
Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTĄ

12,000 Suomių Ištrėmė DALYVAUKIME 
RINKIMUOSE

Helsinkis, Suomija—šio
mis dienomis grįžo iš so
vietų pragaro Rusijos suo
mis darbininkas ir papa
sakojo baisius įvykius. Jis 
pranešė, 
suomių - 
vaikų norėjo išbėgti iš 
šiaurės Rusijos per rube- 
žių į Suomiją ir jiems ne
pavyko. Sovietų budeliai 
užuodė ir juos visus suė
mė ir ištrėmė Sibiran.

’ ’ Vadinasi sovietų Rusijo
je kaip tikrame pragare; 
į jį patekęs nei nemėgink 
pasprukti.

GONDEK PRISIPAŽINO 
PAPILDĘS BAISIĄ 

ŽMOGŽUDYSTĘ

PRATĘSĖ AUTOMOBI
LIŲ INDUSTRIJOS 

SUTARTI

kad apie 12,000 
vyrų, moterų ir 
— -

yVashington —Preziden
to Rooseveltp sutikimu 
automobilių industrij o s 
sutartis (code) su NRA 
tapo pratęsta trims mėne
siams senomis sąlygomis. 
Kadangi nei darbininkai, 
nei prezidentas nepaten
kinti dabartinėmis sąlygo
mis, tai per sekančius tris 
mėnesius bus studijuoja
ma ir formuliuojama tin
kamesnės sąlygos, kurios 
bus patiektos vasario 1 d.

Šiandien valstybi n i a i 
rinkimai. Lietuviai daly
vaukime. Jei kur yra lie
tuvis kandidatas visi savo 
balsus jam atiduokime. 
Šiaip, balsuokime ne už tą 
kandidatą, kuris daug ža- i Tais

Washington — Ameri
kos Pašto Departamentas 
rimtai pienuoja įvesti su
sisiekimą zepelinais per 
Atlantiką ir Pacifiką.

zepelinais būtų 
da, o savo darbais pažadų siuntinėjamas paštas. Į- 
nėra išpildęs, bet už tą, vedimo nuolatinio susisie- 
kuris turi patyrimo, tei- kūno zepelinais tarp šios 
singumo ir jausmo. šalies ir Europos reikalais

1 Šiuose rinkimuose ne šiuom tarpu lankosi gar- 
tiek žiūrėkime į partijas sus vokiečių zepelinų eks- 
(čia minime dvi didžiąsias pertas Dr. Hugo Eckener. 
partijas: demokratų ir Tu° reikalu, 1

Tukstantines Žmonių Minios 
Klausėsi J. E. Vyskupo

MATULIONIO
B & M. KATASTROFOJE Pereitą šeštadienį, lap- mino Stanley Radio Shop 

UŽMUŠTA TRYS kričio 3 d., kun. K. Urbo-
----------- navičius savo naujuoju

Clinton, Mass. — Lap- buick’u atvežė iš Maria- 
kriČio 5 d. susimušė tavo- napolio Kolegijos Garbin- 
rinis traukinys su leng- 

demokratų ir T110 reikalu, šios šalies vuoju keleiviniu traukiniu.
respublikonų), kiek į kan- valdžia yra rimtai susirū- Užmušta inžinierius. Gais- 
didatus. pinusi. Į rininkas ir signalų da-

Partijos, kurios nepripa
žįsta spaudos, žodžio, reli- 

FORDAS PRANAŠAUJA ^ijos laisvės, kurios skel-
BIZNIO

Lowell’y suimtas tūlas 
Mitchell Gondek, 22 metų, 
jaunuolis lenkas. Nors jis 
suimtas kaipo įtariamas 
apiplėšime Jacob Targ na
mą, bet policijai prisipaži
no, papildęs netik kėlės 
dešimts plėšimų Lowell’io 
ir Dracut’o apylinkėse, bet 
ir baisiąją žmogžudystę, 
kurios ligšiol policijai ne
buvo pavykę išaiškinti. Jis 
birželio 8 d. nuvykęs į jau
nų Caouette’ų ūkę ir be 
jokio tikslo, vien, kad iš
bandžius nesenai pavogtą
jį iš policisto revolverį nu
šovė Paul A. Caouette ir 
jo jauną žmoną. Stuboje, 
radęs jų mažą kūdikį lop
šy, bet kūdikio nužudyti 
neturėjęs drąsos, tik paė
męs 30c. Palikęs nužudy
tus tėvus ir mažą be jo
kios priežiūros kūdikį sa
vo dviračiu grįžo namon. 
Dabar Gondek laikomas 
East Cambridge kalėjime 
su speciale sargyba.

STREIKIERIŲ RIAUŠES

West Warren, Mass. — 
Prie Ohio Carpet kompa
nijos dirbtuvės streikuo
jantieji darbininkai pakė
lė riaušes, kuomet dirban
tieji streiklaužiai pradėjo 
išeiti iš dirbtuvės. Riaušė
se dalyvavo apie 2000 
žmonių. Apversta automo
biliai, išdaužyta langai ir 
nemažai tapo lengvai su
žeistų žmonių. Darbinin
kai streikuoja dėl to, kad 
kompanija nesilaiko Kar- 
petų industrijos kodo (co- 
de) kaslink darbo valan
dų ir atlyginimo.

VOVERYS IR BITĖS 
PRANAŠAUJA LENGVĄ 

ŽIEMĄ

(pp, Beleskų) naujausio 
rūšies garsiakalbinis fone 
grafas.

Tvarkdariai ‘uniformuc 
ti’ mandagiai suteikė, di 
džiulei miniai, savo patai 
navimą.

15 minučių prieš 3 v. pp 
vietinio Federacijos sky 
riaus pirmininkas prane 
šęs šio susirinkimo tikslą 
perstato p. adv. Kaz. Kali 
nauską programos vedė 
ju, kuris ir pasakė infor 
macinę prakalbėlę.

Salės priešakys, papuoš 
tas amerikoniška ir lietu
viška vėliavomis darė rim 
tą vaizdą į publiką.

Akimirksny susiūbavt 
tūkstantinė minia pakilda 
ma iš vietų.. Visi sužiuro.. 
Tai Jo Ekscelencija ateins 
lydimas kleb. kun. Pr 
Virmauskio, mūsų išeivi 
jos patrijarko, rašytojo ii 
poeto kun. K. Urbonavi 
čiaus, Dr. Landžiaus ir ki 
4ų- -

Programos vedėjas adv 
Kaz. Kalinauskas taręs 
sveikinimo žodį, pažymi 
kad kaip daktaras, dary
damas operaciją žmogaus 
kūne suranda žaizdas, tau 
žmogus giliai tikintis, kai| 
J. E. vysk. T. Matulionis 
suranda ir pagydo gilius 
sielos skausmus... Prašc 
kleb. kun. Pr. Virmauskio 
kaip kvietėjo J. E. atvyk
ti į So. Bostoną ir šios pa
rapijos šeimininko tarti 
savo garbės žodį.

Giliai susijaudinęs kleb 
kun. Pr. Virmauskis api
budina pašaukimą kunige 
kaipo tiesos liudytojo, c 
ypatingai žymi vyskupiš
ką tiesos liudytoją ir kvie
čia Jo Ekscelenciją papa
sakoti mums apie gerai 
žinomo krašto Rusijos ka^ 
talikų ir Katalikų Bažny

kun. F. 
Boston,

i rininkas ir signalų da- 
vėjas mirtinai nuplikinti 
išsiliejusiu verdančiu van
deniu. Po kiek laiko ir pa
starieji du mirė.

KAM DEPRESIJA EINA J 
“SVEIKATĄ

Matulio

gąjį Ganytoją J. E. Vys
kupą Matulionį pas sve
tingąjį ŠV. PETRO PA
RAPIJOS kleb. 
Virmauskį, So. 
Mass.

J. E. Vykupas
nis, sužinojęs apie Šv. Pet
ro par. bažnyčios tvarką, 
tą vakarą klausė išpažin- 
v • cių.

Rytojaus ryte Jo Eksce
lencija dalyvavo visose 
pamaldose.

8*30 vai. ryte. J. E. Vy
skupas Matulionis atnaša-

PAGERĖJIMĄ bia antireliginę kovą, kaip 
______ tai: socialistai, komunis

tai ir kiti “istai” neužsi
tarnauja šviesaus ir susi- 
pratusio darbininko balso. 
Darbininkai sau prietelin- 
go ir jų reikalams atsida- 
vusio kandidato, gal kur 
kitur ir turi, bet Massa- 
chusetts valstybėje neturi. 
Bet tas nereiškia, kad dar
bininkai turi susilaikyti 

. Ne. Bal- 
tinka-

Detroit — Henry Ford, 
automobilių išdirbyst ė s 
magnatas, pareiškė, kad 
jis pranašaująs sekančiais 
metais žymų biznio page
rėjimą. Vien jo automobi
lių šapos ruošiasi sekan
čiais metais pagaminti 
virš 1,000,000 naujų auto
mobilių.

ANGLIJOS
KAI LAIMI

nuo balsavimo.
DARBININ- suokime visi už 

miausį kandidatą.

London — Pirmą syk is-; 
torijoje, Anglijos Darbo 
Partija laimėjo visas 42 
vietas London County 
Council. Taip pat gauna
mos žinios, kad kitų mies
tų municipaliuose rinki
muose laimėjo darbiečiai.

ANGLIJA IR VOKIETI
JA SUSITARĖ

nį

i
Per pusę metų padarė

$40,000,000
PER KLAIDĄ NUNUO

DIJO VAIKĄ

New York — Garsusis 
tarptautinis bankierius, J. 
P. Morganas, matyt de
presijos visai nejaučia, nes 
jo firma, J. P. Morgan & 
Co.„ savo kvartalinėje a- 
pyskaitoje valdžiai paro
do, kad nuo birželio 1 d. 
padarė virš $40,000,000

New York — Motina 
(Mrs. Smith) klaidingai 
suprato per telefoną duo
tas gydytojo instrukcijas 
ir savo trijų metų sūnui, vo pontifikales šv. mišias
Murray S. Smyth uždavė ir pasakė vaikučiams pa- 
per didelę dožą vaistų, mokslą, 
nuo kurių vaikas mirė. į 
Mirusio vaiko tėvas Mur- 
rey O. Smyth yra Ameri-

9:30 vai. ryte šv. mišias 
atnašavo kun. K. Urbona
vičius, Lietuvos Dukterų

• v

pelno. Kai kam, matyt ir kos Lokomotyvų kompa- ir Sodalicijos draugijų in- 
KUN. J. BRUŽIKAS, S. J. depresija eina į sveikatą. ! nijos viršininkas.

LOWELL’Y
» ------------------*—. -

Pirmadieny, lapkričio 5 
d., atvyko į Šv. Juozapo 
lietuvių par. Lowell, Mass. 
skelbti misijas kun. J. 
Bružikas, S. J., L. D. S. 
Garbės Narys.

tencijai ir pasakė joms

BE SĄMONES 184 
DIENAS

Kun. Edward P. Short, 
klebonas Atpirkėjo bažny
čios iš Warren, Pa. jau 
184 dienas išgulėjo be są
monės šv. Elzbietos ligo
ninėje, Brightone. J is ken
čia nuo taip vadinamos 
“cerebr a 1 hemorrhage”.

London — Lapkr. 1. d.. 
Ekonominės derybos tarp 
Anglijos ir Vokietijos bai
gėsi susitarimu. Vokieti
ja sutiko savo skolas An
glijai apmokėti ir taipgi 
sutiko mokėti nuošimčius 
ant taip vadinamų Dawes
ir Young paskolų laikomų Susirgo čia besilankyda- 
Anglijoje. mas.

t pritaikintą pamokslą. Jo
A & P Krautuvės Clevelande Eksce,encija suteike vys- 

kupišką palaiminimą. 
11:00 vai. suma, kurią 

atnašavo kleb. kun. F. Vir- 
mauskis. Turiningą pa
mokslą apie Kristaus į- 
steigtosios Bažnyčios per
sekiojimus pasakė J. E. 

(Vyskupas Teofilius Matu
lionis.BALTIJOS VALSTYBIŲ Po sumos 

PASODAI SEKASI cija iaimino 
mentu.

Šv. Petro

Vėl Atsidarys
Cleveland — 300 Atlan- 

tic & Pacific krautuvių ir 
sandelių bus vėl atidaryta 
vidury šios savaitės. Jos 
buvo uždarytos nuo spalių 
27 d., kilus nesusiprati
mams tarp krautuvių dar
bininkų — vedėjų ir kom
panijos atstovų.

kus atstovavo Amerikos 
Darbo Federacijos sekre
torius Cevelande, Thomas 
S. Farrell.

Lietuviu ir estų rank-

Jo Ekscelen- 
Švč. Sakra-

par. choras,
Trumpa šių krautuvių paroda pas B. Al- vadovaujant muzikui Ra-

„ tman & Co > kamPas 5th polui Juškai, labai gražiai
Kelios prie Am. Ave- ir 34th st septinta- 

me aukšte yra gausiai lan
koma ir newyorkiečių mė-

J. E. Vyskupas T. Matulio 
nis Vyksta Chicagon

uždarymo istorija yra ši
tokia: 1
Darbo Federacijos pri
klausančios unijos pasiry- . , .,
žo suorganizuoti A. & P. ?lama- Atidarymo įskil- 
krautuvių pardavėjus ve- wN.1dieną1 Paroda buTO 
dėjus j uniją. Tuo tikslu Papildyta, kad S™ku bu/

I prie krautuvių pastatė sa
vo “pikietus”. Kompanijos 
vadovybė pajutusi, 1 
jos darbininkai pradeda

ir harmoningai giedojo 
šv. mišias ir giesmes. Per 
offertorium giedojo solo 
muz. p. Rapolas Juška 
giesmę ‘Tėve Mūsų’. Prieš 
palaiminimą Merginu cho- 

vo pasijudinti. Kitomis rag sujojo “Panis An- 
dienomis lankytojų ne- geHcug”

Giedojimas kaip choro,

Dalyvaus Chicagos Kardi- ke seminarijos choras ir 
Kardinolo Katedros cho
ras — viso 225 balsų. Gros 
vargonais ir simfoninis or
kestras iš 40 muzikų.

nolo Jubiliejuje

Chicago, m. — Lapkri
čio 20 d. Jo Eminencija 
Kardinolas Mundelein mi
ni savo sidabrinį vyskupa
vimo jubiliejų.

Jubiliejaus minėjimas
bus dvasinio pobūdžio, i 
Dalyvaus aukštieji Bažny-

POLICIJA GALI AREŠ
TUOTI GIRTUS VAI

RUOTOJUS

Bile policistas turi lega
Rangeley, Me. — Sulig čios Vadai, tarp kurių lę teisę areštuoti girtą au 

vietos oro spėjikų, tai vo- specialiai yra kviestas da- tomobiliaus vairuotoją —■ 
verys ir bitės pranašau- lyvauti ir mūsų Garbinga- 
jančios lengvą žiemą. Sa
vo pranašavimą reiškia 
tuo, kad bitės savo lizdus 
krauna arti prie žemės, o 
voverys visai mažai mais
to susikrovusios. Tas reiš
kiąs, kad žiema bus leng
va ir trumpa. \

tokį legalų nuosprendį pa
skelbė Supreme Judical 
Court teisėjas Henry T. 
Lummus. Ligšiol buvo 
manoma, kad tokią teisę 
teturi tik inspektorius iš

sis Ganytojas J. E. Vys
kupas Teofilius Matulio
nis.

J. E. Kardinolas Munde- 
lein tą dieną atnašaus pon- 
tifikales šv. mišias, 10 va- Registry of Motor Vehic- 
landą ryte. Laike mišių les. Automobilistai — sau- 

| giedos St Mary of the La-. gokitės.

k , stinga, nors mažiau.
--------------- ršeštadienį, 27 d., spalių taip ir solisto ir vado muz. įjos padėtį. 

organizuotis, ir bijodama, Jankjtoffl J*®“"“ buTO - -------------”« P 1
nelauktai didelis.

Daiktų pardavimas irgi
kad ta idėja neužsikrėstų 
ir kiti jos darbininkai į- • 
vairiuose Amerikos mies
tuose, pasiryžo šį judėji
mą griežtu ir žiauriu būdu 
užgniaužti; — uždarė vi
sas savo krautuves ir san
dėlius Clevelande. Tuomi 
išmesdama tūkstanč i u s 
darbininkų ant gatvės.

Į šį reikalą įsikišo Na- 
tional Labor Relations 
Board Washingtone, ku
rios turėjo klausyti abi 
puses. Ji padėjo pagrindą 
deryboms. Iki derybos ga
lutinai pasibaigs, kompa
nija sutiko atidaryti savo 
krautuves ir priimti visus 
darbininkus atgal į darbą, 
o darbininkai sutiko neiti 

i į streiką ankščiau nei bir-
;želio 16, 1935. Darbinin-1 das.

Rapolo Juškos pakėlė visų. Nusižeminęs, kaip ti 
širdis prie Aukšėiausioio. Ganytoja3. £ E. vy3k.

* i • v x • Šv. Petro par. paraniiie- ženvia i scenospatenkinantis. Ypač gerai čiai gali tikrai didžiuotis Matulionis žengia j sceno« 
parsiduoda lietuviški me- chorą ir by
dzio skobniai taipgi gin- vadį ■ per truIppą
“‘ j kurle ?ražla’ laiką pertvarkė chorą ir 

atrodo ir puošia ™ą pa- amokė gražiai giedoti, 
rodą. ______

Panaši paroda nuo lap- Tikinčiųjų Padėtis Sovie-
; kričio 7 iki 12 dd. įvyks- i x tuose 
ta PHILADELPHIA, PA. i 3 val. po pietų, šv. Pet- 
pas Strawbridge & Clo- ro par Katalikų Federaci- 
thier, kampas Market, jog skyrius suruošė viešą 
Eighth ir Filbert gatvių. j0 Ekscelencijos pagerbi-

parsiduoda lietuviški me-

tarai,

thier, ] 
Eighth ir Filbert gatvių.

Trečioji paroda įvyks mą ir sveikinimą, Šv. Au- 
BALTIMORE, MD. nuo gustino airių par. salėje, 
lapkričio 21 iki 28 dd. pas kampas “E” ir 8th Sts. 
Hutzler Bothers: Hovard, Erdvi parapijinės moky- 
Saratoga ir Clay gatviij klos salė prisipildė dar ge- 
kampas. rokai prieš trečią valan-

Ketvirtoji paroda įvyks dą. Visi laukė Garbingojo 
Chicago, UI. prieš Kalė- svečio pasirodant. Belau- 

jkiant, susirinkusiuslinks-

aikštę, ir kupiną mei 
Bažnyčiai ir Tautai ati 
ro savo širdį, kaipo kata- 
ikas ir lietuvis. Pasieri 
jo balsas erdvioje svetai
nėje ir visi susikaupę aty- 
džiai klausosi ir nevieni 
nejučiomis nurieda džiau
gsmo ir skausmo ašara...'

