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EINA ANTRADIENIAIS IR

PENKTADIENIAIS
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BIRŽELIO 6 - 7 ĮVYKIAI
KĄ DĖL TO SAKO GEN. 

TAMAŠAUSKAS

Voldemaro ir liberalę vaidmuo

TARDYMAS JaU VISAI 
BAIGIAMAS

Kaunas — Birželio 22 d. 
“L. A.” rašo:

“Birželio 6—7 d. nakties 
įvykiams tyrinėti sudaryta 
speciali kariška komisija, i 
kurią Įeina I divizijos vadas 
gen. Tamašauskas pirminin
ku ir pulk. Čaplikas ir maj. 
Rudminas nariais. Genero
las pareiškė:

— Tyrinėjimo darbas di
delis ir sunkus. Komisijai 
tenka dirbti net po 12 va
landų per dieną, nes

tardoma apie 100 
žmonių

Tačiau komisijos darbas jau 
eina prie galo ir ghl po 3— 
4 dienu bus baigtas. Per 
tardymą paaiškėjo, kad že
mesnieji sukilėliu sluogsniai 
ėjo į sukilimą vienais sie
kiais, o perversmo vadai ki
tais.

Jaunieji karininkai, įvelti 
į sukilimą, turėjo kai ku
riuos atskirus savo reikalą 
vimus, ir sukilimo vadai gu
driai išnaudojo visai kitam 
tikslui.

•X

Žem esni e į i siu ogsni ai 
nežinojo, kad viršūnių 
idealas yra Voldema

ras

Atvirkščiai, jie prisipažįsta, 
esą buvę suvedžioti vyres
niųjų, kurių tarpe vra vie
nas kitas aukštų laipsnių 
karininkas. Iš tardomų pa- 
rodvmų susidaro įspūdis, 
kad

sukilime tam tikrą vai
dmenį vaidino ir mūsų 

liberalų sluogsniai.
Jų žmogus, žinomas ka

riuomenėje savo ankstyves
ne veikla, buvo numatomas 
pastatyti krašto apsaugos 
ministerių.

— Klausi tamsta, kokios 
pasėkos gresia nusikaltu- 
siems? Atsakyti sunku. Da
lis jų jau nubausta. Kariuo
menė turi savo griežtus 
drausmės įstatymus ir vi
siems, kurių kaltė bus įro
dyta, teks vienu ar kitu bū
du atsakyti. Tačiau jau lig
šiol per tardymą paaiškėjo, 
kad vra daug nekaltų, kurie 
į sukilimą buvo įvelti ap
gaulingai ir savo žygį atgai
lauja. Bendrai, kai kurie

kariuomenės daliniai į 
miestą sukilėlių buvo 
išvesti dviem apgaulės

, pretekstais
Vienas jų — naktiniai ma
nevrai. Antras — tariamas 
lenkų šnipų gaudymas. Kat 
buvo pradėta nuginkluoti 
nustebusiems kareiviams ai
škinta, kad tai esą persiren
gę Šnipai

— Man, kaip senam ka
riui, — baigė pasikalbėjimą 
susijaudinęs gen. Tamašau
skas, — sunku ir nemalonu

AMERIKA ATSISAKĖ PA
SIRAŠYTI NAUJĄ SU
TARTĮ SU SOVIETAIS
Washington, — Liepos b 

d., Sovietai jau nuo seniai 
siūlo Jungtinėms Valsty
bėms sudaryti su Rusija ne
puolimo ir taikos sutarti, 
bet paaiškėjo, kad Amerikos 
vyriausybė tuos pasiulvmus 
atmetė, nerasdama jokio rei 
kalo tokią sutartį sudaryti.

Tuo pačiu kartu paaiškė
jo, kad prekyba su Rusija 
nė kiek nepadidėjo, nors A- 
merika ir pripažino sovie
tus, -Tam kliudo senų skolų 
sureguliavimo klausim a s. 
Kol skolos klausimas nėra 
tinkamai sutvarkytas, Ame 
rika neduoda Rusijai kredi
tų, o be kreditų Rusija ne
nori ar greičiausiai negali 
nieko Amerikoje pirkti.

PRANCŪZIJA UŽČIAUPĖ 
BURNĄ HITLERININKAMS

Berlynas — Liepos 6 d., 
Hitlerio šalininkai buvo pra 
dėję kalbėti, kad sąmoksli
ninkus remia kokia tai sve
tima valstybė. Įtarimas kri
to ant Prancūzijos. Bet ka
da prancūzai tą faktą už
ginčijo ir griežta nota pa
reikalavo, kad naziai duotų 
įrodymus jų dalyvavimo są
moksle, tada nazių spauda 
staigiai nutilo ir dabar jau 
nesimato jokių kitos valsty
bės įtarimų.

APIPLĖšfBRANGENYBIU
įstaigą

Magnolia, Mass. — Liepos 
6 d. apie 10 vai. ryte penki 
plėšikai atvažiavo į šį tur
tuolių vasarotojų miestelį ir 
apiplėšė Hadgson, Kennard 
Kompanijos brangenybių, 
krautuvę ir pabėgo.

Jie buvo kulkosvydžiu ir 
revolveriais ginkluoti. Visus 
krautuvės tarnautojus suri
šo ir susirinkę brilijantus ir 
kitus brangiuosius akmenis, 
kurių vertė siekia pusė mili
jono dolerių, dingo.

Visos * valstybės policiją 
šoko jų ieškoti, bet iki šiol 
nepasisekė jiems surasti.

patirti, kad jaunieji leite
nantai drįstų kritikuoti sa
vo vyriausybę ir keltų ne
tvarką kariuomenėje. Toks 
karys savo dvasia jau ne ka
rys. Jis karys tik iš unifor
mos. Kariški dalykai to
kiems kariams svetimi. Tu
riu dar pridurti, kad, kai 
daugumas kariuomenės va* 
dovybės sluogsnin ir aukštų-
111. karininkų sužinojo anie 
išsišokėliu veiksmus, ju bu
vo imtasi visu priemonių iS- 
sišokėlius sudrausti ir tei
sėtai tvarkai atstatyti, kas 
ir pavyko.' Suvedžioti ka
riuomenės daliniai tuoj gri
žo į kareivines, o pasijutę 
suvedžioti ir apgauti kari
ninkai natvs pasidavė ka
riuomenės vadovybės dispo
zicijon”.

1. Luke Lee, buvęs senatorius iš Tennesee valstybės, dešinėje, ir jo sūnus Luke 
Lee, Jr. kalėjime Raleigh, N. C., kur jie buvo nuteisti ifž sukčiavimą, kada jų ban
kas bankrutavo. 2. Ponia XV. E. Ochiltree, Amerikos Karo Motinų organizacijos pir
mininkė, Motinų dienoje, uždėjo vainiką ant nežinomo kario kapo Arlington kapi
nėse. 3. Paveikslas parodo 1934 metų “bonus” kariuomenę laike pietų jų stovyk
loje, Fort Hunt, Virginia, netoli Washington.

KRUVINOS RIAUŠĖS
STREIKO LAUKEfŽUVO 2 

DARBININKAI
San Francisco, — Liepos

5 d., čia įvyko kruvinas su
sirėmimas policijos su strei
kuojančiais uosto darbinin
kais. Darbininkai streikuo
ja iiuo gegužės 9 d. Riaušės 
kilo kada darbdaviai pradė
jo darbą su streiklaužiais, 
kurie buvo policijos saugo
jami.

Laike riaušių du streikie- 
riai buvo užmušti, 32 sun
kiai sužeisti ir 38 lengviau 
sužeisti, šiame skaičiuje y- 
ra tik tie, kurie buvo nuvež
ti ligoni nėsna.

Tvarkai palaikyti, guber
natorius Frank Merriam iš
šaukė miliciją ir jau liepos
6 d.. 1500 milicijantų apsi
ginklavusių su šautuvais, 
durtuvais, kulkosvydžiais tr 
bombomis patriuliuoja prie
plaukas.

Kovoje su streik’ieriais 
policija pavartojo revolve
rius. šautuvus, ašarines ir 
nuodingąsias dujas.

Šiame streike dalyvauja 
visi vakaru Amerikos uostų 
darbininkai, skaičiuje apie 
25.000 žmonių.

Kaino protestą prieš poli
cijos žiauri j pasielgimą su 
streikieriais, šaukiamas šio 
miesto visų unijų atstovų 
susirinkimas, kuriame bus 
apsvarstvtas klausimas dėl 
oaskelbimo generalio strei
ko. kuriame dalyvautų 45.- 
000 umiu nariu.

Josenh P. Rvan, uosto 
darbininku ūmios preziden
tas ketina iššaukti streikan 
uosto darbininkus visoje A- 
merikoje.

Federalės valdžios atsto
vai stengiasi darbininkus su 
darbdaviais sutaikinti, bet 
kol kas vis dar be pasekmių, 
U08. kiekviena šalis sutinka 
ginčą atiduoti trečiųjų teis
man tik su tam tikromis re- 
servomis.{ ; ■
"Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurte skelbiasi “Darbininke” tikrai 
▼erti skaityto^} paramos.

Visi ganrtnkltCs “Darbininke”.

NAUJAS SKANDALAS 
NEZALEŽNINKIJOJ

Lau'rence, Mass., — Val
džios atstovai paskelbė, kad 
jie įsakė iškasti iš lietuvių 
nazaležninkų kapinių, Me- 
thuene, lavoną Mykolo Ku
bai os, kuris pasimirė 14 me
tų atgal. Jie nori padaryti 
lavono skrodimą, kad nus
tatyti tikrą jo mirties prie
žastį.

Karol Gribok pasimirė 
birželio 21 d. ir. nors gydy
tojai pripažino, kad jis mi
rė dėl plaučių v uždegimo, 
bet kadangi jo žmona buvo 
įtarta, buvo padarytas skro
dimas ir jo kūne* atrasta la
bai daug aršeniko. Atrodė, 
kad jis buvo nunuodytas ar
ba pats nusinuodijo. Jo žmo 
na, kurios pirmasis vyras 
buvo MvkoĮas Kabara, buvo 
policijos išklausinėta kartu 
su jos sūnumi, bet kol kas 
policija jos neįtaria nužudy
me.

VOKIEČIU SPECIALI MI
SIJA LONDONAN SKOLĮĮ 

KLAUSIMU
Berlynas — Kada vokie

čiai paskelbė pertrauką sko
lų mokėjime svetimoms val
stybėms, Anglija pagrąsino 
pavartosianti represijų. Vo
kiečiai nenusileido ir atrodė 
kad kils smarkus ekonomi
nis karas.

Abi valstybės numanyda- 
mos, ad toks karas bus a- 
biejom žalingas sutiko tuo 
klausimu pasitarti ir bandy
ti susitaikinti. Tuo tikslu 
šiomis dienomis vokiečių 
speciali misija važiuoja 
Londonan.

Kaip teko patirti, Sovietų 
prekybos atstovo derybos su 
Klaipėdos skerdykl o m i s 
“Lietuvos Eksportas” ir ū- 
kininkų draugija sėkmingai 
pasibaigė ir jau pasirašyta 
sutartis dėl arklių, karvių, 
versiu ir tt. pirkinio. Iš viso 
gyvulių manoma nupirkti 
už milijoną litų. »

BLAKĖMIS UŽLEIDĘS 
ŽYDUS

Chicago — Liepos 5 d., 
Joseph Pierron esąs Hitle
rio šalininkas ir iki šiandie 
jis buvęs Edselmanor vieš
bučio inžinierius. Tame vie
šbutyje gyvena gana daug 
žydų šeimų.

Pierron, gerai žinodamas 
Hitlerio ntfsfetatymą prieš 
žydus, ilgai galvojęs kaip ji
sai galėtų prisidėti prie na
zių akcijos.

Ilgai galvojęs ir nieko ne
galėjęs sugalvoti. tik staiga 
vieną naktį jis pabudęs iš 
saldaus miego kada jam |- 
kando blakė. Tas jam davė 
sumanymą. Jis tuojaus pra
dėjęs medžioklę ant blakių 
ir jam pasisekę kelis deset- 
kus gyvų blakių sučiupti.

Tada jis pradėjęs blakes 
veisti ir jų priauginęs net 
tris blėkines, penkių galionų 
įtalpos kiekvieną. Su ta a- 
municija jis pradėjęs kovo
ti.

Staiga, Samuel Friedmūn, 
nusiskundė Jack Fishman, 
viešbučio vedėjui, kad jo 
kambariai pilni blakių. Vė
liau atėjo Rae Edelman su 
panašiu skundu ir vėliau 
Maurise Lavv. Levv iš vieš
bučio išsikraustė kartu su 
keliais kitais nuomininkais. 
Kiti grasino, kad jie irgi 
kraustysis.

Bet Pierron padarė vieną 
klaidą, kurį jį išdavė. z Jis 
apkūlė savo žmona. Ji šian
dien papasakojo Fishmamri 
apie jos vyro kovą su žy
dais. Pierron tapo areštuo
tas ir kaltinamas žmonos 
mušime, nes policija negalė
jo rasti istatvmo. kuris bau
stu už blakių platinimu.

Tie įvykiai nė kiek neat
šaldė Pierron nuo jo vado 
principų. Kada jis tapo už
darytas kalėjime, jis sušu
kęs: “Heil Hitler”.

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

Saliamonas.

DU VOLDEMARININKAI 
NUTEISTI SUŠAUDYMUI
MIRTIES BAUSMĖ PAKEISTA 

KALĖJIMU

Birželio 20 dieną Lietu
vos karo lauko teismas na
grinėjo Vytauto-Kosto Dru
skio ir Stepo Gerdžiūno by
lą. Teismas pripažino juos 
kaltais tuo, kad jie bendrai 
veikdami su kitais, šių metų 
birželio iš 6 į 7 dienos nak
tį, karo stoviui esant, akty
viai dalyvavo ginkluotame 
sukilime esamai Letuvos va
ldžiai nuversti ir nuspren
dė juos abu nubausti mirties 
bausme, sušaudant. Nuteis
tieji padavė Lietuvos Prezi
dentui pasigailėjimo prašy
mą, kuris jiems bausmę pa
keitė vienuolikai ir dešimčia 
metu sunkiųjų darbų kalėji
mu.

LAUŽO SUTARTI SU 
LIETUVA

Vokietija sustabdė gyvu
lių ir mėsos produktų im
portą iš Lietuvos ir tranzi
tą per Vokietiją, kas laužo 
1928 m. Lietuvos ir Vokie
tijos prekybos ir laivinin
kystės sutartį.

RAGINA BOIKOTUOTI
New York — Liepos 7 d. 

Arkivyskupas Michael J. 
Curlev, Baltimores diecezi- 
jos vyskupas, išvažiuodamas 
atostogų į Irlandiją, pareiš
kė, kad vienintelis būdas ko
voti su nešvariomis ir tvir
kinančiomis filmomis yra 
jas boikotuoti.

AREŠTAVO AMERIKIETE 
RUSIJOJE

Maskva — Liepos 2 d. bu
vo areštuota p-lė Thay’er, 
kuri buvo nufotografavusi 
kelis Kremlio vaizdus. Ben
drai Rusijoje draudžiama 
fotografuoti žymesnes vie
tas. Filmas atėmė, bet paai
škėjus, kad ji yra Amerikos 
ambasadoriaus sekretoriaus 
sesuo, ji buvo tuojaus palei
sta.

AUDYKLŲ DARBININKU 
STREIKAS NEIŠVENGIA

MAS
Washington — Birželio 

27 d. John Sylvia, unijos or
ganizatorius, pasitaręs su 
NRA valdininkais abejoja, 
jog bus galima išvengti 75,- 
000 darbininkų streiko vil
nos audimo dirbtuvėse. Uni
ja yra nutarusi streiką pra
dėti pirmadienyje, liepos 2 
dieną.

Francis J. Gorman, Su
vienytos Testilės darbinin
kų unijos vice-prezidentas 
pareiškė, kad streikai įvyks 
dirbtuvėse esančiose visose 
Naujosios ..Anglijos, New 
Jersey, Pennsylvanijos ir 
keliose pietinėse valstybėse.

HITLERININKAI ATSI
ŠAUKIA I PRANCŪZIJĄ 

PALAIKYTI TAIKĄ 
EUROPOJE

Karaliaučius, Vokietija- 
Sekmadienį, liepos 8 d., Rt 
dolph Hess, kabineto minis 
teris ir žinomas kaip Hitl( 
rio kancleris antrasis, sav 
reikšmingoje kalboje api 
Vokietiją ir jos santykiu 
su kaimyninėmis vaistyto 
mis, ypatingą dėmesį k r ei f 
į Prancūziją^ Jis pareiški 
kad “Vokietija nori taikc 
su Prancūzija ir visomi 
valstybėmis, bet tegu neaj 
sigauna nei viena vaistyto 
manydama, kad Vokietij 
yra silpna ir, kilus karu 
negalėtų apsiginti priešų.

“Nežiūrint to, kad me 
prisimenam pasaulinio kar 
baisenybes, nežiūrint to fal 
to, kad mūsų jaunimas i 
senesnieji nenori karo”, ss 
ko Hiss, ..bet tas neatidar 
kelio kam nors briautis 
mūsų kraštą.”

Jis sako: “Karo frontą 
nori taikos. Žmonės nori ta 
kos, Vokietijos valdžia noi 
taikos. Bet jei kas mus puls 
tai senas ir jaunas stos į ap 
kasus ginti savo žemę”.

Hess, kalbėdamas api 
Vokietijos vidujinę bukit 
pareiškė, kad Hitleris esą 
didžiausias Vokietijos Kero 
jus, kad nužudant sukilime 
vadus išvengta civilio karč 
nors nevisi nužudytieji Kuv< 
asmeniai kalti, bet apTinkv 
bių. Civilis karas būtų ’da 
vęs proga bolševikams pa 
imti Vokietiją”, sako Hess 

UŽ SIIKI I.STAVĮMA KE
TURI IR PUSĖ METU

KALĖJIMO
FurZ? — Birželio 2’ 

d. Jeseph vV. Harriman, 6r 
metų amžiaus, buvęs prezi 
dentu Harriman Nationa 
Bank" and Trust kompanijoj 
buvo nuteistas keturis st 
nuse metų kalėjimo už su 
klastavimą to banko knygų 

PAKYAIŠĖŪŠBrNDĖ NU
GALĖTI POLICIJĄ

Passaic, N. J. — Frank 
Oporsky, 45 metų amžiam 
pirko krautuvę nuo Agnės 
Zielinski. Birželio 23 d., jis 
nepatenkintas pirkiniu atė
jo pas Zielinskienę ir radc 
ten jos brolį Joseph Puzio. 
40 metų amžiaus. Besikalbi 
darni jie susiginčijo ir kada 
Zielinskienė ir Puzio įbėgo į 
kitą kambarį, Oporskis Šo
vęs per £uris ir ant vietos 
nušovęs Puzio.

Pribuvo policija. Oportį 
kis šaudęs ir į policiją ir ne
leido jos į namus. Policija 
įmetė ašarinių dujų bomboj 
į namus ir kada Oporskis i$* 
bėgo ant verandos dar vfl| 
Šaudydamas į policiją, vie
nas policijantas peršovė jj 
į krūtinę. Jis suimtas ir pa
talpintas ligoninėn.
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Visais draugijos reikalais kreipkitės 
1 pas protokolą raStlnlnkę.
t• , 

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
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PARSIDUODA MATTAPAN’E
šis naujas tik ką pastatytas 7 kambarių namelis iš 

veneer plytų. Turi visus įtaisus. Frank Losordo Co. (tik
rai atsakominga kompanija) pastatė šį namą ir apie 25 
kitus ant šios gatvės. Gali pamatyt šį namelį bet kada— 
dieną arba vakarais. Savininkas būna ant vietos visados. 
Namas randasi gražioj vietoj ant Rosemont St., einant 
iš Tileston St., Mattapan’e. Dėl informacijų kreipkitės 
per telefoną, Hyde Park 0323.
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"Kukutis”

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 
't 3Ct W. Broadway, 
*- * Ant antrų lubų

So. Boston, Mass.

tiiiiiuiiiiiiiit’Mitiiiitiiiiiiiiiii*(irtu Q

iTel. Porter 3789

RAS RADO?

Kviečia, 
Rengimo Komisija.

f 
A A 1

Sekanti sekmadieni, lie
pos 14 d. į Sputii Bostoną 
atvyko Worcesterio L. Vy
čių baseball tymas su savo

Draugija sago ruririntomys laike 1 
ąntra 'ufamlnką kiekvieno rnfhe? 

’ 7:3O vai. talttM, poMMytiMj s 
talDgj. 'r. '

<
> 4

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.. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nėdėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

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

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NUEIT

Ilgai jsistovėjęs kraujas, nervoš, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir vo#*, nuplikimas, 
. augaros skaudėj imas, 

reunfatiznias, maJątia Ir 
riebumas išgydomas .be 
jokio skausmo ir nėra 
reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Grady.a??^:'^,
Fstatuto*: Antradieniai*, Meti ir t*- 
dleniaia ir Mtadlenlal* 10—12 ry
to, 2- 5, 7—8 vakar*; asirtofiO* 
oiala 10—12 tiktai

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
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.

C

3 Duosiu darbą 3 lietuviams vy
rams, kuriems labai reikalinga 
parama:

Vienam “dish washer”
Antram “kukoris”
Trečiam darbą ant ‘Tanuos’. 

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės Į “Darbininko” Adminis
traciją. Ofisas atdaras kas dieną 
iki 6-ai vai. vakaro.
366 W. Broadway, So. Boston.

^ttttttititttttttitittttttttttttiitittittttititttiitit titittįmitimu f*Į

Iš VYČIŲ TYMO

mėnesį” į j

JOHN REPSHIS, M. D. į
• (REP8TS)

lietuvis Gydytoja*
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 Į

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq,| 

Cambridge, Macį.
Q UHKiaill■■<>>■■■■<,M,,,,IIIIKIIUIIIIIIIIUDIIH,Kinu

Graborius - Balsamuotojas
*

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Res.
564 East Broadvay,' 

So. Boston, Mass.

