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MALONES
Kaunas — Teko patirti, 

kad Tautos šventės proga 
tarp kitų malonės prašy
mus Resp. Prezidentui pa
davę prof. Voldemaras ir 
buv. “Tautos Balso” red. 
Karutis.
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Vyskupas Ketteleris 
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EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

ŠV. TĖVAS TROKŠTA 
TAIKOS VOKIETIJOJE

BEDARBIŲ SURAŠYMO 
KLAUSIMU TARIASI SU 
DARBININKŲ VADAIS

Washington, D. C. — J. 
D. Biggers, prez. Roose
velt paskirtas viršininkas 
surašymui bedarbių Jung. 
Valstybėse, kreipėsi pas 
Wm. Green, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninką ir John L. Lewis, 
CIO pirmininką, prašyda
mas jų kooperacijos tame 
darbe. Jis kviečia darbi
ninkų vadus aptart, kaip 
būti; galima sėkmingiau 
surašyti bedarbius.

Bedarbių surašvmo ve
dėjas nori, kad iki gruo
džio 1 d. būtų išsiuntinė
tos bedarbiu registravimo 
kortelės j 31,000,000 na
mų. Jas išnešios pašto 
darbininkai.

Castel Gandolfo — Šv. 
Tėvas, Popiežius Pijus 
XI, priėmęs 60 vokiečių 
pilgrimų audiencijon, pa
reiškė, kad Katalikybė y- I 
ra stipriausia priemonė 
kovoje prieš bolševizmą. 
Nors Šv. Tėvas neminėjo 
nei Mussolini, nei Hitlerio 
vardų, bet spėjama,, kad ( 
jis kalbėjo apie katalikv- i 
bę Vokietijoje, kur naciai, 
persekioja katalikus. Šv.' 
Tėvas trokšta, kad Vokie
tijos naciai sustotų perse
kioję katalikus, ir kad 
ten būtu pagerbtas Kata- Į 
likų Bažnyčios autorite
tas.

ETHIOPIJOS SUKILĖ
LIAI ŽUDO ITALUS
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10 Kauno orientališki vaizdai.

KIEK UŽDIRBA PADIE
NIAI DARBININKAI

Centr. Statistikos Biuro 
surinktomis žiniomis, šie
met rugpiūčio 1 d. visoje 
Lietuvoje padienių žemės 
ūkio darbininkų vidutinis 
atlyginimas buvo: duo
dant maistą, vyro —2,95 
(1936 m. tuo pat laiku tik 
2,60) Lt; moters — 2,25 
(1936 m. — 2) Lt, o be 
maisto wro — 3,95 (1936 
m. — 3,60) Lt, moters — 
3.05 (1936 m. — 2.65) Lt. 
Tuo būdu ir žemės ūkio 
darbininkų šiemet yra di
desnis atlyginimas už dar
bo dieną.

Djibouti, Prancūzijos So- 
maliland, Rūgs. 26 d. — j 
Šiaurinėje Ethiopi joje 
dar nėra taikos. Ethiopie- 
čiai dažnai užpuola italus 
ir juos be pasigailėjimo1 
žudo. Pranešama, kad Ma
kale, Adowoj ir Axoume 
Ethiopijos likusieji ;— 
ventojai, gerai organizuo- Į
ti, užpuolė Italijos karei
vius ir civilius žmonės ir 
visus išpiovė. Keli šimtai 
italų žuvo tose skerdynė
se. Kiti ethiopiečiai sukilo 
Tigre provincijoj. Taigi 
Italija turi daug vargo ir 
darbo su ethiopiečiais.

Sukilimas Barcelonoj, Ispanijoj
i Perpignan, Prancūzija—

, kad Badalone, 
Barcelonos priemiestyje 

I Valencijos valdžios karei- 
viai ir polici ja puolė suki- 
____i anarkistus, kurie 
buvo sukilę prieš komu
nistų diktatorišką val
džią. Areštavo 25 anar
kistus. Valencijos valdžia 
skelbia, kad pas anarkis
tus rado aDie 400 šautuvų, 
dinamito ir kitų karinių 
daiktų.

v •
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ŽADA PARCELUOTI 
DVARUS LENKIJOJE

Rūgs. 5 dieną Krokuvo
je buvo sukviestas pulki
ninko Koco partijos vadi
namosios kaimo organiza
cijos suvažiavimas. Jame 
kalbėjo generolas Galica. 
Jis savo kalboje pasmerkė 
rugpiūčio mėnesį įvyku
sius politinius streikus ir 
kartu užsiminė apie že
mės reformą. Generolas 
Galica pareiškė: “Racio
nalus ir sistematinis že
mės reformos vykdymas, 
pritaikant atitin karną 
parceliaciją, melioraciją ir 
kaimo ūkių komasaciją, 
nekuriant mažyčiu, netin
kančių gyvenimui, ūkių, 
duodant kaimiečiams pa
skolų, sudarant pigią hi
poteką ir panašiai, yra tai 
mūsų partijos uždaviniai”. 
Kaip matosi iš šių genero
lo Galicos žodžių, žadama 
vykdyti žemės reforma 
parceliuojant dvarus. Ta
čiau kur ir kiek dvarų bus 
parceliuojama, kalbėtojas 
neužsiminė.

EKONOMINE PAGELBĄ 
TEIKS KINIJAI

Geneva, Rūgs. 27 d. — 
Tautų Sąjunga negali tei
kti jokios kitos pagelbos 
kaip tik ekonomine, jos 
ginčiuose su Japonija.

Tautu Sąjungos vadai 
planuoja teikti Kinijai na- 
gelbą ne kariauti, bet gin
tis nuo ligų ir kitokių ne
laimių, kurios kyla iš ka
ro su Japonija.

KUR. J. SKALANDIS PA- Japonai Vėl Bombarduoja

UŽMUŠĖ ANT GELEŽIN
KELIO

t

Brattleboro, Vt. — Sek
madienį, rugsėjo 26 d. ta- 
vorinis traukinys užmušė 
tūlą Vincą Sulewski. 24 
m. amžiaus, gyv. '____

GUERNICA MIESTELI 
ISPANIJOJE SUNAIKI

NO ANARCHISTAI

Villanova, Pa., rūgs. 23.į
Union — Kiek laiko pasaulinėje 

St. Haverhill’e^ Užmušta- spaudoje sukeltas baisus 
sis neturėjo įrodymų kas triukšmas prieš Ispanijos 
jis toks, o tik policinin- nacionalistus, kad prieš 
kas pažinęs, kad tas pats į paimsiant Bilbao miestą 
žmogus, kurį jis buvo a-, ių lakūnai sunaikmę bas- 
reštavęs už mažą nusikal- kų autonominės f^spubli- 
timą rugsėjo 6 d. Policija i kos šventovę — Guernica 
pranešė užmuštojo broliui miesteli Nurodyta, kad 
Mykolui, kuris atvykęs tas piktas darbas atliktas 
pažino, kad tai jo brolis.

kad prieš

vokiškais lėktuvais. Mad
rido Valencijos radikalai 
ir patys baskai kaltino 
nacionalistus. Nacionalis
tai bandė teisintis, bet jų 
neklausyta. Tik paskiau 
pranešta, kad tą šventovę 

j sunaikino patys radikalai, 
bet ne nacionalistai. Ta- 

Į čiau pasauliniai laikraš- 
I čiai, kurie su didžiausiu 
pamėgimu dėio radikalų 
žinias, nieku būdu nedėjo 
nacionalistu aiškinimų.

Dajpar Villanova kolegi
jos r/’ofesoriui kun. L. La- 
zano, O.S.A., autentinių 

\ r \ r-ZTT [MIZITP žinių pranešė apie Guerni- 
V 01x1 1 Cj ca išgriovimą kun. D. B.

: de Arrilucea, O.S.A., iš 
i Portugalijos, šis kunigas 
tarnavo kapelionu nacio- 

i nalistu kariuomenėje, vei- 
, kiančioje baskų fronte, 
j Jis pareiškia, kad Guemi- 
i ca sunaikino anarchistai 
j komunistų padedami, kai 
I turėjo iš ten pasitraukti 
į nacionalistams veržiantis. 
' Anarchistai dinamitą pa
naudojo namų išgriovimui 
ir po to tuojau įkaitino 
nacionalistų lakūnus, ku- 

j rie tą dieną tose apylinkė- 
’ se visiškai neskraidė.

6 UŽMUŠTI TRAUKINIO 
KATASTROFOJE

Montgomery, W. Va., 
Rūgs. 27 d. — Vakar įvy
ko nelaimė ant geležinke
lio. Chesapeake & Ohio 
pasažierinis traukinys su
simušė su sunkvežimiu 
ant Hansford kryžkelės. 
Sunkvežimiu važiavusieji 
tėvai ir jų 4 vaikai užmuš
ti, o 2 metų mergaitė išli
ko gyva, bet sužeista.