Prieš metus laiko — 
pats Jo Ekscelencija p 
mena — nesitikėjo paira 
tyti šį kraštą ir jame gy
venančius brolius lieti 
vius. Bet štai kvieči 
L. K. Federacijos ir K. 
Vienybės, atvyko aplanky
ti brolius lietuvius-ks ^li
kus.

Tęsinys 2-rame pusi.
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VIETINĖS ŽINIOS DAKTARAI

&

Tūkstantines Minios Žmonių 
Klausėsi J. E. Vyskupo 

MATULIONIO
Pradžia 1-mame pusi. . ko jo apie Solovkų salas ir

--------------- gamtos gražumą ir tikin-
čiųjų kalinių būklę.

J. E. Vyskupas Matulio
nis kalbėjo apie pusantros 
valandos taip žingeidžiai, 
kad publikai nei-kiek ne
nusibodo. Daugelis apsia
šarojo, atsduso ir pata- 

į riami Šv. Tėvo, padarė pa- 
'siryžimą karščiau ir daž
niau melstis už sovietų 
Rusiją.

Bankietasi t Vakare, vaišingasis kle
bonas kun. P. Virmauskis, 
klebonijoje, iškėlė bankie- 
tą J. E. Vyskupą pagerbti. 
Dalyvavo Garbės Svečias 
J. E. Vyskupas Matulio
nis ir šie kunigai: kun. K. 
Urbonavičius, kun. J. šva- 
gždys, kun. P. Juškaitis, 
kun. P. Juras, kun. K. Va- 
sys, kun. A. Petraitis, ku
nigas *S. Vembrė, kun. K. 
Jenkus ir namų šeiminin
kas kun. P. Virmauskis.

i

DAKTARAI

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906

OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street,
Boston

imMiiutttiiiii

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

į Džiugu jam matyti stip
rų TIKĖJIMĄ, ir tai ne 
tik pas senuosius: vyrus 
ir moteris, bet ir jaunimo 
tarpe, ir net vaikuose. Be
silankydamas per parapi- 
jas-bažnyčias, pastebi, y- 
patingai didelį skaičių čia 
augusio jaunimo einančio 
prie komunijos... Tas pa
sako labai daug.

Maloniai atsiliepia Jo 
Ekscelencija apie lietuviš
kumą, mūsų brolių išeivių 
tėvų ir vaikų, žodžiu sa
kant jaunimas visai lietu- 

; viskas. Vaikai, ir tie, visi 
gražiai lietuviškai kalba. 

: Taipgi pastebima lietuviš- 
t ki nepamiršti papročiai.

“Kalbėti apie tikinčiųjų 
padėtį sovietuose yra la
bai sunku”, sako Jo Eks
celencija, “nes visą tai 
reikia prisiminti ką per
gyvenau”. Bet prašomas 
susirinkusiųjų per kleb. 
kun. F. Virmauskį, Garb. 
Ganytojas labai daug įdo
mių įvykių pasakė apie 
katalikų ir bendrai tikin
čiųjų gyvenimą, vargus ir Vyskupas Matulionis, ly

dančias. dimas kun. K. Urbonąvi-
Gausiai susirinkę lietu- čiaus ir kun. P. Virmaus- 

įviai, katalikai ir net atša- 
Įlę nuo Bažnyčios (komu- 
Ihistai ir socialistai) taip 
latydžiai sekė Jo Eksce- 
I lencijos kalbą, kad salėje 
Į ir musę lekiant būtų buvę 
Įgalima girdėti.

Garb. Ganytojas, kalbė- 
rdamas apie tikinčiuosius 
I sovietuose, savo gražiais 
|pilnais meilės žodžiais iš- 
I šaukė klausytojų užuojau- 
Itą tikintiesiems sovietuo- 
Ise. 
| Ypatingai įdomiai pasa-

•

Lankėsi “Darbininko”
Redakcijoj

Pirmadienio ryte, J. E.

------ — —....................— 
kio, lankėsi “Darbininko 
redakcijoje. Garb. Gany
tojas apžiūrėjo L. D. S. ir 
“Darbininko” namą, ofi
sus ir spaustuvę ir džiau
gėsi taip turtingai ir gra
žiai įrengta lietuvių kata
likų įstaiga ir linkėjo Lie
tuvių Darbininkų Sąjun
gai ir “Darbininkui” plės
tis lietuvių išeivijoje.

Į

DR, M. V. CASPER
(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 seredoniis nuo

■ 12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray ✓

i

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. dieną, 
gubotomis nuo 9 iki 6 va’., vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

| Tel. Portcr 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.

I

KRIKŠTAI
Spalių 12 d., kun. Ska- 

landis pakrikštino savo 
sesers Agnės ir švogerio 
Juozapo Dauginu dukrelę 
Ritą. Krikšto tėvai buvo 
Rožė Akstinaitė ir Vincas 
Grudzinskas.

Spalių 28 d., kun. Jen- 
kus pakrikštino Danie
liaus Averkos ir jo žmo
nos Jedvygos (Matuliaus- 
kaitės) dukrelę Rutą-Flo- 
renciją. Juozapas Antanė
lis ir Pranciška Karlonai- 
tė buvo krikšto tėvais.

Tą pačią dieną tapo pa
krikštyti sūnai Juozapas 
ir Tarnas, Tarno ir Mari
jonos Rimkų.

TRIJŲ VEIKSMŲ

TEATRAS
į

Bengia
Lietuvos Vyčių 17-ta Algirdo Kuopa

SEKMADIENĮ X '

APSIVEDĖ
Lapkr. 3 d., 3 v. pp. Jo

nas Kirslis (Keris) apsi
vedė su Ona Grilevičiute, 
kuri dirba Carney ligoni
nėje Pabroliu buvo jauno
sios brolis Mikas. Veroni
ka Šilanskaitė buvo pa
mergė.

MIRĖ
Lapkr. 4 d., mirė Juze- 

fina Cigelskienė, 84 metų, 
savo namuose, 187 W. 3rd 
St. Ji paėjo iš Alytaus. A- 
merikoje pragyveno 40 m. 
Laidojama lapkr. 7 d.. 
9 v. r. iš šv. Petro bažny
čios, Šv. Benedikto kapuo
se.

RADO KŪDIKIO KŪNĄ 
CITY POINTE

2.

apleidžia

gPražydo Nuvytusios Gėlės
h
H 
u

H
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BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE
;•! W. 5th Street, So. Boston, Mass.
!•* Pradžia 7:30 vai. vakare
j; Įžanga 35c.

Lietuvių—Demokratų 
Dėmesiui!

6 dieną šio lapkričio m. priemones dėl atnaujini- 
Į visuose miestuose New- mo visuotinio gerbūvio a- 
■ Hampshire valstybės į-! teityje. Todėl visi demo- 
vyks rinkimai nominuotų į kratai privalo palaikyti 
dandidatų į įvairias vai- j savo partiją ir jos kandi- 
diškas vietas. j datus.

Tuose rinkimuose daly- Lietuviams svarbu žino. 
vaus net keturios partijos, I ti kad g d lio kandi. 
kūrins įsu dabar vpna kn-i . , ,. , ....datų — svetimtaučių, Na- 

shua’s lietuviai turi ir sa
vo kandidatą — lietuvį, 
Joną Tūbinį (John Du- 
gan), kuris dėka paramai 

svetimtaučių, 
tapo nominuotas į Valsty
bės Kongresą, nuo Demo-

kurios jau dabar veda ko
vą už pirmenybę ir smar
kiai agituoja už savo par
tijos kandidatus.

»
Kaip yra žinoma, tai iš 

visų partijų, tik viena — 
Demokratų partija turi draugingų 
gerą rekordą naudai pla
čios visuomenės ir žino

i

kratų partijos (Ward 4). 
Lietuviams netinka atsili
kti nuo kitų tautų. Mes 
privalome turėti valdžioje 
savo aukštesnį valdinin
ką, kuris geriau supranta 
lietuvių reikalus ir gali 
naudingiau jiems patar
nauti, o tokiu valdininkų 
kaip-tik ir gali būti mūsų 
tautietis Jonas Tūbinis 
(John Dugan). Jis yra 
jaunas, gabus, energingas, 
darbštus ir teisingas pi
lietis. Turėdamas nuolati
nį darbą fabrike, jis dar 
priklauso prie kultūrinių 
ir politinių organizacijų, 

.kur atsižymi savo suma
nymais ir pavyzdingai 

į darbuojasi, už ką ir yra 
I remiamas svetimtaučių į 
valdišką vietą. Taigi mū
sų miesto lietuviai — de
mokratai. Ward 4, tuo dau 
giau turi palaikyti savo 
kandidatą Joną Tūbinį ir 

j turėdami progą tą pada
ryti 6 dieną šio lapkričio 
mėnesio, yra kviečiami 
kuoskaitlingiausiai daly
vauti rinkimuose ir bal- 

I suoti už JOHN D. DU
GAN, for STATĖ HOUSE 
REPRESENT ATI VE, o 

• laimėjimas bus užtikrin
tas, nes “kur vienybė — 
ten galybė”.

PASTABA: Dėl išvengi
mo klaidos prie išpildymo 
“baloto” patartina yra 
daryti taip: paėmę į ran
kas balotą pirmiausia su
sirasti demokratų skyrių, 
kuris pažymėtas žvaigžde 
viršuje ir parašu “Demo- 
kratic” žemiau. Atradę tą 
padarykite kryželį po 
žvaigžde, ratelio vietoje. 
Potam. susiraskite vardą 
savo kandidato ir prieš 
tą vardą padarykite kitą 
kryželį. Tada viskas bus 
gerai.

Pereitą savaitę, p. Eilėn 
J. Goodwin, gyv. 7 Bell. 
St., eidama pajūry prie 
Carson beach, pamatė po' 
suolu pundelį, suviniota 
laikraščiais. Priėjo pažiū
rėti. Atviniojus, rado kū
dikio kūnelį. Pranešė poli
cijai, kuri atvykusi paėmė 
kūnelį egzeminacijai. Kol 
kas nesurado, kas jį nužu
dė ir atnešė. Tai baisus 
darbas.

DIXIE KOKSAS
Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 

DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston^ Mass# *-«■ Šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną

I

F. M.
Lietuvis — Demokratasdas tėvynėje

Lietuvą, kada joje trūku
mas mokslo vyrų...

Grįžta už kiek laiko vėl 
į tėvynę. Čia jau pamato 
didelę pažangą kultūrinio 
darbo srityje, gailisi pada
ręs klaidą, norėtų pasilik
ti tėvynėje, bet negalima, 
užsieny laukia jo auksas. 
Galų gale, nusprendžia vėl 
apleisti tėvynę ir ieškoti 
svetimo aukso.

Bet jo planai suiro, už
pultas draugų, sugėdintas, 

: pakeičia savo mintis ir 
pasilieka Lietuvoje. Čia 
apsigyvenęs, steigia fab
riką ir lieka tikru Lietu
vos sūnumi — patriotu.

Taipgi vaizduoja vienos 
mergelės ir bernelio tikrą 
nekaltą meilę. Jie dirbda
mi kartu kultūros darbą— 
įsimyli.

Po kiek laiko draugavi
mo, mergelė įsimyli kitą 
ir išvažiuoja su juomi. Bet 
staiga pamato padarytą 
klaidą ir norėtų grįžti 
bet gėdisi, taip 
vienas kito kol 
juodu suveda

žodžiu sakant, 
lis labai įdomus
vienam pravartu pamaty
ti. Apart vaidinimo vbus; 

j kalbų, dainų, muzikos ir 
visokių pamarginimų.

Inž. S. Beleskas turi ką 
naujo išdirbęs muzikoje. 
Jis sakė kad bus “surpri- 
zas” publikai. Vaidinimas 
įvyks bažnytinėje salėje 
7:30 v. vakare

v •

PAS JO EMINENCIJĄ 
KARDINOLĄ

Iš “Darbininko” redak
cijoj JO EKSCELENCI
JA, lydimas taip pat kun. 
P. Virmauskio ir kun. K. 
Urbonavičiaus ir jo vai
ruojamu automobiliu nu
vyko padaryti vizitą Jo 
Eminencijai Kardinol u i 
O’Connell’ui.

Jo Eminencija mūsų 
laikraštininkams pareiškė. Į Garbingąjį Ganytoją labai 
Į kad dėl nupuolusios Ame- maloniai priėmė ir ilgai 
Įrikos valiutos, kelionė po '• kalbėjosi.
Europą amerik o n a m s Linkėjo Vyskupo Matu- 
brangiai kaštuojanti. Kad ^oni° misijai geriausių 
ir Italijoj už viską reikė- pasekmių.
ię mokėti dvigubai.

Į Jo Eminencija labai gy
rė Italijos diktatorių Mu
solinį už jo didžius kons- 
truktyvius darbus Italijo- "į" MariaMpolio'Koleg~i-1 
he ir nuoširdų norą pata
ikyti taiką. Mussolini savo 
[stebėtinų inžinierišku ga- 
[bumu sugebėjęs dideles 
[Pontine pelkes, kur seniau 
Diodai nešiodavo malarijos 
pigą kaimiečiams, pavers- 
Įti į derlingas dirvas.
r Jo Eminencija taip-pat žydo nuvytusios gėlės’, pa- 
Mitšventė ir savo 50 metų rašyta P. Vaičiūno. Vei- 
■runigavimo sukaktuves, kalelis vaizduoja Lietuvą 
atlaikydamas iškilmingas pokariniais laikais, o ypač 
fev. mišias Šv. Alfonso ba- labai įdomu kaip vienas 
Bbnyčioje, kurioje J. E. lai- jaunuolis išėjęs aukštuo- 

b pirmąsias savo mišias sius 
D metu s‘gal.

SUGRĮŽO KARDINOLAS
Komplimentuoja Musso- 

linį

1 Jo Eminencija Bostono 
Kardinolas O’Connell su
grįžo iš Romos laivu Sa- 
jturnia, lapkričio 1 d. •

Susirinkusems jį patikti

Wintropo policjos neti
kėtai pagautas ieškomas 
plėšikas Michael V. Gea- 
gan iš Dorchester. Minė
tas plėšikas būk dalyva
vęs Brocktono iždinės a- 
piplėšime ir taip papildęs 
nemažai piktadarybių.

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONĄC

i i

—
Išvyko Marianapolin

■ Pirmadienio pavakary, 
Jo Ekscelencija kartu su 
kun. K. Urbonavičium iš-

jon. ir ilgisi 
draugai

“PRAŽYDO NUVYTU 
SIOS GĖLĖS”

Lapkričio 11 d., vietinė 
vyčių kuopa rengia links
mą ir įdomų teatrą: ‘Pra-

mokslus Lietuvoje, 
praleidęs jaunystės valan-

veikale • 
ir kiek-

— Pranelis —
KALAKUTAI

Mūsų Šv. Vencento 
Paulio skyrius 
prie savo metinio ___
kutų (turkey) baliaus”, 
kuris įvyks lapkr. 24 d., 
parapijos salėje, septinto
je gatvėje.

Taipgi atsiminkite, kad 
kiekvienas turite progą iš
eiti iš salės su gyvu kala
kutu.

Beje, visas šis pelnas 
skiriamas dėl kalėdinių 
pintinių mūsų parapijos 
biednuomenei. Atsiminki
te dieną: 24 lapkričio; vie
ta: parapijos salėje E 7th 
St.

| 
R. !

VVHITE FUEL CORPORATION
900 East First St.,

Tel. SOUth Boston 4500

GRABORIAI

i

I

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O. R I U S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

de 
ruošiasi 

“kala-

»

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

202

A. J. VVHELAN
Steam Heating 

Numažintos kainos
N. St. So. Boston

Tel. So. Boston 4168

KALĖDOMS
Kaiendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite i krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadvvay, So. Boston, Mass.
(Metropolitan Printing Co.)

DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimyną na

mas su visais įtaisais ir krautuvė 
ant pardavimo. Taipgi, kitoj vie
toj Kriaučio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metą. Kainos pri
einamos. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja. Kreipkitės 

: pas Charles Zakarian, 623 E. 
-ixth St., kampas L St., So. Bos
ton, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
'•*2

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

Albertas Komičius. gar
sus futbolininkas, North- 
eastem University tyme, 
sunkiai sužeistas pereitą 
šeštadienį žaidime su Col- 
by tymų.

Manoma, kad jis šį se
zoną nebegalės lošti

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Era Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

Prot Rašt. — Bronė Ciunlenė, 
29Gould St., West Roxbury, Mass. 
Tel Pbrktvay 1864-W

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

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliotė,

105 IVest 6fh St, So. Boston, Mass
Tvnrkdarė — Ona Mizgirdienė.

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

1426 Columbia R<1„ C..2__ __  L___
Draugija savo susirinkimus laiko kas Draugija laiko susfiMnkintM kas tre-* 

antrą ntnrnlnką kiekvieno mėnesio. čia nedėldlenj kiekvieno mėnesio.
i 7:3O vai. vakare, pobažnyttnėj sve- Į 2 vai. po pietą. I’bfnpljos saN>J. 4921 

talnėj. K. 7th St, So. Boston, Maaa.

fiv. JONO EV. BT* PAŠALPINB 
D-JOS VALDYBA

I’irm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. M adonis,
1430 Columbia R<L, S. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — Jt Glineckis.
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Nevlera,
16 Wlnfteld St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis.JanuSonlenč. — • • zuikis.
So. Boston. Mass.' 7 ^lnfleld St, So. Boston, Maus.

I

JUOZAS M. mus 
laikrodininkas 

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

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 
'. 308 W. Broadway, 

Adt antrą lubų 
So. Boston. Mass.
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Į žydintį kaimą skubėjau, skridau. 
Patiko skudučiai ir tu, o dangau, 
devynetą saulių liepsnojai, degei, — 
skubėjau apsvaigęs, tai bėgau skudriai 
devyneto saulių šviesa pasigerti, 
sukniubt prie gimtųjų užžėlusių vartų.
Į bildantį miestą štai grįžtu nūnai. 
Palydi man gervės, balti gulbinai 
Ir gundančią šneką girdžiu ūžesy: 
“Ak, nešk, ak svaiginki, kaitrus ilgesy! 
Ten bildančiom gatvėm skubėti, skubėti— 
žalieji vainikai mūs dar nedėvėti!” 
Toli tenai meldžias žali tėvų sodai, 
į čia mane šaukia balti gulbinai.
Ir kaimas ir miestas man brangūs vienodai, 
ir juodu lyg brolius myliu aš nūnai!
Iš kaimo i miestą 

ėjau.
Jau staklės jriesta — 
žiedų tat tuojau 
dalia auksarankė 
rietimuos priaus — 
ir širdį atlankę 
vargai apsigaus, 
apsigaus!—

Arėjas Vitkauskas.

Juoda Avis
J

Čekoslovakų Raudonoje 
Kryžiaus leidžiamame va’' 
kų laikraštyje “Lipa’ 
(“Liepa”) perskaičiau ši 
pasakėlę, kurią noriu sav< 
žodžiais atpasakoti, nes j 
to verta.

