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Lietuvos V aidžia Persiorganizavo
Sovietų Rusija Remia Italiją Prieš Ethiopiją
Komunistai Jūreiviai Be 
Pasipriešinimo Krauna j 
Laivus Reikmenis Karui

1
lijai.

Taigi Sovietų komisarai 
daro puikiausi biznį su I- 
talija prasidėjus ginčarirs 
Italijos su Ethiopiją.

Dvyliką tavorinių laivų 
Sovietų Rusijos valdžia 

‘ ~ , bet | nusamdė iš Graikijos vež- 
padeda Italijai ti reikmenis į Afriką..

• ‘. Komunistų Jūreivių uni
ja. štai šiomis dienomis ja buvo pradėjus propo- 
paaiškėjo, kad Sovietų vai- gandą, kad darbininkai at- 
džia slaptai eksportuoja sisakytų krauti reikmenis 
anglis, aliejų ir kitas reik-1 karui, bet boikotas nepa- 
menis į Italijos stovyklas 'vyko, nes tik vieno laivo 
Afrikoje. Per keletą mene-1 darbininkai, Italijos tarny- 
sių Graikijos tavoriniais boję, buvo sustreikavę, 
laivais iš Sovietų Juodųjų] Jūreiviai negali supras- 
jūrių uostų gabena karo ti delko jie negali užsidir- 
reikmenis į Massaua ir]bti šešių angliškų svarų į 
Mogadishu. Apie tai lig-'mėnesį būdami Italijos 
šiol nerašė nė Italijos nė tarnyboje, kuomet sovie- 
Graikijos spauda.

Daugiausiai I 
kviečiais veža iš Sevasto
polio ir anglių smalą iš Ni- munistai jūreiviai krauna 
kolajevo dėl naujų kelių komunistų produktus ir

Priraeus, Graikija — So
vietų valdžia „oficialiai ne
va smerkia Italijos impe
rialistinius siekius, T 
slaptai i 
ruoštis karan su Ethiopi- Komunistų Jūreivių uni-

. “ tai pristato karo reikme- 
laivų su nis gabenimui į Afriką 
; 2___ ■ prieš Ethiopiją. Taigi ko-

DVIEM ŠŪVIAIS SUŽEI- MUSSOLINI iSUSILAI
DĖ KANDIDATĄ Į PRE- KYS NUO KARO VEEKS-

ZIDENTUS MŲ KOL TAUTŲ LYGA
-----------  | SPRĘS JOS GINČĄ SU

- ETHIOPIJĄBaton Rouge, La. — Į
Rugsėjo 8 d., piktadariu Londoll) RugS. 7. _ Reu- 
paleido du suviu į senato- įerj0 gjnjų Aįeiitūra pa- 
nų Huey P. Long ir jj pa- k lbė b?k M*ssolini £ž. 
vojingai suzeide. Senato; tikrin Pranč&zm, jog1 Ralija nepradesianti kį!

ITALIJA NEPASITIKI
TAUTŲ SĄJUNGAI

Roma —Diktatorius Mu
ssolini savo kalboje parei
škė, kąd "Italijos žmonės 
nori taikos, paremtos tei
singumu”. Suprantama, I- 
talija nori taikos paremtos 
itališku teisingumu.

Be to, Mussolini pareiš-nušovė. Vėliau paaiškėjo,'Be to, Mussolini pareis- 
sako Dr ’Bird kad tai bu- Xeį -mų. Hrie? Ethiopiją kė, kad jis mažai pasitikįssaKO ur. nira, Kaa rai du kol jOS gmcas bus svarst?. > Sąjungos pajėgu-

„ t -- .Jmas Tautų Lygos. Kaip Muį fr todėl Italiia turiSenatorius Long ėjo is žinoma Tautu Lveos Tarv- i1 ?.r.. oae1’ lu..lt iv žinoma rautų uygos vykdmti savo uzsimoji-
Legislaturos posėdžio ir ba^ paskyre komisiją is „fus Taitri aišku kad Ita- 
pne gubernatoriaus ofiso, nenkiu kuriai navesta iš- i r1-118’ avalstybės kapiteliuje, tapoS IMjos su'Ilja’ jelgU -tl-k Tau^ Są*

vo Dr. C. A. Weiss.

peršautas. Spėjama, kad 
tai buvo politinis užpuola
mas. Senatorius Long bu
vo pasiskelbęs kandidatu 
j prezidentus.

Ethiopiją ginčas. Tą komi
siją sudaro Anglijos, 
Prancūzijos, Ispan i j o s, 
Turkijos ir Lenkijos dele
gatai į Tautų Sąjungą.

Iš visko matosi, kad

jungos komisija neišspręs 
Italijos Ethiopijos ginčą 
taip, kaip ji nori, skelbs 
karą Ethiopijai.

I Mussolini darosi nuolai- 
R AGI JĄ GUB. CURLEY j degnįs. Gai moralis spaudi-

DUTEREI

EPISKOPATAS ĮSPĖJA 
KUNIGUS VOKIETIJOJE

Žinios Apie Kaimiečių
Sukilimą Pasitvirtino *

Paryžius — Kavas korespondentas iš Kauno pra- ' , 
neša, kad Lietuvos premieras Tūbelis ir jo kabinetas 
rezignavo. Naują valdžią sudarė generolas Čaplikas.

Kad Tūbelis ir jo ministerių kabinetas rezignavo, ~ 
:ai patvirtina ir Lietuvos Pasiuntinybė, bet tik ne ge
nerolas Čaplikas sudarė naują ministerių kabinetą, o ' 
tik tas pats p. Juozas Tūbelis, prez. Smetonos švoge- 
ris.

Lietuvos Pasiuntinybės iš Wąshington praneši
mas patvirtina ir tai, kad Kaune įvyko kaimiečių su
kilimas, tik nepasako kiek žmonių žuvo tame sukilime.

Lietuvos Pasiuntinybės žinios apie sukilimą ir . 
valdžios persiorganizavimą labai miglotos ir nepaten- . 
kiną amerikiečių lietuvių, kurie įpratę apie įvairius 
įvykius gauti smulkmeniškų žinių, tuo labiau iš tėvy
nės Lietuvos.

EKONOMINĖS DEPRESIJOS APSIREIŠKIMAI IR 
ATMAINOS LIETUVOS VYRIAUSYBES SĄSTATE

E thiopi jo j. Sovietų valdžia juos gabena į Afriką, kad; . ..
visas transakcijas padarė pagelbėti fašistų imperia-;. ananghai, Kmija — Čia 
per federalius monopolius, listiniems užsimojimams. ! jaunamartei Mrs. Edward:

Sovietų valdžia anglis Darbininkai turėtų pa-j C- Donnelly, Mass. guber- 
taipgi gabena iš Mariana- smerkti sovietų komisarų i natonaus Curley dukterei 
polio, Theodosia ir Nikola-veidmainiavimą ir talki- Į pada ryta skubi operacija

mas ir pasaulio opinija pa
veikė.

jevo ir aliejų iš Batum, ir, ninkavimą Italijos dikta- 
daugiausia kuro eina Ita- toriui.

“Darbininko” Radio
Žinios

So. Boston, Mass. — Ar- Viso pasaulio organizuo- 
tinasi ruduo. Prasideda ti darbininkai išėjo prieš 
parengimai salėse, Ketvir- i karą. Genevoje vyksta U- 
tadienį, rugsėjo 19 dieną, nijų Tarptautinės Federa- 
8 valandą vakare, parapi-i cijos pildomojo komiteto 
jos salėje, 492 East 7th'posėdžiai, kur darbininkai 
Street įvyks pirmas šio griežtai išėjo prieš Itali- 
sezono “Beano” lošimas, i jos agresiviškumą ir atsi- 
Švento Petro parapijos šaukė į Tautų Sąjungą, 
naudai. Rengimo Komisi^kad ji atliktų savo parei- 
jon įeina rūpestingi ir ga- gas palaikyti taiką, 
būs parapijos darbuotoj ai- 
darbuotojos. Komis i j o s 
galva yra kunigas Jenkus, 
o jo artimiausieji padėjė
jai yra muzikas Rapolas 
Juška ir Vincas Širka. Vi
si kviečiami atvykti į šią 
“beano aprty”.

VOKIETIJA VĖL PA- 
REIŠke PROTESTĄ

Washington, Rūgs. 7.

dėl aklosios žarnos uždegi
mo (acute appendicitis). 
Jinai su savo vyru, leisda
mi “medaus mėnesį”; ke
liauja po įvairias pasaulio 
šalis. Besilankant Shang- 
hajuje, Kinijoj, pavojingai 
susirgo ir skubiai reikėjo 
daryti operaciją. Po ope
racijos jaučiasi gerai ir 
manoma, kad greit pa
sveiks.

IŠTEISINO KOMUNISTUS 
NUPLĖŠUSIUS NAZIŲ 

VĖLIAVĄ

ŠREIBERĮ KVIEČIA Į 
VOKIETIJĄ

Kaunas — Pranešimu iš 
Klaipėdos, pernai atstaty
tasis buv. direktorijos pir
mininkas, dr. Schreiberis, 
iš Vokietijos yra gavęs pa
kvietimą užimti vieną 
aukštą vietą. Tačiau, kaip 
žinoma, jam iškeltos ke
lios bylos, ir jis, be abejo, 
išvažiuoti negalės.

mu iš Berlyno, įteikė šios! 
.šalies vyriausybei formalų!

Kaimas, Lietuva — Viso' protestą dėl išteisinimo Į 
Pasaulio Lietuvių Kongre-,New Yorke 5 komunistų,į 
se dalyvavo 105 turi teisę kurie liepos 26, ant laivo 
balsuoti atstovai. Iš^jų 51 Bremen nuplėšė nuo stiebo 
buvo iš Šiaurinės Ameri- plevėsuojančią nazių velia- 
kos, 21 iš Latvijos, 3 iš I-. Vi
talijos, 4 iš Anglijos, 3 iš! Jungt. Valstybių sekre- 
Argentinos, K iš Lietuvos, j torius Cordell Hull išklau-' 
2 iš Škotijos, 2 iš Uragva-įsęs Vokietijos protestą,] 
jaus, 1 iš Kanados, 1 iš pasiuntė prašymą Newi 
Prancūzijos, 1 iš Estijos,'York gubernatoriui, kad j

lietuviu darbininkų
SĄJUNGOS SEIMAS

3 iš Brazilijos, ir 2 iš Vo-! Pasiųstų pilną raportą a-, 
kietijos (Dortmunto ir ' x 1 '
Berlyno). Jie atstovavo 17 
valstybių lietuvių reika
lus.

pie išteisinimą nusikaltu
siųjų vėliavos nuplėšime.

DARBININKAI IŠĖJO 
PRIEŠ KARĄ

PADAREį 304 MY
LIAS Į VALANDĄ 
AUTOMOBILIUM

Bonneville Salt Flats, U- 
i tah, — Rūgs. 3, čia anglas 

Geneva — Tautų Sąjun-1 Sir Malcolm Campbell, pa
gos Tarybos posėdy svar-1 darė naują pasaulinį grai
biausiu klausimu buvo I- tumo rekordą automobi- 
talijos - Ethiopijos ginčas, lium. Jis savo specialės

• Karo pavojus neprašalin-P 
tas, nes Italija pasirodė 
nesukalbama. Tautų Są- 

’ jungos Taryba paskyrė 
■ teisėjus peržiūrėti iš naujo 

Italijos - Ethiopijos bylą.

s

konstrukcijos automobi- 
lium “The Bluebird” pa
siekė net 304 mylių 
greitumo per valandą. Jo 
automobiliaus motoras tu
ri *2500 arklių jėgos.

Lietuvių Darbininkų Są
jungos 20-tas seimas buvo 
paskelbtas, kad įvyks rug
sėjo 23 ir 24 d.d., bet ka
dangi nuo 23 dienos prasi
deda Tautinis Eucharisti
nis Kongresas, Cleveland, 
Ohio, tai seimas nukelia
mas į spalių 8 ir 9 d. d., 
Aušros Vartų parapijoj, 
Worcester, Mass.

Kleb. kun. K. Vasys la
bai nuoširdžiai priima sei
mą ir kviečia LDS. kuopų 
ir apskričių atstovus gau
siai suvažiuoti.

Seimas prasidės iškil-

New Ąork Magistra
tas (teisėjas') tbūis B. 
Brodsky išteisino 5 komu
nistus, kurie buvo suimti 
riaušėse, liepos 26, ant 
laivo Bremen, kur nazių 
vėliava su svastika buvo 
nuo stiebo nuplėšta ir į 
vandenį įmesta ir dėl ku
rio incidento Vokietijos 
valdžia buvo net protestą 
šiai šaliai prisiuntusi.

Skelbdamas savo nuos
prendį, magistratas paly
gino nazių vėliavą su jūrų 
plėšikų (pirates) vėliava, 
o Hitlerio valdymą, pava
dino barbarišku. Kaltina
mieji ar blogai ar gerai 
padarę nuplėšdami vėlia
vą, bet kad tokios vėliavos 
plevėsavimas New Yorke 
iššaukiąs aiškų pasipikti
nimą piliečių tarpe, nes tai 
esą didžiavimąsi tokiu 
simboliu, kuris reiškiąs 
kaip tik priešingumą tiems 
idealams, kokiais naudoja
si šios šalies piliečiai.

Berlynas, Rūgs. 6.—Kar
dinolas Johames Bertram 
išleido ganytojišką laišką 
Vokietijos kunigams, ku
riame įspė jo būti visuomet 
atsargiems savo pamoks
luose ir kalbose, nes naziai 
stropiai seka kiekvieną 
kunigo išsireiškimą ir ieš
ko progos kaip nors pri
kibti.

Kiek ankščiau savo ga
nytojiškame laiške Kardi
nolas liepė Vokietijos ka
talikams klausyti Dievo, o 
ne žmonių. Tuomi parodė 
tvirtą ir drąsų nusistaty
mą prieš nazių kišimosi j 
bažnyčios reikalus.

WASHINGTON, D. C. — Užsitęsusios pasaulinės 
ekonominės depresijos sunkenybių taurė nepralenkė 
ir Lietuvos: darbštūs Lietuvos žemdirbiai sugeba pa
sigaminti įvairių ūkiškų gerybių daug daugiau negu* 
jiems patiems reikia, bet neturi progos savo sunkaus 
darbo vaisius parduoti prideramomis kainomis.

Rudens laikui atėjus ūkininkui tenka nusivilti: ’ 
turi daug ko parduoti ir tikisi su gautais pinigais už- ' 
simokėti mokesnius, paskolas nuošimčius ir padaryti 
ūkės pagerinimus,, o tuo tarpu jo produktų mažai kas ; 
teperka ir tenka parduoti pusvelčiu. Kad kainų žemu- V. 
maapaeina dėl rinkų i^daryjno .Svetur^ypač Vo^..- ; 
tijos rinka) ir dėl mažos vidujines rinkos Lietuvoje; 
nes Lietuva neturi didelių miestų, ūkininkas nėra lin- , 
kęs tikėti. . ..

Nusivylusį gi ūkininką, bet kam lengva suerzinti 
ir sukiršinti prieš Kauną, kaipo miestą, ir net prieš 
krašto vyriausybę. Rugpiūčio mėnesio gale panašaus 
pobūdžio nuotikis, kaip laikraščiai praneša, ir buvęs ’. 
įvykęs Kauno apylinkėse: policijai tekę daryti tvarką , 
kai suerzintas būrys kaimiečių bandęs pastoti kelią 
kitiems, kurie vežė produktus į miestą.

Tat apgailėtinas apsireiškimas. Lietuvos Vyriau- * - 
sybei, kuri daro energingas pastangas surasti žemės : 
ūkio produktų pertekliui rinkas ir kuri ūkininkams ■ 
stengiasi padėti įvairiais būdais, toks nuotikis turėtų 
būti skaitomas neužtarnautas moralinis smūgis.

Lietuvos Vyriausybė, nors ir matydama tūlų ele- , 
mentų kurstymo darbą, su visu rimtumu atsiliepia į 
ūkininkijos pageidavimus. Vyriausybė persiorganiza
vo, kad su nauja energija kovoti žemės ūkio negalia- 
vimus, kaip tatai ir matosi iš Lietuvos Telegramų A-

SMĖLY ŽUVO TRYS 
BERNIUKAI

Millers Falls, Mass., —
Rūgs. 6, penki berniukai 
žaidė supdamiesi ant išsi
kišusių medžio šaknų ant 
aukšto smėlio kranto. 
Taip jiems bežaidžiant 
smėlis užgriuvo ant jų. 
Tris visiškai palaidojo, o 
dviejų galvos dar kįšojo.
Pamatę vyrai du išgelbėjo, gentūros apturėtos telegramos, kurią čia ištisai pa- 
0 kitus tris atkasę po 15 duodame:

ĮSAKĖ ORLAIVIAMS 
LĖKTI AUKŠČIAU

mingomis pamald o m i s. mai. 
Pirmos dienos vakare į- 
vyks koncertas ir prakal
bos, o antros dienos vaka
re įvyks Aušros Vartų pa
rapijos vakarienė, kurioje 
bus pagerbti ir seimo ats
tovai.

Taigi Gerb. LDS. apskri
čiai ir kuopos, jei dar ne
išrinkote atstovų, prašome 
tai padaryti ir pagaminti 
seimui įnešimų.

New York, Rug. 7. —A- 
merican Air lines viršinin
kai įsakė savo pilotams 
lėkti aukščiau. Mat jis pa
tyrė, kad keleivinis jų or
laivis lekiąs keliu Cincinna 
ti — Chicago virš nudistų 
kempių lekia labai žemai 
ir keleiviai per žiūronus 
obzervuoja kas toje kem
pėje dedasi. Tą patyręs 
liepė lėkti aukščiau nors 
keleiviai ir prašė lėkti že-

minutų rado užtroškusius. 
Žuvusieji yra: John Gai-j 
da, John Guminak po 10 i 
m., o Bemard Burek 8 m. 1 
Išgelbėtieji: John Cacciol-! 
fo 12 m. ir Adolph Burek* 
12 m. .

Duobiškėlių kaimo gyv. 1 
Juozas Bakas už prašalini- 
mą areštuoto turto Šakių 
apylinkės teismo sprendi
mu nubaustas 3 mėn. kalė
jimo. t t

AUTOMOBILIŲ AP- 
DRAUDOS KAINAS JAU 

PASKELBĖ

PLK. Z. TALEVIČIUS - 
KAUNO KOMENDAN

TAS

R. Prezidento aktu, Kau
no miesto ir apskr. komen
dantu vietoje į Šaulių s-gą 
išėjusio pik. Saladžiaūs, 
paskirtas pik. lt. Zigmas 
Talevičius, iki šiol buvęs 
šarvuočių rinktinės vadu.

Boston, Mass. — Valsty
bės apdraudos komisijo- 
nierius paskelbė automo
bilių . apdraudos kainas 
1936 m. Kainos pakilo 
maždaug $3.50. Be to, jei 
kas norės apdrausti sve
čius pasažierius, tai turės 
mokėti $3.25 daugiau už 
apdraudą.

Bostono, Cambridge, ir 
kitų miestų automobilių 
savininkams kainos suma
žintos, bet kitiems pakel
tos. Bet. pridėjus svečių 
pasažierių apdraudą, tai

“Kaunas, 6 rugsėjo, šiandien Prezidentas, Kabine
tui atsistatydinus, pavedė naująjį sudaryti Tūbe- 
liui. Naujai sudaryto Kabineto sudėtis liko ta pa- 
ti, išskyrus Vidaus Reikalų ir Žemės Ūkio Minis- 
terius, kuriuos pakeičia Generolas Čaplikas ir 
Stasys Putvinskis. Naują Kabinetą Prezidentas 
jau patvirtino. Tūbelis “Eltai” padarytame pa- 
reiškime pabrėžė, kad vidaus ir užsienių politiko
je Kabinetas laikysis tos pačios linkmės. Kabinę- : 
tui teksią ypatingai padirbėti pagrindinėmis ša
lies įstatymams galutinai sutvarkyti, įgyvendinti 
ir Tautos Atstovybei rinkti įstatymui parengti, 
Paliesdamas ūkininkų reikalus, Tūbelis pabrėžė, 

. kad ūkininkų vardu rašyti lapeliai ne ūkininkų į- 
kvėpti. Tačiau pačių ūkininkų pageidavimuose y- 
ra nemaža sveikų Aiinčių, kurias galimai reikia I 
vykdyti. Dėl lito Tūbelis pareiškė: pastovumas ‘ 
pinigo yra mūsų gyvenimo pastovumas, todėl lito 
vertė turi likti pastovi.”

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijos Skyrius, 

VVashington, D. C.
j

4’

visų miestų ir miestelių 
automobilių savininkai tu
rės mokėti daugiau už ap- 
draudą.

Valstybė padalinta į dė* 
vynias teritorijas. Pirmų
jų teritorijų automobilių 
savininkai moka aukštes
nes kainas už apdraudą.

Chelsea yra pirmoje teri- : 
torijoje; Bostonas ir Re* 
vera antroje; ’Cambridge— 
ketvirtoje; Nonvood, Wor- 
cester, — i' “ 
ton — septintoje. Automo
biliai yra padalinu į tris ? 
grupes: lengvieji, viduti- J 
niai ir sunkieji.

i
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šeštoje; Brock- į
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L. D. S. Seimas
į Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-taSis Seimas 
> skelbiamas spalių 8 ir 9 d. d., šių metų, Auš- 
• rus Vartų lietuviu parapijoj, Worcester, Mass.

Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos iš
brinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
.seimui.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo 
sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš 

, SĖJIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”.
L. D, S. Centro Valdyba 

Dvasios Vadas
Kun. P. Virmauskis 

Pirmininkas
Kun. J. švagždys 

Vice-Pirmininkas 
į V. Kudirka

Iždininkas 
P. Razvadauskas 

Sekretorius
I. A. F. Kneižys

f r
&
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RUgs. 1 d., po Stirnai ta- 
jb apkflkštyti šie liūdk 
šiai. Juozapas Jonas, Juo
zapo ir Mortos Yntų. Krik
što tėvais buvo Antanas 
Kodžiiis ii* EVa MiknėVi-l 
čieiiė.

