir šian

die mumyse stipriai veikia 
gal todėl, kad J. Naujalis 
į mūsų jaunas širdis įdėjo 
tą kerėjančią ir žavinčią 
sėklą. Gal todėl mes ir 
šiandie taip giname tyrą
ją muziką nuo keliaujan
čių per mūsų šalį pirklių, 
peršančių savas, vėju pa
muštas prekes. Mūsų mu
zikos keliai į ateitį yra aiš
kūs, žinomi; jie turi eiti ta 
pačia linkme, kuria ėjo ir 
eina muzikos keliai visų 
šviesiųjų tautų. Čiurlionis,

AUKŠTYN!

Kasmet minėdami liūdną Vilniaus praradimo su
kaktį ir pareikšdami protestus dėl smurtingo lenkų 
elgesio, mes atliekam patrijotinę pareigą. Kaikuriem 
atrodOį kad tie triukšmingi mūsų protestai, tas pakar
totinis dainavimas “Mes be Vilniaus nenurimsim”, — 
tai tik tuščias, nieko nereiškiąs mostas (gestas). Dak 
nomis Vilniaus neatvaduosim.

Taip, vien dainomis Vilniaus neatvaduosim, bet 
reikia atsiminti, kad tas griausmingas himnas yra pa
grįstas geležine tautos valia — amžinai nusistatyti 
prieš grobikus ir nepripažinti jų klastingo žygio. Tai 
gilus, dramatingas tautos šauksmas, plaukiąs iš trijų 
milijonų krūtinių ir pareiškiąs pasauliui, kad lietu
viams padaryta kruvina skriauda. To mūsų šauksmo 
lenkai nepakenčia. Jie labai norėtų, kad lietuviai nors 
kiek užsimirštų Vilniaus klausimą ir likviduotų tą ne
girdėtą istorijoj padėtį, kad dvi tauti, tarp savęs ne- 
kariaudamos, faktinai palaiko karo stovį. Ta situaci
ja lenkams taip nemaloni, kad ją vadina “barbariška”. 
Jie bando užkrauti lietuviams visą atsakomybę, už
miršdami, kad jie patys yra tokios padėties autoriai.

Griežtas lietuvių nusistatymas Vilniaus klausimu 
neša lenkams ir daug medžiaginės žalos: siena uždary
ta, prekybiniai ir draugiški santykiai nutraukti ir tt, 
Prie to prisideda ir gėda prieš visą civilizuotą pašau 
lį. Kiekvienas benagrinėdamas Vilniaus klausimą, pri
eina, kaip siulu prie kamuolio, prie išdavikiško Želi
govskio žygio, inscenizuoto ir užgirto lenkų vyriausy
bės. Tam smurtingui Želigovskio darbui gali prilygti 
tik Afrikos ar Australijos laukinių žmonių išdavikiš
kos skerdynės. Lenkai kudgreičiausiai tą viską norė
tų užmiršti. Deja, mūsų daina “Mes be Vilniaus nenu
rimsim” ryškiai primena lenkų didvyriams jų juo
džiausią “žygdarbį”. Tamsūs darbai bijo šviesos. Tai
gi dainomis ir protestais išvilkime juos aikštėn.

(Iš laidotuvėse pasakytos
kalbos)

Gyvenimo upė teka savo 
ritmu. Štai vėl vienas mū
sų kultūros darbininkas 
savo užrašų knygą užvožė 
Jis nuėjo anapus gyveni
mo upės; čia paliko jo dar
bai, jo takai. Tokių praei
vių darbai, palikimai ir su
daro tautų kultūros loby
ną. Kiti jau iš seno turi su
sikrovę tokių paveldėtų 
kultūros turtų, mūsų tau
ta šiuo atžvilgiu yra žy-Į Sasnauskas štai ir Nauja- 
miai skurdesnė.

A. a. J. Naujalio kuklu
mo jau nedrumsdami, me
sime akimirksnį, kitą į jo 
darbo knygą.

Pati didžioji muzikos

—■—!—r—— .
’ Aukštyn, širdie, iš žemės šįos' 
I mėlyno dangaus aukštybę! 
Tenai tave džiaugsmas nešios 
Nežemišką šviesą sužibę. 
Pakilk iš žemės purvo greit, 
Palik tą nuodėmingą žemę! 
Mirtis juk gali tuoj užeit —

■ Gyvenimas gyvybę semia... 
Pamilk aukso saulę tu 
Įr jos neišskaičiuotus plotus! 
Pakilt vis stenkis kur platu, 
Kur jaučiasi žmogus vis sotus. 
Čia žemėj juodas purvas vien, 
Kurs biaurina tau aukso rūbą... 
Tad šauk aukštyn! Jei ne — kasdien 
Sunkiau jausi tu dalią grubią... 
Tau vienas kelias: vis aukštyn! 
Nors žemės geiduliai viliotų, 
Iškilk! Nenerki tu tik jin — 
Tau skirė aukšto džiaugsmo plotus. 
Erdvėn, kaip kulka, šovus tu, 
Paniekinus karčiai pasaulį — 
Džiaugsiesi su žvaigždėm kartu, 
Išganymo pasieksi saulę!

Toliau dvarininkas nau
jai pastatyto namo duris 
ir langus užkalė lentomis, 
o kleboniją įsakė išardyti. 
Bet darbininkai tai pada
ryti atsisakė, tada jis pa
samdė burliokus, šiuo me
tu žmonės į bažnyčią .neį
leidžiami. Klebonas, susi
rinkęs savo daiktus, apsi
gyveno netoliese kaime. 
Dorochovo dvarą nuo pa
rapijiečių keršto saugoja 
policija.

KIEK KAŠTUOJA 
TAUTŲ S-GA

Kaip Buvo Sušelpti Vilniaus 
Krašto Badaujantieji

buvo atsidūrę klgr. miltų ir kruopų, 16.- 
000 klgr. rugių, 30.000 ki
logramų miežių, 15.000 ki
logramų avižų ir 76.020 ki
logramų bulvių.

Rudamino ir Nemenčine 
valse, kai kuriems kai
mams buvo duota: 879 ki
logramai miežių, 2,970 ki
logramų avižų, 1.262 kilo
gramų žirnių, 2.885 kilo
gramai bulvių, 407 kilo
gramai dobilų ir sered., 12

Nuo pernai metų neder-, Daugėliškio, Linkmenų 
liaus nukentėjusieji Vii- ir Kaltinėnų apylinkių gy» 
niaus krašto ūkininkai šį ventojams išdalinta: 3.440 
pavasarį 
kritiškoje padėtyje. Lietu
vių visuomenė kaip Vil
niaus krašte, taip ir Nepri
klausomoje Lietuvoje la
bai sujudo gelbėti nelai
mės ištiktiesiems, kurie 
jau buvo pradėję badauti. 
Neprikl. Lietuvoje surink
tos tam tikslui aukos bu
vo persiųstos Vilniuje su- 
sidariusiams komitetui, 
kuris rūpinasi tinkamai
sušelpti reikalingus žmo- klgr. valgomųų daržovių, 
nes. Daugiausia buvo rūpi- 365 klgr. lubinų ir 50 klgr. 
namasi vaikais, nes badas grikių, 
galėjo greit pakirsti jų 
sveikatą. Vilniaus lietuvių valse, gyventojams išdalin 
moterų draugija buvo į-| 
steigus daugelyje vietų. 
maitinimo punktus, dau
giausia prie mokyklų, kur 
vaikučiams duodavo pus
ryčių. Tačiau ūkininkai ir
gi nebuvo užmiršti. Lietu
vių Ūkio draugija iš gau
tųjų aukų užpirko nuo 
dyarininkų javų ir juos 
dalino reikalingiesiems.
^■Mielagėnų, Adutiškio ir 

e rėčiaus valšč. gyvento-j 
jams buvo išdalinta: 44.- 
980 klgr. miežių, 15.000

) lis mums jau sudaro net
tradicijas. Kuo daugiau 
tos rūšies muzikos kelių 
nutiesime, tuo greičiau 
kultūrėjanti Lietuva įeis į 
tą gadynę, kada šviesusai 

kultūrai Lietuvoje jo pa- lietuvis muzikoj ieškos ne 
daryta nauda yra toji, kad pramogos, bet dvasinio su-

* < sistiprinimo ir džiaugsmo;
lauks, kad skambančioj žus klasiškas veidas, vis 
muzikoj nors valandėlę ga- balstanti barzda, — bei 
lėtų pasigėrėti grožiu, har- kas pavartys Lietuvos mu 
monija, architektonika ir 
didybe nepasiekiamo dan-

jis pirmasai išmokino ir 
rimtai muzikališkai išauk
lėjo daugybę Lietuvos var- 
goninkų - chorvedžių, ku
rie padarė į atgimstančią 
mūsų tautą daug gražios 
įtakos. Tikrasai, gyvas mu gaus, kuris joj lyg sapne 
zikos judėjimas Lietuvoje pasireiškia: esu. 
ir prasideda nuo Naujalio,

Kauno Katedroje vysku-' turą, veikti nuolat ta pa
po Paliiriionio laikais mu- čia linkme, kaip kad van- 
zika, a. a. Naujalio veda- duo į akmenį, lašas po la
ma, buvo pavyzdingai sti- šo, įrodė savo kukliu, 
linga ir rimta. Mes, jo mo- miu darbu J. Naujalis. Jo 
kiniai, dar vaikais būdami, paties kūryboj, kaip ir bū 
susipažinome čia su Pales- de, jausti kuklumas, lyg 
trinos, Orlondo di Losso, pasitenkinimas tuo, kas 
Vittorio, Suriano ir kitų ' 
giliosios, išdidžios giesmės 
kūrėjais. Toji, jaunystėje 
įskiepyta į giliąją muziką

čia pat yra. Bet jo kompi- 
zicijos darbų harmonija 
visumoj skamba ir kažko
kiu mums artimu gilumu, 
ramumu, liūdnumu. Taip 
gilus, ramus ėŽėras sklei
džia aplinkui savo mėly
nas, žalias, pilkas spalvas, 
nors mažam kieky van
dens spalvos ir nematysi.

zikos darbų lapus, kad ir 
po šimto ir po kito metų, 
jį tinkamai paminės ir pa
gerbs. Neužmiršta Lietuva 
Duonelaičio, Kudirkos ii’ 
kitų, neužmirš ir Naujalio. 
Ir visi kiti, nebijokite už
miršimo, dirbkite: Lietu
vos kultūros lobyną didi
nančius ateitis visus tin
kamai paminės.

Sukūrusiems kultūros 
vertybių persikėlimas ana
pus gyvenimo upės nėra 
mirtis, yra tik miegas am
žinoj ramybėj. Jų darbai

•

Lenkų Dvarininkas Užgrobė 
Bažnyčią

šioj pusėj gyvi, veikia ii' 
kovoja toliau, o jie tik ilsi
si, gyvendami nudirbtam 
darbe.

Mikei Andželio antkapy 
Naktis Madiči giliai apibū
dino menui gyvenusiųjų 
mirtį:
Nugrimsti sapnan, pavirs
ti marmuru man mieliau, 
nei gyventi, kol piktas ir 
biaurumas net naktimis 
spindi!
Nematyti, nejausti — man 
džiaugsmas didžiausis. 
Užtat nežadink mane, cit, 
kalbėk tylių-tyliausiai.
Miegok ir tu, mūsų prano
kėjau.

kruopų, 16.000 klgr. rugių, 
106.051 klgr. miežių, 37.- 
746 klgr. avižų, 6.262 klgr. 
žirnių, 300.34S klgr. bul
vių, 3.264 klgr. dobilų ir
sered., 4.940 klgr. sėmenų, Ir sonete apiė griūvantį 
498,5 klgr. valgomųjų ir Kauno bokštą, ir Barkorė- 
pašarinių daržovių, 525 ki- lėj, Lopšinėj, kompozicijo- 
logramus grikių.

Su šiais javais daugu- jose, — visur Naujalis ro
mas ūkininkų atsisėjo lau- do savo ramų, 
kus ir apsisaugojo nuo ba- liūdnuman veidą. Toks jis 
do. Bulvės, kurių daugiau
sia ūkininkai prašė, buvo 
skiriamos valgiui, o iš da
lies ir sėklai.

Ši auka Vilniaus visuo
menėje sudarė labai gerą 
įspūdį, nes jie pamatė, kad

Prieškariniais laikais len chovas apie tai pranešė 
kų dvarininkas Kamins
kas jam priklausančio 
“Gut Widzy” koplyčią su 
3 ha žemės ir atskirą skly
pą iš 27 ha padovanojo pa
rapijos bažnyčiai. Vėliau 
dvarininkas tą dvarą pra
lošė rusui Dorochovui.

Paskutiniu laiku parapi
jiečiai sumanė pastatyti 
prie bažnyčios parapijos 
namą, bet dvarponis Doro
chovas jiems tai uždraudė. 
Tada parapijiečiai nupir
ko jau pastatytą namą ki-

lenkų policijai.
Rugsėjo 7 d. iš Švenčio

nių miestelio atvyko apie 
20 policininkų į bažnytkai
mį ir įsakė klebonui Rome
liui iš klebonijos išsikrau
styti. Jam kraustytis atsi
sakius,

Dorochovas su polici
ninkais kleboną su jo 
daiktais iš klebonijos 
išmetė lauk.

pats Dorochovas įvykio
vietoje pareiškė: “Dabar 
aš laikysiu mišias ir atliki
nėsiu pamaldas, o nuo 
kiekvieno ateinančio į baž
nyčią imsiu po vieną zlotą, mil, frankų.

yra ir bažnytinėj muzikoj: 
ramus, kilnus, iššaukiantis 
pagarbą.