Viename Turkijos vieš 
būtyje, apsistojusiam ke 
leiviui staiga dingo kapš’ 
su pinigais. Dingo — kai’ 
tirpte sutirpo. Didelis rū 
pestis apėmė viešbučio sa 
vininką. Verkia jis, dejuo 
ja — kaip čia kapšį atga 
keleiviui grąžinus.

Eina pro viešbutį fur 
kas.

— Gelbėk, brolyti! Laba4 
didelį nesmagumą turiu!
— šaukia jį viešbučio sa 
vininkas.
— Na, kokį gi nesmagu 

mą?!.. — nustebęs ir sr 
širdingą užuojauta taria 
praeinąs senas turkas.

Abu šie turkai, maho 
metonai, buvo dori žmo 
nės, todėl bičiuliavosi.

Įeina senas.turkas į vieš
butį. Taip ir taip, — sake 
jam viešbučio laikytojas
— vienam mano esančiam 
svečiui staiga kapšis su 
pinigais dingo: nežinau.

KUN. DR. BONAVENTt
ROS PAULIUKO, O. P. 

MISIJOS
Lapkr. 4 — 11 dd., Dievo 

Apvaizdos Bažnyčio
je, Chicago, UI.

Lapkr. 12 — 18 dd., šven
to Mykolo Bažnyčio
je, Chicago, HL

Lapkr. 19 — 27 dd., šven
to Kazimiero Bažny
čioje, Pittsburgh, Pa.

Lapkr. 29 — Gruod. 8 dd.. 
Nekalto Prasidėjimo 
Švenč. P. M. Bažny
čioje, Cambridge, Ma- 
ssachusetts.

‘-aip jį surasti ir savinin- 
ui grąžinti, kad nebūtų 
’an ir mano namams gė- 

’os!..
Senas turkas, tiesa, ne- 

' ;tikėjo tokio nelaukto 
įsitikimo, jis parodė nuo- 
tabos kupinas akis, bet 
epratarė nė vieno žodžio 
- tiktai tyliai pasikrapš- 
? retą barzdą, pagalvojo 
'agalvojo ir galų gale ta- 
•ė:
— Hm, broli.. Reikalas 
'ainus... bet ne be to, kad 
egalima būtų jį pataisy- 
i!..
Ir senas turkas dar pa

galvojo.
— Žinai ką, broli, — ta- 

•ė jis pagaliau, — aš jau 
’i tą sugalvojau: aš tuo- 
;au einu paruošti, kas rei- 
’ia, o tu tuo tarpu surink 
ūsus viešbučio tarnauto
mis ir darbininkus ir pa- 
>uk„ kol aš atvyksiu. Aš 
’tvyksiu greitai! Aišku, 
*ad niekas kitas negalėjo 

’-apšio su pinigais pavog- 
i, kaip tiktai kas nors iš 
avo paties viešbučio tar
nautojų arba darbininkų, 
kas gi kitas būtų galėjęs 
Laip greitai pastebėti, kad 
cavo svečias pinigų turi?.. 
Na, jau aš šį reikalą su
tvarkyti mokėsiu — ’ tu, 
brolau, nebeliūdėk ir da- 
’yk, kaip aš tau sakau!

Senas turkas nuėjo, o 
’iešbučio savininkas pasi

uko tikėdamas, kad išeis 
'š tos bėdos. Jis nuėjo, 
kaip senas turkas sakė, 
sušaukti į vieną vietą vi
nis savo viešbučio tarnau
tojus ir darbininkus. Su
rinko ir laukia. •

Po neilgos valandos tik
rai senas turkas ateina. 
Bet jis eina jau nebe vie
nas, dar juoda avim vedi

DAR3IXINKAS
nas. Juoda, net žiba vil
nos!

Priėjo senis prie viešbu
čio, sustojo ir pakvietė 
visus viešbučio tarnauto
jus ir darbininkus ateiti 
prie jo, stovinčio su avi
mi. Tuo tarpu ant laiptų 
ir pats apvogtasis keleivis 
išėjo pasižiūrėti. Įdomu, 
ką tas senis turkas suma- 
mė.

Senis, surikiavęs žmo
nes, atsistojo prieš juos ir 
tarė:
— Štai, čia yra mano 

juoda avis, kuri viską ži
no. Aš ją pravesiu pro jus, 
o jūs turite kiekvienas ją 
paglostyti pasilenkę. Te. 
avis yra gudri, tas ir tik
tai tas iš jūsų, kuris esate 
pavogę pinigus, paglosty- 
site avį, jį tuojau su
bliaus. Kai avį glostys ne 
vagis, ji nieko nesakys.

Tarnautojai ir darbinin
kai, stovėdami eilėje, ty
liai žvilgt žvilgt į vienas 
kitą — visi lyg sumišę. 
Keistokas mat to seno 
turko sumanymas ir jo ta 
juoda avis... o čia dar sun
itu patikėti, kad paprastas 
gyvulys galėtų nepadary
ti klaidos ir nesubliauti 
prie visai nekalto žmo
gaus. Kiekvienam šiurpu 
ir pamanyti apie tai, kad 
štai staiga jį avis apvagi
na!

Bet senis turkas žinojo 
ką darąs. Paėmęs savo a- 
vį už pasaitėlio, jis visai 
nežiūrėdamas nė į vieną 
stovintį žmogų, iškilmin
gai palengva ėmė eiti...

žmonės nutirpo, kai ku
riuos visai tikras prakai
tas išmušė, bet kiekvienas 
pasilenkęs avį paglostė. 
Kiekvienas pamanė, kad— 
kaip jau bus, taip-bet ge
riausia, jeigu avį paglos
tys, nes kitaip dar, galas 
žino, kas gali su tokiu 
žmogum atsitikti: juk su 
tokia avim, jeigu ji užbur
ta, nesiderėsi!

Bet, taip tiktai atrodė, 
kad kiekvienas lygiai taip 
pamanė...

Praėjęs pro visus susto
jusius žmones, senis tur
kas su avim apsisuko ir 
vėl prieš visus apsistojo.

Dabar visi pakelkite 
ausrštvn rankas ir at
kreipkite delnus į mane!— 
kreipkite delnus į mane!
— tarė jis visiems.

Visi kaip vienas drąsiai 
pakėlė rankas. Senis tur
kas peržvelgė visų delnus 
ir tuojau pat priėjo prie 
vieno, drąsiai besišypsan - 
čio, tarnautojo ir tarė:
— Tu negerai, broli, pa

darei, kad paėmei iš vieš
bučio svečio pinigus. Nešk 
tuojau juos jam atgal ir 
prašyk, kad tau nusikalti
mą dovanotų!

Tarnautojas, stai
giai prie visų gerai pažįs
tamų žmonių seno turko 
apvagintas, buvo lyg no
rėjęs pradėti aiškintis, bet 
senis ištiesta ranka paro
dė į ženklą jam nutilti ir 
tarė:
— Nesiaiškink, brolau! 

Nusikaltimas aiškus. Tu 
nepaglostei avies — bijo
jai, kad ji tavęs neapva
gintų. Bet ji tą ir padarė
— ji rado, kad tu esi va
gis. Aš savo baltą avį pa
dariau juodą tiktai tiktai 
ištrynęs suodimis, ir kas 
iš jūsų nebuvo vagis — ne-

Apie Vilniaus Įkūrėją 
Gedeminą

rusų Didžioji Enciklopedi- Savo brolio Vytenio G. į- 
ja (Leidėjai: “Bibliografi- pėdiniu buvo 1316. Politi- 
jos Institutas (Mejer) Lei- kos, vidaus ir užsienio, 
pcige ir Vienoje” ir “Kny- reikaluose G. yra energin
gų Leidimo Bendrovė “Ap- gas tęsėjas Vytenio sieki- 
švieta” S. Peterburge”) mų, nukreiptų į tai, kad 
rašo: sustiprinti jaunos Lietu-

Gediminas arba G e d y - vos valstybės būklę puolu
si i n a s (be reikalo rusai šių ją kaimynų tarpe ir su
tana kietai po d), didysis jungti į vieną galingą po- 
Lietuvos kunigaikštis, sū- litinį vienetą, skirtingą pa
nūs Liet. d. kun. Liutave- gal save sudėtį, Lietuvos 
rio (arba Litaverio, Puta- didžiosios kunigaikštystės 
verio), brolis ir įpėdinis gyventojus. Šaltiniai netei- 
Liet. d. kun. Vytenio, tre- kia tikslių nurodymų, ko- 
čias kunigaikštis Liet, d kios organizacijos keliu G. 
kunigaikščių dinastijos, iš- pavyko sujudinti ir sujun
ki lupioje XIII a. pabaigo- gti savo valdžioje jėgas, 
je ir gavusioje nuo G. savo pakankamas tam, kad su 
pavadinimą Gedimino di- laikyti kryžeivių užkaria- 
nastija. Tačiau tokia ge- vimus, žymiai padidinti 
nealogija mokslininkų nu- savo valstybės teritoriją 
statyta viso prieš 30 metų, prijungiant prie jos daug 
po to kaip Naperskio rusų gretimų rusų kunigaikšty- 
livoniečių aktų rinkinyje sčių ir išplėsti savo įtakos 
buvo paskelbti Rygos ma- sferą toli už esamų jo pa- 
gistrato raštai G., kuriuo- valdinybėje žemių ribų.
se Vytenis pavadintas G. Tačiau tikrai galima 
broliu ir pirmtakūnu kum tvirtinti, kad išrutulioji- 
gaiKŠtavime. Kiti šaltiniai, mui savo politinės galės G. 
— vokiečių chronikos ir žymiai naudojosi esamų 
prūsų metraščiai, — G. jo pavaldinybėje rusų gy- 
kilmę apsupo romaniško- ventojų jėgomis, kurie jo 
mis smulkmenomis: vok. buvo patraukti veikliai da- 
chr. vadina jį kunigaikščio lyvauti kunigaikštystės 
Vytenio arklininku, kuris valstybiniame ir politinia- 
užmušo savo poną ir vedė me gyvenime. Toks pa- 
jo našlę jai sutinkant; rus. traukimas kunigaikštystės 
metr, mato G. arklininką rasų gyventojų jėgomis, 
pabėgusio į Lietuvą rusų kurie jo buvo patraukti 
(pagal vienus metras, veikliai dalyvauti kuni- 
Smolensko, pagal kitus — gaikštystės rusų gyvento- 
Polocko) kunigaikščio, ku jų buvo iššauktas to laiko 
rio vardas — Vitenec. Esg įvykių paprastos eigos. 
Vitenec buvo nutrenktas Daugiau kaip 2/3 žemių 
perkūno, o jo našlę vedė jo valdomų G., buvo apgvven- 
arklininkas G. G. gimimo tos rusų genčių. G. laikuo- 
metai nežinomi; šaltiniai se, be grynai lietuviškų 
mini apie ji, jau, kaip anie sričių, i did. Lietuvos ku- 
Joendražygiuotoja jo brolio r>igaikštystės sudėti ėjo 
Vytenio. Taip, 1314 jis pa- šios rusų žemės: 1) Juodo- 
ėmė i belaisvę ir nugalabi- ji Rusija, su miestais Nov- 
no pirmtakūno Liutaverio gorodu, Zditovu, Gardinu, 
sūnų. d. Liet. kun. Troide- Slonimu ir Volkovisku, je
ną (Traidenį) — Peliūzą. jusi j Liet. kun. žemių su- 
kuris, per Liūtąverį nete- dėtį dar XIII a. pusėje; 2) 
kęs savo įoėdiniškos vie Polocko žemė, prijungta 
tos. sąjungoje su krvžei- dar Mindaugiui viešpatau 
viais nepaliaujamai gąsdi- jant, paskui atkritusi ir 
no naujos did. Liet, kuni- sugrąžinta, pagal sutartį 
gaikščių dinastijos atsto- su Livonijos ordenu, Vyte- 
vus, darydamas ju žemių nio 1307; 3) Minsko, Pins- 
užnnolimus ir sukeldamas ko ir Turovo kunigaikštys- 
nri^š juos eilę sukilimų tės, prijungtos, maždaug, 
Lietuvos žemių gilumoje. XHI a. pabaigoje; 4) Vi-

■ —;—; “ ; tebsko kunigaikštystė, į-
bij°j° jos glostyti, ir turi gyįa Algirdo, dėka sutuok- 
dabar juodas dėmes ant tuvėms su Marija, vienin- 
rankų, o tu avies neglos- ^Įe Vitebsko kunigaikščio 
tei ir juodos dėmės ant jarosiavo, mirusio 1320, 
rankų neturi. Eik, brolau, dukterimi; 5) Lucko kuni- 
pataisyk ir apgailėk savo galkštystė, kurioje nuo 
nusikaltimą! 1325 kunigaikščiu buvo G

Visi sustojusieji žmonės sūnus Liubartas, gavęs tą 
nepaprastai stebėjosi se- 5ritį, dėka sutuoktuvių su 
nio turko sumanumu, o Bušą, dukterimi kunigaik- 
vagis nuėjo atsiprašyti ščio Levo Andrevičiau3 
svečio. bučkio. Be tų žemių, pagal
Kaunas. 1929, VI. 20. kai kurių vėlesnių šaltinių

* -- ----- — --------- »
Stasius Būdavas

MANO ŠALIE!

(Fragmentas).
Pražydusį rytą kvapus tu paliejai, 
Kloniais žaliais nusagstyta šalie... 
Grandys kalnelių — kaip šviesios alėjos... 
Pakalnėj — senučių lūšnelių eilė...

Myliu aš tavo tą kvepiantį vėją, 
Pamėgau aš klonius tavo žaliuosius, 
Ir valandas ilgas širdis man gedėją, 
Kai tirštosios ūkanos žemę apjuosia 

Šiandieną pražydo jau džiaugsmo vainikai, 
Aš lūšnas tavąsias šiandien aplankiau, 
Ir skausmas pajuodęs už durų paliko, 
Ir žjrtoči, damą sode sutikau...

3.

pasakojimą, į Lietuvos 
did. kun. sudėtį įėjo Voly 
nės ir Kijevo žemės, G. už 
kariautos 1321 žygyje. Pa 
sakojimas apie tą užkaria
vimą, kaip įrodė prof. V. 
B. Antanavičius, turi būt] 
pridėtas prie skaičiaus le
gendų, kurios atsirado du 
amžių vėliau. Kaip matosi 
iš viršminėto, pagal savo 
žemių sudėtį, Lietuvos 
did. kun. prie G. yra daug 
labiau rusiška, kaip lietu
viška. Tokia kunigaikštys
tes sudėtis atsiliepė vidaus 
tvarkoje joje ir užsienio 
santykiuose. Pirmiausiai, 
(kaip gal perdeda užrašų 
autorius. Ar. Vitk.), kul
tu Tingesnio rusų elemento 
įtaka paveikė Lietuvos 
did. kun. kariškų jėgų ko
kybės ir kiekybės pageri
nimą. Pagal šaltinių liudv- 
mą, lietuviai G. viešpatau
jant kaujasi ne netvarkin
gomis miniomis, kaip ka
daise, o sutvarkytoje karo 
tvarkoje. Rusų elementas 
G. viešpataujant įsigyja 
vyraujančią reikšmę vals
tybėje. Rusų didikams bu
vo pavedama ypatingai 
diplomatiniai santykių pa
laikymai su gretimomis 
valstybėmis; žymiausias 
valdžios atstovas šalyje, 
užimąs pirmą, po didžiojo 
kunigaikščio, vietą — Da
vidas, Gardino starosta,— 
rusas kilme. G. paveda 
jam svarbiausius reikalus, 
apipila jį garbe ir įveda jį 
į savo šeimynos vidų, iš
leidęs iš jo savo dukterį. 
Savo kunigaikštystę G. 
vadina “Didžiuoju Lietu

vos, Žemaičių ir Rusų ku
nigaikštyste”. Kunigaikš
tystės užsienio politika G 
vedė su apskaičiavimu ii 
su toli numatančiu atsar
gumu. Prijungimas prit 
Lietuvos valdomųjų žemių 
daugelio rusiškų žemių pa
darė iš Vilniaus antrą, pc 
Maskvos, aiškiai pažymė
jusios tuo laiku savo poli
tiką, rusų žemių sukaupi
mo centrą. Dviejų sukau
pimo centrų lenktyniavi
mas anksti ar vėlai turėje 
padaryti atvirą kovą. G 
viešpataujant jau pastebi
mi tos būsimos kovos pra
dai. Maskvos ir Lietuvos 
didžiųjų kunigaikštysčių 
ribos dar nesiekė viena ki 
tos, jas skyrė plati juosta 
nepriklausoma Ps k o v o 
Smolensko ir. Sieverskc 
kunigaikštysčių, tas nu
kreipdavo progą piktiems 
susidūrimams dviejų vals
tybių tarpe ir jų lenkty
niavimas reiškėsi tik sie
kime įsigyti vyraujančią į- 
taką į vidaus reikalus tur
tingų šiaurės žemių — 
Pskovo ir Novgorodo.

Pskovo nepriklausomu
mo nuo Novgorodo klausi
me G. buvo pskoviečių pu
sėje ir visaip jiems padė
davo, o Maskvos kunigaik
štis padėdavo novgorodie- 
čiams. Iš išorinės pusės G. 
viešpataujant Lietuvos ir 
Maskvos valstybių tarpe 
buvo visiška taika, sus
tiprinta Simeono Ivanovi- 
čiaus ir dukters Augustės 
— Anastazijos sutuoktu
vėmis.

(Ar. Vitk.)

Didysis Vergų Išlaisvintojas
riko j ir Vakarų Indijoj 
buvo išviso apie 2.130.000 
vergų. Su jais būdavo el
giamasi taip žiauriai, kad 
pagal patikimus apskai- 

! čiavimus vienam į parda-

• v• v

Didžiajam vergų išlais
vinimo kovotojui William 
Wilbeforce paminėti “Os- 
servatore Romano” pas
kelbė straipsnį, iš kurio 
čia šį-tą paduodame.

1834 m. liepos m. 31 d. vimo vietą atgabentam 
britų parlamentas priėmė sveikam vergui tekdavo 
vergų išlaisvinimo įstaty- vienas negyvas, 
mą, kuriuo atgavo laisvę 
800,000 Britų Imperijoj 
gyvenančių vergų. Veik 
metus prieš tai, būtent, 
1833 m. liepos m. 29 d., 
sulaukęs 74 mt. amž., mi
rė William Wilbeforce, ku
ris visą savo gyvenimą 
buvo paskyręs kovai su 
vergija. Jis buvo palaido
tas Westminsterio Abati
joj.

Neseniai įvyko šito di
džio ir tauraus kovotojo 
100 metų mirimo sukaktu
vių minėjimas. Jame prof. 
Couplandas skaitė paskai
tą, kurioje priminė, jog 
dar 1780 metais ir vėliau 
vergija ir vergų prekyba 
buvo traktuojama kaip 
būtini ir labai svarbūs so- 
cijalinio gyvenimo reiški
niai. * ,

Socijologai ir politikai 
šitą įsigalėjusią nuomonę 
stengėsi kaip galėdami pa
remti; suprantama, kad 
tiesiogiai vergų prekyba 
suinteresuotieji jiems gy
vai pritarė.

