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Visi, kuriems iš tikrųjų rūpi religijos ir 
visuomenės gerovė, remia spaudą pagal sa
vo išgalės. Spaudos kareiviai būtinai reika
lingi to rėmimo, be kurio jų spauda mažą 
arba jokio vaisiaus neduos.
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VOKIEČIAI TYKOJA PA
GROBTI KLAIPĖDOS KRA

ŠTU

BAISŪS POTVYNIAI 
LENKIJOJE

Varšuva, — Liepos 21 d., 
apie 200 žmonių žuvo ii 
daugiau kaip 20,000,000 do

lerių nuostolių padaryta 
' Vistulos upei išsiliejus. Pot
vyniai prasidėjo Karpatų 
kalnuose ir per visą savaitę 
užliejo didelius plotus že
mės. Jau pasiekė ir Varšu
vą.

Vistulos upė pakilo iki 16 
pėdų. Paprastai yra tik 4 
pėdos vandens. .Jei vanduo 
pakiltų iki 19 pėdų tai visa 
,’aršu va būtų apsemta.

Varšuvoje policija, ka-

I

BERLIN — Liepos 19 d. 
vokiečių užsienių reikalų 
ministeris von Neurath lan
kėsi pas prezidentą von 
Hindenburgą. Apie ką jie 
kalbėjo nėra jokių žinių, 
bet spėjama, kad apie Klai 
pėdą, nes tą dieną visi vo
kiečių laikraščiai daug rašė 
apie Klaipėdos krašto rei
kalus.

Kiek laiko atgal, Vokieti
ja’ protestavo valstybėms, y 
kurios yra pasirašusios 
Klaipėdos sutartį su Lietu- riuomenė ir darbininkai sti-
va, prieš Lietuvą neva dėl 
tos sutarties nesilaikymo ir 
vokiečių persekiojimo. An
glijos užsienių reikalų se
kretoriaus padėjėjas Eden, 
kalbėdamas Anglijos parla
mente ir palidsdamas Klai
pėdos klausimą ir Vokieti
jos skundą, pareiškė, kad 
Vokietija tuo reikalu turėtų. 
kreiptis į Tautų Sąjungą.

Toks Eden pareiškimas 
kaž kodėl sukėlė didelį vo
kiečių pasipiktinimą. Vienu 
balsu vokiečių laikraščiai 
nurodė, kad naskutiniu die
nų įvykiai Klaipėdos krašte 
gresia pavojų Europos tai
kai. Koks tas pavojus yra 
Europai, nepasako. Pavo
jus gali būti tik Lietuvai, 
kuri iau kelis kartus yra 
nurodžiusi, kad vokiečiai 
smurtu ruošasi pagrobti 
Klaipėdos kraštą.

Bet vokiečių laikraščiai 
yra vienos nuomonės, kad 
dėl Šio pavojaus taikai, Vo
kietija turinti ne tik teisę, 
bet ir prievolę nurodyti su
tarti pasirašiusioms valsty
bėms, be Tautų Sąjungos 
tarpininkavimo, ta atsako
mybę, kurią jos pasiėmė ga
rantuodamos Klaipėdos su
tarti. .Tu priedermė esanti 
ginti vokiečių reikalus Klai
pėdos krašte. Tš 1000 valdi
ninku Klaipėdos krašte be
buvo likę tik 200 it dabar 
lietuviai ir tuos atstatė iš 
vietų. Bet vokiečiai pamirš
ta. kad jie buvo atstatyti už 
tai. kad jie priklausė nrie 
nariu partiiu ir dirbo išda
vikiška darbą.

Ka pasirašiusios valsty
bės turėtų daryti, vokiečiai 
nenurodo, liet salima supra
sti, kad jei nebus kas nors 
daroma, nariai patvs imsis 
žvrin Klaipėdos kraštą pa» 
grobti.

Tokios naujienos ateiną 
iš vokiškų šaltinių. Nebūtų 
nuostabu, jei vokiečiai, im
tųsi kokių nors avantiūrų. 
Nėra paslaptis, kad garsus 
avantiūristas Bermontas gy
vena iau kiek laiko Tilžės 
apylinkėj. Naziai, norėdami 
nukreipti savo piliečių dė
mesį nuo tų žudynių, kurias 
suruošė Hitleris ir kad pa
miršti tą ekonominę krizę, 
kąri slegia visą Vokietijos 
kraštą, gali tvertis žygių 
prieš Lietuvą.

Ne be reikalo susiEičiulia-

prina upės krantus. P ra gei 
priemiestis ir Luna Park v- 
ra vandens apsemti.

Daugiausiai nukentėjo ū- 
kininkai. Valdžia stengiasi 
epidemijos pavojų pašalinti.

SODINS MEDŽIUS 
PENKIOSE VALSTYBĖSE Vysk. P. Bučio Sidabrinis 
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Washington, — Liepos 21 
d. valdžios atstovai paskel
bė,- kad tuojaus bus pradėta 
sodinti milžiniškas miškas 
šimtą mylių pločio ir tūks
tančio mylių ilgio nuo Ka
nados rubežiaus 
valstybės. Liepos 
zidentas pasirašė 
kuriuo skiriama
dolerių pradžiai šio darbo.

Tikimasi, kad toks miškas 
pagerins Amerikos klimatą, 
sulaikys žalingas vėsulas ir 
karsčius.

Miškas tęsis per North 
Dakota, South Dakota, Ne- 
braska, Kansas ir Oklaho- 
ma valstybes. Spėjama, kad 
darbas kainuos 75,000,000 
dolerių.

Ansonia, Ct. — Liepos 21 
d., William Osiecki briežė 
degtuką, panaudodamas tam 
tikslui kelnes. Pasitaikė, 
kad bebriežiant degtuką su
judino bonkutę su degtine, 
kurią Osiecki turėjo užpa
kalinėje kelinių kišenėje ir 
iššoko kamštis. Degtinė išsi
liejo kelnių kišenėje. Lieps
na uždegė šlapias kelines^ 
Osieckis nuvežtas ligoninėn.

P. Bučį
Aka'do- 
Akade- 

1902 m.
Vienus

vo Pilsudskis su Hitleriu ir 
sudarė net taikos ir nepuo
limo sutartį. Visus stebino 
toks staigus susidraugavi
mas dvieju Lietuvos priešų.

Aišku, kad Lietuvai grę- 
šia rimtas pavojus iŠ Vokie
tijos pusės. O'jei naziai pul
tų Lietuva, tai aišku, kad 
lenkai irgi nesėdėtų nuoša
liai rankas sudėję.

Dalykams taip esant, Lie
tuva turi būti vieningą, kad 
atsilaikyti prieš gręsianti 
pavojų. Kažin ar valdžion 
priekyje stovintieji žmonės 
ta supranta ir ar jie mano 
imtis žygių, kad sustiprinti 
tadtos vienybę; ••

1909 m. Marijonu Vie
nuolijos Atnaujintojas, a. a. 
arkiv. Jurgis Matulevičius, 
kartu su vysk. I*. Būčių 
pradėjo vienuolini gyveni
mą. Šv. Tėvui Pijui X lei
džiant, vysk-; Būčys pradė
jo naujokavimą, pasilikda
mas toliau profesoriauti Pe
trapilio Kunigų Akademi
joj. šią vasarą sueina 25 jo 
vienuolinio gyvenimo metai.

J. E. P. Būčys gimė Šil- 
galių km. 1872 m. rugp. 20 
d. 1883 m. įstojo į Marijam
polės gimnaziją; 1890 m. ji
sai stoja į Kunigų Semina
riją Seinuose. 1899 m. įšvęs
tas kunigu gauna šv. Teolo
gijos Magistro laipsnį. 1902 
m. vysk. A. Baranauskas 
paskiria kun. P. Bučį Kuni
gi; Seminarijos profeso
rium, bet mokslo metams 
pasibaigus. Mohilevo arkv. 
B. Klopotovskis gauna vys
kupo A. Baranausko sutiki
ma skirti kunigą 
Petrapilio Kunigi; 
miios profesorium, 
miioje dirba nuo 
rudens iki 1915 m. 
metus dirba su karo tremti
niais Izmailovsk'oje Roščo- 
ie ties Maskva.

1916 m. per Suomiją, Šve
diją, Norvegiją, Angliją, 
Franciją pasiekė Rymą. Tė
vo Generolo siunčiamas į A- 
nieriką, išplaukia ten 1916 
m. spalių 16 d. ir padeda 
Mari jonams kurti savo na
mus mokyti jaunus kandi
datus. 1917 m. vasarą Mil- 
vvaukee arkiv. Messmeris 
prašo Marijonų pagalbos 
Siunčiamas kun. P. Būčys į 
lietuviu parapija Shebov- 
gan, Wis. Devyniems mėne
siams praėjus. 1918 m. jis 
skiriamas klebonų į Wau- 
kegan, Tll.Bet neilgai ten 
dirbo — susirgo, teko atsisa
kyti. 1918 m. jisai

Čikagoje redaguoja 
raštį “Draugą”.

1921 m. atšaukiamas į Lie
tuvą. 19214 m. skiriamas Lie 
tuvos Universiteto Teol. Fi- 
los. Fakulteto profesorium 
ir Dekanu. 1924 m. jis iš
renkamas Universiteto Rėk 
torium.

Mirus J. E. arkiv. Jur
giui Matulevičiui 1927 m. 
sausio 27 d., prof. P. Bū
čys eina Marijonų Vienuoli
jos Vyriausio Vadovo pa
reigas. Kitais metais išren
kamas Vienuolijos Genero
lu ir 1928 m. apsigyvenu 
Ryme. Šv. Tėvas Pijus XI 
paskiria prof. P. Bučį Ry
tų Apeigų vyskupu 1930 m, 
birž. 25 d. Liepos 6 d. jis 
konsekruojamas, vyskupu. 
Naujas pareigas eidamas, 
aplanko daug valstybių.

1931 m. dirba Amerikoj, 
grįžta su pranešimais į Ry
mą ir kitais metais rudenį 
iš naujo siunčiamas vysk. 
P. Būčys į Jung. Amer, 
Valstybes. Pusę metų dir
bęs, grįžta į Rymą, dalyvau
ja Marijonų Kongregacijos 
Kapituloje. 1933 m. spalių 
mėn. 5 d. Šv. Tėvas priima 
jį audiencijoj ir iš naujo 
siunčia .į Ameriką dirbti ru
sų atvertimo į Bažnyčios 
vienybę darbą. Kelioliką 
stačiatikių šventikų, vysk, 
P. Bučiui. M. I. C. tarpi- 
ninkaujant, primta į Kata
likų Bažnyčią.

Nuolatinių rūpesčių, ke
lionių vargų ir su Dievo pa
galba š. m. pasiekti; vaisių 
pranešimą padarė J. E. vy
skupas Būčys Šv. Tėvui Pi
jui XI birž. 12 d. Buvo 
pakviestas į visos Lietuvos 
Eucharistinį Kongresą, kur 
atvykęs galėtų pasidžiaugti 
Žmonių meile Kristui, Tė
vynės pažanga ir šiek tiek’ 
pasilsėti vasaros metu po 
35 kunigystės metų ir 25 
vienuolinio gyvėhlmo metų 
darbuotės.

BOURNE, Mass. — Lie
pos 19 d. mirė vyskupas Da- 
mel F. Feehan, galva Fall 
River diecezijos. Jis sulau
kė 78 metų amžiaus.

Vyskupas jau seniai sir
go. Keturi metai atgal, vys
kupui sergant, vyskupas Ja- 
mes E, Cassidy buvo įšven
tintas titulariu vyskupu I- 
hora ir paskirtas adminis
tratorium Fall River diece
zijos.

Vyskupas Feehan gimė 
Atholvje, 1855 metais. Bu. 
vo įšventintas kunigu gruo
džio 20, 1979 ir paskirtas 
parapijon, Brighton, Mass 
Vėliau jis buvo perkeltas Į 
Fitchburg. kur jis darbavo
si iki 1907 metų. Tais me
tais jis buvo skirtas antruo
ju vyskupu Fall River die
cezijos, vyskupui IVilliam 
Stang mirus.o

Per 23 metus jis aktyviai 
vedė Fall River Dieceziją 
Tik senatvei ir ligai jį palie 
tus, jo draugas ir patarėjas, 
vyskupas Cassidv buvo pas
kirtas tęsti vyskupo Feehan 
darbą.

Vvskupas Feehan buvo 
mokslininkas. Jis gerai mo
kėjo kelias kalbas ir vizi
tuodamas savo diecezijos 
parapijas, jis nustebindavo 
parapijiečius, kada jis pra
bildavo į juos jų prigimta 
kalba.

Vyskupas daugiausiai rū
pinosi praplėsti labdarybės 
darbą savo diecezijoje. Jo 
rūpesčiu ir darbu diecezijo
je įsteigta vaikams prie
glaudos. Jis taipgi buvo pa
tronas parapijinių mokyklų.

Laidotuvės įvyko iš Šv. 
Marijos katedros, Fall Ri
ver, Mass., pirmadienyje, 
liepos 23 d. 10 vai. ryte. Da
lyvavo tūkstančiai žmonių 
ir daugybė dvasiškių.

DVI LIETUVAITĖS LAPU
TĖS ATVYKSTA AMERI

KON

I

Lietuvos spauda praneša, 
kad į Klaipėdą atvyko ir 
rengiasi važiuoti į Jungti
nes valstybes dvi seserys 
Veškevičiutės — Sofija ir 
Teofilė. Seserys vyksta tie
siai į Čikagos retenybių ir 
keistenybių parodą.

Vyresnioji sesuo Sofija—
19 metų amžiaus — yra tik 
80 centimetrų (apie 32 co
lių) ūgio, o jos sesuo — Te* 
ofilė — 17 metų amžiaus — 
tik 70 centimetrų (apie 28 
colių) ūgio. Seserys atrodo, 
kaip ketverių metų mergai
tės.

San F r anas co, — Liepos
20 d. judėjimas mieste vėl 
normalus po atšaukimo ge
neral i o streiko. Uosto dar
bininkai dar tebestreikuoja, 
Federalės valdžios atstovai 
su generolu Johnson prie
kyje deda visas pastangas 
sutaikinti darbininkus su 
darbdaviai.

r/

LAUKEZ

Afinneapolis, — Liepos 20 
d. įvyko kruvinas streikuo
jančių sunkvežimių šoferių 
susirėmimas su policija lai
ke, kurio vienas streikieris 
žuvo ir 68 buvo sunkiai su
žeisti.

Iš rinkos važiavo surfkve- 
žii\.is, prikiautas prekėmis 
ir lydimas 40 policijantų. 
Kitu sunkvežimiu važiavo 
streikieriai ir privažiavę 
prekinį sunkvežimį streikie
riai nepaisė nei policijos 
perspėjimų, pradėjo prekes 
iš sunkvežimio mėtyti lauk. 
Tada policija atidarė ugnį iš 
revolverių ir medžioklinių 
šautuvų.

Liepos 21 d. Milės Dunne, 
streikierių vadas davė Įsa
kymą pradėti generalį strei
ką. Dar nežinia ar kiti uni 
jų vadai paklausys jo įsa 
kymo ar ne.

Ypatingą dėmesį kreipė 
darbininku, kurie dirba prie 
susisiekimo, kad jie strei
kuotų, kaipo protestą parei- 
kšdami prieš šaudymą strei
kierių.

Gubernatorius kaltina pa
čius streikierius, sakyda
mas, kad jie sulaužė savo 
pasižadėjimą duota kunigui 
Francis Haas, federilės 
valdžios atstovui, kad strei
kieriai palaikys taiką iki 
šeštadienio vakaro.

Tuojaus po susirėmimo į 
miestą pribuvo 3400 milici
jos, tvarką palaikyti.

Streikieriai protesto mi
tinge išnešė rezoliucijas, ku
riose smerkė miesto mavorą 
ir policijos vadą už pavarto
simą -ginklų ir reikalavo, 
kad gubernatorius Olson 
juos tuojaus pašalintų.

POLICIJA NUŠOVĖ BAN 
DITĄ DILINGERĮ

CHICAGO, ILL. — Sek
madienio vakare. 10:40 vai., 
slaptoji federalė policija 
nušovė žiaurumais pasižy
mėjusįjį kriminalistą John 
Dillingerį.

Slaptoji policija per ke
lias dienas jau žnojo kur y- 
ra Dillingeris, tik negalėjo 
prisitaiknti jį gyvą pagauti 
arba nušauti. Sekmadieny 
jis užėjo į Biograph teatrą, 
2433 Lincoln Avė., šiaurinė
je Chicagos daly. Policija 
sužinojus, kad jis ten yra, 
apstojo teatrą ir laukė išei
nant. Štai pasirodo būry 
žmonių ir Dillingeris. Poli
cija paleido šuvius į Dillin
gerį. kuri dviem šūviais nu-- 
kovė. Taip pat policija šū
viais sužeidė ir dvi moteris 
kurios buvo arčiau Dillinge 
rio.

Dillingeris bandęs gintis. 
Griebėsi revolverio, bet tuo 
momentu policija paleido 
šuvius ir jis tapo bejėgiu 
paleisti šūvį, sako policija. 
Mirė nuvežtas ligoninėn.

LIETUVA, ESTUA IR LAT
VIJA SUSITARĖ BENDRA

DARBIAUTI
KAUNAS — Liepos 7-^ 

9 dd. įvyko trijų Pabaltės 
valstybių: Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos atstovų -paren
giamoji konferencija.

Konferencijoje kalbas pa
sakė Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris p. Lozoraitis 
ir Latvijos ir Estijos dele
gacijų vardu Latvijos užsie
nių reikalų vice-ministeris 
Munsters.

Pasikeista nuomonėm i s 
dėl dokumentų, kuriais nuo 
š. m. balandžio 25 d. Lietu
vos memorandumu iki šios 
dienos pasikeitė Estijos ir 
Latvijos vyriausybės iš vie
nos pusės ir Lietuvos vy
riausybė ir kitos pusės. 
Taip pat buvo pasikeita 
nuomonėmis dėl to, kuria 
forma turėtų būti sudalytas 
trijų Pabaltės valstybių su
sitarimas.

Apsvarsčius Pabaltės re
gionalinio sritinio susitari
mo sudarymo galimumus, 
susitarta dėl bendradarbia
vimo principų ir metodų 
bendros svarbos užsienių 
politikos klausimais, lygiai 
kaip ir palankių pasekmių 
keliais kitais svarbiais pun
ktais.

Tolesnis susiart i n i m d 
klausimu nagrinėjimas ati
dėtas. Nutarta konferenciją 
atnaujinti Taline arba Ry
goje netolimoje ateityje.

NEW YORK — Sekma- 
dieni, liepos 22 d., Jaunų 
Vyrų Demokratų klubo na
riai važiavo autobusu į ba
seball žaidimą, Ossining, 
New York. Autobuso šofe
ris, važiuojant skersai gele
žinkelio, neteko kontrolės ir 
autobusas trenkęs į geležinę 
užtvarą, ją išlaužė ir nurie
dėjo pakalnėn su apie 40 pa- 
sažierių. Autobusas užside
gė. Keli pasažieriai pro lan
gus per vargą išlindo ir 
bandė atidaryti autobusą 
duris. Bet veltui. Tik kada 
atbėgo daugiau žmonių, pa
matę nelaimę, pasisekė du
ris atlupti ir pasažierius iš
traukti iš ugnies.

Keletą sudegė, o kiti mir
tinai apdegė ir mirė, kiti 
sunkiai sužeisti.

Ištraukti iš ugnies pasa
žieriai, vieni šoko į Hudaon 
upę ,kad išgelbėti savo gy< 
vvbę nuo ugnies, o kitus geH 
bėjo subėgusieji žmonės.

Tai buvo baisus reginys. 
Toje vietoje, kur autobusam 
nuritėjo buvo aplinkui len- ■ 
tų, kurios nuo degančio aųJ 
tobuso taip pat užsidegė. ’ 
Taip, kad ir subėgusiems 
gelbėtojams sudarė rim^ja 
gyvybės pavojų. .
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[VIETINĖS ŽINIOS
IŠIL D. RENGIMO KOMI-

I SIJOS SUSIRINKIMO

PHTAIIAI

| Lietuvių dienos rengimo 
komisijos susirinkimas į- 

f vyks liepos 20-tą dieną.
i Susirinkime paaiškėjo,

- kad Bostono kolonija dau
Ogiausiai uždirbo pinigų Lie 
[[tuvių dienoje prie savo sta- 
-.hj- .
R : Stalo šeimininkas V. Šir- 
; ka ir šeimininkė p. Vasilie- 

nė, išdavė darbo raportus ir 
dėkojo visiems dirbusiems 

k prie stalų ir kitų darbų.
P. Razvadauskas paaiški- 

f no, kad iš Bostono į Lietu- 
fe vių dieną traukimu nuva- 
I žiavo didelis skaičius žmo- 

nių, taip gi prisidėjo ir iš 
k Norvvood’o. Jis dėkojo vi- 
| siems už platinimą tikietų. 
B Lietuvių Dienos komisi-
- jos darbą įvertina ne tik 
£ vietiniai lietuviai, bet ir L.