Tiesos, taikomos bendrai 
įnirusiems, kad laikas iš
dildys iš žmonių atminimo 
jų išvaizdą ir vardą, J.l

tautiečiai ir siena atskirti Naujahui negalima pritai- 
atjaučia jų būklę ir sunkią kinti. Žinoma, greit išnyks j toje vietoje ir, vieną naktį 
valandą eina jiems į pa- iš atminties rami Naujalio 
gelbą. per Kauną eisena, jo gra-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Vienybė Bažnyčioje

ta: 1.600 klgr. miltų ir j 
kruopų, 30.192 klgr. mie
žių. 4776 klgr. avižų ir 65.- 
625 klgr. bulvių.

Be to ūkio draugijos rate 
liams duota: 2498 klgr. 
bulvių, 2857 klgr. dobilų ir 
sered., 100 klgr. sėmenų. 
486,5 klgr. valgomųjų dar
žovių ir 160 klgr. lubinų.

Tuo būdu lietuvių šelpi
mo komisiją, kuri veikė 
prie lietuvių labdarybės 
draugijos Vilniuje badau
jantiems šiemet išdalino 
iš viso (neskaitant vaikų)

Tautų Sąjungą yra įsto
jusios nariais 57 valsty
bės. Visos jos moka nus
tatytą metinį nario mo
kestį. Per 15 Tautų Sąjun
gos gyvavimo metų jos y- 
rą sumokėję 315 milijonų 
aukslo frankų.

S-gai išlaikyti, jos tar
nautojams ir kitoms išlai
doms padengti, be to, tarp
tautinei darbo organizaci
jai įr naujų rūmų staty
bai iš viso išleista 270 mi
lijonų frankų. Likusieji 35 
mil. frankų yra tik popie
riuje, nes ne visos numa
tytos pajamos yra į Tau
tų S-gos kasą įplaukusios. 
Ne visi nariai uoliai savo 
mokesčius sumoka.

Didžiausios nario įnašos 
tenka Didž. Britanijai 
(Anglija su kolonijom). Ji 
moka 10 su puse visų Tau
tų S-gos išlaidų. Po jos ei
na Prancūzija ir Vokieti
ja, kuriom išpuola po 8%'. 
(Vokietija iki 1935 m. for- 
mališkai tebėra Tautų S- 
gos narys). Japonija ir I- 
talija moka po 6 proc. Vie
nuolika valstybių, tarp ku
rių rodos yra ir Lietuva, 
moka tik po vieną tūks
tantąją arba po 30.000 fr. 
per metus.

Anglijos mokestis Tautų 
S-gai kasmet sudaro 3 mil. 
frankų, o Prancūzijos ir 
Vokietijos po 2 mil. 400 
tūkstančių aukso frankų.

Tautų S-gos biudžetas 
'(išlaidų ir pajamų sąma
ta) 1935 m., laikantis di
džiausia taupumo, sudarys 
30 mil. frankų. Iš jų pusė 
mil. frankų reikės išleisti 
Tautų S-gos persikėlimui 
iš senųjų rūmų į naujuo
sius rūmus.

Naujieji Tautų S-gos rū
mai Ženevoje kaštavo 25

kytų ir surytų. O visgi buvo kąs tai nepa
prasto toje naujoje karalystėje. Tie baisūs sios, ir mokydami juos laikyti visa, ką tik e« 
užpuolimai ir kraugeringi persekiojimai ne- su jums įsakęs’^ (Mat. XXVIII, 19—20). Die- 
sustabdė tos naujos karalystės augimo, bu- viškasis Mokytojas buvo labai įsakus ir ga- 
jojimo ir įsigalėjimo. Kaip tik priešingai, ji 
vyravo ir kasdien gavo naujų jėgų ir stip
rybės ir galingumo. Toji naujai įsikūrusi ka
ralystė yra Jėzaus Kristaus Bažnyčia, kurią 
įsteigė Gyvojo Dievo Sūnus, kurios nei prie
šai nei pragaras negalės nugalėti, kuri visa
da bus iki pasaulio pabaigai. Ir dėl ko gi ji 
taip augo ir taip plečiasi ir taip tvirtėja? 
Dėl to, kad joje yra solidarumo, vienybė.

Kad geriau suprasti to solidarumo ir tos 
vienybės didelę svarbą ir reikšmę, reikalinga 
kalbėti apie tą vienybę tikėjime ir mokinime, 
kalbėti apie tą vienybę Bažnyčios valdyme ir 
autoritete. Tai buvo Viešpaties Jėzaus troš
kimas, kad Jo Bažnyčia visada laikytųsi vie
ningumo mokinime ir vienybės tikėjime, nes 
Jis Pats įsakė savo mokytiniams ir įpėdi
niams, kad vienaip mokytų vigų tų tiesų, ku
rias Jis apreiškė įr mokino, ir kad tikintieji 
įįr išpažintojai priimtų ir tikėtų į tas visas 
tiesas, nes Jėzus Kristus savo apaštalus įpa
reigojo taip daryti, įsakydamas: “Eikite tat i tarai, ir šiandien Bažnyčioje skelbiama ir 

i mokinama tas pats. Tai yra Kristaus tikro-

Imperijos griuvo. Vėl kitos gimė ir vėl 
puolė. Galingoji Roma, valdžiusi civilizuotą 
pasaulį, šiandien įžvelgiamas senovės galin
gumo vien šešėlis. Napoleonas, Prancūzijos 
imperatorius, pirm šimtą metų, buvo galin
giausias, prieš kurį drebėjo ir nusilenkė Euso 
pos valdovai, šiandien jo galybės vos dalelė

t likosi. Ir kokia gi buvo priežastis to visa, Į 
kad puolė jų galybė? Niekas kitas nepražu
dė jų galybės, kaip vien tik tas, kad negalėjo 
išsilaikyti vienybėje. Dėl to, kariaujant su 
priešais, jų galybė nusilpo ir puolė. Kiti vieš- 

I patavo. Taip pat puolė. Ir vien dėl to paties, 
Į kad solidarumo ir vienybės nebuvo jų tarpe.

Kai Roma buvo pasaulio valdovė, gimė 
ir įsikūrė viena karalystė, kuri buvo menka 
ir mažai težinoma pradžioje. Tačiau, ji gra
žiai augo, išganingai plėtėsi ir tvirtėjo. Tai 

Į pastebėjo net priešai, kurie mėgino tą galy
bę sutriuškinti. Naujos karalystės vadai bu
vo kalinami, kryžiuojami, žudomi, arba ski- i 
narni į Areną, kur plėšrieji žvėrys juos dras-Jir mokykite visas tautas, krikštydami juos

lingąs tame įsakyme, įpareiguojant apašta
lus skelbti Jo evangeliją. Patys apaštalai 
.priėmė nurodymus ir paliepimus, kaip turi 
garsinti ir plėsti Jo mokslą. Jie buvo gerai 
apsipažinę su visomis apreikštomis tiesomis 
ir įsakymais. Dėl to savo pamoksluose, at
verčiant stabmeldžius į krikščionybę, jie ne
darė išimčių, nes gerai žinojo Kristaus mo
kinimus ir įsakymą: “Eidami į visą pasaulį, 

) skelbkime evangeliją visam sutvėrimui. Kas 
tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas; 
kas gi netikės, bus pasmerktas” (Mork. XVI, 
15—16). Į ką gi reikėjo tikėti? Reikėjo tikė
ti į evangeliją, kuri laiko tas tiesas, kurias 
Jėzus Kristus apreiškė įr mokino. Tikėti vi
sas tiesas ir nedaryti išimčių. Ar tai labai 
svarbu? Tikrai ir neabejotina! Nes nuo to ti
kėjimo .pareina visų išganymas.

O tie mokymai, ką Dieviškasis Mokyto
jas mokė, apaštalai mokino tą patį ir tą pa
tį pasisavino jaunos Bažnyčios tėvai ir dak-
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Vilniaus atvadavimas, 
tai visų pirma, visų pasau
lio lietuvių —tautas žygis. 
Niekas kitas Vilniaus 
mums ant delno neatneš. 
Vilnių mes patys savo jė
gomis turime * atsiimti, iš
kovoti. Tai mūsų visų au
kščiausioji pareiga. Tiesa 
mes ir kovojame — dirba
me, bet per maža? Jei paly
ginsime dabartinę lietuvių 
tautos nuotaiką dėl Vil
niaus su tuo, kas buvo 
prieš ketverius ar septy
nerius metus, tai pamaty
sime didelę pažangą. Tau
tos susirūpinimas Vilniu
mi, jos nepaprastas pasi
ryžimas Vilnių atvaduoti 
šiandien ne tik ne silpnes
nis, bet žymiai tvirtesnis. 
Taigi, mes einame ne at
gal, bet pirmyn. Nors ir 
nepergreitai, bet vis dėlto 
einame pirmyn. Reiškia 
dirbama, bet per mažai. 
Reikia daugiau ir smar
kiau dirbti. Šiandien mes 
aukojame savo laiką, dar
bą ir turtą, bet ateis lai-- 
kas kuomet aukosime savo 
kraują ir gyvybę. Todėl, 
reikia iš anksto tam ruoš
tis.

Prie progos spalių devin
tąją minint, mes pirmiau
sia turime pažvelgti į sa- 
vę ir pagalvoti ar geri mes 
esame lietuviai. Jei taip, 
tai mes vykdome savo už
davinį mūsų pavergta jai 
sostinei. Jei mes netinka
mai einame savo pareigas, 
tai mes nusidedame Vil- 

- . Lr niaus vadavimui. Tada rei- 
pavergtoji mūsų sostinė tuojaus, neatidėlio-

r* jant, persitvarkyti. Žmo
gus tik tada tinka dide
liems darbams bei žy
giams, kuomet jis pats sa
ve gerbia ir kuomet jo as
mens garbė jam yra aukš-

“O, Vilniaus nepamiršk, 
lietuvi!” — Maironis.

Spalių m, 9 d- įr vėl mi
nime liūdnas sukaktuves, 
Tą dieną sukanka keturio- 
liką metų, kai lenkai Su
valkuose su mumis susita
rę ir sutartį pasirašę, už 
poros dienų tą sutartį su
laužė ir smurtu pagrobė 
mūsų sostinę — Vilnių.

Keturiolika metų balta
sis lenkų erelis drasko mū
sų tautos širdį — Vilnių, 
ir turi savo letena prispau
dęs mūsų brolius. Keturio
liktą sykį' sukunkuliuoja 
mūsų kraujas gyslose ir 
sugaudžia gedulo maršo 
garsai. Pakyla vėliavos 
perištos juodu šidu, 
siau stiebo... Tai širdį 
riąs vaizdas!

Koks gi yra tikslas
nėti šitas nemalonias liūd
nas sukaktuves? Ar tai 
mūsų įgyvendintas papro
tys, formula, vaidinimais, 
kad, parodžius pasauliui 
jog mes Vilniaus neatsiža
dam?

Ne! Atrodo, kad nei vie
nas nei kitas pavadinimas 
tai dienai netinka. Tai ne 
šiaip sau paprotys, bet vi
sos lietuvių tautos viešas 
protestas prieš smurtą, 
prieš padarytą mums dide
lę skriaudą ir neteisybę!

Tai ne dirbtinas vaidini
mas, bet kasmet vartoja
mas viešas, iškilmingas vi
sos lietuvių tautos ryžtu- 

' mas dirbti ir kovoti, kol 
neteisybė bus atitaisyta ir

I 
pu- 
ve-

mi-

, bus atvaduota. - .p.
Mūsų teisės į Vilnių ne 

vakar atsirado ir ne. šian
dien.- Niekas mums jų nei 
duoti nei atimti negali, nes 
jos yra amžinos.

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos

=S®» iri
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Nuo rugpiūčio 26 d. Tė
vas J. Bružikas, S. J. vėl 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. Bružikas 
nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir kątalikišlią 
spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiškų 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir

Į spaudos apaštalas. Tesu- 
I teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilge 
gyvenimo.

Tėvo J. Bružiko Misijos 
J vyks šiose parapijose:

Spalių 8 iki 21, — 614 
jW. Mahanoy Avė., Maha
noy City, Pa.

Spalių 22 iki 28, — Je- 
zuit Novitiate, Wernersvi- 
lle, Pa.

rankis. Todėl gerbkim sa
va tautą! Tautos garbės 
mąstu turi būti matuoja
mi visi tautos darbai. Tau
tos garbės kelias auklėja 
tautas, kelia žmonių dva
sią prie darbo ir gimdo ga
liūnus. Sunkeliuose suvi
liota tauta visuomet lieka 
apvilta. Nustojusi dvasios 
gali atsidurti ties bedug
ne. Ir jei tokia taute, pa
vyzdžiui kaip nelaimingo
ji Lenkiją, nesuskuba per- 
siauklėti — ji turį žūti. 
Tokia tauta gali būti ir 
galinga ir turtinga ir ne
priklausomą. Nei skaičius, 
nei turtai, nei laisve nega
li atstoti garbės. Savęs ne
gerbiančioji tauta, kad ir 
fiziniai nenugalėta, išnyk
sta. Dvasiniai nusigyvenu
si ir palaužta tauta, ji ir 
be fizinių kovų nutausta. 
Žinoma, yra istorijoj pa
vyzdžių, kur ir garbingos 
tautos prarado savo nepri
klausomybę — žuvo, bet 
jos žūdamos lieka žmo
gaus sielą keliančią legen
da. Jų pasiryžimas ir savi
garba lieka pavyzdžiu ki
toms laimingesnėms tau
toms. •

Šiandien, lietuvių tautai 
yra pasiruošimų ir sunkių 
kvotimų laikas. Lietuvių 
tauta turi išlaikyti egza
miną. Mūsų egzeminas — 
lemiamoji Vilniaus atva
davimo valanda. Todėl įei
dami į penkioliktus Vil
niaus vadavimo metus pa
sižadėkime visi iki vieno, 
kad per šiuos penkioliktus 
metus mes dar smarkiau, 
dar uoliau Urbsime, ruo- 
šimės prie, egzamino — 
Vilniaus vadavimo. Mūsų 
tautos genijus galės galin
gais mastais ir pilnai pa
sireikšti, kuomet bus iš
spręsta mūsų dienų gar
bės problema.