Jamaikos saloj 1764 m. 
buvo 140.000 vergų, 0I8OO 
m. jau 300.000. Antrojoj 
18 amžiaus pusėj, kada 
užjūrinė vergų prekyba 
buvo pasiekusi savo zeni
tą, kasmet būdavo par
duodama per 100.000 ver
gų. Nuo 1680 m. iki 1786 
m. britų kolonijose Ame-

j Vergams išlaisvinti pir
moji ėmėsi žygių Prancū
zija, kartu su kitomis sep
tyniomis valstybėmis 1815 
m. paskelbdama vergų 
prekybą esant nelegalią.| 
Tačiau 
vergijai sudavė tik britij 
1815 m. išeistas vergų iš
laisvinimo įstatymas ir 
Portugalijos bei Jungt. 
Amerikos Valstybių ta 
kryptim padaryti žygiai.' 
Netenka abejoti, kad Bri
tų Imperijoj didžiausia? 
vergų išlaisvinimo sąjū
džio asmenybė buvo Wil- 
liam Wilberforce.

Sunkumai ir kliūtys, ku
rios sunkino jo kilnių pa
siryžimų realizavimą, bu- 
bo milžiniškos. Nuolat bu- 

ivo kalbama, kad liovus 
vergų prekybai pranyko 
siąs ir ūkiškasis Britų Im| 
perijos gerbūvis. Tačiau 
Wilberforce nenuleido ranj 
kų; jis dirbo nenuilsda^ 
mas ir vergams išlaisvim 
ti išleido veik visą savo 
turtą. Jam buvo be galo 
skaudu, kad mirdamas jis 
negalėjo išvysti savo dar- 
bo vaisių. Jo atminimas 

i.brituose gyvas, ir toks vi
sada pasiliks Anglijos is
torijoj. “R-’

Žmogus tik tiek žmoguj 
kiek jis valios turi.

šv. AugustiUjU

lemiamą smūgį



t* Antradienis, Lapkričio 6 d., 1934 %

DARBIJSIJ^AS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
------- ------- by --------------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12. 1915 at the post offlce at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
aeeeptance for malllng at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of Oetober 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SIUBSCRIPTION RATES:
į Dotnestic yearly .......................... $4.00
į >orelgn yearly......................... $5.00
I ©omestlc once per week yearly $2.00 .___________ ________ _  ____

Voreigu once per week yearly.. $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

DARBININKAS
•66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ............ $4.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Vienę kart savaitėje metams .. $2.00

4.
I

įi

r

.... J. E. VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS, 
kuris dabar lanko mūsų išeivijos kolonijas, Lietuvo
je, Vyskupų konferencija paskyrė Jį Katalikų Veiki
mo Centro Vyriausios Valdybos Pirmininku.

sis Konradas turėjo nūs- Klaipėdos teismas jį nu- 
toti. Buvo padaryta per- baudė užtai, kam pirkęs 
trauka. Po jos susirinki- Didžioje Lietuvoje paršą, i 
me buvęs Klaipėdos kraš- Vėliau buvo išaiškinta, 
to policininkas Klimkaitis kad tikrai jis buvo nu- 
pasišaukė dar du polici- baustas už tai, kad dabar 
ninkus ir prie jų susirinki- vokietininkų byloje kalti- į 
mas buvo toliau tęsiamas, namasis dr. Neumanas 

Kada vėl susirinkusieji buvo Klaipėdos kraštą at- 
pareikalavo kalbėti lietu- skyręs nuo Didžiosios Lie- 
viškai, tai susirinkime da- tuvos nesuprantama vete- 
lyvavę vokietininkai dvar- rinarijos siena.
poniai puolė lietuvius mu-! Teisme dar iškilo įdo- 
šti lazdomis. Policininkai mus faktas, kurį patiekė 
issitraul^e lra.rdus ir taip vienas kaltinamųjų advo- 
pat ėmė mušti beginklius katu. Jis įrodė, kad 
žmones, juos sužeizdami 
ir išstumdami iš susirin- ’ 
kimo. Kai kurie susirinki
mo dalyviai vokietininkai 
buvo apsiginklavę net re
volveriais. Muštinių metu 
buvo paleista net keletas j 
šūvių.

Teisme apklausinėjant smui įrodė šituos tvirtini- 
kaltinamuosius paaiškėjo, mus ir pabrėžė, kad pri- 
kad nei vienas jų net laz- siekusiųjų teismo teisėjas 
dos neturėjo. Vienas kai- net drįsta viešai per teis-; 
tinamasis paklaustas, ar mo posėdį meluoti. Tačiau 
jis buvo kada nors teismo ši byla buvo atidėta kitam 
baustas, pareiškė, kad kartui. Tsb.

I

KATALIKŲ SMAUGI
MAS MEKSIKOJE

I Tikybinė padėtis Meksi
koj kasdieną vis blogėja, 

į Priėjo prie to, kad vyriau
sybė Įsakė uždaryti visas — >■» - - • V 1 j • •ištremti vi- 

ir kunigus, 
šalies pro- 

tokio dra-

v •

Spalių 9 dieną visa Lie
tuva gedėjo savo paverg
tosios sostinės ir trečdalio 
žemių. Visame krašte įvy
ko gedulingos iškilmės, 
kurios ryškiai parodo lie
tuvių tautos prisirišimą 
prie savo sostinės. Nors 
spalių devintoji Lietuvoje 
yra darbo diena ir šiemet 
nebuvo sekmadieny, ta
čiau ji visame krašte buvo 
įspūdingai paminėta. Dau
gelyje bažnyčių ir maldų 
namų Vilniaus intencijai 
buvo laikomos pamaldos, 
o vakare visuomenės orga
nizacijos suruošė atitinka
mus paminėjimus su pas
kaitomis Vilniaus vadavi 
mo reikalais.

Įspūdingiausiai spalių 9 
diena buvo paminėta Kau
ne. Čia jau iš paties ryto 
miestas skendo gedulu pe- 
rištomis vėliavomis. lais« 
vesnieji nuo darbo dalyva
vo Vilniaus rinkliavoje. 
Visas kraštas, neišskiriant 
nei tolimiausių kampelių, 
patrankų šūviams, fabrikų 
sirenoms ir bažnyčių var
pams sugaudus, 
Tai buvo rimties 
kaupimo minutė, 
nei vienais metais
minutė taip Įspūdingai ne
praėjo, kaip šiais metais.

Lietuvos radiofonas visą 
dieną skelbė paskaitas, 
pranešimus ir gedulo kon-' 
nertus apie Vilnių. Pirmą 
kartą buvo suvaidinta ir a- 
titinkami radio vaizdai, 
skelbiantieji pavergtosios 
sostinės niūrų gyvenimą. 
Organizacijų vėliavos sau
lei leidžiantys karo muzie
juje nusilenkė žuvusiems 
didvyriams dėl Vilniaus 
laisvės. Visą įspūdį dar la
biau padidino iš karo mu
ziejaus bokšto gausdamas 
Laisvės Varpas.

’ a ■'3
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prisiekusiųjų teismo 
teisėjas Kaiser priešin
gai ankščiau duotiems, 
teisme parody m a m s, 
tikrai priklausė prieš
valstybinėj vokietinin

kų partijai.
Advokatas net raštu tei-pasiryžo Ištremti lauk. 

Vyskupai — užprotest a v o 
prieš tokius apkaltinimus, 
pareikšdami, kad katalikų 
dvasiškija, eidama šv. Tė
vo instrukcijomis, kuola- 
biausia vengė erzinti pa
saulinę vyriausybę, kad 
tik ne pablogintų ir taip 
blogos tikėjimo padėties. 
Tie vyskupų pasiteisini
mai nieko negelbėjo; pa
saulinė vyriausybė seniai 
jau norėjo atakuoti dva- 
siškiją ir tik laukė progos 
prikibti. Jie iš principo

I bažnyčias ir 
sus vyskupus 
Kylant visos 

į testams dėl 
koniško įsakymo, vyriau-

* sybė kol kas susilaikė su 
jo vykdymu ir savo akciją 
atidėjo iki patogesnio mo
mento, bet vis dėlto 27 ba
žnyčios jau uždarytos ir 
kai kuriose provincijose 
kunigų skaičius sumažin
tas nuo 22 iki 5, taip, kad norėjo mušti kunigus, tik 
30,000 žmonių aptarnauti 
belieka tik 1 kunigas. Tai, 
kaip minėjome, tiktai per
sekiojimo pradžia, nes vy
riausybės tikslas yra — 
ištremti iš Meksikos visus 
kunigus ir palikti tik “ne- 
zaležninkus”, vadinasi, to
kius, kurie nepripažįsta 
Šv. Tėvo autoriteto ir yra 
klusniais pasaulinės val
džios bernais. Tą savo ne- 

į žmonišką elgesį bedieviš
ka Meksikos vyriausybė 
motyvuoja bei stengiasi 
pateisinti tuomi, kad gir
di R. Katalikų dvasiškija 
yra Popiežiaus Kontrolėje 
ir tuo būdu klauso ne sa- 

“vo, tik svetimos valstybės 
(Vatikano) įsakymų.

Tie kivirčiai kilo dėl mo- “prieštikybinę agitaciją 
kyklų. Meksikos vyriau
sybė nusistatė įvesti so- nai atspėjo savo vyriau- 
cialistinę dvasią į mokyk- sybės tikslą. Bedievybė — 
las. Kilo smarkių protes
tų ir viešų demonstracijų. 
Vyriausybė įžiūrėjo tose 
demonstracijose katalikų 
dvasiškijos įtaką, ir kuni-

;, kaipo kurstytojus,

• v

ieškojo lazdos, ir lazdą 
patys sau pakišo.

O tuo tarpu protestai 
prieš socialistinę dvasią 
mokyklose pasipylė visai 
iš kitos pusės. Prabilo ad
vokatų sąjunga. Jos va
das, adv. Medina Baeza 
pareiškė, kad socialistinės 
Markso teorijos mokyklo
se prives prie panaikini
mo privatinės nuosavybės, 
įsivyravimo tik vienos 
(komunistų) klasės, įvedi
mo internacionalo ir tuo
mi visiškai panaikins Me
ksikos valstybės sienas. 
Bet — užbaigė savo kalbą 
p. Baeza — kai kalbamą 
apie “socialistinį” dėsty
mą tai reikia suprasti

Meksikos advokatas pil-

tai pirmas, paskutinis ir 
vienintelis bolševikų tiks
iąs. Ekonomija, apšvieta. 
pažanga — tai tik skrais
tės tam pirmaeiliniams ti
kslui pridengti. K.

Lenkai Skundžiasi Mokyklų 
Trukumu

Vilniaus krašte lietuviii džiaginio pelno jiems jo- 
mokyklų padėtis diena iš kių nuostolių nedaro. Te- 
dienos vis sunkėja. Nežiū- gul jie nesteigia tuščių 
rint visų lietuvių pastan- lenkiškų mokyklų Vil- 
gų, nežiūrint to, kad pa- niaus krašte ir joms ne- 
tys lietuviai šias mokyk
las išlaiko, turi sveikus, 
švarius jiems būtus, bet 

lenkai vistiek lietuviš
kas mokyklas., uždari- joms išlaikyti pinigų.

nė ja.------------- ----------

švaisto didelių sumų, tai 
Lenkijos gilumoje lenkiu
kams rašto gudrybių mo
kyti užteks ir mokyklų, ir

sustojo, 
ir susi- 
Beveik 
rimties

NAUJOJI K. V. C. VY
RIAUSIA VALDYBA 

Pirmininkas J. E. Vysk. 
T. Matulionis

kam tas visas trukšmas 
keliamas, kam gaišina
mas laikas ir kartais po- 
piera — visai neaišku. At
virai pasisakykim: 
švilpkit ponai. Kas 
jūsų tautiškumas, 
amžiui užteks jo.

• v

“Pasi- 
mums 
Mūsų 
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Vietoje jų lenkų švietimo jjYVENiMAN PAŽVEL?jJu jaunoji karta bus? Visiš
kai vistiek. Tai tik “svieto 
mamastis” dėl kurios ne
verta sukt galvos”.

Aiškintis, kaip dažnai 
daroma, jog jaunimas ne
mėgsta lietuviškų organi
zacijų —netiesa. Ten, kur 
senesnieji veikėjai moka 1 
ir nori su jais dirbti ten 
jaunimo organizac i j o s

KlaipedojeTeisia37 Lietuvius
__________________ ________________ '

kuratūros liudytojai buvo 
daugiausiai priešvastybi- 
nių partijų nariai, kurių 
keliems vedama byla dėl 
priešvalstybinio veikimo. 
Kaltinamieji sako, kad jie 
atėjo Į Kretingalės vokiš
kos partijos susirinkimą, 
bet nemokėdami vokiečių 
kalbos prašė, kad susirin
kimo kalbos būtų sako
mos lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Susirinkime da
lyvavo priešvalstybin ė s 
partijos pasekėjai, kurie 
pradėjo lietuvius kolioti, 
vadinti jaučiais ir kitaip 
juos šmeižti. Vienas dva
rininkas net pradėjęs šau
kti, kad lietuviai tai yra 

o lietuvių kalbos. Todėl -“komendanto gauja”. Ka- 
ns teismo pirmininkas dangi. didesnė susirinku- 

viską versdavo vokiškai, šiųjų dalis reikalavo kal- 
; šioje byloje buvo liūdi- rieti lietuviškai, tai susi- 
n inkais pašaukta taip pat i rinkimo vokiečių kalba 
37 asmenys. Tačiau pro* i vesti nesisekę ir kalbėju-

Spalių mėnesio vidury
je ' Klaipėdos visuomenę 
labai domino didelė 37 te
nykščių lietuvių byla. 
Kartu ta visuomenė pyk- 

Itinosi, kad priešvalstybi- 
• nai gaivalai Klaipėdos 
krašte dar tebeeina net 

£teismo prisiekusiųjų pa
reigas. Kaltinamieji dau- 

Kiausiai yra lietuviai dar- 
į bininkai. Jie visi buvo ap- 
: kaltinti, kad 1932 metų 

pradžioje kėlė triukšmą 
j vienoje Kretingalės smuk- 
į Įėję priešvalstybinės vo- 
L kietininkų partijos susi

rinkime. Pažymėtina, kad 
teismo metu prokuroras 

| ir kai kurie teisėjai nemo- 
I 
F

Vyskupų konferenci j a 
KVC vyr. valdybą pas

kyrė J. E. vysk. T. Matu
lionį, dvasios vadu kan. P. 
Dogelį, kun. V. Mielešką, 
Z. Starkų, dr. Ig. Skrups- 
kelį, gyd. Balčiūną ir A. 
Sereikytę. Suvažiavimo iš
rinkti prof. Pr. Kuraitis, 
prof. Pr. Dovydaitis, dr. 
St. Csoris, dr. Pr. Dieli- 
ninkaitis, dr. Leimonas ir 
dr. V. Karvelienė.

Vyr. valdyba pareigomis 
: pirmi

ninkas — vysk. T. Matu
lionis, 1 vicepirm.-— prof. 
Pr. Dovydaitis. 2 vicepir-; 
mininkas — kun. V. Mie- 
leška, sekretorius ir iždi
ninkas — dr. J. Leimonas, 

i 2 sekret. — dr. I. Skrups- 
- kelis, o visi kiti — nariai.

i

valdžia steigia savas, len
kiškas mokyklas. Neretas 
atsitikimas, kad Vilniaus 
krašto lietuviškuose so
džiuose greta lietuviškos 
mokyklos įsteigiamos ir 
lenkiškos. Tačiau lenkiš
kas mokyklas lietuvių 
vaikai nelanko, nežiūrint, 
kad lenkas mokytojas 
jiems visokių dovanų ir 
judosiškų grašių siūlo. 
Taip nieko nepešę lenkai 
mokytojai iš kai kurių lie
tuviškų sodžių išsinešdi
na, nes jo mokyklą beveik 
niekas nelanko.

Būna atsitikimų, kad 
lenkų švietimo valdžia lai
ko mokyklą ir mokytoją, 
nors tą mokyklą telanko 
tik 2—5 mokiniai. Žino
ma, tokios mokyklos išlai
kymas labai brangiai val
džiai kaštuoja, o naudos 
kuo mažiausiai. Tai mato
me. kad ir šio fakto.

Neseniai Varšuvoje įvy
ko lenkų mokytojų suva
žiavimas. Jame paaiškėjo, 
kad ‘ 600.000 mokyklinio 
amžiaus vaikų negali lan
kyti pradžios mokyklų, 
nes mokyklų yra per ma
ža. Ir esamose mokyklose 
yra per didelis vaikų susi
grūdimas. Vyriausybė ne
turi lėšų mokyklų tinklui 
praplėsti. Belieka tiktai 
viena išeitis, būtent, įves
ti už pradžios mokslą mo
kestį tam tikram mokyk
lų steigimo ir išlaikymo 
fondui.

Vargšai tie lenkai. 
Skundžiasi tuo, kuo visiš
kai neturėtų skustis. Jie 
skundžiasi mokyklų trū
kumu.
Vilniaus krašto lietuviškų ko, vienok durnų nesibijo, mant paveikslus nuo dan- 
mokyklų, kurios be me- Bet, sako, jeigu pasitaiky - tų, kurie yra užtaisyti, pa-l 
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Yra priežodis, jog, gir
di, “kaip žydas — pats 
muša, pats rėkia”. Tą pat 
galime ir sau pritaikint. 
Ypač tie, kurie norim iš
laikyt čia gyvenančius lie
tuvius, ypač jaunųjų kar
tą, katalikišką ir lietuviš- klesti. Pavyzdžiui, Roche- pasiskirstė šitaip: 
ką. Dejuojam, jog ji žūs- ster, 
ta, rašom sieksninius Conn., Maspeth, L. I. Wor- 
straipsnius apie tai, sei-cester, Mass., etc... Taip 
muose - seimeliuose išne- įen vjskas gražiai sekasi! 
šam šaukiančias rezoliu
cijas: organizuokim jau- jaunieji senesniųjų
nimą, bet kad tai darytū-' vengia, nei senesniesiems 
mėm — nesimato, žodžiu, dejuot dėl jų reikia.

N. Y., Waterbury.

S veika t a^Brangus Turtas
X

šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

JONAS GYDYTOJO 
KABINETE

Rašo Dr. G. I. Bložis, 
dentistas, Chicago, III

į

SUKONFISKAVO VIL
NIAUS RYTOJAUS 78 Nr.

Vilniaus Rytojaus 78 nu
meris spalių 6 dienos buvo 
su konfiskuotas už tai, kad 
Įdėjo Vilniaus Rytojaus 
šiomis dienomis Įvykusios 
vienos bylos aprašymą.