SUŽEIDĖ LIETUVAITĘ 
IR 3 VAIKINUS

SKIRTAS VIKARU I 
LAWRENCE

Kinijos Miestus

Randolph, Mass. — Sek
madienio rytą, rugsėjo 26
d. sužeidė p. Julia Tamule-I 
vičiutę, 18, gyv. 107 Ames boįy> jįass

Šiomis dienomis kun., 
Jonas Skalandis, buvęs vi- i 
karu airių parapijoj, Pea-

JAPONIJA ATMETĖ 
LYGOS KVIETIMĄ

Geneva, Rugsėjo 26 d.— 
vičiutę, 18, gyv. 107 Ames body, Mass^ paskirtas J. Japonijos valdžia manda- 
St., Montello ir. tris vaiki- ę Kardinolo O’Connell i ?iai atsisakė dalyvauti 
nūs, rodos, italų tautybės . Lawrence Šv. Pranciškaus Tautų Lygos komiteto pa- 
•v kt-------------j i__3_ _• kurios sitarimuose

P. Ju- Kinijos karo klausimu.
i ras, LDS. Centro Vice-pir-._____ _________ _____
mininkas.

i»
i

Įį
i t

iš Norwood, kada jų auto- lietuvių parapiją, 
mobilius trenkė į stovintį klebonu yra kun. 
sunkvežimį. Tamulevičiū
tei ir Molinari galvą ir 
veidą supiaust^ ^o Cinca- 
relli ir Antonelli sunkiai 
sužeisti ir yra pavojinga
me padėjime.

JAPONAI UŽPLŪDO KI-
Kun. J. Skalandis prą- NAUJĄ

L ’ ATAKĄ

JAPONŲ SUBMARINAS 
NUSKANDINO 11 KI

NIEČIŲ ŽVEJŲ LAIVE
LIŲ

Povandeniniais Laivais
Užmušė 300 Kiniečių

dės darbą naujoje parapi
joje, rodos, trečiadienį, 
rugsėjo 29 d. š. m. Linki
me geriausių sėkmių ku
nigui Skalandžiui naujoje 
vietoje.

VĖL21 iMDTAŽNIKA’ 
SUŠAUDĖ RUSIJOJE '

LIETUVON 
Per 

DARBININKO ' 
LAIVAKORČIŲ

Hongkong, Kinija —
Trys kiniečiai išlikę gyvi 
pasakoja, kad japonų sub- 
marinas iškilęs paleido 
šūvius i kiniečius žvejus, 
kurie žvejojo Pietiniame 
Kinijos pakraštyje. Viso 
užmušė 300 vyrų, moterų 
ir vaikų. Išlikusieji trys 
kiniečiai taip pat sužeisti.

NUŠOVĖ ANGLIJOS 
KOMISIJONIERIŲ

Jeruzalė, Rūgs. 26 d. — 
Teroristai mirtinai nušovė 
prie Nazareto bažnyčios 
Anglijos komisijonier i ų 
Lewis Andrews ir jo pa
lydovą McEwan. Spėja
ma, kad teroristai tą biau- 
rų darbą atliko politiniais 
sumetimais.

Maskva, Rusija, Rugsė
jo 26 d. — Sovietų bude
liai vėl sušaudė 21 darbi
ninką, kurie buvo kaltina
mi “sabotažavime ir agri
kultūros industrijos ardy- 
“2”. Dvylika iš sušaudy
tų buvo kaltinami už pla
navimą padaryti sukilimą 
dviejuose traktorių sto
tyse Kaukaze. Periki kal
tinami už sugadinimą ja
vų, o keturi cukraus dirb
tuvės Kieve viršininkai 
buvo kaltinami išdavystė
je ir netinkamu valdymu 
dirbtuvių.

Kada bus galas šaudy
mams sovietų Rusijoje?

JAPONAI LAKŪNAI SU
NAIKINO JĖZUITŲ MI

SIJĄ KINIJOJE

me .

Į AMERIKĄ

Peiping, Kinija — Japo
nijos kariuomenė, kuri 
dabar stovi užimtame Pa- 
otingfu, susilaukė nagel- 
bos iš Japonijos. Dabar 
smarkiai rengiasi nau
jiems mūšiams. Japonai 
nori užimti Chengting, 

j svarbų prekybos miestą ir 
i pasiekti Geltonąją upę. 
i Japonija vis dar laukia 
Kinijos pasidavimo ir 
grasina, kad jeigu laiku 
to nepadarys, tai vėliau 
gali būti pervėlu.

v •

Shanghai, Kinija — Ja
ponai karo orlaiviais vėl 
puola tirštai apgyventus 
Kinijos miestus. Smarkus 
bombardavimas įvyko 
Šiaurės Stoties apylinkė
je, kur įvyko baisios eks- 

Japonijos - pliozijos ir pridarė daug 
Į nuostolių. Japonai taip 
pat išsprogdino kiniečių 
geležinkelį, kuriuo vežė 
kareivius ir karo reikme
nis.

Šiaurinėje Shanghai da
lyje kiniečiai sumušė ja
ponus ir atsiėmė du kai
meliu, kuriuos buvo japo
nai užgrobę.

Hankow ir Wuchang 
miestų griuvėsiuose kinie
čiai rado 303 lavonus. 
Tuodu miestu japonai 
bombardavo pereitą šeš
tadienį. Viso sužeista 469 
žmonės. Tris šimtus ki
niečių sugriovė ir sudegi
no.

PLĖŠIKAI PALIKO
ŽMOGŲ BE DRABUŽIŲ

37,000 SUŽEISTŲ KINIE
ČIŲ NANKING LIGONI

NĖSE

Tientsinas, Kinija, —
Japonų lakūnai šiandien 
su orinėmis bombomis su
naikino didelę kunigų jė
zuitų misiją Sienhsiene, 
pietvakarų link nuo Tient- 
sino.. ..

Kannas — Rūgs. 9 d. į 
Jungt. Amerikos Valst. iš
vyko “XX Amžiaus” ben
dradarbis Kaz. Čibiras.] Į misijos pastatus pa
savo įspūdžius aprašys leista apie 30 bombų. Vie- 

no hnmhii smncrp i vvalrii-“XX Amžiuj”.

111 GAISRŲ

ligi

na bombų smogė į vysku
po Le Croarto rezidenci
ją. Kita bomba įgriovė 
mdKerų ligoninę misijoje.

Amerikos, Prancūzijos 
ir kitų šalių konsulai su-

Kene, N. H., Rūgs. 26 d. 
Tūlas Donald S. Conover 
iš Manchester pranešė po
licijai, kad šeštadienio va
karą netoli Swanzey jis 
sustojęs taisėsi automibi- 
lio padangą. Trys vyrai 
sustojo prie jo ir padėjo 
pataisyti padangą. Kada 
jis pradėjo važiuoti, tai 
vienas iš plėšikų atkišęs 
revolverį pareikalavo, kad 
atiduotų pinigus. Atėmę 
$140, pareikalavo, kad jis 
nusirengtų ir jiems ati
duotų drabužius, ką jis ir 
turėjęs 
nuogas 
daryti, 
arti tos 
čius žmones ir pašaukė 
policiją. Žmonės davė jam 
overalls, kad jis galėtų 
parvažiuoti į namus.

Nanking, Kinija, Rūgs. 
27 d. — Kinijos militarė 
komisija praneša, kad 
37,000 sužeistų kiniečių 
guli Nankingo ligoninėse. 
Sužeistieji buvo atvežti iš 
Shanghai karo lauko.

v •
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MIRĖ JUNG. VALSTY
BIŲ PASIUNTINYS 

VIENAI

V*____  1___ _ •__ I

padaryti. Likęs 
nei nežinojo ką Į 
Conover prikėlė 
vietos gyvenan-

SUAREŠTAVO 46 LOŠĖ
JUS

Nuo Naujų Metų 
šiol Kauno m. s-bės ugnia
gesiai gesino 111 gaisrų j kėlė protestus dėl to japo- 
Kauno mieste ir priemies-, nų lakūnų barbariško žy
giuose. I gio.

Braintre, Mass. — šeš
tadienio vakare, Old Ken- 
nell klube policija suareš
tavo 46 lošėjus iš pinigų.

Viena, Austrija, Rūgs. 
26 d. — Mirė Grenville T. 
Emmet, naujas Jung. Val
stybių ministeris Austri
jai. Jis sirgo labai trum
pai dvigubu plaučių užde
gimu.

AŠTUONI SUŠAUDYTI 
UŽ MAISTO SABOTAŽĄ 

RUSIJOJE

Maskva, Rūgs. 25 d. — 
Pranešama, kad Millero- 
vo, šiauriniame Kaukaze 
nuteisė mirtimi 8 žmones 
ir juos sušaudė. Jie buvo 
kaltinami už “maisto nai
kinimą”.
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LIETUVIS LAIMĖJO 
MOTOCIKLISTŲ LENK

TYNES

SPALIŲ DEVINTOSIOS MINĖJIMAS
4

I

Sekmadienį, Spalių 3 d., 
2 vai. po pietų, Municipal 
Salėje ant Broadvės įvyks 
surengtas vietinio Federa
cijos skyriaus, spalių de
vintosios minėjimas.

Bus kalbėtojai: Kun. K. 
Jenkus, tik ką grįžęs iš 
Lietuvos ir Vilnijos, Kun. 
Kazimieras Urbonavičius 
ir kiti. Bus dainų 
ir muzikos, kurias išpil
dys Šv. Petro par. didysis 
choras su art. R. Juška 
priešakyj.