“Vardan tos Lietuvos...” 
mūsų močiutės, mūsų mai
tintojos ir mūsų gynėjos 
kraukime * savo darbus. 
Vardan mūsų senuolių 
brangaus palikimo, Lietu
vos kunigaikščių ir didikų, 
vargdienių ir sermėgių, te
plaukia mūsų pasiryžimai.

Viskas, viskas vardan 
Lietuvos — mūsų Tau

tos — Vilniaus žaizdos...
Julius Stankus, E. K.

(Sveikata*Brangus Turtas
Sį Skyrių. Veda Amerikos lietuvių Daktarų. Draugija.

VAKARAS

< M Pr- O. I- Rtožis, 
dentiatas, Chicago, UI.
Negalių kambariai buvo 

Šilti, lyg vasaras dienos 
saulės įkaitinti. Mažas Jo
nukas pa maudyklės jau 
miegojo, q Onyte su puo
dais po virtuvę tarškino. 
“Senas” tėvas Jonas į 
minkštą kėdę įsėdęs ir lai
kraščiu užsidengęs taip, 
ką tik jo kojos su suply
šusiais šlyperiais apačioj 
lr virš laikraščio vos pra
dėjęs plykti viršugalvis 
matės, Dūmų taippat ne
stigo iš parudavusios pyp
kės. Vaišių kambarys a- 
pie Joną atrodė lyg rudens 
miglota diena.

Baigus puodus valyti ir 
Onytė atslinko prie Jono į 
tą tirštą miglą. Pastovė
jus sale ir matydama, kad 
jis daugiau, laikraščiu su
sidomėjęs, negu sava šei
myna, pastūmė iškėstą 
laikraštį ir atsisėdo jam 
ant kelių Jonas skaito lai
kraštį, lyg nieko nejaus
damas. Tuomet Onytė pa
klausė:

— Ar tau jau mes nebe
svarbūs ?

Negalis lyg iš miego pa
šokęs užklausė:

— Jonukas miega?
— Taip atsakė Onytė,— 

bet mama nemiega. Ar tas 
nieko nereiškią?

— Taigi, yes... yes..., bet 
kad aš čia labai svarbų 
dalyką suradau.

— Gerai, gerai, Jonai aš 
matau, kad tu manęs ne- 
bepaisai. Aš prie tavęs 
glaudžiuos, o tu jauti lyg 
kad katė apie tave sukinę 
tusi. Ar netiesa Jonai?

Jonas išpūtęs keletą ka
muolių dūmų Onytei atsa
ko:

— Kad taip, tai tu esi 
katė, o aš katinas. Ir vėl 
skaito sau laikraštį.

Onytė, sėdėdama ant Jo
no kelių, viena ranka Jo
ną apsikabinus, kita glos
tydama jo praplykusį pa
kaušį sako:

________ — Ištikrųjų, Jonai, kai
Žmogus tik tiek žmogus, katinas pasišiaušęs: barz

dą neskusta, o tavo dan-
Sv. Augustinas, tys pąrūdavę, kaip tik

kiek jis valios turi.

iti.

...... *.....—«■■■■—III* 
[gydytojas jam dantis ąkai- 

— do, vienok turėjo ganėti- 
pypkės čibukas, Aš neši- j nai kantrybės sulaukti re- 
nau, širduk, kodėl tu taip aultątų. Baigus viską, Jo- 
apsileidęs? [nas pradėjo gydytojo

Žodis “apsileidęs” Jonui klausinėti, delko janą dan- 
nepatiko ir, padėjęs ląik- tis skaldė? Gydytojas at- 
raštį į šalį, pradėjo su O- sakė, kad jis jam dantį] 
nyte argumentuoti, kadįnėskaldęs, tik suakmenė- 
jis, girdi, nesenai — vos .jusį nešvarumą išvalęs, 
keturi mėnesiai- — savo 
dantis valęs.

— Keturi mėnesiai? Ke
lis syk po keturis kai bu
vai pas gydytoją dantų va
lyti? Palauk, kai Burokai- 
tė vedės, tuomet dar Ru- 
putė buvo nevedus. Dabar 
Raupių vaikas jau trijų 
mėnesių. Tai-gi aš manau, 
jau netoli du metai, kaip 
tu buvai pas dantų gydy
toją.

— Gerai, gerai, lai būna 
tavo teisybė, nes su mote
rimis beveik neužsimoka 
ginčytis. Jos visuomet tei
singos, kaip žydo bezmė- 
nas.

Spausdama prie savęs 
Joną, švelniu balseliu sa
ko:

— Gerai, gerai, širdele, 
kaip ten nebūtų, arba kie
no teisybe būtų, bet pasi
imk veidrodį ir pažiūrėk į 
savo dantis. Pamatysi, 
kad tavo dantys yra juo
desni, negu tas pypkės ei- 
bukas.

Švelniu balsu Onytė tęsė 
toliau:

— Aš nepaisau savęs, 
širduk, bet tu tą vaiką vis; 
myluoji, bučiuoji ... Aš ne
žinau... gal net...”

Jonas, nedavęs Onytei 
nei baigti kalbos (tur būt, 
suprato ką jinai norėjo pa 
sakyti), nustūmė ją nuo 
savo kelių ir nuėjo gulti 
bet ilgai negalėjo užmigti

Antrą dieną Jonas nus
prendė Onytę patenkinti. 
Nuėjęs pas dantų gydyto
ją sako:

— Daryk su mano dan
tims kas reikia.

Gydytojas pastebė j o, 
kad jo dantis pirmiausiai 
turi būti išvalyti, o vėliau 
išegzaminuojami.

Kuomet gydytojas valė 
dantis, Jonas išrodė kaip 
koks kankinys. Jam darės 
tai šilta, tai šalta, kai su
akmenėjęs nešvaru mas 
buvo laužiamas nuo dantų. 
Jonas tikrai manė, kad

I

L \
sios Bažnyčios mokslas, kurs visur’ ir visada 
skelbė ir mokino, kad yra vienas Dievas tri
juose Asmenyse, kad Dievo Sūnus tapo Žmo
gumi, kad kentėjo ir mirė žmonių atpirki
mui. Tai yra Bažnyčios mokslas, kad Dieviš
kasis Išganytojas įsteigė Septynius Sakra
mentus, per kuriuos galima įgyti malones; 
kad Šv. Krikštas yra durys, kuriomis kiek
vienas įeina į tikinčiųjų tarpą, tampa Kris
taus įšpažintojais ir sekėjais, kad Jėzus Kris
tus yra tikras įr esybiškas Šventoje Eucha
ristijoje, kaipo Dievas ir kaipo Žmogus, su 
Kūnu ir Krauju ir Siela. Tai yra tikrosios 
Bažnyčios mokslas visur ir visada tas pats, 
kad Atgailos Sakramente žmonių nuodėmės 
atleidžiamos visame pasaulyje, jei nusidėjė
lis tikrai gailisi už padarytus nusikaltimus 
ir prižada pataisyti savo gyvenimą, kad mir
ties valandą turėsime stoti prieš Visagalį ir 
Visažinantį Dievą, Kurs yra visų Teisėjas ir, 
kad tie, kurie miršta Dievo malonėje, gauna 
amžinąjį užmokesnį Viešpaties Dievo akivai
zdoje, o užkietėję nusidėjėliai bus pavesti 

* šėtonui, kuriam gyvenime tarnavo ir po teis
mo tokie niekada neregės Dievo veido. Vadi
nasi, bus pasmerkti.

Nežiūrint, ar bus kalbama apie tikrąją 
Bažnyčią tavo gimtinėje ar tolimuose Japo
nijos ar Chinijos kraštuose, Bažnyčios mok
slas nesimaino. Tas mokslas liksis vienodas 
ir toks pat iki pasaulio pabaigai. Dieviškojo 
Išganytojo apreikštos tiesos turi būti ir vi
sada bus vienodai užlaikomos ir mokinamos 
Kristaus tikroje Bažnyčioje.

Tokią vienybę ir solidarumą tikėjime ir 
mokinime turi tik Katalikų Bažnyčia, Romos 
Katalikų Bažnyčia, ir ji tik viena tokį solida
rumą ir vienybę, nes tik ji viena yra Kris
taus tikroji Bažnyčia. Nežiūrint visų antpuo
lių, kurie praeityj buvo mesti Katalikų Baž
nyčiai ir kuriais dabar puolama Katalikų 
Bažnyčia, niekas, o niekas negali pasakyti, 
nė įrodyti, kad Romos Katalikų Bažnyčia nu
stojo mokyti bent vieną dogmą, kuri randasi 
Apaštalų raštuose. Taip pat nė vienas negali 
parodyti, kad ji būtų priėmusi tokią dogmą, 
kuri būtų priešinga Apaštalų raštams.

Gali kas nors primesti,
žnyčia įsteigė ir patvirtino ųaųjas dc 
pavyzdžiui: Nekaltojo Prasidėjimo arba po
piežiaus Neklaidingumo dogmas. Tačiau, tai 
nėra naujos dogmos, nes jas randame Šv.

. j, ,, J".
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to likučiai, tabako nikoti
nas ir sudaro tokią kietą 
medegą, kurią aš tau da* 
bar nuo dantų nukrapš* 
čiąu. - ”

— Daktar, aš maniau* 
kad man dantis skaldai.

— Nesibijok, Jonai, čia 
buvo tikras nešvarumas 
ir tas turėtų būti padary* 
tą tavo dantims kasmet.

Pilnu pasitenkinimu, po 
tokios operacijos, Jonas 
nudūlino namo.

—. Gerai, daktare, kad 
tai buvo suakmenėjęs ne
švarumas, bet kodėl ne 
ant vigų dantų, o tie ypa
tingai ant priešakinių iš 
vidaus ir viršutinių iš lau
ko ir krūmenių. Kodėl ant 
visų lygiai negali būti?

— Dalykai štai kame — 
pradėjo daktaras. — Ge
rai žinai, kad mes burnoj 
turime seilių; mes jas ry
jame, spjauname ir vis jų 
yra, ypatingai kai pama
tom ąkanų valgį, arba už- 
uodžiam gerą skonį. Tuo
met dar labiau seiles bėga. 
Na ir štai (ranka rodyda
mas apie žandą ir pasmak
rį) čia yra organai, ku
riuos vadiname liaukomis. 
Porą tų seilinių liaukų 
randasi veide paliai ausis 
po vieną kiekvienoj pusėj. 
Tos liaukos atsidaro tarp 
pirmo ir antro viršutinių 
krūminių dantų ir seilės 
teka iš jų tiesiog ant dvie
jų dantų. Kitos liaukos, 
kurios randasi po burnos 
minkosa, ties liežuvio ga
lu, kiekviena turi savo ka
nalėlį, kuris vingiuodamas 
tarp raumenų ir kitų au
dinių atsidaro burnon prie 
liežuvio pasagos ir tiesiog 
liejas seilės ant priešaki
nių dantų. Tat, nevalant 
dantų iš tų seilių susideda 
vopna, dar prisideda mais-

PRASIDĖJO “VVORLD 
SEKIES”

Spalių 3 d., Detroite pra
sidėjo baseball žaidimas 
vadinamas “World Series” 
už pasaulinį čampionatą, 
Šį metą žaidimas vyksta 
tarp Detroit Tigers ir St, 
Louis Cardinals. Pirmasis 
tymas yra laimėjęs Ame- 
rican Lygos pirmenybę, o 
antrasis National Lygos. 
Laimėtojai šių žaidimų 
(4 iš 7) skaitysis pasauli
niais čampionais. Pirmąjį 
žaidimą laimėjo St. Louis 
Cardinals 8 to 3.

Baseball tai amerikiečių 
tautinis sportas, kuris 
taipgi išsivystė ir į didelį 
biznį. Visi profesionalai 
žaidėjai gauna gerą atly
ginimą (pav. “Babe Ruth 
$65.000. į metus) ir jų žai
dimai sutraukia milžiniš
kas minias žmonių iš ku
rių ir įplaukos yra didelės.

Prasidėjus “World Se
ries” žaidimams pas ame
rikiečius viskas eina ant- 
ron vieton. Spauda užlei
džia savo geriausią vietą 
(ir daugiausia) aprašy
mams apie šiuos žaidimus. 
Pas šiaip piliečius tai 
svarbiausios kalbos ir dis
kusijų turinys tai apie mi-» 
nėtus žaidimus. Tarytum’ 
tai būtų begalo svarbus in 
visus apeinąs įvykis.

v •

MM

» -R

*<

v • *v

f !*■

r*t

*1

4AJ

t •

‘"tt

•> r

<*•

"M

x

A'

A. M. D. G.

Amerikos Lietuvių Jėzuitų 
Misijonierių Maršrutas

Rašte ir tradicija jas mums užlaikė ir paliko. 
Tik jos pirmiau nebuvo paskelbtos ir nebuvo ( 
įsakytos tikintiesiems tikėti. Be to, tikintie' 
ji visada į jas tikėjo ir niekam neprikąišiojo 
tokiam jų tikėjimui. Tur būt pirmiau nebuvo 
reikalo jas paskelbti ir įsakyti, kad tikintie
siems būtina į jas tikėti. Tik reikia žinoti, 
kad Katalikų Bažnyčia niekada nepaskelbė 
ir niekada nepatvirtino tikėjimo artikulo be 
pirm įrodymo, kad apaštalai tai mokino raš
tais ar žodžiais.