D. Centro Valdyba ir visa 
. katalikiškoji visuomenė.

........ . .................—............  Į 

me narius skaitlingai daly
vauti.

Be to, čia pat kuopos iš
važiavimus, rengiamas sų 
LDS. 8-ta kuopa, Cambrid
ge, Mass. Svarbu, nes turi
me šiame išvažiavime dirbti 
ir gražiai priimti svečius, 
atsilankiusius i Paiangų.

Prašome pribūti laiku, 
nes susirinkimas prasidės 
punktualiai.

Kuopos Valdyba

v-

BANKIERIUS NUTEISTAS 
KALĖJIMAN

Charles B. Strout, buvęs 
subankrutavusio Industrial 
Bank & Trust prez. Compa
ny, liepos 19 d., rastas kal
tu ir nuteistas užsimokėti 
pabaudos 2000 doleriij ir at
sėdėti metus kalėjime už 
padarytas malversaci j a s. 
kada jis buvo minėto banko 
galva. t

e s 
t

Tel. So. Boston 0823
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 vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos diena uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

LAIMĖJO DOVANAS
AR VAŽIUOSI Į

i

Kadangi So. Bostono vei
kėjai Lietuvių dienoje turė
jo daug daiktų laimėjimam? 
ir jų negalėjo išleisti tą die- 

| nų, tai išleido vėliaus. Tas 
■ gražias dovanas laimėjo šie: 

Kun. P. Juraitis 105 Main 
. S t., Athol, Mass. laimėjo E- 
: lektrikinį laikrodį; A. Gi- 

žas 345 Franklin Avė., Har- 
| tford Conn. laimėjo gražų 
|kryžiuką su auksiniais re
ninais.

Ii e-

Komisija

RIŠTINĖS BAIGĖSI RYTE
" Liepos 18 d. Fernvay Par
ke įvyko Ristynės už pa- 

| saulinį čampionatą tarp a-
■ merikieči.o Ed. George ii 
| graiko Jim Londos. Abu ris- 
K tikai tą patį vakarą po sy-

viens kitą paguldė, bei 
| kuomet susitiko iš trecio 
į-karto dėl galutinos pergalės 
■. tai ritosi iki 2:40 vai. sekan
čio ryto iki abu apalpo viens 
. kito nenuveikę. Todėl rišti
nės išėjo lygiomis. Beveik 

[ visa publika išsėdėjo iki pa- 
L baigos ir grįžo namon kartu 
-'šu “milkmonais”. Publikos 
Bravo apie 25,000.
■ Šiose ristvnėse dalvvavo

• *

■ ir du lietuviai, Karolis Po
žėla ir Billy Bortush (Bor-

į.iuška). Jie ritosi tik po 15 
r jhučių ir su savo oponen- 

;tais išėjo lygiomis, bet abu 
gražiai pasirodė.

Jau visi žinome, kad 
pos 29-tą dieną, gražioj Pa j 
lango j. įvyksta didelis dvi- į 
lypis LDS. 1-mos ir 8-tos 
kuopų išvažiavimas.

Šitas išvažiavimas beabe- 
jo sutrauks didelį skaičių 
žmonių, nes abi kuopos uo
liai dirba ir turi jau priren
gę įvairią programą, kur ; j 
susidarys iš dainų, muzikos, i 
šokių ir sporto.

Ir kasgi norėtų likti na-1 
mie nevažiuoti į Palangą 
pakvėpuoti tyro oro?

Kas nenorėtų pasimaudy 
ti krištoliniame ežere ?

Nuvykęs į Palangą, ištik- Į 
rųjų, jautiesi kaip Lietuvos i 
gražiose pievose. Palangos 
pušynas tikrai sudaro gražų 
vaizdą ir medžių ošimas pri 
mena šimtmetinius didžiu
lius Lietuvos miškus.

Tikrai, Palanga tai svajo-' 
mų vietą, negaila, kad turi i 
Palangos vardą.

Bus skanių valgių ir gė-! 
rimų, kur galėsite gardžiai 
užkandžiauti.

Į Palangą važiuokite bu
stais, tai turėsite linksimą 
kelionę. Bus’ai paimti Bos
ton ’o Elevated. kompanijos, 
kuriais važiuodami kelionė
je nenuvargsite. Taipgi že
mos kainos, bus’ais nuveš ir! 
parveš už 90 centų. Tik įsi- i 
gykite tikietus. Tikietų ga-j 
įima gauti “Darbininko’’Į 
administracijoj, pas LDS.; 
narius ir jųjų rėmėjus.

Bus’ai išeis nuo lietuvių! 
bažnyčių So. Boston, 5th Stį 
ir Cambridge, Windsor St., 

Į10 vai. ryte.
!• Nepamirškime lįepos 29-
į tos dienos. Važiuokime visi! peliai. 
ir pakvieskime savo drau- i Prašome pribūti laiku, 

i gus. P. K Kuopos Valdyba

Sport.

ĮjįĮLBB INiy KA3, 
metįku dvikova. Kaip mūsų 
metikas Laučka taip ir jo 

I oponentas padarė ' po 12 
| (streikeouts). Grigas pada- 
i re hoiųe run. žaidimas bai- 
Į gėsi lygiomis 2 eo 2. Teise- 
j jai paskyrė dar vieną eks- 
, tra persinaainymą žaisti, bet 
ir čia abu tymai savo vieto» 
se pasiliko.

Liepos 19 d. minėtas ty
mas buvo atvykęs į So. Bo
stoną. ir Coknnbus Stadiu- 
me vėl žaidė su Vyčiais. Šį 
sykį Vyčių metiku buvoPre- 
skinis, gaudytoju Kundro
tas. Pergalė svyro tai į vie
ną, tai į kitą pusę. Prieš 

Į pat pabaigą rezultatai vėl 
susilygino. Kuomet -paskuti- 

į nianie persimainyme, Vyčių 
1 eilė prisiėjo bolę mušti, tai 
: jų oponentai pastatė kitą, 
savo geriausį, metiką, kad 
Vyčius vietoje išlaikyti. Bet 
J. Lukas pirmą jo mestą ho- 
lę numušė į žmones, kiti pa
skui jį sekė padarydami 
saugius “hits” ir mūsiškiai 
užsivarė vieną apibėgimą 
daugiaus tuomi laimėdami 
tokį svarbų ir užsikirtusį 
žaidimą. Galutinas rezulta
tas buvo 8 to 7 Vyčių nau
dai. St. Navickas padarė 
“home run”. šiuo laimėji
mu Vyčiai pasivarė pirmyn 
Hub Lygoje.

i

s
=
=■

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. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

TeL Porter 3789 IIi JOHN REPSHIS, M. D.
(BHP2YS)

UetaTia Gydytoja*
| Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
jkamp. Inman arti Centrai Sq, 

Cambridge, Mass.
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BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai IsistovSjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, koją skaudėjimas, pi

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

duoles duoda. Mažas užmokestis. 

0f,6raiM272sr£. 
Valandos: Antradieniai*, ketvirta-, 
dieniais ir Mtadlenlate 10—12 ry
te, 3—5, 7—8 vakare; eekaaadte- 
nials 10—12 tiktai.

Sport.

VYČIAI ŽAISv

Pirmadienio vakare, lie 
pos 23, Boston Common su 
VVest End House tymu. 
Ketvirtadienio vakare, lie
pos 26 d. Columbus Sta- 
dium, So. Bostone, su Cur- 
tis Club tymu iš Back Bey.

Šis žaidimas, ypatingai 
bus įdomus, nes Vyčiai Cur- 
tis Club tymui yra pralai
mėję du syk, todėl šį sykį 
bandys “atsilyginti” už abu 
pralaimėjimu. Ateikite pa
žiūrėti.

—:— -------------------------- . j
pareiga tinkamai išspręsti j

• LIETUVA ŠLUBAI
KLAIPĖDOS VOKIETIJOS da progos išmokti, lietuvių 

i kalbą. Klaipėdos krašte val
stybės tarnautojai turi mo- 

■ keti lietuvių ir vokiečių kai 
bas. . ..

Taigi Lietuva ne taip jau 
griežtai yra nusistačiusi 
prieš tuos vokiečius, kurie 
nemoka lietuvių kalbos, bet 
prieš Vokietijos šnipus hit
lerininkus, kurie įsirašę ] 
nazių palaikomas organiza
cijas, daro sąmokslus prieš 
Lietuvą.

ŠNIPUS
Vokietijos žinių agentūros 

ir spauda baisiai šėlsta dėl 
Lietuvos griežto nusistaty- - 
qio prieš vokietininkus: 
Klaipėdos krašte.

Liepos 23 d., “The New 
York Times” paduoda Iš 
Berlyno žinią, kad Lietuvos 
valdžia atleidžia iš pareigų 
Klaipėdoj gimusius vokie
čius ir sistematingai sten
giasi tą kraštą sulietuvinti.

Pranešama, kad 175 Klai
pėdoje gimusius geležinke
lių viršininkus atleido iš 
darbo be iš anksto praneši
mo ir be kompensacijos: 
135 geležinkelių darbininkus 
perkėlė į Lietuvą ir jiems 
ten davė darbus. Tiems ge
ležinkelių viršininkams bu
vę pareikšta, kad jei jie no
ri turėti darbus, tai turi iš
mokti lietuvių kalbą.

Taip pat pranešama, kad 
270 teisėju, gydytojų, vete
rinarų, policijos viršininkų 
ir mokytojų atleista Iš pa
reigų ir kįtiems grąsina at
leidimu.

Rodos, nieko baisaus, nes 
ir Vokietijoje iš valstybės 
tarnautojų ręikalaujama, 
kad jie mokėtų vokiečių kal
bą. Dabartiniu metu Vokie
tijos valstybės tarnybon ne 
vokiečio nei nepriima.

Bet Lietuvoje nėra taip 
bloga, kaip Vokietijoje. Lie-

•i
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IŠVYKO ATOSTOGŲ
Šiomis dienomis išvyko 

atostogų į Buzzards Bay 
Dr. Pašakanns su savo šei
myna. Jis ten žada išbūti 2 
savaites. Grįš rugpiučio 6 
dieną.

Ofisas bus atdaras. Tu 
rintiems reikalų, suteiks pa
tarnavimų jo pagelbininkė. 
Jo ofisas randasi: 447 Bro- 
adway, So. Boston.

\y-‘ v- .
SUTEIK SAVO

JAUNUOLIUI 
LINKSMUMĄ 

Dvi valandos kelionės laivu,
paskui pasimaudymas... ir 
“fun’ės” Paragon Parke... tai 
linksma diena jaunuoliams. Iš 
tikrųjų, linksmas ir sveikas iš 
važiavimas.

Specialis pasiūlymas... vienų 
stripų bilietų dėl visų pasilink 
sminimų Paragon Parke, ver
tės $1.50, galėsite gauti už 50c., 
jeigu pirksite sykiu su laivo 
tikietų.

švarūs balti laivai išplaukia 
kiekvienų valandų. Bus įvairių 
užkandžių ir skanių gėrimų.

Važiuokite elevatorių arba 
bus’u iki Rowe’s Wharf.

Mayflower Moonlight Sails, 
yra kiek vienų Trečiadienio, 
Penktadienio, ir šeštadienio 
vakarais. 75c ypatai. Šokiai 
dykai prie Vin Vincent’o 
kestros.

50c
Į ABI PUSI 

Vaikams nuo 5—12 
pusė kainos

Or-

m.,

Sekmadienį, liepos 29 d., 
įvyks Lietuvių R. K. Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus 
pašaipinės draugijos pikni
kas, Munchback's parke, 
Roslindale, Mass.

Kviečiame visus, jaunus 
ir senus į rengiamą pikniką 
atvykti.v

Bus geri muzikantai
. ir galėsite lietuviškai pašok- 
i ti. Valgiai ir gėrimai ska- 
: niausi.

Kas svarbiausia, tai pato- 
į gus ir pigus nuvažiavimas, 
I tik 10 centų. Nuo gatveka- 
no iki pikniko vietos tik 5

GRABORIAI

Vadinasi Lietuvos vyriau
sybė šluoja lauk iš valstybės 
įstaigų ne ramius vokiečius 
dėl nemokėjimo kalbos 
(nors ir iš jų reikalauja iš
mokti lietuvių kalbų), bet 
vokiečius ir suvokietėjusius 
šnipus, kurie kelia nerimų 
Klaipėdos krašte.

Iš BOLŠEVIKŲ „ROJAUS”
Lietuvos žurnalistas, ku

ris lankėsi Rusijoje, rašo, ' 
kad į Pietus nuo Maskvos 
sodybos turtingiau atrodo. " 
Bet ir geriau atrodančiose 
sodybose yra nemažai vai- 
kelių, kurie stotyse ištiesia 
rankas:

“Diadia amerikanee, ka
pe ječku na chlieb...” (Dė
de amerikieti, duonelei ka
peiką).

IŠSIRENDAVOJA
5 didelių kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administracijų asmeniškai 
arba per telefonų: So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas diena i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

KELIONĖ
LAIVU

PIETŪS
PAJŪRIU

ŠOKIAI

Pemberton Inn
Gerėkis šiuo dvie
jų valandų pasi
važinėjimu —gar
džiais valgiais —

VĖSIAIS ŠO
KIAIS

Išplaukia nuo R0WE’S WHARF 
6 P. M.

Sugrįžt, bet kada — pas
kutinis laivas išplaukia 

11:10 P. M.

VISKAS 
UŽ

$1.25

NUMAŽINTOS VAKARINĖS 
KAINOS I NANTASKET 

BEACH

1

Kiekvienų vakarų, išskyrus vaka
rus ir dienas Sekmadienių ir 

Šventadienių.
GEROS TIK NUO 6 VAL. VAK.

Nuo R0WES ’S į abi pusi 
WHARF, kas QA_ 

' valandų. <>vC.

>

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

Res. 158 W. 7th St.
TeL So. Boston 1,437 M 

Patarnavimas dienų ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
p|miimiiniiiiimiiuitiiiiiuntiniiii't>iiiuiitiitimiitiiiiiii/*l
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ADVOKATASI Iir dirbti.
Be to, čia pat Vyčių Sei- 

, mas ir N. A. Apskričio iš- 
| važiavimas, kuris įvyks Pa
langoje, rugpiūčio 12 dieną.

Šitas susirinkimas pusme
tinis, visi turėsite progos iš
girsti valdybos raportus it 
kuopos finansinį stovį.

Vyčiai, jai norime, kad 
mūsų organizacija ir mūsų f^'eiti* 
kilnūs idealai skleistų kas-' 
kart gražesnius žiedus, kact 
mūsų užsibrėžti darbai ir' 
siekiai neštų vaisius, budč- ^: virvės traukimas, bėgi- 

1 mų ir t. t. So. Bostono vy- 
| rai trauks virvę su Roslin- 
I dale vyrais. Moterėles taip 
j pat žada neapsileisti.

Keliarodis; Važiuokite b 
ki F.orest Hlls, o iš ten im
kite Dedhąm line gatvekarį 
ir juo važiuokite iki Beecb 
St, o nuo tos vietos bus nu
rodyta ęiknko vieta.

Jeigu tą diehą lytų, 
visas “piknikas ar kaip 
taip mes pavadinsime įvyk 
tų parapijos svetainėje; 
E. 7th St., So. Boston, 

Kviečio Rengėjo,

; kime! Būkime stiprios ša 
į kos, o ne tie drebantieji la

WILLIAM H. HEALEY

Piknike nereiks nuobo- 
dauti, nes bus įvairių žais-

B

18 Tremont St.,

Room 131,

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
.............................. -.. ė

LDS. pirmos kuopos mė 
susirinkimas įvyks 

sekantį , antradienį, liepos 
’ 24 d., 7:30 vai. vakare, para- 
■ pyio 
£ Si
gerai 
nes s 
ore m 
ganiz

.kia” - 
' Šia
iauo"

nesmis

>s svetainėje, 
usirinkimai kiekvienam 

nariui vra svarbūs, 
įsi rinkime svarstomi 

eikąlai. O or- 
ravimas pri- 
ošcių veikėjų, 
ikime turime 
i kalu. Prašo-

A

O

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos pusmetinis susirin
kimas įvyks sekantį trečia
dienį, liepos 25 d., 7:30 vai 
vakare, vyčių kambary.

Visi nariai kvįečiąmi da
nės turime naujų,lyvautį, nės turime naujų, 

Svarbių reikalų. Mūsų visų

hm

I

l
Praeitą savaitę Vyčiai tu- 

■ re jo du žaidimu su Murphy 
CIūb tymu iš Dorchester'io. 

‘ Pirmas žaidimas įvyko Ro- 
! nah Parke, Dorchester, lie
pos lt d. Abu -tvYnai buvo 

[smarkai užsikirtę viens ki- 
Itam nepasiduoti. Tai buvo

JUOZAS M. DILIS
laikrodininkas

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

366 W. Broadway

80. BOSTON, MAS8.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS [Visais draugijos reikalais kreipkitės 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Vice-pirmininkė Ona Slaurlenė,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 3422 ,

Prot. Rašt — Bronė Clunienė,
29Goulcl St, West Rozbury, Mass,
Tel Parkway 1864-W

Fin. Rašt — Marijona MarkonĮutė,
33 Navarre St., Rostindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — One Staniuliutė,

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

1512 Columbla Rd_, So., Boston. Mass. 
Janujonienė. 
So. Bbston, Mass. 
ikimus laiko kas 
ekvieno mėnesio, 
pobažnytlnėj sve- į 2

K

pas protokolų raštininkę.

tai 
ki-

■

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

'Pirą.*,.— J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonis,
1430 Columbla BA, S. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. GUneckte,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas —- Al b. Nevieta,
233 E. St, So. Boston, Mass.

Į Iždininkas — A. Naudžiūnas.
i 885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Ma Htollra — J.

I 7 Winffeld
i. Draugija laik
, I nedČMl

o pi

n

K

■

AGENTAI
■ J.., ... —— —M A

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

K. SIDABRO 
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway,
Ant antrų lubų 

So. Boston, Mass.
4



VOTIS (ABSCESS)

Kilnumas
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ĮDOMIOS NUOMONĖS APIE 
BIRŽELIO 7 D. ĮVYKIUS IR 

VILNIŲ

su žmonėmis 
darbas žmo- 
Šiame ūkyje 

Keliavo nuo

dar pažiūrėti j 
mamų ir į savo 
Pagaliau priėjo

Policininkas: “Girtas, pone“.
Teisėjas: “(į suimtąjį) Kaip 

tamstos pavardė!’*.
Suimtasis; ‘Džonas Gunn (Šau-

Sveikata ^Brangus Turtas
šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarą Draugija.

Dailininkas: “Kaip tamsta sn-. 
pranti sakydamas, jog mano pa
veikslas “Galėjo būti blogesnis?“

Kritikas: “Gerai, kadangi ta:, 
nepatenkina tamstos, ai atsiimu tuvas)
ir sakau, jog jis negalėjo būti j -------------
blogesnis^’. (Lustige Kolner Zei-. Teisėjas: “Gerai, Gunn, ai pa- 
tung). -leidžiu tamsią iį kartą, bet tam-

, ------------- sta neturi būti užtaisytas rėl“.
Teisėjas: “Koks kaltinimas!“/(“Eastern Morning News”).

. % s į

DARBININKAS

I 
į

Vytukas buvo devynerių lą 
metų. Jis našlaitis. Kai tė
velis mirė, paliko dvejų me
tų. Motina buvo neturtinga 
ir dar turėjo du berniukus.

Vytukas buvo geras ber
niukas: mylėjo savo mamą 
ir padėdavo ūkininkauti. 
Atnešdavo vandens, malkų, 
kasdavo daržą, o kai mama 
išeidavo iš namų, rūpinda
vosi jaunesniais broliukais, 
prižiūrėdavo pakurtą kros
nį ir verdamą valgį. Nors 
mama su Vytuku ir labai 
rūpinosi, tačiau jų ūkis 
skurdo.

Vieną kartą susirūpinusi 
mama tarė Vytukui:

— Šie melai bus sunkūs,- 
bus tušti aruodai ir tuščia 
kamara. Reikės badu mirti

— Kam, mamyte, taip gą
sdini ? Aš nemanau nei apie 
vargą nei apie mirtį, — at
siliepė Vytukas.

— Gerai sakai, vaikeli, — 
kalbėjo mama, glausdama 
prie savęs Vytuką, ir, paė
musi ratelį, pradėjo verpti.

Vytukas nutilo, nuliūdo. 
Mamos žodžiai padarė įspū
džio. Vakare eidamas gulti, 
apsiverkė ir negreit užmigo.