Kas yra toji Spalių de
vintoji? Ogi lenkų vyriau
sybės, prieš 17 metu, pa
siųsto neva sukilėlio' Že
ligovskio pagr o b i m a s 
smurtu ir klasta mūsų 
sostinės Vilniaus.

Ar atgausime Vilnių, 
kuris jau 17 metų kaip 
lenkų terorizuojamas ir 
lenkinamas yra beviltiš
koj padėty? Taip. Ateis 
valanda, kurioj bus su
kauptos visos lietuvių 
tautos jėgos ir visi nelais
vės pančiai, ir lenkiškas 
pasiutimas truks, o tą iš
tesės lietuviška krūtinė...

Brangus lietuvi! Jeigu 
turi dar kokias abejones, 
tai ateik į viršuj paminė- į 
tą susirinkimą, kuriame 
bus nušviesta tas klausi
mas kaip ir kokiu būdu 
mes tą Vilnių atgausim...

Momento proga bus kal
bama ir apie Lietuvos 
Krikšto, 550 m. sukaktį ir 
apie Jung. Am. Valstybių. 
150 m. Konstitucijos su
kaktį.

I

Į

Federantas.
------7Nereikia gerbti turtin

go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

šv. Augustinas

H H A R AI
Tel. So. Boston 2000
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So Boston
Ofiso vaiairtlos nuo Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:3»» Iki 9 v. v. 
Seredomis «6<; 9 Ik! 12 v. dieną. 
Supiltomis nuo 9 ik! 6 vai. vakare. 
Nedėliorois nuo 9 iki 12 vai. dienu 

(pagal sutartj)
Z......

Tel. Trovzbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

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

kamp. Inmau arti Centrai Sq..

Cambridge, Mass.

ŽINUTĖS

Rūgs. 28 d., 4 vai. po 
pietų, Šv. Petro parapijos 
Mažasis choras laiko savo

I savaitines pratybas giedo
jime bei dainavime, baž
nytinėje svetainėje.

Rūgs. 29 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Petro bažnyčio
je, įvyks Šv. Teresėlės 
novėnos ir Pranciškonų 
Tretininkų mėnesinės pa
maldos.

Rūgs. 30 d., 7:30 vai. v., 
prasidės Šv. Pranciškaus 
Brolijos metinės rekolek
cijos. Jas ves Tėvas Justi
nas Pranciškonas iš Reus- 
selaer, N. Y. Rekolekcijas 
gali lankyti kas tik nori.

Tą pačią dieną 4 vai. po 
pietų, ir 7:30 vai. vak., bus 
klausomos išpa ž i n t y s 
prieš pirmą mėnesio penk
tadienį.

Penktadienį, vakare, po 
rekolekcijų pamaldų, bus 
Rožančiaus pamaldos. Šv. 
Petro bažnyčioje Rožan
čius bus kalbamas kasdie
na rytais per Šv. mišias ir 
vakarais prie įstatyto 
Švenč. Sakramento. Taip 
yra įsakyta Popiežiaus ir 
Kardinolo.

Dabartinis Popiežius su
teikia visuotinus atlaidus 
už sukalbėjimą Rožan
čiaus vienos dalies prie 
Švenčiausio Sakramento į- 
statyto viešam garbini
mui.

Spalių 3 d., 7:30 vai. ryt. 
Blaivininkų kuopos ben
dra Šv. Komunija, 8:30 
vai. ryte, Marijos Vaikelių 
draugijos bendrą Šv. Ko- 

i munija, 9:30 vai. ryte, 
bendra Šv. Komunija So- 
daliečių ir Tretininkų 
Brolijos.

11 vai. ryte, bus iškil
mingos šv. mišios Rožan- 
Čiavos. Intencija tų šv. 
mišių bus Lietuvos Krikš
to Jubiliejaus paminėji
mui, Amerikos Konstitu
cijos ir Vilniaus gėdulos 
dienos.

2 vai. po pietų, Munici- 
nal salėje, Broadway, į- 
vvks didelė programa mi
nėjimui virš pažymėtų tri
jų istorinių — svarbių da
lykų.

Spalių 4 d., 7:30 vai. va
kare prasidės metinės pa
rapijos misijos moterims. 
Jas ves Tėvai Marijonai.

Jei patį prigimtis leido 
visuomenę, tai ne tam, 
kad ji būtų galutinis žmo
gaus tikslas, bet kad per 

Į ją ir joje žmogus rastų 
paramos, padedančios jam 

i siekti tobulybės. (Leonas 
XIII, enc. 1890.1.W).

v •
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• Sullivans Liquors Store
295 W. BROADWAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERTY WINNER 100 Proof 1 M. Senumo 

KVORTA — $1.25
FAIĘVVAY 90 Proof 2 Metų Senumo 

KVORTA — $139
GIN kvorta 
RŲM už pt.

ALUS
BAY STATĖ 3 kenai 

už 25c.

69c. — kvorta
........................... 99c.
....................... $1.25

GARRISON
90 proof degtinės

Kvorta — $1.09
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DARBININKO METINIS

BALIUS ir ŠOKIAI
1 -

J. V. 150 Metų Konstitucijos 
Sukaktį Paminėti

Lapkričio-Nov. 20 d., 1937
ELKS BALLROOM, 8 MAGAZINE ST.,

CAMBRIDGE, MASS.

Prašome visų iš anksto ruoštis į šį “Darbininko” 
metinį parengimą.

BALIUS IR ŠOKIAI BALIUS IR ŠOKIAI

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ!v

Šiuomi noriu pareikšti 
gilios padėkos žodžius vi
siems savo geradariams, 
kurie man sergant teikėsi 
aplankyti ar užjausti.

Pirmiausiai nuoširdžiai 
dėkoju klebonui kun. P. ; 
Virmauskiui, kuris labai 
daug sykių aplankė mane 
su dvasiniais reikalais ir 
paguodė — sustiprino li
goje. Ačiū Rapolui Juš
kai, kuris aplankė mane 
ligoninėje; Federacijos 3- 
čįo skyriaus Valdybai ir 
nariams ųž dvasinių mal
dų bukietus mano inten
cijai. Dėkui Šv. Vincento 
de Paulio Valdybai ir na
riams už šv. mišias, K. 
Šidlauskui, V. Valatkai, 
V. Kališiui, B. Brazauskui 
už lankymą, O. Valeckai- 
tei už gėlių bukietą, M. 
Kilmoniutei už pasidarba
vimą ir aplankymą.

Taipgi dėkoju mano 
trims slaugėms: S. Stąnu- 
kevičiutei, M. Vilkišįutei 
ir A. Levkowich. Patariu 
ligoje esant prie jų kreip
tis, nes jos tikrai ligoniui 
parodo tikro nuoširdumo.

Būdamas ligos prispau
stas už visus savo gerada
rius sukalbėjau Šv. Rą
žančių.

Simonas Kavolis, 
LDS 1-mos kp. narys, ir 

“Darbininko” skaitytojas.

• v
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iš Easthampton,Sherman iš Somerville, 0‘Brien 
kuris buvo iniciatorius; John E. Troy, Jr. iš Ęos- 
rezoliucijos, kad toks ty-1 ton; pp. Richąrd F. Paul 
rinėjimas būtų padarytas, iš Canton, Lęo j. Hąlįpran 
Kiti tos komisijos nariai iš Quįncy, įr James P. Ro- 
yra šie: Senatoriai Harris se iš Boston.
S. Richardson iš Winches-j 
ter ir Thomas M. Burke iš;
Bostono; Kongresmonai 
Edward D. Sirois iš Law- 
rence, Anthony Julian iš 
Watertown, Michael T.

Į
tIĮVAIRŪS SKELBIMAI

AUCTION SALE
Antradienį, Sept.-Rugs. 

30, 1937, 2 vai. po pietų, 
528-530 E. 8th St. So. Bos
ton įvyksta iš varžytinių 
pardavimas vienos šeimy
nos namo ir duonkepyk- 
los. Parsiduoda visi fikče- 
riai, stokas, ir kiti daly
kai. Biznis buvo įsteigtas 
prieš 25 metus. Viskas 
parsiduos už pigiausį pa- 
siūlijimą.