Ronald Laurynas, Jero
nimo T. ir Onos Veniu. 
Krikšto tėvais buvo Anta
nas Gelžinis ir Evą Urni- 
kytė.

JofiaS, Jorio ii* Marijonos 
Parnauskų. Krikšto tėvais 
buvo Edvard Daley ir Ve
ra Rainytė.

DARBŠTUS KLIERIKAS

PRANEŠIMAS!
Ponas Bernardas J. Korites, lie

tuvis patarnautojas I. J. Fox kom
panijoje, praneša Naujosios Angli
jos lietuvėms moterims ir mergi
noms, kad jis dabar galės greitai 
asmeniškai atsilankyti į jų namus 
150 mylių Bostono apylinkėje, ku
rios norėtų pasipirkti ateinančiai 
žiemai kailinius.

Spalių! d. Šv< Petro baž
nyčioje prasidės metinės 
rekolekcijos Tretininkams, 
Spalių 7, metinės moterų 
misijos. Spaliu 6 d., įvyks 
Vilniaus Gedulos Metini? 
paminėjimas.

PIKNIKAS PAVYKO

IŠSIRENDAVOJA

Išsirendavoja 5 gražūs 
dideli kambariai su cen- 
tralĮniu apšildymu. Kaina 
labai prieinama. Atsišau
kite tuojau į “Darbininko” 
ofisą, 36(1 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

VIETINES ŽINIOS
J. E. KARDINOLAS 

O’CONNELL PASKYRĖ 
SAVO ATSTOVĄ Į EU
CHARISTINI KONGRE-

I ■ SĄ

NAUJOS PORELES

J Boston, Mass. —Pereitos 
p Sąvaitės pabaigoje J. E.

Kardinolas O’Connell »iš-
• siuntė laišką savo diecezi

jos klebonams, kuriame 
prarieša apie paskyrimą

: diecezijos atstovo, Rt. Rey. 
Joseph F. McGlinchey, D. 
D., I. P. P., V. F. į Septin
tąjį Tautinį Eucharistinį 
Kongresą, kuris įvyks rug
sėjo 23 d. ir baigsis rug
sėjo 26 d., Cleveland, Ohio.

/ Šios diecezijos katalikai 
vyks į šį Kongresą orga
nizuotai. Taigi jei kas iš 
lietuvių norėtų važiuoti, 
tesikreipia pas vietinį kle
boną, kuris suteiks visas' 
informacijas ir patarimus, i

■

Rugsėjo 8 d., 12:30 vai. 
p.p., kun. Jenkus sušliuba- 
vo Magdaleną Šidlauskai
tę, sodalietę su Pranciškų 
Vestfildu, gyv. 320 E. 9th 
St. Abu jaunavedžiu yra 
gerų parapijiečių šeimynų.

Liudytojais buvo Edvar
das Urbonavičius ir Malvi
na Šidlauskaitė.

K.

Abiejų vedybų palydovės 
— panelės buvo kukliai 
pasipuošusios.

Klierikas Antanas Balt- 
rušiūhas, kaip visados, 
per šias vasarines atosto
gas rodo didelį darbštumą. 
Namuose biskį paviešėjęs, 
jis važiavo į Seminarijos 
Vilą mokytis. Iš ten par
važiavęs, buvo prižiūrėti 
šv. Petro bažnyčios alto-| 
ristus jų išvažiavime. Po 
to, grįžo seminarijos vi
lom Vėl grįžo prižiūrėti 
diecezijos biednus vaiku
čius, šv. Vincento Draugi
jos vadovybėje, Nantasket 
beech. Ir dar po to viso jis 
lankė bažnytinio giedoji
mo kursus. Jis yra semi
narijos choro vadu. Bernardas J. Korites

Jis taipgi praneša, 
kad Rugpjūčio mene
sio nupigintomis kai
nomis dar galima pa
sinaudoti TIK šį me
nesį.

Tik parašykite laiš
ką p. Koraičiui pasa
kydamas kokio dydžio 
—saizo norėtum ė t e 
kailinius gauti, jis ma
loniai pas Tamstas at
vyks, jei nebus toliau, 
kaip 150 mailių nuo 
Bostono.

Pereitą sekmadienį, rug
sėjo 1 d. įvykęs Kęstučio 
draugijos piknikas, sava
me parke, E. Dedham, 
Mass. pavyko. Dalyvavo a- 
pie trys tūkstančiai žmo
nių. Buvo privažiavę bu- 
s’ais ir automobiliais.

Inž. Stasys Beleskas su 
savo garsiakalbiais links
mino visus. Grojo lietu
viškus šokius ir skelbė lie
tuvius profesijonaliiš ir 
biznierius.

Lakūnas .Januškis su sa
vo orlaiviu parodė įvairių 
triukų, kuo žmonės labai 
stebėjosi.

Draugijos valdyba ir 
pikniko rengimo komite
tas nuoširdžiai dėkoja vi
siems svečiams už gausų 
atsilankymą ir tvirtina, 
kad kitą vasarą bus pasta
tyta salė šokiams su mo
derniškais patogu m a i s. 
Tada galėsime rengti dar 
didesnius piknikus. Kitos 
draugijos turės progos nu
sisamdyti šį parką savo 
piknikams. A. Z.

MUZIKOS MOKYKLA
M* Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS,

Telefonai:
Ofisas: TROwbridgė 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

Rugs. 8 d., po Sumai, 
kun. Virmauskis sušlluba- 
vo Vincentą Bronikauską 
su Marijona Preskinyte, 
gyv. 535 E. E. 4th St. Liū- 
dytojais buvo Edvardas 
Plekavičius ir Ona Prėski- 
nytė.

Jaunosios motinėlė su- 
__ ' rengė vestuvių bankietą 

300 ŽMONIŲ KLAUS£Sl|g^fPi-’os 3aleje 492 E’ 7th 
PASKAITOS

TIK UŽ 10 CENTŲ
“Darbininkas” yra gavęs 

iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo 
draugui įdomią atvirutę, 
tai įsigyk jų. Prisiųsk 
“Darbininkui” į konvertą 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at
viručių.

DAKTARAI

INC.

/Jme/ūccu tua
411 VVASHINGTON STREET ■

BOSTON, MASSACHUSETTS.

Tur būt, daugiau yra 
žmonių, kurie daug gerų 
progų yra pražiopsoję, 
kaip žmonių, kuriems jų 
tikrai nebuvo.

La Beaumelle.

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigurni.

KADA ŽYDI SIELA?
ŠLIUBAI ŽINUTES

QU£EN ANN LAUNDHY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome’ drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimą už pigią kainą.
7-9 Ellery St., Šo. Boston 

Tel. So. Boston 2923

• Street.
• Linkime linksmaus 

-Rūgs. 8 d., 8 vai. vakJlaiininS0 ^enimo- 
Šv. Petro bažnytinėje salė-j

t je, kun. K. Jenkus skaitė1 
i tikybinę paskaitą. Žmonių 
į klausyti paskaitos atsilan- 

kė apie 300. Kun. Jenkus' 
! įra pasirengęs skaityti ei- 
| lė tikybinių paskaitų. Jo j 
t iš eilės antra paskaita į- 
j vyks rūgs. 15 d., po palai- 
Į minimui su švenčiausiu,

7:30 vai. vakare.
L - _________________ Į

į PASKUTINIS ŠIO SEZO
NO PIKNIKAS

ir

BOWLERIŲ SEZONAS

TĮiaiiiiianiiiiiHUmhluiiiiitMumiiiiaalananiniiMHtiiituiiig) 

* Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS I 

DR. M. V.GASPER| 
Arti Municipal Building Į 

525 E. Broadway, S. Boston Į
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 Į 
nedėldieniais, taipgi seredomls nųp| 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir Ė-Ray

PI'

i
I

Rūgs. 1 d., prieš Sumą, 
šv. Petro bažnyčioje, apsi
vedė Antanas J. Baronas, 
gimęs Laivreuce, gyvenęs 
623 E. Fifth St., So. Bos
ton, su Ona Vėsaite, gimur

Šiomis dienomis L. Vy
čių 17 kp. ‘Bowling Alleys’ 
komisija pradėjo1 savo dar- 

į bą. “Bowling Alleys” ati- 
’ Moterų Sąjungos 17 kp. darytos ir jaunimą — vy- 

piknikasi įvyks sekmadie-1 čius kviečia ateiti “bowly- 
. riį, rugsėjo 15 d., š. m.!ti”. Vieta: 137 Emerson 

Spot Ponde. Šis bus pasku-' St., kampas Broadway. 
finis šio sezono piknikas.! S. M. B.

k Moterys, p. Marksienei kp. i 
pirmininkei vadovaujant. | 
entuziastingai darbuojasi, Į 

; įad į tą pikniką suvažia- 
\ vusiųs dalyvius maloniai 

priimtų ir pavaišintų.

SUSIRINKIMAS
Altaristų susirinkimas 

įvyks penktadienį, rūgs. 
13 d., 4 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje.

i MUZIKAS
I į RAPOLAS JUŠKA 

i
: • 1 ( ’. Į Moko muzikos, piano

-■-M HAvMnvnmrY Cnrk/tiri

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

ir dainavimo. Specia-
p . ‘ les pamokas duoda

vaikams.

Adresas:
933 E.

SO. BOSTON

tlul vbdo • M

E. Broadway, I! “
3STON, MASS. > Ij SU. BOSTON, MASS.

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio, pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasąkyti apie pasaulio pa
baigą. Šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kąina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

1.
DARBININKO” OFISO VALANDOS

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSRIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS . 1 ...» ’ •
Ofiso Valandos: 2-^-4 įr 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Itiman arti Central Sq.,

Cambridge, Mass.

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 8:0h v. 
ryto iki 8 vai. vakare. Kitomis dienomis nuo 8:00 

' Vai. ryto iki 6:00 vai. vakare.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GAIVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:3O po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80 Iki 6 ir nuo 6:30 iki D V. v. 
Seredonils nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Su-batomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedėllomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti) .. -n 7 ■ r< 
"

Rugp. 25 d., Maldos A- 
paštalavimo ir Amžinojo 
Rožančiaus draugijos lai
kė išvažiavimą Spot Pond.

_____ f o____ ! Išvažiavime dal y v a v o 
si Lynn, Mass. gyvenusia; daug žmonių ir svečių. Iš 
106 Lawyer Avė., Dorches-1 pelno draugijos_ paaukavo 
ter. Palydovų buvo pen- $35 00 Vasarinės Mokyk- 
kios poros. Pažymėtinai. los fondui.
kukliai merginos buvo ap-' . _______
surengusios. Jaunavedžiai,:
jų palydovai ir giminės vi- Šv. Petro baž-
si išklausė Šurnos ir prie- i nyčioje kunigai ragino 
mė Šv. Komuniją. Liudyto*' jaunimą, kur galima, lan- 
jais užsirašė Martinas Ba- kyti lietuviškas katalikiš- 
jronąs ir Marytė Taraškai- kas mokyklas. Jų visgi y- 
tė. Abu jaunikiai yra na- ra: Bernaičių Kolegija, 
riais bažnytinio choro. Už-1 Thompson, Conn.; Mergai- 
tat art. R. Juška puikiai čių Akademijos, — Chica- 
jiems sugiedojo. goję, Pittsburghe, Phila-

12 valandą susišliubavo, delphijoje. Kas negali lan-

Įsigykite įdomią knygu
tę — “Kada žydi siela”. 
Šv. Jėzaus Širdies Seserų 
leidinys. Jos kaina tik 10c. 
Užsakymus siųskite: 

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

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių ir pavienių asmenų.
JURGIS C. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tel. Šou. Boston 2029 
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKIENĖ 
681 Washington St., 

Norwood, Mass.

Rūgs. 1 d., Šv. Petro baž- 
! kunigai ragino

ATSARGIAI SU UGNIMI!
Jei nori sužinoti kiek ža

los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su ugnimi”. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

DR. J. LANDŽIUS
(SĖYMOUR) I 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadtvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuih 9753

Jonas V. Tiškus su Anele 
Kiaunyte, 25 Lichfield St, 
Brighton, Mass. Palydovu 
buvo 4 poros. Liudytojais 
užsirašė Petras Tiškus iš 
Brightono ir Stefanija 
Kiaunyte iš Brocktono. 
Jungtuvių metu giedojo 
art. R. Juška.

12:30 valandą po pietų į 
taip pat iškilmingai ėmė. 

I šliūbą Algirdas J. Kviė- 
tinskas, gyvėnęs 76 Mari
ne Rd., Sp. Boston, su Ju- 
zefina Girniute iš Ran- 
dolph, Mass. Liudijo Pet
ras Vilutis ir Antanina 
Damašauskaitė. Palydovų 
buvo penkios poros. Giedo
jo ark. R. Juška ir solistė. 
Po vakarienei jaunieji iš
važiavo Washingtonan.

kyti lietuviškųjų, privalo 
lankyti kitataučių katali
kiškas mokyklas.

Rūgs. 14 d., 9 vai. ryte, 
parapijos salėj, 7-toje gat
vėje prasidės berniukų - 
mergaičių pamokos tiky- 
boję ir lietuvių kalboje, 

i Rūgs. 15 d., bažnytinėje 
salėje, prasidės berniu
kams - mergaitėms kate
kizmo pamokos. Mokyto
jaus seserys Jėzaus Nu
kryžiuoto iš Cambridge, 
Mass.

Rūgs. 19 d., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., įvyk
sta parapijos naudai “Bea- 
no” lošimas.

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”, • 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DARBIRIJ^AS
(THE WORKER)

Publįshed cvery Tuesday and Friday escept Holidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Ohristmas
------- -—— by —r-----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. C. AS8OOIATION OF LABOR
Entered aa second-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post Office ^at Boston, 

Mass. under the Act of Mareli 8, 1870
Acceptnnce for mailing at special rate of postage provided Jor In Sectlon 1108 

Act of Octbber 8, 1917, authorlzėd on July 12, 1918
PRENUMERATOS KĄINA: 

Amerikoje metams ............ $4.00 
Užsieny metams ..................  $5.00
V)en$ kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2,00

SUBSCĘIPTION RATE8:
Domestlc ,yearly . i.................. $4foo
Porelgn yenrly ................... $5.00
Doniestic onco per wCek yenrly $2.00
Forelgn once per \veek yearly.. $2.50

darbininkas
366 West Broadway South Boston, Mass.

I Telephone South Boston 2680

PARSIDUODA
Parsiduoda 14 kambarin 

namus su lotų. Taipgi 4 
automobiliams garadzius 
tinkamas šapai. Parduosiu 
Už $6,009. TėlefOliuokite 
South Boston, 0631.

PARSIDUODA 50 ąke- 
rių farma su 6 kamb. na
mu, Daug dirbamos žemės, 
sodas yta daug uogų, rie
šutų, puiki meška; elek
tros Šviesos, 3 kalvės, 1 
arklys. Farma tik 3 mai- 
iės nuo miesto. Kaina 
$3,500. Galiu mainyti Ir 
ant namo. Pardavimo prie
žastis — liga. A* Klevas, 
Jetome St., Berktey, P. O, 
Taunton, Mass.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLING CO.

F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjęs gerų minkštų

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

So. Bostoli, Mass.
Namai: 181 D. Si, So. Boston

C.

S. B ARASEVIČIUS IR 
SONŪS

Seniausias ir Savistovia Mos ;
Valstybė •

LIETUVIŲ GRABORIUS IR * 
BALSAMUOTOJAS

Gyvuoja 26 metai. Patarnavi- j 
mas dienų ir naktį.

TURI NOTARO TEISES
Ofisai:

254 W. Broadvvay, So. Boston [
Tel. Šou. Boston 2590 ; [

113 Ames St., Brockton, Mass. ' 
iel. Brockton 890

838 Borifihester Avė.
Tol. Columbia 2537

m'
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|S veikata*Brangus T ur tąsi
Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių. Daktarų Draugija.

DANTŲ ATSPARUMAS 
Rašo Dr. G. J. Bložs, 

Chicago.

FEDERACIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS
A. L. R. K. Federacijos Naujosios Anglijos Aps

kričio nepaprastas suvažiavimas įvyks rugsėjo 29 d., 
2 vai. po pietų, Šv. Juozapo par. svetainėje, Rogers St., 
Lowell, Mass.

Visi šio apskričio skyriai prašomi išrinkti atsto
vus. Bus išduotas raportas iš Federacijos Kongreso.

Šio suvažiavimo dienotvarkę paskelbsime vėliau.
A. L. R. K. Federacijos N. A. Apskričio Valdyba

Dvasios Vadas Kun. P. Strakauskas 
Pirmininkas VI. Paulauskas 
Raštininkas B. Jakutis.

Tokiu būdu vaizduotės 1 
darbas, kaip pripažįsta pa?- į 
tys tyrinėtojai ir išradę-* -j 
jai, vaidina didžiulį vaid* 1 
menį moksliškoje ir tech- | 
niškoje kūryboje. Olandu . | 
chemikas Vant - Hofas, j 
stropiai išsimokinęs 200 J 
mokslininkų biografijas* į 
rado, kad dauguina iš jų 3 
turėjo “sveiką vaizduotės 1 
ąpsireiškimą”.

Iš viso to reikia pada^ry- | 
ti išvada, kad išradėjas ir ■ 
tyrinėtojas pirmoje savo į 
kūrybos stadijoje turi leis*, 
ti veikti, kaip sakydavo 
Pristlejus, “visai laisvai < 
savo vaizduotei”. ’' l

Tačiau, pasitaiko prf* -j 
gimtys, kurių vaizduote’ | 
išvystyta labai silpnai. Jie j 
priversti papildyti jos trū-^ Į 
kurną dideliu kiekiu ban- - j 
dymų praktiškai rasti rety. • 
kalingą mechanizmą. 1 

Iš tokių buvo išradėjai 
mašinos bulvių sodinimui; 
vokiečių mechanikas Ris- . 
leris. Jis ilgai negalėjo su* 
galvoti reikalingo pavida- 
1d šaukštų kurie, judėda
mi ant begalinės grandi
nės, imtų bulves iš dėžes 
ir įdėtų jas į vagą. Vienais 
atvejais šaukštai visiškai... 
nepagriebdavo bulvių, ki
tais pagriebdavo* po dvįj 

‘ trečiais darydavo praleidi
mus. Tuomet, neturėda
mas vilties su savo vaiz- . 
duote, Risleris ėmė keisti?

; šaukštų pavidalus. “Aš 
, žingsniavau, — sakė jis,—* 
\ per aštuonerius metus sa,- 
, vo lauke, kol priėjau prie 

praktiškiausio pavidalo.
’ (Bus daugiau)

rausko muzikos kūriniai, 
jo operetės, Amerikoje tu
rėjusios didelio pasisekimo 
(“Birutė” ir “Eglė žalčių , 
karalienė”), žymesnių dai- , 
nininkų ir muzikų atvaiz- : 
dai, vargonų, varpų dirbė
jų ir vaidintojų trupių fo
tografijos, lietuvių muzi
kos kūriniai pasaulinėj li
teratūroj ir k.

Toliau kabo didelis viso 
pasaulio žemėlapis su už
rašu iš kun. Vienažindžio 
eilių. Toli mūsų broliai iš- 
blaškyti.

Ir kur lietuvių negyvena- 
, ma. Balti taškai žemėlapy 
t rodo lietuvių kolonijas vi

suose pasaulio kontinen- 
i tuose ir Salose. Net Ra

miajam vandenyne ir Aus- 
’ tralijoj, iš kur į Lietuvą 
. laivu plaukti reikia 3 mė

nesius, lietuviai gyvena, 
lietuviškai kalba ir jaučia.

Užsienio lietuvių veiklą 
ir gyvenimą vaizduoja dar 
šie skyriai: Latvijos lietu
viai. lietuviai Argentinoj. 
Varšuvoj, Prancūzijoj, U- 
rugvajuj, Kanadoj; Brazi- 
ijoj. Anglijoj ir Škotijoj, 

Rusijoj (Lietuvių tremti 
nių keliai). Sibire, dabar
tinėje SSSR ir kitur. Iš vi
sų šitų kraštu daug ekspo
natu. Visa tai kartu suda
rė didelį ir gražų turtą. 
Šita parodos dalį, ypač kas 
' iečia Latvijos lietuvius, 
tvarkė p. J. Paleckis.

Yra skyrius ir iš Lietu
vos gyvenimo, kuris užsie
niečiams gražiai parodė 
Lietuvos pažangą. Jame 
diagramomis vaizduoja
ma, ko pasiekta žemės ū- 
kio ir kitose sritvse. Eks- 
oonatus suteikė Ž. Ū. mi
nisterija ir Centr. Statisti
kos biuras. Yra ir VVS 
skyrius, vaizduojąs VVS 
ir VGF veiklą pasauly. Jis 
taip pat turtingas ekspo
natais.

Ir di*. A. M. Račkaus mu
ziejus ir užsienio lietuvių 
spaudos ir kultūros paro
da yra verti visuomenės 
dėmesio. Į juos rengiamos 
ekskursijos ir iš provinci
jos.

Užsienio lietuvių meni
ninkų koncertą suruošė D. 
U. L. R.

Pirmoji dalis.
1. a) Lietuvos himnas, 

b) Latvijos himnas, c) A. 
Šerėnas: “Oi, lygus, lygus 
tėvo laukelis”, d) J. Žilevi
čiaus: “Laisvės daina” — 
Latvijos lietuvių jungtinis 
choras, dirig. A. Šerėnas.

2. Paganini-Liszt: “La 
Companella” — fortepijo
nu A. Brįedytė.

3. A. Kačanauskas: ‘Kad 
aš našlaitėlė’ ir ‘Mano 
gimtinė’, solo Latonaitė.

4. a) J. Gruodis: “Op, 
op, kas ten Nemunėli”, b) 
St. Šimkus: “Atsisveikini
mas su tėvyne”, c) Č. Sas
nauskas: Fūga iš kantatos 
“Broliai” — L. š. S-gos 
choras; dalyv. solistams: 
A. Kutkui, V. Dagilytei, 
E. Kalvaitytei, J. Mažei
kai, prie rojalio B. Dvario-

' nas. Dirig. N. Martinonis.
Pertraukos metu: S. Sa

balis: kalbėjo užsienio lie
tuviai (esperantiškai).