KIEK ĮSTOJO Į VYT. D.
UN-TĄ STUDENTŲ

I

dėkim su auksu, tai jau 
tas vietas spinduliai ne- 
perkošia ir toji vieta pasi- 

j lieka balta. Patį dantį 
spinduliai perkošia nors 
tai yra gana kietas, o kau

na, o kūno audinius, tai 
jau visai lengvai pereina, 
žodžiu sakant, minkštes- 

___  ____  nius dalykus X-Ray spin- 
kad man paaiškin- duliai lengviau pereina.

-------- •• - , Tokiu būdu, kuomet dantis 
papuvęs, jis pasidaro biskį 
minkštesnis, retesnis ir 
per supuvusią vietą spin
duliai geriau pereina ir tą

tų kuomet būti kokio kito 
gydytojo kabinete, patar
čiau nerūkyti, nes, tuo, iš- 
reikšite savo mandagumą.X V1X101VV 0d V XXXCvXXvX<X£^ vlllld. v į

nes gydytojai, dažniausiai, dar , lengviau pereina 
prisilaiko nuo rūkimo sa
vo, ar kito kabinete.
— Bet, štai ponas dakta

re, sako — Jonas — aš no
rėčiau, i

Iš viso šiemet į Vytauto 
D. Un-tą studentų priimta 
apie 1.100. Iš jų naujų į- 
stojo per 700, o grįžo per
traukusių mokslą apie 400.

.i
Dr. Tuškauskas, baigęs 

Jono Negalio dantis taisy
ti, pradėjo žiūrėti jo rekor
dus, o Jonas neturėdamas 
ką veikti, išsiėmė cigaretą tumet apie X-Ray veikmės 
ir rūko. Neturėdamas kur naudą, 
pelenų nuberti, • pradėjo Gydytojas, lig nustebin- 
dairytis. Gydytojas, maty- tas atsakė: 
damas Joną dairanties, t _
tuojau suprato, ko Jonas Labai gaila. O tai svarbus rietą padaro tamsesnę. Te
nori, padėjo antz deskos dalykas kaip medicinoj,! k’u būdu galima atskirti 
baltos storos popieros ir taip, ir dantisterijoj. Imant nu0 normališkos kūno da j 
liepė pelenus nuberti paveikslą su X-Ray . (Ro-j^es-

Tas pats būna, kuomet s 
dantis turi pūlių — prie 
galo šaknies. Tas puliavi-1 
mas kartais ir neskauda, 
o vienok sveikatai kenkia 
ir- tokį užsikrėtiką tegali-,

Jonai, dar to nežinai?

liepė pelenus nuberti
Paačiavęs Jonas už po- entgeno spinduliais), daug, 

pierą paklausė, gal čia ne- pasiekiama. Mums parodo 
galima rūkyti. Gydytojas kūno stovį ir iš to galima 

Tegul nenaikina atsakė, kad nors jis nerū-. daug ką spręsti. Pav., i-
— 1 - - - -- -* I____ x__ __ ___________

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų ąirdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas.

ma rasti tik su X-Ray pa
veikslo pagelba.-

Tarpe dantų, kartais, y- 
ra išpuvimas, ypatingai 
tarp krūminių dantų. Na, 
ir gana sunku surasti, 
kuomet jis vos pradeda 
puti, o X-Ray paveikslai 
aiškiai parodo.

Kartais dantų, medici
nos daktarai, chirurgai, 
reikalauja X-Ray nuimti, 
kas padeda surasti kur tai 
paslaptą infekciją — ligą.

Paačiavęs Jonas už pa
aiškinimą šio naudingo iš
radimo, atsisveikinęs ap
leido ofisą.

-J
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minimas bankas.

Miestas

w •

Jau 32 metai, kaip buvo tokia sal

kamiausia anglis.
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Mandžiurijos \ ir
Konflikto^Del’' Jo Istorija

1908 m. autonominės ge
ležinkelio zonos adminis
tracija buvo inkorporuota 
į geležinkelių departamen
tą ir pavesta imperijos 
kontrolės žiniai. Geležin
kelio apsauga pavesta ka
zokų dalims, o politinė jo 
priežiūra — generaliniam 
konsulatui Charbine.

1909 m. vasario 21 d. ru- 
įSų vyriausybė uždarė vi
sus nuomojimo srity esan
čius Kinų sandėlius ir pre- 

į kybos įmones už tai, kad 
I jų savininkai vengė mokė
ti mokesčius. Po to prasi
dėjo derybos, pasibaigu
sios “laikinu susitarimu”, 
pagal kurį visoj rusams 
priklausančio j rytų Kini
jos geležinkelio daly palie
kamas Kinijos suverenu
mas. o visos toj zonoj e- 
sančios vietovės traktuo
jamos kaip laisvos tarp
tautinės prekybos vietos. 
Vietoves administruo j a 
atstovai, kuriuos renka vi
si mokesčius ir muitus 
moką zonos gyventojai be 
tautybės skirtumo. Tų at
stovų visumos nutarimai 
turi būti patvirtinti Kini
jos valdininkų ir rusų ge
ležinkelio adminstracijos. 
Kilus tarp jų nuomonių 
skirtumui, reikalą spren
džia Pekino vyriausybė.

Pietų Mandžiurijos ge
ležinkelio admnistracijos 
būstinė įkurta Dairene. 
Jai pavesta ir Aaereno 
bei Port Artūro uostų sta
tyba ir administravimas, 
laivų judėjimo Dairene 
tvarkymas, aprūpinimas 
geležinkelio elektra ir tt.

1910m. Amerikos 
lybės sekretorius
pasiūlė, kad Kinija nupir
ktų ir neutralizuotų* abi 
geležinkelio zonas. Pirki
mą finansuoti turėjo soli
daria Amerika, Anglija. 
Prancūzija, Vokietija. Ru
sija ir Japonija. Tačiau vi
skas sugriuvo Rusijai ir 
Japonijai išėjus su savo 
pretencijomis; ir Kinija 
pradėjo reikšti abejojimų 
dėl finansinių ir panašių 
dalykų.

Toliau sekė Rusijos — 
Japonijos garantijų sutar
tis, pasirašyta Anglijai 
pritariant. 1910 m. Paga
liau, 1916 m. Rusijos.—Ja
ponijos sutartimi ir Kwa- 
ngšingeu — Charbino ruo
žas buvo atiduota japonų 
administracijai.

Likusioji Rytų geležin
kelio dalis dabartiniu susi
tarimu pereina Mandžiū- 
ko valstybei. Tuo būdu ru- 

i sai nebeteko galingo įran- 
į kio veikti per Mandžiūri- 
ją Kiniją. “R.”

Aš Nepaisau
Kaip Salta

ta žiema, kaip peniai, bet D. & H
Cone-Cleaned Anthracite apšildo
musų namus. Tai tikrai parodo,
kad didžiausiems šalčiams, ji tin

Pasiser Tageblatt” ra
šydamas apie Rytprūsius, 
duoda Tilžės gyvenimo 
vaizdą. “Šis miestas tik 
tiltu atskirtas nuo Klai
pėdos krašto. Ant tilto 
stovi vokiečift pasienio 
sargai ir nuo kojų iki gal
vos apsiginklavę SA na 
riai. Nors taikos metas, 
tačiau susisiekimas su 
kaimynine valstybe yra 
beveik negalimas. Vokie
čių gyventojams grasom* 
didelėmis bausmėmis, jei 
jie ir mažiausius produk-

Šiandien Mandžiurijos 
geležinkelio klausimas lai
komas baigtu. Štai kelios 
žinutės iš jo istorijos.

Po Shimonoseki taikos
1895 m. Kinijai buvo su
teikta rusų-japonų pasko
la iš 4 proc., o rytų Kini
jos valstybių geležinkelių 
statybai finansuoti buvo 
įsteigtas rusų —kinų ban
kas, statybos koncesija 
buvo atiduota 99 met. Ca- 
ssini sutarty padarytoji 
Kinijos su Rusija 1896 m. 
balandžio mėn. 8 d. buvo 
nustatyta, kad Rusija sta 
tys geležinkelio linijas tu
rinčias eiti už Mandžiūri- 
jos ribų; pačioj Mandžiū- 
rijoj geležinkelius turėjo 
liesti
Tasai bankas iš pradžių 
buvo bendra abiejų vals
tybių verslovė; tačiau vė
liau veik visos jos akcijos 
parėjo Rusijos nuosavy
bėn. Berlyno sutartimi, 
Kinijos su tuo banku,
1896 m. IX-8 d. sudaryta, 
buvo sureguliuota rytų 
Kinijos ir pietų Mandžiū- 
rijos geležinkelio linijų 
statyba.

Statyba pradėta 1898 
m.; pirmoji linija baigta 
1901 m. pabaigoj, antroji 
— 1902 m. Koncesija buvo 
suteikiama tęsė eksploa
tuoti geležinkelį per 80 m. 
pradedant nuo 1903 m. Po 
to viskas turėjo pereiti 
Kinijos nuosavybėn. Kini
jai buvo palikta teisė iš
pirkti geležinkelį po 36 
metų; tuo atveju ji turė
tų atlyginti išlaidas ir lik
viduoti visas paskolas.

Geležinkelio statyba bu
vo pavesta privatinei ben
drovei, kurios nuosavybėn 
buvo perleistas ir žemės 
plotas, esąs per vieną kilo
metrą nuo geležinkelio į a 
bi puses. Geležinkelio ad
ministracija toj zonoj pri
pažinta absoliučiai suvere
ni mokesčių ir policinių 
atžvilgiu. Privatiems as
menims žemės sklypai 
perleidžiami tik nuomos 
sutartimi.

Rusijai skelbiant, jog 
Charbinas yra jos mies
tas, Protsmuto sutarty 
buvo užakcentuotas Kini
jos suverenumas Mandžū- 
rijoj, o pietų Mandžūrijos 
gelež. linija iki Kisino ir 
Kwangčingeu perleista Ja
ponijos vyriausybei. Ši su
organizavo pietų Man- 
džiūrijos geležinkelio ak
cinę bendrovę, kurios pir
mininką ir direktorius 
skirdavo Japonijos vy
riausybė. Pagrindinis tos 
bendrovės kapitalas siekė 
200 mil. jenų; 100 mil. je
nų buvo laikoma padengta 
statybos medžiaga.

1907 m. balandžio m. 1 
d. bendrovė perėmė eks
ploataciją iš kariuomenės 
vadovybės; rusų bendrovė 
l’ssuri geležinkelį eksplo
atuoti buvo pradėjusi 1906 
m. Rytų Kinijos geležin
kelio administracijos būs
tinė buvo įkurta Charbine, 
kurį Kinijos vyriausybė 
1906 m. sutiko paskelbti 
tarptautinės prekybos vie
ta. Už miesto administra-1 kių kainos Lietuvoje pa- 
vimą buvo atsakingas tos j mažu kyla ir ūkininkai už 
bendrovės direktorius.

v •

vals-
Knox

— Pasirašusios Lietuvos 
Anglijos prekybos sutartį 
lietuviškos prekės vis dau
giau pasiekia anglų rin
kas. Lietuvos bekonas, 
sviestas ir kiaušiniai išty- 
sais laivais gabenami į 

j Angliją. Taip pat pagyvė
jo Lietuvos prekybos rei
kalai su Sovietų Rusija, 

i Iš Lietuvos dabar daugiau 
j išvežimą į SSSR, arklių, 
' galvijų ir kiaulių. Šių pre-

jas gauna daugiau pinigų.

LAWSONCOALandGRAINCO.
Tel. Brockton 6445

YARDAS IR OFISAS: 64 AMES ST., MONTELLO, MASS.

Ką Sakę Šv. Raštas ir Mokslas Apie Pasaulio Pradžią?

stebina šviesioji; 2. Ką gi sako apie pašau-1 toji gyvybė. Taip pat ji ne-
-,-•—_ u—-----4.--------pasako, iš kur atsirado ant

žemės žmogus, kuris ski 
rias nuo kitų žemės esybių 
tuo, kad žino, ką daro.

Taigi palieka vienintelė 
j tiesa, kad pasaulį sutvėrė

Mus i 
saulė, mėnulis, 
žvaigždžių, 
plačios jūros, įvairūs me
džiai, žvėrys, paukščiai, 
gėlės, maži, net paprasta 
akimi nematomi gyvūnė
liai, — mus stebina visas 
pasaulis, jo tvarka... Gal ori ja sako, kad pradžioje! 
nevienas susisvajojęs sa-i buvo pasaulyje dujos mig- 
vęs klausia, iš kur gi gale- la, kuri kažkaip pradėjo 
jo atsirasti šis nuostabus suktis apie savo ašį ir au- 
pasaulis, kas jį taip surė- šti (mat, dujos, toji migla 
de, sutvarkė?

1. Į šį klausimą trumpai 
atsako Šv. Raštas. “Ir Die
vas tarė: Tepasidaro!” Va
dinasi, Dievas savo galin 
guoju žodžiu sutvėrė pa
saulį iš nieko, papuošė jį, 
sutvarkė, o žmogų pasky
rė jo valdovu. Įkvėptas Iz- 
raelio tautos vadas Mozė: 
visą pasaulio sutvėrimo ei
gą aprašė savo pirmoje 
Pradžios knygoje šitaip:

“Pradžioje Dievas sutvė
rė dangų ir žemę ir šviesą.. 
Antrą diena atskyrė van
denis nuo vandenų. Ir Die
vas padarė tvirtumą..., ku
rią praminė dangumi. Tre
čią dieną surinko vandenis 
esančius po dangumi į vie
ną vietą ir padarė sausu
mą, kurią praminė žeme, 
o susirinkusius vandenis 
praminė jūromis...

Žemę gi apžel d i n o 
žolėmis ir medžiais. Ket
virtą dieną sutvėrė saulę, , 
mėnulį ir žvaigždes... Pen 
ktą dieną sutvėrė plau
kiančias ir sparnuotąsias 
gyvas esybes... šeštą dieną 
sutvėrė žemės gyvas esy
bes, slankiojančius gyvius 
ir pagaliau sutvėrė žmogų 
į savo paveikslą; į Dievo 
paveikslą jį sutvėrė; su
tvėrė juodu, vyriškį ir mo
teriškę.” štai viso pasaulio 
sutvėrimo eiga pagal šven
tąjį Raštą, štai iš kur at
sirado mus stebinantis pa
saulis!

milijonai lio atsiradimą gamtos mo- 
aukšti kalnai kslas? Yra išgalvota įvai

rių teorijų, aiškinančių pa
saulio pradžią. Viena iš 
svarbesnių tų teorijų yra 
dviejų mokslininkų, Kan
to ir Laplaso teorija. Ši te

• v

tų kiekius įsineštų iš Lie-« 
tuvos. Taip pat lietuviai! 
negali pirkti vokiškų pre
kių Tilžėje, nes mažasis 
pasienio susisiekimas yra 
uždarytas. Gyventojai yra 
nepatenkinti, nes ankš
čiau Tilžė veik visus mai
sto produktus, kaip svies
tą, kiaušinius, mėsą, pirk
davo Klaipėdos krašte, 
kur tie produktai yra 50 
proc. pigesni kaip Vokie
tijoje. Lietuvos rinkos pa
togumu dabar pasinaudo
ja tik nacių partijos žmo- ' 
nes, kurie be didelių sun
kumų gauna sieną pereiti 
leidimus ir už mažą kainą 

j iki sočiai pavalgo lietuviš
kų produktų.

Kas mėnuo Tilžėje var
gas didėja. Darbo atlygi
nimas yra kritęs 30 proc., 
o maisto produktų kainos

Dievas. Dievas sutvėrė pa
saulį, jį išpuošė, sutvarkė 
ir palaiko. Bet ar Dievas 
tai padarė per tokias še
šias dienas, kokios dabar 

į yra (24 valandų,), ar per 
šešis ilgus ilgus metų lai
kotarpius, tai juk ne taip 

i svarbu. Juk hebrajų kalba,, pakilusios’ 20 proc. 
kuria Šv. Rašte yra apra 
šytas pasaulio sutvėrimas, 
žodis jom reiškia ne tik 
dieną, bet ir ilgą laiko tar
pą. Taip pat nesvarbu, ar 
Dievas sutvėrė pradžioje 
tik miglas ir nustatė tvar- palaidas, ir vaikai, 
ką, pagal kurią iš tų miglų! kasdien mat0 palaidumo 
turės savaime išsivystyti scenas, nežinia kokiais 
visas pasaulis, ar Dievas užaugs... O Nuerenbergo 
pats sutvėrė savo tiesiog!- kongresas kainavo 10 įm

iniu veiksmu viską — taip ii jonų markių...
' miglas, tąjp tų miglų judė 
jimą, taip atskirų dalių at
skilimą, taip žemės suki
mąsi ir jos apželdinimą au
galais ir apgyvendinimą 
gyvuliais ir žmonėmis.! 
Taigi ne taip svarbu, kaip 
buvo sutvertas pasaulis, !bi Dabar istratas 
svarbu tik, kad pasaul; neturi jiems iš ko adėti> 
Dievas sutvėrė. nes mokesčių plaukimas

į yra beveik sustojęs. Pali
kimai menkėja. Turgai 
nyksta.

Bulvių ir kitu žemės 
ūkio produktų prekyba 
yra uždrausta. Ūkinin
kui rinkoje leidžiama’ 
parduoti tik porą ko

pūstų galvų.
Todėl miesto gyvento-* 

jai turi gyventi sunkų gy
venimą. Miesto ligoninės 
perpildytos. Gydytojų pri
ėmimo valandos prailgin
tos. Prieš ligas kilusias iš 
nedavalgymo ir prieš vai
kų rachitą medicina* yra; 
bejėgė.

Tilžė yra pasienio mies
tas ir turi didelę militari-

Kelios šeimos yra pri
verstos gyventi viena
me barako kambarėly, 
kur apie gyventojų mo
ralę negali būti kalbos.

Gyvenimas darosi visai 
kurie

i

Skaitydami Rytprūsių 
laikraščius, mes matyda
vome žinias, kad Rytprū
siuose nėra bedarbių. Ta- 

!čiau per pačią darbymetę 
Tilžės magistratas buvo 
užregistravęs 1800 bedar- 

. Dabar magistratas

“M. L.”

buvusi labai karšta) tirš
tėti, kabintis į vieną gru
mulą. Tam grumului besi
sukant atskildavę nuo jo 
mažesni grumulėliai ir ė- 
mę suktis apie savo ašis. 
Taip atsiradusi saulė, mė
nulis, mūsų žemė ir kitos 
planetos, žvaigždės. Maže
snės planetos, kaip mūsų

; žemė, mėnulis ir kitos 
greičiau aušusios, tirštėju- 

! sios. Žemei gi beauštant, 
tarsi grybui bedžiūstant, 
atsiradusios ant jos raukš= 
lės: kalnai, duobės. Kuo 
met jos paviršiaus tempe
ratūra nukritusi žemiau 
šimto laipsnių, tuomet ji 
(žemė) pradėjusi drėgti. 
Taip atsiradusios upės, jū
ros. Kuomet gi žemė gera i 
susitvarkiusi, tuomet atsi 
radusi ant jos gyvybė.

Tai tokia Kanto ir La
plaso teorija.