Vytukas nakčia sapnavęs 
tėvelį ir tą miestą, į kurį ei
davęs su tėveliu. Rodos, tė
velis kalbėjęs su tuo pačiu 
amatininku, pas kurį abu 
užeidavę. Ryto metą, atsi
budęs ir atsiminęs sapną, 
nutarė eiti į miestą ir iš 
mokti amato. Išmokęs ama
to uždirbtų kiek pinigų ir 
galėtu padėti mamai ir bro
liukams. S į savo sumanymą 
. .'sakė mamai./ • -

— Gal tai būtų ir gerai, 
bet kaip aš viena pasiliksiu? 
Tu man padedi dirbti; kai 
nebus tavęs, man bus sunka, 
o antrą, ar tu rasi tą miestą 
— kalbėjo mama ašaroda
ma.

Tr Vytukas pradėjo verk
ti. bet savo sumanymo nepa
keitė, įtikinėdamas mamą, 
kad miestą rasiąs, nes gerai 
atsimenąs kelią.

— Na, gerai, vaikeli, jei 
gu turi tokio didelio noro, 
tai keliauk. Gal tau ir pasi
seks kiek uždirbti, — tarė 
mama.

Ryto metą Vytukas atsi 
kėlė ankščiau kaip visada. 
Atsikėlęs prieš šv. paveiks-

pasimeldė, pabučiavo 
miegančius broliukus ir, pa
ėmęs mažą ryšulėlį su val
giu, iškeliavo.

Mama jį palydėjo ligi kal
nelio, užkabino ant kaklo 
savo kryželį, palaimino ii 
verkdama atsisveikino.

Vytukui labai buvo gaila 
su mama skirtis. Dažnai at
sigręždavo 
tolstančią 
namelius,
mišką. Tėjus į mišką dingo 
iš jo akių mama ir namai.

Atėjo pusiaudienis. Vytu
kas išalko. Pasiėmė iš ryšu
lėlio duonos, sūrio ir pasiso
tinęs ėjo toliau.

Priėjo kalną, į kurį įko
pęs matė daug trobų, bet, 
jas priėjės, dar reikėjo pe- 
”e;ti mi.'kas

Nuo kalno ėjo Cu keliai. 
Pabar Vytuką* ležinojo. 
katruo keliu jam reikėjo ei
ti, ir nebuvo ko pasiklausti. 
Kiek pagalvojęs nutarė eiti 
tuo keliu, kuris daugiau bu
vo išmintas. Ir vėl ėjo miš
ku, bet dabar miškas buvo 
dar tankesnis; pasibaigė ke
lias ir įėjo į kelmynus.

Matydamas, kad iš tos 
vietos neišeis, vėl grąžo ant 
to paties kalno. Pradėjo 
temti, Vytukui pasidarė ne
jauku. Jis buvo drąsus, bet 
dabar pradėjo bijoti. Jis 
oradėjo balsiai rėkauti, ma
nydamas, kad jo riksmą kas 
šgirs ir atsilieps, bet nie
kas neatsiliepė. Vytukas pa
vargo ir. atsisėdęs ant kel- 
no, pradėjo balsu verkti.

Tuo tarpu tarp kelmų 
blykstelėjo Šviesa. Šviesa ar
tėjo, ir Vytukas prieš save 
narnate žmogų su žibintu 
rankoje.

Tai buvo girios sargas, 
kuris, išgirdęs žmogaus bal- 
.są, išėjo iš trobos pažiūrėti, 
kas taip verkia.

— Ko verki, vaikeli? — 
paklausė sargas.

—Paklydau ir negaliu 
rasti tos vietos, kur miškas 
prasideda, — atsakė Vytu
kas.

— Rytoj rasi, o dabar ei- 
įam pas mane nakvynės, — 
•arė girios sargas.

Vytukas nudžiugo, kad 
sargas jį pakvietė nakvynės. 

—Sėsk,, vaikeli, matau.

’ Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO
ŠYPSENOS

kad esi pavargęs. Tur būt, 
esi išalkęs, valgyk sriubos.

Vytukas nesiragindamas 
pradėjo valgyti. Ir toj par 
vietoj užmigo.

Ryto metą jau saulutė bu
vo pakilusi aukštai, o Vytu
kas dar miegojo. Jis negir
dėjo, kai girios sargas tvar
kė savo trobą ir virė savo 
pusrytį.

— Labai gerai miegojai. 
Jau dvi valandos čia vaikš
čioju, o tu vis miegi ir mie
gi. Kelkis! Jau pusryčius 
išviriau — tarė sargas.

Vytukas atsikėlė, papote
riavo, o miško sargas jam 
sako:

—Vakar tavęs nenorėjau 
klausti, kaip tu čia atsira 
dai, kuo esi vardu ir pavar
de? Buvai pavargęs ir alka
nas, tai nenorėjau tavęs 
klausinėti. Gal tu iš namų 
pabėgai? Nemeluok, nes aš, 
jei tu man meluosi, pažinsiu 
iš akių, — pasakė sargas.

— Aš nemeluosiu. VakaT 
anksti išėjau iš namų. Esu 
našlaitis. Neturiu tėvelio. 
Noriu nueiti į miestą ir iš
simokyti kokio amato, kad 
kiek uždirbčiau, nes mano 
mama neturtinga, — kalbė
jo Vytukas.

— Galima tave pagirti, 
vaikeli, kad galvoji apie 
duoną, bet amato reikės il
gai mokytis, o mamai pini
gai reikalingi tuojau. Aš 
tau patarsiu kitą verslą. 
Kai gyvenau mieste, lip
džiau stiklinius ir parcele- 
ninius indus. Dar turiu lip
dyti medžiagos savo dėžutė 
je. Darbas yra lengvas ir 
reikalingas. Aš tave pamo
kysiu ir. jei norėsi, greit iš 
moksi. Man šis darbas gerai 
sekėsi, bet dabar jau pase
nau, sunku man vaikščioti 
su savo dėžute po pasaulį.

Šis patarimas Vytukui 
patiko. Tuoj no pusryčių jis 
pradėjo mokytis. Darbas 
Vytukui sekėsi. Kai sulip- 
dydavo kokį indą, tai ir žen
klo nebūdavo, kur sulipdy
ta.

Pas girios sargą Vytukas 
mokėsi penkiaš dienas. Jis 
jam dovanojo dėžutę su lip
domąją medžiaga ir Vytu
kas išėjo į žmones.

Girios sargas pamilo Vy
tuką. priprato prie jo, bet 
negalėjo jo sulaikyti, nes 
jam reikėjo skubėti uždirb
ti pinigų. Nuėjęs apie pen
kis kilometrus kelio, Vytu
kas pasidėjo ant žemės savo 
dėžutę pailsėti paskui vėl 
keliavo toliau. Priėjo dideli 
ūkį. Kieme buvo daug žmo
nių. Vaikai pradėjo klausi
nėti, ką jis turi savo dėžu
tėje. Vytukas pasakė, kad 
lipdo sumuštus indus. Vai
kai jam atnešė indų ir visas 
būrys domėjosi jo darbu.

Pirmas jo darbas pasise
kė ir, gavęs kiek pinigų, jis 
skubėjo eiti toliau. Nuėjęs 
pas kitą ūkininką, taip pat 
gavo darbo. Čia jam už dar
bą ne tik sumokėjo, bet dar 
davė ir pavalgyti. Jo man
dagus elgesys 
ir sąžiningas 
nėms patiko, 
pernakvojo.
vienę ūkininko prie kito ir 
gavo darbo.

Porą savaičių pakeliavęs, 
Vytukas pasiilgo namų, bet 
gręžti nenorėjo, nes darbas 
juo toliau, juo geriau sekė-

Vieną ry tą Vytukas nuta
rė grįžti namo, tačiau buvo 
pavargęs ir atsisėdo pievoje 
pasilsėti. Priėjo mišką ir vėl 
atsisėdo pasilsėti. Nusiėmė 
nuo pečių dėžutę, suskaitė 
uždirbtuosius pinigus ir už
migo.

Jis pajuto, kad jį kažkas 
žadina. Žiūri kažkoks 
žmogus šalia klūpo, kiša 
ranką į kišenę, kurioj buvo 
jo pinigai. Vytukas norėjo 
ištrūkti, bet užpuolikas jį 
sulaikė ir išėmė iš kišenės 
pinigus.

Vytukas matydamas, kad 
nuo užpuoliko neatsigins, 
pradėjo verkdamas prašyti 
jį grąžinti pinigus, liet už- į 
puolikas nusijuokė ir nuėjo, 
grasindamas užmušti, jei ji; 
vysis.*

Vytukas Išsigandęs va- j 
landėlę tylėjo, bet pagalvo-1 
jęs, kad neteko viso savo 
uždarbio, pakilo nuo žemės, 
pasivijo užpuoliką ir puolė 
j|. Užpuolikas Vytuką nus
tūmė ir didele lazda sudavė 
per kojas. Vytukas iš skau
smo sukrito ant žemės.

Ir ilgai Vytukas būtų gu
lėjas, liet staiga jis išgirdo 
netoli žmones atjojant.

Vienas dvaro savininkas 
jojo su svečiais ir tarnais 
lauku pažiūrėti. Išgirdę mi 
škelvje riksmą, pasuko į tą 
pusę ir pamatė begulinti ant 
žemės berniuką.

Ponas sužinojęs, kad iŠ 
berniuko atėmė pinigus, į- 
tarė vieną kaimyną ir liepė 
savo taniams jį vytis. Pasi-j 
-viję tarnai atėmė iš jo pini
gus. Užpuoliką surišę nuve
žė miestan ir atidavė polici
jai. Kitiems taniams ponas 
liepė atvažiuoti su vežimu ir 
Vytuką nuvežti i dvarą. At
važiavo gydytojas, apžiūrė
jo koją ir pasakė, kad nulū
žęs kojos kaulas.

Ponas dažnai Vytuką lan
kė ir rūpinosi jo sveikata. 
Kai Vytukus pradėjo sveik 
ti, ponas jį klausinėjo apie 
jo mamą, brolius, apie ke
lionės nuoty kius. Vieną kar
tą ponas atėjęs pas Vytuką 
jį paklausė:

— Mano mažasis keleivi, 
jau kelios dienos tave pažįs
tu, bet nežinau, kuo tu pa
varde.

— Daugirdukas, — pasa
kė Vytukas.

— Daugirdukas, — nuste
bęs pakartojo ponas. — O 
kuo vardu buyo tavo tėvas?

— Motiejus, — atsake 
Vytukas.

Ponas susimąstė, pažiūrė
jo į Vytuko veidą ir išėjo.

— Žinai, Danute, vaikas, 
kurį parvežiau, yra mūsų 
buvusio daržininko, Motie-

Rašo Z/r. G. I. Bložis.

Vočių yra bent keletas rū 
šių, būtent aštri smarkiai 
veikianti ir kroniška Kro
li iška votis yra dviejų rūšių, 
būtent su vieta (sinus) ir 
akloji — jokio išėjimo nėra.

Jack Medica rš Seattle, 
Wash. naujas mylios plau
kimo čampionas.

jaus Daugirdo, sūnus. Jo 
tėvas prieš dešimtį metų iš
gelbėjo mane ežere skęstan
tį. Berniukas labai panašus 
į tėvą.

— Tai labai malonu, — 
tarė Danutė, pono žmona.— 
Tėvas buvo keistokas; neno 
rėjo naudotis tavo dėkingu
mu, tad tegu dabar jo sūnus 
gyvena pas mus. Mes jo iš 
savo narmt neleisime ir jo 
ateitimi pasirūpinsime.

— Tikrai taip padarysi
me, — tarė ponas. — Vytu
kas sakė, kad jo motina ne
turtinga ir namie dar yra 
jo du broliai. Motina taip 
pat galės pas mus gyventi ir 
mes jai padėsime išauklėti 
jos vaikus.

Tuojau ponas išsiuntė 
tama pas Vytuko motiną 
pasakyti, kad ji galinti su 
visa šeima įsikurti pono 
dvare. Tasai pasiūlymas 
Vytuko mamai labai patiko, 
ir ji ilgai negalvojusi pra
dėjo ruoštis kelionėn.

Vytukas apie mamos at 
važiavimą nieko nežinojo. 
Vytukas pasveiko ir kiek
vieną dieną prašė, kad j j 
ponas leistų namo eiti. Gali
te įsivaizduoti, kaip Vytu
kas nudžiugo, pamatęs ma
mą ir brolius atvažiuojant 
su visa manta.

(Iš Mokytojos Pasako
jimai ).

Viena svarbiausių voties 
atsiradimo priežasčių, yra 
numirimas danties gyvio 
(nervo). Gyvis miršta dėl 
kelių priežaščių, būtent kir- 
myjant dančiui, palaužuą 
dantį arba kartais netyčio
mis ką nors kieto smarkiai 
sukandus; reiškia trūksta 
pusetėliai, kurie dantį laiko 
žandakaulyje.

Antroji prižestis ir gana 
reikšminga, tai yra nevyku
sis danties kanalėlio gydy
mas.

Nevykęs danties kanalėlio 
gydymas pasitaiko beveik 
kiekvienam gydytojui, o y- 
patingai kuomet dantis turi 
kreivas šaknis nusivijusias 
arba išsišakojusias. Tokiuo
se atsitikimuose šaknies ka
nalėlis yra sunku gydyti. O 
išgydžius irgi ne kiek gali
ma tuo danČiu naudotis. To
kiu būdu daugelis gydytojų 
visai negydo danties kanalė
lio, remdamies tuo, kad tas 
dantis ilgai netarnaus, o an
tra tai esą padaroma vieta 
bakterijoms veistis, kurios 
paskui ligas gamina.

Dar viena voties priežas
tis, kurios galima išvengti, 
tai yra kurie myli demons
truoti savo dantų stiprumą 
— dantimis atkorkuodami 
honką, stalą pakelia, kėdę į- 
sikandę panešioja,. riešutus 
kramto ir t. t. Tas nepapra
stas spaudimas ant dantų 

; pasetėlio, jį pažeidžia ir nuo

kaip medis vėtros palaužta
Aštrioji votis nėra tai h 

bai blogai, tik aštrų skaus 
mą reikia pakęsti, bet kr< 
niška votis yra labai bloga 
skausmo beveik tai kaip i 
nėra, tik tuomet skauda ku 
met paspaudi.

Kroniška — akloji voti 
yra pavojingiausių ligų, ne 
jos negalima matyti, tik k 
jaučiama, o jausti ir nei; 
bai jaučiama. Kartais tik i 
ryto atsikėlus jaučiama, ka 
vienas dantis lig būtų ilges 
nis. Na, paspaudoma, p; 
plaunama, su vaistais patr 
narna ir t. t. Nuo to dantį 
susitraukia ir vėl gera 

j Mat, bespaudant dantį, api 
jį susidarę pūliai susirenk 

j išbėga į kūno lmifikus, a 
tai kraujo cirkuliacijos si: 
temą ir vėl dantis lieka ni< 
ko nekaltas, ncskaudantii 
Bet tie nuodai dažniausi; 
padaro daug žalos, atnešd; 
mi sekančias ligas: arthrit 
nephritį, reumatizmą ir tt.

Kroniška votį išeinanči 
su pūliais (sinus), gal bū 
nevienas skaitytojas yra ti 
rėjęs; arba kito matyt ar 
smegenų raudonas spuoge 
su balta viršūne. Paspai 
dus, tas baltas skystime 
(reiškia pūliai) išbėga l 
skausmo ir smegenis atrod 
lig normališki, kol bakter 
jos vėl pūlių pagamina, i 
tas kasdien atsikartoja. Ta 
gi, jeigu duosi tai’ vočiai ui 
tektinai laiko, jinai supudi 
kaulą ir sugadins veido ii 
vaizdą.to pradeda vysti ir pūti,

Čekoslovakų Spauda 
Apie Lietuvą

a-
Laurence Spelinan Rockefeller ir p-lė Mary French 

žiedavo. Jų vestuvės įvyks rugpiūčio mėnesyje.

PRAHA, — ‘‘Prager Ta- 
geblatt” ilgame straipsnyje, 
tarp kitko, nurodo, kad šių 
dienų tarptautinė padėtis 
turėjo taip pat įtakos ir da
bartinei Lietuvos padėčiai.

Vokietija ir Lenkija, pa
žymi laikraštis, varo atvb 

• ra antilietuvišką politiką; 
pirmoji dėl Klaipėdos kraš
to, antroji — dėl Vilniaus. 
Birželio 7 d. įvykiams pa
skatinti prisidėjęs ir per
versmas Latvijoje, kuris su
daręs atitinkamą nuotaiką. 
Turint galvoje Šią situaciją, 
pažymi laikraštis, supranta
mas ir visas tas aliarmas.

Prahos “Montagsblatt” 
nurodo, jog Vokietijos įta
ka tame aliarme taip 
pasireiškusi. Laikraštis 
brėžia, kad

Lietuvos Klaipėdoje
kiečių generalinis konsu- 
lfttas pasidaręs beveik ga
lingesnis, negu Lietuvos 

gubernatorius.
Lietuvos Vokietijos preky
bos sutartis taip buvusi 
Berlyno padiktuota, kad 
Šios rytų valstybės prekybos 
politiką pasidariusi priklau
soma nuo Karaliaučiaus uo
sto. Tai vis esąs Voldemaro 
bičiulystės vaisius su Vokie
tija.

— Čekoslovakų laikraštis 
Česky Kraj ” savo straips-

pal 
pa

nyje apie Lietuvą nurodt 
kad visos Pabaltijo valsty 
bes susikūrė Versalio šutai 
ties dėka. Tuo pat laiku ts 
po nepriklausoma Lenkij 
ir Suomija.

Lenkija, nors ir gavusi 
iš Austrijos Galiciją ir 
iš Vokietijos Poznanę, 
nenurimo ir savo troš
kimą grobti svetimas 
žemes dar labiau išvys

tė.
Ji užpuolė Tešiną ir, pagr; 
busi jo dalį, okupavo Vi
nių. Visi Lietuvos ir Taut 
Sąjungos protestai prieš t< 
kį lenkų žygį nuėjo niekais 
Lenkija savo grobio, Vi 
niaus, negrąžino. Iki šiol; 
tarp Lietuvos ir Lenkijc 
nėr jokių santykių. Laikraj 
tis pabrėžia, kad apie koki 
nors lenkų daugumą Vi 
niaus krašte nėra jokie 
kalbos.

Dabar einą gandų, kad 
Lietuva ir Lenkija no
rinčios susijungti į vie

ną valstybę, 
tačiau nežinia, ką į tai pa 
sakytų Berlynas, nes hitlc 
riška Voketija, užėmusi Pa 
baltijo valstybes, norėtų pa 
silikti sau atvirą kelią į SS 
SR. Užgrobimui gi Pabalti 
jo valstybių Lenkija negalė 
tų priešintis, sudariusi ne 
puolimo paktą su Vokieti j 
Ar Lenkija tuo paktu neiš 
sikasė sau duobės, parodys 
ateitis, pareiškė “Česk 
Kraj”.
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HITLERIO VARGAI

tume. Lai bus tam reikalui 
išnaudotos visos mūsų tau-: 
tos šventės ir pramogos, k. 
a. daugel vietose vasaros 
metu rengiamos Lietuvių 
Dienos. Ir pastatant pirmon 
vieton svarbius savo vieti
nius reikalus, vis dėlto gali- 
ma bent dalį pelno iš tų pra
mogų skirti Vilniaus Gele
žini n Fondan.

Pakol Vilnius negrįš Lie
tuvai, patol juk, po teisybei 
nei nėra kito svarbesnio 
tautos reikalo kaip mūsų 
sostinės grąžinimas.