Edvvard L. Uopkin’s, 
Auctioneer, 

362 W. Broadnay, 
Tel. ŠOU 0501

I

• v

SUŽEIDĖ AUTOMO
BILIU

v •Rugsėjo 17 d., važiuo
jant automobiliu, netoli 
Derby, Conn. įvyko auto
mobiliu katastrofa. Sum 
kiąi sužeidė p. Vincą Kin- 
derevičių, gyv. 147 Shel- 
don St., Hartford, Conn. 
Jo sesuo Marcelė Jurevi
čiene, sužinojusi apie ne
laimę, telephonu klausįnė- 
jo brolio nelaimę ir žadėjo 
važiuoti pažiūrėti.

i

LANKĖSI
»

Rugsėjo mėn. 4 dieną 
Vilniuje buvo suorgani
zuotos motociklistų lenk
tynės, kurios sutraukė 
daug žiūrėtojų. Lektynių 
metu pirmą vietą laimėjo 
visame Vilniuje žinomas 
motociklistas lietuvis Le- 
nardas Palevičius.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

r

VARPŲ MUZIKA

Vladas J. Jakštas, bįz.- 
nierius, turįs valgomųjų 
produktų krautuvę, 30S 
W. Fourth St., So. Bosto- 
ne buvo išvykęs atosto
goms j Baltuosius Kalnus 
(White Mountains), New 
Hampshire ir iš ten pri
siuntė Darbininkui syeiki- 
nimus.
VIEŠAS KOMUNISTŲ IR 

FAŠISTŲ VEIKLOS 
TYRINĖJIMAS

MONARGH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cūmmings Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6-10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

Pereitą penktadienį, rug- 
sėV 24 d. Darbininko re
dakcijoj, lydimi muziko 
R. Juškos, lankėsi pp. L. 
Weisengoff iš Baltimore. 
Ponai Weisengoff yra lie
tuviai ir nesenai apsivedę. 
Jie atvyko į Bostoną už
baigti savo “medaus mė
nesį”. Linkime pp. Wei- 
šengoffam laimingo gyve- 
nimo.

APSIVEDĖ

Antradienį, rugsėjo 30 
d., speciali Legislatųros 
komisija pradės viešą ap
klausinėjimą apie komu
nistų, fašistų, nacių ir ki
tų panašių organizacijų 
veiklą Massachusetts val
stybėje. Apklausinėjimas 
įvyks Massachusetts vals
tybės rūmuose (Statė 
House), Bostone, 10:30 
vai. ryte, kambary 370.

Pirmą dieną greičiausia 
bus išklausinėti Komunis
tų partijos Mąssąelmsetts 
valstybės viršininkai įr a- 
gentai, kurie turės pasa
kyti apie savo veikimą.

Specialiai Komisijai va
dovauja Senatorius Sybil 
H. Holmes iš Brookline. 

LI Komisijos vice - pirminin- 
|i ku yra atstovas Philip

:<
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NEBOK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Panai
kina žilimą, Plauku slinkimą, ir Plai- 
skanas. Šias gyduoles privalėtu tu- 

I rėt kiekvienas, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plinka!. .Tęs ati
taiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už Jas gc- 

| resnio iki Šiol išrastą. Specialiai su
pažindinimui pasiūlome dideli $2.00 

' pakeli už $1.00 Užsisakyk šiandien 
ir sutaupyk doleri Jeigu nebusite pil- 

’ r.ai patenkintas, Jums pinigai bus su
grąžinti. Reikalaujame agentu.
VAIzORTONE HERB CO.,

Dept. 11
Box 305, Clinton, Iųdianą.

Rųgs. 25 d., Jonas Savi- 
lionis apsivedė su Valeri
ja Tekųtyte. Liudijo An
tanas Sakevįčius ir Ąnie- 
lė Tiškįenė.

Tą pačią dieną iškilmin.- 
gai apsivedė Stanislovas 
Berrptas su Zuzaną Žar- 
kauskąite. Liudytojais bu
vo Viktoras Bernotas ir 
Jadvyga Žarkauskaitė.

Rūgs. 26 d., priėmė šliū.- 
bą Juozapas Sapiega su 
Kazimiera Poškyte, gyv. 
274 C St. Užsirašė liudy
tojais Jonas Podonis ir Q- 
na Jaųevičiutė.

Po to susišliubąvo Juo
zapas Masionis su Magda
lena Račkauskaite, gyv. 
225 L St. Paliudijo Liud
vikas Lentinį ir Birutė 
Račkauskaitė.

KRIKŠTAS

Rūgs. 26 d., tapo pakrik
štytas sūnys Andrio ir Ą- 
lenos (Nąįkaitės) Žilionių 
yąrdąis Audrius Paulius. 
Kūmai buvo Ąlęksandrąs 
Pųnįs ir Adelė Nątkaitė.

Lietuvoje, Vytauto Di
džiojo muziejaus bokšte 
bus įrengta 35 įvairaus di
dumo varpai —kariljonas. 
Didžiausias sveria 650 ki
logramų, o mažiausias — 
12 kg.

Varpai atliedinti Belgi
joje, Tournė mieste, M. 
Michael varpų ir kariljo- 
nų liejykloj.

Kariljono (varpų muzi
kos) istorija labai sena. 
Seniausias pasauly karil
jonas šiandien yra Peipin- 
go miesto muziejuj, Kini
joje. Jis į Peipingą yra at
vežtas iš Mongolijos. Ka- 
riljoną sudaro 28 varpai, 
kurie visi ne liedinti, bet 
kaldinti iš geležies. Taigi 
kariljono tėvynė Mongo
lija. Kaip juo buvo skam
binamą ar grojama, neži
nom. Varpai dirbdinti 500 
metų prieš Kristaus girai? 
mą.

Europoje kariljonai at
sirado 900 metais po Kri
staus gimimo. Jie buvo 
vartojami Vokietijoje, 
Belgijoje, Šveicarijoje ir 
Olandijoje. Anų laikų ka- 
riljonai buvo tik iš 4 var
pų, kuriais grodavo var
gonininkai per iškilmes ir 
laidotuves.

Didžiausias anų laikų 
kariljonas buvo Aloste, 
Belgijoje. Jį sudarė 42 
varpai. Grodami kariljo- 
nu varpus daužydavo me
diniais kūjeliais. Kol bu
vo kariljonai 4 varpų, 
žaisdavo tik vienas var
gonininkas. Kur buvo di
desni kariljonai ten reikė
jo daugiau ir žmonių. 
Varpai būdavo skambina
mi keturiuose bokšto 
kampuose. Kiekvienas ka
riljono muzikantas daužy
davo varpus iš gaidų, ku
rias laikydavo prieš save.

Tobulėjant varpų muzi
kai, pagaliau atsisakyta 
nuo mediniu kūjelių ir 
prie varpų šerdžių buvo 
pritaisytos virvės, už ku
rių traukydavo apačioje 
bokšto pastatyti keli žmo
nės. Prie galo virvės buvo 
pritaisytos gaidos į kurias 
varpininkas traukdamas 
virvę, žiūrėdavo. Ir tik pa
galiau daug vėliau perei
tą prie automatinio (me
chaninio) skambin i m o, 
kuris dabar visur naudo
jamas.

Lietuvoje kariljonas su
jungtas su laikrodžiu gros 
dvi melįodijas: “Marija, 
Marija” ir “Lietuviais e- 
same mes gimę”, o klavi- 
šiai kiekvienas mokantis 
galės trimis oktavomis 
groti visas meliodijas.

L St. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visu U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias. 
POKILĮ ANS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAISEMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
U vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SGUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

K-tat* GBAMTZ

Er*c+ed tu New En?1a*dLeTe-Tt, Dtlmrfd
D1RECT FROM

OUR FACTORY
WR1TE FO2.2G9 OTHER DESIGNS
MEM0R1 AL GRANITE GO..ISO MANC0CK ST^ 

Ouincy, Mass.

GRABORIAI

i S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS 

'SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
! LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Bo3ton 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

____________________________

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kąa žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Spiuoza

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
Tel. ŠOU Boston 3900 

Patarnavimai Dieną ir Naktį

I

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Bes. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton $110
16-18 Intervale Street, Montello, Mase.

♦
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DARBININKASAntradienis, Rugsėjo 28 d., 1937

Daugiau Pagarbos Darbo Žmonėms
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nebuvo. Tik 
žmogui terei- 
gamtos pa- 
apvaldyti ir

sQvint
. * t * ’ y f .

Prof. Dovydaitis Pane
vėžio Eucharistinio Vyrų 
Kongreso metu skaitė į- 
domią paskaitą. Jis čia 
gražiai išdėstė krikščio
niškąsias pažiurs į dar
bą. Pastebėjęs, kad pats 
Dievas, sukurdamas pa
saulį, buvo pats pirmasis 
darbininkas, profesorius 
istoriškai apžvelgia žmo
nių pažiūras į darbą. Pir
masis žmogus darbininkas 
buvo Adomas, kuriam 
Dievas pavedė visą Rojų, 
“kad jis jį apdirbinėtų”, 
kaip sakoma Šv. Rašte.

Vadinas, Dievas skyrė 
darbui žmogų nuo pat 
pradžių, kol šis dar nė 
nusikaltęs 
šiuo darbu 
kėjo aptikti 
slaptis, jas
pavergti žmogui.

Pagonybė šią kilnią dar
bo paskirti iškreipė ir su
žalojo. Ji darbą pažemino 
ir paskirstė visuomenę į 
dirbančius, niekina mus 
vergus ir tinginiaujan
čius, aukštinamus dyka
duonius. Šviesiausieji pa
gonių mokslininkai nieki
no darbą ir teisino vergo
vę.

Reikėjo darbui grąžinti 
pirmykštę jo prasmę. Kris 
tus, būdamas Dievas, savo 
darbininkišku gyvenimu 
vėl jį išaukštino. Nuo pat 
vaikystės Jis buvo dailidė, 
taigi buvo, pagoniškai ta
riant, juodadarbis. Pus
trečios dešimties metų 
vertėsi šiuo amatu, o apa
štalavimui paskyrė vos 
trejus metus. Taigi Kris
tus darbą iškėlė aukščiau 
net už apaštalavimą.