Antroji dalis.
1. a) J. Tallat-Kelpša:

• “Pasaka”, b) Debussy: 
s “Fejerverkas” — fortepi-
■ jonu St. Vainiūnas.

2. a) Tallat Kelpša: “Nu-
■ olasnos”, b) Arija iš Verdi 
i operos “Ernani”: “Ernani.
• bėk su manim” — solistė 
. Ap. Stoškiūtė.
s 3. Mendelsohn: “Koncer- 
i tas 1 dalis” —smuiku Vin-
• cas Greičius.

4. a) J. Karosas: “Susi
kalbėjo”, b) J. Naujalis* 
“Burtai”, c) A. Vanagai
tis: “Ei. pasauli” — Lat
vijos lietuvių jungtinis 
choras. Dirig. .St. Vainiū
nas.

Pirmojo Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongreso, įvyku
sio Kaune, 1935 mt. rug-

I plais drabužiais ? Ar Įau- 
ikiame, pakol jie suplyšta, 

burnoje ligos priežastį Įar taisome pamatę mažą 
siunčia pas dantų gydyto-'skylutę? Suprantamas da- 
ją. Tada ir viskas užsibai- Jykas, norėdami kad drą
sią. Ibuziai ilgiau laikytų, tai-

‘ . . ! some, kaip greitai pamato-
Dantis taisyti reikia kad jau praplyšę, ir 

tuomet, kuomet dantų gy-; tokiu būdu ilgiau juos iš-

{bužiai ilgiau laikytų, tai- 
! some, kaip greitai pamato- 
'me, kad jau praplyšę, ir

o dytojas pasakys, kas rei- nešiojame. Na kodėl taip 
pradeda skaudėti, neš aš' kia taisyti. Nes kas nori inepašielgti su dantimis? 
?ąesu patyręs iš prakti- Į “ Imkim kitą pavyzdį. Da-
kos. Kuomet paklausi pa-|kartą įmetus nueiti pas bar daugelis, mūsų turim 
ciento, kodėl tamsta netai- da > gydytoją, kad išva-1 automobilių. Kuomet mes 
sei savo dantų pirmiau, m valymas yra bū-'.ii taisome? Tuomet, kai 

i*1“- Nežiūrint kaip daž-1 visai nevažiuoja? Visai ne.
vartosi dantų šepetu- Taisome jį tuomet, kai pa

gal būt, reikes keletą is- . tiek kalkolo druska Juntame ,kad jis jau pra- 
traukti, gauni atsakymą,1 .. dantis anie sme- deda biskį barškėti, tars- kad neskaudėjo; reiškia,, X^^Xlo draskos I ^ti arba’ čirškėti.’ Bijo- 
kad neskaudėjo, tai nerei- °usistoia iš seilių Gydy. 'mes, kad kur pusiaukely 
hEvS toias> išvalęs dantis, paša-1 nesustotų, nepadarytų var
bai išpuvę, nors ir didžiau- . rpikin tai^vti g° ir daug lesų. Na, o su 
sios duobutės susidarę, nĮ ’ SuDrantama etiškas sveikata, su dantimis, mes 
kur gali maisto pasilikti ir dvtojas. o ne kokis fei-ItaiP nesielgiam. Visai ne- 
nadarofi hnrnn dvnhian. • _ kuria fnri1 DamastOHl, kad mūsų SVei-Kuris ^ur^ - »

Daugelis iš mūsų mano
me, kad dantis reikia tai
syti tada, kuomet juos

ciento, kodėl tamsta netai-

piūčio mėn. 11-17 dd. —į 
mandatų komisijos posė-1 
dis įvyko 1935 m., rugpiū-! 
čio mėn. 12 d., Lietuvos 
Valstybiniame Teatre.

Posėdžiui pirmininkavo I 
prof. Šleževičius, sekreto-' 
riavo A. Raulinaitis. Da-| 
lyvavo visi mandatų komi-1 
sijos nariai.

. Mandatų komisijos nuta
rimu priimti pirmojo Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongre-i 
so atstovais šie asmens:

1)

86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)

Zigmas Žemaitis 
Kl. Jerominas 
Dr. A. M. Račkus 
Kun. Bronius Bumša 
Veronika Klingaitė 
Aug. Vrenevskis 
Kazys Karpius

93) Antanas Žviedrys
94) Kun. Radžius.

padaryti burną dvokian
čią, kad net negalima pa
kęsti tos smarvės. Toji 
smarvė dar ne viskas. 
Kuomet mes turim burno
je tuos išmatų produktus, 
arba duobes, mes ten au
giname neišpasakytą dau
gybę bakterijų, kurios ei
na į mūsų kūną su kiekvie-1 
nu valgiu arba rijimu sei-' 
lių. Tuomi mes nuodijame 
save sveikatą — kūną. Na, 
ir paskui mąstom: kas gi 
čia yra su manimi, kad aš 
pradėjau nesijausti. O ne- T 1 . T •
pamąstam apie tai, kad VISO PaSaullO LlClUVlU 
mes nuodų turim pilną 6
burną. Pradedame lankyti 
medicinos gydytoją, kuris 
kad mus išgydytų, suradęs

• keris, ne toks, kuris turi; namąstom, Kau. musų svei- 
iškabą. kad “dykai egza- ^ata; arba dantys, jnjsiau- 
minuoja”. Suprantamas kely.ie arba pusamžyje ga- 
dalykas, kuomet mažai iš- sugesti arba atsisakyti 
nuvęs dantis, tuomet ma?, t-arnav§-
žai darbo prie jo, mažiau ■ Nepamirškime, kad gam- 
skausmo pacientui ir ma-, ta mums dantis suteikė vi- 
žiau medžiagos reikia su- sam gyvenimui, ir juos rei- 

> vartoti, mažiau lėšuoja pa- kia prižiūrėti tiek, kiek 
taisyti. .aplinkybės leidžia-. Mūsų

i Kas dėl dantų taisymo, ’ sveikata labai daug pri- 
galima nažiūrėti .iš kitos; klauso nuo dantų svėiku- 
pusės. Pavyzdžiui, ką mes.mo: juo dantys sveikesni, 

su savo kasdieni- tuo sveikata geresnė.

Kongresas Kaune

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABOĘIUS 
494 E Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

xies. 158 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960

Patarnavimas dieną, ir naktį. |

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir nakt)
Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

(Tęsinys)
Toliau eina 10 Amerikos 

lietuvių katalikiškų ir tau
tiškų organizacijų vėliavų. 
Išstatytos ir iki 1914 m. 

; vartotos mėlynos ir baltos 
i spalvos lietuvių vėliavos.

įnytines, su signalais, var
potos nėr vaikštynes tvar- 
| kai palaikyti, įvairūs orga
nizacijų ženklai, nešioja
mi ant krūtinių su juoste
lėm ir įrašais, antspaudos, 
daug dokumentu ir tt.

Dr. A. M. Račkaus mu-
I Viena jų iš 1874 m. su vy- Į ziejaus eksponatų paroda 
turu Kabo didelė vėliava Į patiekia vaizdą, ką ameri-
su šv. Kazimiero paveikslu, kiečiai yra davę Lietuvai, 
ir tokiu užrašu: “Šv. Ka-įka, Lietuva davusi ameri- 
zimierau Karalaiti Patro- piečiams ir ką vieni ir an- 
ne Lietuvos melskis už, įrį Jave Lietuvai kartu, 
mus draugystės broliszkos Į Tokis yra ir dr. A. M. Rač- 
oamaczios..” Iš išstatytųjų; kaus muz. tikslas, idėja, 
eksponatų matyti, kad A-1 __.x ... _
merikos lietuviai persiėmę Kitas specijalus skyrius 
giliu krikščioniškumu. Mu- ‘ nuodugniai vaizduoja _di- 
ziejui išstatyta ir leidiniai ■ Dariaus ir Girėno
kariškoms ir kitoms lietu-.10 organizavimo eigą 
vių organizacijoms gyvuo- Ainerikoje, lakūnų relikvi- 
ti. Jie turėdavo būti re
gistruojami kiekvi e n o j 
valstybėj. Yra liet, marša

lų lazdos, panašios į baž-

Kitas specijalus skyrius

jas, dokumentus “Lituani
kos” dalis (šonus ir k.) 
Surinkti įvairūs pasaulio 
laikraščiai, aprašantieji 
Dariaus ir Girėno žygį ir 
k. Šis skyrius yra specia
liame kambary.

Išstatyta dr. Račkaus 
numizmatika ir piniginės

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- ---------------- ----
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai monetos. Labai įdomių da- 
patarnauja. Nuėję į bile kuria krautuvę pasakykite, • tykų dr. Račkus negalėjo 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”. išstatyti dėl per mažų mu-
__________ _________________________________ , ziejui užleistų patalpų. Dė-

vertų eksponatų.
Toliau kelias universite

to auditorijas užima už
sienio lietuvių spaudos ir 
kultūros paroda, kurioje 
išstatyta per 200 įvairių 

-užsieniuose ėjusių lietuviš
kų laikraščių. Ir kur jų 
neita — Amerikoje, Ar-

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET ^ėse liko_ daug apžiūrėti
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.fe.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 3967

DRAUGIJŲ VALDYBŲ miltinoje, Brazilijoje, U- 
‘ rag vajuje, pneskanneje' A DRRS AI Rusijoje ir SSSR, Tolimų-A- Al-ZiyJ—Rytų Vladivostoke ir 

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINe įvairiuose Europos kraš- 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. ! DRAUGIJOS VALDYBA tuose. Ypač daug spaudos 

'' pirm. — j. Petrauskas, eksponatų iš vokiečių pa-
I 24 Thomas Purk, So. Boston, Mass. vergtOSlOS PrŪSŲ LietUVOS. 
Vice- pirm. — V. Medonis, i Tr. ___

1 21 Sanger St, So. Boston, Mass. ~
Prot. Raštininkas — J. Glineckis, i 

5 Thomas Purk, So. Boston, Mass. | ~ ” —
Fln. Raštlplnkas — Alb:“ Neviera,

Pirmininke —• Eva MąrksienS, 
025 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tfil.So. Botson 1298

Vlce-pirminlnk6 — Ona SlaurienO, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 8422

Prot Rašt. — Bronė Clunlenė, 
29Qould SL, _ ____ _____
Tel Parkway 1864-W

Fln. Rafit. — Marijona Markoniutė, 
33 Navarre St., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona Staniullutė,

105 West Gth St., So. Boston, Mass
TvarkdarC — Ona MizglrdlenC, 

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

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antru utarninkg kiekvieno mėnesio,

' Vienas skyrius, kuriame 
i sudėta muziko Žilevičiaus 

_ __ ____ ______  _ 'surinkta medžiaga, gra-
Weste Roibury,’ Mošą,' * *0 NVlnfleld St., So. Boston, Mass. , žiai vaizduoja lietuvių V61-

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

Maršalka — J. Zuikis,
; 7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia ned&ldlenl kiekvieno mfinesio.
2 vai. po piety, Parapijos salSJ, 402 
E. 7th St.. So. Boston. Mara.

7:80 vai. vakare, pobužnytinBj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu rafltlnlnkę.

kla dainos ir muzikos sri
tyje. Čia išstatyta lietuvių 
kompozitorių gaidos, cho- 

jrų paveikslai (Amerikoje 
veikė ir veikia apie 100 
bažnytiniu lietuvių chorų 
ir apie tiek pat pat priva
čių su 7,000 choristų), lie
tuviški benai, Miko Pet-

Jonas Ormanas (Ur- 
manas).

Fredas Abekas 
Kun. Jonas Ambotas 
Vladas Čekanauskas 
Vanda Byanskienė 
Vytautas Nalivaika 
Jonas Mažeika 
Matas Guoba

9) Ksaveras Gelgaudas
10)
H)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

2)
3)
4) .
5)
6)
7)
8)

Ona Gečionytė 
A. Poška 
Simonas Dulksnys 
Petras Pivariūnas 
Adv. Juoz. Grišius 
Kostantas Augustas 
Juozas P. Garmus 
Mok. Ed. Požėra 
Vytautas Jonynas 
Juozas G. Šidlauskas 
Stasys Vancevičius 
Krist. Kielienė-Kelly 
M. Smith - Ošlopinas 
E. Stanislovaitienė 
Jonas Pilipaųskas 
Jonas Vaicikauskas 
Jonas Jesaitis 
Julė Mętrikaitė 
J: Januškevičius 
Zenonas Blynas 
Alb. S. Trečiokas

31) Ver. Sinkevičiūtė
32) Dr. J. T. Baltrušai

tienė
33) Stasys E. Vitaitis
34) , Br. Pivarinienė
35) Pral. M. L. Krušas
36) Kun. Ant. Briška 

Leonardas Šimutis 
Simonas Piliackas 
Bronius Paukštys 
Antanas Petrauskas 
Petras Bulaitis

42) Julija Augustienė 
Ona Kalinauskienė 
Birutė Smailytė 
Albinas Indrašius 
Pral. Jonas Ladyga 
Mikalojus Kemežis

37)
38)
39)
40)
41)

43)
44)
45)
46)
47)
48) Jonas Daukšys 

Kl. Vengras 
B. Paliokas 
Kun. VI. Taškūnas 
Kun. Stonis 
J. Pleirys 
Juozas Garška 
H. F. Svetikas 
V. Januškevičienė 
Pranas Kaulinš 
J. Kaunas

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59) Jurgis Abzėnas 

Petras Abzėnas 
Kazys Dransutis 
A. Raulinaitis
O. Vronievskienė 
Jonas Gaižauskas 
Leonas čikštė 
Vladas Tumas
P. Saročkienė 
Cecilija Kukk 
Rapolas Skipitis 
Antanas Merkys 
K. Šleževičius
J. Vanagas-Simonai- 

tis
Jonas Kalnėnas 
V. Daudžvardaš
K. Kasakaitis 
Kan. Fab. Kemėšis 
Kazys Pakštas 
Ignas šlapelis 
St. MišČikas-Žiemys 
Elena Petkiutė 
Kun. S. Draugelis

60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)

73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82) Antanas Milašius
83)
84)

Bol. Milašius 
Antailas Vilkas

85) Povilas Vilkas

APIE IŠRADIMUS IR 
IŠRADĖJUS
(Tęsinys).-

Tas procesas, žinoma, 
visuomet vienodai praeina 
įvairiems žmonėms. Ta
čiau, visi išradėjai ir tyri
nėtojai pažymėdavo di
džiulį vaizduotės vaidme
nį. Taip mechaniško rate
lio ir tekinimo įrankio kon 
struktorius, geniališk a s 
mechanikas mokslininkas 
ir dailininkas XV šimtme
tyje Leonardo - da - Vinči 
rašė: “Ieškokite medžia
gos savo kūrybai visame 
kame tuose dalykuose, ku
rie jus apsupa. Įsižiūrėkite 
į keistus debesų vaizdus, 
pelėsių dėmes ant gretimo 
namo sienos!” Taip patar
davo Leonardas dailinin
kas. Tačiau, tai visai tinka 
ir tyrinėtojui, ir išradėjui.

Anglų chemikas XVIII 
amžiuje Pristlejus, atra
dęs dujas deguonį, tvirti
no, kad išradimų galios 
turinčiais ir gikliais tyri
nėtojais yra tik tie, kurie 
“leidžia visai laisvai veik
ti savo vaizduotei ir suieš- 
ko ryšį tarpe labiausiai 
nutolusių sąvokų”. “Dargi 
tuomet, kuomet tie palygi
nimai šiurkštūs ir chime 
riški (t. y. visiškai fantas
tiški), jie gali, — sakyda-i 
vo tas mokslininkas, —su
teikti laimingą progą di
diems ir svarbiems atra
dimams”. Jis ypatingai 
pabrėždavo, kad iki tokių 
atradimų “niekuomet ne
būtų nuėję galvoją, lėti ir 
baugūs protai”.

Aprašydamas gimimą jo! 
smegenyse vadinamos ins-' 
truktūrinės teorijos (t. y. 
mokslo apie chemiškų me
džiagų statybą), autorius 
tos teorijos vokiečių che
mikas praeitame šimtme- 
tyje. I

Kekule — papasakojo a- 
nie savo vaizduotės darbą 
štai ką: “Vieną sekmadie
nį aš grįžau paskutiniu 
omnibusu miesto gatvė
mis. Aš svajojau. Prieš 
mano akis sukosi atomai. 
Aš dažnai piešdavau sau 
vaizduotėje tų mažų dale
lių judėjimą, bet iki to lai
ko niekuomet nepavykda
vo susekti, kokios rūšies 
buvo tie judėjimai.

Konduktoriaus balsas... 
pažadino mane taip besva- 
jojantį.”

Garinės mašinos išradė
jas Džemsas Uattas apie 
vaizduotės vaidmenį pra
neša: “Vieną puikų sek
madienio rytą aš išėjau iš 
miesto vartų pasivaikščio
ti po pietų laisvėje . Aš 
galvojau apie mašihą ir 
nespėjau nueiti toli, kaip 
man atėjo į galvą: juk, 
garas — tai atsparus kū
nas kuris gali lengvai įsi
skverbti į erdvę be oro. 
Todėl, jeigu būtų galima 
sujungti beorinį indą su 
cilinderiu, tai garas galė
tų įsiskverbti į tą indą ir 
kondensuotis jame be ei* 
liųderio 2‘atšaldymo.”

ne

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet' būti 
linksmas ir turėti gerą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie- • 
nintėlę ’ lietuvių kalboje ; 
kun. J. K. Miliausko para* 
šytą . knygą “NUSĮŠYĘv 
ŠOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vairių įvairiausių juokų-- 
juokelių. Knygą turi 150 ; 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaiha tik $1.00, 
Užsakymus siųskite:

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

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) ’ 

LIETUVIS GRABORIUS IR. 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norvvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. ‘ 
TEL. Broekton 2005 

t

DUNDULIS LUNGH
Lietuviška Valgykla

Gamina skanius ir šviežius « 
valgius

ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro"
1118 Washington St.,

Norwood, Mass.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKU - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus •

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius

1152 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. 3868

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių Įetaiga: .

124 Ames Št.» Brookton, Miu«.
Gyvenimo vietai J 

25 RnterprisaSt., Broekt^įf
t
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DARBir<ip()<AS 360 W.
SO. BOStON, MA3S.

• Prelatas Aleksandras
' Dambrauskas

KARŽYGIŠKUMAS

į (Del 75 metų sukakties)*
Dideli žmonės netrokšta reklamuoto pagerbimo. 

Jlė Verčiau dirba Savo darbą kukliai pasislėpę, džiaugi 
i dątniesi, kad išjudino kitus ir įsuko tautinės pažangos 
1 Htą. Ypačiai pražilusiems veteranams, susilauku- 
sįems daugelio jubilėjų ant visokeriopų veikimo dir- 

* VU, yra tikro malonumo matyti, kad jų pasėlis prigi
jo ir' jau neša gausių vaisių. Tai jiems didesnis užmo
kėsiąs, negu pagyrimai ir reklamos. Tačiau tauta jau
čiasi įpareigota juos pagerbti, ar jie nori, ar nenori.

Prie tokių daug, daug tautai pasidarbavusių va- 
dų-vėterahų priskaitome ir Prelatą Aleksandrą Dam
brauską, kuriam jau sukako 75 metai. Tas menkutis 
sėheliš tai tikras dvasios milžinas. Nė ligos nė metai 
nepajėgė sutramdyti jo gilaus, visokeriopai išlavinto 
proto, sužaloti jo neilstamos energijos.. Ir ištikrųjų, 
kokios mokslo srities Dambrauskas-Jakštas nėra iš
sėmęs, kur nėra pasižymėjęs! Filosofas, matematikas, 

' juristas, teologas, kritikas, istorikas, kalbininkas, pu
blicistas, poetas — visose/tose stritise Jakštas yra 
bandęs pasireikšti, ir kurio tik iš tų dalykų yra prisi- 
lytėjęs, visur palikdavo savo aukštai ištobulintos 
brandos antspaūdą. Antai Vyskupas Antanas Bara- 

—nauskas savo matematiškais tyrinėjimais nustebino 
f net specialistus, o vis dėlto savo studijose atsiklaus

davo Prelato Dambrausko, kurį skaitė didesniu už sa
ve matematiku ir nuo kurio buvo įsigijęs matemati
kos principų pradus. Mat, Baranauskas buvo tik sa
vamokslis, gi Dambrauskas ėjo matematikos kursus 
Universitete.

Sunku čia trumpam- straipsnely atpašakot Prela
to A. Dambrausko nuopelnus lietuvių literatūroje. Nė
ra buvę tokio rimtesnio, žurnalo, kurį jis nebūtų pa- 

f puošęs savo mokslingais straipsniais, Jo, 'kūriniai tai 
j ne koki vaizduotės padarai, bet gilių moksliškų stu

dijų rezultatai, ir ką Jakštas parašys, tai visuomet iš
simoka perskaityti. Filosofijos, istorijos, socialogijos 
srity jis ima visuomet vyruojantį balsą ir jo nuomo
nė turi rimto svorio kalbamam klausime. Tenka tik 
kbkiam filozofėliui ar sociologėliui keistai kur išsi
šokti, žiūrėk, jau Jakštas jį sučiumpa, su nenuveikia
ma logika įrodo jam nesąmonę ir su aitriu mandagu- 

; mu prieš publikos akis ją pastato. Tegu tik koks ta- 
f riamas kalbininkas paleidžia, perdaug vaizduotės nau-, 
į jiems žodžiams kalti, štai Jakštas jam ir užpylė ant 
: galvos šalto vandens. Tegu tik koks beletristėlis nu- 
-r šuoliuoja kur neteik, o Jakštas tikslios kritikos apy

nasriu jau pasodino jį ant paskutinių kojų, žodžiu, 
Dafnbrauskaš-Jakštas tai visažinąs, visuresąs ir vi
sur dalyvaująs arbitras-publicistas. Jis poetas — ne 
tiek lakus ir gausus, kiek aiškus ir logingas. Jis ne-

► 
r

dar tapo to mokslo stipry
bės pagrindu.