Kad neįvyktų ateityje ko
kių nors reikale Vilniaus 
pasų ir ženklelių platinimo 
nesusipratimų, skaitau rei
kalinga pažymėti:

1. Pasų ir ženklelių gali: i Prezidentu Antanu Smeto- 
: na, Lietuvos bažnyti nė s 
Provincijos Arkivysku p u 
Metropolitu Juozapu Skvt- 
rėčkų, visos 
Aukštaisiais 
Vyriausybe, 
dalyvaujant

į

| vykusioms mūsų tautos vai
kams, suklaupusi prieš iš
statytą viešoje adoracijoje 
Švenčiausiąjį Sakramentą, 
pasiaukoja dieviškajai Jė
zaus širdžiai, patiekdama 
Jai šiuos karščiausius mūsų 
tautos troškimus:

į Švenčiausioji Jėzaus Šir 
j die, saugok ir globok mūsų 
tautos laisvę ir nepriklauso
mybe; stiprink, savo šv. 
Dvasios malonėmis mūsų

cyRgtgtyggB• ~ /rržujjlfll
Lietuvių Tautos Jėzaus Dįe- 
^Viškajai Širdžiai Pasiauko

jimo Aktas
Lietuviu T gilta, Dievo Ap

vaizdos išgelbėta iš šimtme
čius ją slegiančios vergijos 
pančių ir karžygišku šv.' 
Dvasios stiprinamą savo sū
nų ir dukterų pasiaukojimu 
atgavusi laisvę ir nepriklau
somybę, 1934 Šventaisiais 
Metais liepos mėn. 1 d. iš 
visos Lietuvos dešimtimis 
tūkstančių susirinkusi Kau-, 
ne į Pirmąjį Tautini Eucha- i 
ristini Kongresą su savo ne
puikiau s o m o s Valstybės

£

Išoriniai žiūrint, gal kam publiką. Jiems atrodė, kad 
ir pavydu dėl “tautos va-j ir patsai Hitleris neužtekti- 
dų” garbės ir didumo, 
tikrumoje jų pozicija 

į taip jau pavydėtina. Hitle- : 
į ris didis ir garsus, visi daho 

ja kiekvieną jo žodį ir mos-
■ tą, bet... ir Hitlerio laimei 

; dauk ko trūksta. Ištiesų, jis 
£ taip jaučiasi nelaimingas, 
I kad vieną kartą žmonės j; 
G girdėjo šaukiant .nesavo bal- 
; su, kaip žvėrį. Hitleris, gir- 
i di, buvo pasiutiškai piktas, 
g Ir kam jam nežmoniškai py- 
? kti? Y ra nemaža tam prieža 
H ščių. bet svarbiausia tai ta, 

kad nesuvaldo savo vaikų— 
| nazių, kurie sukėlė revoliu 

ciją Hitleno naudai, bet tą 
i revoliuciją taip kvailai pa- 
; varė, kad pačiam Hitleriui 
j- teko ją maišyti ir šaudyti 

keletą nazių vadu, ištiki- 
miausių savo prietelių.

G Jau nuo 1930 m. Hitleris 
L pradėjo turėti bėdos su savo 
|| naziais. Tų metų vasarą 
fe Sturm Abteilung (šturmi- 
K nes kareivijos) vadai įsiver- 
| žė į parlamento rūmus Ber- 

lyne ir vandališkai išlaužė 
| duris, išdaužė langus ir su- 

naikino baldus. Hitleris
? skubiai atvyko iŠ Municho 
| ir nuramino sukilėlius, pa- 
| žadėdamas jiems daugiau 
į algos ir pats pasiskelbdamas 
| jų vadu, pasivadydamas sa- 
| ve “Osaf” (Oberste Sturm 
g Abteilungens Fulirer — vy
li riausias šturmo dalių va
lį das). Jis pavedė Roehm’ui 
L mokyti narius militarinės 
| rykiuotės ir visų kariškų 
į pratimų. Roehm taip juos 
g išlavino, kad jie buvo pasi- 
| rengę pulti bet kokį priešą 
| ir nekantravo, kada galės 
? nušluoti ątžagareivišką res-

daus rinkos nustosimas bus 
konmensuotas kitomis šali
mis, kurios nuo dabar pra
dės daugiau prekių įsivežti 
iš Lietuvos.. Tuo tikslu gal 
būt netolimoje ateityje tarp 
Lietuvos ir atitinkamų vals
tybių prasidės platesnės e- 
kononinės derybos.

Nors Vokietija yra ir 
dramblys prieš Lietuvą, ta
čiau maža Lietuva nieki 
nebodama atkakliai kovoja 
už savo Ir daugelio mažų 
valstybių tautines teises.

Tsb.

šte. Tačiau Lietuvos kovą 
už savo teises suprato ir 
tinkamai įvertino kitos di
džiosios valstybės, kaip 
Prancūzija, Anglija, Sovie? 
tų Rusija ir t. t. Jos dau
giau atidarė savo rinkas 
Lietuvos gaminiams, kurios 
ankščiau Lietuva ekspor
tuodavo į Vokietiją.

Lietuva čia irgi nenusimi
nė. Jos atitinkamos įstaigos 
dabar skubiai ruošia visą 
eilę priemonių, kuriomis 
bus atsakyta į vokiečių eko
nominius spaudimus. Nusis
tatyta neduoti nei vienos li
cencijos vokiškoms prekėms 
įvežti į Lietuvą. Taip pat 
bus nustatyta tam tikri lei
dimai toms Vokietijos pre
kėms. kurios lig šiol į Lie
tuvą laisvai patekdavo. A- 
titinkamose Lietuvos įstai
gose gaunami nusiskundi
mai iV pageidavimai, kad 
panašūs vokiškų prekių var
žymai būtų neatidėliojant į 
vykdomi.

Taip pat Lietuva nenusi
minė ir tada, kai vokiečiai 
visiškai uždarė lietuviškų 
prekių tranzitą per Vokie
tiją į kitas valstybes. Lie
tuvos vyriausybei jau pasi
sekė tranzitą pasukti kita 
kryptimi per kitas valsty
bes, iš kurių jau gautas ati
tinkamas sutikimas, o iš kai 
kurių, kaip Belgijos net ne
mažos lengvatos. Tuo būdu 
Lietuvos eksportas daba? 
eis daugiausiai jūros keliais 
į įvairius uostuse; o iš ten 
į paskyrimo vietas.

Kalbama, kad net lenkai 
neoficialiai davė, suprasti, 
kad jie mielu poru sutinką 
praleisti mūsų prekes tran 
z i tu Lenkijos geležinkeliais, 
nereikalaudami jokių atly
ginimų. Tačiau ar šį sutiki
mą Lietuva priims, kol kas 
dar neaišku. ‘

Paskutiniuoju laiku Lie
tuvos vyriausybė padarė a- 
titmkamų žygių kitose vals
tybėse, kad jos priimtų di 
dėsnį prekių kiekį iš Lietu
vos. Šios pastangos Lietuvai 
gražiai pasisekė ir iš kai 
kurių valstybių jau gaut) 
teigiami atsakymai. Reikią 
tikėtis, kad Vokietijas vi-

dvasios vadovus, mūsų Vy
riausybę, mūsų kariuomenę 
ir visus mūsų tautos darbuo
tojus; suburk gražion vie- 
nybėn visus mūsų tautos 
valkus, surink svetur išblaš
kytus josios sūnus ir dukte
ris ir su junk juos su mum is 
nesuardomais tėvynės mei
lės ryšiais.

i Geriausioji Jėzaus Širdie, 
į kuri verkei, žiūrėdama i sa- 
j vo išrinktosios tautos nelai- 
i mes, priimk ilgus ir skau
džius mūsų tautos iškentėtus 
skausmus .ir neleisk daugiau 
mūsų priešams viešpatauti 
brangioje mūsų tėvynėje.

Gailestingiausioj! Jėzaus 
Širdie, atleisk mūsų tautos 
nuodėmes, klaidas ir pada
ryk, kad mūsų visų širdys 
užsidegtų neužgesinama Ta 
co meilės liepsna.

Jėzaus Širdie, teateinie 
Tavo Karalystė mūsų bran
gioje Lietuvoje.

šis pasiaukojimo aktas 
padarytas, Kauno Arkivys
kupui Metropolitui vado
vaujant, pasirašytas visų 
tautos atstovų ir turi būti 
padėtas mūsų tautos nepri
klausomybės šventovėj Pri
sikėlimo bažnyčioje Jėzaus 
Širdies altoriuje.

PRADĖS SU LENKAIS 
SANTYKIUS?

I

nai pažangus. Ir štai pava-I 
sarv 1931 m. viens iš štur-1

•z

raistų, vadų, kap. Stennes, 
sukilo net prieš patj. “Osa- 
fą”, vadinasi, Hitlerį ir už- 
atakavo jo organą Der Ang- 
riff (Puolimas) už tai, kad 
nazių organas vedė perdaug 
taikingą politiką, įtikinėda
mas nekantringus nazius, 
kad politiškos permainos 
turi įvykti legaliu balsavi
mo keliu. Stennes kaltino 
Hitlerį, kad ji^ vieton kelti 
revoliuciją prieš reakcijo 
nierius, puotauja su bankie- 
riais ir kapitalistų šulais. 
Hitleris nedarė daug cere
monijų su Stennesu . Jis į- 
galiojo Dr. Goebbelsą, par
tijos lyderį, pažaboti Sten- 
nesą. šits greitai su Steime- 
su apsidirbo ir jo sukilimą 
likvidavo. Per tris metus 
Hitleris tęsė savo politiką, 
besivartaliodamas tarp na
cionalistų ir socialistų, ir vi
si stebėjosi, kad jis taip ilgai 
gali ištęsėti. Bet galų gale 
dirbtinoji j,o politika turėjo 
sprogti. įsikarščiavę štui- 
mistu vadai, norėdami visiš- 
kai pasiimti krašto valdžią, 
patys pradėjo revoliuciją, ir 
Hitleriui teko nemaloni pa
reiga juos nugalabinti, štur- 
mistai pralaimėjo. Jų skai
čius bus sumažintas .nuo 
pustrečio milijono iki 800,- 
000. Karingųjų nazių pajė
ga liko sutriuškinta, bet jie 
jaučia karčią pagiežą prieš 
Hitlerio elgesį. Tas nepadi
dins jo populiarumo.

Jei Hitleris turės kada 
vaikų, tai jis jiems duos la
bai įspūdingą pamoką apie 
demagogijos nepastovumą.

K.
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ma» gauti A. L. R. K. Fede
racijos Centre (2334 So. O- 
aklev Avė., Chieago, III.), 
taipgi abiejuose Lietuvos 
Konsulatuose kaip ir pir
miau: Nevv Y’orke ir Čika
goje. Tenai reikia siųsti ii 
surinktus už išplatintus ‘pa- 
sus’ ir ženklelius pinigus, 
kaipo auką Vilniaus lietu 
vių paramai.

2. “Vilniaus pasų kaina— 
10 centų. Vilniaus ženklelių 
kainos:

a) Šv. Onos bažnyčia — 
Lietuvoje 50c.; Amerikoje— 
5 centai.

b) Gediminas —Lietuvoje 
1 lit., Amerikoje — 10 cent.

c) Gedimino pilies bokš
tas — Lietuvoje 10c., Ame
rikoje 10 centų.

d) Aušros Vartai — Lie
tuvoje 20c., Amerikoje —20 
centų.

e) Vilniaus Universitetas 
— Lietuvoje 2 lit., Ameriko
je — 20 centų.

f) Žygis į Vilnių — Lie
tuvoje 5 lit., Amerikoje — 
50 centų.

g) Vytautas — Lietuvoje 
10 litų, Amerikoje 1 dol.

%

3. Tiems, kurie non gi
liau pažinti ir geriau sekti 
Vilniaus kovos reikalus — 
labai patartina išsirašyti 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
leidžiamą dvisavaitinį ilius
truotą žuruiią “Mūsų Vil
nius” (dabar Amerikoje 
metams kaštuoja tik $2.00)

lietilvių tauto! I 
Ganyto j a i s.i 
kariuom e n e, 

iš užsienio at-

Lietuvos Ekonominiai Žygiai 
Prieš Vokietiją

ir įvairios literatūros Vil
niaus klausiimi. Tais ir ki
tais S-gos ir V. G. Fondo 
reikalais prašome kreiptis 
Lietuvon šiuo adresu:

Vilniui Vaduoti Sąjun
ga (arba Vilniaus Gele
žinis Fondas) Dtfonelai- 
eio gatvė 9-a, Kaunas,

Lithuania.
Su geriausiais linkėji
mais Tamstų darbuotei—

Kan. F. Kemėšis,

V. V. S-gos vice-pirminin. 
V. G. Fondo pirmininkas

Pradėjus aktingą kovą už 
savo teises Klaipėdos kraš
te, ir pradėjus tardymą to 
krašto priešvalstybinių vo
kietininkų partijų vadų tar
dymą, Vokietija už tai Lie
tuvai keršydama prieš ją 
griebėsi ekonominių spaudi
mų. Mat Vokiečiai tuo tikė
josi pasunkinti krizės laikų 
suvargintą Lietuvos ekono
minį gyvenimą ir sumažin
ti eksporto galimumus, tuo 
priverčia Lietuvą atsisakyti 
nuo savo teisėtų ir teisingų 
reikalavimų Klaipėdos kra-

J

Katalikiškoji Akcija

Vilniaus Geležinio Fondo 
Rėmėjams

(Šią paskaitą parašė ir išsiuntinėjo 
LDS. kuopoms,kun. S. Kneižis, LDS. 
Katalikiškosios Akcijos Komisijos na
rys, spalių 16 d., 1933 m.)

Lenkų spauda rašo, kad 
Prystoras po Pilsudskio ap
lankė taip pat Lenkui valst. 
Prezidentų ir ji informavo 
apie savo kelionę į Lietuvę.

Krokuvos lenkų , spaudoj 
pasirodė, žinių, kuriomis 
reiškiamas pasitenkinimas, 
kad neseniai Lietuvos Susi
siek. M-jos vadovybė aplan
kė pademaiklinijos geležin
kelius ir juos apžiūrėjo. 
Lenkai reiškia vilties, kad 
gal bus galima pradėti susi
siekimų geležinkeliu Kau
nas — Vilnius.

Sovietų spauda rašo, kad 
rugpiūčio mėn. didžiausias 
Sovietų lėktuvas “Maksim 
Gorki j” skris per Pabalti
jo valstybes ir užsuks į Lie
tuvą. Iš čia skris į Vilnių.

SAUSRA1ŠDEGIN0
LAUKUS

Visoje Amerikoje siaučia 
baisūs karščiai. Iš priežas
ties šių karščių jau 256 žmo
nės mirė. Yra didelis pavo
jus, kad užsėti laukai visai 
išdegs. Ganyklos išdegė ii* 
ūkininkai priversti pusdy
kiai atiduoti gyvulius sker
dykloms. Nuostoliai siekia 
milžiniškas sumas.

Visas kraštas nekantriai 
laukia lietaus.

fc. Savo misiją Vilniaus rei- 
v kalu baigėme.

Turime pareikšti dideli 
Kdžaugsmą, kad visur rado- 
1 me labai gyvą atbalsį. Mūsų 

broliai Amerikiečiai nuošir- 
; džiai Vilniaus reikalu sielo- 
; jasi, nemažai jį atjaučia ir 
• mielai savo centais ir dolo- 
v riais remia. Visų rūpestis 

yra gerai susiorganizuoti, 
' kad ateityje visi Lietuvos 
į išeiviai stotų į eiles Vilniaus 

Geležinio Fondo narių rė
mėjų.

Ir negalime to dalyko to- 
/lįmu r :nikams atidėlioti.

3

Lenkija jai maloniomis są
lygomis.

Lietuvai tik tuomet pa
siseks atlaikyti savo 
reikalavimą — Vil
niaus grąžinimą — jei
gu visa mūsų tauta bus 
vieninga, netik minti
mis ir jausmais, bet ir 
organizuotu darbu.

Kada Vilniaus Geležinio 
Fondo narių rėmėjų bus ne 
šimtai tūkstančių, kaip da
bar, o milijonai — tada ir 
Lietuvos balsas visose dery
bose bus daug galingesnis. 
Taigi lai Vilniaus pasų ir 

L Daug ženklų rodo, kad ir Vilnistus ženklelių platini- 
lenkai ir jiems prie- mas bus vyriausias mūs :

kad Jo viešpatavimas visą pasaulį apimtų.”
Katalikiškoji Akcija yra pasauliečių dalyva

vimas apaštalavimo darbe. Žodis APAŠTALA
VIMAS, reiškia pritraukimą tvarkyti pagal 
Kristaus mokslų; reiškia pritraukimą viso pa
saulio į Kristaus avydę ir persunkimą jo visu 
Jo mokslu; dvasiniame, šeimyniniame, visuo
meniniame ir draugijiniame gyvenime. Visi ka
talikai turi siekti vieno tikslo Dievo karalystės 
platinimo.

Taip, kaip angelai suskirstyti laipsniš
kai ir, vieni vieną darbų dirbdami, kiti kitą, vi
ską daro Dievo garbei, taip panašiai ir šiame 
pasauly Katalikiškoji Akcija apima pasaulie
čių darbą bendroj apaštališkoj vyskupų, kuni
gų ir pasauliečių draugijoj: visi kartu siekia 
Dievo Karalystės žmonių širdyse, darbuose ir 
įstaigose. y

Įgyvendinti Katalikiškąją Akciją reikalinga 
yra: 1) aukšta asmeninė tobulybė; 2) visų da- 

i lyvavimas apaštalavime; 3) tas dalyvavimas tu
ri būti vieningas mintyse ir darbuose; 4) tas 
vieningas veikimas turi gauti iš autoritetingų

visą mes tvarkysime pagal tikėjimo mokslą. 
Tuomet tas tikėjimas mumyse bus gyvas ir vei
dus; mes vieningai darbuosimės su tikrais ka
talikais. Katalikiškoji Akcija reiškia aukštesnį 
asmeninį šventumą, vykdymą gerų darbų, už
laikymą teisingumo ir meilės visuose santy
kiuose su žmonėmis ir, toliau pasiryžimu, ypa
tingai per organizacijas, visą veikimą statyti 
ant Katalikiškųjų principų ir idealų.

Asmeninė tobulybė reikalauja pasišventimo 
ir pilniausio dalyvavimo Katalikiškoje Akcijo
je organizuotai. Asmeninė tobulybė paeina iŠ 
Kristaus, o Kristus visus mus apima. Kaip 
krikščionys mes esame Jo nariai ir nariai vieni 
kitų. Asmeninė tobulybė, reiškia tobulybė Kris
tuje ir Jo šv. Bažnyčioje. Be to tobulybės nėra.

Taigi visuomet turime atsiminti, kad be as
meninės tobulybės Katalikiškoji Akcija neįma
noma. Ir kuomet žmogus nepašvenčia savo jėgų 
ir laiko organizuotam katalikiškam veikimui, 
jis yra atsilikęs nuo tobulybės. Asmeninė tobu
lybė sudaro mus vienus su Kristumi ir visais 
žmonėmis. Veltui yra visas žmogaus darbas, jei 
nedaromas per Kristų 'mūsų Viešpatį.

Dalytavimas Apaštalavime. Katalikiškojr 
Akcija šaukia visų klasių Katalikus. Nė vienas 
nėra laisvas ir, apaštalavime yra darbo visiems. 
Šitas apaštalavimas stengiasi atversti visus prie 
Kristaus tikėjimo ir Kristaus mokslo. Nori vi
są atnaujinti Kristuje; tvarkyti visą gyvenimą 
pagal Kristaus mokslą. , Taigi dalyvavimai a- 
paštalavimė turėtų būti visuotinis.

Vieningumais mintyse ir darbuose. Sekmin-

LDS. 18-tas seimas, 1933 m. pageidavo, kad 
LDS. kuopose būtų kiek galima daugiau kata
likiškojo veikimo, arba kitaip sakant, įgyvendin 
ti kuopose katalikiškąją akciją.

Pirmas žingsnis prie to darbo tai suprati
mas: 1) Kas tai yra Katalikiškoji Akcija; 2) 
Kodėl ji būtinai reikalinga; 3) Kaip mes gali
me prisidėti prie jos įgyvendinimo. tApie tuos 
tris punktus mes trumpai pakalbėsime.

1. Kas tai yra Katalikiškoji Akcija.
Katalikiškoji Akcija apima visą gyvenimą. 

Kiekviena žmonijos veikimo sritis yra su šiuo 
veikimu glaudžiai susijungusi. Tie žodžiai reiš-' 
kia ne vien katalikų tikėjimą, arba maldą: ne

galima išskirti dievotumą, Sakramentų priėmi
mą, bažnyčios rėmimą, ] 

įsteigimą, Bažnyčios teisių gynimą, visa tai su
daro plačiąja prasme Katalikišką Akciją. Su
lig šv. Tėvo, Pijaus XI žodžių, Katalikiškoji 

Akcija yra platinimas Kristaus Evangelijos vi
sam sutvėrimui. “Katalikiškoji Akcija yra ka-j 
taĮikų pasauliečių dalyvavimas bei! bendtadair-' 

i biavimas su savo dvasine vyriausybe visur, Dic- 
' to Karalystės platinime”.

“Mes trokštam^”, sako šv. Tėvas, “kad Kn
istus taip žemėje karaliautų, kaip ir danguje, ii

^patys 1
£|el inc s valstybes neužilgo| laikų obalsis. Lai tuo gyvai 

dalyti spaudimų į į susirūpina visos mūsų orga 
kad susitartų su mzacijos be pakraipų skir-

1 ims 
etų va

K.

katalikiškųjų mokyklų'“11^ gyrimus ir nurodymus; ir 5) yentrai
turėtų būti vyskupų užtvirtinti, kaip tai mūsų 
Federacija. Turėdami tuos penkis punktus min
tyse dar geriau suprasime šv. Tėvo apsakymų, 
kad: “Katalikiškoji Akcija tai yra pasauliečių 
dalyvavimas su dvasine vyriausybe apaštalavi
me”. P- / ■ V\ , \

Po keletą žodžių apie paminėtus punktus.