Vertindamas rankų dar
bininkus. nesirinko padė
jėjus iš šviesuoliu ir mok
slininkų, bet iš žveju ir 
amatininkų (Šv. Paulius). 
Tie žmonės, kuriuos nie
kino turtingoji visuome
nė. turėjo Kristui laimėti 
pasaulį. Ar ne per drąsus 
Kristaus užsimojimas? Ar 
tai ne vergų religija? Ne, 

. tai lygių žmonių religija, 
kurioj nėra “nei laisvo, 
nei vergo”. Kokiomis aki
mis galėjo žiūrėti į krikš
čionybę ištvirkę dyka
duoniai. kai į popiežių so
stus sėdo net vergai? Tai 
drąsiausia revoliucija, ko-

kios kitos nežino istorija, 
tik ne kraujo ir parako 
revoliucija, o proto revo
liucija, privertusi žiūrėti į 
darbininką visų pirma 
kaip į žmogų, kuris turi 
teisę būti žmogum su savo 
dvasiniais privalumais, o 
kiti įpareigoti šią asme
nybę gerbti. Kristus, pa
gerbdamas darbininką, jį 
skirdamas pirmutiniu sa
vo sekėju, nieko nepaže
mino, niekam nekeršijo, 
nieko nenuskriaudė, tad 
kokia trumparegistė tų, 
kurie komunizmą gretina 
su Kristumi arba dar auk
ščiau stato?! Komuniz
mas, iškeldamas darbinin
kų klasę, pažemina buvu
sių turtingųjų luomą, pa
versdamas jį vergų luo
mu, tad visuomenėj nieko 
nepakeičia: vergovė pasi
lieka kaip buvusi, tik 
daug žiauresnė, nes išlais
vintasis darbininkų luo
mas išlaisvintas tik popie- 
ry, o gyvenime jis kaip 
nešė, taip ir tebeneša pri
valomo ir primetamo dar
bo naštą, jis net darbo 
pasirinkti Rusijoj negali.

Šiandien jau su susiža
vėjimu žiūrima į tuos 
“tamsiuosius” vidurinius 
amžius, kada nebuvo dar
bininkų klausimo, kada 
veikė darbininkų ir darb
davių korporacijos, kada 
į darbininką buvo žiūrima 
kaip į žmogų, kai visas 
gyvenimas buvo tvarko
mas pagal Kristaus mok
slą. Anų laikų grafai, net 
kunigaikščiai stodavo į 
vienuolynus ir ten dirbda
vo pačius paprastuosius 
rankų darbus. Darbas bu
vo taip vertinamas, kad 
grafas Ermenfrov, suti
kęs dora darbininką, taip 
susijaudino, jog verkda
mas bučiuodavo jo ran
kas, nes kiekvienas darbi
ninkas jam buvo Kristaus 
paveikslas. Iš anų laiku 
turime mokytis gerbti 
darba: juodas darbas yra 
tik piktas darbas. Juoda
darbiai yra tik niekšai, 
bet ne darbo žmonės. 
“Darbas su Kristumi” turi 
būti šūkis dedant savo Tė- 
vvnei ir Valstybei geres
nės ateities pagrindus! — 
įspūdingai baigė savo pa
skaitą prof. Dovydaitis.

• v

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję Į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ji] skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSIIMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS
PERKINS SO. 

CASH MARKET
Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS $V. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmi n Ink? — Eva Marksieng.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona .TanklenS.

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — BronA CnnfenC,

29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-IV.

Ftn. RaSt. — Mari tona Markonlnt®, 
4115 VVashington St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Bidlnfnke — Ona Stanfnllnte,

105 West 6tb SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarį — Ona MfzelrdienA.

1512 Colnmbia Rd.. So. Boston. Mass 
Kasos Globėja — Ona Sianrienft.

448 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra ntaminka mfoMto.

Pirmininkas Juozas Švagždys,
601 6th St.. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirm. Albinas Nevtera,
16 IVintield St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaJt Jonas Glineckls,
5 Tbomas Pk.. So. Boston. Mass.

i Fin.* RaSt. Aleksandras Tvnžka,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulei kis,
I 109 Bowen St„ Po. Boston, Mase. 
MarSnlka Jonas Zalkls.

7 tVlnfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko snslrlnktmns kas tre

Mą nedMdfenJ kiekvieno mėnesio 
i 2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 491 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:90 vai vakare, pob«žnytfn*j sv« 
h»1n4d

Visais draugijos reikalais kreipkite 
paa protokolu raitininką.
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with the NEW 1938 
AUTOMATIC TUNING 

PHILCO
We’re prond to an- 
nounce this completely 
new kind of radio ... 
the Double-X Philco ... 
built for tuning with 
ease and grace, standing 
or sitting! Eye and hand 
fall naturally on the In- 
clined Control Panel. 
One glance, and yoa 
spot your favorite sta- 
tions . . . one motion, 
and Philco Automatic 
Tuning gets them! 
Everything you could 
wish for ... ocean- 
spanning pow«r, glori- 
ous tone, thrillingly 
beautiful cabinets! See 
it . . . tune it . . . oten it. 
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viams Sov. Rusijoje, ku
rie tiek nesusigyvena su 
komunistiška santvarka, 
kad yra patekę ilgesniam 
laikui į kalėjimus ir ku
rie nėra buvę komunis
tais.* Lietuva gi turi to
kiu savo piliečių, kurie 
sėdi kalėjimuose už ko
munistinį veikimą. Taigi 
kartkartėmis įvyksta pi
lietiniais kaliniais pasi
keitimai. Ankščiau pasi
keitimai vykdavo dažno- 

i kai. dabar gi gana retai.
Pagal paduotus giminių 

prašymus vėl yra sudary
tas sąrašas dvidešimties 
asmenų, nuteistų Sov. Ru
sijoj kalėti ir norinčių 
"rižti į Lietuvą. Lietuvos 
Atstovybė Maskvoje da
bar veda su Sov. Rusijos 
ištaigomis pasitarimus dėl 

pasikeitimo. 
Jeigu įvyks susitarimas, 
tai iš Lietuvos kalėjimų 
bus išsiųsta sutartas skai- 

j čius komunistų, o iš Sov. 
Rusijos griš lietuviai, ku
rie nusikalto prieš komu- 

r nistinę santvarką. Tsb.
________

siu asmenų_ _ .
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SUIMTAS IR KIRGIZŲ 
RESPUBLIKOS SOV- 

NORKOVO PIRMININ
KAS

MODERN ELECTRIC COMPANY
142 BROAD STREET, PAWTUCKET, R. I.

TEL. PERRY 2200

AN ACENCV- •
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ĮVAIRIOS žinios
LIETUVOS PILIEČIO
BYLA VARŠUVOJ

V

I

• radikalų valdžios agentai 
i visi 17 vadų areštuoti. 
' Taipgi daug civilių žmo- 

ŽJ^ų spauda rašo, kad nių areštuota.
prieš kiek laiko lenkai su-J 
laike per koridorių va
žiuojantį Dancige gyve
nusį Lietuvos pil. Kutrą.’ 
Jis dabar sėdi Varšuvos 
kalėjime, o lenkų karo tei 
smas baigiąs rengti jo by 
lą.

Tas parodo, kad Ispani
jos gyventojai visi eina su. 
gen. Franco ir nori ji va
dovybei pasiduoti.

I LIETUVA VĖL PASI
KEIS KALINIAIS SU 
SOVIETU RUSIJA

“Daily Express” rašo, 
kad šiomis dienomis So
vietų Rusijoj suimtas kir- 
gyzų respublikos sovnor- 
komo pirmininkas Isakie- 
jevas, kuris kaltinamas 
dalyvavęs kontrevoliuci- 
niame sąjūdy.

SUDEGE VISAS 
KAIMAS

200 ŠEIMYNŲ GAISRO 
PAVOJUJE

Kai 1920 metų liepos 12 
dieną buvo pasirašvta tai
kos sutartis tarp Lietuvos 
ir Sovietų Rusijos, vi
siems Rusijoje gyvenu
siems lietuviams, kurie 
norėjo palikti dar gyventi 
Rusijoje turėjo priimti 
Lietuvos pilietybę. Kurie

So. Attleboro, Rūgs. 26, 
Čia Joseph Charpentier 
kompanijos dirbtuvėse ki
lo gaisras, kuris padarė 
$300,000 nuostolių. Du 
šimtai šeimynų, kurios
gyveno dirbtuvių apylin- per tą laiką nepriėmė, tie 
kėje buvo gaisro pavoju- visi liko Sovietų Rusijos 
je. Gaisrininkams buvo piliečiais. Daugelis lietu- 
labai sunku gesinti dėl di- viii, ir nebūdami komunis- 
delio karščio. Gaisrininkų 1
buvo iš dviejų valstybių.