Nuo seniausių laikų 
mums "Sis pasaulis” grasi
na kančiomis ar net mirti- ney’miėste',’ iš kur laiškas 
mi. bet užmiršta, jog kan-, Lietuvą pasiekia per 30 
čia ir kankinimo mirtis y* dienų, jau nuo 1929 metų 
ra didvyrių mokykla. Kas gyvuoja Lietuvių Draugi- 
laikmosios kančios taip bi- ja. draugijai priklauso 26 
jo, Jog dėl jos isaižąda narįai. Draugijos Valdy- 
Švenciausių savo įsitikini- tą sudaro: Antanas Šau
nių, tas istorijos gyveni- įa pirmininkas, Jonas Ve
rne niekuomet svarbios ro- dfinaitis iždininkas, ir Ak
lės nevaidins. Sviesi ateitis seVeras Skėrys — sekreto-

1 dvasios kariy-|rius. Draugija turi savo 
priklauso tiems, ’ knygyną ir gauna iš Lietu-

J___________. _________

Australijos Lietuviai
Tolimoj Australijoj Syd-

Liberalų viešpatavimo visuomenės priešinimasis 
laiku nebuvo katalikybei jų skelbiamoms idėjoms, 
palankūs: liberali z m a s tad nėra jokio kuriozo, kai 
kenkė Bažnyčiai nepama-, maldos namai toleruojami 
tūotu ir vulgarišku Jos ir net per tam tikras iškil- 
doktrinos puolimu, bet fi- mes laisvamanių lankomi, 
zinio smurto paprastai pri- o organizacijos, pasiryžu- 
vengdavo. Liberal i z m o sios drąsiai kovoti su Baž- 
dvyniai — bolševizmas ir nyčios priešų idėjomis vi- 
fašįzmas — 'svarbiausiu suomenės gyvenime, yra 
ginklu kovoje su Kristumi j “šio pasaulio” nekenčia- 
laiko ne kritiką ir ne teo-'mos ir persekiojamos. Yra 
retinius ginčus, bet valsty- specifiška laisvamanių rū
binio smurto priemones.

Ar katalikams patogiau 
turėt reikalo su demagogi
ja, nukreipta prieš jų tikė
jimą ir etiką ar su valsty
biniu smurtu, — tai paro
dys ateitis,* tačiau jau ir

____
gyvenamieji laikai reika-Į 
lauja iš mūsų karžygiškos 
nuotaikos, pasiryžimo gin
ti savo religines ir morali
nes vertybes visomis savo

I fkHškVmMmtkilri ne tik 
bes egzistencija pavojuje, (nepakenkė Jo mokslui, bet 
reikia ginkluoto karzygis-_ s----------------------- ’-----
kūmo; kai pavojus gresia! 
Kristaus Bažnyčiai ir kar-; 
tu su ja žmogaus asmeny
bės laisvei, reikia beginklio 
karžygiškumo, reikia kan-| 
trybės, maldingo, susikau
pimo, tvirto charakterio ir 
nepalaužiamo veiklumo a- 
paštalavimo srityje, nes. 
tai kaip tik ir sudaro dva
sinius ginklus. . — .

Idėjų kovos platforma y- _____ j_____ ____ o_____
ra žmonių sąmonė, todėl, nutarime pareiškiama, kad 
tokioje kovoje netinka ma- Pirmasis Pasaulio Lietu-,__ o_____________ .c__
terialiniai ginklai nei puo- vių Kongresas lenkia gal- tos dalis išlaikytų lietuvy- 'įr pramonėj, dėl prekybi- 
limui nei gynimuisi. Kai vą prieš tuos lietuvių tau- • bę ir palaikytų tamprius ni0 bendradarbiavimo, im- 
“šis pasaulis” imasi mate-1 tos didvyrius ir darbuoto-' santykius su Lietuva, rei-! tis tyrinėti lietuvių koioni- 
riališkų ginklų kovai su i jus, kurių krauju ir pa-1 kalinga, kad lietuvių tau- ' zacijos reikalus,' steigti

šis, kuri pakenčia maldą, 
bet jokiu būdu nepakenčia 
drąsaus laikymosi iš kata
likų pusės.

Tokios taktikos akivaiz
doje reikia atsimint, jog 
malda be gerų darbų (šiuo 

. J atveju be veiklumo ir drą-
neturi jokios reikš- 

%mės. V. Jėzus Kristus ne 
įtik meldėsi, bet visur drą- 
Isiai.gynė amžinąsias tiesas 

"lir dėl to mirė sunkia, bet 
1' tikrai karžygiška ir trium-

limui nei gynimuisi.

ra didvyrių mokykla* Kas

jo, jog dėl jos išsižada
gyvuoja Lietuvių Draugi- 

—z-: Draugijos Vąldy-

priklauso dvasios kąržy.' 

kurie eina tiesiu keliu be 
atodairos į tai, ar kas per
meta per tą k^lią spygliuo
tą vielą ar tik paprastą 
špagatą.

Tie žmonės, kurie myli 
Kristų ir Jo mokslu sten
giasi atnaujinti visą gyve
nimą, turi būti karžygiais: 
jiems kelio negali - pastoti 
ne tik, siūlineš, bet ir vie
linės ir bet spygliuotos už
tvaros. kur žmoniškų jė
gų trūksta kliūtims įveik
ti, ten jos papildomos ant
gamtiška pagalba. “Kas 
prieš mus, jei Dievas yra 
už mus?” (Rom. 8, 31).

“P. G”.

, Severas Skėrys — sekreto-

Įdomiu, kad kuri laiką 
lietuviai su lenkais išvien 
darbavosi, net lenkų armi
jai buvo rinkę aukų, bet 
dabar jau dirba kas sau.

Sydney lietuviai visuo
met iškilmingai mini visas 
Lietuvos Valstybės šven
tes, o šiais metais vasario 
16 dieną tyčią gražiai ap
vaikščiojo. Jaunutė lietu
vaitė 4 metų Irenutė Bau
žytė tautiškais rūbais pa
sipuošus įspūdingai dekla
mavo eiles — “Aš lietuvai
tė,' darbšti mergaitė’* — 
Vietos Australijos spauda 
labai gražiai šį įvykį apra
šė ir pastebėjo, kad pirmą 
kartą čia matė lietuvių 
tautiškus rūbus.

Vos įvairių laikraščių.
Spėjama, kad pirmas lie

tuvis, kuris apsigyveno 
Australijoj Sydney mieste, 
buvo Jonas Mickevičius. 
Jis čia atvyko šio šimtme
čio pradžioj. Jonas Micke
vičius buvo kilęs iš Kalva
rijos, jau dabar miręs. 
Vienas iš čenykščių lietu
vių Jonas Žemantravičius 
kilęs iš Marijampolės, da
bar gyvena Naujojoj Ze
landijoj, kuris ir tenai gy
vendamas palaiko su lietu
viais ryšius.

Pasaulio Lietuvių Sąjun
gą ir išrinko komitetą S- 
gos Statutui išdirbti. Į ko
mitetą išrinkti: “Draugo” 
red. L. šimutis, p. Bulai
tis (Anglija), kan. Stepo
naitis, dr. Leimonas, prof. 
K. Pakštas, adv. Skipitis, 
prof. K. Šleževičius, J. 
Kalnėnas, “Tėvynės” red 
Vitaitis ir prof. kan. F. 
Kemėšis.

Dar priimta nutarimai 
• švietimo ir kultūros reika
lais, dėl užsienio lietuvių

KIEK PASAULYJE 
TIKYBŲ?

! Lietuvių Pasaulinio Kongreso 
j Nutarimai ir Pabaiga 
I ___ L- 1-- 2——

Rugpiūčio 17 d., šešta- Lietuvos vidaus santvar- 
|ka vystysis išeinant iš Lie
tuvos Valstybės konstitu
cijos nustatyto dėsnio, kad 
suverene valdžia priklau
so tautai, kuri tąją valdžią 

Į vykdo per nustatytas koh- (iaiS) uei užsienio lietuvių 
jstitucijoje įstaigas; kad j dalyvavimo Lietuvos vi- 
! emigravusioji lietuvių tau-' daus paskolose, prekyboj 

rln lio iol n , liofannr. I  _____ e* J —i  i 1-2

dįenį, valst. teatre įvyko) 
pąškųtiniš posėdis. Jąme.i 

. _ buvo priimti kongreso nu
tarimai. , .

Bendrajame kongreso

. Vienas Londono religi
nis laikraštis, pasirėmęs 
paskutiniais daviniais, pa
tiekia žinias, kiek pasauly
je yra tikybų. Iš viso pa
saulyje esama 539.570.000 
krikšč. ir 1.167.710.000 ne
krikščionių.

Krikščionių: katalikų — 
331.500.000, stačiatikių — 
144.000.000, anglikonų — 
37.090.000, protestantų — 
16.980.000, koptų — 10.- 
000.000.

Nekrikščidnių: Konfuci* 
jaus mokSloJ/ispažinėjų — 
350.600.000, ' ihdųsų tiky
bos — 230.150.00d, musul
monių — 209.120.000, bu
distų — 150.180.000, stab
meldžių — 135.650.000, 
šintoistų — 25.000.000, žy
dų — 16.140.000, įvairių— 
50.870.000.

krikščionybe, tai ši pasta- stangomis atstatyta nepri- 
roji negali imtis tokių pat klausoma Lie|ųvos valsty- 
priemonių^, kokių, pavyz-!bė su laisvu išėjimu į lie- 
džiui, reikia imtis ginanti tuviškąją jūrą per Klai- 
savo tautos laisvę. Grynai,pėdos uostą; reikia savo 
dvasiška vertybė tegali: tvirtą pasiryžimą visomis 
būti sėkmingai ginama tik! išgalėmis remti Lietuvos 
grynai dvasiškais ginklais. ’ Vyriausybės pastan gas 

Katalikybės priešams ; sėkmingai tvarkyti nepri- 
kliūva ne maldos namai,' klausomą Lietuvos valsty- 

_ .. . . u x .. . r . ne .bažnyčių bokštai, ne bę ir vykdyti teises į Lie- 
patiekia genialiai miglotų sapaliomų, bet jo supran- kryžiai, net visų pirmiau- tuvčs Rytus. L, su sostine 
tam! ir realus eilerasciai bus nagrinėjami literatūros šia jiems kliūva dvasinis Vilniumi; reiškia viltį, kad
istorijoj, kuomet futuristų kūriniai seniai jau bus pa-   ---------------------- ------------------ :----------------—-
skendę Letos — užuomaršos bangose. Ipalinkėjus, kad gyventų dar kita tiek metų ir, kol gy-

Ir kaip tokiam visuomeniškam darbo genijui ne- vas, kreiptų Lietuvos kultūrą į sveikas vėžes? K.

Prof. F. Kemėšis

Užsienio Lietuvių 
V* 

Švietimo Reikalai
Paskaita 1-jam Pasaulio Lietuvių Kongresui, 
įvykusiam 1935 m. rugpjūčio mėn. 11—17 dd. 

Kaune, Valstybės Teatre.

*
i

(Tęsinys).
Iš išeivių kraštų geriausiai palyginti tuo 

reikalu stovi Latvija, nors jos ribose yra gana 
žymi lietuvių autochtonų (čiabuvių) dalis. Lat
vijos lietuviai turi 18 mokyklų, kurias lanko 
980 vaikų, arba 16% visų mokyklinio amžiaus 
yaikų.

Jau antrą vietą, žiūrint nuošimtinį santy- 
4 kį, užima Jungtinės Amerikos Valstybės. Nors 
mokyklų ir lahkahčių jas vaikų skaičiumi joms

į įf priderėtų pirmoji Visų išeivių kraštų tarpe 
F vieta. Iš 150,000 mokyklinio amžiaus lietuvių 
J vaikų savas mokyklas tenai lanko apie 10,000 
l vaikų, arba 7%. Mokyklų iš viso jie turi 49-ias, 
f jų tarpe pradžios mokyklų (grammar schools) 
| 44. Mokyklos didelės ir gana skaitlingai lanko- 
| mos. Vienai mokyklai tenka vidutiniškai 220 
| Vaikų.

Neblogiatisiai dar tuo reikalu stovi Sovie
tų Rusijos lietuviai, nors jų mokyklos yra la
biau bolševistihio auklėjimo ir agitacijos įstai
gos; Jie ten turi 12 mokyklų, kurias lanko, 
skaitant tik po 30 mokinių kiekvienai mokyk
lai, apie 360 vaikų, arba apie visų moky
klinio amžiaus vaikų.

f .,,Tame pat lygyje yrą ir, Brazilijos lietuviai 
Siį Savo keturiomis mokyklomis. Iš 7^000 ^mo
kyklinio amžiaus vaikų, ten mokyklas lanko 
3Q8 vaikai arba 4,3%.

Kiek žemiaus stovi Argentina ir Urugva
jus, kur tik 3% visų mokyklinio amžiaus mūsų 

’aikų lanko savas mokyklas. Argentinos lietu-

tų Rusijos lietuviai, nors jų mokyklos yra la- 
L hfail HftlčaVisiii'hiri riiilrlp-iiiYin ir noritani-ina i eitai-.

h

viai turi 3 mokyklas su apie 200 vaikų, Urug
vajus 1 mokyklą su 65 vaikais.

Kitų kraštų lietuviai savų mokyklų neturi. 
Nėra jų nei Rytprūsiuose, nei Anglijoj, nei Ka
nadoj, nei Lenkijoj, nei Pietų Afrikoj, nei Šan
chajuj, nei Harbine, nei Australijoj, nei Pran
cūzijoj, nei Suomijoj, nei Estijoj. Vienur, kaip 
Estijoj, Suomijoj, Prancūzijoj, gal ir Lenkijoj 
lietuvių yra tik nedideli būreliai, ir tie išsimė
tę. Ten ir savų mokyklų turėti greičiausia ne? 
bus jokių galimybių. Kitur dėl žiauraus mora
linio ir fizinio teroro, k. a. Rytprūsiuose, dar 
ilgoką laiką tur būt nebus galimybės savas mo
kyklas kurti. Tačiau kultūringų kraštų: Angli
jos, Škotijos, Kanados lietuviai, apsigyvenę 
šiek tiek didesnėmis grupėmis, galėtų savas 
mokyklas steigti. Taip pat gal ir Azijos, Afri
kos bei Australijos lietuviai savas mokyklėles 
ar bent kursus galėtų turėti. Didieji ir skaitlin
gieji mūsų naujokynai Žiemių Amerikoje savų 
mokyklų atžvilgiu dar tik darbo pradžioje te
bėra. Tenai tik trečdalis lietuviškų parapijų te
turi savas mokyklas. (Išimtį sudaro Chicago, 
kur visos 11 liėtuvių parapijų turi savo moky
klas). Pagaliau ir ten, kur mokyklos yra, ga
na daugelis lietuvių vaikų dėl šiokių ar kitokių 
priežasčių jų nelanko.

Visoje mūsų išeivijoje, okupuotoje Rytų 
Lietuvoje ir Rytprūsiuose yra apie 400.000 mo
kyklinio amžiaus vaikų. Iš. jų tik apie 17,000 
vaikų gauna mokyklose šiek tiek lietuviško 
mokslo, arba tik 4%, o 96% negauna mokyk
lose jokio lietuviško mokslo. Lietuviškų moky
klų už Lietuvos ribų nėra nė poros šimtų, gi 
turėtų būti, skaitant po 100 vaikų vienai mo
kyklai, apie 4,0Č0.

Taigi, nors apskritai imant, savų lietuviš
kų mokyklų reikalu mūsų išeivijoje jau ir yra 
šis tas padaryta, tačiau be palyginimo daugiau 
dar lieka padaryti. Vienas dalykas tėra aiškus, 
kad'būtent, jnūsų išeiviai patys vieni savo jė
gomis savų mokyklų klausimo jokiu būdu rie* 
pajėgs išrišti ir kad tilo reikalu turės jiems pa
dėti visa Lietuvos visuomene.

Tenka čia dar paminėti, jog kai kuriuose 
kraštuose, k. a. J. A. Valstybėse yra galimy-

ta remtų kultūrinius ir prekybinį Lietuvos laivy- 
tautinius lietuvių išeivių ną it jūrininkystės moky- 
reikalus bei jų organizaci- klą Klaipėdoj.
jas kreipdama ypatingo Kongresas padėkojo Vy- 
dėmesio į jaunosios kartos riausybei, spaudai ir vi-i 
auklėjimą lietuviškoj dva- guomenei už paramą. i 
šioj per mokyklą, bažny
čią, literatūrą ir spaudą; 
kad išeiviai lietuviai rody
tų vieningumą bendrais vi
sų lietuvių tautą liečian- ______ f ____ ___ _____  _______ ________ ____
čiais reikalais ir keltų Lie- ta į savo antrąją tėvynę,' atsiųsti savo atstovus, bet 
tuvos vardą. Taip pat pa- kiti dar lanko gimines ir negalėjo, i------ ------------
dėkota Draugijai Užsienio; geriau nori pažinti Lietu- inieji lietusiai jau pusantrų 
Lietuviams Remti. | Vą, su jos džiaugsmais ir. metų neturi leidimų ke- 

Kongresas nutarė įkurti vargais. 'liauti į Lietuvą.

bes įvesti lietuvių kalbos dėstymą, — nors ir 
viršnorminėmis valandomis, — ir į valdiškas 
pradžios mokyklas. Tėvai turi parūpinti tiktai 
mokytojus ir vadovėlius. Taip pat ir aukštes
niųjų mokyklų (high schools) ir kolegijų tam 
tikras mokinių kiekis gali turėti lietuvių kal
ba pamokas, už kurių lankymą mokiniams duo
dami ir kreditai. Ir šiomis galimybėmis mūsų 
išeiviai, kaip girdėti, žada pasinaudoti.

Savos kalbos ir savos tautos istorijos pa
žinimas eina dar ir kitais keliais. Ir ten, kur 
savų nėra, ypač prie savo parapijų ar kitokių 
organizacijų mūsų išeiviai steigia lituanistikos 
kursus. Prasilavina šiek tiek lietuvių kalboj ir 
besiruošdami prie Šv. Sakramentų. Įvairiuose 
kursuose gal dar kita tiek išeivijos vaikų įgau
na bent šiek tiek lietuviško mokslo. Pridėję ir 
tuos, lankančius kokius nors kursus, randame, 
kad tik 8 iš šimto išeivijos vaikų prieina šiek 
tiek arčiau prie lietuvių kalbos ir dvasios pa
žinimo, gi 92%; auga mūsų tautai visai sveti
mi.

Šito fakto konstatavimas turi visiems 
mums atidaryti akis į vieną didžiausių mūsų 
tautos problemų, t. y., į mūsų išeivių tautinės 
gyvybės išlaikymą.

Ne ką geresnėje būklėje randasi ir kitos 
Švietimo priemonės, k. a. platinimas laikraš
čių, knygų, organizacijų veikla, scenos menas, 
muzika, dainos. Juk visa tai arti rišasi su mo
kyklomis. Kai jaunosios kartos neįgauna mo
kyklose pagrindinio įrankio lietuvybei palaiky
ti. būtent, savo kalbos mokslo, tai if tautinė iš
eivijos mirtis gali būti numatyta visai nebe 
tolimoje ateityje. Kas skaitys lietuviškas kny» 
gas, kas prenumeruos ir skaitys lietuviškus 
laikraščius, kas eis į lietuvišką teatrą, jeigu 
niekas nebemokės it nebesupras lietuviškai? 
Todėl ir matome, kad, pav., net ir žiemių Ame
rikoje lietuvių spauda skursta, knygas retai 
kas beleidžia, Lietuvos laikraščius ir knygas 
mažai kas beskaito. Savo dairios, tiesa, dar mė
giamos, bet jas sudainavę jaunuoliai skubinasi 
iŠ salės, nes visa kita lietuviška programa 
jiems bus nebeįdomi, nes nebesuprantama.

KODĖL PRtSŲ LIETU
VIAI NEDALYVAVO 

KONGRESE

tuvos vardą. Taip pat pa-

Daugelis pasigedo viso 
Kongresas "buvo baigtas, pasaulio lietuvių kongrese 

p. Skipičio žodžiu ir Tau-; Rytų Prūsijos lietuvių at
los tlimnu. j stovų. Dabar iš Naujojo

Užsienio lietuviai jau Tilžės Keleivio sužinota, 
skirstosi, vieni jau išvyks-į kad Prūsų lietuviai norėjo

kiti dar lanko gimines ir i negalėjo, nes visi žymes- 
........   ‘ 1 nieji lietusiai j’au pusantrų

'liauti į Lietuvą.

Tautiniu atžvilgiu žemyn riedėjimą, prie 
tautinės mirties artėjimą gali sulaikyti tik 
nauja didžiulė jėga, bendromis visos tautos pa
stangomis sukurtoji.

III.
Daug dar planingo darbo turės nudirbti 

patys išeiviai, nemaža turės padirbėti tuo pa
čiu planu ir nepriklausomos Lietuvos žmonės. 
Ir vienų ir kitų pastanga’s turės vienyti ir ko
ordinuoti Draugija Užsienio Lietuviams remti.

Išeivijoje turės tuo reikalu bendradar
biauti šeima, bažnyčia, organizacijos, spauda.

Už lietuvybės išlaikymą mūsų išeivijoje 
pirmąją ir pagrindinę atsakomybę neša šeima. 
Tėvai, ypač motina, turi didžiąją privilegiją 
formuoti kūdikio sielą ir jos palinkimus ir duo
ti kalbos mokslo praktiškąją pradžią. Nutau
tėją vaikai tik tautiškai nesusipratusių tėvų ir 
motinų. Mūsų tautos nelaimė ir buvo, kad pir
muosius mūsų išeivių kadrus sudarė daugiau
sia kaip tik visai menkai tesusipratę lietuviai. 
Dažnai jų buvę nutautę vaikai įgyja vėliau 
daugiau lietuviško susipratimo, kaip kad turė
jo jų tėvai.

Mūsų bažnyčia išeivijoje tuo reikalu uži
ma, ypatingai privilegijuotą padėtį. 'Kaipo reli
gijos ir dorovės mokytoja, kaipo sakramentų 
dalytoja, — pakol bažnyčia maldų, sakramen
tų ir pamaldų reikaluose vartoja tėvų žemės 
kalbą, — ji yra tuo pat ir vyriausia tėvų kal
bos meilės skiepintoja. Tuo atžvilgiu baŽhyčia 
išeivijoje labai daug lietuvybei ir pasitarnavo.