Apsidairius po platųjį pasaulį, brangus 
skaitytojau, ar pats galėsi rasti kitą tokią 
Bažnyčią, kuri turėtų tokį solidarumą ir to
kią vienybę tikėjime ir mokinime, kaip turi 
Romos Katalikų Bažnyčia, Kristaus tikroji 
Bažnyčia? Tur būt, kąd ne! Dėl to, dėkok 
Dievui, kąd esi Kristaus tikrosios Bažnyčios 
narys. Daryk visa tai, ką Bažnyčią mokina 
ir įsako, o būsi laimingas ne vien čia, žemė
je, bet gali tikėtis ir būti tikras, kad po mir
ties busi palaimintas Dangaus Karalystėje, 
kur Dievo Tėvo dešinėje regėsi Jėzų Kristų, 
Kurs visų išganymui įsteigė vienintelę tikrą
ją Bažnyčią, kurios nariu laimė tau buvo pa
ties gyvenime čia, žemėje.

»

»

Tėvas Antanas Mešlis S. J. 
Keyser Island 

So. Norwalk, Conn.
Spalių 7 — Spalių 21, 

St. Peter’s Rectory, 
50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Spalių 21 — Spalių 28. 
St. Joseph’s Rectory, 
117 Lackawanna Avė., 
Dureya, Pa.

Spalių 28 — Lapkričio 4, 
Kęyser Island (?)

Lapkričio 4—Lapkričio 11 
St. Ann’s Rectory, 
16 Dennison St., 
Luzeme, Pa.

Lapkr. 11 — Lapkr. 18. 
Bellas Road, 
Wanamie, Pa.

Lapkr. 18 — Lapkr. 25. 
190 So. Meade St., 
Willkes-Barre, Pa.

Lapkr. 25 — Gruodžio 2. 
St. Anthony’s Rectory, 
517 Lackawanna St., 
Forest City, Pa.

Gruodžio 2 — Gruodžio 9. 
St. Casimir’s Rectory, 
68 Chestnut St.,

Pa
Gruodžio 1Į

64 Church St., 
Pittston, Pa.

Tėvas Pranas Aukštikal
nis (Hugal) S. J. 
761 Harrison Avė 

Boston, Mass. |
Spalių 7 — Spalių 21 i

St. Peter’s Rectory, j 
50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass. J

Spalių 21 — Spalių 28 
Wernersville, Pa.

Spalių 28 -
(?)

Lapkričio 4—Lapkričio 11, .
St. Ann’s Rectory, 
16 Dennison St., 
Luzeme, Pa.

’C.

Lapkričio 4 į

J

z*

į <•

♦
Lapkr. 11 — Lapkr. 18, 1 

St, Michael’ 
1703 Jackson St. 
Scranton, Pa.

Lapkr. 18 — Lapkr. 25. 
190 So. Meade St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Lapkr. 25 — Gruodžio 2 , .. 
Wernersville, Pa. (?)u. 7 

Gruodžio 2 — Gruodžio 9, 
St. Casimir’s Rectory, 
68 Chestnut St., 
Plymouth, Pa.

Gruodžio 9 — Gruodžio 16« | 
64 Church St.,
Pittston, Pa. T

Gruodžio 16 —
St. Casimir’s Rectory, į 
Nashua, N. H.

PRIERAŠAS: Gavėnios taikąs šiais metais ir kitai* ' 
visas užimtas. ____J S
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spalių 9 d-, 1934. D ABB ĮKINKĄ S
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Dieviškosios Sau 
les Spinduliai

• -arr

Sakramente; kad Tu kas 
dieną Save aukoji Šv. Mi
šių aukoje dėl mūsų išga
nymo, ir kad pastiprini, 
mūsų sielas, mums duoda
mas Save, kaipo Valgį, 
Šventoje Komunijoje. O 
Jėzau, mūsų Viešpatie, pa
laimink Eucharistinį Kon
gresą, kurį netrukus turė
sime, kad išganingomis 
pasekmėmis jis būtų Ta
vo didesnei garbei. Tu ji 
apvainikuok tobuliausiais 
vaisiais. Kad Tavo Dieviš
kosios Širdies meilė tri- 
jumfuotų, nors daugelis 
žmonių yra atitolę ir at
šalę. Kad Tavo tikrojo esi- 
mo Švenčiausiame Sakra
mente mokymas gausėtų 
ir daugėtų, ir kad visų, šir
dys vis daugiau ir dau
giau būtų apimtos karš
tesne meile dėl Tavęs, kurs 
Pats esi tikroji Meilė.

“O Jėzau, mūsų Viešpa
tie, iš Šventojo Tabarna- 
kulo, kur angelai Tau ben
drauja ir Tave garbina, 
kad atsiteisti už mūsų ne
dėkingumą, teikkis malo
ningai pažvelgti į mūsų tė
vynę, kad visi patirtume 
Tavo meilės galybę, ir kad 
visame Tavo brolių sielos 
pamiltų Tave... O Jėzaus, 
mūsų Viešpatie, visų šir
dis uždegk Tavo meile dėl 
Švenčiausios Eucharisti
jos. Praplėsk dažnos ir 
kasdieninės Šv. Komunijos 
pratimą, ir kad sielos kas 
dieną artimai būtų susi
vienijusios su Tavim, kurs 
esi Pats Gyvenimas. Ir

E

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

J. E. Vyskupas T. Matulionis 
Ir Kunigų Vienybės Seimas

dienį su visa įgula išlypo 
į tos vietos sausumą. Ta
čiau, senasis vardas, bū
tent, Santissima Trinidad. 
pasilieka arkivyskupijos 
nepamainomu vardu.

Tas šarvaženklis savyje 
įvykstančioms talpina vainikuotą arą, 
l± -----kurs po savo sparnais

glaudžia keturius arelius 
ir savo naguose laiko rau
doną kryžių. Reikšmė yra 
simboliška ir pranašinga. 
Nes Buenos Aires pilis ta
po nušviesta ir atgaivinta 
per gyvybę duodančio kry 
žiaus, ir .kuri pilis visada 
buvo karalienė ir motina 
to krašto gyventojams.

Šarvaženkle, kuriame 
Buenos Airės pilį vaizduo
ja aras, jis yra išsikėlęs 
šventame iškilume, o spin
dinčioje ostensorijoje Kri
stus Karalius, kuriam Lai
svės Saulė duoda savo sos
tą Argentinos -tautiškos 
yėliavos plėvėsiuose. Tikė
jimas ir pamaldumas, gau
siai išeinąs iš tos reikš
mingos emblemos, yra vi
dujinių maldų regimas į- 
rodymas, kad Jėzus Kris
tus, Dievas ir Žmogus, bū
tų pripažintas pasaulio 
Karaliumi ir paskelbtas 
visų žmonių širdžių Vieš
pačiu bei Valdovu.

Sakoma, kad į tą XXXII- 
ąjį Tarptautinį Eucharisti- 

jnį Kongresą atvyks ir da-, 
i lyvaus pusantro milijono 
maldininkų. Tai bus pir
mas toks Tarptautinis Eu- ___________
charistinis Kongr esąs, PAVARDŽIŲ IR VIETO- rejįalj^ga; 

į kurs įvyksta Pietų Ameri- VARDŽIŲ ATLIETUVI-' 
4 koje. Argentinos respubli
ka oficialiai prisideda ir 
remia ta įvvkstantį Tarp- ngus šimtmečius Lietu-1 
tautinį Eucharistinį Kon- Vą valdydami rusai ir len- 
gresą. Taip pat ir tautiš- kai, surusino ir aplenkino

mė-

Spalių mėnuo yra meilus čiausios Trejybės sekma- 
ir kilnus! Jis yra Šv. Ro
žančiaus mėnuo! Jis yra 
Kristaus Karaliaus

• nuo! Ir atitinkamai tas
spalių mėnuo buvo skirtas 
XXXII-ojo Taųptautin i o ‘ 
Eucharistinio Kongreso iš-, 
kilmėms, f 
tame Argentinos gražiame 
sostapilyje — Buenos Ai
res, Pietų Amerikoje.

Per tris dešimt metų 
Kristus Karalius įtakingai 
globojo tą Argentinos res
publiką, kuri su Chilijos 
gretima valstybe turėjo di
delių sunkenybių padaryti 
taikingą susitaikinimą. Ti
krai krikščioniška dvasia 
tos dvi respublikos padare 
taikos sutartį, kurios gar
bingam atminimui Andės 
kalnų aukščiausioje viršū
nėje pastatė milžinišką 
statulą Kristui Karaliui. 
Ir statulos pedestale įžy
mėjo: “Tie kalnai pirmiau 
pasivers į dulkes, negu Ar
gentinos ir Chilijos gyven
tojai sulaužys taikos su
tartį, kurią jie ties Kris
taus Atpirkėjo kojomis 
prisiekė užlaikyti — 1902 
— 1904 m.”

Ir nuo to laiko Taikos h 
Ramybės Dieviškasis Ka
ralius ištiesė savo rankas 
tų dviejų tautų palaimini I 
mui.* Ir taikos palaimos 
nužengė tų respublikų gy 
ventojams. Tai. yra be galo 
reikšmingas reginys dm- 
tyti tą Kristaus Karaliaus 
milžinišką statulą Andės 
kalnų viršūnėje, kai saulė 
teka ir kai nusileidžia. Ta
da matai mūsų Išganyto
ją kaire ranka laikantį 
kryžių ir iškelta ranka lai
minantį pasaulį.

Nuo spalių mėnesio 7 iki 
14 dd. Argentinos gražusis 
sostapilis Buenos Aires 
taps didelė ostensorija -pi
lis, viršum kurios Dieviš
koji Saulė pakils visdje 
garbėje u- pašvenčiamais. ,erm0 Parke

/

‘ P-nia M. VAIČIŪNIENE, A. L. R. K. Moterų Są
jungos Centro Sekr. pagerbta, jos 14 metų darbuotės 
katalikių tarpe sukaktuvių proga.

Pagerbė Veikėją

Šiais metais Kunigų Vienybės Seimas nusitęsė į 
rudenį, nes laukėme brangaus svečio J. E. Vyskupo T, 
Matulionio. Dabar jau atvykus J. E. Vyskupui, yra 
šaukiamas visų Amerikos lietuvių kunigų Seimas, an
tradienyje, spalių 16'dieną, š. m., 10:00 valandą ryte, 
pas Tėvus Marijonus, Marianapolio Kolegijoje, Thom
pson, Conn. Seimas prasidės Pontifikalėmis Mišiomis 
Kolegijos koplyčioje ir J. E. Vyskupo žodžiu į kuni
gus.

Dėlei tokio nepaprasto įvykio į Seimą yra kviečia
mi visi kunigai. Tėvai Marijonai pasiryžę visus širdin
gai priimti. Mes kunigai iš savo pusės ^pasirodykimo 
moką bendrą darbą dirbti ir rimtai gyvenimo klausk 
mus rišti.

J. E. Vyskupas T. Matulionis pasiryžęs aplanky
ti lietuvių kolionijas Amerikoje, kur jį kunigai kvies, 
todėlei per seimą galima bus nustatyti maršrutą. Ar- 
tymesnieji kunigai, kurie norėtumėte, kad J. E. Vys* 
kūpąs prieš seimą dar atsilankytų kreipkitės tuojau3 
į mane.

Kun. K. A. Vasys,
Kunigų Vienybės Pirmininkas,

CAMBRIDGE, MASS.
Vilniaus Užgrobimo Su

kaktuvių Minėjimas
Spalių 7 d., N. P. P. Švč. 

parapijoj, bažnytinėje sa
lėje įvyko Federacijos sky
riaus prakalbos Vilniaus 
užgrobimo sukaktuves mi
nėti. Prakalbų vedėju bu
vo p. A. Zavadskis.

Kalbėjo kun. F. Virmau- 
skis, kun. K. Urbonavi
čius, A. F. Kneižys ir vieti
nis klebonas kun. F. Juš
kaitis. Ypatingai turinin
gą ir gražią kalbą apie 
Vilnių įr jo atvadavimą 
pasakė kun. K. Urbonavi
čius.

žmonių buvo pilnutėlė 
salė. Visi atydžiai klausė
si kalbų. Priimta protesto 
rezoliucija prieš Lenkiją 
ir pareikšta broliams vil
niečiams nuoširdi užuojau
ta.

Taipgi surinkta aukų 
Vilniaus lietuviams našlai
čiams, kurios bus paskelb
tos vėliau.

šių ją pagerbti. Valio, dau
giau tokių vakarėlių.

Mums reikėtų ir ant to
liaus nepamiršti M. Vai
čiūnienės darbuotės, nes 
žinau, kad per jos sąžinin
gumą daug kas padaryta, 
ypač Moterų Sąjungos rei
kaluose. '

Vakaras kuopuikiausiai 
pasisekė. Visi pasitenkinę 
skirstėsi į namus.