MIRĖ STAMBUS 
PIRKLYS

Paryžius, Prancūzija,— 
Rūgs. 26 d. čia mirė Ed- 
ward A. Filene, Bostono 
stambus pirklys. Filenes 
didžiosios drabužių krau
tuvės korporacijos pirmi
ninkas. Jis buvo 77 metų 
amžiaus; sirgo plaučiu už-j 
degimu. Edward A. File
nes buvo žydelis.

MADRIDE 17 RADIKA
LŲ ARMIJOS VIRŠININ

KŲ IŠĖJO PRIEŠ VA- 
LENCIJOS DIKTATŪRĄ

Madridas, Ispanija —
Valenciios valdžios ka
riuomenė susiskaldę. Da
lis kariuomenės ir 17 karo 
vadų, matyt, planavo pa
siduoti gen. Franco •ka
riuomenei. Kaip praneša

LIETUVOS VIENGUN- metų dailininko Adomo 
GIAI MOKĖS UŽ NEVE- Varno kūrybos. Tinkamai 

DEMĄ... , tą paminėti Kaune susida
rė Komitetas.

Varšuva — Nakti į rug
sėjo 5 d. sudegė visas Vi
durinės Lenkijos kaimas 
Rozki - Ziemiakio, Wvso- 
ko - Mazovieckio apskri
tyje. Kaimas buvo padeg
tas. Gaisras prasidėjo iš 
karto iš visu keturių kai
mo pusių. Sudegė visas 
to kaimo gyvas ir negy
vas inventorius. Sudegė ir 
naujo derliaus javai, kurie 
jau buvo suvežti.

Nacionalradikalų orga
nas “ABC” rašo, kad spė
jama, jog kaimas buvęs 
padegtas iš keršto.

I 
I

Jau senokai keliamas 
buvo klausimas apie apdė- 
jimą tam tikrais mokes
čiais subrendusius neve
dusius vyrus. Tie mokes
čiai eitų gausingų šeimų 
šelpimui. Dabar manoma 
apdėti mokesčiais ir be
vaikes šeimas vaikingųjų 
naudai. Iš šitų mokesčių 
ir kai kurių kitų pajamų 
būsiąs sudarytas gausin
goms šeimoms šelpti fon
das. Iš to fondo lėšų bus 
mokami vaikų priedai pri
vatinių įstaigų tarnauto
jams ir darbininkams. į 
Jau ilgesnį laiką buvo gal
vojama, kaip padidinti 
pajamas tų tarnautojų ir 
darbininkų, kurie turi 
gausesnes šeimas. Buvo 
manyta įpareigoti privati
nių imonių savininkus ve
dusius, su vaikingomis 
šeimomis, tarnautojams 
ar darbininkams daugiau 
mokėti. Bet pripažinta, 
kad ši priemonė nėra ti
kusi. i 
vininkai vengtų samdyti 
šeimyninius žmones. Tai
gi geriausiais būdais gau-t 
singas šeimas paremti at
skiro specialaus fondo lė
šomis. Pagal ruošiamąjį 
gausingoms šeimoms rem
ti įstatymą, tokiam fon
dui lėšas sudarys viengun
gių mokesčiai, turtinges
nių bevaikių šeimų mo
kesčiai; tam tikslui būsią 
apdėti mokesčiu ir resto
ranų lankytojai — nuo 
kiekvieno išgerto pusbon
kio.

VOKIETIJA PIRKS
DAUG LIETUVOS 

ŽĄSŲ

Pagrobtas policininkas 
Stankevičius būsiąs lenkų 
sugrąžintas tik spalių 
pradžioje.

Pagrobtas Lietuvos po
licininkas Stankeviči u s, 
tebekalinamas Lenkijoje.

Rugsėjo 19 d. Kauno 
darbininkų šventėje daly
vavo per 15,000 žmonių. 
Darbininkai organizuotai 
pasveikino Valstybės Pre
zidentą.

Cukraus Bendrovė baigė 
metus su pusantro milijo
no litų gryno pelno; ūki
ninkams išmokėjo per 
septynius milijonus litų. 
Ateinančiais metais abie
juose cukraus fabrikuose 
perdirbs 160,000 tonų run
kelių ir pagamins 250,000 
maišų cukraus.

nes tada įmonių sa-; LįetUVą

i
i

Seimo Darbai
Rugsėjo 23 dieną Lietu

vos Seimas padidino Vals
tybės Taupomųjų Kasų ir 
Mokesčių Departmento e- 
tatus. Papildomai nusavi
no žemės Universiteto Kli
nikų reikalams.

Taupmenų Palyginimas
Valstybės Taupomose 

Kasose 1928 metais viso 
labo buvo vienas milijo
nas litu indelių, o šiandie
na indeliai pasiekė 58 
(penkiasdešimts 
nių) milijonų.

aštuo-

Vokiečių spauda puola 
kam išperkanti 

puspenkto šimto hektarų 
žemės Klaipėdoje viešiems 
reikalams. Kaip jau buvo 
pranešta Lietuvos spau
doje, ta žemė reikalinga 
Uosto praplėtimui, kuris 
nuolat auga ir kitiems 
viešiems reikalams. Už že
mę mokama rinkos kaina.

ŠIAULIAI

Pasikorė
Padubysio valse., Gudai

čių km., savo jaujos pir
ty, pasikorė ūk-kas Juo
zas Balčiūnas, apie 37 mt. 
amž,. kai ten pat gvvenan- 
čio pil. B. buvo policijai i- 
skustas, kad padarė nedi
delę vagystę.

NEVARENAI

Galėjo Sudegti Miestelis
Rugsėjo 1 d. Nevarėnų 

miestelyje kilo gaisras. 
Sudegė p. Purausko ir 
Bružo dvieji gyv. namai. 
Gaisras kilo per neatsar
gumą. Galėjo sudegti be
veik visas miestelis, tik 
dideliu namų savininkų ir 
Nevarėnų ugniagesių, su
organizuotų proviz. Pie- 
karskio rūpesčiu, buvo iš
vengta pavojaus. Ilgai ne
atvyko Telšių ugniagesiai.

Rytprūsių spauda rašo, 
kad žąsų išvežimas iš Lie
tuvos prasidės tik šio mė
nesio pabaigoj. Esą, šie
met Vokietija iš Lietuvos 
pirks du kartu tiek žąsų, 
kaip pernai. Virbalyje 
Lietuvos Eksporto b-vė 
jau prisitaisanti dideliam 
žąsų išvežimui. Lietuvos 
geležinkelių v-ba Virbaly
je leido įrengti ypatingas 
rampas žąsų įkrovimui į 
vagonus. Šalia bus naujo
viškai įtaisyti dideli žąsų 
gardai, kur jas tūkstan
čiais suvarys.

Dailininko Adomo Varno 
Jubiliejus

Greit sueina trisdešimts

-.4.. ^4 r. 4 ,

tai, nesuskubo grįžti į 
Lietuvą skirtu laiku ir ne
priėmė Lietuvos piliety
bės. Tapę Sovietu Rusijos 
piliečiais, jie sunkiai susi
gyveno su komunistiška 
santvarka. Už įvairius 
‘priešvaldiškus’ nusižengi
mus nemaža lietuvių pa
tenka ir į kalėjimus. Jei- 
gus būtų padarytas ap-

■ klausimas, beveik visi lie- 
tuviai pareikštų norą 
grįžti į Lietuva, net tie, 
kurie ir buvo komunizmo 
šalininkai. Bet apie tokių 
grąžinimą tuo tarpu nėra 
nė kalbos — Juos Sovietų 
Rusijos vyriausybė neiš
leistų ir deryboms dėl jų 
nėra pagrindo. Pagaliau, 
Lietuva nejaučia pareigos 
labai rūpintis, kad ir lie
tuvių tautybės žmonėmis, 
kurie sunkesniu Lietuvai IMI 
laiku savo Tėvynės buvo Jos kaina 15c., su prisiun- 
išsižadė.ję. Tačiau Lietu- timu 20c. Rašykite:

_x .__.i 366 w. Broadway,
So. Boston, Mass.

Į

t
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PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knvgute “Piliet.vbės kate
kizmas”. kuri nadės Jum? 
tapti Amerikos piliečiu

vos vyriausybė stengiasi 
padėti bent tiems lietu-

<
IIŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston
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neraliniu streiku ar viešu sukilimu. Gi didžiausi ne
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SUBBSCRIPTION RATES: 
Domestic yearly ........................... ;
Foreign yearly ...........................
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tvarkiusią, kad’ir mažą valstybę, nieks neišdrįs verž
tis, nes ten nėra pateisinamų puolimo priežasčių. 
Praeities istorija lai čia bus pamoka. Lenkija, dali
nai ir Lietuva, XVIII amžiuje prarado savo nepri
klausomybe dėl vidujinės netvarkos, kuri davė prie
kabę Rusijai, Vokietijai ir Austrijai įsikišti į jos rei
kalus ir ją pasidalyti. “Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia” — taip, bet ir liūdnoji vėlyvesnės 
praeities pamoka tenenueina veltui. K.