Lietuvių kalba per bažnyčią užima beau
gančio žmogaus sieloje brangiausią vietą. Ji 
tada yra surišta su brangiausiais atsiminimais 
ir giliausiais jausmais. Pakol jaunosios mūsų 
išeivijos kartos poteriaus lietuviškai, eis prie 
sakramentų lietuviškai, melsis iš lietuviškos 
maldaknygės, tol ir jų ryšiai su lietuvybe ir su 
lietuvių tauta bus gyvi. Didžiausia nelaimė ir 
tikroji mirtis pažvelgtų į akis tada, jeigu mū
są bažnyčios virstų nutautinimo įrankiu. Svar
bu pažymėti čia, kad išeivių kraštų vyskupai 
(bent jų didelė dauguma) anaiptol nereikalau
ja, kad iŠ pridedamųjų pamaldų būtų išvesta



Antradienis, Rugsėjo 10 d., 103li

J. Blnvuckas — rašt., 7 Mott St., VVorcester, 
O. Sidabrienė — IŽd., 6 Coinmonsvealth Ave„ Worceater, 

M. Urnionienė Ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P. 
Redaktorius, 423 Windsor St., Cambridge, Mass.I

 BLAIVININKŲ SUSIVEENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, M. I. C. — Dvasios Vadas; kun. A. Šve
das — pirm., Mai'innapolis College, Thompson, Conn.; Pr- Mankus 
— vice-pirm.;

Mnss.;
j Mass.;
■j Juškaltis —

jog Jubilėjinėn Komisijon'giau bendrautų su alkoli- 
turi būti” 5 nariai, o ne 4. |kais su tikslu nukreipti jų 

Knygų Peržiūrėjimo Ko- įprotį priešingon pusėn.
misija pranešė, kad viskas' 5 - Kad blaivybės dr. 
tvarkoj. i centras atskirais atsišau-

Po to sekė vice-pirm. p.ikimais, arba asmeniškai 
Mankaus raportas, kuris stengtųsi pasiekti tas vie- 
buvo priimtas. tas kur blaivybės — absti-

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis.)

PROTOKOLAS 
Ag La Ra K. Blaivininkų 

24-tojo Seimo

svečius, ir pabrėžė keletą 
naudingų sumanymų.

Kutt. Lunskis, iš Lietu
vos, nurodė susirinku
siems kaip Blaivininkai 

(Lietuvoje varo darbą ii* 
kaip veda 
blaivybės.

Kun. K. Urbonavičius 
nurodė, kad Amerikoje 
reikia žmogaus, kuris ap
siimtų vientik blaivybės 
darbą dirbti ir eitų vysk. 
Valančiaus ir kun. Sauru- 
saičio takais.

LDS. org. ir Darbininko 
vardu sveikino Seimą p. A. 
Kneižys, kuris .džiaugėsi, 
jog daugiau jaunimo pasi
rodo blaivybės eilėse.

Kunigų Vienybės vardu, 
kun. P. Juras, Kun. Vieny
bės Sekretorius, pasveiki
no ir taip pat pareiškė 
džiaugsmą, kad tiek daug 
jaunimo, blaivybės karei
vių, atsilankė. •

Stud. A. Miciūnas, Ma- 
rianapolio Kolegijos var
du, nuoširdžiai sveikino at
stovus^ ir svečius.

Raštu sveikino Seimą J. 
E. Kardinolas O’Connell ir 
Bl. Dvasios Vadas, Marijo
nų Provincijolas, .kun, J. 
J. Jakaitis.

RAPORTAI
Perskaitytas 1934 m. 

protokolas, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas.

Sekė Dvasios Vado ra
portas. Kun. J. J. Jakaitis, 
asmeniškai negalėda m s 
dalyvauti Seime, pasiuntė 
savo raportą, kurį perskai
tė p-lė S. Šajefkaitė.

Bl. pirmininkas, kun. Pr. 
Juškaitis, išdavė savo ra
portą balsu. Jisai nurodė, 
jog blaivininkų skaičiūs 
augštyn lipa, ir kad beveik 
visos kuopos laikė “Blai
vybės Savaitę”. Be to jisai 
ragino visus, kad per ves? 
tuves,, laidotuves, ir tt. 
svečių nevaišintų svaiga-

buvo priimtas. tas kur blaivybės — absti-
Sulig raštininko Blavec- nencijos klausimas bei idė- 

ko pranešimu, j)ilnų Blai- ja užgesęs, arba visai tos 
vybės narių 4Š viso yra vietos nebuvo pasiekęs. 
153. Raportavo, jog daug 6 - Kad bl. dr. skyriąi

Seimas įvyko Šv. Petro 
bažnytinėje salėje, So.I 
Bostone, rUgp. 11 d., 19351 
m. Prasidėjo iškilmingo
mis pamaldomis. Šv. Mi
šias atnašavo Tėvas kuni
gas Pauliukonis, M. I. C. 
Jam asistavo kun. A. Šve
das, M. I. C. dijakonu; 
klierikas Baltruši ū n a s, 
sub-dijakonu; ir kun. K. 
Jenkus, ceremonijų vedė
ju. Turiningą ir suvažiavi
mui pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. P. Juškaitis, 
Bl. Centro pirmininkas, 
Cambridge, Mass.

Sesijos prasidėjo 1:30 
vai. po pietų. Atstovų ir 
svečių dalyvavo apie 200. 
Seimą oficialiai atidarė 
Centro pirmininkas, kun. 
P. Juškaitis; maldą atkal
bėjo mūsų išeivijos patri- 
arka, kun. K. Urbonavi
čius.

Seimo prezidiuman iš
rinkta šie asmenys: Pirm. 
— Stud. A. Miciūnas; Vi- 
ce-Pirm. — Stud. A. Nau
džiūnas ; Raštininkai — 
Stud. J. Neverauskas ir p- 
lė S. Šajefkaitė. ' \

Rezoliucijų komisijon į- 
ėjo: kun. Lunskis, kun. 
Švedas, ir kun. Virmaus
kis. Mandatų komisiją su
darė: kun. K. Jenkus ir p. 
A. Kneižys. Knygų Per
žiūrėjimo komisijon pate
ko: p-lė Rugeljutė Ir p. 
Svirskas. Maršalka — p. 
Mankus.

SVEIKINIMAI
Seimą žodžiu sveikino ( 

vietinės parapijos klebo
nas, kun. Pr. Virmauskis, 
kuris pakvietė visus Seimo 
dalyvius gražiai seimuoti, 
ir palinkėjo kuogeriausių 
pasekmių.

Blaivininkų pirmininkas, 
kun. Pr. Juškaitis, nuošir
džiai sveikino delegatus ir lais. Prie to, paaiškino,

žmones prie

yra neužsimokėjusių na
rių.

Skaitomos dvi paskaitos. 
Stud. A. Miciūnas, iš Ma- 
rianapolio, skaitė refera
tą tema: “Vysk. Valančius 
ir Blaivybė”. Klierikas J. 
Neverauskas skaitė antrą 
referatą temoje: “Blaivy
bė ir Šeima”.

Įnešta daug gražių rezo
liucijų, kurios visos priim
tos it užgirtos.

REZOLIUCIJOS
Seimas kviečia visuome

nę ir jos vadus į bendrą 
kovą prieš girtavimo įpro
tį. Tam tikslui, vardan 
Bažnyčios, visuomenės ir 
artimo gerovės, Bl. Dr. vi
suotinas Seimas reikalau
ja:

1 - Kad neorganizuoti, 
bet prijaučią blaivybės dr, 
idėjai padėtų organizuo
tiems šalinti iš žmonijos 
gyvenimo girtavimo įpro
tį visokeriopa pągelba: žo
džiais, pavyzdžiais ir jei 
bus reikalas medžiagine 
parama.

2 - Kad šeimų pokiliuosė 
nevartotų svaigalų, — tam

■ tikslui, kad neužkrėstų tiio

sudarytų tam tikrą aukų 
fondą iš kurio būtų gali
ma sudaryti priešalkolinės 
spaudos ( propagandos — 
platinimo biurą.

7 - Kad bl. dr. švęsdama 
kitais metais 25 metų savo 
gyvavimo sukaktį ypatin
gai rūpintųsi pravesti pla
čią blaivybės idėjos pro
pagandą: priešalkolinėmis 
parodomis, vaidinimais, 
gyvaisiais paveikslais, ug-

jų gimtoji kalba, nors gal vienas kitas to ir pa
geidautų. Galiu čia dar pažymėti ir tą linksmą 
faktą, kad beveik visi jaunieji Amerikos lietu
viai kunigai, Amerikoje gimę, augę, yra pasi
ryžę palaikyti savo bažnyčiose visas jų pavel
dėtas lietuviškaš tradicijas.

Anaiptol ne visos išeivių organizacijos at
liko savo dalį lietuvybės ugdymui ir stiprini
mui. Jeigu susikurtų tam reikalui kokia bendra 
visos tautos organizacija ar būtų įsteigtas ben
dras fondas, tai visos mūsų išeivių draugijos, 
kuopos, susivienijimai ir sąjungos turėtų to
kią įstaigą remti, nesigailėdami nei triūso, nei 
lėšų.

Perijodinės spaudos ir knygų leidimas ir 
ypač platinimas ligšiol nebuvo tinkamai suor
ganizuotas. Ypač jaunosios kartos reikalai čia 
buvo pusėtinai apleisti. Lietuvos spauda taip 
pat mažai išeiviją tepasiekdavo. Į lietuviškos 
spaudos platinimą teks atkreipti didžiausią dė
mesį.

Grįžtant prie mokyklų, mūsų išeiviams tu
rės paaiškėti ypač šie dalykai, būtent: 1) jog 
be savų lietuviškų mokyklų jie neįstengs lietu
vybės išlaikyti, 2) nors ir didelių aukų pareika
lautų mokyklos įsteigimas ir jos išlaikymas, 
tačiau jų nereikėtų gailėtis, nes gyvybė juk 
brangesnė už pinigus ir 3) nors tuo yra suinte
resuota bei paliesta visa tauta ir visi turės iš
eivijos mokyklų reikalą remti, tačiau Šiaip ar 
taip naštos didumą teks pakelti patiems išei
viams.

Kur mokyklas įkurti greitu laiku nėra ga
limybės, ten teks vaduotis bent gerais lituanis
tikos kursais. Kursai turėtų būti organizuoja
mi ne tik tose kolonijose, kur nėra mokyklų, o 
yra parapijos ir bažnyčios, bet ir ten, kur yra 
nedideli lietuvių būreliai, kur tik kelios lietu
viškos šeimos gyvena. Kursų vedėjų išeivijoje 
ypač J. A. V. nepritruks. Kai kur kursus galės 
vesti tos pačios seserys, kurios šeštadieniais ir 
šventadieniais turi laisvo laiko ir gali nuvykti 
į netolimas kolonijas. Be to, kursuose galės 
dirbti už nedidelį atlyginimą atostogų metu ir 
tie šimtai moksleivių ir studentų, kurie yra, su
siorganizavę į sąjungas ir kuriems asmeniškai

Jei norite tupėti pavyzdį 
ši^am Krikščionies sielos 
stoviui, pastudijuokite Jė
zų Eucharistijoj, Jėzų tą,

daryti daugiau gero; i 
duoti kitktn hatidą savo 
stiprumo, sąvo^ supratimo,

šiaip atlieka bus geresnis 
nei ką mes patys būtume 
galėję padaryti.

tai kuo šauniausią mokytoją, 
ivo Jėzų, kurio aiškiausia pa-aiškiausia pa

moka yra: Aš atėjau ne 
kad man tarnautų, bet kad 
tarnaučiau.

Jis uždarytas šėtroje, 
kad mes visad Jį rastume.

Jis klausosi, prisirengęs 
ateiti pas mus ant men
kiausio atsišaukimo.

Jis pridengia Savo dide
nybę, kad neišgąsdinūs be
turčių.

—..— ——, j.,*. Jis po mūsų visų pasi- 
sad didesnis ūžtąjį kurs gailėjimų, net po nevertų, 
priima. 'šventvagiškų sielų.

Tarnauti tai pelnyti visų! Nėra nė jokios nustaty- 
gerųjų dėkingumą; ir jei tos valandos, nė jokio ap
tašai, kuriam mes tarnau-' rybuoto laiko priėjimui 
jame yra nevertas, mūsų prie Jėzaus, 
dalis vienok ir toliau pasi
lieka kilni ir didelė.

.. JL *' • • • i nU vienas, kur~Jis po visų
Aš TARNAUJU! 'norų, visais laikais, galė- 

šis yra šauksmas kiek- tų būti atpasakotas ant 
vienos Krikščiohės sielos.'aitros durų parašu

Aš tarnauju, sako kųni-| 
gas, nes aš priklausau vi-; 
siems, ir, kaip Dievas, ku-! 
rio tarnas aš esu, nežiū
rint valandos, kurioje esu1 
šaukiamas, aš esu prisi
rengęs. ‘ I

Aš tarnauju, sako mei-' 
lės seselė. Aš duodu savo 
jaunystę ir savo stiprumą 
prie kenčiančio lovos.

Aš tarnauju sako karei
vis, dąrbininkas, rašyto
jas, magistras; nes kiek
vienas duoda savo stipru- 

Tarnauti tai ne p’ažemin- mą, savo protą, savo gyvy- 
ti-save: tai. duoti save kitų bę!_.

X.
Aš TARNAUJU!

Kilnūs žodžiai!
Mes juos perstatome 

jums, kad jie būtų jūsų

stiprumo, savo supratimo, 
įsitikinus, kad tą ką jis

u___ , __ c Tafiižiuti tai išaugštihti |
gyvenimo obalsiu. Krikš- kitą nežiūrint sau kainos;
Čionies sielos, kurios nesi- tai taipgi savęs Išaugšti- 
liaujairiAi norite atlikti sa- himaš, savęs išaUgštihi- 
vo priedermę, nežiūrint |mas paskui Dievo būdą, 
sunkumų, 1 
randasi jūsų likime. J

I.
Aš TARNAUJU!

Šie nuolankūs ir galingi 
žodžiai 4 įleisti į Sielą, ap
šviečia ją, apsupa ją neži
nomomis šviesomis; ir jei

kurie apsčiai Dievas tarnauja mums! o j 
• 1 tašai kurs duoda, yra vi-;

ningomis prakalt o m i s, &10.8 šviesos veda jos zing- 
skaitlingomis organiziioto-snxus» J1 ma^o savo sunko
mis eisenomis, plakatais ^u,s. . pranykstančius, ir 
ir ffvvu spaudos žodžiu, stebisi, kad randa gyveni-

pač gi, kad patys tėvai iš
aiškintų savo vaikams gir
tuokliavimo kenksmingu
mą: uždraustų arba įsą
monintų juos visai nevar
toti svaigalų bent iki 21 m. 
amžiaus.

3 - Kad visuose viešuose 
pasilinksminimuose: gegu
žinėse (piknikuose), ba
liuose, draugijų bei orga
nizacijų vakarienėse nebū
tų vartojami svaigalai. 
Arba, kad bent nebūtų 
[Vartojami viešai ir demo
ralizuojama priaugančioji 
karta — jaunuomenė.

4 - Kad bl. dr. nariai 
stengtus būti drąsiais a- 

‘paštalais ir blaivybės idė- 
Ijos skleidėjais tose vieto- 
'se kame girtavimas ypač 
yra paplitęs. Ir, kad dau-

Jo gyvenimas ant alto
riaus. kur Jis gyvena Vie-

ir gyvu spaudos žodžiu.
8 - Visuotinas bl. dr. sei

mas išreiškia prelegen
tams, Miciūnui ir Neve- 
rauskui už turiningus re
feratus, širdingą padėką

mą taip saldų, taip lengvą, 
taip nuopelningą.

Gyvenimas palieka sal
dus ir lengvas, kad tasai 
kurs tarnauja noriai ir

i’norų, visais laikais, galė

Aš TARNAUJU!

ir prašo, kad tie referatai uieiliai pasiduoda kitų tei
pakartotinai būtų skaito
mi skyrių susirinkimuose.

Po to sekė Centro Val
dybos narių rinkimai. Cen
tro Valdybon išrinkti šie 
asmenys:

Dvasios Vadas — Kuni
gų Vienybės skiriamas.

Pirmininkas — Kun. A. 
Švedas, MIC.

Vice-Pirm. —p. Pr. Man
kąs.
Iždin. —p. O. Sidabrienė. 
Sekretorius — p. V. Bla- 
veckas.

Iždo Globėjai — p. M. 
Urmonietiė ir p. A. Žavec- 
kas.

Redaktorius — Kun. Pr. 
JuŠkaitis.

Ateinantiems metams 
Seimui vieta palikta Cen
trui. "

sems.
Gyvenimas palieka nuo

pelningas, kad tasai kurs 
tarnauja užmiršta save, o 
vilas savęs' užmiršimas 
dėl kitų — meilės pasek
mė. — žengia į dangų gar
bėje Dievui ir yra pakeis
tas į užmokesnį duosniai 
sielai. * * *

naudai. •
Tarnauti tai imti dalį 

savo laiko ir duoti ją ki
tam, ir šiaip pagelbėti jam

$25.00 ALAUS STIKLAS

Tūlas ponas .pasipirko a- 
ludėje stiklą alaus ir jį pa- 
slėpęs’po svernu išnešė pa- 

: mylėti savo pažystamą.

Apveizdos tvarkoje visi 
turi tarnauti. Ak, kad mes 
visi šitą suprastume! Jei 
visi tik priimtų šiuos labai 
paprastus ir vaisingus žo
džius, aš tarnauju, kaip 
veikimo motyvą, kokia 
ramybė, viešpatautų šei
mynose ir visoje žmonijos 
draugijoje! Bet tas reika-*

SUSIPAŽINK SU 
JERUZALĖ.

Jei nori arčiau susipa
žinti su Jeruzale ir kito
mis šventomis e vietomis, 
kur 
kentėjo ir mirė, tai nusi
pirk knygą “Kelione į Pa
lestinos Žemę”, kurią pa
rašė kun. P. Gonkus. Šios 
knygos kaina buvo 50e., 
dabar parduodame po 25c. 
Su prisiUntimų 30c. Rašy
kite: “Darbininkas0, 360 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

mūsų Išganytojas

ti ARAS, KARAS!

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus 
žmonių gyvasčių. Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų

Naujiems Centro na- į "V?'riams užėmus savo vietas, «, -1 v . s J4- Su-
kun. Pr. Virmauskis užda
rė suvažiavimą malda.

Seimo Prezidiumas:
Stud. A. Miciūnas,

Pirmininkas
Stud. A. Naudžiūnas,

Vice-Pirm.

areštavo už nelegalų svai
galų trafiką. Ir nubaudė 
užsimokėti $25.00.

Iš tokio valdžios svaiga
lų šinkavimo tvarkymo 
galėtų pasimokyti mūsiš
kiai, kurie namuose ir vie
šuose parengimuose per-

Stud. J. Neverauskas, ir‘ daug ištyžusiai svaigalus 
P-lė S. Šajefkaitė | vartoja bei kitus jais ap- 

Raštininkai. tarnauja.

tas lietuviškas darbas visais atžvilgiais būtų 
patrauklūs ir naudingas. Tik reikia, kad išeivi
joj tuo reikalu būtų tam tikra organiazcija ir 
energinga vadovybė. Tos organizacijos motto 
turėtų būti: pasiekti su lietuvišku mokslu kiek
vieną augantį lietuvį.

Išeivių švietimo reikalu didelių uždavinių 
turės ir Lietuvos visuomenė bei vyriausybė. 
Bus reikalinga lėšų ir darbo. Mūsų vyriausybė 
užsienio lietuvių mokykloms (ypač Pietų Ame
rikoj), taip pat ir DULR šiek tiek lėšų jau ir 
ligšiol surasdavo. Tai buvo graži pradžia. Rei
kėtų surasti ar sudaryti gausesnius tų lėšų šal
tinius. Gal būt verta įkurti Išeivių mokyklų 
fondą. Gal vyriausybė ir savivaldybės numaty
tų kokias pastovias įplaukas, kurios būtų tam 
fondui skiriamos, ^ohdo reikalus tvarkytų DU
LR, kuri ir gryną pelną iš savo daromų loteri
jų į tą patį fondą galėtų skirti. DŪLR lėšų gau
sumas — tai būtinoji jos darbų platumo ir na
šumo sąlyga. Vietomis reikės padėti mokyklai 
namus pasistatyti ir algas mokytojams mokėti. 
Veik visoms mokykloms reikės bent kai kurių 
vadovėlių parūpinti. Būtų taip pat labai tikslu 
ir naudinga dar ir premijas—ar tai knygomis, 
ar pinigais, ar kitokiomis dovanomis — skirti 
tiems moksleiviams, kurie pasižymės geresniu 
lietuvių kalbos mokėjimu.

Išeivių mokyklų fondas turėtų rinkti ne 
tik pinigus, bet ir knygas, laikraščius ir žurna
lus. Reikia atsiminti, kad ir mokyklos darbas 
yra nepilnas, jeigu prie jos nėra įkurta biblio
teka su skaitykla. Yra tikrų žinių, kad visos 
mūsų išeivių mokyklos kaip tik ir pasigenda 
savo mokyklų knygynėliams iš Lietuvos kny
gų ir periodinės spaudos. Kada prie visų mo
kyklų bus gana gausios bibliotekos, kur bus 
gaunama pasiskaityti geriausių lietuvių litera
tūros kūrinių if lietuviškos perijodikos, tik ta
da ir bus tos mokyklos lietuviškos kultūros 
cehtraig.“

Būtų gera išleidus įstatymą, kad visi kny
gų, žurnalų ir laikraščių leidėjai turėtų bent 
2% savo leidinių egzempliorių skirti už dyką 
Draugijai Užsienio Lietuviams Remti, kuri pa
sirūpintų tdos leidinius tuojau išsiuntinėti Už

lauja meilės ir pa^šventi- nuo pasaulio pradžios. Štai 
mo. žodžiai aš tarnauju y-! kun. J. F. Jonaitis, karo 
ra meilės ir pasišventimo---------  ~ r—-----------> į kapelionas parašė knygu-
pasekme; tat tasai, kuris | tę “Mano patyrimai di

džiojoj karėj”. Tai labai 
įdomi knygutė, kuri nu-

yra tiktai galintis neapy
kantos, nelabasis, turi sau įuuhh xvixayguw, 
už obalsį, NON SERVIAM šviečia karo baisenybes.
— Aš netarnausiu!* * * Įsigykite ją tuojau, nes 

nedaug jų turime. Jos kai- 
Bet mūsų tarnavimas tu-! na tik 10c. Įdėję į konver- 

ri būti kuklus, tykūs, ir!tą 10c. pasiųskite “Dąrbi- 
niekad neįkyrus arba pa-jninkui” ir tuojau gausite 
p-a! ūnn. ‘šią knygutę.Igal ūpo.

sienio lietuvių mokykloms. Be to, būtų gera, 
kad visi leidėjai gera valia sutiktų perleišti už 
Savikainą DULR tokį savo leidinių egzemplio
rių skaičių, koksai jai būtų reikalingas, gal tik 
apribojant maximum’ą, pav. iki 10 visos lai
dos. Ypač svarbu, kad DULR galėtų patiekti 
visoms užsienio lietuvių mokykloms pageidau
jamų vadovėlių reikalingą kiekį. Gera pradžia 
tuo reikalu jau yra padaryta. Kadangi čia rei
kalinga didesnių kapitalų, todėl ir svarbu, kad 
ir leidėjai, ir visa visuomenė šiuo ar tuo būdu 
tams reikalui padėtų.