ę -atletas
. — '' 1/ '

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINfi 
♦JOS

Pirm. — iK Pbtfauskak
24’ TW>njw PtfrK 9o- boston,:Mass. 

Vieš- plnp. — V. Medonls, ‘.
143» Gtfumbia RA, S. Boston, Mass. 

Ptot BaMtoinkM —. J. Glineekis,
5 Thom’as Pa A; So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Naderft; į“.
283 E. SL, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas, 
‘ 8831. Broadnmjr, So. Boston, M*as.

'Maršai k

> » .

Tel. So. Boston 08M
LIETUVIS DANTISTAS

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 ^-akarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

5 -12-tos dieną uždarytas.
Į Taipgi nnimu ir X-Ray-
SSSSSStaMMMaSS*M*MSSMMattlSI(l(t*t*«< ••*•••••<>•■*•<•*•••*•><•*••(« 

---------------- ;--------- -------------------- J------------

5 didelių jkambarių tenementas 
“DARBININKU” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną: So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

lietu-! 
veikli; 
mokė: 

mokv-

uAnmi
Liėtarfe Ba-ntįDR. S. ^U GALVARISKf
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broądway, So. Boston

Ofisas atdarap ąuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 

.nuo 6 iki 9 1. vikare, šventą dieną 
pagal susitarimą.

Čekiškės apylinkėse D. Ka-1 dėkoti už tai Lietuvos vy- 
rr.,- - riausvbei per vizitą pas V.

į—---------- i---------- :-----------

1
ke jmšių.

lietu-
daug

i — X- Zfdkliz 
flefcl St./'feo. feo 

ątafriDki 
1

AGENTAI
LAIVAKORČIŲ IR Č 

INSURANCE,
/ - * < 
t

BOSTON’U UOSTĄ
Kiekvieno Trečiadienio, Penkta-

< Vin Vincent ir io Orkestrą. Šo- 
"* ' kiai nuo 8 vai. vak. iki vidurnak
ty- gio. Išplaukia iš Rowe’s Whari 

mas yra Ne\v York Yankees 8:30 vakare- Akinimas dykai.
ir ten žai- SpecIALė PRA

MOGA, ĮVAIRŪS 
UŽKANDŽIAI IR 

GĖRIMAI, 
PUIKI MUZIKA

Antradienis, Liepos 10 d., 1934

{vietinės
MV _ ■_

BENDRAS SUSIRINKIMAS *D1.. .... i ■ n

t iK ------------- .
LDS. 1-mos kuopos So. 

Boston, ir 8-tos kuopos 
Cambridge, bendras susirin
kimas, pasitarti bendram 
ruošiamam piknikui, įvyks 
antradienį liepos 10 d., 7:30 

; vai. vakare,* pobažnytinėj 
svetainėj, Windsor S t. Cam- 

f bridge, Mass. __ '
Abiejų kuopų nariai pra

šomi kuoskaitlingiausiai da
lyvauti.

Copley Plaza ■ pusryčiauti. 
Po pusryčių nusifotogi-ata- 
vO. ‘ ’ j ■ -•

J a tuvis i os tėveliai pp. Ver 
yečkai suruošė vestuves sa
vo namuose, kur visi links
mai praleido popietį. Jau
nųjų giminės ir draugai i 
(ges) dalyvavo pokyly ir pa
reiškė jiem geriausius linkė- • 
jimus ir sveikinimus. •

Tą pačią dieną jaunieji 
pp. Kremmell išvyko pra
leisti “medaus i 
Maine ir Kanadą. Sugrįžę 
jie apsigyvens Roslindale.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Dalyvavo ir jaunųjų gi
minės, draugai ir draugės.

P-lė Marijona VerveČkai- 
tė (Kremmell) iš profesijos 
nvikytoja. šv. Petro 
vių parapijoje buvo 
narė. Ji keletą metų.

: Lietuviu Vąsarinėje
; kloję.

Linkime jai laimingo ve
dybinio gyvenimo.

Atbėgo ir bėga vaikų va
sarinės atostogos. Vadai 
stengiasi jas padaryti nau
dingomis. Štai išduodami 

■ vaikams įvairūs įspėjimai, 
I daroma ekskursijos, žaidi- 
, mų programos net mokslų 

ktirsai. Lietuviai turi 
rines mokyklas.

Vedimas vasarinių 
viškų mokyklų gana 
reikalauja: tinkamų kamba
rių, mokytojų, rankvedžių, 
lėšų. Vargais negalais vis
kas suieškoma, sudaroma, 
kad tik mūsų vaikučiams 
naudingesnės būtų atostogos 
— vakacijos.

Būtų kur kas sekmnges- 
nįs lietuviškų vasarinių mo- į gimpatizatonais žaisti base 
kyklų darbas, jei visi tėvai į bal] su L. Vyčių 17-tos Al-

> "KALNUS
- »* * f

1 > 
i’.- B T-f Z .

Pirmadienį, liepos 9 d., 
išvyko į Baltuosius kalnus 
(New Hampshire valstybe 
je) Kan. Prof. T. Kemėšis 
ir Prof. B. Vitkus, kurie 
pereitos savaitės pabaigoje 
viešėjo pas LDS. Centro 
Pirmininką kun. J. Švagž
di. Garbinguosius svečius iš
vežė i kalnus kun. J. Švagž
dys savo naujuoju ‘‘Crvsle- 
riu”. Grįš ketvirtadienį.

Sugrįžę iš kalnų svečiai 
vyks i New Yorką rengtis 
atgal i Lietuvą.

Ne\v Yorke aplankys žy
mesnes įstaigas ir asmenys. 
Į Lietuvą išvyks- liepos 20 
dieną.

įvairios žinios
PRYSTORAS APIE SAVOs,s

< ..., .

Kaunas — Birželio 29 d. 
vakare A. Prystor priėmė 
laik-ninkus ir davė tokį pa
sikalbėjimą :

‘‘Mano atvykimas yra pri 
vatinio podūdžio; norėjau 
surinkti šiek tiek informaci
jų apie kai kuriuos man ar
timus asmenis, kurie žuvo

t ir kitus savo pageidavi
mus: pamatyti Idetuvą, ku
rios beveik 30 mt. nesu ma- 
^ęs> ypač Kauną’ ir palygin
ti su anais tuometiniais lai
kais.I ?

Esu dėkingas Lietuvos 
valdžiai už šių abiejų tikslų 
realizavimo palengvinimą.

Antrą dieną po atvykimo 
ir prieš išvykdamas turėjau 
malonę pats asmeniškai pa-

užsibrėžtų namuose per va-; 
sara, vaikučius mokyti lie- 
tųyiškai kalbėti, skaityti ir 
Tąsyti. Vaikučiai matydami 
tėvus ir mokytojas, per va
sarą taip lietuvišku mokslu 
užsiinteresavusius, patys pa 
miltų ir nuoširdžiau moky
tųsi. Tokios atostogos tikrai 
jiems būtų naudingos.

Be tėvų bendradarbiavi
mo ir geriausios mūsų mo
kyklos neatsiektų laukiami; 
vąisių. Iš tikrųjų, per dides
nį tėvų pasišventimą vaikai 
gali išmokti daug lietuviškų 
mokslų ir be organizuotos 
mokyklos. Bet dar daugiau 
ir lengviau jų įgytų besimo
kindami ir namie ir mokyk- 

Rap.

girdo kuopos tymu. Žaidi-' 
mas įvyks labai patogioj 
yietoj, Columbus Stadium., 
Sb. Bostone apie 3-čią vai. 
po pietų, šis žaidimas visus; 
interesuoja ir visiems apsi
mokės ji pamatyti.

Be to, Vyčių tymas žais 
dar trečiadienio vakare, lie
pos 11, Fens Stadium (sa
le Dailės Muziejaus) su Cu- 
rtis Club tymu, ir liepos 12 
d. vakare S. Bostone Colum
bus Stadiume su kitu sve
timtaučių tymu iš Hub Ly- 

įgos.
f 
I

Birželio 30 d., Šv. Petro 
; lietuvių bažnyčioje kun. K. 

Urbonavčius laike iškilmin
gų’ šv. mišių sujungė moky
toją p-lę Marijoną Teresę 
Vervečkaitę su Vincu Povi
lu-Kremmell.

F P-lė Vervečkaite gyveno 
su savo tėveliais 908 E. 
Broadvvay, So. Bostone. P- 
nas Kremmell yra Wamer 
Brothers Vitaphone Filni 
kampanijos dalininkas.

Garbės liudininkais buvo 
jaunosios sesuo p-le Ona 
Vervečkaite ir Benediktas 
K balinskas ir liudininkais

; j; mojo sesuo p-lė Eleonora 
į Kremmell, mokytoja Ona

II

■ K. volytė. Į vedėjais buvo i 
adv, Juozas M. Vervečka ir į 

* P( ’ ras Vervečka, jaunosios 
'■"!_ - ;

Birželio 29 d. Columbu^ 
stadiume, L. Vyčių 17-tos 
kuopos tymas žaidė su Bos
tono dienraščio “Boston 
Globė” tymu. Žaidimas bu
vo įtemptas. Pergalė svyru 
tai i vieną, tai į kitą pusę. 
Galų gale vieną gaudytojo 
klaida ir Vyčiai pralaimėjo 
santykiu IT to 10. Daug 
žmonių žiūrėjo šio žaidimo. 
Vyčių oponentų metikų bu
vo senas buvęs profesionalis’ 
metikas Santasousso. Vyčių 
pusėje pukiai pasirodė Lau
čka.

Liepos 1 d. Vyčiai .buvo 
nuvykę į Dedhąm, Mass. ir 
žaidė su Parksvay A. A. ty7 
mu, laimėjo 7 to 5. f

Lietuvių Dienoje Mariar 
napoly, nors. Bostono y y-, 
eiaį pra|aimėjo 3 to 2, bet 
tuo pralaimėjinių savo.pyį- 
tižui nei kiek - ,nepakeųkc

Pirmadienį, liepos 9 d., 
į pradėjo darbą vasarinė ino- 
j kykla. Mokslas pradėtas iš
klausius Šv. Mišias, kurias 

i atnašavo klebonas kun. F.
I
I Virmauskis, o labai gražų 
pamokslą pasakė kun. K. 
Urbonavičius. Kun. Jenkus, 
nors sirgdamas, bet _atėjo 
sutvarkyti mokyklą, kad bū
tų galima .mokytojams grei
čiau pradėti tfarbą. Ot tai 
bent pasišventimas kun.

T. J eiikaus.
Mokytojauja šie mokyto 

jai: p-lės O. Kavolytė, Pa- 
Į sakarnytė, 51. Kiburytč, 
i Trainavičiūtė, Badrevičiūte, 
Kališiūtė ir p-nai A. Jurge
laitis, Tamulvnas, E. Bu-

I 7 . * 9 >
. kauskas ir Jantrlfevičius.

Mokinių jau šiandie prisi- 
j rinko apie 300; tikimasi tu
rėti dar daugiau. Praneša
ma, kad ateinančią' savaitę 

' nebus priimami nauji moki 
niai.

ro metu. .Tai mano kelionės 
tikslas. Visi kiti keliones 
tikslai, apie kuriuos prane
šė Jįaikurie Lietuvos ir už
sienio laikraščiai, tėra fan
tazijos vaisius. Naudodama-I. ■ ..... ■ ——

’ priskaitomas pirmesniam
■ metikui, ir jam nesą reikalo 
tai daryti. Bet jis pasišven- 

rčiąs dėl tymo garbės. Minu- 
tam straipsny jis vadina- dienio ir šeštadienio^vakarais 
mas ‘the cliubv Lithuanian’.
“The Neivark Bears”

Į tymo nuosavybė
į džia minėto tymo rezervi-1 
mai žaidikai. Ten pernai! 
žaidė Jonas Broaca dabarti-

• uis Yankees geriausias me
tikas. Tamulis taipgi . yra 
metikas (pitclier).

Sport.

K. Afi'nlstėrVptilk. Rusteiką;
Palyginus dabartinį Kau

ną syj buvusiu, matome pas
tangas ir pasiekimus, ku
riuos Lietuvos Valstybė pa
darė trumpu laiku po Di- . 
džiojo karo laikų. Apie pas
tangų padarinius liudija sta 
tyba, muziejai, istorinių pa
minklų rinkimas, gimtosios 
kultūros auklėjimas ir tt. 
Provincijos vietos , kurias 
aš aplankiau pasižymi neblo 
gai, galima laukti gero der
liaus,, o keįį^i gražiai su
tvarkyti.

Karo muziejaus aplanky
mas paliko labai malonų į- 
spūdi. Vėliavos nuleidimo 
iškilmės ir pamaldas už žu
vusius karius man teko ma
tyti du kartu. Šias iškilmes 
atlieka karo, invalidai. Ma
tyt, kad čia invalidai itin 
globojami. Supažindinti ma
ne su Karo Muziejaus eks
ponatais ir invalidų dirbtu
vėmis maloniai teikėsi gen. 
Nagevičius ir maj. Šešta
kauskas.

Maloniausi gi įspūdžiai 
mano atmintyje pasiliko iš 
susitikimų su vyriausiais 
Lietuvos Valstybės asmeni
mis, P. Respublikos Prezi
dentu A. Smetona ir Užs. 
Reik. Min. S. Lozoraičiu.”.

John Dixon), kuris yra pa
garsėjęs kaipo gabiausias 
Bostono Kolegijos metikas 

I (piteher), footbolininkas ir 
basketbolninkas ir galų ga- 

i le kaipo profesionalis boksi
ninkas. O prieš tokią garse
nybę, kaipo metikas stojo 
mūsų metikas jaunuolis Jo
nas Laučka ir savo atlaikė.

Sport.

i w # e r
Šiomis dienomis grižo iŠ 

SLA. seimo adv. A. Šalna. 
Jis išrinktas tos organizaci-

■ jos įstatų Komisijom
Adv. S. Šalnienę gavo sti- 

! pendiją iš Business & Pro- 
i fessional Women’s klubo, 
; bet ji ja nesinaudoja. Wel- 
lesley Kolegijos “socialio 

j progreso institutą” lanko 
į kaip regularė mokinė.

Rap

Liepos 4 d., grįžtant iš 
Lietuvių Dienos specialiu i 
traukiniu, jaunuolis Aibei-! 
tas Gailiunas, gyv. 8 Win- 
field St., Bostone, pametė 
mažą fotografijos aparatą 
(camera) su nutrauktais pa 
veikslais. Kąs rado tegrąži
na pametėjai A. Gailiunui 
ąrba “Darbininko’' Redak- 
biįon, 366 W; Broadwayw S. 
Boston, Mass., Pametėjai ne 
taip gaila aparato, kaip nu
Įtrauktu asmenų paveiksiu 

Ar Prašonje gjąžįnti. .; * .

nes puikiai žaidė ir gražiai ( 
pasirodė prieš .to^i^ . ppozi-' 

.•?kokįą jie turėjo/Nor- 
ibi^oliu- ivoodo Vyčių, tyme. 6, kas- 
Mąryja- gi manote, žaidę. Xopvoodo

Vyčių .tyinef O aū garsusis 
j Anglijoj. 
IĮir§ū

1 XM|
ąįpuą. dię]

1 • y j Naujoje
ĮJonas

IŠVYKO POILSIUI ■
■■ -į - ,»r*

^irmadienf .k u i j. K. .len
kus, šv; Petfd'parapijos vi-

* j* a v >is. tebcsypiKsMs po pa-, 
y ojingos.operacijos, _ 
kaitų' smkun/lcHjrlH 
W 1 ‘ aą poilsiui 
savaite i m m

įsieiKstds po pa- 
~ , JSVVK(>

•pnavi-' 
jja'Himauplio 1 Kbl^i^ 

ui /-J fe i eA bus visą.*

GRAŽIAI PARAŠĖ APIE 
LIETUVĮ

/ ■

’ Teko matyti, ilgokas ir 
. gražiai parašytas straipsnis 
’ apie Vytautą TamuU, tilpę» 
: The Nevvąrk News” laik- 

■ rasty. Straipsnis ir didelis 
; Tamulio atvaizdas įdėtas! 
i pirmame.sporto sekcijos pu- i 
j slapyje su stambia antrašte 
į per visą, puslap į. Straipsny- 
1 je rašoma apie Tamulio vė- 

! lesnius pasižymėjimus “Tlie.j 
i Newark Bear.” tymo, • žaidi- 
[ muose ir jo prakilnias ypa- 
j lybes kaipo tymo nario ir jo 
' mokėjimą pasisvęsti dėl ki
tų savo, draugų. Jis tik pet 

; kėlės savaites išgelbėjęs mi- 
'nėtam/tymui 4'žąidimus be 
jokio sau rekordo. Mat, 
kaip tik jo tymas atsidūręs 
keŲi<yp' padėty, tuomet jis 
stojęs^ ir* pavaduoją 
pusi savo jJj 
jtymą Isyėaą 
gili i g rekoril

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ADVOKATAS

WI1LIAM H. HEALEY

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ,

Pirmininkė ■— Eva Markaienė,
625 E. 8th S L, So. Boston, Mass. 

Vice-pirm ininkS — Ona Šiaurietė,
443 E. 7th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422' iCV

Prot Rašt. — Bronė Ciuodenė, 
29GonW SL, West Roxbury, Mass. 
Tel Parkvay 1864-W

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
! 88 Navarre St., Rosllntfale, Mass. 
f Tek Parkvajr 0558-W
Iždininkė —- Ona Stanton fa 15, *

105 West 6tb St.,. So/Bopton, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 CzHntnbia Rrl.So.. Btftlpn, Mas* 
< Kasos Globėja — E. .Tanušonienė, > . —Tr-zg-

1428 Oftltntfbla Ad.. So/Bflston,’ «tasa. S 7 XVI 
Driiugjja 
: čia n*

2 kai. 4 
. Ę. 7U> 8Ū 9^'

3
£
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
i

PITTSBURGH, PENNA.
PADĖKA Už DIDELI 

PARAMĄ
Mokykloje vesti sėkmingą 

ir išganingą darbą, kad į- 
skiepijus vaikučių širdysna 

. tikėjimą ir Dievo meilę. Se
selėms reikalinga yra mate
riale pagelba. Tos pagalbos 
karts nuo karto, gę^ašir- 
džiai žmonės nesigaili sutei
kti ir tuomi priduoda sese
lėms garesnį ūpą darbuotis.

Labai didelę pagelbą ir 
paramą susilaukė Šv. Pran
ciškaus Vienuolynas, kada 
jų naudai birželio 17 d..lai
ke Šv. Mišių, Šv. Juozapo 
Bažnyčioje, Mahanoy City, 
Pa., surinkta rinkliavoj 
$393. 93.

Už šią gausią auką. Sese
lės širdingai dėkoja klebo
nui P. C. čėsnai, vienam iš 
didžiausių ir prielankiausių 
mūsų geradarių, kuris savo 
duosnia auka prisidėjo.

Už aukas, prielankumą ir 
širdingumą, kun. P. Čęsnai 
ir visiems geradariams, Se
selės nuolankiai dėkoja. Y- 
patingu būdu šią vasarą, 
Jos savo koplytėlėje pasi
mels už kun. P. C. Česną ir 
prietelius šv. Juozapo para
pijos, Mahanoy Citv, Pen- 
na.

Lai tas Geras Ganytojas, 
kurio garbei šie gara.širdžiai 
aukotojai tiek daug prisidė
jo, tūkstanteriopai Jiems vi
siems atlygina. x 
Dėkingos šv. Pranciškaus

- Seserys

pirm, ir kun. J. Petrauskas. 
Pritaikintą progai turinin
gą pamokslą pasakė kun. P. 
Juras, Kunigų Vienybės Se
kretorius ir Laxvrence lietu
vių parapijos klebonas.

Po pamaldų, šv. Jurgio 
parapijos salėje pradėta sei
melio porėdis. Susirinko a- 
pe 400 atstovų ir svečių.

Posėdi pradėjo Naujosios 
Anglijos Federacijos Aps
kričio pirm. p. V. Kudirka, 
sveikindamas gausiai atvy
kusį atstovų būrį ir linkėda
mas seimeliui geriausių pa
sėkų, ižnešti kilnių bei reik
šmingu .praktiškų visuome
nei sumanymu. Kun. P. Ju- i 

'ras sukalbėjo maldą.
Šiais metais p. J. Ne-į Toliau sekė seimelio vai-

rie gražiai jau auga; trijo
se kapinių sekcijose gražiai 
žaliuoja karpoma žolė, ku
rios sėklas nupirko Mrs. 
Vilčinskienė iš Phillipsbur- 
go-

Pereitos žiemos metu Ea
stono miesto kelių taisymo 
komisija privežė į kapines 
žemės išpylimui žemosios ka 
pinių vienos dalies ir apie 
150 tonų akmenų mūryti už
pakalinei (nuo pietų pusės) 
kapinių sienai. Mrs. M. Mil- 
ler paaukojo $50.00 cemen
tui ir Edison Cemento Co. 
paaukojo 50 maišiukų ce
mento šios sienos išmūrinl- 
mui, o. žvyro iš upės Dela- 
ware parvežė Mr. A. Vytu
rys, 
kroša su S. Ruigiu už labai jybos ir komisijų narių rin-

EASTON, PA.

mažą atlyginimą jau numu- 
rino 137^ sieksinus sienos.

Graži'ai jau parėdytoms ir 
savaimi gražioje vietoje e- 
sančioms kapinėms, ypač gi 
jų centrui pridėta dar pa
puošalas: — ponai Linčiai 
paaukojo Švč. Marijos So
pulingos ir Šv. Marijos Ma
gdalenos stovylas. •

Sekmadieny, liepos 1 d. į- 
vyko jų pašventimo iškil
mės: —buvo susirinkęs gra
žus būrys žmonių. Kleb. V. 
Matulaitis pašventino stovy
las, kleb. J. Petraitis pasa
kė pamokslą, o kleb. M. 
Daumantas su vietos klebo
nu kun. S. Draugeliu daly
vavo apeigose.