M. P.

Rugp. 26 d., La Šalie 
viešbuty,. Chicago j, su
rengta M. Vaičiūnienės 
pagerbtuvių vakaras, 14 
metų raštininkavimo Mo
terų Sąjungoj sukakties 
proga.

7 vai. vak. pradėjo rink
tis į viešbutį M. Vaičiūnie
nės draugai bei pažįstami. 
Prisirinko tiek, kiek rengi- 

;“jmo komisijos nesitikėjo. 
- Puotos kambary pasirodė 

permaža stalų. Bet neil
gai reikėjo1 laukti. Stalų 
pristatyta tiek, kiek buvo

Paskui kalbėjo “Moterų 
Dirvos” redaktorė S. Sa- 
kalienė. Tuo tarpu įteikta 

į trys kasės gėlių: viena at
siųsta iš Sprigfield III. nuo 
Kuperienės ir vietinės 
kuopos; kita Ciceros kelių 
M. Vaičiūnienės draugių; 
trečia nuo rengimo komi
sijos.

Padainavus Centro pirm. 
M. Čižauskienei, kalbėjo 

;20 kuopos pirm. E. Stat- 
ikien%

Po tos kalbos, dainavo 
K. Sabonis. Po dainų kal
bėjo dar varg. Mondeika 

Puotą pradėjo Moterų ir M. S. Dvasios Vadas ku- 
Sąjungos Centro Dvasios nigas Linkus. M. Paukš- 
Vadas kun. Linkus malda, tienė įteikė knygą su visų 

Pavalgius, p. M. Paukš- gerų draugų linkėjimais 
’ tienė, rengimo • komisijos ir storoką voką su dovano- 

narė, pradėjo programą mis, kurias sudėjo pasira-

I

MONTELLO, MASS.

kad visi pasaulio gyvento- 
jai keliais pultų prieš Šven 
čiausiąjį Sakramentą, ir 
Tave pripažintų ir paskel
btų savo Karaliumi per vi
sus amžius. Amen.”

NIMO DARBAI

koji valdžia iš vieno vei- netik Lietuvos bajoriją Perstatydama vakaro ve- šę j knygą. Taip pat pri- 
------------------------ dalįkaimiečių? Drau | valstybėjsiųsU iš Lietuvos .gražikia su Katalikų Bažnyčia bet ir 

prisirengime, kad pasitar- ge jie aplenkintiems žmo- 
nauti supludusiems maldi- nėms prikergė 
n inkams. Svarbiausios iš-•> 
kilmių apeigos įvyks Pa* 

, .. . „ . .. kurio gra-spinduliais nusvies Širdis^. sodnai aofe d Iik 
skaitlingai susibu rusių mailiu t iasi

13 V1SO pasau‘ tų Sidabrinės upės vadina- 
. ... mos Rio de la Plata. Tai

sos api įo f.įkraį idealinga vieta to- 
kioms garbingoms apeigų 
iškilmėms. Tikrumoje, tai 
vra gražiausia vieta, ko
kia narinkta šiam įvyks
iančiam Tarptautini a m 
Eucharistiniam kongre
sui.

Prisitaikant mūsų laikų 
Čiausias Sakramentas yra ^y^siai ir reikalams, įvyks 
apsauga kiekvieno gyveni- v*ešos paskaitos apie Jė- 
me ir mirime. Tautiška vė- zaus Kristaus socialinį 
liava, jų tėvynės simbolis, i Viešpatavimą, apie Jėzaus 
yra mėlyna ir balta. Tai j Kyiytaus, Karaliaus,^garbi- 
Švenč. Panelės 
spalvos. Dėl tos okazijos 
vėliava yra apjuosta bal
tais ir geltonais kraštais. 
Popiežiaus vėliavos spal
vomis. Tai visa reiškia ti
kinčiųjų vienybė Kristaus 
Yietininko klusnumui ir 
atsidavimui. Vėliavos apa
tinė dalis yra panaši šar- 
važenkliui, kurį Donas Ju- 
anas de Garay aukavo Bu
enos Airės miestui, kurį 
pradžioje jis buvo užvar
dinęs Santissima Trini- 
dad — dėl to, kad šven-

siųsta iš Lietuvos graži 
direktorę R. Maziliauskie- knyga su sveikinimais nuo 

ir svetim- nę’

lio kraštų..
Argentinos i

Buenos Aires gyventojai,! 
būdami ištikimi Kristui, 
jų Karaliui, parinko ir 
skyrė savo tautišką vėlia
vą, kaipo pagrindą šio 
Tarptautinio Eucharisti
nio Kongreso emblemai 
Ji yra daryta iš jų tautos 
stiprybės ženklo, nes Šven

Marijos nimo istoriją Pietų Ameri- 
« . • Irma anio TfiMafu Voreliukoje, apie Kristų, Karalių, 

šių dienų gyvenime ir Jo 
dalyvumus katalikiškoje 
akcijoje.

Kad šis
Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas būtų sėkmin
gas ir išganingas, mes pa
maldžiai turėtume melstis 
šiais patvirtintos oficiali- 
nės maldos žodžiais:

“O Jėzau mūsų Viešpa
tie, mes tikime, kad Tu re
aliai, tikrai ir esybiškai e- 
si Altoriaus Švenčiausiame

XXXH-asis

I

į Lietuvių Katalikių Moterų
' rirnntriinR TCn-vcrnip nusira
šė visa L. K. M. Dr-jos 
valdyba.

Matyt, kad ir Tėvynėje 
gyvenančios katalikės į- 

j vertina M. Vaičiūnienės 
! veiklą.

Sveikinimus sudėjo ir 
viena pirmųjų Moterų Są
jungos narių, J. Volterie- 
nė.

j
I

tautiškas pavardes. Taip Pirmiausiai kalbėjo Cen-■ K^g^e
pat iškraipė ir ' 
džių pavadinimus.

Ateinančiais metais vi
siems Lietuvos gyventoja- 
jams bus išduoti nauji pa
sai. Tuo pačių žygiu ma
noma sutvarkyti komisija, 
į kurią įeina mokslo, val
džios ir visuomenės atsto
vai. Tam tikri specialistai 
jau važinėja įvairiuose 
Lietuvos kraštuose ir tik
rina pavardes, bei suraši
nėja vietovardžius. Šiame 
darbe jiems padeda vals
čių savivaldybės ir kaimų 
seniūnai. Visos Lietuvos 
valsčiuose surašytų pa
vardžių yra apie 200.000. 
Vietovardžių viename val
sčiuje surenkama viduti
niškai apie 250.

- Kai ši medžiaga bus su
tvarkyta, bus išleistas pa
vardžių žodynas, kuriame 
bus sužymėtos visos lietu
viškos pavardės, ir pažy
mėta, kiek kurios pavar
dės šeimų yra Lietuvoje. 
Taip pat manoma išleisti 
alfabetinį miestų, mieste
lių ir bažnytkaimių žody
ną ir paskui ištisą visų su
rašytųjų vietovardžių žo
dyną paeiliui apskritimis sttausT 
ir valsčiais. Tsb. na liepė j

vietovar- tro Iždininkė J. Čepulienė, 
paskui kun. Gasiunas. Po 
tų kalbų dainavo gerai ži
noma chicagietė daininin
kė A. Pieržinskienė.

Po dainų sveikino M. 
Vaičiūnienę kita komisijos 
narė, O. Rašinskienė ir at
vykus iš Detroit Centro 
valdybos narė Pauražienė. 
Perskaityta daug telegra- Baigiant programą gra
mų, atsiųstų tiesiai į vieš- žiai duetą sudainavo J. ir 
būti su linkėjimais M. M. Čižauskai. Jiems ir Pie- 
Vaičiunienei iš visų valst. ržinskienei akomponavo O.

Telegramas skaitė Cen- Skiriutė; O K. Saboniui 
tro pirm. M. Čižauskienė. komp. A. Pocius. Ant galo 
Pakalbėjus kun. Klariui. kalbėjo M. Vaičiūnienė, 
dainavo svečias iš Detroit,1 Jaudinos, matydama tiek 
Mich. J. Čižauskas. Idaug svetelių, atsilankiu-

SPALIŲ 9-TOJI
Antradienio vakare, spa

lių 9 dieną po Ražančiaus 
pamaldų (7:45) visi lietu
viai kviečiami susirinkti į 
parapijos salę, tikslu prisi-1 
dėti prie Vilniaus užgrobi
mo gedulo dienos minėji
mo.

Turi būti ne daug bus to
kių užkampių Amerikos 
iietuvių apgyventose vie
tose, kur lietuviai šiose 
tautai skaudžiose metinė
se sukaktuvėse nesusirink
tų atgaivinti pasiryžimą 
nuolat dirbti, kad tik Vil
nių iš priešų priespaudos’ metais savo lėšomis užso- 
atvadavus.

Kalbėtojai bus Brockto- pogandinius sodus. Jie bus 
no ir Bostono kolonijų. sodinami pas ūkininkus ir

Taigi kas dar tebesijau- naujakūrius, kurie poka- 
čia esąs lietuvių, tas tea- rmiu laiku išsiskirstė į 
teina į parapijos salę.

— Lietuvos žemės ūkio 
; rūmai yra nutarę dar šiais

dinti 45 pavyzdingus pro-

sodinami pas ūkininkus ir

i laiku išsiskirstė į 
vienkiemius ir verčiasi tik 
žemės ūkiu, turėdami ne- 

Trečiadienio vakare spa-! daugiau, kaip 20 hektarų, 
lių 10 d. po Rožančiaus pa-1 Pernai tokių sodų visoje 
maldų kviečiamos susirin
kti parapijos salėn visos 
Sodalicijos narės. Kiekvie
na narė tesuranda savo 
draugių bent vieną, kuri 
dar nėra Sodalicijos narė 
ir kartu su ja teateina su-Jera>- Geroje miesto vietoje, prie 
sirinkiman.

Lietuvoje buvo užsodinta 
36??. Tsb.

PARSIDUODA
PIGIAI

Namas, 2 storai ir galiūnas (ta-
— - “ - - - -

■ .

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

Vist garsinkitės “Darbininke”.

pat jūrų.. Savininkas turi išva
žiuoti. Kreipkitės prie

Mr. A. Bruzevičius, 
384 Grand Avenue, 
New Haven, Conn.

Arėjas Vitkauskas. t

PASAULIO 
ŠYPSENOS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

“Ne”, tarė susižiedavęs žmo
gus”, aš įsitikinęs, kad darau ge
rai, Tamsta matai, beliko toks ke
lias. Aš apskaičiavau, kad pigiau 
vesti ją ir turėti namuose, kaip 
nevesti jos ir pašalinti iš namų”. 
(“Dennison Flamingo”).

Motina (labai sumuštam sū
nui) : “Ar aš tau nesakiau, skai
čiuoti iki šimto prieš jums pra
dedant muštis f”

__ : “Taip, bet Džeko moti- 
skaičiuoti tik iki

penkių dešimčių”. (Glasgotv 
News”).

Bičiulis: “Tamstos kūtės ber
ilai ir tamstos lavintojas visi 
mikščioja — ar tas tyčia parink
ta?”
Lenktynių arklių laikytojas. 

“Taip, aš turiu juos su tikslu, 
kad jie negalėtų pasakytų kūtės 
paslapčių — jeigu jie jas sužino 
per lenktynes”. (Die Muskete”, 
Wien).

\

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVO.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

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

Prot Ra8t. — Bronė Clunlenė, 
29Gould SU West Rozbury, Mass. 
Tel Parkvvay 1884-W

Fin. Rast. — Marijona Markoniutė, 
33 Navarre SU Roslindale, Mass.

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniullutė,

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

1512 Colnmbla Rd., So , Boston, Masa 
Kasos Globėja — E. JannSonlenė.

1426 Colnmbla Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo ™

antrą utarnlnką
7:30 vai

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu ražtinlnkę.

Z
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Du Turtuoliu

Daugelis metų praėjo kai kadaise gyveno godus 
turtuolis. Išjojęs vieną rytą iš savo dvaro sustoja pa
sigerėti savo turtais. Jis žiūrėjo į kairę pusę, ir kiek 
jo akys matė visa žemė buvo jo: žaliuojančios pievos, 
derlingos dirvos, tankūs miškai, šniokšciantieji upe
liai, ir visų gyventojų jis buvo valdovas.

Pažvelgęs į dešinę pusę jis pamatė sėdintį adt ak
mens nuskurusį elgetą. Elgeta skaitė knygą. Prijojęs 
arčiau prie jo turtuolis jį prakalbino. -

“Klausyk, žmogau”, tarė turtuolis. “Kaip išdrįs 
sai ateiti prie pačių dvaro vartų ? Ar nežinai, kad čia 
mano nuosavybė ir tokiems nudriskėliams kai tu, vie
tos nėra. Per šiuos vartus tik man lygus turtuoliai te
gali įeiti.”

“Jei taip”, tarė pakeleivis, “tai aš tikrai turiu tei
sę čia ir eiti į dvarą, nes aš esu turtingas.”

“Turtingas!”, su panieka tarė turtuolis. “Turtin
gas Skarmaluose! Kur tavo turtai? Aš tai turtingas. 
Apsidairyk: visą ką matai yra mano. O ka tu turi?

“Turtus.”
“Turtus!”, perpykęs šaukė turtuolis. “Kokius tur

tus tu turi?”
“Mano turtai”, tarė pakeleivis, “yi’a Dievo ir ar

timo meilė, malonus žodžiai kitiems, pagalba reikalin
giems ir pasidalinimas viso su kitais. Tai mano turtai, 
ir aš tikrai esu turtingas.”

“Kalbi kai pamišėlis”, neramiai ir skubiai prata
rė turtuolis. “Ar dėl tų dalykų tu sakaisi esąs turtin
gas?”