Labai sėkmingas ir naudingas dalykas, tai 
sudarymas progos mūsų užsienio studijozams 
išeiti aukštąjį lituanistikos mokslą Vytauto 
Didžiojo universitete. Reikėtų skirti stipendiją 
ir atleisti nuo mokesčio už mokslą visus tuos 
užsienio lietuvių mokytojus ar kandidatus į 
juos, kurie savo mokslą ateityje panaudos išei
vijos labui. Mūsų vyriausybės tuo reikalu pa
lankus nusistatymas 'jau yra žinomas. Įdomų 
tuo reikalu patyrimą jau turime su dviem šv. 
Kazimiero seserimis iš Chiėagos, kurios 1933— 
34 ir 1934—35 m. išėjo mūsų universiteto hu
manitariniame fakultete lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokslus, išlaikė egzaminus ir grįžta 
kaip pilnateisės lituanistikos dėstytojos į lietu
vaičių akademijas Chicago, III. ir Newtown, 
Pa. Kadangi jos tuos dalykus dėstyti turės jau 
mokslinį cenzą, tai, einant Amerikos mokyklų 
įstatymais, už lietuvių kalbos mokslą mergai
tėms bus užskaitoma tam tika*i kreditai, kaip 
ir už kitus mokslus. Tai dar labiau paragins A- 
merikoš lietuvąites(-ius) tuos dalykus tnokin^ 
tis.

Tasai pirmasai bandymas semtis išeivių 
jaunajai kartai Lietuvoje lietuviško mokslo ir 
lietuviškos dvasios teikia laikyti visiškai nusi
sekusiu. Tos dvi lietuvaitės gimė ir augo Ame
rikoje. Lietuvą išvydo pirmąsyk tik 1933 m. 
Jautėsi labai laimingos, kad viršininkė jas pa
rinko šiam garbingam uždaviniui. Lituanisti
kos mokslą ėnąėsi visu nuoširdumų. Paskaitų 
neapieisdavo. Pagarsėjo kaipo uoliausios pa
skaitų lankytojos mūsų universitete. Pavyzdin
gai išlaikė egzaminus: pažymėjimus gavusios,

pilnos entuzijazmo ir gražiausių sumanymų 
bei vilčių grįžo į Ameriką gaivinti ir mokinti 
nebe vaikus, bet jų mokytojus ir auklėtojus. 
Tos seselės dar nebuvo tiek laimingos, kad gau
ti Lietuvoje nors kokių lengvatų. Neturėjo jos 
stipendijų, turėjo užsimokėti už mokslą. Kitos 
ir kiti, kurie tuo pačiu reikalu į Lietuvą vyks, 
gal jau bus laimingesni, nes, tur būt, DULR iš" 
rūpins jiems stipendijas.

Kultūriniam bendradarbiavimui tarp Lie
tuvos ir jos išeivių išplėsti daug dar padės: pa
sikeitimas išeivijos ir Lietuvos aukštųjų mo
kyklų profesoriais ir studentais; anglų gal ir 
ispanų bei portugalų kalbų mokslo progresas 
Lietuvoje; plėtimas jau gražiai pradėto ir ga
na uoliai varomo susirašinėjimo tarp išeivių ir 
Lietuvos jaunimo; ekskursijos Amerikos bei 
Anglijos lietuvių jaunimo į Lietuvą ir Lietuvos 
jaunimo į Ameriką ir Angliją, — ir visa eilė 
kitų priemonių.

Iš visa to, kas čia buvo pasakyta, jau sa
vaime aiškus DULR vaidmuo mūsų tautos gy
venime.

DULR tai gyvoji jungtis tarp Lietuvos ir 
jos išeivijos.

DULR su savo mokyklų fondu tai toji di
džioji dinamo, kuri, paleisdama išeivių gyveni- 
man naujų tautinės gyvybės srovių, galės ir 
turės sustabdyti išeivių nutautinimo procesą ir 
pakreipti jų dvasines jėgas į artimesnį bendra
darbiavimą su Lietuvos kultūrą.

Tačiąu kad DULR galėtų tą istorijos Jai 
skirtą uždavinį tinkamai atlikti reikalinga jai 
nuoširdi ir uoli parama visos lietuvių visuome
nės, vyriausybės ir Lietuvos išeivijos.

Dėlto DULR ir bus viena tų mūsų tautos 
organizacijų, kuriai lemta vienyti visą tautą 
bendram svarbiam tiksjųi, Dėlto ir patiem DU
LR veidas ir dvasia, reikia manyti, visada bus 
absoliučiai nepattiški. i

DULR ofganizuos tautą ir jos išeiviją taih 
tos gyvybei ugdyti ir išlaikyti,

Pabaiga,-
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Antradįprds, 10 d., 1935

Septintasai Eucharistinis
Kongresas Įvyks Clevelande

sitolinau nuo Dievo, tar-
KA SIS TAUTOS REU-Mamonai? Kaip

DALIS I.

GINIS SEIMAS RŪGS. 23 
IKI 26 REIKS CLEVE- 

' LANDO MIESTUI

* Straipsnis iš “The Ca- 
tholic uhiverse Bulletin. 
Cleveland, Ohio.” 
’’ Viešpats pasakė: “Kur 
.Susirinks du ar trys Mano 
Vardu, ten būsiu ir Aš”. O 
kuomet Septintasai Eu
charistinis Kongresas su
sirinks Clevelande rūgs, 
mėnesyj, tai bus ne du ar 
trys, bet šimtai ir tuks
iančiai, ką susirinks Jo 
Vardu ir Jis bus tarp jų.

— Kiekvienas miestas tro
kšta turėti panašias iškil
mes dėl sekančių priežaš- 
pių: seimai įskiepiną dva
sią brolystės, jie būna re
zultatu ąukštesnių idealų 
ir palieką aiškesnį suprati
mą visokių kasdieninių 
problemų. O juk šitas Sei
mas bus sušauktas i aukš
čiausią, Brolystę, būtent, 
Mūsų Viešpaties Jėzaus 

/' ^Kristaus, su kilniausiu 
motyvu — viešai pagerbti 
ir melstis prie Visagalio | 
Dievo teisingai esančio 
Šventoj Eucharistijoj, pa
gal Jo prižadėjimą, iki lai
ko pabaigai.

KONGRESAS YRA AT
NAUJINIMO LAIKAS
Katalikams šis Kongre

sas bus laikas neapsako
mų malonių, laikas atsi
naujinimo. Tai bus laikas 
perkratinėjimo sąžinės... 
“Kaip įvertiname ši bran
gų Testamentą, kurį mums 
paliko Pats Dievas? Kaip 
mes įkainuojame tą šven
tą paslaptį meilės visuo
met atsikartojąnčios ant 
Altorių?”

Žiūrint į dideles žmonių 
minias, susirinkusias iš to
limų šios šalies kampų

toli nubridau užmiršdamas 
amžinas teisybes, sumin
džiodamas po kojų silpnes
nį, lenktynėse, bebėgioda
mas, paskui medžiaginius 
daiktus? Kaip tankiai už
miršau kataliko pareigas, 
Dievo ir artimo meilę? 
Kiek kartų buvau pasiry
žęs parduoti savo gįmtines 
tiesas už visai mažą pini
gėlį?”

Šis amžius yra amžius 
priespaudos ir kančių vi
soms tautoms... amžius, 
kuriame optimizmas ir sa
vęs užsiganėdinimas yra 
sumaišytas su dulkėmis.

Geri laikai tampa žmo
nių prakeikimu, jeigu jie 
būna priežastimi atitrau
kimo nuo religijos ir bro
liškos meilės. O kančios ir 
vargai keleriu pereitų me
tų rtenueis veltui, jeigu jie 
kokiu nors būdu pasitar
naus pažadinime ir suarti- 
nime mus su Dievu.

DARBININKAŠ . 6.
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lės minios rinksis iš visų 
šalių, o net ir iŠ svetimų 
žemių, pripildydamos vieš
bučius ir privačius namus, 
žmonės klaus: “Ką tas vis
kas reiškia?” O katalikai 
jiems atsakys, kad Eucha
ristinis Kongresas tai yra 
manifestacija visų katali
kų maldingumo Viešpa
čiui Jėzui Kristui su mu
mis Šv. Eucharistijoj iki 
laiko pabaigai.
KAS YRA EUCHARISTI

JA?
O jeigu jie klaus toliau: 

“Kas tai yra ta Šv. Eucha
ristija ?” Katalikai atsa
kys: “Kūnas ir Kraujas 
Viešpaties Kristaus, prisi
dengęs po paveikslu duo
nos ir vyno...”

O autoritetas šitam ti
kėjimui? “Duona, kurią 
Aš jums duosiu, yra Mano 
Kūnas, kuri As paliksiu 
dėl pasaulio gyvenimo... 
Imkite ir valgykite; tai y- 
ra Mano Kūnas, kurį Aš 
jums duodu; tai darykite 
mano atminimui. , Kuris 
valgo Mano Kūną ir geria 
Mano Kraują, gyvena Ma
nyje, o Aš jame. Kaip gy
venantis Tėvas pasiuntė 
mane, o Aš gyvenu su Tė
vu, taip tas, ką valgo Ma
ne, gyvens su Manim”.

Tie yra šventi žodžiai iš
tarti mūsų Viešpaties, to
dėl visi katalikai priima 
juos širdingai ir su nusi
žeminimu. Tai yra žodžiai, 
kuriais remiantis tapo į- 
steigta Šventoji Eucharis
tija, žodžiai, per kuriuos 

i buvo duotas žmogui mais- 
i tas nemirtingumo, “gyvo

ji duona, ką nukrito iš

Prie
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO

Su
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

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

šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(Siųskite puštos ženkleliais)

PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios 
nuolaidos

“DARBININKAS”
366 Broadway, — — — So. Boston, Mass.

s

Qi

Katalikai, nors ir norė
tų, negalėtų neišleisti
iš savo rato užsidegi
mo nemaraus Kristaus
tikėjimo. Ir jie neno
ri. Atpenč, jie nori ir trok
šta pasidalinti tuo dideliu 
Palikimu, kurį jiems su-

sias motyvas yra nuolat 
melstis už žydų tautą.
KLAUSIMAS: “KODĖL 

ROMA?”
Kaip daug virsta katali

kais iš protestantų bažny
čių, būtų persunku išvar-

Lietuviai Amerikos Laikraščiuose

NUMATOMA DIDELIS 
KATALIKŲ ATBUDI

MAS
Didelis katalikų atbudi

mas... kokis būtų rezulta
tas? Atbūdavojimas tauti
nio gerbūvio ant religijos 
fundamento... ant tikėjimo 
vilties ir mielaširdystės? 
Žiūrint į tą milžinišką mi
nią ar neateina mintis gal- 
von.r- kad yra užtektinai 
katalikų, kad pasaldintų 
gyvenimą ?

Mes nepripažįstame fak- i dangaus duoti pasauliui 
to, jog vieša sąžinė yra su- [ gyvybę”, 
gedusi... Neužmirškime, RAtalil 
kad kataliko sąžinė yra 
dalis viešosios sąžinės. 
Valstybė negali būti ge
resnė ųė blogesnė už abel- 
ną žmogų, iš kurių susi
daro ta valstybė. Ir tik nėr 
atnaujinimą piliečio šir-

vardu Eucharistijos Kara- dies ir proto tegali būti 
liaus, katalikai parodys nalytėtas nuolatinis pato^
visiems žmonėms prakil
niu būdu vieningumą ir 
visuresantingu m ą Kris
taus Bažnyčios, prie ku
rios jie priklauso. O su ta 

• demonstracija gal ateis ir 
realizacija ių didelės atsa
komybės. Kuo didesnė Do
vana, tuo didesnis bus pa
reikalavimas...

SIELOS KLAUSINĖJI
MAS

Tai bus laikas vėl klau
sytis tų suraminančių už- 
kvietimų: “Eikite prie Ma-

bulinimas.
Kaip Herai galėtų sugedi

mas tęsėti, jeigu kiekvie
nas katalikas individualas 
privačiame ar viešame gy
venime užsilaikytų nesu
gadinamas? Kaip ilgai tęs
tųsi savimeilė ir godumas, 
jei kiekvienas katalikas 
tvirtai prižadėjęs mylėti 
Dievą ir artimą — to lai
kytųsi?
MUMS TIK MALDAUTI 

BELIEKA
Mes turime tikėjimą...

Katalikui nėra sunkų ti
kėti. kad Visagalis Dievas 
teikiasi nužengti į žmo
gaus širdį numalšinti jo 
alkį ir’ troškulį, taip, kaip 
jam yra lengva tikėti, kač 
Dievas tarė žodį ir buvo 
viskas sutverta; kad Iši- 
kūnyjimo paslapty!' Die
vas nužengė į Šv. Panelės 
vščių ir tapo žmogumi, 
kad Jis kentėio ir už mus 
mirė, vėl prisikėlė ir už-

teiks Pats Dievas. Kristus' dinti. Laikas nuo laiko jų 
mus kviečia: “Ateikite vi-,bažnyčių nariai, užimanti 
si, kurie dirbate ir esate aukštas vietas, suėję vei- 
apsunkinti...” O juk daug das veidan klausia: “Ko- 
yra prakaituojančių, ap- dėl Roma?” 
sunkintų nuodėmėmis, pa- r - - 
skendusių pagundose, su- deg7ntisT ugnynal“ ką^ šil- 
painiotų ir suspaustų viso- do katalikų tikėjimą, ma- 
kmiš pageidimais, o Jiems tomai> turi daug įtakos... 
pagelbeti gali tik Dievas..^užkvietimas visiems: “Ar- 
Jų Jis laukia istiesęs ran- tinkites serganti prie Gy- 
kas... “Eikite jus visi prie dytojo _ Alkani ir ištroš.

KETURIOS DIENOS 
VIEŠO GARBINIMO

rnTfdn ' Artinkitės, “Nes tai yra sos maldos. O malda y a duona ką atėjo iš dan- 
sekla, ką atneša vaisius Ne kaio lūs tėvai r>ip-viii RntAlikni gaus- Kaip jus ievai,Dievui. KataiiKai^ melsis k j - manna įr mįrė. 
uz visą pasaulį, uz miliĮO- K| f 
nūs visų tautų, uz bedie- aJžinai” V. G. 
vius ir ištikimuosius. O y-! 
patingai Už friūsų šalį ir jo1 
žmones.

Nauda, beabejo, bus gau
si, nes Dievas pasakė: 
“Melsk, o apturėsi” o Die
vas nemeluoja.

Katalikų Bažnyčioj vi
suomet yra tamprus ryšys

Šaltyje pagonų amžiaus

i kę prie Gyvenimo Šaltinio, 
; beturčiai prie Dangaus 
[Karaliaus — nuliūdę prie 
| Suramintojo...”

Artinkitės, “Nes tai yra

PKEZ. F. D. ROOŠEVEL- 
TAS LINKI KONGRESUI 

GERŲ PASEKMIŲ

Rūgs. 23 d. Clevelandas 
širdingai priims Septinta
me Eucharistiniame Kon- 

,1 grėsė Šv. Tėvo pasiuntinį, 
j Eucharistijos Karaliui iš-

r - •

L

nęs visi pavargėliai ir ap- į Belieka tik prašyti malo- i 
sunkinti, o Aš jums pa-|nių užsilaikyti ir jau mūsų 
lengvinsiu”. Kiekvienas problemos išrištos. Susi- 
katalikas galės užklausti. jungę Šventos Komunijos 
savo sielos: “Kaip toli at-

WILLIAM J. CHSSHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

381 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephoae :
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

ryšiais ko mes negalėtu
me nuveikti; jeigu tik no
rėtume? Nes kaip Tamo
šius Kempietis sako, įbes 
turime sakramentą, “kuris 
yra sielos ir kūno sveika
ta, visokių dvasinių ligų 
vaistas, per kurį išsigydo- 
me nuo nuodėmių. Troški
mai tampa pažaboti, pa
geidimai pergalėti ir nu
malšinti, suteikia mums 
daugiau malonių, pradėta 
drąsa sustiprėja, patvirti
na tikėjimą, priduoda dau
giau vilties ir padidinaTelefonas: Plaža 1350.

JONIS GREBLIAUCKAS numyse mielaširdystę..
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Jjtįidotuvčse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

JĮuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

žengė į Dangų. Faktas, ;^arP tlh k{* priklauso prie kįimės jau visai arti.
kad Jis mums davė Pats Jos k^ ne. (ženklas vi- Tįkros Esybės tikėjimo 
Save kaipo neišsemiamą demonstraci jos susidomė-
maišą. kuris gydo mūsų!“ dideliame skaitinyje jos 1 jimas yra tikrai tautinis, 
sielą, ir kūną, yra vaistas j narnL kFie k^d S^’iNuo Mainė iki Californi- 
nuo visokių dvasinių nuo tolimų ^ietų ikiir galutinas uzgananada- ™;tai aaaa išgirsi KaaKaJtolinlų šiaures J. Valst. a- 
rymas Jo prižado: “Aš esu' tahkas perėjo j kokią nors 
suiumis nei; visas dienas”. I klt3 religiją. Yra atsitiki-
Tai yra Dievo žodis. To IF'į. į®* 3uiv.ovio
pakanka... | į ™kltl° ? raliaus Kristaus Katedro
KATALIKU TIKĖJIMO _ arua Illeaa8„- .... ..

i GRAŽUMAS , Priešingai į katalikų Ūkė-' sl^^a!^™kim-
Septintas Eucharistinis Jimą pereina kasdieną: zy- Karštais godžiais Prezi- 

Kongresas suves artimai ^ai, netikėliai, agnostikai, dentas F-D Rooseveltas 
nekataliką su kataliku ti-l visokie protestantai, k. t.,' . , E Clevelando dio. 
kėjimo majestotišku m u,Ibaptistai, presbyterionai,iCe2iios- Vysk j gchrembs: 
kur mūsų Išganytojas, po metodistai, ^episkopalai.„ | .<j.nkiu jr tvirtai tikiu 

kad Kongresas visokerio
pai pavyktų” Jis apgailes- 

”’.r --------- v ™--------- • 4. • ’ • tauja, kad negalėsęs pri-ligija ir moralybe syyruo-staiga ir is vardo (Siono būti asmeniškig ir priža.
u----- - — __ . - deio atsiusti Kongresai]

jestotiška demonstracija lingu budu per atsivertelj svįikininl dvasiški  jai ir 
darys įtaką į pašaliečius, žydą. Tų seserų svarbiau-; maldininkams.
O   ..... ............ ............ ............. .......... ............. ..... ......n j -------------

Tikros Esybės tikėjimo

teina žinios, kad būriai ke
liauja Clevelandan, Ohio 
melstis Eucharistijos Ka-

i katalikas, - visuomet ka^S
- arba niekas.

priedanga duonos rasis Keli Clevelando žydai žino, i 
Švenčiausiame Sakramen- kad Katalikų Bažnyčios 
te. O momente, kuomet re- Seserų tarpe yra žydų į-

_________ ______ v___ ’ ' ’w "
ja, be abejonės, tokia ma-'dukterys) įsteigta stebuk- d§-0 atsiųsti Kongresan 

__ jlinrm nuirtu nnr otcivArrph _ ....v _ . .

SMAGU MELSTIS

DALIS n.
!KA KONGRESAS REIKŠ

| “Kas stovėdamas prie 
ididelės ugnies”, klausia 
'.Tamošius Kempietis, “ne
jaustų nors truputį jos 
karščio? O Tu visuomet 
esi perpildytas šaltinis, vi
suomet deganti ugnis ir 
niekad neužgestanti...”

Nuo rūgs. 23 iki 26 Eu
charistinio Kongreso metu 
viso krikščioniško pasau
lio akys bus nukreiptos į 5

IŠ GEROS MALDAKNYGĖS 
“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 

Už LABAI NUPIGINTA KAINA 

“MALDŲ RINKINĖLIS" 
Kainos:

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

“PULKIM ANT KELIŲ”
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 
“DARBININKAS:’

366 Broadvvay, — — — Šo. Boston, Mass. |

u

- ŠV. TĖVAS SIUNČIA 
j KONGRESAN KIELIKĄ.
I Laike Eucha rištinio 
Kongreso dalyvaus Dvasi
nės Kardinolų Kolegijos 
svita, kprion yra priskir
tas ir Clevelandietis I 
Rev. Msgr. Joseph F.i 
Smith, Šv. Jono Katedros 
klebonas.

Minėtoj svitoj bus ir pri- 
vatis Šv. Tėvo Sekretorius 
J. D; Diego Venini, kuris 
perduos Popiežiaus kre
dencialus Kardinolui Ha- 
yes, o Šv. Tėvo Kieliką į' 
teiks Clevelando Vysku
pui. Šią brangią Šv. Tėvo 
dovaną (kieliką) vartos 
Kardinolas Legate iškil
mingose Pontifikalėse Mi
šiose atidarant Kongresą.