Vakare įvyko pasilinks
minimas svetainėje: S. Kvie 
tkaus suruoštas iš 24 vaiku
čių jaunų choras sudainavo 
keliolika dainų, po to vaiku
čiai ir svetainėje susirinku
si publika bendrai dainavo 
liaudies dainas. Po dainų p. 
S. Kvietkus pasakė gražių 
anekdotų ir pasakaičių. Va
karas užbaigtas šokiais.

Žiūonės buvo labai paten
kinti ir pakilusiu ūpu išsi
skirstė.

Šia proga Eastono anglų 
dienraštis parašė gražius 
straipsnius ir prieš kapinių 
pašventimą ir po iškilmių.

Eastono lietuvių kapinės

E.

Šv. Marijos Magdalenos ka
pinėse iškilmės.

Nuoširdžių parapijiečių 
ir net nepraktikuojančių 
Eastono ir Philipsburgo lie
tuvių pagalba Šv. Marijos 
Magdalenos, p-nios M. Lin- 
cienės šv. Mykolo parapijai 
paaukuotos kapinės, jau gra 
žiai ištaisytos: pereitais me
tais ištaisyta gražus keliai: j yra vienos iš gražiausių ir 
— iškasta žemė, pripilta ee-patogiausių katalikų kapi- 
mentinės sienutės iš šonų, o uių Eastone. Iki šiandie yra 
vidun Stevvarts Šilko fabri-' dar tik du palaidoti kapinė- 
kas privežėi dzindrų, o Eas-,se: Jadvga Nekrošiene, pir- 
tono miestas pelenų išpilti. mutinė ir Feliksas Karka, 
keliams; viduje kapinių f- antrasis.
taisyta gražus centras: ^ra ^krai didis pato-
išmūrvta gražios mėlynų Ro gUinas lietuviams, kad ne
beria akmenų malimo fabri- bereikalingai lenktis
ko paaukotų akmenų sienos prieš svetimtaučius; tai gra- 
išvadžiotos baltomis juosto- bU8 parama parapijai, 
mis, pripilta žemės paaukš- nes su iaįįu galima tikėtis 
tinimas 2—4 pėdų aukščio, su|aukfi įr svetimtaučių y- 
užsėta žolė ir viduje ant^ce- pagItalų; galutinai tai gra- 
mentinio 1% pėdos aukščio jį priemonė stiprinti mūsų 
fundamento pastatyta Mr. vienybę ir tampriau mus 
ir Mrs. Linčių paaukotas jungti su saviškiais beilsin- 
gražus akmeninis 8 pėdų au- giais amžinybėje, nors šve- 
kšcio kryžius, centro pake-, fįmoj padangėj, bet nuoša
lėje iŠsoūj'ta karkliukai su 
spalvuotai žydinčiais japo
nų medeliais; įvažiuojant Į 
kapines išstatyta dideli ply
tiniai vartai, ir iš fronto pu
sės numuryta kas dvidešimt 
pėdų plytitiniai stulpai, ku
rių tarpe jau nutiesta vėli
nė 4 pėdų aukščio tvora, iš 
šono padaryta antri gražūs 
išvažiavimui vartai; p. P. 
Sabaliauskas is Ottsvillc, 
Pa. paaukojo klevelių apie 
90 apsūdyti apie kapines, ku,

, viam kampelyj.
■ ■■■'— > 1
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NAUJOSIOS ANGLUOS KATA
LIKŲ SF.TMm.I0, IVYKU8I0 
N0RW00D, MASS. VASARIO 
22 D. 1934 M. '

Seimelis prasidėjo iškil
mingomis Šv. Mišiomis, ku
rias atlaike kleb. kun. S. P. 
Kneižis. Jam asistavo kini. 
J. Švagždys, LDS. Centro

rus reikia išparceliuoti ii 
žmonėms išdalinti.

Mums labai įdomu pažiū
rėti, kaip lenkai mano pra
vesti dvarų pareeliaciją 
Vilniaus krašto. Ar jie bus 
išdalinti to krašto mažeže
miams ir bežemiams? Dėja, 
lenkų palitiniai sluoksniai 
negali suprasti, kaip galima 
atiduoti lietuviškų žemių 
lenkiški dvarai lietuviams.

Jie, naudodamiesi Vil
niaus krašto žmonių tamsu
mu ir nesąmoningumu, ryž
tųsi tą kraštą kolonizuoti. 
Matą lenkų politikai supra
to, kad dabartiniai dvari
ninkai “savo aukšto paski- 
rimo” tinkamai neįvykdo.

Vadinasi, jie yra netoki 
šovinistai ir Vilniaus kraš
to gyventojus netaip smar
kiai stengiasi nutautinti.

Lenkų valdžia hori dabar
tinius to krašto dvarininkus 
pakeisti naujais energinges- 
niais žmonėmis, jų žemės iš 
______ j miestų bedar- 

- biams. Patys lenkai projek-

* » >

Nežiūrint Lenkijos prave
stos žemės reformos, Vil
niaus krašte dar yra užsili
kusių daug ... nepajudintų 
dvarų. Tiesa, Vilniaus kraš
tas nėra Lenkijos dalis, o 
tik atplėštos žemės iiuo Lie
tuvos. Tačiau lenkai tiek vi
daus, tiek užsienio politiko
je dabartiniu metu Vilniaus 
kraštą laiko tos valstybės 
neliečiama dalimi. Todėl ten 
visi įstatymai yra tie patys 
kaip ir kitose Lenkijos da
lyse. -

Tad ir žemės reformos į- 
statvmas prieš keliolika me
tų išleistas Lenkijoje, lygiai 
palietė ir Vilniaus kraštą. 
Tačiau politiniais motyvais 
lenkai Vilniaus krašto že
mės reformą vykdo visiškai 
kita linkme. Mat pagaliau 
lenkai nustojo vilties, kad balindami

Atstovai ir jų atstovauja
mi skyriai buvo:

Noricood, Mass.:
Lietuuvos Vvčių 27 kuopa kp- - P- Razvadauskas, 

-Antanas Mickūnus, B. į Petrauskas, E. Valiackas, 
Kudirka, E. Jasioniūtė, sJ Kavaliutė, M. Matusaitė, 
Novikaitė V. Adomaitė, į Sejefkaitė, .T. Griciunas, 

Neperstojančios Pagelbos R Karlonaitč, O. Kanapins- 
: kaitė, O. Petrušytė, D. A- 
■ verka.

LDS. 1 kuopa 
į nunas, K. 
Siaurienė. 

Smolskienė, O. Perednienė,! 
O. Kavaliauskienė.

Maldos Apaštalystes Dr- 
ja — O. Jokumovičienė, M.! 
Ješkevičienė, M. Pasnekiū- 

' te, Kalindraienė. (So. Bos
ton).

Mergaičių -Sodalicija — 
E. Samsonaitė, M. Uždavi- 
nytė.

Norvood’o šv. Cecilijos 
Choras — Varg. A. Šlapelis,
J. Šastaviekas, Jn. Šastavic- 
kas, J. Ignatavičius, F. Dir- 
sa, K. Mickūnas, A. Vens- 
kus, H. Novikienė, A. Ak’a- 
iavičiutė, M. Sastavičiutė, 
B. Červokas, J. Rukštelis,
K. Sastaviičus. A. Zimblic- 
kas, F. Minkevičius, A. Ruk 
šteliutė, A. Zimblickiutė, O. 
Gaiduliutė, P. Nevinskas.

Apaštalystės Maldos Drau 
gija (Norwood, Mass.) —P. 
Viesulienė, P. Mickunienė. 
D. Čiubetienė, A. Midzevi- 
čienė.

LDS. 3 kuopa — K. Aks
tinas, J. Avižinis, A. Venc
kus, M. Navickas.

R. K. S. A. 81 kuopa — 
B. Vaitkienė. K. Kašėta, S. 
Jasionis, A. Čeikįenė, J. 
Versi ackas. P. Kuras, P. 
Kudirka, A. Šidlauskas, J. 
Kavaliauskas.

Šv. Jurgio Kareivio Drau
gystė — G. Kakanauskas, 
K. Klimavičius, G. Paznio- 
kas, P. Rukštalis, K. Ba
rauskas, I. Ratkevičius, G. 
Turaska, J. Bartulis, J. Ru- 
skvs. J. Uždarinis, A. Ver- 
siackas.

Gyvojo Rožančiaus Drau
gija — M. Versiackienė, M. 
Bartulienė, M. Narinskienė, 
O. Vaikazienė. F. Smolskie
nė, E. Jurgevičienė, P. Kli
mavičienė, M. Babilienė, A 
Kurienė.

Šv. Jėzaus Vardo Draugi- 
kas, P. Valentukevičius, J. 
Cebonaričiu8, V. Grudins- 
kas, J. Antanaitis, D. Ned- 
veskas, V. Vaikazas, K. Vie 
sula.

ALRK. Federacijos 10- 
skvrius — Kun. Kneižis, V. 
Kudirka, E. Babila, V. Ba- 
bila, J. Šestarickas, J. Ai- 
dukonis, M. Damuleričius, 
K. Balutis, B. Adomaitienė, 
M. Balutienė, U. Pazniokie- 
nė, J. Tvaskienė, K. Kami- 
lienė.

So. Boston, Mass.:
ALRK. Federacijos 3 kp.

— J. Grietinas, M. Kilmo- 
niūtė, O. Jakimavičienė.

Moterų Sąjungos .13 kp.
— O. Staniliūtė, E. Mark- 
šiene, M. Kiburienė, N. Ja- 
ruŠienė.

So. Boston Mergaičių So- 
i dalicijos Skyrius — M. Sa- 
biutė. P. Šidlauskaitė.

Saldžiausi os Jėzaus Šir- 
I dies Draugija — A. Finelis, 
į J. Sidleričius.

Šv. Pranciškaus Brolija— 
K. Vasilienė, O. Romikytė.

Lietuvos Vyčių 17 Algir-

Panelės Švč. Draugija — 
A. Kudirkienė, A. Smilgie- 
nė, D. Jesionienė, J. Babi
lienė, A. Raslauskienė, O 
Ruškiene S. Akstinienė, A. į Lauriene.

Pasijoniečių 
rius — M. Navickienė,

Į Kiljnoniutė,

A. Piva- 
Nauronis, O.

kimai. Prezidiuman išrink
ta: pirm. — kun. J. Švagž
dys, vice-pirm. — kun. P. 
Juras, sekretoriais — 
Oksaitė ir A. Mieiūnas.

Rezoliucijų komisija: kun. 
A. Morkūnas M. I. C., A. 
F. Kneižys ir K. Vencius.

Mandatų komisijai: J. 
Smilgys, p. Pinelis ir O. 
Siaurienė.

Seimelį sveikino kleb. ku
nigas S. Kneižis, kuris pa
reiškė malonumą turėdamas 
progos užleisti savo parapi
jos salę tokiam garbingam 
ir gausiam suvažiavimui ir 
palinkėjo geriausių pasėkų 
visuomenės reikalų svarsty
me.

Kun. K. Urbonavičius 
sveikino dalyvius ir ypač 
paskatino jaunimą seimo ta
rimuose imti aktualų daly
vumą, išvien darbuotis vi
suomeniniam gyvenime. Ku
nigas A. Bublys M. I. C. 
tarp savo linkėjimų, pataria 
jau geriau turėti mažiau re
zoliucijų, o daugiau darbo, 
ir pareiškė, jog reikia nus
tatyti tikros taikos ir vieny
bės nuotaika tarp 'jaunimo 
ir senosios kartos, ypatingu 
būdu pasirūpinti jaunimu 
ir paremti katalikiškąją 
spaudą. Toliau seimelį svei
kino mūsų išeivijos vetera
nai, kun. P. Virmauskis, 
kun. J. švagždys, kun. P. 
Juras, kuri. J. Vaitekūnas 
ir kiti.

Po to sekė referatas, ‘Mū
sų Jaunimas ir Katalikiško
ji Akcija’, kurį skaitė Ma
rianapolio Kolegijos moky
tojas p. J. Pilipauskas. Pre
legentas savo paskaitoje at
vaizdavo kaip tikėjimo prie
šai visu įniršimu kovoja 
prieš religinę idėją, steng
damiesi jąją atstoti. Žmo 
gus, tos įtakos nusilpnintas, 
kaskart toliau tolsta nuo 
Dievo. Vienintelė priemonė 
jį atvesti prie išganymo ke
lio yra, Katalikiškoji Akci
ja.

Toliau, pabrėžė prelegen
tas, mūsų jaunimas yra auk
lėjamas pusiau krikščioniš
kai -indeferenįiškai. Senoji 
karta šaltai į jį žiūri: jauni- 
mas-gi nusistetęs prieš se
nąją kartą. Mūsų išeivijos^ 
ateičiai gręaia pavojus. Rei
kia vadų. Nelaukime kol jie 
ateis: juos reikia auginti.

Mandatų komisija prane
šė, jog seimelyj dalyvavo 
213 atstovi}, atstovauja 39 
organizacijas ir draugijas.

Ražančiaus ir 
Rėmėjų sky- 

M.
O. Siaurienė, 

B. .Tonauskienė.
Marijonų Kolegijos Rė

mėjų 8-tas skyrius — J. 
Kasparavičienė, O. Rakaus- 
kiūtė, J. Narinkevičiutė, J. 
Rukiutė, M. Januškevičiūtė.

Liet. R. K. Pašelpinė Dr- 
ja — Lingevičienė, Barulie- 
nė.

Blaivininkų 4,-ta kuopa— 
A. Jurgelaitė, J. Tamulv- 
nas, M. Pašakinskiutė, S. 
Žukauskienė, M. Liubeikie- 
nė, M. Barauskienė.

Lietuvos Dukterų Drau
gystė — F. Zaletskienė, J. 
Virbickienė, O. Zenevičienė, 
M. Matijoškienė, A. Janušo- 
nienė, B. Cunienė, J. Ra
kauskienė.

Lanrence, Mass.:
ALRK. Federacijos sky

rius — Kun. P. Juras, K. 
Vencius, S. Padvalskas.

Šv. Kazimiero Pašelpinė 
Draugija — S. Ceikauskas, 
P. Grina.

Šv. Elžbietos Pašelpinė 
Draugija — L. Vencienė, J. 
Čiurlionytė.

- LDS. — S. Rimaitė.
Šv. Vardo Draugija — J. 

Zenavičius, J. Blaževičius, 
J. Blaževičius, J. Ulanavi- 
Jius.

Apaštalystės Maldos Drau 
gija — 
lubaitė.

Katalikų Jaunų Vyrų Or
ganizacija — 'J.- Stakeliu- 
nas, L. Akstinas, P. Amšię- 
jus.

Merginų Sodalicijos — O. 
Songailaitė, E. Aurilaitė; O. 
Astrokaitė, A. Volunge vi
elutė, E. Butkevičiutė, Bag
donaitė, F. Frankonis, 
Micka.

Šv. Cecilijos Choro — 
Frankonis, J. Micka.

Tretininkų Brolija — 
Čemauskienė, O. 
šauskaitė.

Moterų Sąjungos 16 kuo
pa — L. Švenčionienė.

Cambridge, Mass.:
ALRK. Federacijos 16 

skyrius — A. Zaveckag, V. 
Jakas.

LDS. 8-tas skyrius — J. 
Smilgys, J. Malinauskas, A 
Pleką vičius.

Šv. Stepono Jaunuomenės
R. K. Pašelpos Draugija — 
V. Backus.

Brockton, Mass.:
ALRK. Federacijos 9-tas 

skyrius — O. Skirmontienė, 
E. Oksaitė, E. Balkytė, M. 
Barskienė, L. Kumpa, B. 
Kumpienė, K. Daukantaitė, 
J. Audiejaitienė, J. Kubi
lius, P. Liolia, K. Pileckas,
S. Kašėta, P. Danyla, A. 
Bobulis, B. Ligeikaitė, I. 
Sak'alauskytė, Podžiūnaitė,

O. Jereckaitė, I. Zo-

J.
F.
V. 

Klimą-

ūmu laiku Vilniaus kraštą
negalės sulenkinti. Tad jie t™ja~tuo7bedarbius‘'ap^- 
griebėsi įvairiausių pnemo- vendinti grup5mis po felio 
nių, neaplenkdami nė didžiu 
lių dvarų veidmenio. Tačiau 
paskutiniuoju laiku lenkų 
politikai jau nebesitiki, kad 
dvarai ir toliau vaidins Vil
niaus krašte nutautinimo 
vaidmenį, kurį suvaidino is
torijos bėgyje. To krašto 
liaudis jau suprato dvari
ninkų daromas jai skriau
das, jais nepasitiki, nes ži
no, kad dvarininkai juos tik 
išnaudoja, tamsina įr lenki
na, nieko gero iieduodami.
Tai suprato ir platesnio a- V”am kolonistui lenkų val- 
kiračio lenkų politikai. Jie g^įrs

liką asmenų, kad jie leng 
viau galėtų atsilaikyti prieš 
lenkams nepalankiai nusi
teikusius vietos gyventojus. 
Tie bedarbiai į Vilniaus 
kraštą bus atgrūsti iš Poz
nanės, Galicijos ir kitų Len
kijos užkampių. Jiems val
džia duos po 12 hektarų že
mės, pastatys trobesius ir ū- 
kiams užvesti kiekvienam 
duos po 5000 zlotų. Gautoj* 
žemė bus vertinama apie 
4000 zlotų. Tuo būdu, kiek-

nemažiau-, . kaip 
9000 zlotų. Taip Varšuvos 
politiški bebekų sluoksniai 
galvoja kolonizuoti lietuviš
ką Vilniaus kraštą.

Kad Vilniaus dvarai rei
kia išparceliuoti, tai to kra
što lietuviai seniai žino. Ta
čiau tų išparceliuotų dvarų 
žemės turi būti išdalintos 
vietų mažežemiams ir beže
miams, kuriij tame krašte 
patys lenkai priskaito 50% 
visų gyventojų. Vadinamie
ji kolonistai — “osadnikai’“ 
— atsibastę į Vilniaus kraš
tą ir net įsikūrė sudaro gy
ventojų daugumai didžiau- 

s ' šią skriaudą. Tą Vilniaus 
.. krašto lietuviai, jau 1920 
- metais įvertino, kai ten len

kų valdžia pradėjo grūsti 
visokius “galileušus”, ne
žiūrėdama ar jie mokės ūki
ninkauti ir ar duos tam kra
štui ekonominės naudos.

Tada tie atsibastėliai kė
lė įvairiausius kivirčius 

! tarp vietinių gyventojų, 
juos intrigavo, visaip lenkų 
valdžiai skundė ir kitokius 

ALRK. Federacijos Nau- j neramumus kėlė. Taigi ir da 
jos Anglijos Apskričio me- bartinė projektuojamoji Vii 
tinis Suvažiavimas įvyks niaus krašto kolonizaciją 
liepos 22 dieną, 2 valandą Į nekitais pagrindais, o tik 
po pietų- Nekalto Prasidėji- lietuvių nutautinimu, yra or 
mo Panelės švenčiausios -• ganizuojama. Jos vyriau- 
papapijos Svetainėje, 432 sias tikslas įkinkyti atgrūs- 
VVindsor Si., Cambridge, tus kolonistus lenkinimo ve- 
Mass. Visi Naujos Anglijos žiman, sulenkinti visą Vil- 
Federacijos skyriai prašo- maus kraštą, kad ten ne tik 
mi atsiūsti kuodaugiausiai lietuvių, bet net gudų, žydiįį 
atstovų, nes yra daug svar-! įr kitų senų vietos gyvento- 
bių reikalų ir atsivežkite ge- I jų ng vardo neliktų, 
rų sumanymų dėl labo orga-.p’ 
nizAcijos.

Apskričio Valdyba, 
Dvasios Vadas 

ItttM. P. Juras 
Pirmininkas

V. J. Kudirka
Raštininkas

D. Averka.

sako, kad dvarai, kaip kokia 
šventenybė, nepajudinti, vai 
stybės nenusavinti, pasilikti 
negali. Dažnai net ir lenkų 
spauda kelia balsą, kad dva-

U. Svirskienė, J. Jaskelevi- 
čienė, J. Bąlevičius, O. Deb- 
sienė, B. Tamulevičius, S. 
Šepetienė, J. Ikašalienė, J. 
Jonušiene, A. Svirskienė, F. 
Overka, B. Virmauskienė, 
M. Kilkiene, B. Zemeškienė, 
M. Mvliauskiene, J. Ikasa- 
lienė, K. Vaičiūnas, F. Vo
veris.

Providence, B. I.
ALRK. Federacijos 

rius — A. O. Avižinis.
‘‘ Darbininko’ ’ Redakcija Į 

— A. F. Kneižys.
Šiuomi ir baigėsi pirmasis 

seimelio posėdis. Padaryta 
pertrauka pietums. Nutarta 
pradėti antrąjį posėdį 2:00 
vai. po pietų.

Bus daugiau).

PRANEŠIMAS

Tsb.
8KLEI8KITE 1VTESĄ 

Pank&itf * ’ D*rbiniaką' * nea» 
mukite, bet duokite kitiemi pr
ikaityti. Tokiu būdu 

diiite kitus su “Darbininku*’ if 
L. D. 8. ir atreuuite mūsų ld» 
jos prietų propagandą
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STUDENTŲ SEIMAS

Dieviškasis Medis Dievo Darže

Eucharistine Meile

jo padėjėja, namų ži

Kun. Pr. J. Vaitukaiti
pelenai, puvėsiai. Mat jie auga ant 

negauna sveiko maisto.

mes Ji laikome paslėptą, it Jis liekasi

DABBINIKKAS
•86 West Broadway South Boston, Mass.

Telęphone South Boston 2680

6) Berniūnų (Kaltinėnų 
vals.) “Ryto” mokyklos ve
dėja Marija Vaitkevičienė.