Siekimas asmeninės tobulybės. Tobulybė rei
kalauja gero supratimo tikėjimo ir tvirto jo 
priėmimo. Tuomet perims mūsų visą gyvenimą J garų Katalikiškosios Akcijos plėtimui reikalin-

t
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Antradienis, Liepos 24 d., 1934.

Naujo LRKSA. Prezi
dento Žodis

KVIEČIA Į TALKĄ VI
SĄ VISDOMENĘ

LRKSA. 48 Seime išrink- 
tojo Pildomojo Komiteto 
vardu nuoširdžiai sveikinu 
visus mūsų brangios organi
zacijos narius ir veikėjus!

Tariu ačiū visiems tiems, 
kurie, pasitikėdami mūsų 
jėgomis, prisidėjo prie mū
sų pastatymo organizacijos 
priekin.

Be abejojimo, būti LRK
SA., didžiausios lietuvių 
katalikų organizacijos A- 
merikoje, Pildomojo Komi
teto nariais yra nemaža gar 
bė. Tačiau toji garbė užde
da nelengvas pareigas ir di
delę atsakomybę ne tik prieš 
Susivienymo narius, bet 
prieš visą lietuvių visuome 
nę, nes jei Sus-mas bus ge
rai tvarkomas, jei janį^sek- 
sis, visas .mūsų tautinis ju
dėjimas šiame krašte eis gy- 
.viau, lietuvių tautinė ir me
džiaginė ateitis labiau bus 
užtikrinta.

Man, kaip naujam LRK
SA. Prezidentui, malonu y- 
ra konstatuoti faktą, kad į 
Pildomąjį Komitetą įeina 
žmonės su patyrimu, su mo
kslu, seni veikėjai, pasiryžę 
eiti jiems uždėtas pareigas 
su didžiausiu atsidavimu. 
Jie gerai nusimano, kad sei
mas juos pastatė priekin ne 

- dėl tuščios garbės, bet dar
bui ir tai sunkiam darbui.

Sus-mo Dvasios Vadas 
gerb. KUN.- JONASKA 
SAKAITIS nuo senai yra 
žinomas, kaipo žymus mūsų 
visuomenės veikėjas, didis 
patrijotas, rašytojas, visų 
lietuvių religinių ir tautinių 
reikalų uolus rėmėjas.

Nuo dvasininkų koopera- 
vimo ir paramos labai daug 
pareina LRKSA. pasiseki
mas ir jo ateities užtikrini
mas. Autoritetingas Dva
sios Vado asmuo, be abejo
nės, įtrauks gerb. klebonus 
ir jų asistentus į aktyvų or
ganizacijos darbą.

Vice-Prežidentas p. JUO
ZAS ŠTULGAITIS,. ilgu? 
metus buvęs Sus-mo iždinin
ku, įgijęs dąug patyrimo 
finansiniuose dalyku o s e, 
tuos reikalus gerai pažįstąs 
bus naudingas patarėjas ii 
veikėjas Pildomojo Komite
to darbuose.

Kadangi p. Juozas Stul- 
gaitis iš profesijos yra mu
zikas ir vargoninkas, turįs 
daug įtakos Į savo profesi
jos draugus, kurie yra sėk
mingi veikėjai lietuvių ko
lonijose, ypač jaunimo tar
pe, jo įėjimas į centro val
dybą yra reikšmingas.

Sekretorius turi turėt; 
daugiausia kontakto su kuo
pomis ir paskirais nariais 
Juo vėl išrinktas p. JUO
ZAS ŠALĮ C NAS, dirbęs 

j toje vietoje nuo 1924 metų. 
Jį visi gerai pažįstame, dėl 
to ir netenka daug ką apie 
jo asmenį rašyti.

Naujas Iždininkas yra p. 
VINCAS KVIETKAUS- 
KAS, žinomas biznierius ir 
finansininkas, dirbęs Pildo
majame Komitete per daug 
metų kaipo iždo globėjas. 
Mūsų organizacijos reikalai 
jam yra labai gerai žinomi 
ir dėl to parinkimas jo tai 
svarbiai pozicijai yra svei
kintinas dalykas.

Kiek žinau, p. Kvietkaus- 
kas turi daug įtakos į Ame- 

I rikoje augusį jaunimą ir, 
reikia manyti, jo paaukšti
nimas iždininku, bus geru 

j akstinu jaunimui rašytis Į 
! Susivienymą. Kas nežino, 
i kad nuo jaunimo pareina 
I kokios ateities susilauks 
musų organizacija.

Pildomojo Komiteto sąs
tate yra žmogus iš Naujo
sios Anglijos — p. K. VEN
CIUS, Iždo Globėjas. Tai 
senas Sus-mo narys, ener
gingas veikėjas, daug kovo
jąs dėl čarterio įregistravi
mo Massachusetts valstybė
je. Netenka abejoti, kad p.

: Vencius bus ne tik geras iž
do prižiūrėtojas, bet ir or
ganizacijos augintojas.

Kitas Iždo Globėjas yra 
profesionalas knygve d i s, 
dirbąs banke, p. JUOZAS 
JONEIKA. Nors tai bus 
jauniausias Pildomojo Ko
miteto narys, bet naudingas 
ir reikalingas keliais žvilgs
niais: kaip ekspertas knyg- 
vedis, autoritetingas iždo 
globėjas ir veikėjas jaunų
jų tarpe. Reikia tikėtis, kad 
jis pasidarbuos įtraukti į 
mūsų organizaciją lietuvius 
įmoninkus.

DR. VINCAS KRIKŠ
ČIŪNAS yra naujas Dak
taras Kvotėjas. Jo profesi
jos patarnavimas Susivie- 
nymui būtinai reikalingas. 
Jo populiarumas lietuvių 
profesionalų tarpe išeis or
ganizacijai į naudą. Nėra 
priežasčių, dėl ko į Sus-mą 
negalėtų rašytis visi mūsų 
profesionalai: gydyto jai, 
advokatai, inžinieriai. ir - ki
ti. Dr. Krikščiūnui ir šioj 
srity teks pasidarbuoti.

Reikia pridurti, kad ir 
konstitucinės komisijos su
darė asmenys pasižymėję, 
su patyrimu ir noru darbuo
tis.

Naujoji valdyba, perėmu-
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Reginys iš oro atstatytos istoriškos Niagara tvirtovės, ’šioš tvirtovės atstatymas 
kainavo 500.000 dolerių. Paminėti 200 metų sukaktį nuo tvirtovės įsteigimo, šiais 
metais nuo rugsėjo 3 iki 6 įvyks didingos iškilmės, kuriose dalyvaus žymūs val
džios, kariuomenės ir bažnyčių atstovai iš Amrikos ir Eueropos.

si organizacijos vairą, ge-' talką. Taip pat nuoširdžiai didžiausią jėgą, į nenugali- 
rai žino, kad nors 1 
Sus-mo stovis yra geras, ta
čiau ir ne be trūkumų.

1. Pildomajam Komitetui 
teks imtis energingų žygių, 
kad sutvarkyti Pašalpos 
Skyrių, kurio fondai jau y- 
ra beveik išsibaigę. Šiame 
reikale kviesime kuopų vai- j apie tai težino. Pildomajam 
dybas stropiai kooperuoti — Komitetui teks per spaudą 
taupyti, kontroliuoti.

2. Lėšų Fonde yra nema- populiarizuoti. 
žas deficitas, kurį reikės, j 
kiek galima, mažinti, nes jis! 
stovi ant kelio čarterio Įre
gistravimui kai kuriose val
stybėse.

3. Čarterio įregistravimo 
Massachusetts ir kitose vals
tybėse bus siekiama su dide 
liu rūpestingumu, prašant 
kooperavimo tose valstybėse

Susivien v m o

bendras kviečiame į talką visą orga- tną tvirtovę religiniu, tauti- 
Į nizuotąją Amerikos lietuvių I niu ir medžiaginiu žvilgs 
i katalikų visuomenę.

6. Prieš porą mčnesių į-
mais.

Tat, į dalbą!
! vesti nauji apdraudos sky- LEONARDAS ŠIML TIS, 
riai, pritaikinti prie šių lai- L. R. K. S. A. Prezidentas, 
kų reikalavimų ir ypač jau-
nimui. Kol kas nedaug kas JAPONIJOS IMIGRACIJA I

129 vyko į Braziliją. Brazi
lijos valdžia davė leidimą 
Kaigai Kogyo Kaisha, arba 
International Development 
Companv of Tokyo, kuri da 
bar siunčia Japonijos gy
ventojus į užjurines šalis* 
partraukti net 25,000 žmo
nių 1933 m., iš tikno net 22,- 
310 atvyko. Sakoma, kad 
Japonijos valdžia sutiko 
1933 m. paskirti šešis mili
jonus “yen” dėl transporta
vimo žmonių, kurie vyko į 
Braziliją.

Kaikurie Brazilijos žmo- - 
nes į šitą naują imigracijos 
suvaržymą žiūro su nepasi- . 
tikėjimu, nes mano, kad iš
vystys į rinitą rasinę proble
mą.

Sekanti ištrauka iš rapor
to teikto dešimtai sesijai 
Permanent Conference for 
the Pretection of Migrants, 
Genevoje, rugp. mėn., 1933 
m. yra įdomi:

1 ir gyvu žodžiu tuos skyrius
BRAZILIJĄ

gyvenančių 
veikėjų.

4. 48-tas

P-lė Gracie Jonės iš Ho- 
lyhead, Valijos. ' Anglijos 
gelžkelių darbininkai ją iš
rinko ‘Gelžkelių 
Ji dabar lankosi 
ir Jungtinėse 
apžiūrinėdama 
tose šalyse.

karalienė’. 
Kanadoje 

Valstybėse 
gelžkelius
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ga yra, sako Šv. Tėvas, vienybė. Jis aiškiai pa- 
briežė, kad tiktai per vieningą veikimą atsiek
sime Katalikiškosios Akcijos tikslą. Katalikas 
yra narys gyvojo Kristaus Kūno — Bažnyčios.
Jis yra vienas su Kristumi ir broliais Katali- .Tuomet Katalikų veikimas bus sėkmingas.

v

kais. Katalikiškoji Akcija verčia jį gyventi ir 
skleisti Katalikiškus principus visur ir visame. 
Tiktai per vieningą veikimą—parapijose, drau
gijose, katalikai galės duoti žmonijai dvasinę 
ir medžiaginę pagalbą, kurios Katalikiškoji Ak
cija siekia.

Katalikiškojo veikimo centras. Vieninga:, 
veikimas reikalauja centro, iš kurio eitų visi 
nurodymai ir patarimai. Jeigu kiekviena drau
gija ar parapija veiks savarankiškai, tai nebus 
dalyvavimas apaštalavime su savo dvasine vy
riausybe. Visi turi klausyti dvasinės vyriausy
bės nurodymų, kitaip Katalikiškoji Akcija ne
įmanoma. Kiekvienoje parapijoje yra Katalikų 
Federacijos skyrius. Taigi visos katalikiškos 
draugijos ir atskiri asmenys turėtų prisirašyti 
prie Federacijos skyriaus kaipo Katalikiškosios 
Akcijos centro.

Kiekvienas gerai supranta, kad veikimas y- 
ra tik tuomet sėkmingas, kuomet jis yra orga
nizuotas. Atskiri asmenys prisideda prie draugi 
jų, gi draugijos ir organizacijos jungiasi į cen- 
tralinę Federaciją.

Centras Bažnytinės vyriausybės užtvirtintas. 
Kai jau visiems žinoma, kad Katalikšikoji Ak
cija yra bendras darbas su dvasiškija, taigi ir 
to veikimo centras privalo būti vyriausios dva
siškuos užtvirtintas. Mūsų Federacija yra jau 
teveik visų Amerikoje Vyskupų užtvirtinta,

seimas rapor
tuose girdėjo, kad praėju
siais keleriais metais mūsų 
organizacija nustojo kelių 
tūkstančių narių. Tai blogų
jų laikų paseka. Šiuo žvilgs
niu dėsime daug jėgų, kad 
ne tik sustabdyti narių skai
čiaus mažėjimą, bet stengtis 
gauti kiek galima daugiau 
naujų narių.

5. Šiame darbe turės pa
gelbėti vajus ,kuris jau pas
kelbtas prieš porą mėnesių 
ir buvusiojo seimo užgirtas. 
Pildomojo Komiteto pas
tangos bus tuščios, jei Šiame 
darbe jis nesusilauks pagal
bos iš apskričių ir kuopų. 
Dėl to iš anksto kviečiame į

7. Šiais ekonominio krizio 
laikais nelengva yra valdyti 
bile turtą. Toji aplinkuma 
ir Sus-mo turtą palietė, tai 
bankams užsidarant, tai 
šiaip jau kai kurių invest- 
mntii vertybei sumažėjus. 
Čia reiks stengtis didžiausiu 
stropumu saugoti Sus-mo 
turtą ir laikytis didžiausio 
atsargumo darant pinigu in- 
vestmentus.

Aš čia suminėjau tik keli? 
svambesnius dalykus, į ku
riuos teks daug dėmesin 
kreipti. Bet jų yra daug 
daugiau. Apie juos pakalbė
sim prie kitų progų.

Aš iš savo pusės žiūrėsiu, 
kad ne tik Pildomojo Komi
teto nariai, bet visos komi
sijos ir nariai sąžiningai 
pildytų savo pareigas ir lai
kytus konstitucijos nuosta 
tų. Pasitikiu, kad visi dirb
sime vieningai bendram tik
slui — Dievo garbei, savo 
tautos ir organizacijos gero
vei.

Prašau visus i talką. Dir
bant vienybėje, išauginsime 
savo brangią organizaciją i

kaipo Katalikiškosios Akcijos centras. Taigi 
visos draugijos ir organizacijos, kurios nori at
siliepti į Šv. Tėvo šaukimą dalyvauti apaštala
vimo darbe, privalo prisidėti prie Federacijos.

Taigi, Katalikiškoji Akcija yra organizuotas 
katalikų veikimas. Ji privalo būti dvasinės vy
riausybės priežiūroje. Pasauliečių dalyvavimas 
bei bendradarbiavimas su payo ^dvasine vyriau
sybe — yra Katalikiškoji Akcija.

2. KODĖL KATALIKIŠKOJI AKCIJA 
’ REIKALINGA

Daug argumentų nereikia įrodyti jos reika
lingumo, nes jos pati reikšmė tai pasako. Kata
likiškosios Akcijos tikslas yra toks pat, kaip 
Kristaus Bažnyčios.
' Katalikų Bažnyčia rūpinasi žmonių žemišku 
ir dangišku gyvenimu. Didžiausias jos uždavi
nys tai išganyti žmonių sielas. Priešų ji turi 
daug. Legijonai trukdo ir varžo jos darbus. Ji 
šaukia visus tikinčiuosius į pagalbą. Reikia jai 
darbininkų, kad galėtų atstumti blogą ir pra
vesti gerą. Darbininkų maža, o to blogo tiek 
daug! Ir kas šių dienų blogybių nemato? Neti
kėjimas yra didžiai ir baisiai išsiplatinęs; do
rovė žemai nupuolusi; šeimų gyvenimas paįręs •. 
moterystės Sakramentas nepildomas ir ardo
mas; piktadarybių yra be skaičiaus; paklusnu
mo dvasios nėra; įsįbrovė į žmonių gyvenimą 
pagonijos dvasia. Tai šėtono karalystės vėiia 
vos plevėsavimas. Prieš tas visas blogybes mes 
turime kovoti; turime iškelti Kristaus Kara
liaus vėliavą ir šaukti visus Tam Karaliui tar
nauti; turime visus traukti į išganymo arką,
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turime darbuotis, kad Kristaus mokslo raugas 
perimtų visą pasauli. Bet, kad tai atsiekti rei
kalinga yra vieningai visiems kai vienam dirb
ti.

Ekonominės krizės suvargintas pasaulis duo
da katalikams gęriausią progą Katalikiškajai 
Akcijai skleisti. Buvo pasaulio manytą, kad 
mokslo pažanga išlaisvins žmoniją iš visų ne
laimių ir vargti. Bet, deja, šiandie pasaulis yra 
baisiame padėjime. Viską mėgino, kad tik iš
traukti pasaulį iš baisios depresijos. Tačiau vis
kas veltui. Bet išeitis į laimingesnę ateitį vra. 
Tai Kristaus nurodytu keliu. Koki tai proga 
katalikams skelbti pasauliui, pamėginti visą 
tvarkyti pagal Kristaus mokslą.

Katalikiškas veikimas yra visur reikalingas. 
Reikalingas jis yra namie, draugijose, parapi
jose, tautoje. Bet tas veikimas turi būti organi
zuotas. kitaip pasekmių nebus. Ir susiorganiza
vę katalikai turi veikti ne vieni, bet su savo 
dvasiškija. Veikdami atskirai, arba grupėmis, 
katalikai nepajėgs atsilaikyti prieš blogą, kuris 
taip sistematiškai ir organizuotai bedievių yra 
varomas. Tiktai organizuotas Katalikų veiki
mas bus sėkmingas.

Katalikiškos draugijos padeda žmogui prisi
rengti prie geresnio savo gyvenimo. Draugija 
žmogui padeda geriau suprasti savo tikėjimą 
nurodo jam Katalikų Bažnyčios tikslą ir veiki
mo-dirvą. Draugija ’ jam ‘Įkvėpia ir paragina jį 
vesti tikrai katalikišką gyvenimą. Ta draugija, 
kuri duoda tikrojo mokslo ir įkvėpimo doram 
gyvenimui yra geriausi šaka Katalikiškosios 
Akcijos. • ...

Net ir prieš 1914 m. Ja
ponijos valdžia rėmė emi
gracijos draugijas. 1907 m. 
tuoj po Rusų-Japonų karo, 
pirmas būrelis darbininkų 
išvyko į kavos plantacijas i 
Braziliją, emigracijos laivu, 
kurį valdžia aprūpino. Toki 
imigracija darbininkų ėjo 
nuo 1907 m. iki 1913 m.

1912 m. pirma regulariška 
japoniečių agrikultūriška 
kolionija Įsteigta, visai ne
apgyventose vietose aplink 
Sao Paolo, kur buvo galima 
auginti ryžus ir 1913 m. a- 
pie 6,000 japonų imigrantų 
tenais apsigyveno.

Japonijos imigracija sus
tojo nuo 1914 iki 1917 m. 
Tada buvo stoka italų ir 
portugalų ir todėl Japonijos 
imigracija vėl prasidėjo ir 
buvo puikiai organizuota. 
Su pagalba Japonijos val
džios, keturios didžiausios 
emigracijas draugystės susi
vienijo į krūvą 1917 m., Į 
“Kaigai Kyokai Chuokai” 
(Association for Aricultu- 
ral Development Abroad), 
su kapitalu iš 10 milijonų 
“yen”. 1918 m. 6,000 dau
giaus japoniečių išvyko į 
Braziliją. 1920 m. jau buvo 
apie 28,000 šitos tautos žmo
nių ant apie 50,000 akrų že
mės, Iguape apylinkėje.

Nuo 1920 m. iki 1923 m. 
buvo sumažėjimas ir ma
žiaus kaip 1,000 įvažiavo 
kas met. Tas sumažėjimas 
ilgai nusitęsė, nes kas met 
nuo 1924 m. kada 3,700 at
vyko iki 1933 m. kuomet 
22,310 atvyko.

Pagal A. P. straipsnio iš 
Tokyo New York “Sun” 
laikraštį, gegužės mėn. 26- 
tą dieną, japoniečiai nepa
tenkinti su šituo nauju nu
sistatymu. Jie mano, kad 
prieš emigrantus iš tos ša
lies tas įstatymas priimtas. 
Sulig naujų įstatymų meti
nė kvota Japonijos bus apie 
3,300. nes oficiališkos skait
linės parodo, kad Brazilijo
je pereitais mefais buvo a- 
pie 165,000 japoniečių. Tai 
didelis sumažėjimas, sulygi
nus su imigracija iš tos ša- 
lies pereitaią keliais metais, 
kuri buvo neišpasakytai di
delė, nes pati Japonijos val
džia rėmė šitą emigraciją.

Tarp 1918 m. ir 1930 m., 
net 148,105 išvyko iš Japo-j 
nijos į Pietų Ameriką, 96,-

SKLEISKITE ŠVIESĄ 
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

PILNŲJŲ BLAIVINSIU
"KUOPOMS

Šiuomi pranešu 
kuopų valdyboms, 
metą Blaivininkų

i Seimas įvyks rugpiučio 26 
j d., Cambridge, Mass. Todėl 

: būtų labai, gražu, kad visų 
kuopų valdybos Centrui pa
siskubintų prisiųsti savo 
kuopų raportus, tai yra: na- 

Į rių skaitlinę — naujų narių 
ir senų ir kiek viso. Prie to 
malonėsite prisiųsti po 25 

'centus nuo nario, kaipo me
tinę duoklę.