J V* G.

Š. m. rugp. 18 dienos 
“Sunday News” Brooklyn 
Section laidoje puslapy 
34B tilpo aštuontas apra
šymas, apie gyvenančias 
tautas Brooklyne. šį kartą 
Mark Sherwin aprašė lie
tuvius ir buvo patalpinta 
lietuvaičių Onos Vizgirdu- 
kės ir Elenos Paulavičiū
tės paveikslai atvaizduč- 
janti jas radio stotyj dai
nuojant lietuviškas dai
nas.

Rašinys užvardintas “Di- 
vided In Europe, Baltics 
United Here”.

“Tautiečiai trijų didelių 
Baltijos Valstybių — Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos, 
kurios skiriasi politiniais 
rubežiais Europoje — su
traukę tuos ryšius, sudaro 
Brooklyne vieną stipriau
sių svetur gimusių ben
druomenę, susidedančią iš 
su virš 50,000 asmenų.

Remiantis istorija ir pa
davimais, apie 700 metų 
prieš Kristų, giminingos 
padermės Indo - Europie
čių gentės apsigyveno ant 
3altijos jūrų kranto. Jos 
įeina į kiekvieną, galima 
sakyti, viešą užsiėmimą, 
prekybos ir profesijos dir
vą, teiikančią pragyveni
mą Brooklyne.

Nors amerikonizmas pa
braukė sūnus ir dukteris 
šių ateivių, bet jie dar pa
laiko savo bažnyčias, laik
raščius ir draugijas, suda
rydami tvirtą pagrindą dėl oruuKiyue. 
vienybės ir laisvės, dar! Latviai ir Estai apie 20,- 
gy venant jiems po Rusijos i 000 yra didžiai sugeriami 

' lietuvių bendruome nes, 
kadangi jų rasės turi daug 
panašumo.

Prie Baltijos jūrų, tarp 
Dvinos ir Vislos upių, kur 
jie buvo apsigyvenę, ap
saugoti neįžengiamų miš
kų ir neišbrendamų balų, 
jie per kelius šimtmečius 
ramiai gyveno. Jų kalba 
yra Lotynų, Graikų, Sans
krito ir Finų kalbų miši
nys. Jie turi panašią dai
lę, raštiją ir muziką. Tai 
yra ryšiai, kurie laiko tris 
tautas Brooklyne vieny
bėj. Vyrai dirba prie siu
vėjų, dirbtuvėse, geležies 
liejiklose ir nedidelis skai
čius jų vaikų pradeda tap
ti profesijonalais.

Nežiūrint didelio ameri- 
konėjimo, z lietuviai dar 
daug domisi savo tėvyne. 
Jų vienybė yra suskaldyta 
į tautiškus laisviečius, ti
kinčiuosius konservatyvus 
ir Romos Katalikų susi
vienijimą. Kiekviena dalis 
turi sdvo laikraštį, kuris 
spausdinamas Brooklyne 
ar Manhattan. Kadangi jų 
skirtumai yra labai žodi
niai, niekuomet nesigirdi 
vienų ant kitų užpuolimų.

Muzika yra didžiausias 
ryšys tarp šių trijų tautų. 
Tikybiniai ir tautiniai jau
smai yra išreiškiami dai
nomis: kaip “Lietuva Tė- 

. vyne Mūsų”, “Karvelėli”, 
“Kur Bakūžė Samanota”

mergių, liūdnai apsieinan
čių, jaunoji atsistoja prie 
altoriaus ir laukia jauno
jo. Užpakalyj vestuvių da
lyvių eina judviejų moti
nos.

Laike apeigų jaunoji 
privalo be pertraukos verk 
ti. Jeigu ji nesugeba tai 
daryti, yra barama abiejų 
motinų, dėl peržengimo 
svarbaus apeigų būdo. 
Jaunosios ašaros reiškia 
parodymą jaunajam, kokį 
didelį pasiaukojimą jį da
ranti dėl vienintelio vyro.

Pirmi lietuviai čia atke
liavo su Tadu Kosciuška, 
kuris, anot lietuvių, yra 
lietuvis, 1777 metais, Jie 
ilgainiui išnyko. Po jų kiti 
Baltijos žmonės tik 1868 
metais atkeliavo.

Apie 1775 metus Lietu
va, žinoma.kaipo Aestinia, 
Balta, Lettia ir Borussia, 
buvo Rusijos užimta.

Laike Carų valdymo lie
tuviams buvo uždrausta 
savo kalba kalbėti ir mels
tis. Kuoknet 1904 metais 
Lietuva atgavo savo tei
ses, kaip ir netiesioginiais 
Rusų Japonų karo vai
siais, daugelis tautiečių at
vyko į Ameriką čia savo 
kolonijas įsteigti.

Sulig . skaičiaus gauto 
surašinėjant, čia yra 800,- 
000 piliečių paeinančių iš 
lietuvių šiame krašte, iš 
kurių apie 30,000 randasi 
Brooklyne.

valdžia, prieš Caro nuver
timą.

Su bendruomenėmis Wil- 
liamsburghe, East New 
Yorke, Greenpoint ir Rich- 
mond Hills Baltijų grupės 
yra susibūrę į draugijas, 
kaip Lietuviai Studentai, 
Alumnai, Amerikos Lietu
vių Meno draugija, Šv. 
Jurgio par. choras ir Ope
retės choras.

Grįžtant atgal prie šven
čių ir apeigų senovės lai
kų, Baltijos tautos Brook
lyne, didžiuma krikščionys 
su mažu nuošimčiu žydų, 
užlaiko apeigas savo pro
tėvių.

Nepaprastose dienose 
rengiamos iškilmės: Kalė
dų vakare vienuolika ar 
trylika valgių gaminama 
ir padedama šiaudų po 
staltiese, atminimui Bet- 
lėjaus Kūdikėlio. Naujų 
Metų vakare žmonės apsi- 
rėdo spalvuotais drabu
žiais, dalijasi vynu ir py
ragėliais. Šv. Kazimiero 
dieną, 4 Kovo, yra užlaiko
ma atminimui valdovo ir 
lietuvių šv. globėjo.

Lietuvių maistas turi 
mažai saldumynų ir daug 
maistingų valgių. Bulvių 
“Baba” yra vienas iš mė
giamiausių. Šaltabarsčiai 
yra svarbus valgis, kuri 
dažnai gali rasti Baltijos 
valgių sąraše, bet už visą 
geriausiai yra zuikis, ku
ris gali ir labai gudrų vai-.ir “Marija, Marija”, 
gytoją apgauti. Šie vai- Jų atletikos veikimas y- 
giai, kuriuos lietuvės nu-,ra atliekamas centruose 
rodys, nepasižymi taip McCarren Park, Prospect 
daug savo sudėtingumu, Park ir Betsy Park, pažy- 
kaip būdu paruošimo. Ima mėtina ir jų pavasario 
kelias kartas, kol išmoks- šventės, kurios yra poki- 
ta gerai maišyti ir virti; liai, kuriuose kiekvienas, 
šiuos valgius, ir lietuvė nežiūrint amžiaus skirtu

mo, dėvi tautiškas spalvas 
ir, laike šių iškilmių, visos 
trys tautos parodo savo 
vieningumą Brooklyne, ne: 
atsižvelgiant į politines 
užtvaras Europoje”.

štai kaip Amerikonai 
aprašo Baltijos tautas sa
vo laikraščiuose. L.

f-

šiuos valgius, ir lietuvė 
moteris didžiuojasi tuo 
mokėjimu valgius sutaisy
ti.

Padėtis lietuviu moterių 
gal bus geriausiu paveiks
lu vestuvių apeigose, kur 
ji, vietoj būti linksma, yra 
nuliūdusi. Lydima dviejų 
jaunų vyrų ir sekama pa-

L1
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“Darbininko” Naudai Vakaras
Graži Drama Judamuose Paveiksluose

Šv. Agnietei nukerta 
galvą.

Bažnyčia Katakumbose
(Fabijola) 

Rengia LDS Centras padedant kuopoms
Šv. Sebastijonas 'sušau

domas vilyčiomis.

VAKARAI ĮVYKSTA ŠIOSE VIETOSE:

SEKMADIENĮ, SPALIŲ-OCT. 13, ŠV. PRANCIŠKAUS Par. LAWRENCE, Mass. 

PENKTADIENĮ, SPALIŲ-Oct. 18, NEKALTO PRS. PANELES ŠVČ* Cambtidge 

SEKMADIENĮ, SPALIŲ-Oct. 20, ŠV. ROKO PARAPIJOJ, BROCKTON, MASS. 

SEKMADIENĮ, SPALIŲ-Oct. 27, ŠV. PETRO P AR., SOUTH BOSTON, MASS. 

ĮŽANGA 25c., VAIKAMS 10c. M

ŠTAI KĄ RAŠO APIE ŠIUOS PAVEIKSLUS GERB. M1SIJONIERIUS KUN. 
AL. BUBLYS, M. I. C.

“Man pačiam teko matyti šie paveikslai. Stačiai žavėjai čia matai jaunikai
čius ir mergeles, vyrus ir moteris ginant savo tikėjimą, nebijant dėl. DIEVO, nei 
kančių, nei mirties! čia matai žavėjaučius reginius atvaizduojančius senovės 
krikščionių kančių ir kovų už tikėjimą! Čia matai tikrus dvasios milžinus!”

“Žiūrint Į jų didvyrišką ištvermę, norom-ne-norom pradedi atjausti, jog mū
sų pačių vargai, tai tik menkniekiai! Pasijunti tilc, kad kaškokia energija prade
da siUrbtis sielon, noras kovoti su piktu ir viltis nugalėti, kadangi DIEVAS pa
gelbsti kilniems siekiams! Ypač mūsų jaunimui šitokie paveikslai yra naudingi. 
Taigi ne vienas neapleiskite progos pamatyti šių paveikslų”.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
VIENUOLYNO RĖMĖJŲ 

SEIMAS i. . . . . . . .  '"'
8 kuopa, Chicago, Ui., au- ’ Skyrių ir 37 Draugijų 70 
ka $3.00; LRKSA^158 kp. J atstovai.

Per seimą viešoj aukų 
So- rinkliavoj suaukojo: po 

daliečių, Cleveland, Ohio, $2.00: A. Sutkaitė, A. 
auka $4;00; Šv. Ražan- Stankūnienė, O. Bartinin-

du, sveikino M. Sudeikie- S. S., Pittsburgh, Pa., 1 at- 
!nė iš šv. Kryžiaus parapi- stovas ir auka $5.00; So-

----------- i jos, Chicago su auka $10.-
Šv. Pranciškaus Seserų 00; Ketvirtas Skyrius, Ho- 

Vienuolyno Rėmėjų Ket- mestead, Pa., aukavo $3. 
virtasis Seimas prasidėjo 25. šeštas Skyrius iš f" 
sekmadienį, rugpiūčio 18 Kazimiero parapijos, Pgh, tead, 2 atstovės, auka $2.- 
d., 1935 m., r ~ ----- - *
mišiomis Seserų koplyčio- i Skyrius, Pittsburgh, Pa. burgh, 2 atstovės, -----
je, Pittsburgh, Pa. Mišias du atstovu ir auką $13.00; $5.00; SLRKA. 87 kuopos, 
laikė Gerb. svečias, kun.: Devintas Skyrius vieną at- N. S. Pittsburgh, Pa. $5.- 
J. Vaitkevičius, MIC. Jis stovą ir auką $10.00; Vie- 00; Labdarių Sąjungos 1 
taipgi pasakė begalo gražų nuoliktas Skyrius iš Pitts- kuopa, Chicago, III., 2 ats- * aauMuO1uvuv, 

i_ i_,_ ----- omn Lietu- nė, Zimnickas, P. Blazai-
1 r-CKi r ’ 4*< z-kvi:L* CJl-n irnunlm n

$3.- čiaus Dr-jos, S. S., aųka kienė; po $1.00: A. Kalvai- 
Švd$5.00ų Sodaliečių Honies-'tė, O. Vaznienė; A. Sikors- 

__ _________________ , -ghjtead, 2 atstovės, auka $2.- kis, M. Tumasonienė, O. 
10 valandą šv. Atsiuntė ' 6 atstovus; Al00; SodalieciųrN. S., Pitts- Ivinskienė, 
jseru konlvčio-1 Skyrius, Pittsburgh, Pa. burgh, 2 atstovės, auka A. Naujela

, E.š<Mileriene, 
A. Naujelaitė, S. Kučaitė; 
A. Barauskaitė, N. Zias, 
P. Leonas, P. Vaškevičius, 
P. Suvalkis, P. Bukauskas, 
Pakutinskienė, Sikorskie-

ir turiningą pamokslą. ’į burgh’o tris atstovus ir to vės, auką $5.00;
Iš koplyčios, atstovai ir auką • $5.00; Tretininkų vos Vyčių 36 kp., Brighton ;tienė, P. Stankauskas, L. 

svečiai suėio i* Seserų vai- Draugija, Pittsburh, Pa. S. Park, Chicago, III., auka Miller, A. Pockevičienė, R.
gyklą, kur buvo pagamin- 'S- aukąvo $5.00; Šv. Onos $3.00; Apašt. Maldos Dr- Kunikauskienė/O. Bulevi-^rašė 
ta skanūs pietūs.

Antrą valandą po pietų, 
visi susirinko į Vienuolyno 
auditoriją pošėdžia u t ų. 
Neatsilankius Centro Pir
mininkei, gerb. P. Marčiu- 
laitienei iš priežasties li
gos, vietą užėmė raštinin
kas, J. Bulevičius, pakvie
sdamas kun. J. Skripkų at
kalbėti maldą.

Prezidiumą sudarė šie: 
Pirmininkė J. Pukelienė iš 
Chicagos; Vice-Pirm. A. 
Naujalaitė, Šv. Kaz. para- -p{Jįa pa. "$10.00: Tretinin- 
pijos, Pittsburgh; Rasti-j 1
ninkė S. Kučaitė, Amster- 
dam, N. Y., Rast. Pagelbi- 
ninkė A. Barauskaitė, Ho
mestead, Pa. Mandatu ir 
rezoliucijų komisija: Ona 
Ivinskaitė iš Chicagos; M. 
Tumasonienė, Homestead, 
Pa., E, Millerienė, • Esplen, 
Pgh, Pa.

Pirm. J. Pukelienė pa
sveikino susirinkusius ats
tovus, pakviesdama kun. 
J. Vaitkevičių pasakyti 
kelis žodžius delegatams. 
Jis gyrė lietuvių katalikų 
rėmėjų veikimą ir Šv. 
Pranciškaus Vienuoly n o 
Seserų tikslus, pabrėžda

I Panų ir Moterų Draugija j ja, Detroit, Mich 
j iš Bridgeport’o aukavo $5. į $5.00.
130; Sodalietės iš Amster-' — ... . — .

ti ir neleisti pardavinėti 
mėsos nei skerdykloms nei 
taip vadinamiems sandė
liams, kurie mėsą parduo
da krautuvėms bei buce- 
riams.

Kaip laikraščiuose buvo 
pranešta, tokis streikas 
pirmiausiai prasidėjo Det- 
roit’e, Michįgan valstybė
je. Iš Detroit’o Shenan- 
doah’e atvykusios moterys 
panašų streiką pradėjo or
ganizuoti ir mūsų mieste* 
,lyje ir apylinkėse.

Vietinis laikraštis tai 
minčiai entuziastiškai pri
tarė, net ir editorialą pa-

auka čienė, R. Kaselionienė, M. 
Vatanauskienė, M. Radi- 
čauskaitė, F. Palukienė, C.ou, ouuaueies is Amster-. Trpfįninku Dr-ia 1N-,Y- aukavo $5.00.;| į Aleli $3gįj0 “ tOnaitis 'Onaitienė, Sūdei

— A.-—-—1--- i — - ------------- . 7 . ” > IriK'Hn Viri/-! niilrn cmTretininkų Draugija, Kin- 
gston, Pa., per kun. Al. 
Bublį, MIC. aukavo $20.00; 
Šv. Marijos Magdalenos 
Draugija iš Philadelphia, 
Pa. aukavo $15.00; Šv. O- 
nos Draugija, Philadel
phia, Pa. $10.00; Šv. Ra- 
žančiaus Draugija, Phila
delphia, Pa. $10.00; Treti- 

1 ninku Draugija, Philadel- 
Ikų Draugija, liomestead, 
Pa. du atstovu ir $5.00; A- 
pašt. Maldos Dr-ja, Chica- 
go, vieną atstovą ir auka
vo $5.00; Sodalicija iš 
Brighton Park, Chicago, 
vieną atstovą ir aukavo 
$5.00; Moterų Sąjungos 20 
kuopa, Chicago, $2.00; Mo
terų Sąjungos 34 kuopa, 
Homestead, 4 atstoves; 
Moterų Sąjungos 21 kuo
pa, Chicago, du atstovu ir 
aukavo $3.00; Tretininkų 
Dr-ja, Homestead, 2 atsto
vu ir auką $5.00; šv. Ra- 
žančiaus Draugija, Duque- 
sne, Pa. 3 atstoves; V. Jez. 
Altoriaus Dr-ja, Homes-

Elzbietos Dr-ja, Hartford, 
Conn., auka $5.00; Šv. Juo
zapo Dr-ja, Homestead, 
Pa., 1 atstovas, auka $1.- 
00; Mpterų Sąjungos 23 
kuopa, $5.00.

Sveikino M. Ambotienė 
su auka $10.00; A. Sebels- 
kienė, $5.00; J. Pukelienė, 
$5.00; laišku, V. Gečienė, 
$5.00; A. Kątajiskai, $5.00;

kienė. Viso Seime aukų su
rinkta $416.00.

Sekantiems metams Cen
tro Valdybon išrinkti: Dv. 
Vadas, Kun. J. Skripkus; 
Pirmininkė, E. Millertenė, 
Vice-Pirm. ponia Gray; 
antra Vice-Pirm. J. Puke- 
lienė; Raštininkė, Sesuo 
M. Paul ir A. Barauskaitė; 
Iždininkė, Motina M. Atei

B. Ogehtai $5.00; .6. Vaz- za ir O. Bartininkienė; Iž- 
nienė, $5.00* P. Martinai-|do Globėjos, M. Tumaso- 
tis, $5.00; M. Rak^enė, $5. nienė, C. Onaičiutė, A. 
00; J. Cray, $5.00/0. Anų- Naujelaitė, C. Onaitis.
tis, $5.00; M. Raksi* 
00; .T Cray $5 (
zaitis, $2.50; A.’Paskevi- 
čienė, $4.00.

Seimas baigtas per pirm.
J. Pukeliene 6 vai. vakare.

Protokolas jjerįito Seimo Maldą atkalbėjo' Motina 
tapo perskaitytas ir priim- M. Aloiza. Po sesijų Sesu- 
tas. Centro Valdybos Iždi
ninkė, Motina' M. Dovydą 
išdavė finansinį raportą: 
Centro Valdyba, $572.03.

tės užkvietė visus atstovus 
ir Svečius į iškilmingą va
karienę. Seimo dienos į- 
spūdžiai baigėsi Seselių

mas reikalą įtraukti kuo- tead, 2 atstovu ir auką $1.- 
■ daugiausiai pasaulionių į: 00; Šv. Uršulės Dr-ja, Įlo

tą kilnų darbą. | mestead, 6 atstovai ir au-
Toliau sekė Rėmėjų Sky-|ka $2.00; Šv. Ražančiaus 

rių ir Draugijų sveikini-' Dr-ia, Pittsburgh, Pa., 2 mai: P1---- j* -i--—*----- - - - - - .. „
vardu sveikino Vice - Pir
mininkė iš Chicagos, p-nia 
A. Sebelskienė ir p-nia M. 
Ambotienė iš Šv. Jurgio 
parapijos, Chicago; Ant
rojo skyriaus vardu svei
kino O. Ivinskaitė su auka 
$37.35, iš Nekalto Prasi-

Pirmojo^ skyriaus , atstovai ir auka $1.00; šv. 
” Andriejaus Dr-ja, S. S., 1 

atstovas; Lietuvos Vyčių 
11 kuopa, Homestead, 2 
atstovai ir auka $2.00. LR- 
KSA. 172 kuopa, Pitts
burgh, 2 atstovai ir auka' 
$2.00; Labdarių Sąjungos

Pittsburgh; firmas Sky- paruošta gardžia vakarie. 
rius, Chicago/ $365.54; An-! he. Našlaitė,
tras Skyrius J Chicago; 186. • 
89; Trečias JBkyrius Chica
go, $280.00; Ketvirtas 
Skyrius $111.00, Homes
tead; Penktas Skyrius, Es- 
plen, $15.30; šeštas Sky
rius,. S. S. J Pittsburgh, $58. 
80; Septintas Skyrius 
$228.00 ^Hartford, Cdnn., 
Aštuntai Skyrius, Detroit, 
Mich. $630.66; Devintas 
Skyrius, Kęnosha, Wis., 
$2u.00. Dvyliktas Skyrius, 
Amstėrdam, $47.00; . Viso 
$2.521.42.

Toliau sekė Mandatų Ko
misijos Raportas, kurį pa
žymėjo kad dalyvauja iš 9 
šv. i Pranciškaus Rėmėjų

SHENANDOAH, PA.
STREIKAS PRIEŠ MĖSOS 

KAINAS
Pereitą savaitę, rUgp. m., 

27 d., mūsų miestelyje ir 
apylinkėse, prasidėjo sa
votiškos rūšies streiko of- 
ganizavįmas. Moters pra
dėjo organizuotis protes
tuoti ir boikotuoti mėsi
ninkus. Toliauš tas organi
zavimas išsivystė į orga
nizavimą moterų pikietuo-

1, šeštadieny, moterys jau 
buvo taip susiorganizavu
sios, kad būriais ėjo per 
krautuves perspėda mos 
savininkus, kad niekam 
neparduotų mėsos. Jei su
tikdavo žmogų mėsą ne
šant, atimdavo, išmesdavo 
iš rankų • ir sumindavo. 
Nuvykusios į Swift & Co., 
Armour & Co., sandėlius ir 
Abbatoir skerdyklą, nelei
do kompanijoms mėsos iš
vežioti. Kur buvo bando
ma mėsą išvežti arba per
traukti, streikieriai akme
nimis daužė vežimus.