7) Činčikų (Švenčionių 
vals.) “Ryto” mokyklos ve
dėja Uršulė Juršėnaitė.

8) Antakmenės (Daugėli
škio vals.) “Ryto” moky
klos vedėjas Antanas Jusio- 
nis.

9) Pirsteliškės (Adutiš
kio vals.) “Ryto” mokyklos 
vedėja Juozapa Smaguraus- 
kienė.

lfr) Kačiniškės (Mielagė
nų v.) “Ryto” mokyklos ve
dėja Marija Marcinkevičie
nė.

1Ų Kairiškių (Dūkšto 
vals.) “Ryto” mokyklos ve
dėja Maminskaitė.

Savo raštuose Vilniaus 
Mokyklų Kuratorija vie
niems mokytojams pažymi, 
kad jų vedamose mokyklose 
esą vartojama neleistini mo
kslo vadovėliai, kitiems, kad 
jie nestropiai mokina vai
kus, kad jų neišmokina len
kų kalbos, neestetiškai laiką 
mokyklas, kai kurie 
neiuii deklaracijų, mokyk
lose nesilaikoma higienos tai 
svklių, dar kitiems, kad ne
sistengiu geriau išmokti len
kų kalbos ir tt.

Už šiuos trūkumus Strū
naičiu. Laužėnų, Naujų Ša-

j minių ir Mykolavo mokyk- 
i loms Kuratorija grąso užda
rymu, o kitų septynių mo
kyklų vedėjams — jų paša
linimu.

Tenka patirti, kad M-klų 
| Kuratorija tų pačių išsiųs- 
i tų mokytojams raštų nuora- 
jšus nusiuntė Švenčionių ir 
Vilniaus “Ryto” Dr-jų val
dybų žiniai. Vadinas, šiems 

i grasinimams norima suteik- 
įti visai oficialus pabūdis.

SUBSCRIPTION RATES: 
Domestic yearly ...................... ..
Basei gn yearly.............................
'^jmestic once per week yearly 
Foreign once per veek yearly..

Paskutiniuoju laiku, Lie
tuvoje pradėjo siausti eibes 
įvairiu plėšikų. Jie dažniau
siai terorizuoja ramius Lie
tuvos ūkininkus ir juos a- 
piplėšdavo. Ūkininkai netu
rėdami ginklų, negalėdavo, 
kaip reikiant nuo plėšikų 
apsiginti, o policija dėl per 
mažo jos linkio, negalėdavo 
vsados plėšikų greitai pa
gauti. Dėl to banditai taip 
drąsiai šiaudavo Lietuvoje 

lir todėl jų vis naujų dažnai 
vaikai pndygdavo.

►Sekmingesniai kovai su 
■banditizmu Lietuvoje, vi
daus reikalų ministerija i- 
sakė apskričių viršinin
kams, kad šie nedarytų jo
kių varžymų ūkininkams, 
kurie nori Įsigyti ir laikyti 
ginklus. Ginklai ateity ūki
ninkams bus išduodami be 
jokiu sunkumų tais atvejais, 
jeigu ūkininkai pasižadės, 
kad juos vartos tik savo sau 
gurnui. Praktika parodė, 
kad ginklus turinčius ūki
ninkus, banditai terorizuoti 
vengia ir nuo jų šalinasi. Be 
to, lengviau gaudami gin
klus, Lietuvos ūkininkai pa
dės valstybės administraci
jai sėkmingai kovoti su 1- 
vairaus tipo plėšikais.

' Tsb.

Grasina Uždaryti Lietuvių 
Privatines Mokyklas

ar suspaudimus? Mano Širdis yra atvira. Ateikite ir i 
Ją išliekite visus savo nusiskundimus, nusiminimus, 
skausmus ir kančias. Ar jums reikalinga paguodos ar tvir 
tybės? Ateikite, o aš jus paguosiu ir pastiprinsiu. Ar 
jums reikalinga duonos ? Ateikite, nes Stalas yra prireng
tas. Ar trokštate amžinojo gyvenimo vandens? Turėkite 
pasitikėjimo vilties, nes aš esu čia ir jūsų laukiu, kad 
jums duoti to vandens, lygiai, kaip aš laukiau Samarito- 
nės prie šulinio ir daviau to vandens.

“Venite ad me omnes — ateikite pas mane visi, ku
rie vargstate ir esate apkrauti...” (Mat. XL, 28), atei
kite, jūs, visi: vargšai, ligoniai, nuskriausti, ateikite, nes 
aš jus myliu visus, o meilė nedaro skirtumų.. . ir aš jus 
paguosiu, nuraminsiu, palengvinsiu ir atgaivinsiu. Kad 
man patikus, reikalinga, kad jūs turėtumėte širdį, kuria 
mane mylėtumėte, ir kad turėtumėte valią, kuria man 
tarnautumėte.

Viešpaties Jėzaus Kristaus yvvcnimas vra kilniau- 
sias pavyzdys krikščionišką jam gyvenimui. Žiūrint i Jė
zų Kristų, matome ir randame viską, nes Jis yra visų 
dorybių šaltinis. Jei trokštame apturėti amžinąjį gyveni-, 
mą, turime imti pavyzdį iš Viešpaties Jėzaus ir sekti Jo 
gyvenimą. Tikrai galėsime džiaugtis maloningame Jėzaus 
Kristaus bendravime ir su Juomi būti meilingoje bičiu
lystėje danguje, jei ištikimai Jį seksime čia, žemėje. 
“Kristaus Sekimų” autorius teisingai nusiskundžia, kac 
taip mažai yra tų, kurie rūpinasi kontempliacijoje būti 
su Jėzumi, kurs yra kiekvienos dorybės kilniausias pa- 
vyzdis, gi Kristaus gyvenimo mokinimasis yra svarbiau
sioji užduotis ir gausiausioji išmintis žmogui, sutvertam 
Dievo paveikslu ir panašumu.

Dieviškojo Išganytojo garbingiausiojo Asmens gyve
nimas yra dviejų skyrių:

1) Viešasis gyvenimas, kurį Jėzus gyveno, kai iš dan
gaus Jis nužengė į žemę, kad gyventi tarpe žmonių vai- 
Skb i r ■

2) Eucharistinis gyvenimas, kuri Jis gyvena nenus-
plojančiu meilės stebuklu, paslėptas Švenčiausioje Ostijo
je. •

Pirmasis gyvenimas buvo pereinamasis arba laikina
sis, kurs paskui save paliko šviesos ir tiesos kelią, labda- 
įfegii darbų ir stebuklų nuveikimus ir,’ kurs tęsėsi vos 

ris dešimt .trejus metus.
Pastarasis gyvenimas glūdi mažosios, bet galingo- 

Mos Ostijos akiraty, misterijos paslaptyj, tabernakulo 
■aptingoje tylumoje. Bet jis teliesitęsia ligi šiai dienai 
B per visas dienas tęsis iki laiko pabaigai.

“Vilniaus Ryt.” rašo, kad 
visa eilė Švenčionių apskri
ty veikiančių lietuviškų pra
džios mokyklų šiomis dieno
mis gavo iš Vilniaus Moky
klų Kuratorijos oficialius 
raštus, kuriuose įspėjami tų 
mokyklų mokytojai, kad jų 
vedamos mokyklos bus už-; 
dalytos arba jie būsią pasa
linti iš užimamų vietų, jei 
per dvi savaites neatsiųsią 
per mokyklų inspektorių 
Kuratorijai pasiaiškinimų 
dėl rastų jų vedamose mo-, 
kyklose trūkumų. Pavyzd-; 
džiui, tokius raštus gavo šių' 
mokyklų mokytojai:

1) N. Strūnaičio (Šven
čionių vals.) “Ryto”.moky
klos vedėja Rozalija Peciu- 
levičienė.

2) Laužėnų (Švenčionių 
vals.) “Ryto” mokyklos ve
dėja Cecilija Dindienė.

3) Naujų gaminių (Kal
tinėnų vals.) “Ryto” moky
klos vedėja Ciprijona Potie- 
jūnienė.

4) Mykolavo (Daugėliš
kio vals.) “Ryto” mokyk-; 
los vedėja Emilė Žcbraus- 
kienė.

5) Kiškiu (Kaltinėnų v.) 
“Ryto” mokyklos vedėja A- 
leksandra Micienė.
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medelis jis tini kilti Į dangų ir traukti kitus 
vo žodžiais, pavyzdžiu ir darbais.

Šeimyna tai žmonijos gyvybės medis, tai me
dis gero ir pikto, šeimyna, tai paties Dievo’pri-i 
rengtame darže įsodintas šaly tekančio vandens 
medis, kurs duoda savo vaisių savame laike 
(Ps. 1, 3). Kaip medelis derlingoje žemėje prie 
sraunaus upelio nuolat gali turėti gana drėgmės

leidžia žaliuojančių šakų, tačiau silpnai stovė
dami jie vėjo kratomi ir audrų smarkumo iš
raunami” (Išm. 4, 4).

Kiekvieno medžio šaknys turi būti gyvos. 
Padžiūvę ar kirmino pagriaužtos šaknys veikiai 
numarina, kad ir gražiausi medelį.

Sakoma, Sodomos obuoliai iš viršaus gražus, 
viduje 
medelių, kurių šakny
Medelio šaknims reikalingos geros sąlygas. “Ša
ly tekančio vangus” derlingoje žemėje gerai į- 
augę šaknys sugeria iš jos gyvybę palaikančias 
sultis ir jas perduota į dangų žiūrinčiam lieme
niui, kuris ant savo pečių laiko medelio papuo
šalą

ir giliai suleisti savo šaknis taip kad audros jo 
neišrautų, taip ir šeimyna nuolatinėje vienybė
je su Dievu gali augti ir bujoti kol gaus “val
gyti iš gyvybės medžio, kurs yra mano Dievo 
linksmybių sodne” (Apr. 2, 7).

Nepaprastai stebėtinu būdu Dievas kūrė pir
mąją šeimyną. Adomo kūną ėmė iš žemės, o Jie
vos kūną iš Adomo šono. Adomo kūną paėmė iš 
žemės ne dėl to, kad. mirtis vėl jį grąžins žemei, 
bet dėl to, kad parodyti, jog savo veido prakai
te iš žemės turės valgyti duoną iki nesugrįš į 
žemę iš kurios paimtas jo kūnas ir rūpinsis me
džiaginiais gyvenimo reikalais. Jie va, ašauginta 

į iš jo šono, vaizduoja, kaip artima turi būti vie
nybė tarp vyro ir moters, vyro negęstanti meile 

! link jos, ir jos priklausomybė. “Štai dabar yra 
(kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno”, 
džiaugiasi Adomas, gavęs iš Dievo rankų sau 
padėjėją.ir pranašauja apie moterystę. Galingas 

; meilės ryšis jungs vyrą ir moterį. “Žmogus pa- 
1 liks savo tėvą ir motiną ir glausis prie savo mo
ters; ir bus du viename kūne” (Prad. 2, 23, 24) 
iki sugrįš prie pačio gyvybės Šaltinio.

Vyro ir žmonos vienas gyvenimo tikslas, bet 
dvilypės priedermės. Vyras šeimynos valdovas, 
maitintojas, moteris gi 
dinio vaidilutė, vaikų auklėtoja. Žemiškoji tre- 
jybė: tėvas, motina, vaikai. Ir visos trejybės 

> užduotis — atsiekti tobuląją trejybę.
Krikščioniškoji šeimyna, tai Dievo ranka pa

sodintas medis. Medžio šaknys, tai krikščioniš
kosios Šeimynos tėvas. Medžio kamienas, tai 
šeimynos motina. O lapeliais, žiedeliais ir vai
siais pasifgiošę šakelės, tai vaikai.

Tėvas šeimynoje mažai matomas taip, kaip. 
[ ir medžio šaknys. Kaip velėnos dengia medžio 
šaknis,' taip kasdienė darbų našta slepia šrimy-1 
nos tėvą. Bet gyvų šaknų veikmė reiškiasi me- j 
džio liemenyje ir sakose.

Medžio šaknys turi būti gerai įsikeroję že- (vaisių 
mes krutinėję. Silpnai

legijos dormltorijoj posė
džiavo virš šimtas studentų- 

. delegatų, atvykusių į Stu
dentų Seimą. Jų nuotaika 
rami, graži, tikrai lietuviš
ka. Ant visų veidų gilus pa
sitenkinimas, nes vaišingas 
Kolegijos Rektorius, kun.
Dr. Navickas ir Tėvų Mari- Į Vitkus. Amerikos Studentų 

[jonų Provincijolas, Kun. pirmininkas p. Jonas Čel 
Jakaitis daro visas pastan- kys-Morkūnas įteikė p. Vkt 
gas, kad mūsų išeivijos bu-; kui įmantriai išpuoštą kny 
Kimieji vadai — studentai Į gą, kurioje surašytas vieny 
ir studentės būtų visa kuo Į bes pareiškimas Ateitinin 
patenkinti. Žiūrint į tuos 
sveikus, linksmus, miklius 
jaunuolius ir jaunuoles, iš- 

įtiesų ima noras jiems patai- 
įkauti, kad iš to Seimo išsi
neštų kttogražiausių Įspū- 
Idžių ir susižavėjimo visam 
•gyvenimui. Pagalbon vaišin
giems šeimininkams stoja 
(atostogaujančių vietos kble- 
[gistų, kūne jaučiasi tikrai 
[išdidūs dėl savo Alma Mater 
|— garbingos Motinos Auk
lėtojos — puošnumo.

Smagu matyti, kaip tie 
Marianapolio kolegistai—bū 
siantieji vienuoliai — nuo- 

Iširdžiai draugauja su. pa
sauliečiais studentais, kuriui 
organizacija, kaip paaiškė
jo Seime, jau turi 26 kuo- 

. pas ir apie 900 narių. Tai 
milžiniška Katalikų Studen

■ tų pajėga. Reikia tik ji sus
tiprinti, sukonsoliduoti, kad

Į turėtų galimumo normaliai 
augti ir plėtotis ir savo kil-

■ nia veikla patraukti dar

karas nuo Amerikos Studen
tų Susivienijimo. Tokią pat 
knygą p. Vitkus įteikė mū
siškiams nuo Ateitininkų. 
Karštos patrijotinės abiejų 
atstovų kalbos pažymėjo tą 
vieningumą pasirašymą.

Seime kilo kuodidžiausias 
entuziazmas. Atrodė, lyg pa 
ti Lietuva savo lūpomis pra
kalbėjo i Amerikos išeiviją, 
jau nebe vargingą, skurdžią 
išeiviją, bet išauklėjusią 
tiek gražaus inteligentiško 
jaunimo, pasirįžusio ir pasi
žadėjusio neužmiršti ir ne
apleisti savo tėvų žemės. Ir 
tam puošniam Amerikos stu 
dentų būriui netenka sar
matytis savo tėvų nes: Lie
tuva jau laisva ir ramiai žy
giuoja progreso keliu. Mūsų 
studentai pilnai suprato to 
momento svarbumą: garsus 
lietuviškas valio pasveikino 
tą Vienybės Aktą. Mūsų 
studentija suprato Lietuvos 
balsą, tik reikia, kad jo ne- 

1 pamirštų. K.

Erdvioj Marianapolio Ko- j daugiau narių į Studentų 
Susivienijimą.

Seimo eigoje pažymėtinas 
vienas ypačiai .iškilmingas 
momentas — tai pasirašy
mas Vienybės Akto su Lie- 

i tuvos Ateitininkais. Tam ti- 
ikslui Seime dalyvavo Ate*- 
Į

• tininkų atstovas profesorius

Evangelija mums nusako vieną įvyki paskui kitą iš 
Kristaus laikinojo gyvenimo, kartoja tuos pačius žodžius, 
kuriuos Jis nuveikė, mini nesuskaitomus meiles ir gailes
tingumo darbus, kuriuos Jis padarė. Jėzaus Kristaus gy
venimas Švenčiausioje Ostijoje taip yra pilnas Dieviško
sios Jo Meilės misterijomis, bet dauguma iš jų yra paš
eptos. Kas nori geriau žinoti apie tą gyvenimą, nors ir 
mažai, tas turi atgaivinti savo tikėjimą, turi įžvelgti į pa
čią Misteriją, apmąstymais ir maldomis nuolankiausiai 
mi maldauti ir gauti tos malonės, kad žinoti pačią Mis
terijos paslaptį. Viešpats Jėzus apreiškia Pats Save vi
siems tiems, kurie nuoširdžiai ir su atsidavimu Jo ieško. 
Net dėl paprasčiausios ir nuolankiausios sielos Jis ati
dengia uždangą, kuri slepia visas paslaptis dčl pasaulio 
išminčių.

'Švenčiausios Ostijos sanktuarijumas yra mokykla, 
kurioje galime mokintis Viešpaties Jėzaus Kristaus pas
lėptą gyvenimą Šventoje Eucharistijoje ir visas gautas 
pamokas panaudoti vidujiniam mūsų pačių gyvenimui. 
Pirma, mes turime lankytis į Jėzaus Kristaus mokyklą, 
kad išmokti, kaip Jis gyvena Švenčiausioje Ostijoje. Tai 
padarę, mes galėsime įžengti į patis save, kad savo gyve
nimą suderinus su Viešpaties Jėzaus gyvenimu. Tai reiš
kia ėjimas pas Jėzų Kristų ir įžengimas į pats save, bū
tent, klausant pamokų, jomis pasinaudoti ir visa taikin
ti savo gyvenimui, arba .pratintis gyventi Jo gyvenimu. 
Tuo tarpu Jėzaus Kristaus gyvenimą Švenčiausioje Os
tijoje imame beribės Jo meilės gyvenimo atžvilgiais.

Apmąstant Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą 
Švenčiausioje Ostijoje, mes matome, kad tai yra meilės 
gyvenimas. Veiksmas, gimstąs širdyj iš meilės, atžvil
giais, būtent, kaip mylėtinis gyvena savo mylėtinei. Taip 
pat yra ir su Jėzumi. Meilė Jį nori, kad Jis gyventų vien 
su mumis ir vien mums patiems. Ostija, ištikrųjų, nėra 
verta buveinė dėl Jo, nes pats dangus negali apimti be
galinio Jo majestoto. Taigi, kokia gi galybė iš Dangiško
jo Jo Tėvo garbės Jį traukia žemėn ir Jį, kaipo Meilės 
Kalinį, laiko Švenčiausioje Ostijoje? Niekas kitas, kaip 
vien mes pat y 
vien tik dėl mūsų, kad būti vien su mumis. Švenčiausioje 
Ostijoje yra Jo vieta, Jo mintys, Jo gyvenimas, kadrilius 
mylėtų, ir mylėtų nieko kita, kaip vien tik mus. Paslėp
tas duonos pavydalu, Jis atsikreipia į Dangiškąjį Tėvą 
ir auka už mus aukoja Pats Save, kad atsiteisti ir atsi
lyginti Dangiškojo Tėvo rūstybei, kurią užtraukė žmonių 
giminė. Dėl mūsų Viešpats Jėzus panaikino Save. Jis 
tenkinasi ramybės nuotaika ir iš karališkos buveinės, Jis 
įsako ir valdo — tai visa darydamas vien mūsų išgany
mui. Ą, kokia didinga meilės galybe dėl mūsų. Ir Ji pla
ka vien tik dėl mūsų.

Tik pasiklausykime, ką Švenčiausioji Jo Širdis ma
no apie Savo sutvėrimą, — ką mano Jis, Dieviškasis My
lėtojas, kurs mato ir mąsto vien apie sielas, kurias Jis. 
myli: — Aš esu Ganytojas, jūs esate mano avis; mes ži
nome viens kitą, mes žinome viens kitą. “Ego sum Pas- 
tor Bonus — Aš esu Gerasis Ganytojas” (Joti. X, 11). 
O jūs, žmonių -vaikai, nepamirškite, kad čia aš laukiu 
jūsų — jūsų, ir vien tik jūsų. Ar jūs kenčiate smūgius

šakas. “Jei šaknis vra šventa, tokios 
bus šakos” (Rym. 11,16), sako Šv. Povilas, nes 
šakos išauga iš šaknies ir jos turi savyje šak
nies gyvybę.

medelis — kamienas mus daugiau įdo
mina negu šaknys. Jeigu tik jis sveikas ir gra
žus, šakotas ir vaisingas, mes juomi geromis,, 
džiaugiamės ir didžiuojamės.

Medelis, be šakų paprastai neturi nei lapų 
nei žiedelių. Be žiedų nėra vaisiaus. Medis be 
šakų stypso lyg Dievo nubaustas už kieno nors 
kaltę. Ir žmonijai negana naudingas. Jis dau
giau tinkąs Ugnei negu šios ašarų pakalnės su
vargusio keleivio paunksniui.

Šakotieji medeliai Dievo darže paprastai 
puošiasi savo laiku įvairiausiais žiedeliais. Vie
ni gražūs, kiti dar gražesni. Vieni gardžiai kvė
pia, bet kiti dar gardžiau. Ir akį veria ir širdį 
kutena ir žadina viltį sulaukti vaisių, jei tik 
šalnos žiedų nepakąs, vabždžiai nesunaikins žai- 

| bai nesugadins.

Ozėjo pranašystėje randame Izraelio tautos 
įpalyginimą prie Dievo vynuogyno, kuris rūpes- 
l tingai saugojamas ir prižiūrimas nešė gražių 

Aš radau Izraeli lyg vynuoges tyrumo- 
įaugę “nors su laiku iŠ-Įje; aš* pamačiau jų tėvus lyg ankstybuosius fy-

Skaitome Šv. Rašte, kad mūsų gerasis Vieš
pats, sutvėręs gražųjį pasaulį ir užveisęs links
mybių sodną, jojo viduryje išželdino “gyvybės ; 
medį ir medį žinojimo gero ir pikto”. Gyvybes 
medis vaizdavo Eucharistiją, nes jo vaisiai pa
laikė žmoguje prigimtą ir viršprigimtinį gyve
nimą ir saugojo jį nuo mirties. Gi medis žinoji
mo gero ir pikto žadino žmogaus sąžinę pildyme Į 
Dievo valios ir saugojo jį nuo nukripimo nuo 
Dievo nurodyto tako. Peržengimas Dievo įsaky- ■ 
mo apie jo vaisius turėjo pagimdyti liūdnas pa
sekmes. Nuodėmė išplėšė iš pirmųjų nusikaltė
lių sielos pirmykštę nekaltybę ir pašvenčiančią 
malonę, o draug su viršprigimtine malone ir 
linksmybių vietą. Pražudė didžias gerybes ir už 
traukė skaudžią bausmę ant savęs ir visos žmo
nijos? Tada žmogus skausmais patyrė kas gera 
ir-kas pikta.