Pažiūrėkim dabar, ai 
mokslas jau viską išaiški
na apie pasaulio atsiradi
mą? Kanto ir Laplaso teo
rija sako, kad pasaulis at-į 
f iradęs iš miglos, kuri pra
dėjusi judėti. Bet iš kur 
atsirado ta pirmoji migla, nurodo pavojų musų išeivijai. Jis, nurodęs pavojų, pa
dujos, iš kur ji pradėjo ju- taria kaip jo išvengti.
dėti? Jei mūsų vežimą nu- Lietuvybės išlaikymo klausimas mūsų išeivijai 
veža arklys, ar gi jis pats labai svarbus ir su juo mes visi turime būti susipažinę, 

t pradeda važiuoti? Dar to- Susipažink ir Tamsta, brangusis skaitytojau. Isi- 
[ jis teorija sako, kad kada gyk šią brošiūrėlę šiandien. Kaina 5c. Siųsk 7c. paštos 
ant žemės buvo patogios ženklą su persiuntimu ir gausi šią turiningą brošiurė- 
gyvybei sąlygos, atsirado 1 lę tuojaus. * ££ r-

Igyvybė- Bet kodėl ji mums' “DARBININKAS”
'nepasako, iš kur atsirado 366 W. Broadway,Ll ; ■' So. Boston, Mass.

šioje brošiūrėlėje kan. prof. F. Kemėšis aiškiai

nę reikšmę: nuo jo Vokie
tija turi pradėti šuolį Į 
Rytus. Tilžė smarkiai gin-< 
kluojama. Staliai dirba a- 
municijai krauti dėžes, qj 
pintinių dirbėjai pintines. 
Atstatomos kareivin ė s* 
Karo intendantūra kas
dien perka kariuomenei 
šiemet supirkta trigubai 
daugiau, negu pernai. Vi
si Hitlerio jaunimo sąjun
gos nariai nuo 18 iki 25 
metų kasdien atlieka ka
riškus pratimus. Kasdien 
vakarais Tilžės kareivinių 
aikštėje susirenka SA ir, 
SS vadai, kur vyksta pa
sitarimai vadova u j a n t 
reichswehro karininkams.

Lietuviški laikraščiai 
Tilžėje uždrausti; re
daktoriai ir leidėjai 
di kalėjime. Reicho 
džia net uždraudė Ii 

viškai melstis.
“Naciai deda visas 

stangas, tačiau mes 
kad neatsižadėsim U

♦

j?-

«*■

I

viškai melstis”*
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40 VALANDŲ ATLAI
DAI

Lapkričio 11 dieną pra
sideda Šv. Kazmiero baž
nyčioje 40 vai. atlaidai.

Prašau ne tik visus 
westfildiečius, bet ir visos 
apylinkės lietuvius atvyk
ti ir pasinaudoti tomis tei
kiamomis Dievo malonė
mis.

Kun. V. Puidokas
Klebonas

draugai bolševikai jį net 
ir iš KęstuAo pašalpinės 
draugijos išmetė, už neap- 
simokėjimą duoklių. P-nas 
Mačėnas prašėsi jį palai
kyti, norėjo dalį užmokė
ti, o likučius vėliau, bet 
kas tau, “nekošer” ir eik 
lauk.

Gaila, kaip matai, kad 
žmogus platino klaidą per 
kelis metus įsitikinės, kad 
jis daro gerą ir už tai gau
na išspirti lauk iš draugi
jų nuo tų pačių draugų, su 
kuriais jis darbavosi.

F. Mačėnas vaikščioja 
sparnus nuleidęs, kaip 
dzūkų vadinamas busilas 
pievoje, apleistas draugų 
ir nežino ko griebtis. Tai 
dar viena gyvenimo pamo
ka. P-nas* Mačėnas gal 
nors dabar supras daręs 
klaidą ir kitus klaidinęs, o 
supratęs stengsis jas ati
taisyti.

MICHAEL JAMES CURLEY
Demokratų Partijos Kandidatas į Massachusetts Vai 
stybės Gubernatorius.

Vilnietis.

Bolševikai Subankrutavo
Šios kolonijos lietuviai 

bolševikai prieš kelis me
tus jautėsi labai galingais 
ir manė galėsią pajudinti 
žemę. Bet šiandien beveik 
nei ženklo neliko, kad ka
da nors būtų gyvavę bol
ševikai. Priežastis yra ta, 
kad jie visą laiką klai
džioja tamsybėje ir kitus Į 
traukė į tamsybę.

Štai jie turėjo pašigre- [ 
bę svetainę, kuri šiandien > 
jiems yra pragaru. Skilo ' 
jų centras, skilo jie ir čia.! 
Suskilę, pradėjo peštis.; 
Pruseikinių vadas M. Sar
gelis, pasijutęs galinges
niu už bimbinius, pradėjo 
taip vadinamą “general 
cleaning”. Visus bimbinius 
vadus iš svetainės išvijo. į 

Bimbinių vadas J. Gri- 
bas, susirinkęs visus įran
kius turėjo išsinešti. . . _

Jis su savo pakalikais K!as lietuvių Marianapolio 
pasitaręs užvedė bylą “ka- ........................
pitalistiniame teisme 
prieš pruseikinius. Vadina 
si šaukėsi kapitalistų, kad 
išspręstų kas turi teisę 
valdyti svetainę. Pruseiki
nių vadas M. Sargelis lai

minėjo pirmą mūšį. Prusei- 
Mtiniai jau atidarė saliuną 
svetainėje. Iš stiklelio se
mia apšvietą. Kas vakarą 
sueina su žmonomis ir su 
vaikais ir “šviečiasi” kiek 
drūti.

Čia noriu priminti apie 
vieną bolševiką p. Mače- kom į “whist party”, kuri 
ną, kuris kiek laiko atgal arti lietuvių bažnyčios, p. 
dirbo bolševikams su di- Mažuknų name, jeigu ne
džiausiu pasišventimu. Jis klystu. Koks buvo mums 
aukojo bolševikijai visą surprizas, kuomet įėjome, 
savo energiją, sveikatą ir pilna žmonių visi juokiasi; 
turtą. Vieną kartą net lošia kortomis, linksmi vei 
jam ir gyvybei gręsė pa- dai, kur tik žiūri. Nors jau 
vojus. Šiandiena gi jis yra pilna žmonių vis mums

VVORCESTER, MASS.
“Whist Party” Įspūdžiai

“Ar tamsta norėtumėt 
paremti vienintelę Ameri
kos Lietuvių Kolegiją?” 
Taip manęs užklausė vie
na moteriškė bestovinti 
prie bažnyčios. Noroms, 
nenoroms mane galutinai 
įtikino nusipirkti bilietą 
dėl rengiamos whist par- 

jty, kurios pelnas skiria

tai dienos, tai tada ir aš ats 
kaitysiu kiek kolegijai, 

užgirstu o, “Darbininkui”, dėko

&

nebūtų geras dalykas, kad 
Centro Rašt. ir kituose 
laikraščiuose skelbtų Va* 
jaus sąlygas ir šiaip svar
besnes informacijas norin
tiems organizuoti kuopas 
ten, kur jų dar nėra?

Taip-gi reikalinga, kad 
Centro raštinė išanksto 
pasirūpintų pristatyti kuo
poms, (ar jos suspės pa
reikalauti, ar ne) įvairias 
blankas.

Tat į darbą sesutės! Sta
tykime gražiuosius Sąjun
gos rūmus, kiekviena pri
sidėdama su savo plytele!

Uršulė T. Jokubaitė.

valstybės kuopas į darbą. 
Iš Direktorių yra laukia
ma apgalvoto ir tvarkingo 
darbo plano.

Sulig Seimo pageidavi
mo, kiekviena kuopa turi 
teises kreiptis į savo Di- 
dektorę dėl nurodymo ko
kių abelnai priemonių rei- 

Į ketų imtis, kokią taktiką 
vartoti, kad užinteresavus 
ir pritraukus kuodaugiau- 
sia lietuvių į mūsų eiles.

Direktorės vieta mūsų 
organizacijoje yra svarbi 
ir atsakinga, reikalaujanti 
asmens, kuri pasižymi su
manumu, energija ir darb
štumu. Į tas vietas privalo 
būti renkamos pačios veik
liausios ir Sąjungos augi
nimui labiausiai atsidavus 
sios. sąjungietės.

Užimti Direktorės vietą, 
(bent man taip rodosi) te
gali drįsti tik ta sąjungie- 
tė, kuri rimtai apskaitlia- 

ivo savo jėgas ir sulygino 
jas su užimamos vietos 

; svarbumą.
Juk ir sena patarlė sako. 

— ne vieta žmogų, bet, 
žmogus vietą puošia. An- | 
traip tą vertus, reiškia, i 
kad ir aukščiausi vieta 
žmogui garbės nepriduos, 
jei jis nemokės jos garbin
gais darbais papuošti.

Yra sakoma, dvi galvos 
suras išeiti, kur viena ne
valios, gal tokia mintimi 
vadovavosi ir 16 Seimo at
stovės įpareigojant Vals
tybių Direktores tvarkyti 
ir vesti Sąjungos Vajų.

Beabejo buvo • mintis, 
kad septynių valstybių 
Direktorės, uoliai pildyda
mos savo užduoti, susitars 
ir išdirbs planą kaip ši 
svarbų ir būtiną darbą 
pravedus.

Gal tą jau ir yra atliku- 
sios ir diena už dienos pa 
sireikš spaudoje. Tačiaus 
per ilgai lukeriuoti nėra 
galima, dienos ir savaitės, 
bėga, o apie Moterų Są
jungos Vajų tik mūsų or
gane teteko pastebėti ke
letą Centro Pirm, atsišau 
kimų ir nuolatinius ragini
mus, bei gražius straips
nius mūsų gerb. redakto- 

i rėš p. S. Sakalienės.
Vienok šiame svarbiame 

momente neužtenka vien 
nėr “Moterų Dirvą” ragin
ti, — retai ji teišeina — 
reikia kreiptis i visą kata
likišką spaudą, kurių re
dakcijos tikiuosi neatsisa- 

[ kvs užleisti vietos ir mo
terims prabilti.

Ypač mūsų Direktorės 
turėtu pasinaudoti ta pro
ga, kad jų srityse, išsky
rus Conn., Mich. ir Ohio 
valstybės, randasi katali
kiškas laikraštis, būtent: 
‘Amerika’ New York vals., 
‘Darbininkas’ Mass., ‘Gar
sas’ Penn., ‘Draugas’ ir 
Moterų Dirva’ Ulinois.

Aišku, kad nevien mūsų 
j Direktorių bei Centro Pir
mininkės ir Raštininkės I
pareiga vesti agitacija 

i per spaudą, bet visiems 
apskričiams ir kuopoms, 
žodžiu, kiekvienai nariai, 
Kuriai rūpi Sąjungos augi
mas ir gerbūvis.

Augindamos Sąjun g ą, 
pridabodamos jos reika
lus, darome gerą sau, o no 
svetimiems, tą kiekviena 
gerai įsitėmykime.

“Moterų Dirva”, išsky
rus nares, nepasiekia pla-i 
tesnių sluoksnių, tad ar|

Kasmet Moterų Sąjunga 
skiria laiką prirašymui 
naujų narių. ’ Tas nereiš
kia, kad tik tuo paskirtuo
ju laiku tegalima priraši
nėti naujas nares. Tas dar- 

■ bas privalo būti varomas 
• kasdien. Bet vajaus laikas 
tai tam tikrų lengvatų — 
per puse numažinto įstoji
mo laikotarpis; taipgi lai
kas uolesnio lenktyniavi
mo tarpe kuopų, kurios 
viešai parodo savo darbš
tumą, savo, valdybų suma
numą, kurios darbu, o ne 
tuščiais pasigyrimais Įro
do savo veiklumą ir rūpes
ti organizacijos gerovei. 
Vajaus laikas iškelia Į aik
štę, kuri kuopa turi dau
giausiai rimtų apsišvietu
sių narių, kurios supranta 
vienos stiprios organizaci
jos reikalingumą. Taipgi 
iškelia viešumon ar kuopo
je gyvuoja santaika ir su- 
siklausimas, ar bamiaT ir 
kerštavimai.

Kuopa, kuri išlaiko gerą 
vidujinę tvarką, kurioje 
yra susiklausimas visuo 
met pasižymi savo veiklu
mu Sąjungos gerovei.

Tokioje kuopoje visos 
narės pasiskirstyda mos 
darbą stoja i bendrą vei
kimą. Ne visų mūsų pajė
gos vienodos; — vienos 
turime iškalbos dovaną ir 
galime viešai prabilti, ki
tos plunksnos darbe gali 

j me pasireikšti, trečios tu
rime tą ypatingą dovana. 

; kad mokame sueiti su kai- 
minkomis ir pažįstamomis 
ir įtikinančiai prakalbėti i 
jų širdi ir protą.

Sunaudokime kiekviena 
savo vnatyngą dovana. 

‘ nukreipkime ją laike šio 
vajaus i bendrą visu są- 

į lunedečiu darba, i prirašv 
na kuodaugiausiai 
Moterų Sąjungon!

I I 
I

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 

Čia ne tik tavo praeitis, 

Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

Telefonas: Plaza 1350

JONAS GREBUAUCKA*'
Graborius ir Balsamuotoias 

423 S PACA STREET 
BALTTMORE MD

1HAS. B. MAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 

ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo 75—100—150 ir aukščiau. 
Tel. — South 0083

dar liko rezervuotos vie- tos Kolegijos, kurios stu- 
tos. dentai taip gražiai kalba.

Valandą pakorta v u s, Bet depresiją mane jau se- 
pradėjo nešti užkandžius, nai perbloškė. Dieve duok, 
Tai buvo tikra vakarienė, kad vėl sugrįžtų buvusios

Negaliu atsigerėti,
knistais, ausukais ir tt.

Bet kas čia, i 
stiprių gražų balsą tariant ju> kad leidote man šiuos 
lietuviškus žodžius, kuris................... “ ‘
praneša, kad keletas kole- 
gistų netikėtai gavę pro
gą čion atvykti, sutiko su
dainuoti keletą dainelių. 
Nors per ištisą vakarą 
grojo muzika, vis dar dai
nos! Tikrai čia ne pusę, 
rublio reikėjo reikalauti, i 
bet penkinę.

Vai, kad tie studentai: 
gražiai dainuoja. Tik ke
turi, be piano, bet beveik 
stogą kelia savo balsų 
stiprumu. Keletą dainelių; 
pats pirmą kartą girdžiu, j 
bet “Kas Subatos Vakarė
lį...” “Ant kalno karklai..”, 
tai žinomos. Po dainų kal
bų vienas jaunas kunigas 
iš kolegijos, kun. Morkū
nas. Vėl dainos... norėjom, 
kad ir daugiau sudainuo
tų, bet, pasigailėjom jau
nųjų , studentų ir su entu
ziastišku rankų plojimu 
dėkojom studentams. Dar 
kalba vienas studentas, 
matytas, ar tik ne mūsų 
parapijos buvusis minis- 
trantas; taip tur būti ir 
yra tas pats Mažukna An
tanas. O kad kalba, tai 
kalba, net susigraudinau, 
kad aš negaliu stambia 
pinigiška auka paremti

kelis žodelius parašyti a- 
pie “vvhist party” ir įspū
džius, kuriuos per ilgą lai
ką prisiminsiu.
“Darbininko” Skaitytojas

MONTELLO, MASS.

mi Esu aš didelis kortų lo
šimų mėgėjas, bet prisipa
žinsiu, kad man jau įkirė- 
jo keletą whist surengi
mų, todėl ir nenoroms pir
kau bilietą. Bet, net iki 
šiai dienai negaliu atsige
rėti. ir nepamanęs koks aš 
būčiau kvailas, jeigu ne
būčiau tos moteriškės pa
klausęs ir nupirkęs 
lieto. Jai visuomet 
dėkingas.

Mudu su draugu

to bi- 
būsiu

nuvy-
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L. D. S. 2 kuopos mėne
sinis susirinkimas Įvyks 
lapkričio 6 dieną, 7:30 vai. 
vakare, parapijos apatinė
je salėje.

Visi nariai prašomi atsi
lankyti į ši susirinkimą.

Turime svarbių reikalų 
mūsų organizacijos labui.

Taipgi bus skaitoma pa
skaita, kun. S. Kneižio pa
ruošta.

Nepamirškite atsivesti 
ir naujų narių.

Valdyba.
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Tel. 5-2576

KAZ. W. TAMULICNIS
ADVOKATAS

390 Main St., t

WORCESTER, MAS§

Kodėl Verta Skelbtis‘Darbininke’
< > <»

r 
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1— “Darbininkas” kaipo vienintelis lietuvių darbinin
kų laikraštis šioje šalyje, yra plačiausiai skaito
mas, ir iš jame telpamu skelbimų kiekvienas ge
riausiai susipažysta su įvairiais biznio reikalais, 
kaip: pirkimo, pardavimo, išsirendavojimo, mainy
mo, patarnavimo ir tt. ir tt.

2— Lietuviai darbininkai darydami įvairius biznio rei
kalus, greičiausiai atsikreipia į paskelbtuosius 
“Darbininke” biznio duomenis.

3— -“Darbininke” pasiskelbiąs visuomet randi greitą • 
atsiliepimą, kas padeda: profesionalo, biznierio, ar 
kitokio amatininko gerovei.

Todėl ir verta skelbtis “Darbininke ”. Skelbimus siųskite:

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

“Halloween Party”
Spalių 30 d., bažnytinė

je svetainėje, po choro 
praktikos, įvyko7 Sodalie- 
čių “Halloween Party”. 
Mergaitės atėjo apsirė- 
džiusios įvairiais kostiu
mais. Dovanas už kostiu
mus laimėjo, p-lės, C. Ar- 

: minaitė, M. Songailaitė, ir 
J. Kvaraciejutė. Po už
kandžių visos linksmai 
laiką praleido bezaisda- 
mos.

Komisiją sudarė sekan
čios p-nelės — E. Butke- 
vičiutė, O. Astrauskaitė,

; j J. Savičiutė, J. Tamašaus- 
į į I kaitė.

;; Lapkr. 11 d., parapijie- 
! | čiai rengia nepaprastą va- 
!! karienę. Komisija sunkiai 
;; dirba, kad padarius šią 
!! vakarienę kuopasekmin- 
;; giausią. Tikietus iš anks- 
j! to pasekmingai pardavi

nėja. Kaip parapijos pik- 
ninke parodė gražią dva
sią taip ir dabar parapi
jiečiai nerimsta, nori pa
daryti kuodaugiausiai pel-

Valstybių Direktorės
Šįmet Moterų Sąjungos 

Vajus prasidėjo su 1 d. lie
pos ir tęsis įki Naujų Me
tų. 16-tasis Seimas uždėjo 
specialę pareigą ant visų 
Valstybių Direktorių, bū
tent, kad jos privalo tvar
kyti ir vesti Naujų Narių 
Vajus savo valstybėse.

Direktorės privalo iš an
ksto paruošti planus kaip 
sėkmingiau išjudinus savo

Lapkr. 3 d. French So
čiai svetainėje Įvyko, šo
kiai, rengiami Jaunų Vy
rų Organizacijos.

Priscila

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RK00D, MASS. 

TEL. Nonvood 1503

Montello Office:
10 Intervale St.