“Taip, turtingesnis už tamstą.”
“Turtingesnis už mane? Kaip tu tai išvedi?”
“Kai mirsime, tamsta savo turtų nepasiimsi, bet 

manieji lauks manęs.” t T.

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOS MIŠKAI IR i ra vadinamojo ledynų lai- 

kptąrpio padarinys.
Senovėje Lietuvos ežerų

EŽERAI

Netik Lietuvos poetai, Pl°tes buvo didesnis. Bet 
kraštų daugelis ežerų palengvėlebet ir svetimų 

plunksnos žmonės apie 
Lietuvą dainuoja, kaip į 
daugybės ežerų šalį. Žino- į 
ma, Lietuva čia negali pra i 
lenkti savo netolimą kai- Į 
myną Suomiją, kurioje e- 
žerų yra apie 60.000. Ta
čiau ir Lietuvoje ežerai y-
♦

DIDELIS 
NUPIGINTMAS

“MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. P. Jonaitis 

(Kapelionas)
KAINA BUVO 25 CENTAI 

Dabar 10 centų su persiuntimu 

Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps).
“Darbininkas”

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

■i

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

nėmis.
Iaforaaciju 

klauskite pu 
vietini

♦

sias turi apie 24 kvd. kilo
metrus, gi giliausias apie 
60 metrų. Tenka pažymėti, 
kad Lietuvos ežerai yra 
labai žuvingi.

Lietuvos miškai dar se
novėje skambėjo, kaip ne
išbrendamos girios, pilnos 
vairiausių žvėrių, žvėre- 
ių, kurių buvo minimi į- 
vairiausieji elniai, šernai, 
briedžiai, lokiai ir kitoki 
sutvėrimai. Šiandien jau 
Lietuvos girios yra smar
kiai įšnykusios ir tiktai iš 
ų liko vien girelės. Girių 
įlotai ankščiau buvusieji 
neišbrendami, dabar jau 
tapo derlingais laukais, 
jų vietose išaugo miestai 
ir miesteliai.

Bendrai imant, Lietuvo
je miškų plotas sudaro a- 
pie 17% visos teritorijos. 
Senovėje, kaip jau rašyta, 
tas plotas buvo šimterio
pai didesnis. Skaitant hek
tarais dabar Lietuvoje mi
škų yra apie 836,000 ha. 
Daugiausiai yra spigliuo- 
tųjų medžių, (eglių ir pu
šų) . Eglių yra apie 252.000 
ha, o pušų — 207,000 ha. 
Lapuotųjų medžių dau
giausiai pasitaiko alksnių, 
epušių, beržų, liepų, skirp
stų, uosių, ąžuolų ir kitų.

Dabar Lietuvos miškuo
se jau nebėra tų didelių 
žvėrių, apie kuriuos bylo
ja senosios Lietuvos isto
rija. Retkarčiais dar miš
kuose pamatysi briedį, 
kiek dažniau stirną, kiš
kius, voveres. Šie žvėreliai 
irgi taip reti, kad kai ku
rie jų uždrausti medžioti. 
Apie senovės Lietuvos miš 
kus ir lietuvių literatūroje 
yra gražus perlas. Tai vys
kupo Antano Baranausko, 
žymaus Lietuvos poeto pa
rašyta poema “Anykščių 
šilelis”.

• v

o vienas mokyklos
530 gyven-

apaugo žolėmis ir samano
mis, arba pavirto pelkė
mis. Dar ir šiandien gali
ma užtikti bevaikštant po 
buvusiųjų ežerų vietas 
klampių pelkynų, kurie su
daro pavojij juose nugrim- 
sti.

Daugiausiai ežerų yra 
I Lietuvos žiemių - rytuose. 
Zarasų ir Utenos apskri- 
čiuose. Kita ežerų sritis, 
tik ne tokia jau gausinga, 
yra Lietuvos šiaurės - va
karuose, apie Telšius ir 
Žemaičių garsiuosius kal
nus. Lietuvos pietuose, 
dzūkų krašte irgi yra ga
na daug ežerų. Taip pat e- 
žerų yra ir okupuotame 
Vilniaus krašte.

Didžiausiuoju Lietuvos 
ežeru laikomas Naročių e- 
žeras, dabar lenkų oku
puotas. O giliausiuoju eže
ru, vieni laiko Daugų eže
rą, kiti Platelių. Stambiau
sieji ežerai yra: kaip jau 
paminėta Naročių, Daugų, 
Platelių, Sartų, Rubikių, 
Paršežeris, Rekajevo, Sie- 
sarčio, Tauragėnų, Zarasų, 
Drukštų, Svyrių, Metelių, 
Obelių, Dusios, Veisėjo, 
Vištyčio, Vygrių, Dūkšto, 
Apie kiekvieną Lietuvos 
ežerą ir jo atsiradimą 
žmonių lūpose šiandien 
dar skamba įvairiausi pa
davimai, pasakos ir net 
dainos. Tai žinome dau
giausiai liaudies vaizduo
tės padarinys, tačiau jis tynių, 5 — aštuonįu, 4 
lietuvio būdui ir sielos gy- devynių ir 2 dešimt 
venimui‘yra labai charek- 
teringaa T

Savo plotu Lietuvos eže
rai yra nedideli, didžiau-

—Sąryšyje su Pabaltijo 
trijų valstybių sutarties 
pasirašymu, kai kurioje 
užsienio spaudoje pasirodė 
žinių, kad joje yra du pun
ktai, vadinamieji specia
lūs klausimai, liečiantieji 
Vilniaus ir Klaipėdos kra
štus. Tačiau iš tiesų tos 
žinios yra iš grynai vokiš
kų šaltinių. Mat, vokie
čiams būtų svarbu, kad 
Latvija ir Estija Klaipė
dos kraštą įrašytų specia
liu klausimu, nes tada at
rodytų, kad Klaipėdos li
kimas dar yra ginčytinas. 
Pasiteiravus Lietuvos už
sienių reikalų ministerijo
je, sužinota, kad sutartyje 
specialiu klausimu įrašy
tas tik Vilniaus ginčas.

PRADŽIOS MOKSLAS 
LIETUVOJE PRIEŠ KA

BĄ IR DABAR

Šiais mokslo metais ir 
Lietuvoje, (be Klaipėdos 
krašto) veikia 2297 pra
džios mokyklų su 4288 
komplektais. Iš jų 2245 
mokyklos yra 4 mokslo 
metų kurso ir 52 — 6 me
tų. Pagal komplektus mo
kyklos taip suskirstytos: 
1039 — vieno komplekto, 
854 - dviejų, 222 - trijų, 
112 — keturių, 34 — pen
kių, 14 — šešių, H — sep-

mties 
komnlektu

Švietimo ministerija lai
ko 166 pradžios mokyklas 
su 346 komplektais, savi-

valdybės 2054 mokyklas 
su 3817 komplektais, or
ganizacijos su Švietimo 
ministerijos pašalpa — 30 
mokyklų su 51 komplektu, 
organizacijos be švietimo 
ministerijos pašalpos —43 
mokyklas su 66 komplek
tais. Yra dar mokytojų se
minarijos 4 pavyzdinės su 
8 komplektais.

Dėstomos kalbos atžvil
giu pradžios mokyklos pa
siskirsto taip: 2129 mo
kyklų su 3924 komplektais 
lietuviškų, 105 mokyklos 
su 262 komplektais žydiš
kų, 14 mokyklų su 25 kom
plektais vokiškų, 4 moky
klos su 9 komplektais ru
siškų, 15 mokyklų su 20 
komplektų lenkiškų ir 19 
mokyklų su 34 komplek
tais mišrios.

Vidutiniškai a viena pra
džios mokykla Lietuvoje 
aptarnauja 990 gyvento
jų,
komplektas 
tojų.

Šių metų pradžioje viso
se pradžios mokyklose dir
bo 4313 mokytojų, kurių 
2045 buvo vyrai ir 2268 
moterys. Tuo pat laiku vi
sose pradžios mokyklose 
buvo 235033 mokiniai, ku
rių 121229 berniukai ir 
113804 mergaičių. Praėju
siais mokslo metais Lietu
voje pradžios mokyklų 
mokinių skaičius padidėjo 
12449 mokiniais. Tauty
bės atžvilgiu pradžios mo 
kyklų mokiniai skirstomi 
taip: 217888 lietuviai.
12687 žydai, 1343 vokie
čiai, 504 rusai, 592 lenkai, 
469 latviai ir 1355 mišrūs. 
Kiekvienam tūkstanči u i 
gyventojų Lietuvoje tenka 
10% pradžios, mokyklos 
mokinių.

Šių metų pradžioje Lie
tuvoje buvo 64 vaikų dar
želiai, kuriuose dirbo 87 
mokytojos ir juos lankė 
2804 vaikai. Savus namus 
turi 730 pradžios mokyk
lų, kuriuose telpa 1411 
komplektų. Visų pradžios 
.mokyklų išlaikymas dabar 
valstybei kaštuoja 23.613.- 
733 litus per metus. Tų iš
laidų 75% išlaidų paden
gia valstybė, o kitas duo
da savivaldybės ir organi
zacijos. Vidutiniškai vie
nos mokyklos išlaikymas 
pereitais metais kaštavo 
10.280 litų, o vienas pra
džios mokyklos mokinys 
— 100 litų 40 centų.

Prieš didįjį karą, 1912 
metais, visoje dabartinėje 
Lietuvoje,^‘drauge su oku
puotuoju Vilniaus kraštu, 
buvo tiktai 490 pradžios 
mokyklų ir 14 dviklasių, 
vadinamųjų gelžkelių mo
kyklų. Tuo laiku visame 
šiame krašte, įskaitant 
drauge ir rusų činovninkų 
vaikus, pradžios mokyklos 
mokinių skaičius neprašo- 
ko net 1000. Vadinasi, per 
tą trumpą laiką šešiolika 
nepriklausomo Lietuv o s 
gyvenimo metų padaryta 
didelė pažanga. Ir ta pa
žanga nuolatos kyla, pra
džios mokslas nuolatos to
bulėja. Tsb.

KAIP GYVENA BEPRO- 
ČIA! LIETUVOJE

NOVENA
Sv, Pranciškaus Asyžiečio 

Sa
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą 

Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.
Vertė K.

šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visų laikų, o ypač 
šv. Pranciškaus Asyžiečio ĮTOVKNOS laike.

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(Siųskite pastos ženkleliais)

PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios nuolaidoa

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.
pasaulio ir susikūrusius jau seniai rūpinosi, kad 
savo atskirą pasaulį, ats- susisiekimas geležinkeliais 

Ar jie ži- būtų atpigintas. Iš tiesų, 
no, kad jie yra neprotingi, tai buvo labai pagrįstas 
ar jie žino, kad yra gyvi jų susirūpinimas, nes susisie- 
artimi giminės ir tie, ku- kimas Lietuvos geležinke- 
rie dėl jųjų skaudaus liki
mo sielojasi, — tai klausi
mai, kurie pirmiausiai ky
la kiekvienam nepilnapro- 
čių ligoninę aplankius. 
Specialistai sako, kad kai 
kurie blaivesniais momen 
tais tatai supranta ir juos 
tas supratimas dar labiau 
kankina. Tsb.

kirą gyvenimą.

liais, lyginant su kitomis 
valstybėmis, yra gana 
brangus. Dabar šitą gy
ventojų komisiją, kuri da
bar ruošia naujus geležin
kelio tarifus. Manoma, kad 
nuo ateinančių metų pra
džios Lietuvoje susisieki
mas geležinkeliais bus pa
pigintas 20 % dabartinio 
tarifo.I

Į
1 
i

Pradėjus Klaipėdos kra
štą valyti nuo priešvalsty
binių gaivalų vokiečių, 
spauda kuo biauriausiai 
pradėjo šmeižti Lietuvą. 
Hitlerininkų drąsinami, 
kad netrūkus Klaipėdos riausybė. Padegėliams bus 
kraštas bus atplėštas nuo duodama miško medžiaga 
Lietuvos ir Klaipėdos kra- ir kreditai, kad jie galėtų 
što vokietininkai tais vy- atsistatyti trobesius. Lie- 
liojimais susigundė. Jie" t’-=
nuėjo net ligi to, kad ne
seniai vienas Klaipėdos 
krašto nacis kreipėsi su 
skundu į Tautų Sąjungą, 
kad ji užtartų juos. Tas 
nacis yra žinomas Klaipė
dos krašto vokietininkas, 
buvęs Klaipėdos krašto sei 
mėlio atstovas Mejeris. 
Mat, jis manė, kad Tautų 
Sąjunga įsikiš į tuos rei
kalus, kurie jai tiesioginiai 
nepriklauso ir į tokius rei
kalus, kurie pačios Vokie- 
tijos yra iškraipomi ir me
lagingi. Savaime aišku,] 
kad niekas negali užginti 
saugoti savo neliečiamybę, 
o ypač jeigu ji manoma 
sprogdinti iš vidaus. Taip 
lygiai į tą Klaipėdos nacįo- 
skundą pažiūrėjo ir Tautų 
Sąjunga, kuri jo net ne
svarstė.

Savo skunde Mejeris nie
kina ir purvais drapsto 
prieš tarptautinę viešą 
nuomonę lietuvių tautą. O 
tuo pačiu metu kiti jo 
vienminčiai tamsūs gaiva
lai niekina Klaipėdos kraš
to kovotojų kapus. Vi
siems aišku, kad Lietuvos 
valdžia, nežiūrint kokią ji 
būtų nuolaidi, negąli šito 
dovanoti, juo labiau, kad 
Mejeris yra Lietuvos pilie
tis.- ’ . ...