Dievas “visą padarė gera savame laike” . 
(Pam. 3,11). Kiekvienam kūriniui paskyrė lai- Į 
ką, vietą ir gyvenimo tikslą. Ant visų žemės e- 
sybių karaliumi Dievas paskyrė žmogų. Tai i 
kūrinys, kuris pusiau žemiškas, pusiau dvasiš- [ 
kas. Jame vienijasi du pasauliai: žemiškas ir 
dangiškas. Sutvertas dėl dangaus, todėl gyven
damas ant žemės negali gyventi dėl žemes. Kaip 
medelis jis tuti kilti i dangų ir traukti kitus sa-

I’rnfesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkitės “Darbininke”.
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Vyt. Tamulaitis.

Amerikos Lietuvių 
Studentai
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MIRTIES AKIVAIZDOJE
Fragmentas iš Vyt. Tamulaičlo, 
jauno kūrėjo, parašytos knygos 
vaikams iš gyvulių gyvenimo. 
Knyga išeis iš spaudos dar šie
met.

Jos rankelės buvo suriš
tos storomis virvėmis, ku
rios buvo nulytos iš vora- 
tnklio siūlų. Graudžiai ver
kdama ji gulėjo pargriuvus 
ant žemės, tamsioje kalėji
mo rūsyje, ir jai gaila buvo 
to gražaus pasaulio, tų žė
rinčiu, ąuksinių spalvų, tų 
įvairių spalvotų žiedų, ku
rias ji matė kadais pirmą 
kartą. Taip buv.o viskas gra 
žu ir stebuklinga. Bet dabar 
turėjo su viskuo atsisveikin- 
ti- • . . ,

Ją apėmė dar didesnis sa
vųjų pasiilgimas, gimtinės 
ilgesys ir noras ją surasti. 
Ji norėjo pabėgti iš čia kuo- 
greičiąusiai. Bet ji buvo be
jėgė, maža, mažutė Greitu-

tė, kuri nepajėgė jau nė 
verkti. Ryto vėjelis ošė ir 
šlamėjo medžių lapuose. Vi
sos gėlės išskleidė savo žie
delius. Pabudo paukščiai, ir 
suskambėjo miškas giesme
lėmis ir dainelėmis. Visi kas 
gyvas pabudo iš miego ir 
džiaugsmingai šaukė, svei
kindamos naują dieną.

Šiandien plėšikų namuose 
buvo didesnis sujudimas, 
kaip visada. Visi plėšikai, 
sužinoję iš sargybinio tuos 
nepaprastus tos nakties įvy
kius, nekantriai laukė kada 
ves Greitutę nužudyti. Ją 
pažinojo visi, nes ji buvo 

i gražiausia iš visų negrių. 
Todėl kiekvienas norėjo pa
matyti ją mirštant.

Tuoj susirinko plėšikų 
teismas ir pradėjiO posė
džiauti. Buvo įsakyta atves
ti pabėgėlę.

Greitutę atvedė du plėši
kai. Ji buvo išbalus, jos ran
kelės tebebuvo surištos už
pakaly, o akys užmerktos.

ramiai atsakė
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New Yorko kuopa, New Yorke. Seimas įvyks antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį, rugpiūčio 7, 8 ir 9 dienomis, 
Aušros Vartų parapijos salėjė, 568 Broome Street, New 
York City, N. Y.

Kuopos pramogų komisija praneša, jog seimo laiku 
kuopa rengia išvažiavimą laivu, vakarienę ir didelius šo
kius, Knights of Columbus viešbutyje. Galutina seimo 
tvarka bus paskelbta spaudoje vėliau.

Liet. Vyčiu Centras.

Plėšikai manė, kad ji teisme 
pradės verkti, puls visiems 
po kojų ir maldaus pąsigai 
lėti. Tik po visų ašarų ir 
maldavimų jie nuteis ją mir 
ti. Bet Greitutė atėjo tyli ir 
rami. Rodos, ji nieko nejaų-

Itė ir negirdėjo, kas aplink 
i ją dėjosi. Ji nepametė net 
nė Narsi o, kuris liūdnas, be 
galo nusiminęs sėdėjo kiti) 
tarpe, įsmeigęs akis į ją.

Staiga vienas senas plėši
kas, kuris sėdėjo už ilgo sta
lo, sudėto iš kelių akmenė
lių, kreipėsi į Greitutę:

— Ar tu norėjai pabėgti 
iš miesto, verge?

— Taip, 
Greitutė.

— Tik nepasisekė, — pri
dėjo plėšikas piktų balsu. Ir 
dar pikčiau nusijuokė. Pas
kui jis suraukė kaktą ir jo 
iššokusiose akyse žybtelėjo 
pyktis. Jis tiesiog negalėjo 
suprasti, kaip ji drįso saky
ti tiesąy nemėgindama net 
išsisukinėti.

— Gana, to tai jau gana! 
— suriko jis.
siems ir suprantama. Pra
šau sekretorių parašyti mir
ties sprendimą.

Vienas plėšikas, kuris sė
dėjo užsigulęs ant stalo ša
lia jo, ilgai kažin ką rašė 
ant uodo sparno. Paskui jis 
atsistojo, išsitiesė ir visa 
gerkle sušuko:

— Prašau klausyt! Seno
jo Pušies Kelmo Plėšikų 
imperijos teismas, kuris ga
li nuteisti mirti visus, ku
riuos tik bet koks plėšikas 
turės jėgų atgabenti į teis
mą, nusprendė skruzdę ver
gę, vadinamą Greitute, nu
žudyti vidury miesto aikš
tės už norą pabėgti. Spren
dimas įvykdomas tuoj. Jį pa 
sirašo teismo pirmininkas 
Ilgakojis sekretorius Krap
štys ir visa bajorų taryba, 
kuri, neišrinkus dar vyriau
siojo vado, valdo visą raudo 
nųjų skruzdėlių — plėšikų 
miestą. “A.”

Aišku vi-

Sakoma, kad yra ape mi
lijonas lietuvių, Jungtinėse 
Valstybėse. Tai nemažas 
skaičius. Taipgi sakoma, 
kad kelioliką tūkstančių lie
tuvių jaunuoliu lanko aukš- 
tesnias mokyklas (high 
school) ir eli šimtai studen
tų lanko universitetus. Gau
singas būris, ar ne ?

Jaunuoliai, lankantieji, 
aukštesnį mokslą, nėra ko
kie jau mulkiai. Supranta 
ir gali atskirt i gerą nuo blo
go. O ape universiteto stu
dentus tai jau nėra kalbos. 
Jau jie yra subrendę vyrai. 
Taigi, jei tie jaunuoliai žino 
ką daro, gali atskirti gerą 
nuo blogo, tai kodėl gi jie 
neprisirašo, neįstoja i Ame
rikos Lietuvių Katalikų Stu 
dentų Organizaciją ? Juk 
tai nėra blogas daiktas. Ko
dėl? Jau metai kai studentų 
organizacija susiorganizavo, 
o turi dar tik tūkstantį na
rių. Juk, Amerikoje yra dar 
daugiau kaip tūkstantis lie
tuvių studentų. Daugumą iš 
jų jau girdėjo apie besior
ganizuojančią moksleiviją, 
ir žino, kad tai daroma Die
vui ir tautos labui, o vis dėl
to jie tyli, ir neprisirašo 
prie šios kilnios organizaci
jos. Kodėl? Dievo ir tautos 
meilės trūksta juose, štai 
kodėl! Jie mano, kad aukš
tesnį' mokslą jau lanko, tai 
viską žino viską supranta.

Taip, jie gal kartais ir 
perdaug žino. Pavyzdžiui, 
išrado būk nereikia eiti baž
nyčion, kad Dievo nėra, kad 
žmogus paeina iš beždžionės 
ir tt. Matot kaip “daug” jie 
žino.

Susipratę jaunuoliai, lie
tuviai! Jūs turite savo pro
tą, nepamirškite vartoti jį. 
Jei kiti šmeižia Dievo ar taip jau nėra blogai, kaip,

v •

Lietuvos vardą, šalinkis nuo 
jų. Žinote gerai, kad Dievas 
yra, reikia Jį gerbti, reikia 
pildyti Jo bei įsteigtos Baž
nyčios įsakymus. Jūs bran
gieji, irgi žinote, kad jūs e- 
sate lietuviai, kad jūsų tėve
liai yra kilę iš Lietuvos, tik 
jūs nedrįstate, o gal ir neno
rite vadintis lietuviais. Daž
nai teisinatės: “A, ką ten to 
ji Lietuva ? Spirgutis pašau 
lvje. Ji negali susilyginti su 
Amerika, ji nėra pažengusi 
pirmyn savo darbais, kaip 
kad kitos tautos. Ji yra atsi
likusi maža tauta, tautų nie 
kinama, man stačiai gėda 
prie tos tautos priklausyt? 
ir vadintis lietuviu”.

Ne, brolau, nesigėdink 
lietuvio vardo, bet skelbk jį. 
Žinoma, kad Lietuva negali 
susilyginti su Amerika ir 
gal nėra taip sparčiai pa
žengusi moderniškumu kaip 
kad kitos tautos, bet at
mink, kad Lietuva vos tik 
šešiolika meti] laisvai gyve
na. Ji per šimtus metų ver
gavo, bet nušvito jai laimės 
diena, kuomet vasario 16, 
1918 metais ji sutraukė ne
lemtus vergijos pančius.

'Taigi, tik šešiolika metų 
prabėgo kaip Lietuva tapo 
nepriklausoma tauta. Per 
tiek metų, brangusis jaunuo 
Ii, nenorėk, kad ji lygintus! 
savo darbais su Amerika 
arba su kitomis valstybėmis, 
kurios šimtais metų gyvuo
ja.

Nors Lietuva yra atsiliku
si nuo kitų tautų, bet ji ve
jasi, smarkiai, vejasi. Jei 
netiki mano žodžiams, nu
važiuok į Lietuvą, pamatysi 
viską savo akimis. Ir kuo
met nuvyksi ten, į savo tė
vų šalį, pamatysi, kad ten

kad žmonės kalba, bet prie
šingai. Kaip malonu ten bū
ti, ypač vasaros metu, kuo
met saulutė šiltai šviečia, 
javai bangomis liūliuoja, 
paukšteliai įvairiais balse
liais čiulba, jaunimas gi 
graudžias dainas dainuoja. 
Išgirdęs tas dainas/ esu tik
ras, brangus jaunuoli, kad 
nepajusi kaip tavo akyse pa 
plūs ašaros. Tos dainos pri
mena tavo didžius laikus, 
kad lietuviai netikėjo, jog 
belaisviai bus! Jos šaukia 
visus į kovą už tėvų šalį. Į 
kovą žūt-būtinę kovą su Vil
niaus priešais. Ir tu, jau
nuoli, ten, stovėdamas 'ant 
laisvosios Lietuvos kalnelio, 
-didžiai susigraudinęs, nepa
jusi kaip priklaupęs ant ke
lio prisieksi Dievui ir Tėvy
nei, kad dabar tai tikrai pra 
dėsi eiti šviesiuoju dorovin
gu keliu, kad dabar tai gana 
tau klaidžioti, braidyti po 
tamsybes, bet laik5&*jau pra 
dėti imtis rimto darbo.

Taipgi prisieksi, kad par
važiavęs atgal į Ameriką, i 
savo gyvenamąjį miestą, pri 
sirašysi prie studentų kuo
pos, jeigu tavo mieste nėra, 
subursi apie save kitus mok
slą einančius ir sukursi stu
dentų kuopą, nes šios orga
nizacijos tikslas yra dirbti 
bendrai Dievo ir lietuviu 

• *- 

tautos labui.
Šarūnas (L. K.)

gos vaisius jos viršūnėje”. “Izraelis buvo šako
tas vynmedis; jo vaisiai buvo jam lygus” (Oz, 
9 ir 10). Bet kaip tik jie pradėjo garbinti die
vaičius ir atsidavė pasibiaurėtiniems paleistu
vystės darbams, “Efraimo garbė nuskrido kaip 
paukštis”. Nusikaltėliams bausmė: “Nebebus 
daugiau nei gimdymų, nei nėštumo, nei pradėji
mo. Nors jie ir išauginti] savo vaikus, aš pada
rysiu juos bevaikius žmonių tarpe; ir dėjo 
jiems, kai aš būsiu nuo jų atsitraukęs” (Oz. 9, 
11—12).

Jeremijo pranašystėje (23, 2—10) ištremtie
ji į Babiloną žydai lyginami prie pintinės gerų 
fygų. O ką pasiliko namuose ir gyveno Aigipto 
žemėje, prilyginami prie blogu fygų, netikusiu 
valgymui.

Šv. Luko Evangelijoje prilyginimas apie be
vaisį fvgų medį puikiai atvaizduoja žydų tautos 
dvasinį nevaisingumą. Nors veltui užima žemė
je vietą ir ją išnaudoja, bet paliekamas ilges
niam laikui dėl išbandymo. Kristus dėjo visas 
pastangas, kad dangiškomis malonėmis apvai
sinti padžiūvusią Izraelio tautą. O kada neti
kėjimo audrų kai kurios šakos Izraelio tautos 
liko nulaužtos, tada pagonįs, anot šv. Povilo, 
tas laukinis alyvos medis, liko įdiegtas ir pasi 
darė šaknies ir alyvmedžio riebumo dalininku 
(Rym. 11, 17).

“Jos nulaužtos dėlei netikėjimo, tu gi stovi 
per tikėjimą. Nesididžiuok, bet bijokis. Nes jei 
Dievas nepasigailėjo prigimtų šakų,’gal kartais 
nepasigailės nei tavęs. Matyk tat Dievo genimą 
ir smarkumą: prieš tuos, kurie nupuolė, smar
kumą ; dėlei tavęs gi — Dievo gerumą, jei pasi- I 
likai gerume; nes kitaip ir m iškirstas būsi” 
(Rym. Įl, 20—22).

Kam gi nėra žinomas gerojo Mokytojo pa
sakytas prilyginimas apie gero ir blogo medžio 
vaisius?! “Argi kits renka vynuoges nuo erškė
čiu ar fygos nuo usnių? Taip, kiekvienas geras

' medis duoda geni vaisių, blogas gi medis duoda 
blogų vaisių. Geras medis negali duoti blogų į 

I vaisių, nė blogas medis gerų vaisių duoti. Kiek- 
; vienas medis, kurs neduodą geri] vaisių, bus iš
kirstas ir į ugnį įmestas. Taigi, jūs pažinsite 
juos ant jų vaisių” (Mat. 7,' 16—20).

Atsiminkite, kad ne kiekvienas išaugęs ir nu
nokęs vaisius yra sodinamas. Bet jis ir šiaip 
pasitarnauja aukštesni ai būtybei.

Bet jei kuriuos asmenis Gyvasis Dievas ir Ka 
ralius karalių išsirenka ir pakviečia savo kara
lystės įgaliotiniu (ambasadorių) ir jos liuosa 

: valia apsiima joms duotus kūdikius auklėti dėl 
dangaus, ’tuomet jau bitinai toje kilniausioje 
Dievo įstaigoje — šeimynoje reikia pildyti ne 
savo ale Dievo valią.

Taigi šeimyna — gyvybės medis. Tai visų 
■draugijų, tautų, pažangos ir eiviližacijos kam- 
I pinis akmuo. Tai šaltinis iš kurio upeliai teka 
‘jau tai džiaugsmo, jau tai nuliūdimo. Todėl šei
myna — tai medis arba gero arba pikto. Paim
kim, pavyzdžiui, tautą, kurioje didžiuma seimy- 

! nų jau turi užnuodytą protą 'ir sugedusią širdį. 
Duok jai kilniausius įstatymus, gtažiausis me
no kūrinius ir visus vėliausius ‘išradimus dėl 
jų patogumų, o visgi tauta pasiliks kaip tas su
puvęs, sutruhi jęs, kad ir gražiai padabintas, na
mas bei pabaltintas kapas, kuris iš oro pusės 
rodosi žmonėms labai gražus, viduje gi pilnas 

1 mirusiųjų kaulų ir visokių puvėsių.
Šeimyna tai medis įaugęs vienoje vietoje. 

(Svarbiausios šeimynos priedermės namuose. 
'“Mirsiu savo lizdelyje ir padauginsiu savo die
nas kaip palmė. Mano šaknis atidengia išilgai 

(vandens, ir rasa pasiliks ant mano sėklos. Ma
no garbė visuomet naujasis”/galėjo' pasakoti 
Jobas (29, 18—20). Kas gyvena vienybėje su 
Dievu, tas nepajudinamas, tas amžinai gyvena. 
Popiežius Pijus XI sako, kad “krikščionys tė
vai supras, kad jie yra pašaukti ne tik žmogaus

giminei žemėje platinti ir palaikyti..., bet duo
ti Bažnyčiai sūrių, pagimdyti piliečių draug su 
šventaisiais ir Dievo įnamių”.

Garsus rašytojas R. Maeder sako: “Vyro ir 
žmonos užimamoji vieta atpirkimo plane yra 
didelė paslaptis. Vyras per moterystę tampa 
lyg Kristumi, moteriškė lyg Bažnyčia. Dėl to 
šeimyna yra kaž kas šventa. Kiekviena be išim
ties krikščioniškoji šeimyna dėl savo vertybės 
ir uždavinių yra “Šventoji Šeimyna”.

“Žmogus ateina į pasaulį, kad vidiniai at- 
Įgimtų! Gema žmogus, kad būtų Dievo vaikas. 
Gamtinė gyvybė nėra savyje tikslas, bet virš- 
prigimtinio’gyvenimo pagrindas. Apie motiną, 
kuri, vaikui davusi gamtinę gyvybę, nesirūpina 
jo atgimimu, galima pasakyti, kad ji pagimdė 
žmogų be gyvybės. Krikščionė moteriškė tik ta
da yra motina pilna žodžio prasme kai auklėja 
Dievo vaiką, dangaus vaiką, Kūdikėlį Jėzų! 
Moteriškė turi būti panaši į Bažnyčią, t. y., bu

itį šventa motina ir auginti pilname šventume 
i Dievo vaikus!”

Čia jums gražų pavyzdį randu asmenyje Šv. 
Monikos. Davusi Augustinui gamtinę gyvybę 
nenurimo šventoji motina kol savo šventu gyve
nimu nepagimdė jo antrą kartą. Bet kaip tik 
sūnus užgimė viršpriglmtiniam gyvenimui, ta
da šv. Monika galėjo tarti: “Dabar, Viešpatie,

■ atleidi savo tarnaitę, kaip esi kalbėjęs, ramvbė- 
ije” (Luk. 2, 29).

Modemiškojo pagonizmo nuodai pasiekė gy-
■ vybės medžio — šeimynos šaknis, todėl ir visas 
medis liko užnuodytas. “Tautos miršta! Lopšių ; 
skaičius mažėja. Karstų skaičius auga. Žmonija 1 
eina prie mirties. 0 jos duobakasiai yra tie, ku-! 
fįedš pašaukimo tūri būti gyvybės davėjai”.

Šeimyna yra nevien gyvybės, bet ir mirties > 
i medis. Kada vyras nebėra panašus j Kristų, dl 
žmona į Bažnyčią, tada jiems galima pritaikin-! 

jti Šv. Rašto žodžius: “Aš žinau tavo darbus,'

Dabartiniu laiku Lietuvo
je vis daugiau pradedama 
domėtis jos santykiais su ki
tomis dviem Pabaltijos val
stybėmis. Visiems žinoma, 
kad Lietuvos vyriausybė ba
landžio pabaigoje Latvijai 
ir Estijai buvo pasiuntusi 
memorandumą artimesnio 
tarpusavio bendradarbhtri- 
mo ir Pabaltijo valstybių 
sąjungos sudarymo reikalu. 
Latvija ir Estija dabar į 
lai atsakydamos pilnai Lie
tuvos iškeltam klausimui 
pritarė. Paskutiniuoju lai
ku pranešama, kad Latvija 
tuo klausiniu kalbėtis i Kau 
ną žada atsiųsti žymų savo 
politikos vyrą, buvusį mini- 
steri pirmininką, o dabar 
jo pavaduotoją Skujenieką,

LDS. Kuopų
HARRISON-KEARNEY, N. J.
LDS. 15 kuopos susirinkimas į- 

vyks liepos 10 dieną, parapi
jos svetainėje, 6 Davis Ąve. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

o Estija deleguos užsienių 
viceministerį Laretėjų.

Lietuvoje visos srovės no< 
ri, kad susiartinimas visų 
trijų Pabaltijo valstybių ei
tų kuogriečiau ir gyvesnei 
forma, Mat dabar jau atėjot 3 
toks laikas, kad visoms ma
žesnėms valstybėms tenkaC 
grupuotis ir stiprintis prieš 
didžiuosius kaimynus. Tą 
mintį tuojau išskaitė vokie
čiai ir lenkai. Tai geriausiai 
patvirtina tas faktas, kad 
kai tik Lietuva Latvijai it 
Estijai įteikė savo pagarsė
jusį memorandumą, tai len
kai ir vokiečiai sujudo it 
pradėjo Lietuvos kaimynus 
kurstyti, kad prie jo nesidė- 
tų. Met lenkai ir vokiečiai 
gerai suprato, kad susidėju- 
sios trys Pabaltijos valsty
bės bus daug atsparesnės jų 
planuojamiems grobimams.