Nelaukite paskutinių die
nu, siuskite daliar. Čekius 
arba Money Order išrašyki* 
te sekančiai: {

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

V. J. Blavackas 
P. B. S. Sekretorius.

visoms 
kad ši 

metinis

I

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi- gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir turi 191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me- 

. tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 

■ rio viršeliais 50 centų.
Dabar yra geriausias lai

kas Įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

“DABBININKO” ADM., 

366 W. Broadvsy, 

8onth Boston, Man.
, --v., ...........
Ar Jus Esate Supančiotas

Ir sn “mirusiais" nervais — jaučia
te* silpnas ir pavargę* — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip. Štai geras toni
kas.suteikiantis geresnes dienas

Nuga-Tone
, yra užvaniinimas TONTKO, ktarj Gy- 
i dytojas Specialistas iSrado. Ir kuris 
1 dabar parduodamas visose valstyny- 
čioee. NUGA-TONE yra kombinacija 

į tam tikrų tonikų nlterativų, kuriuos 
į stimuliuoja, atgaivina visus organu^ 
! duoda naujų gyvenimų ir energijų.

Jus valgysite geriau*. — miegosite 
Į saldžiau*. Tnkatnnčt
I terų tapo pagelbėta. Triadežit
1 nų trentmsstas nž Vienų I 
gaukite tlkrųjj — garantuoti

IS
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i KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE
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LIETUVIŲ DIENOS 
ATGARSIAI

Brocktono lietuviai smar
kiai parėmė Lietuvių Dienų 
MarianapoĮyje. Visa eilė te
nykščių prietelių sudėjo 
daug aukų — valgomų daik
tų daugiausiai, kurie buvo 
sunaudoti pikniko metu.

Čia paduodame pavardes 
visų geradarių, parėmusių 
Lietuvių Dieną: — Morta 
Poškienė, Antanina Tama- 
ševičienė, Viršulskienė, Ja- 
kintienė, Bielskienė, Pribu- 
šauskienė, Rudokienė, Ika- 
salienė, Mačinkis, Adomai 
tis, Dinsmonienė, Šapelienė, 
Damaliene, Tautkienė, Mi
liauskienė, Malukienė, Šim
kienė, Batakienė, Kubilskie- 
nė, Jonas Dambrauskas, 
Dambrauskienė, Valatkevi- 
čienė, Aukštikalnienė.

Šių aukotojų dovanas pri
ėmė Stanislava šeputienė. 
Buvo ir daugiau aukotojų, 
tiktai neteko sužinoti jų pa
vardžių, kad būtų galima 
paskelbti viešai ir jiems 
nuoširdžiai padėkoti.

Šiems visiems geriesiems 
Prieteliams ir visiems, ku
rie yra ką nors aukavę, bet 
jų pavardžių nesužinojus, 
reiškiame nuoširdaus dėkin
gumo žodžius.

Dėkinga,
Lietuvių Dienos Biznio

KOMISIJA

LŪWELL, MASS.
pa-Šiomis dienomis visus 

rapijos reikalus ir parapiją 
valdo kun. misijonierius A- 
leksandras Bublvs M. I. C 
iš Thompson, Conn.

Kun. Strakauskas per vi
sų šitą mėnesį keliauja po į- 
vairias valstybes skaityda 
mas paskaitas.

Kun. Dubliui Lotvellie- 
Čiai linki pasisekimo visa
me, o savo myliniam klebo
nui kun. P. Strakauskui

Susipažinę su Katalikiškos Akcijos reikšme 
ir jos reikalingumu, reikia pažiūrėti kaip ją ga
lime įgyvendinti.

3. KAIP PLATINTI KATALIKIŠKĄJĄ 
AKCIJĄ

Buvo sakyta, kad Katalikiškoji akcija pra
sideda nuo atskiro asmens, pereina į draugiją, 
organizaciją ir centrą. Katalikų veikimas turi 
prasidėti nuo pažinimo savo tikėjimo, iš to iš
eis geri darbai. Taigi Katalikų veikimo svar
bios yra šios šakos: tikybinė, švietimo, spaudos, 
jaunimo, labdarybės bei visuomenės darbų.

1. Tikybinėje srityje katalikų veikimas atei
na į pagalbą Bažnyčiai, platindamas Kristaus 
mokslą. “Taigi, aš meldžiu jus, būkite mano se
kėjai, kaip aš esu Kristaus”. Katalikas yra 
Kristaus sekėjas, tai ir jo veikimas turi labiau 
kripti į apaštalavimo sritį. Katalikas turi gerai 
pažinti savo tikėjimą, visuomet išpažinti ir nuo 
užpuolimų apginti. Tai galima / padaryti per 
mokslą, darant paskaitas, skaitant knygas ir 
gerus laikraščius.

2. Švietimo srityje Katalikiškąją Akciją mes 
platinsime per palaikymą katalikiškų mokyklų 
ir spaudos. Katalikai tėvai turi suprasti savo 
pareigą ir žiūrėti, jei tik galima, kad vaikai bu
tų katalikiškai auklėjami. Tėvai atsako už savo 
vaikų dvasinę ir medžiaginę gerovę. Katalikų 
Bažnyčia uždeda tėvams griežiąs pareigas siųs
ti vaikus į katalikiškas mokyklas.

Taigi visi katalikai turi rūpintis tomis mo 
kyklomis, jas visur palaikyti, jas kur galima 
steigtu

3. Katalikiškąją Akciją galime platinti jau 
nimo tarpe. Jaunimas yra tautos ateitis. Jie 
yra rytojaus vadai. Taigi reikia išauklėti jame 
tvirtą būdą ir valią. Katalikų jaunimo organi
zacijos, kaip tai, Lietuvos Vyčiai, Studentai, 
Šv. Vardo vyrų, auklėja jaunimą ir apsaugo 
juos nuo sugedimo pavojaus, švelnina papro
čius ir pakelia dvasią. Reikia tat raginti iv 
traukti jaunimą į tas organizacijas.

4. Katalikų veikimas turėtų didžiai darbuo
tis spaudos srityje. Spauda yra apaštalas, kuris 
į visus pasaulio kraštus išnešioja mintis. Spau
da yra sėkla, kuria galima užsėti plačiausį žmo
nių sluoksniai ir pakreipti jų mintis. “Veltui 
jūs statysite bažnyčias”, sakė Popiežius Pijus 
X, “remsit misijas, steigsite mokyklas — visi 
jūsų geri darbai bus sunaikinti, visos pastangos 
perniek, jei jūs nesuprasite, kad kartu reikia 
kovoti ir gintis su katalikiškąja spauda. Dar 
vis neužtektinai įvertinama yra spaudos reikš
mė. Nei tikintieji, nei dvasiškiai nesirūpina tuo 
kai turėtų rūpintis”. Tai mes turime platinti 
gerų spaudų. Būkime knygnešiai.

5. Katalikiškųjų Akcijų toliau mes platinsi
me labdarybės darbuose. Kristus mus moko, 
kad žmogus žmogui yra brolis, nes visi esame 
vieno Dangiškojo Tėvo vaikai. Broliškų darbų 
pasireiškimas turi būti artimo nelaimėje. Kris
tus yra pasakęs, kad amžinas žmogaus likimas 
priklausys nuo to kiek gero jis yra padaręs sa
vo artimui. Amžina laimė pažadėta tiems, kurie 
alkanų papenėjo, ištroškusį pagirdė, svetimų į 
namus priėmė, nuogų pridengė, kalinį aplankė;

linki geriausios sveikatos ir 
laimingo ir greito sugrįžimo 
pas savuosus.
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CHORO ATOSTOGOS
Gerb. vargoninkas p. E.

Šlapelis, už gražų pasirody
mų programoje Lietuvių 
Dienos, Thompson, liepos 
4 d., dovanojo chorui atos
togas,

Choristai - ės jam širdin
gai dėkingi.
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“IX CORPORE”
Liepos 15 d. visi Šv. Var

do Vyrų dr-jos nariai priė
mė Šv. Komunijų “in cor- 
pore”. Po mišių atskaityta 
maldos prie draugijos glo
bėjo — Jėzaus Kristaus.

Šios dr-jos nariai yra uo
lūs ir ištikimi Kristaus ka
reiviai. Jųjų darbai nuola
tos neša naudos Bažnyčiai. 
Jų pavyzdžiai kitom dr-jom 
yra girtini ir patartini sek
ti.

Visi vyrai — jauni ir se
ni, privalo prisirašyti prie 
jos — veikti išvien naudai 
Šv. Vardo Jėzaus.

Piknikas, kurį surengė 
Šv. Juozapo draugija gana 
gerai pavyko. Žmonių prisi
rinko nemažai. Kadangi 
saulė smarkiai ir negailes
tingai visus kaitino ir degi
no, „tat visi slaptstėsi po me
džiais paunksniuose.

Lietuviškos melodijos da
bino mišką ir gražų ežerą 
per visą dieną.

Pelno liko suvirš $25.

NELAIMĖ
Besimaudydamas Crystal 

ežere. No. Chelmsforde, pri
gėrė a. a. Stasys Sakalins
kas 44 m. airiž.

Liepos 18 d. atlaikytos 
Šv. misos už velionį Palai
dotas Šv. Patriko kapinėse.

Viską tvarkė graborius 
Vladas Mikša.

UŽDARĖ 5 TEATRUS
Pereitų savaitę Lowellyje 

teatrų savininkai uždarė net 
penkis teatrus. Mat, įstojus 
į Padorumo Legionų, žmo
nės bebelankė teatrų ir žy
deliai turėjo juos uždaryti. 
Uždarę pastatė parašų: ‘Už
darytas dėl remonto’.Be1 
žmonės kitų išvadų daro. Jie 
sako, kad uždarė dėlto, kad 
nėra biznio.

Pereitą savaitę atvyko 
Brol. Albinas Versiaekas M, 
T. C. iš Thompson, Conn., 
aplankyti savo tėvų. Ponai 
Versiackai tą dieną minėjo 
savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuves.

Ponam Versiackam Im
kim viso gero ateity, ypač 
sveikatos.

Lai jūsų laimingas gyve
nimas moterystės luome tę
siasi — Ad Multos Annos!

Sekmadienį, liepos 15 d., 
Aušros Vartų Moterų dr-jos 
narės surengė išvažiavimą į 
“Salisbury Beach”.

Bus’ų važiavo suvirš 35, 
o privatinėmis mašinomis 
^uvažiavo apie 100.

Diena pasitaikė šilta. Vi
si linksmai praleido laiką 
pajūry.

Sugrižo vakare apie de
šimtą valandą su visokiai 
“surprise’ais” — ypač sau
lės apdegę.

Kad laimingai ir sveiki 
sugrįžo tai negaliu pasakyti, 
nes iš bus’o lipant teko man 
pastebėti, kad kaikurių as
menų kojos dėl “sunkios 
naštos” nelabai tvirtai lai
kėsi.

Kažin ar nuo jurų van
dens ar nuo kitokio???

“ Rūdininkas”

“Prieš blogas knygas mes 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogų raštų nuodus 
mes turime pastatyti gerų 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do
ros laikraščius, — sako Pi
jus X, savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.” 

Popiežius Leonas XIII.
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A. Eddie iš Dėl Monte, Calif., būdamas škotas neno
ri pirkti kamščių, tai jis pats pasidaro iš žievės vieninte
lio likusio korkos medžio, šiuos medžius Kalifornijon at
vežė, iš Ispanijos ir pasodino pirmieji Jėzuitai misijonie- 
riai.

Protokolo No. 39/

L. D. S. N. A. Apskričio 
suvažiavimas įvyko birželio 
17 d., 1934 m., 1 vai. po pie
tų, Šv. Roko parapijos sve
tainėje, Webster St., Mon 
tello, Mass.

1. Suvažiavimo posėdžius 
atidarė apskričio pirminin
kas VI. Paulauskas. Maldą 
atkalbėjo Centro pirminiu-1 
kas kun. Jonas Švagždys.

2. Posėdžams vesti išrink
ta apskričio valdyba: pirmi
ninkas Vladas Paulauskas, 
vice-pirmininkas V. Kudir
ka ir raštininkas Tarnas 
Versiackas. Rezoliucijų ir 
Mandatų komisijon: kun. 
Jonas Švagždys, M. Kaman
dulis, Juozas Norkūnas ir 
Steponas Bugnaitis. Tvark
darys J. Jeskelevičius,

3. Skaitomas protokolas 
iš suvažiavimo vasario 18 d. 
1934 m., vienbalsiai priim
tas.

4. Skaitytas laiškas nuo' 
J. B. Laučkos iš Lietuvos, 
kuriame jis reiškia gilios 
padėkos žodžius už suteiktą 
Jam dovanėlę ir sveikinimo 
laišką, kurį jisai yra gavęs 
nuo LDSNA. Apskričio.

5. Sveikinimo kalbas pa-

sakė Centro pirmininkas 
kun. Jonas Švagždys, kun. 
J. Petrauskas, kun. Pr. Ju
ras ir “Darbininko” redak
torius A. Kneižys. Visų ger
biamųjų kalbėtojų kalbos 
buvo nuoširdžios ir turinin
gos.

ą j 6. Raportai apskričio val
dybos pirmininko, vice-pir 
mininko, raštininko ir iždi
ninko vienbalsiai priimta.

7. Mandatų Komisija į- 
teikė mandatus iš kurių pasi 
rodė, kad dalyvauja 6 kuo
pų 35 atstovai ir keturi sve
čiai.

1- ma kp. So. Boston, 
Mass. —J. Jeskevičius ir 
Danielius Averka.
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2- ra kp. Montello, Mass. 
kun. Jonas Švagždys, kini. 
Juozas Petrauskas, Jonas 
Jeskelevici u s, Leonardas 
Kumpa, Petras Danila, My
kolas Svirskas, Tadas Ku
bilius, Mvkolas Kamandulis, 
Alfonsas Pocius, Steponas 
Mačinskas, Alfonsas Pocius 
Sr., Karolis Pigaga, Kazi
mieras Grigas, Jurgis Pui
dokas, Benis Tamulevičius.

' Jonas Žogelis.

o amžinas pasmerkimas, kurie tai nepildė. Taigi 
meilės darbai bus geras katalikiškos akcijos 
platinimas.

Bet čia paminėjau trumpai tik dalinai Kata
likiškosios Akcijos veikimą. Katalikiškas Vei
kimas yra visame pasaulyje. Jis turi siekti vi
sur, kur tik pasireikštų Dievo garbė, sielų gero
vė, kur reikia nustatyti rybas tarp gero ir blo
go, kur reikia išspręsti Dievo įstatymais, ar jo 
pritaikinimo gyvenimo problemomis.

Katalikiškoji Akcija neturi vietos, kur ji 
būtų neleistina, neturi laiko, kuriame jai veik
ti būtų draudžiama, todėl jos veikimas yra: VI
SUR ir VISUOMET. Kur,tik žmogaus sielai 
gręsia pavojus, kur tik pasireiškia nukrypimas 
nuo dorovės kelio, ten ji privalo stoti į darbą. 
O kai yra šaukiama dvasinės vyriausybės, tuo
met turi skubėtis jai padėti. Taigi nėra tokios 
dirvos pasaulyje, kurioje Katalikiškoji Akcija 
negalėtų rasti sau vietos. Užtat mes visi galime 
ir turime visur ir visada prisidėti prie jos įgy- 
vendinimo. Kai dvylika žvejų, užsidegę Kris
taus meile ir Jo mokslo tiesomis sustiprinti už
metė tinklų ir juo apjuosė visų pasaulį, taip 
mes šiandie degdami ta pačia Jėzaus Kristaus 
meile sakykime: “Kristaus meilė verčia mus” 
platinti Jo karalystę ant žemės. Darbuokimės 
suburtomis jėgomis grąžindami žmonijai Kris
taus ramybę per Jo karalystę. Neškime pasau
liui Kristaus mokslo šviesą drąsiai ir su meile, 
neieškodami tuščios garbės nei pelno, nes “A- 
teis Dievo Sūnus savo «Tęvo garbėje su savo an
gelais, ir tuomet Jis atlygins kiekvienam žifirė- 

I damas jo darbų”.

3-čia kp. Norwood, Mass.

— Jurgis Versiackas, Pra
nas Kuras ir V. J. Kudir
ka. ,

8-ta kp. Cambridge Mass.
— Benediktas Jakutis, Pet
ras Kisielius, Jonas Mali
nauskas, Barbora Žilienė, 
Steponas Bugnaitis, Vladas 
Jakas ir Aleksandras Ple 
kavičius.

70-ta kp., Lawrence Mass.
— Silvestras Čeikauskas, 
Kastantas Vencius, Zofija 
Rimaitė.

97 kuopa, Loveli, Mass.— 
Tarnas Versiackas, Vladas 
Paulauskas, Juozas Norkū
nas ir Elena Kazlauskienė.

Svečiais užsiregistravo — 
Jurgis Šokelis ir Izabelė Zo: 
lubaitė.

Garbės svečiais buvo ku
nigas Pranciškus Juras ii 
Antanas F. Kneižys. Gar
bės svečiams suteiktas 
sprendžiamas balsas.

8. Tšvažavimo komisijos 
narys V. Kudirka išdavė ra
portą iš. kurio paaiškėjo, 
kad dėl kaikuriu priežaščių 
rengimo komisija atsisakė, 
nes nesusitarta, kad išvažia 
vimas būtu rengiamas prisi
laikant L. D. S. konstituci
jos.

9. Skaitytas protokolas iš 
extra suvažiavimo LDSNA. 
Apskričio valdvbos ir komi- 
sijos narių dėl rengimo iš- 
važavimo. Suvažiavimas į- 
vyko kovo 16 d. 1934 m., 
“Darbininko” Redakcijos 
kambariuose. Protoko 1 a s 
priimtas.

Raportai apskričio valdy
bos ir komisijos narių buvo 
aiškus. Kilo diskusijos, ku
rioms pasibaigus, nutarta 
dirbti vienybėje, prisilai
kant konstitucijos.

10. Nutarta rengti, išvažia
vimą Palangoje, Lavrenėe, 
Mass. Pelnas pusiau su Šv. 
Pranciškaus parapija. Ko
misijos pirmininku ir gas- 
nadorium išrinktas Kastan
tas Vencius, kuriam paves
ta pasirinkti sau pagelbi- 
ninkus ir darbininkus iš vi-, 
su kolonijų.

11. Antanas Kneižys kvie
čia Apskritį ir per jį kuo
pas Lietuvių Dienon. Kvie
timas priimtas ir nutarta 
kuoplačiausiai agituoti ir 
visais galimais būdais padė
ti. /

12. Kun. J. Švagždys ine- 
ša, kad apskritis išreikštų 
pageidavftną, kur šiais me
tais šaukti seimą. Atstovai 
išsikalbėję pageidavo, kač 
kur nors arčiau Centro. Pa
geidauja Montello, Mass.
Seimą kun. Jonas Švagž

dys priima, savo pąrapijon, 
Montello, Mass.

13. Nutarta siųsti 3 atsto-
į vus į busimąjį seimą. Ats- 
( tovams nustatoma darbo

Robert L. Hill iš Colum- 
bia, Mo., kuris tapo išrink
tas prezidentu Rotary orga- 

1 nazaci jos jų seime Detroite

a

dienos uždarbis 4. doleriai ir 
kelionės lėšos iš apskričio 
iždo. Atstovais išrinkta V. 
J. Kudirka, Silvestras Čei- 
kauskas ir Vladas Paulaus
kas.

14. Rinkimas valdybos se
gantiems metams. Išrinkta 
pirmininkas Vladas Pau
lauskas ; vice-pirm. Juozas 
Norkūnas; raštininkas Ta
rnas Versiackas; iždininkas 
Selvestras Čeikauskas; iždo 
globėjai: Tadas Kubilius ir 
"Juozas Jeskevičius.

15. Dvasios Vadą skiria 
Kunigų Vienybė.

16. Suvažiavimo posėdis 
baigės: 4 vai. ir 30 min. va
kare.

Maldą atkalbėjo kun. Jo
nas Švagždys.

Vladas Paulauskai, 
Pirmininkas

Tarnas Versiackas, 
Raštininkas

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogra 
laikrašti 
nusideda 
mams ir 
nuodėmę 
patampa
lų išdavėjas, didinęs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

ar knv?a, ne tik 
Bažnyčios įsakv- 

turi per išpažintį 
pasisakyti, bet ir 
katalikvbės reika-
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Pavasaris 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

' klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

$CA^'C 
f U*4 
į 75 Statė Street
I BOSTON

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET. 
BALTIMORE. MD

GHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

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

PRANEŠIMAS
L. D. S. Naujos Anglijos 

Apskričio šių metų išvažia
vimas įvyks rugpiūčio 26 d., 
Palangos Parge, prie Fo- 
ręst ežero, Laivrence, Mass.