TEL. Brockton 2005

SIENINIŲ KALENDORIŲ 
1935 M.

Nauji dideli Lietuviški ir 

Lenkiški kalendoriai

A. F. SWERTRA
135 Newbury Street, 

Lawrence, Mass.
Tel. Lawrence 2074
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Motinų Arkibrolijos dr- 
ja, Šv. Pranciškaus para
pijoj, spalių 15 d., suren
gė “shower” dėl p. E. Po- 
niuškienės.

Visos dalyvės linksmai 
praleido vakarą.

Skanius užkandžius pri
rengė L. Venčienė, O. 
Struškienė.

Dalyvavo šios narės: E. 
Poniuškienė, M. Butkevi
čienė, V. Juknevičienė, Z. 
Stundžienė, L. Venčienė, 
O. Stručkienė, B. Baušie- 
nė, A. Rimienė, E. Jaurie- 
nė, E. Rimienė, A. Dovai- 
nienė, E. Gobužienė, M. 
Bingelienė, M. Pilypienė, 
M. Baštakienė.

“šešėlis”.

PAIEŠKAU
Jokabo Gedraičio, Melionų kai
mo; Juozo Petreno, Lebeniškių 
kaimo; Vlado Bajeriuko, šukie- 
nių kaimo; Alfono Klaščios, Ja- 
siuliskių kaimo. Visi Vabalninku 
parapijos ir valsčiaus. Taipgi Po
vilo Skubinos Karsakiškiu vien
kiemio tos pačios parapijos.

Meldžiu visų atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalą. Sunkiai sir
gau, dabar esu geresnis.

Antanas Vaižmužis
55 Pike St., Athol, Mass.

CLIFFORD’S
SERVICE STATION 

VIRTUVES PEČIAUS 
ALIEJUS — 7V2c.

Taipgi parduodame: 
LYNN ALIEJAUS 

ŠILDYTUVUS

Tel. 6394
588 No. Main SL, 

BROCKTON, MASS.



Antradienis, Lapkričio 6 d., 1934

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOS BEDARBIAI 9 milijonus litų. Tačiau ne- 
IR JŲ APRŪPINIMAS žiūrint šių stambių sumų 

DARBU > viešieji darbai tąip pernai,
taip ir šiemet bus plačiu 
mąstu organizuojami.

Pirmiausiai bus plačiai 
pradėti darbai miškų eks
ploatacijoje, geležinkelių 
tvarkyme ir plentų staty- į 
boję bei taisyme. Šie visi 
darbai kraštui yra labai 
naudingi ir reikalingi.

Savaime aišku, kad dar
bu pirmiausiai bus aprū-

I
I
i

Paskutiniuoju laiku ati
tinkamos Lietuvos įstai
gos susirūpinusios žiemos 
bedarbių klausimu. Taip 
pat svarstomas ir jų aprū
pinimas darbu. Laukiama, 
kad šiais metais Lietuvoje 
^rali būti apie 10.000 bedar
bių. Tačiau jie darbo netu
ri tiktai žiemos metu. Gi 
vasarą, kai prasideda sta- pjnti tie darbininkai, ’ku 
tyba ir laukų darbai, jie riems jis labiausiai reika- 
visi darbu yra pakanka
mai aprūpinami.

Šie žmonės ir žiemą bus 
darbu aprūpinami. Tik gal 
nedidelė jų dalis liks be 
darbo. Gi didžiuma jų 

darbo gaus prie viešųjų 
darbų. Šiems darbams or
ganizuoti, Lietuvoje yra į- 

‘ steigtas, taip vadinamas, 
viešųjų darbų fondas. Jį 
remia valdžia, savivaldy
bės ir darbdaviai. Per me
tus į jį sudedama daugiau 
kaip 5 milijonai litų. Gi 
vieno sezono viešiesiems

lingas. Tarp kita ko pir 
moję eilėje bus atsižvelgia
ma į darbininko socialinę: 
padėtį, tai yra, į jo šeimos 
didumą ir visus kitus rei
kalus susijusius su jo už
darbiu. Be to, bus padary
ta reikalinga darbininkų 
atranka. Tsb.

Kun. J. Česna Sioux Ci
ty, Iowa., lietuvių par. kle- 

darbams tenka išleisti apie nonas, buvo atvykęs į Lie-

LDS. Kuopų
MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp. susirinkimas Įvyks 

lapkr. 6, Šv. Roko parap. sve

tainėje. Visi nariai prašomi atei

ti Į ši susirinkimą ir užsimokėti 

senai užtrauktas mėnesines duo

kles.

Taipgi malonėkite užsimokėti 

kurių yra užsilikę mėnesinės duo

klės.

Kaune rengiamas 
specialus velionies pami-

chiologinių dalykų, kurie Barthou tragingos mir- 
turės tiesioginį ryšį su jų, ties, 
darbu.

Lietuvoje šiuo metu pri- nėjimas. Tarp kitų prie
skaitoma apie 1500 pilia- Barthou karsto buvo ir 
kalnių, keliasdešimts pilių gražus Lietuvos Vyriau- 
griuvėsių ir kitokių seno- sybės vainikas. Lietuvai 
vės paminklų, stampriai velionės Ministerio laido- 
susijusių su mūsų tautos tuvėse atstovavo įgalio- 
praeitimi. Kaip žinia Lie- tas Ministeris Paryžiuje 
tuvos ir lietuvių tautos is- Petras Klimas ir Lietuvos 
torija dar nėra pakanka- Karo atstovas Prancūzijo- 
mai ištirta. Todėl ši pa- je gen. Gerulaitis, 
minkime medžiaga istori
jos mokslui yra labai svar
bi ir reikalinga. Tsb

—

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 7 dieną 7-tą valandą 

vakare, bažnytinėje svetainėje. 

Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 

atsivesti savo draugus (es) prira

šyti.

N0RW00D, MASS.
LDS. 3-čios kuopos svarbus su

sirinkimas Įvyks lapkr. 11 dieną, 

šv. Jurgro parap. svetainėje tuoj 

po sumos. Visi nariai yra prašo- 

nesjai pribūti j susirinkimą, 

daug yra svarbių reikalų.

CLEVELAND, OHIO.
Lapkr. 2 d., 8 valandą vaka

re, Lietuvių Selėj. įvyks LDS. 51 

kp. mėnesinis susirinkimas. Ger

biami nariai prašomi susirinkti.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks lapkr. 11 dieną, tuoj po 

mišparų, šv. Pranciškaus parapi

jos salėj. Kviečiami visi nariai 

atsilankyti ir užsimokėti mėnesi

nes mokestis. Taipgi atsiveskite 

savo draugus ir drauges prirašy

ti prie šios kilnios organizacijos.

tuvą į Pirmąjį Lietuvių, 
Tautos Eucharistinį kon
gresą. Jis pirmiausia buvo: 
atvažiavęs pas savo buvu-| 
sį bendradarbį kun. J. Za 
bulionį, Bijutiškio klebo
ną, pas kurį su virš savai
tę laiko prieš Kongresą 
viešėjo ir beviešėdamas 
apvažiavo apylinkės para
pijas ir žymesnes vietas.

Paskui kun. J. Česna su 
kun. J. Zabulioniu nuvyko

į Kaunan ir dalyvavo Eu
charistiniame Kongr e s e 
per visas dienas. Po kon- 

Įgreso su kun. J. Zabulio
niu savaitę laiko važinėjo 

: po įvairias Lietuvos vietas. 
Pavažinėję grįžo į Kauną 

j Iš Kauno kun. J. Česna nu
važiavo į Suvalkiją pas sa- 
vo tėvą keliom dienom ir

pš ten rengėsi važiuoti j 
Austriją ir kitas Europos 
šalis. Kun. J. Zabulionis, 

! atsisveikinęs su kun. J’ 
j Č esna, grįžo į savo parapi- 
ją-

Kun. J. Česna atrašė at
virutę iš Londono kun. J. 
Zabulioniui. kad jis apsis 
Lojęs pas Londono lietuvių 
kleboną kun. A. Petraus
ką, Marijoną ir kad rugsė
jo 29 dieną laivu “Europa” 
grįžta į Ameriką, (dabar 
jau tikrai bus sugrįžęs).

Kun. J. Česna apvažiavo 
dešimtį Europos šalių ir 
be abejonės kiekvienoje 
šalyje aplankė ir pamatė 
kas buvo jam įdomiausia. 
Taigi būtų labai gerai, kad 
kun. J. Česna pirmą sykį 
atsilankęs Lietuvoje ir Eu 
ropoję, ką matė ir patyrė, 
savo įspūdžius aprašinėtų 
laikraščiuose. Aš manau, 
kad visi juos skaitytų su 
dideliu malonumu.

Jo draugas.

LIETUVOJE RUOŠIAMI
PAMINKLŲ APSAUGO-

TOJAI

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį laukr. 8-tą die rinkimas 

ną vakare. Ateikite visi. Gera lapkr. " 

proga darbininkams prisirašyti 

prie vienintelės darbininkų orga-
• . . ♦ ’ 

nizacijos.
—

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks} 

sekmadienį, lapkr. 11 d., baž

nytinėj svetainėj tuoj po sumai.’po pamaldų, šv. Jurgio parapijos 

mokykloje. Visi kuopos nariai y- 

ra kviečiami atsilankyti į šį susi

rinkimą.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi- 

; Įvyks sekmadienį, 

11. po sumos, Lietu
viij bažnytinėj svetainėj. Visi na

riai malonėkite atsilankyti ir už

simokėti užvilktus mokesčius.

Kuopos rašt.* Z. Gudelis.
-v, ' *

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas Įvyks ■ 

ekmadienį, lapkr. 11 d., tuoj] 
I 
I

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas Įvyks 

lapkr. II, tuoj po sumos, baž

nytinėj svetainėj, 41 Capitol A- 

venue. Malonėkite visi nariai a-

teiti, nes yra svarbių reikalų dėl jos svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 

kuopos naudos. nariai kviečiami atsilankyti.

HARRISON KEARNEY, N. J.
LDS. 15 kuopos susirinkimas j- 

vyks lapkr. 13 dieną, parapi

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

SVARBU
NUPIGINTOS LAI
VAKORTES Į ABI 

PUSI

Aprubežiuotam buvi
mui Europoje

A tai klauskit savo agento

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo 
BREMAN Bremerhavene užtikrina 

patogią kelione J Kauną

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERNAN LLOYD

' 252 Boyteton Si., Boston, Mass.

— Kaip žinome praeitą 
KAS BUVO LIETUVAI mėnesį Ženevoje buvo pa- 

BARTHOU sirašyta Lietuvos, Latvi-
----------- jos ir Estijos politinė su

tartis, nustatantį šių trijų 
valstybių artimesnį ben
dradarbiavimą. Spalių 10 
dieną Lietuvos Vyriausy
bė Sutartį patvirtino. Kiek 
ankščiau ją patvirtino lat
viai ir estai. Tuo būdu 
kaip tik bus pasikeista pa
tvirtinimo dokumentais, 
sutartis tuojau pradės ga
lioti.

Per Marselio atentatą 
nužudytasis Prancūzij o s 
Užsienių Reikalų Ministe
ris Barthou buvo Lietuvai 
gerai žinomas. Jo tragin- 

įga mirtis padarė Lietuvo
je slegiančio įspūdžio.

Prancūzijos užsienių po
litika, Barthou vadovau
jama Lietuvai buvo daug 
palankesnė kaip ankščiau. 
Kaip žinome žuvusis mi
nisteris buvo labai priešin
gas dabartiniams Vokieti
jos siekimams, o vokie
čiai gi atvirai skelbia, kad 
jie nori rytų žemių, kad 

1 jiems reikia joti į rytus. 
O žinome, kad pirmiausia 
vokiečiams tokios rytų že
mės yra Lietuva. Barthou 
gerai suprato, kad pir
miau Lietuva, o paskui ir 
visą Pabaltijį užėmusi pa
sidarytų daug pavojinges
nė ir Prancūzijai ir ben
drai Europos taikai. Štai 
dėl ko Barthou visomis 
jėgomis stengėsi pažaboti 
Vokietijos karingus užsi
mojimus ir apsaugoti Ry
tų Europoje susikūrusių 
valstybių nepriklausomy
bę. Velionis Barthou labai 
karštai pereitą mėnesį Že
nevoje sveikino Lietuvos atsargos karininkai. 
Užsienių Reikalų Ministe- 
ri Stasį Lozoraitį, pasira
šiusį Pabaltijo Valstybių 
Santarvės sutartį, Jis pa
žymėjo, kad ši sutartis 
kns stiprus ramstis Pabal
tijo Valstybių nepriklau
somybei ir Rytų Europos 
taikai.

Ministeris Barthou taip- 
pat karštai rėmė ir Rytų 
Lokamo paktą. Dalinai 
dėl to pakto sumanymo iš
iro Prancūzijos draugin
gumas su Lenkija. Apie 
to pakto reikšmę jau bu
vo rašyta. Čia tik prisi i 
minsime, kad Rytų Lokar- 
no paktas dar labiau paža
botų Vokietijos ir Lenki
jos apetitus Lietuvos at- 

•i žvilgiu ir Pabaltijo Vals
tybių nepriklausomybei 
būtų saugumo laidas.

Liūdi Lietuvos doroji 
visuomenė dėl Ministerio I

Paskutiniuoju laiku Lie 
tuvoje labiau susirūpinta 
piliakalnių, įvairių pasta
tų, pilių ir kitų senoviškų 
paminklų apsauga. Jų yra 
beveik kiekvienoje apylin 
kėje. Žmonės nesuprasda- 

į mi tų paminklų reikšmės, 
liuos pamažu naikina: pi- 
j Pakalnius aria, pastatus 
ardo, griauna ir tt. Gi pa
tys senoviški paminklai y- 
ra geriausia medžiaga ir 
šaltinis Lietuvos ir lietu
vių tautos praeičiai tyri
nėti. Mokslininkai tokius 
paminklus labai brangina. 
Dar užpernai Vidaus Rei
kalų Ministerija buvo pa
vedusi miestų, valsčių ir 

. apskričių savivaldyb ė m s 
bei kaimų seniūnams, kad 
jie pasirūpintų senovės pa
minklų apsauga. Tiesa, sa
vivaldybės šiek tiek prisi
dėjo prie jų apsaugos ir 
sudraudė paminklų naikin
tojus, tačiau negalutinai. 

(Naikinimo keliui užkirsti 
dabar jau yra Lietuvoje 
parengtas tam tikras se
nienų apsaugojimo įstaty- į 
mas, kuris netrūkus busi 
paskelbtas. Be to Švietimo 

! Ministerija dar rengia tam 
tikrus senienų apsaugos j 

; specialistus. Jiems ruošti [ 
Kaune bus atidaryti tam 
tikri kursai, kuriuose jie 
bus mokinami, kaip reikia 
surašinėti ir parašinėti 
dar užsilikusias senienas.. į 
šiuose kursuose klausyto 
jai dar išmoks įvairių ar-1

yra 
vei- 
Rū- 
yra

— Lietuvoje plečiantis 
sportui užpernai buvo į- 
steigta Kūno Kultūros Rū
mai. Jų žinioje dabar 
visas Lietuvos sporto 
Rimas. Jau trumpas 
mų gyvavimas daug
davęs naudos Lietuvos 
sportui. Šiais metais Lie
tuvos futbolininkai nepra
laimėjo nei vienų tarptau
tinių rungtynių. Pribrendo 
reikalas paruošti sportui 
vadovauti ir kūno kultūrai 
mokyklose dėstyti daugiau 
specialistų. Jie bus ruošia
mi tam tikruose aukštuo
siuose . Kūno Kultūros 
Kursuose, kurie t šiomis 
dienomis Kaune buvo į- 
steigti ir iškilmingai ati
daryti. Kursus lanko 54 
žmonės, daugiausia vyrai,

—Artinantis žiemai Lie
tuvoje labiau susirūpinta 
būsimų bedarbių darbu 
aprūpinimu. Tarp kita ko 
Žemės Ūkio Ministerija 
pažadėjo prie darbų miš
kuose priimti apie 5000 
bedarbių. Iš viešųjų dar
bų fondo jiems bus aprū
pinti įrankiai ir nugabeni
mas į darbo vietas. Prie 
miško darbų bedarbiai ga
lės uždirbti apie 3.000.000 
litų. Darbai prasidės nuo

kH'vs-m fu

HOLMES Į KONGRESĄ

Vėl Išrinkite
KONGRESMANĄ
PEHR G. HOLMES

Drąsus Kovotojas už tei
singą įstatymdavystę

Gabus, Patyręs* ir Teisin
gas žmogus

/ ..- ’ ’ ■ *

FRANK E C0LESW0RTHY 

_ WORCESTER, MASS

i! KARAS! |
i l 20-to Amžiaus Karas ant Žemes, Ore ir Jūrose •;

- $ 
$ Durtuvu grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artile-C 
arijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisy bes« 
įvaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ja premi-i* 
(j ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje p

ji “DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!” į
U (God, have mercy on us!)
j j Nedaugelis likusių knygų su gražiais tvirtais apda-į 
ji rais nupiginta: parduodama po 90 centų, su per- !• 
i* siuntimu $1.00. į

“Darbininkas” |

|366 W. Broadway So. Boston, Mass?|

lapkričio pradžios ir tęsis 
iki pavasario.

— Šiomis dienomis Lie
tuvoje .prekybos reikalais 
viešėjo žinomas anglų 
parlamentaras ir Lietuvos 
draugas A. Bossomas jis 
jau keletą kartų buvo Lie
tuvoje ir po to Londone 
įsteigė Anglų - Lietuvių 
draugiją, kuri Anglijoje 
garsina Lietuvos vardą. 
Už savo nuopelnus Lietu
vai A. Bassomas yra ap 
dovanotas Gedimino orde- 
nu. Dabar jis nori dar la
biau pagyvinti Lietuvos - 
Anglijos ekonominius ir 
kultūrinius santykius.

— Plėsdami savo kultūri
nį veikimą ir keldami vai
dybos meną Lietuvos šau
liai daugelyje vietų stei
gia burių teatrus, netru
kus tokie teatrai pradės 
veikti Kaune, Mariampo- 
lėje, Klaipėdoje, Panevė
žyje, Ukmergėje, Utenoje 
ir kituose didesniuose Lie
tuvos miestuose. Tsb.

— Spalių 11 dieną Kaune 
iškilmingai atidaryti pir 
rnieji Lietuvoje kūno kul
tūros kursai. Į šiuos kur
sus įstojo 54 kūno kultū
ros mokytojai. Šių kursų 
uždavinys bus parengti 
specialistus mokyt o j u s 
sporto dalykams dėstyti 
aukštesnėse Lietuvos mo
kyklose. Tsb.