Tuo nąetu, kai Mejeris 
skundėsi Ženevoje, Vokie
tijos spauda jam pritarė ir 
vėl pradėjo smarkų kurs
tymą prieš Lietuvą. Dau
gelis laikraščių išgalvoja 
visokių nebūtų dalykų ir

KLAIPĖDOS NACIAI 
SKUNDŽIA LIETUVĄ 

NET TAUTŲ SĄJUNGOJ
—Apskaičiuojama, kad 

gaisras Luokės miestelyje 
yra padaręs apie 1 milijo
ną litų nuostolių. Iš viso 
sudegė 200 trobesių, nu- 

‘ kentėjo 91 savininkas. Pa
degėliams šelpti sudary
tas komitetas. Nelaimės 
ištiktaisiais susirūpino vy-

rių priežasčių nustoja sa
vo protingumo. Tuo atve
ju jie kitai visuomenei da
rosi pavojingi ir reikalin
gi tam tikros izoliacijos. 
Protinė liga šiandien dar 
yra sunkiai pagydoma, 
net ir geriausiose pasaulio 
gydyklose.

Lietuvoje nustojusiems 
proto žmonėms yra tokia 
gydykla Suvalkų Kalvari
joje, Marijampolės apskri
tyje. Pati Kąlvarija vi- 
siems prieškariniams lie- 
tuvių veikėjams yra žino
ma. Ten caro valdžios lai
ku buvo garsus kalėjimas, 
kuriame rusų žandarai pū
dė ne vieną lietuvybės a- 
paštalą. Šiandien Kalvari
joje to kalėjimo jau nebė
ra, tik maža žymė belikus, 
kad čia stovėjo tie niūrūs 
namai.

Psichijatrinėje ligoninė
je Kalvarijoje dabar telpa ) 
prieš karą buvusiose rusų 
kareivinių patalpose. Tik 
jos yra naujai pertvarky
tos ir ligoniniai pritaikin
tos. Ankščiau šioji ligoni
nė buvo Tauragėje.

Šiuo metu psichijatrinė 
je ligoninėje yra 466 ne- 
pilnapročiai. Iš jų 262 vy
rai ir 204 moterys. Lietu
voje jų yra b* daug dau
giau. Šiuo laiku tiktai pu
sė jų ligoninėje galima su
talpinti. Kita pusė dar te- 
besibasto nesutvarkyti ir 
keldami armyderį.

Įdomu pažymėti, kad ne- 
pilnapročių skaičius Lie
tuvoje vis didėja. Trečda-’ 
lį jų sudaro žydai. 1922 
metais šioje ligoninėje bu-! 
vo 92 nepilnapročiai, 1928 
— 387 ligoniai, ,0 dabar,) 

, kaijrjauiiaatėme, 466. Su- 
1 lig tautybių ligoniai taip 
suskirstyti: lietuviai 277, 

, žydų 117, lenkų 37, rusų 
11, vokiečių 9, latvių4, to-Į 

- torių 1. Turint galvoje 
, Lietuvos gyventojų nuo-i 
, šimtinį paskirstymą, dau- 
. 'giausiai nepilnapročių tu

ri žydai ir mažiausiai lie
tuviai.

Nepilnaproč i ų gyveni
mas Kalvarijos ligoninėje 
visados yra vienodas. Sun
kiai sergantieji ir pavojin
gi kitiems, yra griežtai i- 
zoliuoti ir niekur neišlei
džiami. Čia sutiksime bai
gusių aukštuosius moks
lus vyrų, savo laiku užė
musių gana atsakomingas 
valstybines vietas, čia ra
sime daktarų, inžinierių, 
kunigų, ūkininkų, darbi
ninkų, amatininkų ir kito
kių kitokiausių profesijų 
žmonių. Čia jie visi vieno
di. Niekas nieku nesiski
ria.

Sunkiai sergantieji ligo- 
nys gyvena labai nešva
riai, nes jų lova jiems yra 
viskas. Gi lengviau ser
gantieji visą dieną vaikš
to lauke, turi švaresnius 
kambarius, kartais pas
kaito laikraščius, o išimti
nais ir blaivesniais atsiti
kimais leidžiami ligoninės 
rajone pasivaikščioti

Kai kurie sveikstantieji 
gauna šiokio užsiėmimo ir 
nebūna bendroje jų minio
je . Jie tvarko, gražina li
goninės rajoną, stato įvai
rius papuošimus ir dirba

♦

rv
tuvos bažnytinė vyresny
bė pasiuntė parapijoms 
paraginimus, kad kunigai 
imtųsi iniciatyvos padegė
liams rinkti aukas.

— Lietuvos bankas yra 
numatęs pastatyti nauja
jame Klaipėdos uoste dide
lį sandelį, kuriame bus į- 
rengti modemiški prietai
sai prekėms per sandėlį 
vežioti ir kilnoti. Kai nau
jame uoste bus galutinai 
baigti geležinkelio pratie- 
simo darbai, ir pastatyti 
kėlimo kranai, bus stato
mi ir kiti sandėiai.

— Klaipėdos karžygių 
kapų išniekintojų tardy
mas vedamas visu stropu
mu. Netrūkus manomą jį 
baigti, šių gaivalų byla 
jau perduota Lietuvos ape
liacinių rūmų prokuratū
rai. Galimas daiktas, kad 
ji bus svarstoma su kito
mis Klaipėdos krašto na
cių bylomis. Tų bylų na
grinėjimas Lietuvos teis
muose prasidės šių metų 

! pabaigoje. Tsb.
Tinginystė — jauno žmo

gaus kapai. M. Sigurni.

, 1 -1^X1- X tokių, apie kuriuoskitus lengvus ūkiškus dar- - - ' ’ ”
bebus. sJt 4

Skurdus ir klaikus vaiz
das, žiūrint į tuos nelai
minguosius, atskirtus nuo

niekas nei nepamano.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

—- Lietuvos gyventojai?
t



Antradienis, spaliu 9 d., 1934. DARBININKAS &

Rytinių Valstybių Žinios
/

Waterbury, Conn.
KETURDEŠIMTĖ Įžanga dykai. Tikėk man, 

Šios kolonijos lietuvių jeigu lietuviai vieningai 
parapijoj spalių 2 dieną, žengs į Vilniaus minė- 
pasibaigė pasekmingai ke- jimo parengimus, tai su 
turdešimtės atlaidai. Žmo- laiku jie įžengs i 
nes gausiai lankėsi bažny- Vilnių, 
čioje ir prie šventų Sakra------------
mentų. Pamokslininkais IŠ BOWLING ALLEYS 
buvo kunigai: Bublys, M. . Bowling lygos jau pra- 
I. C., (kuris čia atsilankė dėjo bowlyti mūsų alleys’- 
pirmą kartą, ir kuris ėse. Pirmadienio vakarais 
džiaugėsi Waterbury’io lie st. Patrick’s League (apie 
tuvių susiklausimu su sa- 50 vyrų): Antradienio 10 
vo klebonu ir parapijos Waterbury’o miesto para- 
nuosavybe). Vincas Puido- pijų švento Vardo dr. ly- 
kas, P. Juras, A. Bružas, gos (60 vyrų ir lietuviai 
M. S., Karlonas ir K. Va- turi toje lygoje rateli): 
sys. Svečių kunigų buvo Trečiadienio vakarais bow 
labai daug kaip tai: kuni- lys (dar nepradėjo) Lietu- 
gai: Pakalnis, Simonaitis, 'vos Vyčiai (50 vaikinų ir 
Skruodenis. MIC., Vaške- merginų): ketvirtadienio 
Jis, Karlonas, Kazlauskas, vakarais L. I. P. arba 
Ambotas, Gradeckis, Pan- Lithuanian Independent 
kus, Karkauskas, Petrai- Political Club, o penkta* 
tis, Juraitis, Lutkus, Kin- dienio vakarais bowlina 
ta, Bublys, MIC., Juras the Waterbury Paper Box 
Bružas, Puidokas, Vasys, 
šeštokas ir kiti.

Gerbiamas kleb o n a s 
džiaugėsi ir svečių kunigų 
talka ir žmonių gausiu at
silankymu. Procesijos bu
vo iškilmingos ir muzika 
pritaikinta. Taip tai pasi
baigė 40 valandų atlaidai.

Neužilgo bus Ansoni- 
joj (tur būt šio mėnesio 
14 dieną) pas kunigą Kaz
lauską. Vyksim ir ten.

i Fall Frolic Dance. Tai bus garsindamas savo tautą mocratic League of New 
graži programa ir visi bei 
visos yra “more than wel- 
come”.

v • York Statė
Nuoširdžiai prašoma vi-

LIETUVIO PROJEKTAS nušlavė kas jai kelyje pa* 
IŠGELBĖTI CARO

DUKTERĮ

Columbus Day Paradas
Waterbury’io miesto ga- 

ir į patį tvėse ir šįmet bus Colum
bus Day Paradas, šešta
dienį, spalių 13 1:30 po 

i pietų. Lietuviai per savo

svetimtaučių tarpe. Rinki
muose buvo net penki kan
didatai ir Vincas turėjo sų lietuvių demokratų va- 
daugiaus balsų, kaip visi dų rimtai apsvarstyti šį j 
kiti kandidatai sudėjus pasiūlymą, visose New‘ 
kartu. Visi Šv. Jurgio pa- York valstybėse lietuvių 
rapijos Studentų kuopos kolonijose: 
nariai, kurioje Vincas yra City, Brooklyn, Maspeth, rį laiką tų pabėgėlių susi- 
taipgi labai aktyvus na-'Albany, Schenectady, Uti- (darė gana daug ir jų būk

lė buvo labai sunki. Jiems 
šelpti buvo, sudaryti tam 
tikri komitetai. Tų komi
tetų dėka, nevienas šian
dien šiltoje vietoje sėdin
tis lietuvis išėjo aukštus 
mokslus, ne vienas šiaip 
žmogus tapo sušelptas ir 
galėjo šiaip taip prasivers
ti didžiojo karo audroms 
siaučiant.

Tačiau gal retai kuris 
šelptasis žino Rusijos ca
ro Nikalojaus dukters Ta
tjanos vardą. Ši caraitė 
globojo visus pabėgėlius 
ir jos vardu veikė pabėgė
lių šelpimo komitetas, ku
ris išleisdavo milijonus ru
blių. Tatjanos komitetas 
tarp kitų šelpė ir lietuvius 
pabėgėlius. Jis buvo gar
sus visoje Rusijoje. To ko
miteto vicepirmininku bu
vo mūsų tautietis buvęs 
Lietuvos finansų ministe
ris Martynas Yčas. Jis pa
sakoja įdomių dalykų iš tų 
laikų, kada jam teko dirb
ti drauge pabėgėlių šelpi
mo darbą su Tatjana.

— Kai caras tapo nuver
stas, mes susirūpinome 
Tatjanos būkle. Ypatingai 
mums rūpėjo milijonai pa
bėgėlių, kurie neteko pa
šalpų ir galima sakyti, 
pragyvenimo šaltinio. Ką 
daryti ? Aš įnešiu tokį pro
jektą: išvogti Tatjaną ir 
per Japoniją nugabenti ją 
Amerikon. Amerikiečiai 
tuomet turėjo pinigų ir 
mes per mitingus su Tat
janos pagelba būtumėm 
savo tikslo pasiekę...

— Kokiu gi būdu tams
ta būtum Tatjaną išvogęs?

— Su Kerenskiu aš gerai 
sugyvenau, Tat nuėjau pas 
jį gauti leidimo aplankyti 
caro šeimos. Gavau. Carie- 
nė tuomet sirgo, o caras 
buvo kaž kuo labai užim
tas. Tačįau mus mielai pri
ėmė. Aš pasakiau savo 
projektą. Visų mes nega 
lim, sakau, išgelbėti, bet 
Tatjaną tikrai išgelbėsim. 
Pasiruoškit. Tačiau ji atsi
sakė. Kaip bus su mano 
tėvais, taip tegul būna ir 
su manim. Nebėgsiu.

— Gaila buvo jos, bet ką 
gi padarysi. Užsiliejo jūra,

į

I _______ ___  __ ____________

rys, labai džiaugiasi, kad ca, Bingjiampton, Amster-
------ - - J______ KTi-.____________

Didžiojo karo metu daug 
lietuvių pabėgėlių turėjo 
palikti savo sodybas ir 

— New York dangintis į Rusiją. Per ku-

kleboną kunigą Juozapą « Prieš rinkimus agitaci- dam, Niagara Falls, Ro- 
yra užkviesti dalyvauti darbas tur®j° tokių ne’ chester> ir tt. -
paradoje. Pats klebonas lauktų pasekmių. Prašoma susirašinėti su
yra kviečiamas
nas iš garbės narių tos 
dienos parado. Columbus 

j buvo katalikas, kuris at
rado 1492 metuose Ameri
ką. Žinoma italai čia la
biausiai darbuojasi. Gra
žus dalykas, nes Columbo 
nuopelnai Amerikai yra 
brangūs.

Pulasky Day yra skel
biama Gubemator i a u s 
Cross spalių 11. Lenkai tu
rės didelę sueigą Merida- 
ne, kur bus pagerbtas ge
nerolas Kazimieras Pulas-

kaiD yieJ Benjamin Franklin High — Mr. John G. Morkūnas, 
School yra viena iš di- 41 Willite Dr., Roehester, 
džiausiu mokyklų Nevv N. Y.