Sulyg N. A. Apskričio 
nutarimo šiame* išvažiavime 
dalyvaus visos šio apskričio 
kuopos. Todėl šuomi nuo
lankiai kviečiame gerbiamas 
kuopų valdybas, komisijas 
ir eilinius narius-es pradėti 
ruoštis prie šio išvažiavimo. 
Įtempkime savo darbinin
kiškas — galingas jėgas ir 

į padarykime šį išvažiavimą 
milžinišku. Rengkite busus, 

i kvieskite savo kolonijų cho
rus — dainininkus, nes tu- 

i rėsime dainų kontestų ir į- 
' vairaus sporto žaislus.

Rengimo Konusija.



Antradienis, Liepos 24 d., 1934.

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

(Tęsinys)
- Kas link to, kad bedieviai 
sako, jog tikėjimas yra pra
manytas dėl bi^nin, tai 
yra didžiausia nesąmonė, 
kokią tik bedieviai gali iš
galvoti. Žinoma, bedieviai 
nesąmonių tik ir ieško ir jo
mis gyvena. Mes žinome, 
kad Kristus, kaipo Dievas 
buvo ir yra visagalis, bet 
kaipo žmogus gyvendamas, 
šiame pasauly buvo silpniau 
sias ir neturėjo tarpe žmo
nių jokios įtekmės. Pats Jo 
užgimimas, gyvenimas ir 
mirtis tą aiškiai įrodo. Gi
mė tvarte tarp gyvulių. Gy
vendamas neturėjo kur gal 
vos priglausti. “Žvėris turi 
urvus, paukščiai turi lizdus, 
o Dievo sūnus neturi kur 
savo galvos priglausti”. Tai 
Jo paties pasakyti žodžiai. 
Mirė paniekos mirčia, tarp 
dviejų galvažudžių ant kry
žiaus. Na ir sakykite, kokis 
galėjo būti Apaštalams biz- 
niškas išrokavimas, palikus 
savo namus, šeimynas ir tur 
tą kokį jie turėjo, vaikščio
ti su Kristum per trejus me 
tus, klausyti Jo pamokymų 
ir po Jo mirties eiti skelbti 
Jo mokslą pagonims ir būti 
už tai nužudytais žiauriau
sia mirtimi ir vis dėl biz 
nio ? Ar gali kas didesnę ne
sąmonę sugalvoti?

Mes žinome, kad po Kris
taus mirties per kelis šimt
mečius krikščionys, Kris
taus sekėjai buvo persekio
jami ir žiauriausiais būdais 
ir priemonėmis kankinami 
ir žudomi, už išpažinimą Jo 
mokslo. Kankinant Kris
taus išpažintojus krikščio
nis, įvykdavo daugybė ste
buklų, kuriuos matydami 
pagonys šimtais, tūkstan
čiais įtikėdavo į Kristų ir 
noriai įnirdavo už Jį. Na ir 
klausykim bedievių plepalų, 
kad tas viskas buvo daroma 
dėl biznio. Jeigu stebuklu 
nebūtų buvę, tai ar nebūtų 
didžiausias stebuklas, kad 
be jokių ženklų ir įrodymų 
tiek daug žmonių įtikėju 
Kristui ?

Bet gal kas pasakys, kad 
šiandien kunigai iš tikėjimo 
daro gerą biznį? Nieko pa
našaus nėra.

Išvargus 15 ar dau
giaus metų mokykloje, gau
ni $50.00 mėnesiui algos ir 
už tai klausykis nė vien be
dievių drabstomus ant tavęs 
purvus, bet dar kartais nuo

“pamaldžių, gerų katalikų” 
■ visokių zurzėjimų, kad tu 
lupikas, godus ir dar kokis 
ten nenaudėlis, jeigu priė
mei kelių skatikų auką uį 
suteiktą dvasinį patarnavi
mą. Matydamas tokią šian
dieninę kunigų padėtį, tik 
rai sakau, kad būdamas pa 
prastas, bemokslis darbinin
kas, nenorėčiau mainyti nei 
su vienu kunigu pozicijomis

B.

jI
AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ STUDENTŲ IR ALUMNŲ 
ORGANIZACIJOS 3-ČIOJI ME. 
TINIO SEIMO, ĮVYKUSIO MA 

RIANAPOLIO KOLEGIJOJ, 
Thompson, Conn., 1934 m.

Liepos 2 ir 3 dienomis,

PROTOKOLAS

va-Seimas prasidėjo 9.30 
landa rvta iškilmingomis 
pamaldomis. Šv. Mišias at
našavo organizacijos dva
sios vadas, kum J. Kripas, 
Waterbury. Conn. Jam asis
tavo kun. S. Vembre, Wor- 
cester, Mass. — dijakonu, 
ir kun. J. Petrauskas, Broc
kton, Mass. -*•* subdijakonu. 
Turiningą ir pritaikintą su
važiavimui pamokslą pasa
kė kun. P. Kartonas, New 
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Britain, Conn., pasirinkda
mas Šv. Rašto žodžius, “Te- 
nesigiria išmintingasis savo 
išmintimi; tenesigiria tvir- 
tuolis savo tvirtybe ; tenesi
giria turtuolis savo turtais, 
bet tesigiria tas radęs Mane, 
jog Aš esmi Viešpats”.

Pamaldoms užsibaig u s, 
atstovai susirinko salėn po
sėdžiams. Pirmąjį posėdį a- 
tidarė dvasios vadas kun. 
Kripas malda, p,o kurios or
ganizacijos pirmininkas J. 
C. Morkūnas oficialiai ati
darė seimą pasakydamas į 
žanginę kalbą. Po to eita 
prie įvairių seimo valdybų 

j ir komisijų rinkimų.
Į Garbės seimo prezidiu- 
man pakviestas Tėvų Mari- 

Į jonų Provincijolas Ameri
koje, — kun. J. Jakaitis M. 

! I. C., Marianapolio Kolegi
jos direktorius kun. Dr. J. 
Navickas M. I. C., žymusis 
visuomenės vadas ir litera
tas — kun. K. Urbonavičius 
ir Lietuvos Ateitininkų Są
jungos atstovas seimui, pro
fesorius B. J. Vitkus.

Darbo prezidiuman išrin
kta: pirmininkas — J. Pi
lipauskas, 1-asis vice-pirmi- 
ninkas — prof. J. Kundro
tas, 2-sis vice-pirminink. — 
ponia Barziliauskienė, se-

i

I

15 centų
i 
į 
t

DIDELIS NUPIGINIMAS
Lietuvos Vaizdų— Atviru
čių ir knygelė “Mano Pa
tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., kapeliono kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik va

Reikalaukite
“Darbininko’’ Adm.

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

k'retorijatas — A Miciunas 
ir E. Ignotaitė.

Sveikinimų komisiją su
darė — J. Kuprevičius, N. 
Aleksis ir P. Parulis.

Rezoliucijų komisijon pa
teko: (alumnai), kun. J. 
Kripas, kum P. Kartonas, 
prof. P. Galinis, prof. J. 
Cėnys, (studentai), V. Sa
bas, V. Klimas, K. Pauliu- 
konia ir B. Rambutis.

Mandatų komisijon pas
kirta: J. Dambrauskas, S. 
Aleksandravičius,' N. Plan- 
gaitė ir P. Paulauskaitė.

Valdybos ir komisijos už
ima savo vietas ir toliau tę
siama seimo programas, pa
gal kurią sekė sveikinimai.

Seimą žodžiu sveikino f 
kun. J. Navickas, Mariana
polio Kolegijos direktorius, 
Didžiai gerb. Provincijolas 
kun. J. Jakaitis, — Tėvą 
Marijonų vardu. Tuomi bai 
gėsi pirmasis posėdis. Pada
ryta pertrauka pietums ir 
paveikslų traukimas.
PO PIETINĖ SESIJA
1:30 vai. po pietų, prasi 

! dėjo antrasis posėdis, ku
riam toliau tęsiami sveikini- 

■ mai. Žodžiu suvažiavimą 
sveikino: kun. P. Kartonas, 
New Britam, Conn., kun. J 
Kripas, Waterbury, Conn., 

I p. A. Kneižys, So. Boston, 
i Mass. — laikraščio “Darbi 
ninko” vardu, prof. Dr. B 
Vitkus — Lietuvos Ateiti- 

i ninku Sajiuigos vardu, kun.
J. Bakšys, Rochester, N. Y., 
kun. J. Petrauskas, Brock
ton, Mass., prof. P. Galinis, 
So. Boston, Mass., kun. S. 
Vembrė, Worcester, Mass., 
p. inž. P. Barziliauskas, 
Brooklyn, N. Y., p. D. A- 
verka, Naujosios Anglijos 
Vyčių Apskričio vardu. Ve 
liau dieną seimą sveikino 
kun. J. Balkūnas, kun. P. 
Skruodenis, kun. K. Urbo
navičius ir kiti.

Seimą raštu sveikino: 
Lietuvos Ateitininkų Sąjun
gos Centro valdyba, (iš Ro
mos)1 stud. V. šaulys, (iš 
Lietuvos buvusis Studentų 
organizacijos Centro žurna
lo redaktorius ir adminis- 

I tratdrius p. J. Laučka, bu
vusis Centro valdybos vice
pirmininku K. Vengras M. 
I. C. ir V. Andriuška M. I. 
C., Rochesterio studentų 
kuopa ir keletą kitų.

Sveiknimams užsibaigus, 
prof. Vitkus seimui oficia 
liai perskaitė ir įteikė Lie
tuvos Ateitininkų Sąjungos 
ir Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizaci
jos bendradarbiavimo aktą, 
padarytą 1933 m. Ateitinin
kų Kongrese Kaune. Jį bu
vo pasirašę Ateitininkų Są
jungos Centro ir kongreso 
valdybų nariai ir Amerikos 
Studentų organizacijos ats
tovai studentai V. šaulys ir
K. Vengras. Dabargi, Stu
dentų ir Alumnų seimas 
šiems santykiams susripriiv 
ti ir padarė panašų bendra
darbiavimo pasižadėji m ą, 
kurį per pirmininką Morkū 
ną oficialai įteikė p-nui Vi
tkui. Šį aktą pasirašė Stu
dentų ir Almnų Centro ir 
seimo valdybų nariai ir A- 
teitinmkų atstovas prof. B 
Vitkus. Šį istorinį įvykį sei
mas didžiausiu plojimu ir 
entuziazmu priėmė. Kun. 
dr. Navickas seimo vardu

] per Prof. Vitkų nuoširdžiai 
padėkuoja Ateitininkams j 

|už tokią širdingą pagelbos1

Moterys ūkininkes Saaro rajone, kuris dabar yra Tautu Sąjungos globoje. Kitą 
metą šio krašto gyventojai balsuos už tai, ar jie norės, kad juos valdytų Prancūzi
ja ar Vokietija. \

I 
bus. Kadangi šiemet Lietu
voje pavasaris prasidėjo la-.i 
bai anksti tai ir vasariniai

> v i
laukų darbai an k š c i a u 
prasidėjo. Daugely Lietuvos 
vietų jau nuplauti dobilai 

i ir kai kur jau prasidėjo šie- 
į/g/ n^dim'R,‘gial bręsta labai 
.čių, ne vasarinių I parkinga! ir jie dzugina 
' t ! Lietuvos ūkininkus.

LIETUVA PUOŠIASI DI
DINGAIS PAMINKLAIS

I

LIETUVOJE
Šiemetinė vasara Lietuvo-; 

je yra labai graži, šilta ir 
vidutiniai lietinga. Dėl to 
tokios oro s 
ne žiemkenčių, 
javų. Dabar Lietuvos laukai 
žaliuoja gražiausiais pasė- 

! liais, kurie, kaip dabar atro- 
! do, šiemet duos gerą derliu.

Tiesa, retkarčiais pasitai- 
: ko ilgiau užsitęsiančios sau 
sros, kurios šiek tiek paken- 

įkia pasėliams, tačiau jų bc- 
į veik nesugadina. Geriausias 
derlius šiemet, kaip ir daž
nai, numatomas Suvalkijo
je. Čia žemė derlingesnė ir 
geriau įdirbta, negu kitose 
Lietuvos vietose. Taip pat 
gerą derlių šiemet turės ir 
Žemaitija.

Šiaurės Lietuvos apskri 
tys, kurį 1929 - metais bu
vo ištikęs nederlius .dabar 
jau pradeda atsitaisyti, nes 
pernai buvusis Ir šiemet nu-’ 
matomas derlius padėtį vi
siškai pagerino. Jeigu ne
trūkus nepasitaikys kokių 
nors netikėtų gamtos reiški
nių, tai šiemet Lietuvoje ga
lėtų daugiau žemės ūkio ga
minių išvežti į užsienį, tai 
Lietuvos gyventojų ekono
minė būklė žymiai pagerėtų.

Šiemet nei pavasarį nei 
dabar nepasitaikė didelių 
liūčių, kurios būtų galėję 
pakenkti pasėliams.

Dabar jau Lietuvos ūki
ninkai pradėjo vasaros dar-

I

ranką, o prof. Vitkus Atei
tininkų vardu seimui ir ben
drai visai organizacijai iš
tarė nuoširdžius padėkos 
žodžius, ir pareiškė, jog šios 
organizacijos jau nuo šio 
laiko dirbs išvien Bažnyčios 
ir tautos gerovei. Po to sei-

- - - - ..........................-

PRŪSU LIETUVIU NET | 
RAMBYNA NELEIDŽIA
Penkis šimtmečius Prūsų 

lietuviai, drauge su visais 
žemaičiais, Rambyno kalne 
iškilmingai švęsdavo Joni 
nių šventę, drauge gaivinda
mi senoviškas gražias ir 
brangias lietuviškas tradici- 
jas. čia jie susibūrę prisi
mindavo senovės lietuvio 
laisvę, savarankišką gyveni
mą, savyje ugdydavo tėvy
nės meilę ir prisirišimą prie 
savojo krašto.

Ramhvno šventę ligi patį 
Didžiojo karo Prūsų lietu
viai kas met labai iškilmin
gai švęsdavo. Tik Didysis 
karas buvo laikinai sutruk
dęs šias tradicijas, tačiau 
po jo tie papročiai vėl buvo 
atgaivinti. Ir šiais metais į 
Rambyną iš viso Klaipėdos' 
krašto, Žemaitijos ir kitų 
Lietuvos vietų suvažiavo 
minios žmonių dalyvauti to
je didžioje tautinėje šventė
je. Turėjo čia atvykti ir 
Prūsų lietuviai, dabar gyve
nantieji vokiškoje priespau
doje. Su jais drauge turėjo 
atvvkti ir lietuviu tautosi c

veteranas dr. Vidūnaš. Ta
čiau paskutiniuoju laiku bu
vo sužinota, kad vokiečiai 
lietuviams į Rambyną vyk 
ti neleido.

Tokiu .vokiečių žingsniu 
labai pasipiktino visi šven
tės dalvviai ir visa Lietuva

mokinės, Žemės Ūkio moki- ' •
niai ir mokinės, ir pradžios 
Mokyklų didesnieji vaiku
čiai.

Minėjimas prasidėjo Baž
nyčioje su iškilmingomis 
Šv. mišiomis, kurias sele- 
bravo Tėvas Kazimieras, 
O. P. Jam asistavo dar du 
Tėvai Dominikonai, Jonas 
Kazimieras ir Umbertas. 
Po Evangelijos, į sakyklą į- 
lipęs V. Gimnazijos Kape
lionas kun. l^urasevičius pa
sakė gražią tai dienai pri
taikytą pamokslą. Po mišių 
prasidėjo eisena į kapines, 
o joj dalyvavo visos organi
zacijos ir didžiulė žmonių 
minia (4,000 su virš žmo
nių). Einant Kapų gatve, 
Raseinių choras ir Katali
kės Moterys širdingai giedo
jo “Dievas mūsų prieglau
da”. O kapinių koplytėlėj 
atgiedota “Libera” už mi
rusias motinas, ir ant calū- 
no ištiesto uždėta vainikai 
nežinomoms motinoms pa
gerbti. Čia Tėvas Kazimie
ras pasakė karštą prakalbą 
iškeldamas aikštėn lietuvių 
Katalikų Moterų - Motinų 
darbus, pasiaukojimus myli
majai Tėvynei. Paskiaus tu
riningą žodį kalbėjo ir Aps
krities Agronomas, p. Peč- 
kaitis. Tada atgiedota “Sal
ve Regina” ir Reųuiem ae- 
ternam” ir visi organizuo
tai pradėjo grįžti į švento
rių, chorui giedant sielą pa
keliančius žodžius: “Marija, 
Marija”. Šventoriuje p. To
mas Šidiškis Gimnazijos lo
tynų kalbos mokytojas pa
sakė ugningą dvasios kupi
ną kalbą (visiems susirin
kusiems) apie begalinę Mo
tinos meilę, ant galo kvies
damas visus sugiedoti Lie
tuvos Himną.

Ir Mišparams, Geguži
nėms pamaldoms ir Palai
minimui Švč. Sakramento 
vėl prisikimšo Bažnyčia. 
Tą dieną Mišparai gražiai 
maloningai atgiedota. Suži
nojom vėliau, kad asistavo 
uoli pasišventusi (trijų 
sveikų berniukų) motina, p 
Šidiškienė, L. K. Moteli] 
Raseinių skyriaus pirminin
kė. Už tai visi dalyvavę la
bai jai dėkingi.

Trečią valandą po piet, 
Romuvos salėj įvyko antro
ji Motinos dienos minėjimo 
dalis. Po p. Mokytojo (Tė
vų Komiteto pirmininko) 
Šidiškio paskaitos, pradžios 
mokyklos mokiniai padekla
mavo rinktinių eilėraščių a- 
pie brangiąją Motutę, ir ga
na vykusiai suvaidino veika 
lėlį “Be Močiutės”, taip, 
kad ne vienas nusišluostė a- 
šarėles. Mažieji taip pat pa
rodė keletą gražių sporto ir 
plastikos numerių , pradž. 
mokyklų vedėjui Kaz. Bale- 
vičiui diriguojant, skambiai 
sudainavo keletą linksmų 
dainelių. Viskas pasibaigė 
6-tą valandą. Iš sausakim- 
Šiai pilnos p. Kaz. Lukšiu 
Romuvos sales, žmonės išsi
skirstė labai patenkinti ir 
nuoširdžiai dėkingi visiems 
suruošusiems šį neužmiršta
mą brangios motinos minė
jimą. A. Č,

Jeigu prie mano kojų: su
dėti] visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiaū.

Fenelon.

—i-----------------------T“

Savo laisvės atgavimui, 
1 savo didesniems žygiams, 
žymiems veikėjams, Lietu
va pastatė ne vieną gražų, 
didingą paminklą, šiandien 
Naumiestis puošiasi ir di
džiuojasi dr. V. Kudirkai 
kapitališku paminklu, Šir
vintai jautriai išreiškia pa
minkle savo laisvės kovas. 
Paskutiniuoju laiku ir Ra
seiniai pastatė paminklą ku
kliam, tyliam darbininkui, 
tam pilkajam didvyriui, pa- 
.prastam žemaičiui.

Ilgos sunkios vergijos 
kankintas Žemaičių žemės 
sūnus viena ranka atsirė
męs ant savo sodybų simbo- 
lio-meškos, antrąja ugnin
gai modamas šaukia: “šalin 
priešai iš Žemaičių žemės. 
Aš šio krašto valdovas”. 
Toliau, žemaitis narsiai ko
voja dėl Vilniaus, dėl Klai
pėdos ir karžygiškai gina 
Lietuvos laisvę.

Tai pagrindinė mintis to 
i didingo paminklo, kurį taip 
! iškilmingai neseniai atiden
gė Raseiniuose. T iškilmes 

I suplaukė iš visos Žemaiti- 
ijos virš 25.000 žmonių. Čia 
atsilankė Lietuvos Prezi 

! dentas Antanas Smetona, 
i Arkvyskupas - Metropolitas 
(Juozas Skvireckas, miųiste- 
riai ir daugybė kitų aukštų 
svečių. Tą pačią dieną Ra
seinių šauliai įspūdingai at
šventė šaulių sąjungos 15 
metų sukaktuves.

Paminklą pašventino Me
tropolitas Skvireckas, ati 
dengė Prezidentas Antanas 
Smetona, čia valstybės ii 
bažnyčios vadai pasakė ilgas 
ir reikšmingas kalbas, pa
brėždami, Kad Lietuvai ne
tik šie paminklai reikalingi, 
bet nemažiau reikalingi ir 
jų dvasiniai paminklai, jų 
sielos kūryba. Šie paminklai 
auklėja tėvynės meilę, gi 
sielos paminklai, lietuviška 
kūryba stiprina mūsų vals 
tybę.

i

mas atsistojęs iškilmingai Į Nejaugi vokiečiai bijo, kad 
užgiedojo Lietuvos himnę. 5ventč, kurl„j„
Padaryta pusvalandžio per
trauka.