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 

' jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

Gerb. skaitytojų ir prietelią 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję\ 
daryti koki biznį pasakykite, kad y 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. J/. Sigurni.
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Į Ryti n iu Vai s t y M ų JZ i n i o s
WATERBURY SAVINGS BANK

VVATERBURY, CONNECTICUT 
Brooklyn Office

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TR AVELER’S CHECKS ~

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

Waterbury, Conn.tĮ nas, Maksiminas ir kiti, 
" -kurie visas savo pastan

gas dėjo ir turtų negailė
jo tam tikslui, kad tik 
Kristaus Bažnyčią sunai
kinti, bet nepajėgė. Jie vi
si žuvo, o Bažnyčia, kaip 
stovėjo lyg nepajudinama 
uola, taip ir stovi, nes Ji 
yra “Karalystė ne iš šio 
pasaulio” (Jono 18, 36). 
Jos Valdovas yra Kristus, 
Kuris Ją valdo ne pagel- 
ba kariuomenės pulkų, ne 
ginklais ir durtuvais, kaip 
komunistai Rusiją ar Me
ksiką valdo, bet Savo Die
viškąja galybe, ir Savo 
Dieviškuoju mokslu.

Daug buvo pasaulyje 
bedievių, kurie kovojo 
prieš Bažnyčią, prieš Kri
stų, bet kur jie šiandiena 
yra, kur jie dingo, kur jų 
galybė. Jų jau nėra. Jie vi
si žuvo mirė. Juos visus 
giltinė — viešnia mirtis 
numarino, o jų dūšios nu
ėjo į amžinąjį pasaulį, 
gauti atlyginimą už savo 
darbus.

Atsiranda šiandieną dar 
daugiau 
žmonių, 
mėgina
nuos bedievius

‘ keliu, 
patsai likimas ištiks ir

i jiems, laikui atėjus, gilti
nė pakirs gyvenimo siūlą: 
kūnas liks kirminams 
maistui, o vėlė keliaus am- 
žinastin, kur jai Tas Pats 
Kristus, prieš Kuri jie čia 

; ant žemės gyvendami ko- 
i voio, palieps, o Kataliku 
Bažnyčia, kaip gyvavo, 
taip gyvuoja ir gyvuos ir 
dar labiau buios, nes Ja 
valdo Tas, Kurs mirti 
perlaičio ir trečioj dienoj 
kėlėsi iš karsto Savo Die
viška galvbe ir pavergė 
pasaulio žmonių širdis 
Daueruma ilgisi Jo, seka 
Jį ir ištikimai Jam tar- 

į nauja, pildo Jo prisakv 
I mus ir net savo gyvybę 
už Jį atiduoda.

Jo pasekėjų — pavaldi
niu šiandieną yra apie 
400 milijonų ir kiekvieną

S

f

Tikrasis Žmonijos Valdovas

sielos, o ne akmens, ply
tos ir kita statomoji me
džiaga, kaip kad bedieviai 
mano, iš kurios padarytas 
namas tik tam, kad tikin
tieji turėtų kur bendrai 
susirinkti ir tinkamiau 
ramesnėje vietoje savo 
Karalių Kristų — Amži-

Jau daug tūkstančių me
tų praėjo nuo žmonijos 
pradžios. Daug pasaulyje 
buvo didelių, galingų ir 
tvirtų valstybių, kaip Ei- 
giptas, Asirija, Babiloni
ja, Finikija, Žydų valsty
bė, Medai, Senovės Persi
ja, Graikija, Roma ir dau
gelis kitų, kurias valdė nąjį Dievą pagarbinti ir 
garsūs ir narsūs valdovai, 
bet jos visos, amžiams 
slenkant žuvo, palikdamos 
tik savo paminklus kurie 
stovėdami liudyja, kad 
čia kadaise buvo didelės 
valstybės.

Ant senųjų valstybių 
griūvėsiu iškilo naujos 
valstybės su naujais val
dovais, bet, laikui bėgant, 
ir jos išnyko, užleisdamos 
vietas kitoms, ir taip be 
paliovos per amžius kei
čias ir mainos pasaulio 
tautų gyvenimas, 
bės ir jų valdovai.

Vienų valdovų 
griūva-bvra, kitų

' taip be pertraukos valdo
vai keičiasi, užleisdami 
savo sostus kitiems.

Iš šitų visų pasaulio val
dovų, yra vienas Valdo- 
vas-Karalius, Kuris jau 
1934 metai, kaip viešpa
tauja žmonėms, juos val
do ir Jo valdžiai ir kara
lystei nėra nei galo, nei 
pabaigos, ir niekas negali 
Jo karalystės pergalėti.
Jo sostas yra nesugriau- lę, galingą, plačią ir sunar
namas. j kiai bėgančią pakalnėn u-

Tasai Valdovas yra Jė- P?- 
žus Kristus, Kuris visus' 
valdo, ir visi Jį nori ar ne- ’ 
nori pripažįsta ir Jam i 
garbę atiduoda, ir lenkia 
prieš Jį, jei ne iš meilės,
tai iš baimės, savo galvas, ir tai nepajėgė Jos sunai- 
o Jo karalystė yra vadi- kinti net tokie dideli ir 
narna Bažnyčia, Kurią su- žiaurūs Romos valdovai, 
daro tikinčiųjų žmonių kaip Neronas,

valsty-

sostai 
kyla ir

Jam priklausančią garbę 
atiduoti.

Kristaus Karalystė — 
Bažnyčia jau su virš devy
niolika šimtmečių, Aukš
čiausiojo Dieviška galybė 
paremta, gyvuoja ir kas 
kart labiau didėja ir stip* 
rėja, nežiūrint, kaip pra
garas su tūkstančiais sa
vo tarnų—bedievių pyks
ta ant Jos, draskosi ir šėl
sta, norėdamas Ją sunai
kinti ir sutriuškinti, bet 
nepajėgia, nes Kristus pa
sakė, kad ir “pragaro var
tai jos nenugalės”. (Mat. 
16, 18).

Šie visi bedievių, kaip 
komunistų, socialistų, ar 
kitokiais vardais pasiva
dinusių, kova įvairiais bū- 
dais su katalikų tikėjimu, 
su Katalikų Bažnyčia yra 
nelyginant pūtimas prieš 
idūkusius audros vėjus 
pūkelio ar mėginimas su 
mažiuku šaukštuku sulai-* 
kyti didžiausias įnirtusias 
jūros bangas, ar norėji
mas pirštu užtvenkti dide-

nesusipratu siu 
kurie taip pat 
pamėgdžioti a- 

ir eiti jų 
bet juos visus tas

dieną vis daugiau stoja į 
Jo tarnautojų — kareivių 
eiles ir prisiekia Jam am-i 
žiną ištikimybę, tarnauti1 
Jam per amžius, ne iš bai
mės, ne iš prievartos, bet 
iš meilės, iš pasišventimo, 
dei didesnės Jo garbės.

Jo vardas gerbiamas vi
same pasaulyje visų tautų 
ir minimas su didžiausia 
pagarba, ko nedaroma nė 
vienam kitam valdovui, 
nes Jis yra karalių Kara
lius, šventųjų švenčiau
sias, prieš Kuri lenkia sa
vo galvas kiekvienas su
tvėrimas ir garbina Jį, 
kaipo savo Viešpatį, Kurs 
yra visko pradžia ir pa
baiga, Kuris yra Amžino
ji Dvasia 
Buitis. . _

Didesnei Jo garbei, kad Bažnyčioje 
viešai prieš Jį išpažintis 
ir pagerbus, kad visi pa-’ 
matytų, koks Jis yra Di
dis, Galingas, Šventas ir 
Nemirštantis paša u 1 i o 
žmonių Amžinasis Valdo
vas. susitvėrė visur vyną 
Šventojo Vardo draugijos, 
kurios didesniuose mies
tuose ir miesteliuose kas
met vieną sekmadienį vie
šai su savo vėliava žy
giuoja gatvėmis, daro pa
radas. o paskui sueina ku
rion nors bažnvčion, 
duoti savo Karaliui garbę 
ir prisiekti - Jam amžiną 
savo išt.ikimvhe. tarnauti 
.Tam ištikimai čia ant že- 

jmės li*ri paskutinės savo 
■ frvvenimo valandos ir mi- I

Lankėsi Jo Ekscelencija Vyskupas 
Matulionis

Jo Ekscelencijai 
didelį ir gražų į- 
nes ėjo per visus 
mokyklų kamba-

I

turinys. Yra raštų apie 
tikėjimo dalykus ir eilių 
ir naujienų ir tt. Štai pa
duosiu keletą žinučių iš 
buletinio:

Lietuviai Studentai ne
užilgo turės debatus te
moj: “Ar moterys turėtų 
siekti aukštesniojo moks
lo?”

Gros Black & Gold Orkes
tras.

Švento Vardo Draugijos 
naudai, lapkričio 17, įvyks 
basketball lošimas su šo
kiais. Tai bus Švento Juo
zapo parapijos Naujoje 
salėje. Turėtume remti Šv. 
Vardo Draugiją, nes jinai 
yra parapijoje labai rei
kalinga ir naudinga.

Šįmet, kaip ir pernai vėl 
turėsime savo parapijose 
bazarą. Bus lapkričio 21, 
22, 23, 24 ir 28,' 29, 30 dd. 
ir baigsis gruodžio 1. Vi
si lietuviai iš Waterburv 
ir apylinkės yra kviečia
mi dalyvauti. Šįmet turė- 

kad Jo Eksce- sime dauS naujų dalykų, 
a-ti* lencijos atsilankymas Wa- kaip tai: Bingo ir naujų 

terburyje ilgai ilgai žmo- gražių dovanėlių. Vėliaus 
niu atminime pasiliks.

Mes sveikiname Jo Ek
scelenciją už Jo susidomė
jimą mumis ir dėkojame 
už Jo gražias prakalbas.

nutės. ksd neiniius amži- Manau ir kaikurie isnū- 
nos laimės garbės vainiką. kurie buvo Jo Eks-

O koks buvo didelis, eelenciiai 
gražus ir įspūdingas regi
nys, kai šių metų spaliu 
mėnesio 27 dieną, sekma* 
dienyje. no pietų žveriavo nepaskutinį kartą lankėsi 

didžiojo pas mus.
Anglų laikraščiuose til

po gražūs aprašymai ir 
paveikslai Jo Ekscelenci
jos su klebonu kun. J. J. 
Valantiejum. Taipgi spau 
da sekė Jo kiekvieną žing
snį Waterburyje. Jisai bu- 
'Hi nuėjęs su klebonu ir 
aldermonu Bendleriu pas 
miesto Majorą Frank Ha-

Šiomis dienomis per ke
lias dienas teko waterbu- 
riečiams matytis su Jo 
Ekscelencija Vys k u p u 
Matulioniu. Jisai kas rytą 
laikė šventas Mišias; kal
bėjo mokyklos vaikučiams 
(kurie 
padarė 
spūdį), 
abiejų
rius taip, kad kalbėjo Ji
sai bendrai visiems ir vėl 

Amžinoji kiekvienam kambariui iš 
. eilės. Be to, jisai kalbėjo 

A Sekmadie n į 
per Sumą ir salėje pirma
dienio vakare. Jo Eksce
lencija taipgi matė mūsų 
krūtamuosius paveikslus, 
kurie jam labai patiko; 
taipgi ir bowling alleys.

Jisai matė jaunimą ir 
kalbėjo Švento Vardo Dr- 
jos susirinkime aną savai
tę, kuriame buvo iki 300 
narių. Jo Ekscelencijos 

i atsilankymas darė nepa
prasta ispūdi į visus na
rius taip, ]___________

Į

Waterbu r y j e 
teikiami irgi ilgai pasiliks 
jo atmintyje. Visgi nuo
širdžiai linkime, kad jisai

šiame laikraštyje garsin
sime kuriais vakarais, ku
rios draugijos bus kvie
čiamos. Atsiminkime, kad 
tai yra parapijos naudai 
ir kiekvienas lietuvis, ma
žas, jaunas ir suaugęs, tu
rėtu kiek galima savo pa
rapiją remti. Remkime 
broliai lietuviai save ir sa
vo parapija, nes mūsų pa
rapija ir jos reikalai yra. 
tai mūsų reikalai.

IŠ POLITIKOS DIRVOS

Lapkričio 11, 
(Armistice Day) 
vaidins linksmą 
aktų komediją. Nugirdau 
kad tai tik iš Lietuvos 
gauta ir bus pirmą kartą 
vaidinama Waterburyje.

Ateikime visi ir visos 
pasilinksminti ir tuom pa
čiu savo bažnyčios chorą 
paremti. Choras daug gra
žių darbų atlieka per me
tus ar tai Bažnyčioje, ar 
tai salėje, ar per Radio, 
ar tai kituose parengi
muose.

vakare 
choras 
keturių

• v

Šiomis dienomis apsive
dė Simoliūniūtė su gerb. 
Boisvert. Linkime jaunai 
porelei linksmiausių gyve
nimo valandų ir laimės.

U**
75 Statė Street 

BOSTON

Kaledos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola

tiniai išplaukimai 

per COPENHAGĄ.

Visi kambariai iš 

lauko, su maudy

nėmis.

Informacijų 
klauskite pas 
vietini agentą 
arba

K)
N’OTARY Telefonas:
PlTBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai ji-engros dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

Lapkričio 10. Studentą: 
rengia savo Fall Frolic 
šokius. Komisija nuošir
džiai visus ir visas kvie
čia ne tik iš Waterbury, 
bet ir iš anvlinkės visus 
brolius ir seseris lietuvius, 
o vpatingai jaunimą. Tai 
bus jaunimo vakaras, bet 
ir suaugę yra kviečiami.

su orkestrais
New Yorko gatvėmis tūk
stantinės visokių tautų 
švento Vardo draugijos 
vyrų minios, tartum ka
reivių pulkai su savo vė
liavomis priekyje, o pas
kui iuos šaligatviais sekė 
ir lydėjo dar didesnės mi
nios moterų, vaikų ir net 
daug netikinčiųjų bedie
vių matėsi nešini kepures yes. Taipgi teko jam kiek 
rankose kartu žvgiavo su anlankvti ir Waterbury’io 
kitais nors iš tolo paskui kaikurias įstaigas ir apy- 
Kristaus — Karaliaus ve- linkės. Taigi ne tik lietu- 
Jiavą.

Ar ne laikds jau būtų 
visiems netikėliams, o y- 
pač tuo labiau lietuviams, 
kurie stengiasi pamėg
džioti visokius kitų tautų 
bedievius, susiprasti ir, 
užuot kovojus prieš nenu
galimą Amžinąjį Karalių- 
Kristų ir Jo Karalystę — 
Bažnyčią, grįžti atgal prie 

, To Gailestingojo visų Val
dovo, Jį permaldauti, už- 

I gana padarius už savo nu
sikaltimus ir paklydimus* 
prašyti Jo pasigailėjimo di per plačią Ameriką pa- 
____ ____ ______ i ištiki- sisekimas ir stipri sveika

tėlė ir lai visur ir visi Ji 
L. S. priderančiai priima!

j ------- :----

Telephone Stagg 2—4409
iLIETUVOS VAIKUČIAI 

DALYVAUJA ROCKE- 
FELLER CENTER 

PARODOJE

: NOTARY PUBLIC

| ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Į Priešais Apreiškimo parapijos; 

Bažnyčią

Į Parsamdau Automobilius Ves-; 

Į tuvėms. Krikštynoms ir viso- ; 

kiemą pokyliams.

ĮSIGYK sau namus* • •
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di
deliu, mažu, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvią ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vu salvgu. GALIMA PAPIRKTI 
Už MAŽA $500 pradinį ĮMOK®- 
JTMA. Likutis kaip renda, Ne- 
prnleick šios nrotros’ ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WTTTE - Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— T,iehnr«n Skvriaus Vedėtas 
1440 PPOADTOAY. New York,

Lapkričio 6 d. įvyksta 
rinkimai į Gubernatorius 
ir tt. Kandidatai Conn. 
Valstybėje yra Hugh Al- 
corn, Respublikonas ir 
Cross, Demokratas. Lietu
viai gausiai dalyvavo, pe
reitą ketvirtadienio vaka
rą, Švento Juozapo par. 
salėje Demokratų Rally, 
vadovaujant Jonui Bendle- 
riui aldermonui ir vaisti
ninkui, o sekmadienio va
kare buvo respublikonų 
Rally, kuriame dalyvavo 
šerifas Jenušaitis, advoka
tas Bronsky ir kiti.

Lietuviai vis laibau pra- 
deda rodytis ne tik sporte, į įjį jam viįnam i 
bet ir moksle, muzikoje ir mai visada tarnauti, 
politikoje.

Lietuviai laikykimės vie-!---------------------------
nybeje, nes NUO MŪS IR vyzdį! Atsimenu kaip nuė- 

Lo'tfe11* MŪSŲ VIENYBES pri- jau į City Hali tapti šio 
klauso kokias gatves ture- miesto balsuotojum, tai 

Lapkričio 12 — 25 d. d., sime, side-walks, aldermo- žydas su žydišku žargonu 
259 N. 5th St., Brooklyn, nūs, teisėjus^ taksus ir tt. ir klausia manęs ar moku 
N. Y. [Sekime italų ir airių pa-iškaityti angliškai?

Pradžioje krikščionybės, 
kada tikinčiųjų katalikų 
dar tik mažutė saujalė bu
vo, kada dar Katalikų Ba
žnyčia visai silpna buvo,

Deoklacio-

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos
— - 1 ■

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 -i 
Čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš-I 
platinės tonus katalikiškų 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas irą

I

spaudos apaštalas. Tesu
teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilgo 
gyvenimo.

Tėvo J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

Lapkričio 5 — 11 d. d., 
151 Rogers St., 
Mass.

viai bet ir svetimtaučiai 
, domėjosi ir džiaugėsi Jo- 

* jo Ekscelencijos atvykimu 
i Waterbury.

Manau, kad mokyklos 
vaikučiai ilgiausiai atmins 
Jo Ekscelenciją, nes jisai 
jiems ypatingai kalbėjo ir 
jų nuolatines maldas krei
pė dėl Rusijos. Antroje 
vietoje tai gal Seserys Mo
kytojos, kurioms Jisai su
teikė savo ypatingą palai
minimą.

Lai. Jo Ekscelenciją ly- siuntę apie 30 paveikslų.
Lietuviškų mokyklų vai

kams tatai puiki naujie
na; jie turėtų parodą at
lankyti.

P. Žadeikis, vietinis Lie
tuvos gen. konsulas, mūsų 
korespondentui pareiškė, 
kad Kauno vaikučiams Jį 
būtų labai malonu išgirs- Roon 2160 teiėfonnok
ti iš amerikiečių jų “pa- SA7?8

J f PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin- 
’ gą patarnavimą!

Š. m. lapkričio 12 d. Ro- 
ckefeller Centre, New 
York, N. Y. atsidaro tarp
tautinė paroda piešinių, 
pagamintų per vaikučius 
nuo 6 iki 12 metų am
žiaus.

Kauno mokyklų berniu
kai ir mergaitės, Lietuvos 
gen. konsului pasiūlius, 
irgi nutarė toje parodoje 
dalyvauti. Jie yra jau at-

Naujas Holy Name Bulle- 
tin’o Numeris

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos naujas Švento 
Vardo Draugijos leidinys. 
Labai gražūs viršeliai ir | veikslų kritiką”.

I
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