' York valstybėje, turėdama 
apie penkis tūkstančius 
studentų.v •

Co. ratelis apie 50 vaikinų 
ir merginų, sekmadienio 2 ki. Nors patsai generolas 
vai. po pietų studentai Pulaski buvo tikruoju len- 
bowlina. Taip tai visi va-' ku ir su lietuviu generolu 
karai, išskyrus šeštadie- Kosciuška atvykęs į Ame- 
nių ir sekmadienių užimti, riką kovoti dėl Amerikos 
Be to daug pavienių asme- Nepriklausomybės. Verta 

Inu ateina bowlyti. Ateik 
ir tu pasimankštinti. Būsi 
ir baltas ir raudonas (kaip 
prof. Aleksis per radio 
garsina Vinco Visockio 
pieną) ir pajaunėjęs. Ko
dėl mūsų klebonas toks 
jaunas ir vikrus? Paslap
tis tame, kad jis kiekvieną 
dieną kiek galima bowlina. 
Bowlink ir tu lietuvi, vai

. MINĖSIM SPALIŲ 9
Tai bus metinis minėji 

mas spalių 9-osios arba!
Vilniaus užgrobimo die- kįnas ar mergina, senas ar

Iširai .nos, kaip lenkai neteisin-: jaunas Tu pamatysi po 
gai įsibriovė į _ Lietuvos kelių «strynksių» kad ta? 
žemę pagrobė mūsų sosti- darbas seksis ir visi Var
nę Vilnių. Lietuviai! Ar gaj įp rūpesčiai išsiblaš- 
nepridera mums ta diena kys> nes tiems
paminėti?! Kad ir taip žmOnėms, kurie yra užim- 
greit neatgautume Vii- įį “Believe me”, jeigu tu 
niaus (kaip kaikurie peši- pradėsi bowlyti, tai tikrai 
mistai lietuviai sako), tai būsimisrai lietuviai saKoj, tai būsi “busy”! Paklausk 
visgi minėjimas tos dienos bile iš mūsų gibonų, ad. 
yra tikjra lietuviška parei- vokatUj daktarų, kunigų 
ga, ir kur toji diena yra ar biznierių, 
minima, lietuviai kuogau- 1 
cin iv oi n i tnonoimnlrnsiausiai tesusirenka atsi
minti kas jų senam žilam 
Vilniui htsitiko ir jo bei 
visos užgrobtosios terito
rijos lietuviams pareikšti 
užuojautą. Tai tikra lietu
vio ir patrioto paprasta 
pareiga. Kad ir mūsų tau
ta maža, bet visgi pasaulio 
akys į mus dažnai atkreip
tos. Jeigu lietuviai nesirū
pins savuoju Vilniumi, tai 
Dievuli brangus, kas rū
pinsis?! Tai gi visi Water- 
bury’io lietuviai ir apylin
kės susirinkime į Švento 
Juozapo par. Naująją sa- • 
lę, spalių 9, 7 valandą va
kare ir lietuviškai pami
nėkime tą liūdną mūsų 
tautos dieną. Lai mūsų są
žinė būna rami ir 1 
nuo nepaisymo arba pesi
mistiškos nuodėmės. Bus 
gera muzika ir kita prog
rama ką buvo per Radic 
WATR bangomis pereitą 
šeštadienį leidžiama. Be 
to bus prakalbos, kurias 
Sakys net iš New York 
Lietuvos Konsulato ir kiti 
vietiniai kalbėtojai.

i

ir Pulaski ir Columbus pa
gerbti, nes jų nuopelnai 
Amerikai yra neabejotini. 
Lenkai kiek su generolu 
Kosciuška aprimo ir nuti
lo. Pirmiau būdavo lenkai 
jj gerbdavo kaip lenką, 
bet tai jau praėjo tur būt 
nors Waterbury’io mieste 
tie laikai, nes čia pradeda 
suprasti Kosciušką ne len
ku, bet lietuviu.

PRANEŠIMAS

Parapijos Metinė 
Vakarienė

Neužmirškime, kad sek
madienį spalių 14 d., 6 vai. 
vakare, Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje įvyksta ne
paprastai skani vištienos 
vakarienė. Būtinai visi da
lyvaukime toje vakarienė
je, nes parapijai yra dide
li ir svarbūs metai — sta
tant naują Šv. Jurgio baž
nyčią.

NEW YORK STATĖ LIE
TUVIŲ DEMOKRATŲ

SĄJUNGOS ORGANIZA
VIMO KLAUSIMU

PASTABA: Lithuanian- 
American Democ r a t i c 
Club of Monroe Countv 
(prie kurio priklauso Ro- 
chester) širdingai pritaria 
šiam sumanymui.

BROOKLYN, N. Y.

sitaikė ir tiek.
— Kaip atrodė caro rū

mai ir visa šeima?
— Visai paprastai, kaip 

man dar mažam kartą bro
lis parodė caro rūmus ir 
istoriškąją Aleksandro III 
lovą, aš maniau, kad me
luoja. Lova, kaip lova, pa
klodės paprastos... Tyčia, 
maniau apgaudinėja. Juk 
aš vaizdavausi, kad caras 
turi gulėti būtinai auksi
nėje lovoje.

Tas nuostabus ir vienin
telis lietuvis, kuriam liki
mo buvo lemta gerai pa
žinti carą ir kitus prieška
rinės Rusijos aukštus as
menis, šiandien rašo iš tų 
laikų atsiminimų knygą. 
Nereikia nei sakyti, kad 
tie atsiminimai bus įdome
sni, už įdomiausius roma
nus.

LEGIONO SUSIRINKI
MAS

Lietuvių Legiono Da
riaus - Girėno Posto 1 Nr. 
susirinkimas Įvyks ketvir
tadieny, spalių 11 d. 8:30 
vai. vakare Posto ramovėm 
je, 262-A Humbold St., 
Brooklyn. Legionieriai ir 
visi lietuviai eks-kariai ir 
jūreiviai (Amerikos ir Lie
tuvos) kviečiami dalyvau
ti. Posto štabas

Tsb.

Šiuo pranešame visiems 
LDS. 12-tos kuopos na
riams, kad yra šaukiamas 
minėtos kuopos narių su
sirinkimas, š. m. spalių 
mėn. 28-tą dieną, tuojau 
po sumos, apie pirmą va
landą po pietų, Karalienės 
Angelų . par. salėje, kam
pas So. 4th ir Reobling 
Sts, Brooklyn, N. Y.

Narių susirinkime daly
vavimas būtinas, nes turė
sime paskaitą, daug svar
bių reikalų aptarti ir kuo
pos platesniam veikimui 
planus padaryti.

Taip pat nepamirškite į 
susirinkimą ir savo drau
gus bei pažįstamus atsi
vesti.

KIEK STUDENTŲ YRA 
LIETUVOS UNIVERSI

TETE
Šiuo metu Vytauto Di

džiojo universitete yra įsi-, 
registravę 4.030 studentų. 
Teologijos - filosofijos mo
kosi 245 žmonės, evange
likų teologijos — 30, hu
manitarinių mokslų (lite
ratūros, istorijos, kalbų)' 
— 438, teisių — 1.402, ma
tematikos ir gamtos—249, 
medicinos — 952 ir techni
kos

Ligi šiol Vytauto Didžio
jo universitete mokslus y- 
ra baigę 1.763 žmonės.

Įvairiose mūsų lietuvių 
kolonijose randasi: Lietu
vių Demokratų Klubų, Pi- 
liešių Klubų, ir tt., kurie 
šalia savo narių sociali
niais reikalais taipgi do
mėsi ir politiniais klausi
mais.

Mūsų lietuviai, panašiai 
kaip ir kitos tautos (ita
lai, vokiečiai, lenkai, ir tt.) 
galėtų daug daugiaus iš
kelti savo tautos vardą ir 
garbę ir drauge suteikti 
didesnę paramą savo tau
tiečiams politiniuose rei
kaluose, ei mes turėtumė
me vieną didelę ir stiprią 
centralinę politinę sąjun
gą, kuri galėtų bendrai at
stovauti mūsų vienų poli
tinių pažiūrų lietuvius 
New York valstijoje.

Gyvenimo praktika ir 
faktai šiandiena aiškiai 
parodo, kad geriausiai yra 
priklausyti prie vienos ar
ba kitos partijos: demo
kratų arba respublikonų, 
nes kitokiu būdu sunku y- 
ra išlaikyti “politinį neu
tralitetą” kitokiems klu
bams. Be to, abidvi parti
jos žiuri su nepasitikėji
mu J neutralias piliečių 
draugijas.

Šia proga siūloma, kad 
įvairiose mūsų lietuvių ko
lonijose New York valsti-! sukaktuves, 
joje, kur randasi tūkstan- spalių 12 d. (Columbus 
čiai lietuvių prijaučiančiu Day), Šv. Vardo draugijos 
demokratų partijos prin- salėje, 6 Davės Avė., Kea- 
tipams, Lietuvių Demo- rny, N. J. Pradžia 7:30 v. 
kratų Klubai, Lietuvių Pi- vakare. Kalbėtojai bus^iš 
liečiu Klubai”, kurie remia Lietuvos Generalinio kon- 
ir pritaria Demokratų par- sulato. Taipgi vietinis cho- 
tijai — kad visi susiorga- ras, vedamas gerb. F. Ode- 
nizuotusi į
New York Valstijos Demo

kratų Sąjunga I ir savo atsilankymu išreiš- 
arba i kime protestą prieš Vil-

Lithuanian- American De-j niaus užgrobikus.----------

KEARNEY, N. J.
639.

I

Connecticut Lithuanian 
Catholics* Victory Dance
Įvyko pereitą šeštadienio 

vakarą, Stanley Golf Club, 
New Britain, Conn. Tai 
metinė proga kuomet visų 
6 lietuvių parapijų (Conn. 
Valstybėje) ir dar iš kitų 
lietuviškų miestelių kaip 
tai, Bristol, Torrington, 
Naugatuck ir tt. sueina Į 
būrį ir lietuviškai ir drau
giškai praleidžia vakarą. 
Pereitais metais toks pa
rengimas buvo tris kartus 
paeiliui Waterbury Šven
to Juozapo par. milžiniš
koje salėje. O šįmet sveti
moje vietoje. Tai gerai, 

* nes toje pačioje vietoje, 
laisva kad ir gražiausioje, nusi- 

‘. bosta. Susirinko daug jau
nimo. Šokių Komisija, ku
ri taip gražiai pasidarba
vo, reikia pasveikinti.

Ta proga kviečiame vi
sus ne tik waterburiečius, 
net ir iš kitų parapijų lie
tuvius ir apylinkės atvykti lietuviai džiaugiamės, kad 
Waterburyn, lapkričio 10,. Vincas laimėjo šią svarbią* 
į ~ Studentų šokius arba j vietą, mokykloje, tuomi iš-1

Valdyba.

ROCHESTER, N. Y.

I

Studentas Vincas Bara
nauskas Pasižymėjo

Lietuvis studentas Vin
cas Baranauskas, gyv. Du- 
man St., buvo dauguma 
balsų išrinktas Benjamin 
Franklin School Studentų 
pirmininkų, įvykusiuose 
balsavimuose pereitą pen
ktadienį.

Mes visi Rochesteriečiai

Rugsėjo 19 d. š. m., vi
suomeniškame susirinki
me suorganizuota Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius. 
Valdybon išrinkta, pirm.: 
J. V. Baltrukonis, rašt. A. 
Žilinskas, kas.: p. Žilius, 
knygius p. M. Kauklis, re
porteriu — p. J. V. Baltru
konis.

Naujai susitveręs sky
rius jau išplatino virš šim
to Vilniaus Pasų. Pasus 
platino sekamos organiza
cijos; Moterų Sąjungos 
jaunų mergaičių skyrius, 
Merginų ir Moterų bažny
tinis Klubas ir Vaikučių 
prie mišių tarnautojų kuo
pa. Šios visos organizaci
jos ir savo kapitonus išrin
ko, o kitos organizacijos 
dar tik ruošiasi prie plati
nimo pasų.

Tikimąsi, kad trumpoje 
ateityje, Kearny ir Harri- 
son’no lietuviai išsirašys į 
virš minėtą sąjungą, nes ir 
vietinis klebonas kun. L, 
Vaicekauskas, smarkiai a* 
gituoja už minėtą sąjun
gą.

Virš minėtas sąjungos 
skyrius ruošiasi minėti 14 
metų Vilniaus užgrobimo 

penktadienį,

lio dalyvaus.
Todėl visi atsilankykime

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinama kainą.

Telephone Stagg 2—4409
5 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią
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fParsamdau Automobilius Ves- 
| tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

ĮSIGYK sau namus* • •
Į metu laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Tžmtntingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių namų: di
deliu, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyno, 
Brome, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradini ĮMOKĖ- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk žios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: S AMAS WTTTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
1440 BROADWAY, New York,

Igylviūiia ^8378 Ataink7ŠAVA8
- P^S SAVUOSIUS gauna sąžinių

lei IS. 1amavfrm« f T

Minėtos Sąjungos sky
rius savo mėnesinius susi
rinkimus laikys kiekvieną 
trečią trečiadienį kiekvie
no mėnesio, Šv. Vardo dr 
salėje.

Daugelis lietuvių, įbau
ginti svetimtaučių didžio
sios Building Loan, tai ii 
iš Lietuviškos Schuyler 
Building Loan pradeda pi
nigus ištraukti Todės pra
nešu, kad ši Building Loan 
stovi labai tvirtai ir neša 
gerus nuošimčius, ir nėra Room 2160 arba telefonnok P«tm- 
nei mažiausio pavojaus.