Po pertraukos organizaci
jos Centro raštininkas, S. 
Vaičaitis seimui perskaitė 
paskutinio organizac i j o s 
metinio seimo protokolą. 
Seimas šį protokolą išklau
sęs, priėmė. Tuomi baigėsi 
pirmosios dienos posėdžiai. 
Pirmininkas 
duoda keletą pranešimų kas 
link tolimesnio programo.

Vakare įvyko sendraugių 
posėdis, kuriam aptarta kai

dalyvautų ir Prūsų lietu
viai, pakenktų vokiškam 
hitlerizmui ?

Dėl šio Įvykio pasipiktino 
ir patys Prūsų lietuviai. Su- 
spaustomis širdimis, kad ne
gali lasvai nuvykti į garsią 
lietuvių šventovę, skundžia
si visai lietuvių tautai, pra
nešdami apie sunkių vokiš

Pilipauskas ]ę0 nacionalizmo vergovę.
Šiaip jau Rambyno šven

tė, kaip kas met, taip ir šie
met praėjo labai įspūdingai 
Čia buvo deginamos “raga- 

kurie konstitucijos plunktai. I nos”. laužai, dainuojamos 
Tuo pačiu mėtų, posėdžių dainos, chorai, prakalbos ir 
salėj buvo suruošta šokiai,1 f. t. Grižią ir reikšmingą 
atstovi] ir svečių pasilinks- kalba suvažiavusioms p at
minimui. H - -rr* -. va ,

Bus daugiaus.
| kė Klaipėdos krašto gnber 
natorius dr. Navakas. .

v •

Tsb

MOTINOS DIENOS MINĖ 
JIMAS RASEINIUOSE -

1934 M. V. 6 D.
Šiais metais Motinos die

nos minėjimas Raseiniuose 
buvo nepaprastai įspūdin
gas. Minėjime dalyvavo 
daug organizacijų su savo 
gražiomis vėliavomis. Orga- 
nfzuotąi atėjo Katalikių 
Moterų Raseinių skyrius, 
Vyčiai, Skautai, Ugniage
siai, Gimnazijos mokiniai ir



Antradienis. Liepos 24 d., 1934. DARBĮNINKĄS

Waterbury, Conn. visos vykime tenai gražiai 
ir studentišaki praleisti die
nelę.

v •

ŠV. ONOS NOVENA
Šiomis dienomis labai*

gausiai lietuviai rinkdavosi 
klausyti misijonieriaus Tė- 
vo J. Bružiko, S. J. pamok
slų. Nors pasitaikė karštas 
oras, bet žmonių pamaldu
mas buvo dar karštesnis. 
Mūsų žmonių ne tik karštis, 
bet ne ilgi kun. Bružiko pa
mokslai neatitraukė nuo 
Dievo Bažnyčios ir tinka
mos Šv. Onai pagarbos.

Garbė lietuviams!

KLEBONĄ PAGERBTI 
RENGIA VAKARIENĘ

Aną vakarą susirinko vi
sų parap. draugijų (skai
čiuj apie 30 ar daugiau) at
stovai (ės) išspręsti kai į » 
tinkamiau pagerbus mūsų 
mylimą kleboną kun. J. Va
lantieji].

Tame susirinkime daly
vavo ir svečių. Viso tame 
susirinikme buvo apie 100 
žmonių. Išrinkta pastovi ko
misija Į kurią įėjo šie:

p. Zajilskienė, pirm.; pp. 
Barkauskas. Balandie n ė. 
Šerifas Jennšaitis, pagelbi- 
ninkai; Adelė Liutkiute, ra
štininkė; kun. .T. Kripas, iž
dininkas.

Nutarta vakarienę rengti 
rugsėjo 16 d. Vakarienei! 
kviesti įžymius svečius i? 
miesto valdininkus, kaip 
tai: miesto mayorą ir t. t. 
Bus muzikos, dainų ir pra-

ĮSIGYK sau namus* . .
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių namų: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradini ĮMOKŽ- 
JIMA. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: S AMAS 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
gų patarnavimą!

kalbų. Gros Young Melo 
dians (Radio) orkestras.

Parapijiečiai turėtų iš an
ksto isigvti bilielus, nes ve- 
liau gali būti sunku gauti.

Vakarienė rengiama pa 
gerbti kleb. kun. .Juozapą 
Valantieji], jo 20 metų ku
nigavimo ir 15 metų klebo-Į 
navimo sukaktuvių proga. ■

Visų prašome, jei kas iš, 
vakarienės komisijos ateis 
ir prašys paaukoti arba bi
lietą nusipirkti, tai neatsi
sakykite. bet sulig išgalės 
paaukokite. Iš anksto taria
me visiems ačiū.

MALONI ŽINUTĖ
Būdamas Philadelphijoj, 

nugirdau, kad lietuvis Me- 
džiavepris, šį rudenį, išvyks
ta į Annapolio Navai Aea- 
demy. Lietuviai vis ir pra
deda prasimušti į vi ščines, 
iheve jiems padėk!

Telephone Stagg 2—4-109 
NOTARY PUBT,TC

s

EDDTE HOGAN — JUŠ 
'KIS LAIMĖJO

Aną vakarą Waterburie ! 
tis lietuvis, slinkojo svorio 
kumštininkas Eddie Hogam 
— Juškis kumščiavosi su ai- ■ 
riu Leo Kennedy. Mūsų Ju
škis airį antrame rounde iš 
mušė. Daug lietuvių daly
vavo kumštynėse.

Vadinasi mūsų Juškis dar 
vieną žingsnį pažengė pir
myn prie čempionato.

STUDENTAI džiau-
GIAsi SAVO SEIMU
Mūsų Studentai (ės) grįžę 

iš A. L. K. Studentų Orga
nizacijos Seimo, kuris įvyko 
Marianapoly, ir visa kuopa 
džiaugiasi įvykusiu Seimu.' 
Labai visiems patiko nakvy
nė, valgis, tvarka, o ypatin 
gai Tėvų Marijonų svetin
gumas ir širdingumas. Visi 
ir visos jautėsi kaip namie. 
Kas svarbiausia, kad jų vei
dai pateko i pirmininko p. 
Morkūno “movies”.

Sugrįžus delegatams į na
mus Studentų kuopa užpra
šė giedotas šv. mišias ir visi 
nariai susirinko išklausyti 
ir priėmė bendrai šv. komu
niją. Po mišių visi turėjo 
bendrus pusryčius.

Pusryčiu sumanytoja bu
vo p-lė Stulginskaitė, kuri 
mokosi Normai School, Da- 
nbudy, Conn. Ji užsitarnau
ja didelės pagarbos, nes ji 
surinko aukų, išplatino me 
dalikėliu ir t. t.

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

.402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

i

iiI - -
fParsamdau Automobilius Ves-
Į tuvSms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

I

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Paikiai |rengt<®. dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas orus. Patarnavimas yra 
aStikrlntas ir ni prieinam* kain*.

Šv. mišiose ir pusryČiuo- 
se dalyvavo gerb. svečiai iŠ 
Rochester p. Jonas Čelkis 
Morkūnas; Studentų Orga
nizacijos pirmininkas ir ad 
vokatas Devonis. Jiedu pa 
sakėt studentiškas prakal 
bas. Taipgi kalbėjo kleb 
kun. Juozapas Valantiejus. 
kun. Gauronskas ir kun. 
Kripas; daktarai Aukšta- 
kalniai (Hill ir Colnev) ad
vokatas Balanda, Juozas 
Dubauskas ir kiti, žodžiu 
bendra komunija ir pusry
čiai pilniausiai pavyko?

Rengkime jų kuodažniau
siai.

....

užkyietimą Linden’o Mayo- 
ro Ale Alanus ir kitų valdi
ninkų. Reiškiu didelę padė
ką visiems biznieriams, at
silankiusiems ir už gausias 
aukas: p. J. Scoidos, Al. Pa- 
valkis, Ig. Budreckis, 
V. Bareika, So. Orange; L. 
Goodis, W. Orange; .1. Kra- 
likauskas ir Trečiokas, Ne- 
\vark.

Dėkuoju sportininką m s 
prisidėjusiems prie paįvai- 

! rinimo programos. įžangos 
tiki etų pirmą dovaną laimė
jo E. Staniulis, Paterson; 
antrą J. Kizelevich, Eliza
beth; “Amerika” metams," 

*4 Lietuvaitė (polka) A. Ber- 
' i žauskis ir AI. Navikiutč.

I Bėgime - trijų kojų: .J. AIo- 
Nauder.

> nešimą: 
E. Kalainikas, visi iš Eliz. 
Virvę traukė Elibzabeth ir 
Newark; Choristai, Eliza- 
betho laimėjo.

Dėkuoju visiems svečiams 
ir visai publikai už gausų 
atsilankymą. Turiu pasaky
ti, kad Ne\v Jersey’s lietu
viai įvertina savo Chorų 

' pasiaukavimą ir sunkų dar
bą.

Kartu atsiprašau visų, jei 
: buvo kokių trukumų. Ma
tot, jauna organizacija, vos 

i keli mėnesiai kaip suorgani
zuota, tai į trumpą laiką ne
galėjo tinkamai prisirengti. 
Bet užtikrinam gerbiamuo
sius, kad kitą metą ^prisi
rengsi m daug sėkmingiau 
ir pri rengsi m įvairesnę pro
gramą. Tik prašome ateiti, 
remti kiekvieną Chorų pa
rengimą, tai mūsų Chorai 
gyvuos, ir kol mūsų Chorų 
aidai skambės šioje “Dėdės 
Šamo” šalyje, tai lietuviai 
Amerikoje nežus. Baigiu 
šios dainos žodžius.

Tegul bėga mūsą upės, 
i mares giliausias.

Tegul skamba mūsą dainos, 
po šalis plačiausias.

J. S Pranaitis, 
Chorų Sąjungos Rajono 

Raštininkas.

CHORO IŠVAŽIAVIMAS
Pereitą sekmadienį įvyko 

parapijos choro išvažiavi
mas į Lake Compound, Bri
stoj Conn. Dalyvavo darų- 
jaunimo ir kunigai: Valan- 
tiejus, Kaziauskas, Gauron-, 
skas. Ražaitis ir/ Kripas. : * M~ ' ...........* ! rkevicius ir J.Dalvvavo ir svečiai is Ro- „ ..., \ __ ■ Kiaušinio šaukštechester, N.A .; pp. Morkų-, F 
nas ir Devonis, kuris visą 
išvažiavimą gražiai nufil 
mavo. Tas visas filmas (mo- 
vies) parodysime neužilgo 
šv. Juozapo parapijos Nau
joje salėje

ATLIKO REKOLEKCI
JAS

Pentadieny, 27 d. Water- 
burio lietuviai jaunuoliai 
buvo išvykę į Charles Is- 
land New Haven, Conn. pas 
T-“vus Domininkonus reko
lekcijoms.

Visiems patiko. Tik dau
gelis pareiškė, kad būtų 
daug geriau vykti pas Tė
vus Marijonus į Marijonus 
į Marianapoly, jeigu tik 
Tėvai Marijonai priimtų 
Kajn vykti pas svetimtau
čius, kai turime savuosius 
vienuolius ir tokią ideališką 
vietą, kaip Marianapolis.

Kun.- Gauronskas vadova
vo iš Šv. Vardo dr-jos. Jam 
pagelbėjo Jonas Kains.

NEW

Vardu Chorų Sąjungos 
ir Rajono valdybos, reiškiu 
padėką, Gerb, Klebonams, 
dalyvavusiems ir už garsini
mą bažnyčiose Damų šven
tės, liepos 1 d.; Gerb. L. ši? 
mučiui, “Draugo"’ redakto
riui už atsilankymą ir gra
žią patriotinę prakalbą; 
taipgi p. Liudvinaičiui, ku 
ris pagelbėjo daug prie su
rengimo minėtos dienos ir

• v

BINGHAMTON, N.Y.
Šiomis dienomis klebonas 

kun. K. Skrypkas, prita
riant trustisam pp. Gendre- 
nui ir Rakauskui, pakvietė 
Seseris Pranciškietes iš 
Pittsburgh ir atidarė Vasa 
nnę mokyklą, Woodrow

Prekybos sekretorių Daniel C. Ropei- sveikina Wea- 
sel Feather ir George Bullchild, Blackfeet indijonų va
dai, kada jis atsilankė į Glacier Nacionalį parką.

Vadų Tauta
Pasaulis didelis, platus ir 

pilnas įvairumų. Jame gy
vena milijonai visokių rasių 
žmonių, kurie sudaro įvai
rių įvairiausias tautas ir 
tauteles.

Kiekviena tauta ar taute
lė turi toki i j vyrų, vadinamų 
vadais, kurie sugeba visą sa
vo ar kitą tautą valdyti ir 
jos visais reikalais rūpintis.

Iš visų tautų, gyvenančių 
ant šios žemės rutulio, yra 
viena tauta, kuri lajjai daug 
tokių vyri] turėjo ir turi. 
Net ir kitos tautos daug šios 
tautos vyrų sau už vadus 
pasirinko.

Ta tauta yra viena iš se
niausių Europos tautų, tu
rinti gražiausią, turiningiau 
šią ir žodžiais tautingfausią 
kalbą.

Nors tūkstančiai meti] 
praėjo, nors viskas mainėsi 
ir keitėsi su laiko bėgimu, 
nors vienos tautos žuyo, o 
kitos jų vietoj atsirado, bet 
ši tauta, nors ir ilgus metus 
vilko svetimų pungą ir buvo 
priešų prispausta, nežuvo, 
bet dar pajėgė nuo savo pe
čių svetimų jungą, net tada.

ir

v

VVilson mokyklos kamba
riuose.

Jau nemažai vaikų šią 
mokyklą lanka. Seserys mo
ko rytais nuo 9 vai. iki 12 
vai. vidudienio.

Lietuviai džiaugiasi su
laukę lietuves Sesutes ir dė- 
kuoja klebonui uE jų pa
kvietimą ir atidarymą lietu
viškos mokvklos.v

jRap.

STUDENTU IŠVAŽIA-
x VIMAS

Studentų Organizacijos 
išvažiavimas Įvyks grabo- 
riaus Stokes vasarnamy, 
rugpjūčio 5 diena. Visi ir

Šios kolegijų studentės dalyvauja šlavimo konteste, suruoštame Virginia 
Va. P-lė Virginia Pierce iš New Yorko laimėjo kontestą ir gavo dovanų šešias 
naujas šluotas.

kada jau priešai manė, kad 
ji yra mirus, nusikratyti ir 
vėl nepriklausomą gyveni
mą pradėti.

Pažiūrėję į praeities tau
tų istoriją, randame, kad ši 
tauta nuo senų senovės turė
jo daugybę gerų ir narsių 
vadų, kurie ne tik savo tau
tai vadovavo, bet dar ir ki
tas savo kaimynines tautas 
sugebėjo valdyti ir valdo.

Ta tauta davė pasauliui 
i geriausius vadus, kurių dau- 
: gelis šiandieną užmiršo savo 
kalbą ir nenori save tos tau
tos sūnumis vadintis, nors 
tikrumoje savo kilme

[krauju yra tos tautos vai
kai.

Šiandiena yra pasauly 
daug tautų, net Azijos ir A- 
frikos žemynuose, kurios tu- 

: ri tos tautos kilmės vadus.
Toji pasaulio valstybių 

i vadų tauta yra lietuvių tau
ta. Jos artimiausias kaimy
nas vokiety s, pagrobęs prieš 
kelis šimtus metų Prūsus, 

i Lietuvos dalį, gavo geriau
sius ir narsiausius iš prūsu 
— lietuvių sau vadus ir ka
reivius, kurių tik dėka dar 
ir šiandien šiaip taip Vokie
tija laikosi.
Rusai, užėmę Lietuvą, taip 

pat gavo gan daug labai ge
ri] kareivių ir vadų, kurių 
tik dėka ir narsumu Rusija 
daug kari] laimėjo.

Nors ir nesmagu, bet rei
kia pripažinti, kad ir šian
dien Sovietų Rusijoj yra 
dar gana laug lietuvių vadų, 
kurie ten padeda Rusijos 
carui Stalinui viešpatauti ir 
rusus smaugti.

Nagi, mūstj kaimynas len
kai visai negali be lietuvių 
apsieiti ir gyventi. Jeigu ne 
lietuviai, tai senai jų ir var
do nebūtų buvę pasaulyje 
girdėti. Lenkus lietuviški 
vadai jau nuo Gedimino lai
kų valdo. Pradėjus Jogaila 
ir baigiant dabartiniu Pil

sudskiu. visi lenkų karaliai. 
1 generolai, aficieriai ir vadai 

ir dabar dar yra lietu
viai. nors jau nekurie ir su
lenkėję, kurie lenkus su bi
zūnu ir kardu valdo ir ant 
tu SDrando. kaip jiems nu
tinka. jodinėja toclėl, kad 
lenkai savo gabiu žmonių, 
tikančin būti vadais ir kitus 
valdyti neturėjo, neturi ir 
neturės.

Ne tik ką lenkai savų, va
dų, bet dar ir paprastų la
kūnų, galinčių lėktuvą ge
rai valdyti ir per vandeny
nus skristi, neturi, šitoj sri- 
tyj juos irgi lietuviai tini 
pavaduoti.

Neseniai dėlės Šamo že
mei, vienam dideliam mies
te vardu Brooklynas, atsira
do du broliai, Vilniaus kraš
to lietuviai, Benjaminas ir 
Juozas Adomaičiai, kurio 
sumanė lenkams pasitarnau
ti ir užpelnyti jiems garbę, 
perskrisdami jų vardu per 
Atlanto vandenvna, ir nūs- •z c 7

kristi į Varšuvą.
Kaip sumanė, taip pada

rė, bet nekaip išėjo. Mėgino 
sykį ir antrą, vis nenusise
kė: jų orlaivis kelionėje su- 
gęsdavo ir noroms ne no- 
roms. vos tik pradėjus ke
lionę, turėdavo grįžti, ir vėl 
iš čia gyvenančių lenkų, pi
nigus orlaiviui pataisyti 
rinkti. Lenkai, trokštanti 
sau garbės, tam reikalui ne- 
švkštėdavo daug paaukuo
ti. Jie savo gudrumu trupu
tį iš lenki] pasinaudojo ir, 
susitaisę savo lėktuvą, birže
lio mėn. 28 d. 1934 met., 6 
vai. 40 min. ryte išskrido į 
Varšuvą, kur jų tautietis 
lietuvis ponas J. Pilsudskis 
viešpatauja.

Išskrido ir vargais nega
lais, betūpčiodami iš vietos 
i vietą, galų gale pasiekė ir 
Lenkiją, lietuvio Pilsudskio 
viešpatystę, kad Pilsudskio 
valdomi lenkai juos, kaipo 
savo tautos didvyrius pager
btu ir jų atlikta kelione pa
sididžiuotu, džiaugdamiesi, 
kad ir lenkai turi tokių žmo 
mų (nors ir lietuvių kil
mės), kurie gali iš dėdės 
Šamo žemės į Lenkija lėk
tuvu, nors ir tupčiodami iš 
vietos į vietą, kelionę atlik
ti

Nagi, pasižvalgius ir po 
dėdės Šamo žemę, mes ma
tome, kad ir čia gan didelis 
skaičius mūsų tautiečių lie
tuvių gan aukštas vietas, 
tiek kariuomenėj, tiek laivy-, 
ne, tiek civiliniam žmonių 
gyvenime, turi užėmę ir va
dovauja. nors daugelis iš jų 
nenori save lietuviais vadin
tis ir, net savo pavardes sve
timomis pakeitę, vadinasi a- 
merikonais, bet tikrumoje 
yra lietuviai ir iš lietuvių 
kilę.
Tenka patirti, kad kai ku

rie lietuvių kaimynai lietu
vius labai menkais laiko ir 
mano, kad jie be kitų globos 
negali patys savęs valdyti 
(lenkai taip mano), bet 
tuom tarpu pamiršta, kad 
jie be lietuvių ir jų vadų vi
sai negali apsieiti ir gyvuo
ti ir kad juos tik lietuviški 
vadai valdo.

Mes galime sau drąsiai 
pasigirti ir džiaugtis, kad 
mes nesame tokia menka 
tauta, kokia mus lenkai ar 
vokiečiai laiko, bet dar auk
ščiau už juos stovime ir duo
dame ne tik jiems, bet ir ki
toms pasaulio valstybėms 
gabius ir sumanius vadus, 
kurie jas, kaip jiems patin
ka vaido ir jų sostuose sėdi. 

L. S.