Todėl aišku, kad jų visi 
atkalbinėjimai ir darbai da
bar yra nukreipti tik į vie
ną tašką: silpninti ir skal
dyti Pabaltijos valstybes, 
kad jos jiasiliktų pakriku
sios ir kiekvienu metu pri
einamos kiekvieno kaimyno 
apetitams.

Tačiau latviai ir estai 
šiems lenki] ir vokiečių kuk- 
ždėjimams nelabai pasiduo
da. Ir jie sveikai galvodami 
supranta, kad vieni būdami 
savo didiesiems kaimynams 
mažai reiškia, gi būdamos 
visos trys Pabaltijo valsty
bės glaudžioje sąjungoje 
daug geriau atsispirs vi
siems kaimynų užsimoji
mams ir bus tarptautinėje 
politikoje savarankiškesnės. 
Netrukus teks pamatyti Lie
tuvos memorandumo vai
sius, kai į Kauną atvažiuos 
Latvijos ir Estijos įgalioti
niai. Šių įgaliotinių Lietu
voje jau laukiama tuojau- 
Manoma, kad per įvyksian
čius pasitarimus bus šis 
klausimas visapusiškai ap
svarstytas.

Taip pat visų šių trijų 
Pabaltijo valstybių visuomo 
nė įvyksiančiais pasitari
mais labai domisi. Ji imasi 
iniciatyvos, kad toki pasita
rimai galėti] sėkmingiau 
baigtis. Tas pats klausimas 
buvo svarstytas ir birželioi 
9—11. dienomis Kaune bu
vusiame lietuvių — latvių—- 
estu vienvbių kongrese. • 

"___________ Tsb.

Mokslas — galybė.

Susirinkimai
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite 
ir savo draugus prirašyti.

L0WELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį liepos 12-tą die
ną vakare. Ateikite visi. Gera 
proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos.

BROOKLYN, H. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks liepos 15 d., 6:30 
vai. v., Karalienės Angelų para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. NepamirSkite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų ,brąngios organizacijos

C. BROOKLYN, N- Y.
Liepos 15 d., tuoj po sumos )- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinki- 
mas. Taigi kviečiame visus narius

I

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvykį 

liepos 15 d., tuoj po 12 va
landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbių suma
nymų. Atsiveskite ir savo drau
gus (es) prirašyti.

_____ . i
PROVIDENCE, R. L

LDS. 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį liepos 15 
tuoj po sumos, bažnyti
nėj svetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautų ic 
užsimokėtų duokles. Parodykime 
gražų pavyzdį kitiems.

t

■ WE&TfTELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimai 

įvyks sekmadienį, liepos < 15į 
d.', tuoj po sumos, Šv. Kazimiera 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 

i kilnios organizacijos.
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Antradienis, Liepos 10 d., 1934.

Lietuvoje Nauja 
Vyriausybe

Birželio 12 d. vakare Lie- išrinktas Valstybės Tarybos 
tuvos Prezidentas pasirašė nariu, netrukus tapo jos Į 
aktą, kuriuo ligšiolinį pir-j prezidiumo nariu. 1919 mo- 
mininką Juozą Tūbelį pas-! tais Antaną Smetoną išrin- 
kyrė ir naujosios vyriausy
bės pirmininku ir patvirti
no jo pristatytą ministeriu 
sąrašą tokio sąstato: Minis- 
teris pirmininkas ir finansų 
ministeris Juozas Tūbelis, 
Krakto apsaugos ministeris 
generolas Petras Šniukšta, 
Žemės ūkio ministeris agr. 
Jonas Aleksa, Užsienių rei
kalų ministeris Stasys Lozo
raitis, Švietimo ministeris 
profesorius Juozas Tonkū
nas, Vidaus reikalų minis
teris pulkininkas Steponas 
Rusteika, Susisiekimo mini
steris inžinierius Jokūbas 
Stanišauskas ir Teisingumo 
ministeris advokatas Stasys 
Šilingas.

Be to tą pačią dieną Pre
zidentas nauju Valstybės 
kontrolierium paskyrė lig
šiolinį švietimo ministerį 
inžinierių Konstantiną Ša- 
kenį.

Birželio 13 d. naujoji vy
riausybė prisistatė Prezi
dentui.'

kųs pirmuoju Lietuvos Pre
zidentu, Stasys šilingas ta
po Valstybės Tarybos pir
mininku. Tarp kitų, jis yra 
pasirašęs Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo ak
tą. Vėliau, nenutraukdamas 
santykių su visuomenės dar
bu, Kaune vertėsi advokatū
ra, o 1927 metais buvo pas
kirtas teisingumo ministe
riu. Įsteigus dabartine Vals
tybės tarybą, Stasys Šilin
gas buvo paskirtas jos pir
mininku ir tose pareigose 
išbuvo ligi paskiriant, dabar 
ministeriu.

Floridos valstybės gyventojai džiaugiasi, kad jiems sekasi kovoti su krizių. Apie 
tai jie nori pareikšti svečiams, kurie atvažiuoja iš kitų valstybių. Čia parodomas 
naujas reklamos būdas.

RM*..

Aukštuo- 
mokslus 

žemės ū- 
1918 me-

sugrįžo į Lietuvą ir 
partizanas kovojo

i

Advokatas Stasys Šilingas 

gimė 1885 m. lapkričio 11 d. 
Vilniuje. Aukštuosius teisės 
mokslus išėjo dar prieš ka
rą Maskvos universitete. 
Prieš Didįjį karą ir karo 
metu jis daug dirbo Lietu
vos nepriklausomybei atgau 
ti, dažnai dalyvaudavo įvai
riose lietuvių konferencijo
se, suvažiavimuose jiems va
dovaudamas. 1918 metais su 
grižo į Vilnių, buvo tuojau

Profesorius Juozas Ton

kūnas gimė 1894 m. kovo 31 
d. Biržų apskr., Pasvalio v. 
Stačiūnų kaime, 
sius agronomijos 
jis išėjo Maskvos 
kio akademijoje, 
tais, 
kaipo
fronte už Lietuvos nepri
klausomybę. Kovoms apri
mus, perėjo į žemės ūkio 
ministeriją, kur ėjo gana 
aukštas pareigas, daug dirb
damas vykdant žemės refor
mą. Kurį laiką buvo Lietu
vos universitete profeso
rium, vėliau rektorium ir 
tose pareigose buvo ligi pas
kiriant švietimo ministeriu.

Generolas Petras Šniukš

ta,'gimė 1877 m. lapkričio 12 
d. Raseinių apskr. Šiluvos 
vals., Zopelskių vienk. 1903 
metais baigęs aukštuosius 
teisių mokslus, ilgai advoka
tavo ir dirbo Mintaujos tei
sme. Prieš karą ir karo me
tu dalyvavo lietuvių visuo-

f
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ŠARLATANAI BEI APGA
VIKAI

Rašo Dr. P. Z Ząlaloris,

Ligonis, išgirdęs tokius 
žodžius nuo šarlatanų, kuo-

greičiausiai kreipiasi prie 
lietuvio gydytojo ir prašo 
jo, kad. jis jį gelbėtų. Ligo
nis lyg teisindamasis nedrą
siai pradeda aiškintis gydy
tojui, kad jis netyčia pate
kęs į šarlatanų rankas, visa) 
nieko apie juos nežinoda-

meniniame darbe ir rašė lai
kraščiuose. 1918 metais grį
žo į Vilnių, kur buvo teisė
ju, o 1919 metų pradžioj sa
vanoriu stojo į vos besiku
riančią Lietuvos kariuome
nę. Tuojau buvo paskirtas 
kariuomenės teismo pirmi
ninku, 1925 metais pakeltas 
generolu ir tose pareigose 
išbuvo ligi šio laiko.

Inžinierius Jokūbas Sta- 

nisauskas gimė 1892 m. Tau 
ragės apskr., Švėkšnos vals., 
Paslužnių kaime. 1917 me
tais baigė Maskvos inžineri
jos geodezininkų institutą. 
Kurį laiką tarnavo Rusijos 
įstaigose. 1920 met. sugrįžo 
į Lietuvą, ilgesnį laiką buvo 
žemės ūkio ministerijos di
rektorium, o paskutiniuoju 
laiku buvo Kėdainių auks-

tesniosios kultūrtechn i k ų 
mokyklos direktorium.

Stasys Lozoraitis gimė 
1898 metais Kaune, kur jo 
tėvas buvo žymiu advokatu 
ir dideliu lietuvių visuome
nės veikėju. Aukštuosius 
teisės mokslus jis išėjo Ber
lyno universitete. 1918 me
tais sugrįžęs iš Rusijos, ku
rį laiką tarnavo vidaus rei
kalų ministerijoje, ministe
riu kabinete, paskiau buvo 
Lietuvos pasiuntinybės se
kretorium Berhme, atstovv- 
bės patarėju prie Vatikano. 
Nuo 1932 m. ligi šio laiko 
buvo Lietuvos užsienių rei
kalų ministerijos politikos 
departamento direktorium 
ir ėjo tos pačios ministerijbs 
viceministerio pareigas.

Tsr>.
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mas; ir tik dabar jam paai
škėję, kad tokie šarlatanai 
iš jo visus dolerius priga- 
vingu būdu išviliojo, priža
dėdami jį pilnai išgydyti, 
Tai taip ligonis teisinasi gy
dytojui. Ir tik dabar toks 
ligonis prisipažįsta gydyto
jui, kad jis padaręs didelę 
klaidą eidamas prie šarlata
nų ir tuo būdu prisidaręs 
nemažai sau žalos, nes toks 
jų raugalas ne -tik kad nie
ko jam negelbėjo, bet dar jį 
padarė didesniu ligoniu.

Be to, tokie šarlatanai iš
vilioję iš jo visus jo dole
rius, kitais žodžiais, jie pa
darę jį “broke”, ir dar taip 
“broke”, kad nebelikę nei 
vieno dolerio gyduolėms nu
sipirkti bei gydytojui už jo 
teisingą gydymą užsimokėti.

Gydytojas, matydamas ne
laimingą ligonį blogoje pa
dėtyje, pasauli jo ir sutei
kia jam reikalingą medika- 
lę pagelbą. Pagaliau gydy
tojas duoda ligoniui teisin-j 
gus patarimus kasi ink jo li
gos bei jos gydymo.

J ei gydytojui negalima j 
kai kurio ligonio gydyti, tai 
jis pataria tokiam ligoniui

kad turi vardą, buk tu gyvas esąs, ir esi numi
ręs” (Apr. 3, 1). Tokiems būtinai reikalingas 
atgimimas, grįžimas prie Dievo. “Kad bet ku
riam daiktui sugrąžinti jo pirmykštį ir jo pri
gimtą atatinkantį stovi, jei tas daiktas yra iš te 
stovio iškrypęs, reikalinga yra grąžinti prie 
dieviškosios idėjos (kaip moko Angeliškasis 
Daktaras), kuri yra kiekvieno teisumo pavvz- 
dis... Todėl, siekiant grąžinti moterystėje nor
malinę tvarką, reikia, kad visi įsigilintų į die
viškąją mintį ir stengtųsi prie jos prisitaikin
ti” (Casti con.).

Kiekvieno atsinaujinimo norma yra dieviš
koji mintis apie žmogų. Vyras turi būti tuo. 
kuo Dievas nori kad būtų. Žmona turi būti tuo. 
kuo Dievas nori, kad būtų. Žmona turi būti tuo, 
sios minties apie vyrą ir žmoną, visi suklydę 
turi susirasti kelią, puolę — pakilti, susitepę — 
nusivalyti, sugedę — atsinaujinti’.

Kaip tas padaryti, nušviesiu pavyzdžiu. Per 
didžiuosius krikščionių persekiojimus Anname I 
1861 metais Bagione buvo suimta 25 šeimynos 
ir teisiamos už Kristaus mokslo išpažinimą. Po 
žiaurių kankinimų, mandarinas paėmė kryžių. į 
numetė jį kankinių priešakyje ir tarė: “Sutry- 

i pkite šitą kryžių, ir aš jus paleisiu”. Visi kan
kinamieji atsakė: “Ne, mes niekada to nedary
sime!” Moterų ir mergaičių akivaizdoje visi vy- Į 
rai buvo žiauriai nukankinti. Nebepakęsdamos Į 
baisaus reginio, motėrys susispietė į krūvelę, ir ■ 
paslėpę akis, skausmingai klykdamos. Mandari
nas liepė budeliams išdrasryti moterų krūvą. 
Visur talkšojo kankinių išlietas kraujas. “Su
trypkite kryžių, nes kitaip ir jus laukia tas pats 
likimas”, vėl kreipėsi mandarinas į moteris ii* 
mergaites. Keturios moterys išsiskiria iš būrio, 
ir, brisdamos per krikščionių kraują, artinasi 
prie kryžiaus. Jas paseka ir viena jaunuolė. Po ru reikalingas radikalis kraujo atnaujinimas 
trumpo s vyravimo visos penkios ima try pti kry- mūsų prigimtyje, atsiminkime, kad Kristus yra 
žiu. Likusios moterys puola ant kelių ir prade- .. .
da balsiai šaukti: O Dieve, atleisk‘joms!” Stai-joms

ga pašoksta nuo žemės viena apysenė moteriškė 
ir bėga prie parsidavėlių, šaukdama: “O, mano 
dukrele, ką tu padarei?!” Jaunuolė puola į mo
tinos glėbį. Paskum pakelia kryžių nuo žemės 
ir šaukia savo suvedžiotojoms: “Jūs mane su- 
gundėte, dabar sekite mane atgailos keliu!” Vi
sos penkios nusidėjėlės eina prie mandarino ir 
prašosi kankinamos. Reginys sujaudina pago
nių minią. Visi pradeda šaukti: “Garbė krik
ščionėms moterims!” ir reikalauja visas suim
tąsias "krikščiones moteris paleisti. “Garbė krik
ščionėms moterims!” kalba prasišalindamas 
mandarinas ir skirstydamasi pagonių minia. Ar 
šis‘reginys negali būti Sąjungiečių paveikslas?

Šėtono karalijos pulkų kareiviai duoda įsa
kymus žmonėms mindžioti kryžių. Motina Baž
nyčia tyliai verkia matydama žūvančius savo 
vaikelius. Jai gaila krinkančių šeimynų. “Ką 
mes turime daryti” (Apd. 2. 37), pasigirsta 
minioje moterų balsai. “Spieskitės po mano vė
liava į krūvą”, maldauja Motina Bažnyčia, “j~ 
gelbėkite viena kitą.”...

Taip, vienybėje galybė! Viena viela mažai I tymui, ne amžinųjų tiesų įgytendinimųi. betjš-

Dievo* Kaip dažnus ir širdingi mūsų pasikalbė
jimai su Dievu?

Sename Įstatyme Dievas pasirodydavo žmo
nėms angelų paveikiuose; Naujame Įstatyme 

(Kristus dažnai pasirodo vargšų rūbuose. Kaip 
daug mes susirūpinę vargšais šelpimo reikalais ?

Sąjunga rūpinasi narių pinigine pašalpa.
i Gražus tai daiktas, Bet ar sielos reikalai nėra 
brangesni už kūno reikalus? Dvasios ligonių 
sutinkame ant kiekvieno žinksnio. O moteriškė 
didelė jėga. Jei ji tikrai protinga ir dievota, ji 
stebuklingas misijonierius. Ji gydo ir kūno ir 
sielos žaizdas. Ji kalba tylėjimu, įtikina be gin
čų, nugali priešus nesužeidus. Bet jeigu trūksta 
jai dovanų Dvasios Šventosios, jei moteriškė 
nėra gyvas Bažnyčios paveikslas bei dorovės 
bokštas, tada ji patampa kariktūra, baisia mi
na, žmonijos maras. Tai šeimyna, tai medis ži
nojimo gero ir pikto.

Moters įgimtoji silpnybė — pavydas labai 
lr,stelbia josios talentus. Daug brangaus laiko 

■lengvapėdiškai praleidžiama ne gabumų išvvs-

i

kreiptis į teisingesnes klini
kas bei ligonines, kur to
kiam ligoniui suteikiama rei 
kalinga medikalė pagalba už 
prieinamą mokestį. z •

Susirgus kokia nors liga 
yra didelis pavojus kreip
tis, prie šarlatanų bei “blo- 
ferių”, nes stebuklingi bei 
apgavingi jų prižadėjimai 
ligonį pilnai ir greitai išgy
dyti vra niekas kitas, kaip 

| tik tuščias burbulas. Jų ga
rantavimai padaryti ligonj 
sveiku vra grynas “humbu- 
gas”; todėl jų gražiems žo- 

I džiams bei skelbimams nie
kuomet negalima tikėti. Ši
taip, sąžiningas gydytojas 
panašių prižadėjimų niekuo 

! met ligoniui neduos, nes jo 
sąžinė bei etika jam tatai 
daryti neleis.

Taigi, nežiūrint koka liga 
ligonis nesirgtų, jis visuo
met privalo kreiptis prie pa 
tyrusio gydytojo, nes sąži
ningas gydytojas visuomet 
pirmiausiai ligonį nuodug
niai išegzaminuos ir suradęs 

i jo ligą patars jam kas rei
kia daryti.

Jei gydytojas suras, kad 
ligoniui reikia operacijos,' 
tai jis patars jam eiti į ligo- į 
ninę ir pasiduoti operacijai, i 
o jei operacijos nereikia, taiĮ 
jis patars jam kokiais vais- ; 
tais gvdvtis.

Į - ’
Be to, jeigu liga būtų ne

aiški, sunkiai suprantama, 
tai patyręs gydytojas tuo
jau tokį ligonį pasiųs į Ren- 
geno paveikslų departamen-1 
tą, kad ten .jam būtų nu
traukta Rentgeno paveiks
lai. Gi gydytojas turėdamas 
tokus paveikslus jau leng- 
vau galės nustatyti ligos dį- 
jagnozę ir suprantama, tuo
met jis suteiks geresnę pa
galbą ligoniui.

Baigdamas, noriu paste
bėti, kad šarlataniškos bon- 
kos pagalba atgauti sveika
tos niekad negalima. Žmo 
nes kreipdamies prie šarla 
tanų ne ven tik ką savo ligą 
užilgna, bet dar savo kiše
nes ištuština. '

&

ŠIŲ METU MASS. VALS 
‘ TYBĖS RINKIMAI
Šių metų Massachusetts 

valstybės rinkiniai bus gan 
įdomūs. Seniau kiekvienos 
partijos kandidatus nusta
tydavo partijos delegatai 
tam tikruose seimuose. Toks 
kandidatų nustatymas suda
rė daug nepasitenkinimo pi
liečių tarpe, nes davė pro
gos keliems partijos lyde
riams išstatyti savo kandi
datus neatsižvelgiant į pa
prastų piliečių interesus.

Keli metai atgal buvo iš
leistas įstatymas einant ku
riuo -partijų kandidatai nu
statomi prieš rinkiminiuose 
balsavimuose. Tuo būdu ir
gi nevisi buvo patenkinti.

Pereitais metais buvo pri
imtas įstatymas, kuris vėl 
grąžino partijų atstovų sei
mus. Tie seimai turi nusta
tyti partijos kandidatus į 
valstybines vietas, bet buvo 

‘ palikta ir prieš rinkiminiai 
balsavimai.

Šiai metais birželio mėne
syje, Woreesteryje įvyko 

Į Respublikonų ir Demokratų 
; seimai. Respublikonai su- 
; tartinai nustatė savo kandi- 
datus su Gaspar Bacon kan
didatu į Gubernatoriaus vie
tą.

Demokratų seime nebuvo 
to sutarimo, nes James M. 
Curlev, tris kart buvęs. Bos
tono miesto mayoru ir didis 

'prezidento Roosevelto sali
ninkas statė savo kandida
tūrą į Gubernatorius.

Seime, lyderiams pasise
kė vieton Curlev kandidatu 
išrinkti generolą Cole. Cur- 
ley, žinodamas, kad seimo 
kandidato nustatymas turi 
būti ratifikuotas priešrinki
miniuose balsavimuose, nu
tarė kreiptis į piliečius ir 
statyti savo kandidatūrą 
kartu su generolo Cole, kad 
patys piliečiai, Demokratų 
partijos nariai, nurodytų, 
kurio judviejų kandidatūrą 
jie nori palaikyti.

• Tad prasidėjo arsi kova 
kuri tęsis iki rugsėjo 20 d., 
kada įvyks priešrinkiminiai 
balsavimai. Kuris judviejų 
laimės demokratų kandida
tūrą į valstybės gubernato
rius? :-r

oriniam puošimuisi, kritikavimams ir, šv. Po
vilo žodžiais tariant, kūno pageidavimams, akių 
pageidimams ir gyvenimo puikybei. Neginčija
me, reikia branginti natūralines dovanas ir jų 
įgvjimui priemones. Bet jei šeimynos nepavel
dės viršgamtinių gerybių bei dvasinės kultūros, 
tada gyvenimas pasiliks bergždžias, kaip anas

reiškia. Sudėk jų daug į vieną, o koki tai jėga! 
Vienas vandens lašas neparodo savo reikšmės. 
Kada daugelis lašų sudaro upelį, gi upeliai di
džiulę upę, tada šioji ant savo pečių išlaiko 
sunkiausius laivus. “Kame du ar trys susirin
kę mano vardu, ten aš esu jų tarpe” (Mat. 18, 
20), sako galybių Viešpats.

Ką mes darome? Kar link mes einame? Ko- padžiūvęs fyg, medis. Aukščiau-
kias priemones vartojame siekimai savo tiks- \ S’°Į° ^Viešpaties paveikslas ir panašumas žmo- 
lo? Ar mes turime šeimotyros kursus gvildeni
mui dorovinių ir dvasinių klausimų? Gyvybės 
medis Edene vaizdavo Eucharistiją. Pirmųjų 
amžių krikščionys, užgimę Kristuje, vienybėje 
su Kristumi, atnaujino pasaulį. Jeigu mums y-

prigimties atnaujintojas.
Malda yra minties ir širdies pakėlimas prie

jguje liks sųbiaurintas kaip Sodomoje ir visa 
žmonija gali atsidurti Mirusiųjų juroje.