Iš Konkordatų Istorijos
Jugoslavijos stačiatikių

DARBININKAS
Laisvamanybes Kilme

306 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Musų Gedulas
Dėl Vilniaus

i

mums

Vilniaus praradimo diena vėl gedulu mus apden
gia. Tas gedulas, tiesa, niekados nesiliauja, bet spa- į 
liu 9-tai atėjus, jis ryškiau pasireiškia ir verčia mus 
nepalaužiamu ryžtumu šaukti: “mes be Vilniaus ne
nurimsim!”

Mūsų gedulas ypatingai didėja, kai prisimenam, 
į kokias rankas Vilnius pakliuvo. Kad jis, klasta iš 
mūsų rankų išplėštas, būtų nors pakenčiamiau tvar
komas ir medžiagiškai kiek aprūpintas, tai
širdis tiek neskaudėtų. Bet dabar matome, kad jis 
kenčia ir skursta. Namai apleisti, apgriuvę, netaiso
mi, stoka maisto ir reikalingiausių patogumų, admi
nistracija visokiais atžvilgiais šlubuoja — žodžiu, 
Vilniuje visoj pilnumoj pasireiškia virtęs priežodžiu 
lenkų šeimininkavimas 
kaip sako vokiečiai. Prie to, dėl klastingo lenkų poel-.j 
gio ir jų fanatiško užsispyrimo Vilnių žūt-būt laiky-į 
ti, kad ir visas pasaulis pirštais į juos badytų — su
sidarė tokia politinė padėtis, kad susisiekimas tarp 
Vilniaus ir Lietuvos tapo visiškai nukirstas. Iš to ki
lo ekonominis Vilniaus skurdas. Pirmiau jis yra bu
vęs geležinkelių mazgas ir tranzito centras tarp Ru
sijos, Lietuvos ir Vakarų Europos. Dabar siena į Lie-j 
tuvą ir Europą uždaryta, ir Vilniaus prekyba ir pra- I 
monė suparaližuota. Pridėjus prie to įgimtą lenkams 
nesugebėjimą ekonomiškai tvarkytis, Vilniaus atei
tis, kol jis bus lenkų rankose, atrodo labai tamsi.

Bet skaudžiausia mums lietuviams tai tas, kad 
lenkai pasiryžo išrauti iš Vilniaus ir apylinkių visas 
lietuvybės liekanas, uždarant lietuvių švietimo ir lab
darybės įstaigas ir persekiojant lietuvių kalbą daug 
aršiau ne kaip rusų laikais. Kokiais sumetimais len
kai tai daro, sunku atspėti. Žinoma, jie nori lietuvius 
nutautinti, bet ar gi prievarta galima tatai padarvti ? 
Prievarta visuomet sukelia reakciją bei pasipriešini
mą. Priespauda kaip tik sustiprina spaudžiamuosius. 
Tokie dalykai visiems žinomi. Ar gi jau lenkai nė 
tiek nesuprastų? Bet jie čia negalvoja. Neapykanta 
vyrauja ant sveiko proto, ir lenkai, momento įspū
džiu vadovaudamiesi, smaugia lietuvius vien iš gryno 
fanatiško šovinizmo.

Kaip gi mes amerikiečiai į tai reaguosime? Stam
biausias argumentas tai doleris. Išūgdykime Vilniaus 
vadavimo fondą. Stambus kapitalas, paleistas Vilni- 
ion lietuvybei palaikyti bus galingesnis už siaurą 
lenkų fanatizmą. Išorinė vilniečiams pašalpa sėkmin
giausiai sutramdys lenkintojų pastangas. K.

Pollnische Wirtschaft —
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Istorijos Pamoka

Prancūzija (Bažnyčia at
skirta nuo valstybės), 
Šveicarija, Ispanija, Olan
dija, Vengrija, Portugali
ja (B. atsk. nuo v.), Ru
sija, J. Amerikos V. (B. 
atsk. nuo v.).

Konkordatų veikimas ne 
visur buvo vienodas. Ru
sijoje jis buvo nevykdo
mas. Dar daugiau, carij 
valdžia pasinaudojo lenkų 
sukilimu ir 1866 m. nu
traukė diplomatinius san
tykius su Apaštalu Sostu. 
Ir kitur ne visada laiky
tasi konkordatų.

Po Didžiojo karo vėl su- 
pasipriešinimas sutarčiai daryta daug konkordatų: 

... m. su Latvija, 1924
— Bavarija, 1925 — Len
kija, 1927 — Lietuva, Ru
munija ir Čekoslovakija 
(modus vivendi), i.929 — 
Italija ir Prūsija, 1932 — 
Badenu, 1933 — Vokieti
ja ir 1934 — Austrija.

Konkordato su Vatika
nu nedaro: Anglija, Belgi
ja (dalinis valstybės ir 
Bažnyčios atskyriui a s),

su Vatikanti pasatilio 
spaudai davė progos pri
siminti konkordatų isto
riją.

Seniausiu konkordatu 
laikomas Vormso (1122), 
kuriuo buvo baigtas in
vestitūros ginčas. Antra
sis konkordatas buvo su
darytas tik po 300 metų— 
Konstancos (1418).

Toliau eina Vien o s 
(1448), trukęs iki valsty
bės suirimo. 1516 m. buvo 
sudarytas konkordatas su 
Prancūzijos karaliumi.

Nauja konkordatų era 
prasideda tik po 400 metų 
— tai 1801 m. Prancūzijos 
konkordatas. 1818 m. su-

“Menkoje šių laikų žmo
gaus sieloje išgeso visos 
ugnys: jos tamsoje ne tik 
Dievui nėra vietos, bet ir 
stabui pasidarė ankštai’, 
pasakė M. Gorki.

Paradoksaliskai pasaky
ta, betgi tame paradokse 
yra ir tiesos. Ne iš moks
lo šviesos kyla laisvama- 
nybė, nes šviesioje sielo
je Dievui ir Jo mokslui 
negali trūkti vietos, bet 
morališkai sutamsėjusio- 
je, sumenkėjusioje sieloje 
pasidarė ankšta ne tik 
Dievui, bet ir stabui, t. y. 
vulgariškiausiai religijos 
formai. Laisvaman y b ė, 
arba tiksliau sakant, reli
ginis skeptizmas gimsta 
iš moralinės žmogaus tuš
tybės, iš jo noro pasiafi- 
šuot savo galvosenos ori
ginalumu.

Prieš tapdamas “laisvos j 
minties” atstovu, žmogus 
paprastai turi prarast są
žinės grynumą, susitept 
kokfa moraline yda, bet 
dėl to nesigailėt, nesitai- 
syt, nesijaust kaltu prieš 
Dievą ir žmones, nes pri
sipažinimas kaltu užgau
na rafinuotą egoizmą.

Iš tokios priešingų jau
smų I 
eina dvi išvados: arba pri- ___ I_______________ ____________
sinažint kaltu prieš Dievą, “Aš negeidžiu nė kieno sidabro, aukso ar drabu- 
gailėtis ir taisytis, arba žio. Kaip jūs patys žinote, nes mano ir tų, kurie 
teisintis prieš save ir su manim yra, reikmenei tarnavo šitos rankos, 
žmones ir neigti moralinės Visame aš jums rodžiau, kad, taip dirbant, reikia 
tvarkos Nustatytoją; bet- silpnieji ir atsiminti Viešpaties Jėzaus žo-
gi šis nenustoja egzista- 
vęs dėl to, kad Jį žmonės 
neigia, nepažįsta ar neno
ri pažinti.

Religinis skeptikas turi berne jūsų tarpe Dievo evangeliją... Mes nebūvo- 
būti ir moraliniu skepti
ku, nes kur pasišalina 
Dievas, ten turi griūt ir 
Jo įstatymai; bent tie, 
kurie skeptikui, laisvama
niui šiuo momentu nema
lonūs ir nenaudingi. Va
dinamoji laisvaman y b ė 
plinta ne dėl to, kad mūsų 
laikų žmonės daugiau su
pranta, daugiau mokslo Kor. 11, 9). 
žinių turi, bet dėl to, kad 
dėl mokslo žinių populia- 
rizacijos pasidarė išdides- 
ni, o per tai tuštesni ir 
menkesni, ir kad techni
kos pažanga, teikdama 
daug materiališkų pato
gumų ir išorinio blizgesio, 
neigiamai paveikė žmo
gaus būdą, padarė jį neat
sparų hedonistiškoms pa
gundoms. Modernišk a s 
žmogus pradėjo laimės 

i gūštą sukt čia pat žemėje 
ir per daug vilties įdėjo į 
technikos laimėjimus.