Visiems yra aišku, kad 
mėsos kainos buvo nežmo
niškai pakilę, bet spaudo
je, pirmoje mėsos .streikų 
dienoje, jau buvo paskelb
ta, kad mėsų kainos nu
mažintos.

Prie pikietuojančių mo
terų kai kur prisidėjo ir 
vyrai, vien kaip žiūrovai, 
pamatyti kas dedasi, kili 
gelbėjo • streikuojančioms. 
Penktadienio naktį, pi*ie 
Swift ir Armour kompani
jų ir Abbatoir skerdyklos 
stovėjo moterys ir vyrai, 
kad neleidus nakčia mėsos 
išvežti. Kad naktį greičiau 
praleidus, keletą bonkučių 
ten buvo matyti, ir nevie
nas buvo gerai išsitraukęs, 
šeštadienio rytą> atvyko 
valstybinė policija ir kada 
pasodino vieną moterį ka
lėjimam kitos tuojaUs pa
kriko.

Pažymėtina, kad tame 
streike dalyvavo didžiuma 
lietuvės moterys, ir vadai 
veik visos lietuvės. Prie 
lietuvių prisidėjo kai ku-

rios iš lenkų, slavokų ir 
rusų. Nei airių, nei pro
testantų moterų jų tatpe 
nesirado.

Pažymėtina taip gi, kad 
pikietuojančios moterys 
stovėjo veik išimtinai prie 
lietuvių krautuvini n k ų. 
Kodėl tik savo tautos biz
nierius išrinko pikietuoti, 
nesuprantama.

Galimas daiktas, kad ir 
šitas, nors ir pilnai nepa- 

I sisekęs, bandymas, gali 
duoti šiek tiek gerų pasek
mių, nes mūsų kainos jau 
pradėjo pulti žemyn. Daug 
daugiau gero būtų pelny
ta, jeigu streikas būtų iš
mintingai ir tvarkingai ve
damas, ir kad būtų prie 
to streiko prisidėjusios 

| rimtesnės moterys, kurios 
būtų pajėgę išmintingai 
vadovauti.

Buvo bandyta organizuo
ti moteris kituose miestuo
se. Iš Shenandoah’o į ki
tus miestus gan daug mo
terių nuvyko automobi
liais ir trokais, pakalbinti 
kitų miestų moteris prie jų 
prisidėti. Šis jų bandymas 
nepasisekė. Iš Shenandoah 
žmonės nuvyksta į arti
mus miestus ir ten nusi
perka sau reikalingų val
giui daiktų.

Iš šalies žiūrint, atrodo, 
kad tą streiką vedė ne tik 
dėl numušimo mėsos kai
nų, bet turi ir kitą tikslą. 
Atrodo, kad užkulisinis 
tikslas yra tai politinis, 
kad diskredituoti dabarti
nę demokratų administra
ciją. Juk kas nors tą strei
ką organizuoja ir finan
suoja. Kas nors atmoka 
lėšas tų moterų iš Detroi
to, ne tik pragyvenimui, 
bet atmoka ir kelionių lė

šas. Pasakojama, kad vie
tinės organizatorės ir va
dovės yra apmokomos. Kyj 
la klausimas, iš kur tie pi
nigai, nes savo Susirinki
muose nei kolektų neren
ka, nei mokesčių reikalau
ja. Galimas daiktas, kad 
kaip žmonės kalba, kad y- t 
ra respublikonų partijos 
savo rūšies politinis judė
jimas, kad artinantis rin
kimams gautų daugiau 
balsų. Moterų vadų tarpėt ’ 
ypatingai lietuvių moterų, 
kurias pažįstu, tai visos 
respublikonų darbuotojos 
rinkimų metu.

Nerimtas tai buvo mote
rų žingsnis kai užpuldinė
jo atskirus mėsininkus. 
Daugiau gal būtų atsiekę, 
kad būtų organizavę visas 
moteris nepirkti mėsos, o 
ne daužyti langus ir mėsi
ninkų trokus; nes krautu
vininkai visai nekalti, kad 
mėsos kainos nežmoniškai 
pakilo. Tame daugiausia 
kalti gal būtų skerdyklos, 
gyvulių augintojai ir da
bartinės ūkininkų associar 
cijos valdybos nariai.

Gaila, kad toks kilnus 
sumanymas buvo tokioms 
negabioms rankoms pave
stas. Toks sumanymas 
tvarkingai vedamas visuo
se valstybėse galėtų suma
žinti mėsų kainas kaip bu
vo seniau.

Dabargi, nieko gero iš to. 
neišėjo ir neišeis. Vieti
niai žmonės išvažiuoja iš 
miesto ir sau nusiperka; 
mėsos. Taip tik vietiniai: 
biznieriai nuostolį paneša..

Sumaningesni žmonės vi-; 
sai prie šito streiko riepri-! 
sidėda; ir pamatę kaip* 
streikas vedamas, niekas; 
jų negali kaltinti. ;A 

“Shenandoah’rietis”ė , __ t
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Parašė P. JURGfiLA
TURINYS: Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldi
no miško paslaptis. Žygio at
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi
rėno nuopelnai aviacijai ir mū
są tautai. Poezija apie LITU
ANIKĄ? Skridimo rėmėjai ir 
rSm. komitetai.
884 pusi, iu 86 paveikslais; J 
tvirti viršeliai. KAINA $1.60, > 

siunčiant paštu 1.65. >

Rdkątetjkite:

DARBININKAS g 
366 W. Broadway, | 
So; Boston, Mass. S
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k »- • .
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Rytinių Valstybių Žinios
MARIANAPOUS

_ Rugsėjo 5 d. Marianapo- 
jio kolegijoj pradėtas mok
slo metas iškilmingomis 
pamaldomis, šv. Mišias 
laikė kolegijos rektorius 
jfei. dr. J. Navickas; jam 
asistavo kun. A. švedas 
dijakonu, kun. dr. J. Pau- 
IlUkonis subdijakonu ir 
lĮun. J. Vaškevičius cere
monijų vedėju; jiems pa
gelbėjo studentai. Iškil
niems pritaikintą pamoks
lu pasakė kun. K. Urbona
vičius. Iškilmėse dalyvavo 
Visi profesoriai ir sfr^en- 
tai.
S Šiais mokslo metais įvy- 
įo žymių atmainų profe
sorių tarpe. Kun. A. Mor
kūnas paskirtas profeso- 
tįum į seminariją, Hinsda- 
lė, III.; ponas J. Varnaitis 
išvyko aukštesnių studijų. 
Jjaųjais profesoriais pa
kviesti sekantieji asme
nys: kun. J. Vosylius, kun. 
Ą. Švedas, kun. V. Čižaus- 
Jįas, dr. R. Rimavičius ir 
p. J. Ritskevičius. Visi 
trys kunigai yra Marijo
nai, savo aukštuosius mo
kslus baigė Romoje. Dr, 
Rimavičius, kilęs iš New 
Ilaven, Conn., gimnazijos 
mokslus išėjo Marijampo- 

■ lėj, aukštuosius Yale uni- 
'yersitete, gaudamas ma
gistro laipsnį ir Princeton

tai studentų skaičius šiais 
metais nežymiai didesnis 
už pereitus metus.

giausias, nes padarėme ar
ti devynių šimtų gryno 
pelno. Gerbiamieji water- 
buriečiai ir waterburietės’ 
Jūs parodėte kaip reikia 
remti savo parapiją ir jos 
visus parengimus. Daryki
me tai visuomet. Oras bu

Latvynas pabėgo ir per 
nžhmnic mafnc aloncitHai .

Labor Day kolegijos 
parke įvyko piknikas. Jį 
suruošė Worcester ir Bos
ton rėmėjai. Gaila, kad lie
tus sutrukdė didesniam .vo kuogražiausias ir visų 
pikniko pasisekimui. Kun. • ūpas pakilęs. Tai buvo tik-
Direktorius reiškia savo ras parapijinis ^nusistaty- 
padėką kaip rengėjams mas. Lai Dievas jums at- 
taip ir svečiams už atvy-' lygina šimteriopai! 
kimą į pikniką ir tuomij -------------
parėmimą mūsų kolegi-. KUNIGĄ DAKTARĄ 
jos. S. Grafas | BISKĮ, MIC. PAGERBTI

VAKARĖLIS
WATERBURY, CONN

PASKUTINYSIS PARA-!trumP^ laiką buvo mūši) 
__________________- ~ narnnnmo rwr nnr ra

0 Nors kunigas Biskis tik

aštuonis metus slapstėsi. 
Bet štai Latvyno žmona 
prisipažino, kad jos vyras 
tai padaręs dėl tūkstančio 
dolerių, kuriuos davus 
Gražienė.

Latvyną pagavo Kalifor
nijoje. Waterburis laimin
gas gražiu skaičiumi lietu
vių, bet tarpe jų, matyti 
yra visokių, dorų ir moky
tų ir net kriminalistų. Lie
tuviai, švieskimės ir ženg- 
kime pirmyn doros ir mo
kslo kultūros keliais!

MOKYKLA NEBUS 
ATIDARYTA

i! 
i! 
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WATERBURY SAVINGS BANK
VVATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

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

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

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS ?!

PUOŠ PIKNIKAS
Aną sekmadienį įvyko 

paskutinysis Šv. Juozapo 
parapijos piknikas Union 
City, lietuvių darže. Su
važiavo labai gausus bū
rys apie 1,500 lietuvių. Vi
si bei visos turėjo “extra 
good time”. Buvo žmonių 
net iš Illinois, Ohio ir .Wa- 
terbury’o apylinkių kaip 
tai Hartford, New Haven. 
Ansonia ir kitur. Buvo 
sporto įvairumai kaip tai 
kumštynės, lenktynės. O- 
na Katkauskaitė, gairsi 
hartfordietė radio daini
ninkė dainavo, o mūsų pa
rapijos choras sudainavo, 
vadovaujant gerb. prof. 
Aleksiui. Grojo Norberto

universitete gauda m a s ’ Aleksio Young Melodians 
daktaro laipsnį porą metų Radio orkestras.
dėstė lietuvių kalbą Var- Miesto mayoras ir leite- 
šuvos universitete, įlenki- nantas gubernatorius Fr. 
joj. Ponas J. Rickevičius, Hayes tą-dieną buvo buvo 
kilęs iš Plymouth, Pa., labai užsiėmęs ir negalė- 
baigė Emmetsburg, Md.,.jo dalyvauti. Dalyvavo 
kolegiją vėliau baigęs auk- daug biznierių ir profesi- 
štuosius mokslus, įsigvda- j jonalų. Klebono kunigo J. 
Uaas prigimties mokslo'J. Valantiejaus pareigas 
magistro laipsnį. j einantis kun.. Gradeckas
; Šįmet, kaip ir pernai, ir komisija norėtų širdin- 
atvyko nemaža naujų stu- gai padėkoti už širdingą 
dentų. Viso naujų studen-' paramą, aukas ir visiems 
tų yra 32. Kadangi perei-| darbininkams ir darbuoto- 

’ tą pavasarį Marianapolio! jams ir visiems kitiems už 
high school baigė 21 stu-Į gausų atsilankymą. Pikni- 
člentas ir junior college 9,'kas buvo kuopasekmin-

parapijoje, bet per tą 
truippą laiką jisai įsigyjo 
daug prietelių. Aną vaka
rą Marijos Vaikeliai jam 
surengė gražų ir linksmą 
vakarėlį. Tai buvo surpri- 
zas. Dalyvavo apie 50 as
menų. Jam įteikė gražias 
dovanėles kaip tai plunks
ną ir piniginį krepšį. Buvo 
skanių valgių ir gėrimų. 
Sveikiname kunigą Biskį 
ir džiaugiamės kartu su 
juo, bet liūdime irgi, nes 
jisai jau mus apleidžia ir 
važiuoja į Marian Hills, 
lietuvių seminarijon, Chi- 
cagon. Mes linkime jam 
geriausio pasisekimo. Lie
tuviai waterburiečiai bus 
jam dėkingi už jo visus 
patarnavimus.

SUGAVO LIETUVĮ, KU
RIS KALTINAMAS 
ŽMOGŽUDYSTĖJE

Šiomis dienomis Water- 
bury’o laikraščiuose skai
tome žinias, detektyvai 
suėmė lietuvį Latvyną, ku
ris buvo nužudęs Stanis
lovą Gružą astuoni metai 
atgal ir jo lavoną įmetęs į 
pelkes netoli Highland A- 
venue arti St. Margaret’s 
School. Lietuvis leitenan
tas detektyvų, Matas Ba
landa atrado lavoną, bet

Šiomis dienomis gavome 
laiškutį nuo Waterbury 
Board of Health ir Board 
of Education, kad neati
darytume parapijinės mo
kyklos. Visos mokyklos 
gavo panašias žinias iš 
priežasties “Infantile Pa- 
ralysis”, kuris vėl siau
čia Amerikoje.

Conn. Valstybė yra tuo- 
mi laiminga, kad čia nėra 
audrų, žemės drebėjimų, 
bet užtat laiks nuo laiko 
puola ligos. Lietuviai sau
gokimės tos ligps. Ypatin
gai vaikučiai, kurie neturi 
14 metų yra dideliame pa
vojuje. Kas reikia daryti, 
kad jie apsisaugotų? Tėve
liai ir Auklėtojai pagelbė
kime savo vaikučiams. Te
gul jie neina maudytis, y- 
patingai į Chase Park; te
gul neina perdaug su ki
tais vaikais, ypatingai ne
pažįstamais ir tegul gerai 
vargo ir gauna daug ilsė
ti. Jeigu tai'darysime, tai 
nebus mūsų* kaltė jeigu 
vaikutis pagaus tą baisią 
ligą, bet Dievo Valia.

Mokyklą atidarysime ga
vę žinią iš miesto.

APSIVEDĖ

Darbo Dienos šventėje 
mūsų bažnyčioje apsivedė

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?

3 metai išsimokejimųi

Tel. Hig. 6502Tel. Hig. 6502

Pranešimas
Mes pataisysime Tamstų namus 

BIRD FINANCE PLANU Išsimo
kant po $12.00 į menesį. Duodama

Apdengkite 
Stogus

BIRD
NeponsET 

PRODUCTS Apmuškite 
Sienas

BAY STATE LUMBER CO
136 Southampton ir Cummings Št.

(Arti Andrew Sųuare)

Boston, Mass.

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.
793-797 Bank St.

rys porelės. Masone su ; 
Dauniūte, Butkus su Bal- 1 
iraičiūte, Tracey su Ma- i 
čiulyte. Linkime visoms 1 
trims porelėms laimin- j 
giausio sugyvenimo. Gaila | 
iš dalies, kad daug lietu- < 
vių ypatingai lietuvaičių 1 
apsiveda su svetimtau
čiais. Daug maloniau ma
tyti lietuvius apsivedant 
su lietuviais. Lietuviams 
su lietuviais yra lengviau 
sugyventi, negu su svetim
taučiais, kurių kalba, pa- < 
pročiai ir tt. skiriasi. Į i

Štai dvi porelės lietuvai- 1 
tės su svetimtaučiais kiek 
laiko atgal apsivedė ir jau 
nesugyvena. Gaila, bet ne- : 
gali kaltinti mūsų, nes i 
mes kalėme ir kalsime, 
kad geriau su savaisiais i 
apsivesti. Kiti ir kitos man 
primetė, kad aš senos ma
dos ir turėčiau grįžti ir ap
sigyventi Lietuypj^ nes 
čia AnSerika. Bet bran
gios lietuvaitės! Niekas 
nedraudžia ir aš linkiu 
jums ir jūsų vyrams visa 
gera, nes tai nėra prieš 
Dievo Valią ir įstatymus 
apsivesti su svetimtau
čiai, bet “you owe your- 
selves all the licit hap- 
piness possible” ir savo 
vaikeliams. Jeigu skaito
me ar girdime nuo kitų lie
tuvaičių, kurios man ne- 
sykį sakė, Tėveli, aš pa
kliuvau, bet nors įspėk ki
tas lietuvaites, kad apsi
vestų su savaisiais. Anot 
jos ir kitų panašių su ku
riomis man teko kąlbėti, 
lietuviai vaikinai netingi 
dirbti ir be darbo ilgai bū
ti negali, o svetimtaučiai 
kartais nori tik tam tikrą 
darbą dirbti... žemesnio 
darbo neims. Taigi aš ir 
įspėju prie kiekvienos pro
gos lietuvaites, kad pas
kui negalėtų primesti, kad 
niekas jonip nesakė. Nepy
kite jeigu aš tokius nema
lonius dalykus rašau vie
šai, nes “arųounce of pre- 
vention ir v/orth a ton of 
eure”. Kartais tokios po
relės labai gražiai sugyve
na beabejo, bpt visgi sun
ku abiejų tėveliams daž
niau sueiti, nes kalbos ki
toniškos, papročiai ir tt. I 
“The more yauMiave in co- j 
mmon the better chance 
you have for mutual mar- 
ried hapniness”. į

Net dabartinis Vyskupas 
McAuliffe man į pasakė, 
kad jis sauna daug skun
dų nuo lietuvaičiiA kurios 
yra ištekėjusios su italais 
ir kitais. Jis sakė, ^ad lie
tuvaitės ir lietuviahsu ai
riais tai dar kiek geriau 
sugyvena, bet patysviriai 
su italais ar kitais nelabai 
gali sugyventi. Mes kalba
me iš prityrimo ir ką esa
me girdėję nuo pačių lietu
vaičių. \\

Taigi lietuvaitės, ateitį-

je apsipažinkite. Kai lietu
vis su lietuvaite apsiveda, 
man atrodo, kad vis leng
viau jiems sugyventi... vis
gi mes skundų nuo tokių 
porelių kaip ir visai negir
dime. Linkiu visoms pore
lėms gražiausio sugyveni
mo ir laimės.

LIETUVAITĖ PRIĖMĖ 
VISUS APŽADUS

Šiomis dienomis švento
sios Dvasios Draugijos Se
suo vienuolė lietuvaitė j 
Galgočiūtė, Sister Herme- 
nie priėmė visus ir pasku
tiniuosius apžadus. Linki
me Seselei laimingiausio 
gyvenimo Kristaus vyny- 
ne. Ji moko vaikučius mū
sų mokykloje kartu su Sis
ter Joseph, lietuvaite.

lakutą Padėkos Dienai. 
Mes laukiame kunigo Va- 
lantiejaus sugrįžtant, ir aš 
nežinau geresnio būdo jį 
namon paršaukti, kaip tik 
viešai spaudoj pranešti, 
kad jo bowling alleys ati
daryti ir “funiškai” atro
do, kad jo nėra su mumis 
kokių 60 “strinksų” iš
mušti. Matas Balanda, lei
tenantas Waterbury’o de
tektyvų turėjo pribūti, bet 
manau, kad tasai Gružo į- 
tariamas žudikas davė jam 
nemažai “trubelio” ir jisai 
negalėjo savo žodžio ištę- 
sėti ir savo senus partne
rius, kun. Kripą ir dakta
rą Aukštikalnį “subytyti”.

Girdėjau, kad šįmet bus 
bowleriy metai. Jau teko 
girdėti, kad bowlys daug 
lygų kaip tai: L. I. P. (ku
rie gal turės dvi lygas)', 
Lietuvos Vyčiai, Studentai 
ir Profesionalai, Mt. Car
inei (italų parapija) ir 
daug kitų.

Man teko girdėti, kad šį
met (kadangi kiti metai 
skaitosi pribėgamaisiais 
metais arba angliškai 
“Leap Year”) tai mergi
nos, ypatingai dės visas 
pastangas • parodyti vy
rams, kad jos gali bowlyti 
neblogiau už vyrus.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimų - plovimo 
darbus

METINĖ NAŠLAIČIAMS 
“TAG DAY”

o Rugsėjo 14, šeštadienį, 
įvyks metinė lietuvių naš
laičių “Tag Day”. Toje die
noje kaip kasmet bus vie
ša rinkliava Waterburyje. 
Prąšome visų lietuvių 
remti ir dalyvauti. Turime 
iki 20 našlaičių, o našlai
čių rėmimas buvo visuo
met arčiausias darbas 
Viešpaties Jėzaus Širdžiai. 
Stengkitės visi ir visos au
koti ir jeigu galite per stu- 
bas ir gatves rinkti aukas. 
Mūsų miesto mayoras Fr. 
Hayes, skyrė mums tam 
tikrą dieną, kurioje mes 
galėtume viešą rinkliavą 
daryti. Tai pasinaudokime 
jojo gerumu ir padaryki
me tą dieną kuopasekmin- 
giausia. Kartais svetim
taučių aukos didesnės ir 
jie stebisi kodėl tiktai mū
sų mokyklos vaikučiai da
ro rinkliavas., kodėl, klau
sia, senesnieji neina kartu 
su vaikučiai ?« Šįmet neat- 
silikime ir jeigu Jėzus ga
lėjo našlaičių pasigailėti, 
tai kodėl mes visi ir visos 
negalėtume nors vieną sy
kį į metus jiems viešai pa
sidarbuoti.

ATSIDARĖ ST. JO- 
SEPH’S BOWLING 

ALLEYS

Pereitą šeštadienio va
karą oficialiai atsidarė 
1935-6 metams Šv. Juoza
po par. Bowling Alleys. 
Matėsi nemažai bowlinin- 
kų, kurių tarpe pasižymė
jo du iš seniausių bovvli- 
ninkų, Dr. Aukštikalnis ir 
kun. Kripas. Jiedu pliekė 
tas alleys iki vidunakčio. 
Daktaras Aukštikalnis tą 
vakarą išsitarė kažkaip, 
bet kun. Kripas, negalėda
mas girdėti, nes jo muzika 
garsiai ėjo, įmušė 134. O 
bovvling alleys vedėjas Jo
nas Kairis Žadėjo jam kati

ISTEIGTA 1903 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 321

Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476 Main St.,

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prigiruošes patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai jgaliojimal, ra8tnl. Pardavinū- 
jaml lietuviški laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
483 Park St., Hartford, Conn.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNTUOTAS

GRABORIUS
660 Grand Street.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtų* dvi koplyčioa duo
damo* mylimiem* pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip
kite pmt mus. Patarnavimas yra 
ultikrintii* ir ui prieinam* kain*.
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