Tad budėkime ir melskimės, melskimės ir 
Įdirbkime! Būkime didžiatikiai ir nebijokime, 
j Branginkime ir saugokime savo gyvybę. Rūpin- 
(kimės, kad šeimyna, kaipo dieviškoji įstaiga, 
į neišsižadėtų Dievo valdžios ir, paties Dievo pri- 
į rengtame darže, būtų žmonijos gyvybės medžiu, 
[ntedžiu viso gero.

I

P-lė Cleta Moody, 16 metų 
amžiaus, Kentuckv valsty
bės aukštesniosios mokyklos 
mokinė laimėjo pirmą vietą-p 
metiniuose kvotimuose aug- 
štesnių mokyklų mokinių 
konteste ir kaipo dovaną 
apmokamą kelionę į Europą 
ir atgal.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau.

x Fenelon.A_______ Lj___
* Vyrai — Atyda!

štai yra specialis pranešimas 
bus {domus kiekvienam vyrui, 
pasiekė “viduramži” ir jaučia
lingumę tam tikro gaivinančio TONI- 
KO. Kad suteikti galintame tūks
tančiams, kurie dėl kokios nors prie
žasties atidėlioja užaisakvti.

.kuris 
kuris 

reika-

Nuga-Tone
tiesiog nuo distrlbutorhj. š( Gydyto
jaus preskrlpctja dabar parduodama 
visose vaistynyčiose. Vienas Doleri* 
už mėnesio treatmentg — bukite sa
vimi gaukite buteli Šiandien — ga
rantuotas. z

0

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

Fricai?” 
turi atostogas,

“Ko tu verki, 
“Mano broliai 
aš neturiu”.
“Kaip tai?”
“Aš dar nelankau mokyklos”. 

(“Lustige Kolner Zeitung”). .

Čigone: “Aš įspėsiu tamstos 
laimę, pone’’. •

“Kiek?” .

“Du šilingai šeši pensai”. 
“Taip”. “Glasgov News”).

Pirkėjas (pirkdamas šunį): 
“Tamsta negerai atrodai”. 
“Ne, aš kų tik buvau be sąmo

nės aštuonias valandas”.
“Vaje. Kas gi atsitiko?”. 
“Nieko — aš tik miegojau”. . 

(“Pele Mele”, Paris).



♦

Antradienis, Liepos 10 d., 1934.

Marianapolio Kolegija
Seniaiu Amerikos lietuviai savo aukštųjų mokyklų 

neturėjo. Po didžiojo karo mūsų visuomenės vadai susi
rūpino aukštosios mokyklos steigimu. Tasai sunkus, dar- 
bar buvo pavestas Tėvams Marijonams.

Pirmutiniai žingsniai padaryti 1925 metais. Atvykęs 
į Ameriką Arkivyskupas Jurgis Matulevičius užgyrė 
pradėtąjį darbą ir formaliai įsteigė Amerikos Lietuvių 
Kolegiją Hinsdale, Ulinois, 1926 metais. Mokykla augo. 
Esamosios patalpos pasirodė esončios permažos. Nutarta 
įgyli nauja vieta kolegijai.

Kolegijos Rėmėjų parama davė Tėvams Marijonams 
galimybės nupirkti naujus, erdvus ir puikius kolegijos 
rūmus Thompson, Conn. Čia perkelta Hinsdalle, III. bu
vusi aukštoji mokykla. Jo Ekscelencija Vyskupas Būčys 
naują kolegiją pašventė Švenč. Panelės Marijos garbei 
8 d. rugsėjo 1931 metuose. Mokyklai pasiekus atitinka
mos aukštumos, Švenč. Panelės Marijos high school ir ko
legija įkorporuota 9 dš birželio 1933 Connecticut valsty
bės legislatūroje vienu vardu MARIANAPOLIS. ~

KOLEGIJOS PASAULĖŽIŪRA
Kolegijos vadovybės pasaulėžiūra yra štai kokia: au

klėti lietuvių tėvų sūnus tikybiniai~~tautinėje dvasiosje, 
kad jie paliktų gilaus tikėjimo' ir aukštos dorovės jau
nuoliai, mylintieji savo tautą ir tėvų kalbą, ir būtų sąmo
ningi Jungtinių Amerikos Valstybių piliečiai.

MOKSLO SANTVARKA
Marianapolio kolegija turi aštuonių metų kursą — 

keturi metai high school ir keturi metai kolegijos, pada
linti į dvi kiypti: klasinę ir prigimties mokslų.

Dėstomieji dalykai anglų ir lietuvių kalbomis. Ame
rikos lietuvis jaunuolis turi šias dvi kalbas tinkamai mo
kėti, nes jam ateityje teks dirbti dvilypėje visuomenėje 
— anglų kalba Kalbančioje ir lietuviškoje, savoje tautoje,

Smulkesnių žinių galima rasti kolegijos metraštyje 
arba kataloge, kurį galima gauti Kolegijos raštinėje, 
kreipiantis šiuo antrašu: Marianapolis College, Thomp
son, Conn.
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REIKALAVIMAI
Į Marianapolio high shcool priimami visi lietuviai 

bernaičiai, baigusieji pradinę mokyklą. I kolegiją prii
mami lietuviai bernaičiai, baigusieji high school.

Reikšdami noro įstoti į Marianapolio aukštąją mo
kyklą, jaunuoliai turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. Tėvą sutikimą, leidžiant savo sūnų eiti aukštuosius 
mokslus, ir pasižadėjimą jį pilnai aprūpinti.

2. Gerb. Kunigo Klebono arba kurio nors Dvasios 
Vado rekomendaciją.

3. Baigtųjų mokslų pažymius ar diplomą.
4. Krikšto metrikus.
5. Gydytojo sveikatos paliudymą.

MOKESTIS
Mokslo metai prasideda paprastai 6 d. rugsėjo ir bai

giasi viduryj birželio mėnesio. Už šių mokslo metų jau
nuolio maistą reikia sumokėti $250.00 Šioje sumoje įskai
toma ne tiktai maistas, bet taipgi kambarys, šviesa, šili
ma, guolis, skalbimas. Už mokslą metams reikia mokėti 
$50.00

Mokestis sumokama ratomis po šimtą dolerių 1. pra
džioje, 2. Kalėdoms ir 3. Velykoms. Reikia primokėti 
(kas nori tuomi naudotis) po $5.00 — 1. už vadovėlių- 
knygų nuomavimą, 2. už muzikos instrumento naudojimą 
(jeigu neturi savo) ir 3. sporto mokestį.

Neturtingiems bet aukštos vertės jaunuoliams Kole
gijos Vadovybė teikia lengvatų, paliuosuodama dalinai 
nuo mokesčių iš esamojo stipendijų kapitalo nuošimčių.

ŽODIS TĖVAMS
Lietuviai Tėvai, norintieji leisti savo sūnus į aukš

tesnę mokyklą — high shcool ar kolegiją — leiskite juos 
į savą lietuvišką mokyklą, kuri išauklės Jūsų sūnus tik
rais lietuviais katalikais, kurie atneš Jums jūsų senatvė
je džiaugsmo, bus naudingi savo lietuvių tautai ir savo 
dorovingu gyvenimu teiks garbės Viešpačiui Dievui.

ŽODIS MOKSLEIVIAMS
Jaunuoli, ieškai aukštesnės mokyklos, kuri galėtų 

patenkinti tavo jaunų dienų svajones — gyvenimo per
spektyvas, kurioje galėtum pasiruošti tinkamai gyveni
mui ateityje, nežiūrint' kurioje srityje Tau teks darbuotis 
— biznyje, profesijoje ar pašaukime, rinkis savą lietuviš
ką katalikišką naokvklą. Toji mokykla yra MARIANA- 
POLIS.

I

I

ŽODIS LIETUVIAMS
Amerikos Lietuvi, jauti ir žinai, kad Marianapolio 

Kolegija yra mūsų išeivijos grožis ir pasididžiavimas. 
Marianairolis yra mūsų Amerikos lietuvių garbė. Maria
napolis yra mūsų Amerikos lietuvių švyturys ir apdrau
dos laidas ateičiai.

Remk tą vienintelę aukštesnę lietuvięką mokyklą. 
Josios pilnas išsivystymas nuo Tavęs priklauso. Remsi — 
jinai augs, bujos ir nes šviesesnę ateitį i mūsai Amerikos 
lietuvių buitį.

Kaip paremti ? — Tapk Kolegijos Rėmėjų organiza
cijos narni. r '
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už 12.305.900 litų, o iš užsie
nių į Lietuvą įvežta už 13.- 
375.600 litų. Tuo būdu šie
metinis gegužės mėnesio Lie 
tuvos prekybos balansas su 
užsieniais siekia apie vieną 
milijoną litų pasyvn. Per 
pirmuosius penkis šių metų 
mėnesius Lietuvą įvairių 
prekių į užsienius išvežė už 
62.614.000 litų (pernai per 
tą patį laiką už 59.522.000 
litų), o iš užsienių įvežė už 
58.767.200 litų (pernai už 
56.636.800 lt.). Taigi šiemet 
Lietuvos su užsieniais pre
kybos balansas aktyvus apie 
4 milijonus litų.

jos ir apie 10.000 suplauku
si žmonių minia. Patį pa
minklą atidengė ir Šakių 
Naumiesčius Kudirkos Nau
miesčio vaidą suteikė Lietu
vos prezidentas. Paminklą 
pašventino Vilkaviškio vys
kupas Reinys. Po to, buvo 
Prezidento, Kudirkos drau
gų kalbos apie tą Didi j į Lie
tuvį, pamaldos ir pamoks
las. Be to, jo garbei buvo 
paradas, dainų ir sporto 
šventės. Tokios iškilmės bet 
kuriame Lietuvos provinci
jos mieste vargu ar kada y- 
ra buvę.

>•

Kapitonas George E. Pond, dešinėje ir leitenantas Cesa- 
re Sabell'i, šių metų pirmieji lakūnai skristi per Atlanto 
vandenyną, pasikėlė New Yorke lėkti į Romą be sustoji
mo, bet motorui sugedus turėjo nusileisti Irlandijoje. Jų 
orlaivis Leonardo da Vinci parodomas paveiksle.

KOLEGIJOS RĖMĖJAJ . $
Kokių esama rėmėjų? — Rėmėjai yra trejopos rū

šies:‘paprastieji, amžinieji ir garbės rėmėjai.
Paprastieji rėmėjai yra tie, kurie aukoja kas metai 

po $3. Amžinieji rėmėjai yra tie, kurie suteikia auką 
$50. Garbės rėmėjai yra tie, kurie kartu ar dalinai auko
ja $100.

Ką rėmėjai gauna? — Kiekvienas rėmėjas gauna: 
1. vienintelį Amerikoje leidžiamą tikybini savaitraštį 
“Laivą”. '♦

2. Už visus rėmėjus laikomos metuose dvejos šv. mi
šios.

3. Rėmėjui mirus, atlaikomos už jį dvejos šv. mišios.
4. Kiekvienas rėmėjas turi dalyvumo visuose vienuo

lijos dvasinėse malonėse: maldose ir geruose darbuose.
5. Amžinieji ir garbės rėmėjai gauna atatinkamą di

plomą.
Kai}) prisirašyti? — Pasiųsk savo |ardą,; pavardę, 

antrašą ir auką šiuo antrašu: Kolegijos Rėmėjai, Ma/ria- 
napolis, Thompson, Conn.
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Lietuva savo politikiško- 
sios geogafijos padėtimi y- 
ra lyg koks tiltas tarp Rytų i 
ir Vakarų Didžiųjų Euro
pos valstybių. Lietuva yra . 
lyg siena, per kurią Sovietų 
Rusijos komunizmas iiL Vo- 
kietijos hitlerizmas negali 
betarpiškai susijungti. O tai 
labai svarbu toms valsty
bėms. kurios dabar yra suin
teresuotos Vokietijos sieki
mais.

Pirmoje eilėje tai svarbu 
Prancūzijai, kuri su Vokie
tija dar nuo Didžiojo karo 
laikų turi nebaigtų sąskaitų 
Tiek vokiečiai, tiek prancū
zai skaito, kad Saaro ir Ru- 
hro kraštai ir jų likimas dar 
nėra galutinai išspręstas.

Toksai didžiųjų valstybių 
ginčas yra labai svarbu Lie
tuvai, kuriai iš Vokietijos 
pusės gręsia pavojus dėl 
Klaipėdos, o lenkai dar nuo 
1920 metų turi pagrobę Vil
niaus kraštą. Kol Vokietija 
su Prancūzija ir kitomis di
džiomis valstybėmis ginčija
si dėl tam tikrų sryčių, tol 
ir Lietuvai dėl Klaipėdos y- 
ra mažesnis pavojus. Vargu 
ar dabar Vokietija drįstų 
atplėšti Klaipėdą nuo Lie
tuvos.

Kaip žinome, prieš kurį 
laiką Lenkijoje viešėjo 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministeris Barthou. Var
šuvoje su Pilsudskiu ir So
vietų Rusija yra suintere
suotos Baltijos valstybėmis, 
o ypatingai Lietuva. Esą, 
Baltijos valstybių nepriklau 

'somybė y ta Prancūzijos nž- 
3 y* •T ’

Lietuvos 
sienių politikos direktyva. 
Toji direktyva, ątseit Balti
jos valstybės, kaip tik ir su
jungia Maskvą su Paryžiu
mi. Nežiūrint, kas Prancū
zijoje būtų užsienių reikalų 
ministerių, Lietuva ten da
bartiniu laiku visados ras 
sau palankumo. Prancūzija 
ir Sovietų Rusija taip pat 
yra neaklos ir nelabai tiki, 
ką šiuo metu vokiečiai J r 
lenkai kalba apie Baltijos 
valstybių ateitį. Todėl Pran 
cūzija ir Sovietų Rusija da
bar ir remia viską, visas pa
stangas, kurios tik gali iš
laikyti dabartinę Baltijos 
valstybių padėtį.

Gal būt, kad šis Prancū
zų interesas remiasi tuo, 
kad jie stengiasi sugrupuo
ti visas Europos valstybės 
visai nesiekdami vaidihti 
vadovaujamą rolę, bet siek
dami talkos įsų tų valstybių, 
kurioms tik rūpi jų nepri
klausomybė ir saugąumas, o 
ne svetimų žemių grobimas. 
Prancūzams rūpi netiktai 
savo, bet ir visų tautų sau
gumas, kuriam dabar suda
ro pavojų vokiečių ginklavi- 
masis, nes vokiečiams karas 
tai yra tautinė pramonė.

Sovietų Rusija taip pat 
supranta, kad Baltijos vals
tybių nepriklausomybė yra 
labai svarbi išlaikyti dabar
tinę Europos žemyno lygs
varą. Dėl to šios abi valsty
bes ir stengiasi tiek Lietu
vą, tiek kitas Baltijos vals
tybes pasaugoti nuo Vokie
čių ir lenkų siekių.

Tsb. 
fe i •

— Šiomis dienomis Kau
ne susidarė iš įvairių visuo
menės veikėjų tam tikra 
draugija, kurios tikslas Kau 
ne pastatyti Lietuvos atgi
mimo patriarchui daktarui 
Jonui Basanavičiui didelį 
paminklą. Ta draugija jau 
atitinkamu Lietuvos ištaigu 
įregistruota. Ji nutarė l ink
ti aukas ir Basanavičiui pa
minklą pastatyti Kauno ge
ležinkelių stoties aikštėje. 
Ligi šio laiko Kaune vra tik 
maža Basanavičiaus stovy- 
lėlė Karo muziejaus sodely
je. Lietuvos visuomenė šios 
draugijos sumanymą labai 
palankiai sutiko ir žada au
komis jos darbus paremti.

— Lietuvos vidaus reika
lų ministerija, norėdama su
daryti lengvatų atvykstan - 
tiems į Lietuvą Amerikos 
Jungtinių Valstybių turis
tams, kreipėsi į užsienių rei
kalų ministeriją, kuri para
gino Lietuvos konsulus A- 
merikos valstybėse, kad jie 
duodam daugkaa-tines vizas 
Amerikos piliečiams pridėtų 
prierašą, jog ta viza dunda 
teisę gyventi be atskiro lei
dimo tol, kol ji galioja. Be 
to, atvykstančius iš Ameri
kos piliečius įspėjama, kad 
jie Lietuvoje lie mokesčio su 
užsienio pasais gali gyventi 
3 mėnesius nuo sienos per
žengimo dienos. Tačiau, gy
vendami ilgiau, kaip 3 mė
nesius, turi užeiti pas kurį 
nors apskrities viršininką, 
arba Klaipėdos krašto bu 
bematūron ir
priklausomą užsienio paso 
mokestį. Tsb.

užsimokėti

VISA LIETUVA PAGERBĖ 
DAKTARĄ VINCĄ

KUDIRKA
visoje

iš 
ir

— Šių metų gegužės mė
nesį iš Ljctuvoe į užsienius

Birželio 10 dieną 
Lietuvoje buvo labai iškil
mingai pagerbtas Lietuvoj 
atgimimo pranašus ir Tau-, 
tos himno autorius dr. Vin
cas Kudirką. Visur buvo 
surengtos didžiules šventės 
su pamaldomis, prakalbo
mis, paskaitomis, jo kūrinių 
skaitymu, eilėraščių dekla
mavimu, vaidinimais ir t t.

Tačiau įspūdingiausi a i 
dr. Vincą Kudirką pagerbė 
Šakių Naumiestis. Ten buvo 
atidengtas naujai pastatytas 
kapitališkas dr. Vincui Ku
dirkai paminklas. Paminklo 
atidengimo iškilmėse daly
vavo Lietuvos Dvasiškija, 
Prezidentas Antanas Sme
tona, beveik visi ministerial, 
seni Kudirkos draugai — 
bendradarbiai, aušrininkai, 
varpininkai, studentų kor
poracijos, daugelio apskri
čių įvairiausios organizacl-

š- * .*4 //ir * X c- i • .s*’ i • - s
f a’L . Z . t J

Ne vienas keliaudamas 
Kupiškio į Vabalninkus 
tik pravažiavęs Salamiesti, 
nusistebi didžiuliais buvusio 
magazyno griuvėsiais. Dau
gelis dar pastebi didelį* bal
tą namą netoli tų griuvėsių, 
tik nevisi pastebi, kad tame 
name yra Katalikių Moterų 
draugijos laikoma mergai
čių žemesnioji žemės ūkio 
mokykla.

Nuoširdus mokyklos pe
dagogų susirūpinimas tiky- 
biškai tautiniu auklėjimu 
daro tą mokyklą artimą kie
kvienam lietuviui.
- Mokykla gana gerai aprū
pinta mokslo priemonėmis. 
Mokytojų kambaryje dvie
jose spintose sudėta knygy
nas ir įvairios mokslo prie
monės: sėklų ir piktžolių pa 
vyzdžiai, skiepijimo pavyz
džiai, mineralų rinkinys, nu 
kroskopas, Li tvino lazda 
(gyvuliams matuot), Zon
das (prietaisas gelbėt už- 
spingusį gyvulį) ir daug ki
tų.

Rankdarbių skyrius liudi
ja, kad mokines darbščios,- o 
mokytojos rū}>estingos: čia 
audžiama persiški rasta?, 
kaišytiniai raštai, siuvami 
gobelinai, siuvamos poduš- 
kaitės ant kanvos ir kito
kios, piešiami takeliai akva- 
rėliais ir aliejiniais dažais 
ir t. t. Stengiamasi naudoti 
paprastą, namų darbo me
džiagą, kad mokinės galėtų 
gautas žinias lengviau -pri
taikyti namuose, ūkyje. Mo
kines nusi mezga sau kepu
raites, kojines ir t. p.

Virtuvė gana turtinga į- 
rankiais. Be paprastų virtu
vės indų matyti čia andrutų, 
vaflių formos, prietaisai ke
pti baumkuchenams ir kit. 
Yra ir mašina vaisiams lup
ti ir džiovinti. Trūksta tik 
lėšų medžiagai retesniems 
patiekalams gaminti. Ta
čiau tą nors dalinai pašalina 
pačių mokytojų pasišventi
mas — jie patys ansideda 
didesniu mokesniu, kad pa
pildytų lėšų stoką būtiniems 
mokyklos praktikos dar
bams.

Pieninė prie mokyklos ne 
didelė, bet turi sviestui mušt 
muštukę, Cerberio aparatą 
pieno riebumui tirti ir kitų 
aparatų.

Konservų skyrius — vie
nas iš įdomesniųjų. Čia yra 
prieš porą, trejetą metų kon 
servuotų obuolių kompotų, 
arbūzų kotų tortams puošti, 
obuoliukų ir t. p. Konser
vuojama be cukraus ir be 
aeto pasinaudojant Veko a- 
paratu. To aparato pagalba

daržovės kaitinamos per Vš 
vai. 90 gradusų karštyje — 
sterilizuojamos ir po to san
dariuose induose jos gali il
gai laikytis. Žiūrėdamas kon 
servus pamaniau sau, kad 
čia valgiui netinka, tik pa
rodymui. Bet kaip gi nuste
bau, kai pietų metu pats ga
vau ragauti konservuotų ka- - 
lifiorų ir kitų daržovių. Sun 
ku būtų jas išskirti nuo ne
konservuotųjų, bent nepra
tusiam.

įdomu pažymėti, kad šio
je pat mokykloje auginama 
cikorija, vėliau sudžiovinus 
naudojama maistui. Labai 
praktiškai padaroma.

Gerai padaryti ir džiovin
ti daržovių mišiniai sriubai. 
Naudingas aparatas turima 
vaisių sultims gauti. Belie
ka tik išmokti gaminti, sa
kysim, bealkoholinį vyną.

Vištydė su neblogais įren
gimais. Ganą tik, kad vištos 
vien vietinės veislės. Yra 
kaulams malti aparatas.

Yra ir inkubatorius, šiais 
metais panaudotas viščiukų 
perinimui, rezultatai geri.

Skalbykla turi gerus mog- 
lius, naudingą mašiną skal
binių gręžimui.

Šiltadaržiai nors nedideli, 
bet čia auginami pamidorų,' 
salierų, kopūstų ir kitų dar
žovių diegai. Diegais pasi
naudoja net ir apylinkes 
žmonės.

Taigi Salamiesčio ž. že
mės ūkio mergaičių mokyk
la, globojamą Vabalninko 
Kat. Moterų draugijos sky
riaus, gali duoti naudingų 
žinių būsimoms šeiminin
kėms; ir tai ne vien ūkio 
srities, bet tai}) pat ir svei
ko tikybiniai tautinio auklė
jimo.

Mokyklai tik būtinai rei
kalinga žymesnė suma lėšų. 
Nepakenčiamas daly k a s, 
kad kai kuriose klasėse ly
jant varva vanduo, kad nėra 
modemišku kiaulvdžiu ir «. t
tvarių, iš viso būtinai reikia 
pravesti didelius remontus. 
Tuos trūkumus pašalinus, 1- 
mant dėmesin dabartinių 
mokytojų susirūpinimą svei 
ku auklėjimu, ši mokykla 
mergaitėms gali būti geres
nė už mišriąsias žemės ūkio 
mokyklas, kur bendras mer
gaičių ir berniukų darbas ir 
gyvenimas sudaro nemažai 
pavoju ir trukdymų darbui.

Šiame rajone, žemės ūkio 
mokykla reikalinga, kitos ū- 
kio mokyklos toli. Reikia 
manyti, kad bendromis pajė 
gomis suradus lėšų bus už
tikrinta mokyklai garbinga 
ateitis, o apylinkei — labai 
naudinga švietimosi įstaiga. 

K. J. Prunskis. 
V 7 “B.”
“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Boną kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną ją vertę. Nutirpę 1934 m. 
kuponą siųskite

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PACA STREET,
BALTIMORE, MD

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 8. Paca St.

’. ’ Bšltimore, Md. -v' ■
Laidotuvėse patarnauju gerai 

ir pigiai. Pagrabua paruošiu. 
Kuo 75—100—150 ir aukščiau.

Tel - South 0083
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Rytinių Valstybių Žinios
1

J. Žilevičius, L. M.

“Dainų Dienos”
Spauda vienur kitur pa

žymėjo, kad šiais metais su
rengta daug “Lietuvių Die
nų” ar “Dainų Dienų”.

Nors tos iškilmės sumuzi- 
kintos prasidėjo keliolika 
metų atgal, bet jų rengimas, 
išskirus Pennsylvanijos lie
tuvius, nebuvo dažnai ren
giamos. Pasitenkindavo vie
no kito choro pasirodymu, 
bet jungtis į krūvą bijota.

Vytauto metai išjudino 
visusųvisi, kaip kas sugebė
jo ėjo viešumon - vieni pa
vieniui, kiti susijungdami 

- didesniais būriaig. Tas davė 
gražią pradžią tolimesniu! 
darbui. Slenka jau ketvirti 
metai, kol galų galf*išsijib 
W----

o
• *

>

9

Pavasaris 
Lietuvoje 
Reguliarūs, - nuola

tiniai išplaukimai 

per COPENHAGĄ.

Visi kambariai iš 

lauko, su maudy

nėmis.

a. Informacijų ?
klauskite pas 

-~-xL vietinį agentų 
arba

«

Yra kilęs sumanymas padidinti kongreso rūmus Washingtone. Šiame vaizde mato 
me arkitektą Darid Lynn aiškinant planus ^natoriamsDavid I. AValsh ir Tom Co- 
nnaly. Modelis parodo, kaip rūmai atrodys kada jie iš priešakio bus praplėsti.

mišias ir mišparus mokėda
vo lotiniškai skaityti. Jis 
pasakojo:
- — Kaune bra daug gar
sių žmonių, kuliuos aš ma
žas būdamas mokiau skaity
ti su zacepulka. Iš savo mo
kinių turiu du klebonu, vie
ną knygnešį, kuriam netoli 
Žaslių net paminklas pasta
tytas. O aš — matot, Uba
gauju. Trečias metas uba
gauju ir mane visi šunim lo
do.. .

— O kodėl gi taip ? Galė
tumėt į savo buvusius moki
nius kreiptis.

— Alia... Prašiau. Iš pra 
džiu dar duodavo o dabar

$
nusibodo. Turi tiek meda
lių, sako, eik pas prezidentą 
ir gausi.

— O buvai ?
— Žinoma, buvau . 1929 

metais vasarą atėjau pėščias 
pas Prezidentą. Ačiū Die
vui, priėmė, 100 litų davė ir 
generolui Nagevičiui patarė 
i invalidus įrašyti.

— Įrašė ?
— Žinoma, Esu visuose 

frontuose buvęs, su japonais 
kariavęs; kojos netekau. 
Atvažiavau, ir žinot, kvailai 
padariau.

Baigęs savo bėdas pasako
ti senas daraktorius ėmė fi
losofuoti.
z— Gaila,’kad Kaune pra

dėjo apie lenkus per daug 
kalbėti. Dargi sako, profe
soriai. Lenkus veika spaus
ti. Štai, kad ir mano kraš
tas. Dar pilnas lenkuojan
čių. Tiesa, dabar jau jauni
mas yra kitoks negu buvo 
mano laikais. Jaunimas da
bar lenkų jau nekenčia. Bet 
vis dar darbo reikia.

Jūs paklausykite tokio , 
senio ar prieš karą jis ge
riau gyveno ar dabar? Jis 
ilgai pagalvojęs atsakys:

— Prieš karą aš geri3tu 
gyvenau, nes turėjau lcoją. 
•Jei koją turėčiau dabar ge
riau gyvenčiau negu prieš 
karą. Dabar gyvenimu Lie
tuvoje skundžiasi tik tie, ku 
rie nieko nesupranta.

Tokių senių su daugybe 
caro medalių galima daug 
Lietuvoje užtikti. Jie tuos 
medalius, dabar nustojusius 
visokios reikšmės, dar tebe
gerbia. Jie sako, kad vis 
tiek ar caras, ar Preziden
tas. Geras kareivis turi at- 
sižymėjimus iki mirties dė
vėti ir gerbti.

Ko mūsų tėvynėje Lietu
voje nėra, čia visokiausių į- 
vairenvbių čia gyvi] paveik
slų iš anų laikų, kai Lietu
vą dar tebevaldė rusų earas 
yra daug užsilikusių. Tai 
vis seniai, kurie jau dabar 
nieko veikti nebegali ir jau
nuomenei apie anuos nuož
mius laikus visad pasakoja.

Tsb.

laiko nedraugingus santy
kius kaimynų tarpe, tas per
siduoda ir į chorus, aišku, 
toje apylinkėje tokios šven
tės jau neįmanomos. Chorų 
vedėjai irgi, jei tarpe savęs 
nesidraugauja atvira širdi
mi, bet užvydu persisunkę— 
šventės neįmanomos. Jr kas 
svarbiausia, dvasiškija iki 
šiol į tai žiūrėdavo per pirš
tus. Retai kur būdavo nuo
širdi dvasiškijos agitacija 
už rėmimą tų švenčių ir sa
vo vargoninkų raginimą 
prie organizuoto veikimo. 
Kodėl tai organizuotas vei
kimas choru tarpe buvo ven 
giamas.

Pasklaidžius lietuvių pra
eities spaudą keletą kartų 
sutinkama, kad vienur ki
tur bandyta buvo chorus 
jungti i apskričius, kad pra
dėti organizuot, veikimą, 
bet pasekmės buvo menkos. 
Galų gale Vytauto Metų vei 
kimas, šiek tiek atkreipė 
dvasiški jos dėmesį ir pri
vertė chorų vadus ieškoti 
priemonių chorų susibūri
mams. Kuomet pradėjo vei
kti Kunigų Vienybė, klebo
nų tarpe pradėjo išnykti 
kaimyniniai nesusipratimai, 
chorų vedėjai liko šiame da
lyke laisvesni — jų tarpe 
intrigos sumažėjo ir štai 
praeitais metais Chicagoje 
Vargoninkų Seime patiekia
mas projektas “Parapijinių 
Chorų Sąjungos“, kurį Ku
nigi? Vienybės Seimas vien
balsiai užgirė ir ragina cho
rų vadus statutą vykinti ir 
tokiu būdu, visa Amerikos 
lietuvių kolonija provinci
jomis išsiskirsčiusi, nors 'ir 
iš lėto, pradeda vykinti tą 
Kunigų Vienybės nutarimą. 
Šiuomi Kunigi], Vienybė a- 
tidar.o duris naujam veiki
mui ir laukia ką chorų va
dai šioje srityje nuveiks. 
Kunigi] Vienybe savo Seime 
išnešė tuo reikalu sekančią 
rezoliuciją:

“Kadangi parapijiniai 
chorai žymią rolę lošė ir lo
šia Amerikos lietuvių visuo
meniniame gyvenime ir ka
dangi kunigai - klebonai, 
kaip vargoninkai ir chorų 
šefai, vaidina vadovaujan
čią rolę šiame reikale;

Todėl Kunigi} Vienybes 
Seimas užgiria Vargoninkų 
Sąjungos projektą pavadin
tą “Parapijinių Chorų Są
junga”, kuri vienytų para
pijų - chorus į milžiniškus 
apskričių chorus, kad tuomi 
papuoštų išimtinai katalikų 
svarbesnius įvykius ir ap- 
vaikščiojimus ir todėl Kuni
gi] Vienybės Seimas kviečia 
savo narius raginti savo var 
goninkus prie šio projekto 
sėkmingo įvykdinimo”. Pa
sirašo kun. Juozas Simonai
tis, Amerikos Lietuvių R. 
K. Varg. Sąjungos Dvasios 
Vadas (Tilpo pr. metų 
“Drauge”, “Garse”, ir 
“Darbininke” ir “Ameriko
je”). Tat matote kieno ran
kose šiandien randasi chorų 
organizuotas veikimas. Rei
škia, už pasėkas tolimesnių 
chorų veikimą organizuotai 
yra atsakomingi patys cho-

dino visi Atlantikos pakran- 
čio chorai ir šiais metais lie-r 
pos 4 dieną paleido lietuviš
ką dainą skambėti po Dėdes 
Šamo žemę. Gražus darbas, 
kurio pagirimui trūksta žo
džių. Mažai kas tikrumoje 
turi iš pašaliečių tinkamą 
supratimą apie įdėtą darbą 
vadų kol prirengia chorą 
prie viešo pasirodymo. Kiek 
jaunimas yra praleidęs va- 

■ landų praktikose atsisakyda
mas nuo lengvaus pasilinks 
minimo valandų, kur jų 

; draugai be jokių atsakomy
bių laiką leidžia.

Varva seilė žiūrint cho
ristų į tą palaidąjį jaunimą, 
kuris nuo ryto iki vakaro vi 
šokiais niekniekiais yra lin
kęs užsiimdinėti. Tuo tarpu 

: choristas dirba ir dirba, net 
šventa diena, kuomet žmo- 

i *. *■; nes ilsisi nuo darbo, choris- 
’ tai su savo vadais prakai
tuoja giedodami. O kas 

j jiems už tai primeta gerą 
žodį ? Ar padėka vo j a už tai > 
Ar suteikiama laiks nuo lai
ko kokia pramoga parapi- 

j jiečių ar draugijų chorui už 
metinį darbą bažnyčioje?

j Ar draugijos, kurios dažnai 
naudojasi chorų patarnavi
mais tinkamai atsidėkbja 
choristams ir t. p. Gumbą 
keptą gauna. Gerai, jei kur 
klebonas surengia savo ini
ciatyvą metinį kokį pagerbi
mą choro, tai ir viskas. Cho
ristai tą labai įvertina ir 
šimteriopai atsilygina. Pa
čiam dalyke choristai to ir 
nereikalauja. Aš tik šiame 

Išmintingi rašte prisimenu dėlto, kad
i ta visuomenė kuri ištisus 
metus gėrėdamasi chorų gie- 

j smėmis bažnyčioje ar daino- 
’ mis parengimuose, bent 
“Dainų Dienose” susipras 
tų chorus pagerbti. Kaip 
pagerbti?! Ateiti į rengia
mas šventes kuoskaitlingiau 
šiai ir pamatyti savo sūnus 
— dukteris dainuojant ir 

, ‘ ‘ sveiki! ” ji ems pasakyti. 
’Štai ko iš jūsų, eiliniai pi- 
i liečiai, laukia jaunimas ir 
; chorų vadai. Bilietai pigus, 
i visiems prieinami. Nieks ne
gali pasakyti, kad negali iš
tesėti. Būtų melas. Nors ir 
sunkus laikai, bet kiek ati
duodama “ice crem’ui, alui, 
gezolinui, salionams, tai tik 
šioms iškilmėms pakaks vie
no procento, kad apsilanky
ti ir pakelti ūpą jūsų pačių 
vaikams! Gerai tą įsidėkite 
gerbiamieji ir matysite jog 
čia tiesa pasakyta.

Kodėl iki šiol taip neveik
ta “Džinų švenčių” reika
le? Čia reikia pasakyti tie

kos žodžius, nors jie ir ne- 
' malonūs - bet faktai patys 
apie save kalba. Dabar tas 
darbas pradėtas, todėl rei
kia apie tai atviriau pakal
bėti. Kad lie parengimai bu
vo" meūkai rengiami, mažai 
nusisekdavo, arba visai ne
rengiami, kalte yra pačių 
gerbiamųjų klebonų ir cho- 

j rų vadų. Kodėl? Todėl, kad 
| jei klebonai taip savęs pa-TTj vadai.

Statė Street
BOSTON

lutu i n urtu nnmuu
* - . :

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai, T—— 
Žmonės juos perka dabar. PIRK į 
ir tu! Turime visokią namu: di- Į 

dėlių, mažu, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvią ap 
gyventose vietose ~ 
Bronse, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vą sąlygą. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradini ĮMOKĖ- 
JTMĄ. Likutis kaip reųdaj. Ne
praleisk šios progos! A'riBlk ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS | 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

S
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Brooklyne,

Telephone, Stagg 2—4-109 
NOTARY PUBLIC

jI
I
= i

I

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves-^ 
tuvSms, Krikštynoms ir viso I 

kiems pokyliams.

I
I
i

SMk

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios dno- 
dunoa mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip- 
kitCs pas mus. Patarnavimas yra 
~ < rintes ir už prieinamą kainą.
■■'i

Praėjo beveik metai laiko 
kai tas sprendimas buvo, o 
ar daug tokių chorų apskri
čių iki šiol suorganizuota? 
Statutas pr. metų vidurva
sary buvo paskelbtas “Dar
bininke” 63 Nr. ir “Drau
go” 198 Nr. Nieks negali sa
kyti, kad jis nebuvo žino
mas. Kai kuriose apskrityse 
— provincijose net Seime 
buvusių buvo asmeniniai ne
buvusiems išaiškinta, net ki
tur patsai Kunigų Vienybes 
Pirmininkas kun. Vasys da
lyvavo ir ragino tą vykinti, 
bet ar padaryta kas toje lin
kmėje neteko spaudoje pa- 
tėmyti. Chicagoje dar pra
eitą rudenĮ chorai turėjo 
bendrą susipažinimo vaka
rą, bet, rodos, tuomi ir pasi
tenkinta. New .Jersey apy
linkės buvo vienas vakaras 
organizacijmio veikimo. Ka 
tuo reikalu padarė Naujoje 
Anglijoje, ar turėjo bent 
vieną bandymą, nežinia. Ar 
rengiamoji “Damų šventė” 
palei Wilkes-Barre, Pa. yra 
tos sąjungos vardu, taipgi 
spaudoje nepastebėta.

Jei iki šiol dar tebestovi 
viskas atvira, tat kaltė ten
ka vadams, nes jiems tas 
darbas perduotas. Chicaga, 
būdama dainoje pavyzdžiu 
visai Amerikai, turėtų šia
me atsitikime būti pavyz
džiu. Bet teko girdėti, kad 
chorų vedėjų tarpe perdaug 
varžomasi už “aš”. Tas tur 
būt ir kitose provincijose y- 
rą, nes jei ne tas nelaimin
gas “aš”, senai būtų organi
zuotas chorų veikimas išvys
tytas į didelį dalyką.

Todėl, šia proga, gerbia
mieji chorų vadai noriu pri
siminti sekantį: jūs per 
daugel metų išeivijos tarpe 
kelete dainą ir su jos pagal
ba tautiškumą ir tėvynės 
meilę; jūs per daugelį metų 
rengėte parapijose didelius 
koncertus ir įvairius paren
gimus ; jūs per daugelį metų 
vadovavote jaunimui; jūs 
viską dirbote kiekvienas sa
vo nuožiūra ir daug laba', 
daug nuveikėte (apie tai e- 
su daug kartų rašęs ir ypa
tingai planinga studija yra 
dabartinių metų mano spau-

tuviii Dainos Šventės”.

Ar nebūtų gražų, kad 
Pennsylvani j a pasirodytų 
su savo programų, Naujoje 
Anglija su savo ir Ne v 
Yorko apylinkė irgi su sa
vo, tai tris natūralūs viene
tai, o šalę t.o, kaipo centra
is — visi susijungę krūvon. 
Kas tam gali priešintis ir 
neįvertinti tokių pastangų! 
Man važinėjant Vytauto 
Metais diriguoti į minėtas 
provincijas, visi chorų va 
dai, kuriems tą mintį reiš- 
kiau, o taip pat ir choristai, 
kuriems teko girdėti, visi 

. karštai tam pritarė ir nuro
dė, kad galima to atsiekti 
organizuotai veikiant. Da
bar kaip tik atėjo laikas, or
ganizacijai kelias atdaras, 

■tik tenka veikti ir nebetoli

dinama, Lietuvoje “Naujo
je Romuvoje” keletoje de- 
setkų numerių — tęsiny) ; 
todėl, kuomet dabar organi
zuotas autoritetas — Kuni
gi] Vienybė perdavė jums ir 
pataria organizuotai veikti, 
veikite ir rimtai imkitės ta 
kriptimi darbo. Jūs visuo
met turėjote gerus norus ir 
sugebėjote sunkiose apysto- 
vose ir kai kada labai nepa- 

j lankiose, daryti didelius vei- 
! kimus, o dabar, kuomet visi 
I gelbėti yra pasiryžę, tikiuo- 
t si, kad garbingai tą supratę 
I įvertinsite. Neužilgo Šėl
imas, suvažiuosite ir ką pa- 
! sakysite iš toje srity nuveik- 
I tųjų darbų, o juk dvasiški
ja jums pasitikėjo ir jums 
tą darbą su tūkstančiais jau ' 
nimo pavedė.

Gerą proga per šventes Įa ^jena kuomet iš 3000 dai- 
jums suėjus tą apsvarstyti • įninku skambės—“Lietn- 
ir smulkmenas aptarti toli- [ 
mesnio glaudaus veikimo. 
Žiūrėkite, bolševikai, neturi 
nė parapijų, nė svietainių, 
nė choro vadai algų gauna, 
o juk šiais metais jie suge
bėjo iki 300 lietuvių choris
tų sutraukti ir dainos iški
las padaryti. Platesniam vei 
kimui, kurį numato išplėsti, 
rengia chorų vadams kur
sus, kad kuodaugiau jų pa
rengti. O juk mums kol kas 
to nereikia, jūs turite pa
kankamai prisirengimo ir 
praktikos, kad sėkmingai 
dainos meną kelti.

Taip pat verta pasikalbė
ti ir spaudoje, kaip jau bu
vo minėta’ keletu savaičių 
pirm tai, apsvarstyti ir pra
dėti darbą viso Didžiojo At
iantiko pakraščio sujungi
mo per parapijinių chorų 
sąjungą į vieną milžinišką 
apie 3000 daininkų chorų- 
chorą! Tas galėtų įvykti 
kur nors apie New Yorką, 

“kaipo centrą visoms koloni
joms pradedant nuo Penn- 
syivanijos parapijų, bai
giant Bostonu. Tas imtų 
daug darbo ir laiko tinka- 

i mai prisirengti. Už tai lai- 
i kas ir pradėti galvoti, o 
šiais metais savaimi atrodo

va Tėvynė mūsų Tu, didvy
rių Žemė!”.

GARSŪS LIETUVOS DA
RAKTORIAI IR NIKALO-

JAUS MEDALIAI

I

Įsivaizdinkit sau, kad ku
riame nors Lietuvos kaime 
lovoje guli medinė koja, ap
driskęs, piktos išvaizdos se
nis. Gal vienas kitas jo ir 
neužkalbintų, ranka numo
tų bet pamatęs ant krūtinės 
rusų kariuomenės medalius, 
žmogus susidomi ir paklau
si:—Ką čia tamsta į tą be- 
razumį žiūri? Tamsta tur
būt ir mirdamas tų medalių 
negalėsi palikti?

Jeigu tokį 3enį pavaišin
site papirosais ir su juo pra 
dėsite kalbą, jis jums papa
sakos įvairiausių dalykėliai. 
Pasirodo, kad tas senis va
dinasi Zaiiamba, anuo lai- 

| ku buvęs garsus “darakto
rius”. Jis temokėjo tik skai 
tyti ir šiaip taip laišką para 
šydavo, bet savo rimta iš
vaizda, pažintimis su kuni
gais ir kitais inteligentais, 
sudarydavo didelio mokslin- 

i čiaus įspūdį kaimiečių tar- 
lig varomas prisirengimo1 pe. Tačiau Zariambą vist 
darbas pirmutiniai “Didžioj tais laikais daugiausiai ger- 

Atiantiko fedavo užtat, kad- ji* visas

“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 
nata m pa katalikybes reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”— .
Ptmevežio vysk. Paltarokas.