Be to, čia prisideda ir i- 
mitacija, sekimas madų,' 
pasidavimas blogai suges- Leonas XIII, “kad darbininkai nėra darbdavių 

‘_"_2 3 draugų, knygų, vergais; darbdaviai privalo gerbti darbininko 
spaudos ir kai kur ir kai žmogaus aukštą vertę, dar labiau Krikščionybės 
kada iš valstybės pusės; paaukštintą — to reikalauja ir pati teisybė. Ir 
betgi daugiausia nulemia sveikas žmonių protas ir Krikščioniškas mokslas 
netvarka moraliniame gy.'moko, kad sunkus rankų darbas ne tik žmogaus 
venime, praradimas “rtaJ »“emina, bet dar gi jj aukština, nes tas darbas .

cta.'yra dora priemone savo gyvybei palaikyti. Užtat tus gratiae Malones sto- * ir ncžmoniška išnaudoti žmones kaip kokius 
viui prarast nereikia ypa- dajįtus> norint pralobti ir tik>tięk juos tevertin- 
tingų kriminalų: užtenka įį 4U darbo jėga gali dūoti jieihš naudos”, 
apsileist religinėj prakti- (R N).
koje ir nusikalsi Bažny- Taigi darbdaviai turi žinoti, kad darbininkas 
čios įstatymams. Prara- žmogus, kai ir kiti, turi aukštą paskyrimą Dievo 
dus statum gratiae ir ne- plane ir jo nevalia niekinti ar išnaudoti.

norint jo atgaut, žmogaus 
psichika darosi nebeats- 
pari pagundomis, ypač iš 
seksualinės srities; toks 
žmogus turi pradėt vis la
biau ir labiau morališkai 

7_ I pūt, jo sieloje turi atsirast 
“tamsa”, kurioj nebelieka 
“vietos Dievui” ir “stabui I
darosi ankšta”. ! darytas konkordatas su

Jei mūsų laikai tokie Neapoliu, 1817 — su Ba- 
patogūs religiniam skepti-' varija, 1821 — su Prūsija, 
cizmui plist, tai tik dėl to,; 185? su Viurtenbergu 
kad krito moralinis visuo- 1859 su Badenu, bet 
menės niveau, o naujoji šio pastarieji neįsigaliojo, 
religijų istorija konsta-į nes jiems nepritarė galin- 
tuoja faktą, kad tautose' vokiečių luomai, 
didžiausias dorovės nu-į 1847 m. sudarytas kon- 
smukimas visada sutampai kordatas su Rusija, 1848/ 
su stipriausiu Aukščiau-i 81 su Portugalija,1851// 
siosios Būtybės idėjos ap
temimu. “P. G.”

• • *

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.

59 — su Ispanija, 1855 — 
su Austrija, 1914 m., visai 
prieš Didžiojo karo kili
mą, su Serbija.

Šv. Sosto konvencijos su 
daugeliu Pietų Amerikos 
valstybių reemliavo dau
giausia misijų klausimą.

Vokiečiai grasina, lenkai nori praryti, sovietai 
kišasi i vidaus politiką 
Lietuvos padėtis. Atrodytų, kad turėdami tiek neprie
telių, mūsų tėvyne turi drebėti, kad bet kuriuo mo
mentu išmuš jos pražūties valanda. Tačiau Lietuva 
visai nedreba ir tur būt mažai tesirūpina dėl savo li
kimo. “Jei iki šiol nežuvom, tai dabar nėr ką apie tai 
bekalbėti — taip teigia Lietuvos optimistai: — mūsų 
saugumu priešai tesirūpina”.

Ir iš tiesų taip yra. Lietuvos saugumu rūpinasi 
jos neprieteliai, nes kai viens nori ją pagriebti, tai 
kitas kerta per nagus. Lietuva stipri ir savo silpnu
mu ir geografine padėtimi. Vokiečiai ir lenkai gali 
grasinti kiek nori, bet griebt negriebia, nors jau daug 
progų buvo turėję. Visi žino, kad užgrobimas Lietu
vos sukeltų europinį, o gal ir pasaulinį karą.

Gal kas sakys, kad Lietuva, kaip Ispanija, gali 
susilaukti to, kad jos teritorijoj kovos keletas vals
tybių. Tačiau tokia galimybė gali susidaryti tik tada, 
jei Lietuvoje kiltų stambi vidujinė netvarka ir civili
nis karas. Tuomet kaimyninės valstybės turėtų pro
gos įsikišti į vidujinius Lietuvos reikalus. Tinkamiau
sia tam priežastis ar priekabė yra — savo piliečių gy
vybės ir turto apsaugojimas. Sykį tokia intervencija 
įvyksta, tai jau nebelengva tokiais neprašytais glo
botojais nusikratyti. Taigi čia jau nuo Lietuvos pa
reina, kad tokia galimybė neiškiltų, vadinasi, jai rei
kia tokio vidujinio susitvarkymo, kad visi piliečiai 
būtų patenkinti ir noriai palaikytų vieną bendrą fron
tą. Tam reikia politinio vieningumo, o jis atsiekiamas 
ne prievarta, bet visų piliečių geru noru. Tad Lietu
vos vyriausybei reikia rūpintis, kad šaly nebūtų to
kio nepasitenkinimo, kurs pasireikštų riaušėmis, ge-

štai kokia dabar išorinė

I

(

SSSR UŽDARYTAS CENTRINES BEDIEVIU 0R6A 
NIZ ACIJOS KOMITETAS?

būsią leista, nes jos veik
la nesutinkanti su naujo
sios konstitucijos dvasia.

Ta pačia proga Anglų 
“Daily Telegraph” rašo, 
kad taip pat suimta be
veik visa komsomolo va-

Prancūzų laikraščių Kla-i 
skvos korespondentai pra- 
neša, kad Sovietų vyriau
sybės Įsakymu uždarytas 
centrinis bedieviu sąjun
gos komitetas. Uždary
mas motyvuojamas tuo,
kad komitete rasti labai į dovybė. Tarp suimtųjų y- 
stambūs pinigų išeikvoji- ra komsomolo sekretoriai 
mai ir susekta, kad komi- Saltanovas, 
tetas ruošė , 
prieš Staliną ir esamą So- Generalinis 
vietuose santvarką. Są- j sekretorius Kosorevas pa
moksle dalyvavo trys cen- * šalintas nuo pareigų. To- 
trinio bedievių vykdomo- liau laikraštis pabrėžia, 
ja komiteto nariai. “Ma- į kad komsomolas paskelb- 
tih” tvirtina, kad suimta tas “fašizmo lizdu 
visoje Sovietų Rusijoje 
daug bedievių sąjungos j 
vadovybės veikėjų. Toliau 
laikraštis tvirtina, kad 
sąjungai toliau veikti ne-

Bubekinas, 
pasikėsinimą Lukianovas ir Feinbergas. 

komsomo 1 o

” ir bus 
iš pagrindų reorganizuo
jamas. Reorganizuojama, 
ir komsomolo organo 
“Komsomolskaja Pravda” 

■ redakcija.

Kun. St. P. Kneižis

Krikščionybe ir Darbininkai
(Tęsinys)

APAŠTALAI IR DARBININKAI
Kaip Kristus išaukštino ir palaimino darbinin-Kaip Kristus išaukštino ir palaimino darbinin- 

, . . kų luomą pats būdamas Darbininkas, taip darė ir
kolizijos nuosekliai Apaštalai.
vi išvada- arh* ?ri. §v Povilas Apaštalas Efezo kunigams kalbėjo:

džius, nes Jis pasakė: “Laimingesnis dalykas 
duoti, kaip imti”. (Apd. 20, 33). Tesalonikiečiams 
jis rašo: “Jūs, broliai, juk atsimenate mūsų dar
bą ir nuovargį. Mes darbavomės dieną ir naktį, 
kad nevieno jųsų neapsunkintume. Taip mes skel-

me tarp jūsų neramūs ir nevalgėme nėkieno duo
nos dovanai, bet dirbome dieną ir naktį, vargda
mi ir nuvargdami, kad neapsunkintume nevieno 
jūsų. Ne kad mes nebūtume turėję galios, bet kad 
duotume save kaip pavyzdį jums sekioti mus”, 
(2 Tesal. 3, 7). Korintiečiams jis rašė: “Būdamas 
pas jus ir stokodamas, aš nebuvau nevienam ap
sunkinimas... visuose dalykuose aš saugojaus bū
tent, nevengti pasaulio ir jo pareigų, bet jas su
tikti ir tinkamai atlikti. Jei pagonių pasaulis į 
ti jums apsunkinimas ir toliau saugosiuos” (2

• ■>/

Ir šv. Povilas buvo ne tik uolus Kristaus Evan
gelijos skelbėjas, bet tikras darbo Apaštalas. Į 
darbininkus jis kalba, kaip vienas iš jų, ir kaip 
tas, kuris pilnai supranta darbo vertę Kristaus 
mokslo šviesoje. Savo pavyzdžiu jis ne tik darbą 
išaukštino, bet davė didžią socialinę pamoką, bū- 
darbą žiūrėjo su panieka, Šv. Povilas, Kristaus 
vardu jį pakėlė į garbės vietą. Darbininkai ir 
darbdaviai turi visuomet atsiminti, kad Kristus 
darbą pašventė, kad darbininkai yra Kristaus 
broliai, “kiti Kristūs”.

POPIEŽIAI IR DARBININKAI
Katalikų Bažnyčios Popiežiai, sekdami Kris

taus ir Apaštalų mokslą, visais amžiais aukštino 
darbininkų Juomą, gynė juos nuo neteisingų kapi
talistų ir nurodė, kaip jų reikalai turėtų būti 
tvarkomi. Tai liudija išleistos enciklikos Leono 
XIII ir Pijaus XI darbininkų klausimais.

“Katalikų Bažnyčia moko”, sako Popiežius - ....T <<7 _ 1 1 -- 1-- V J---
• • • • vtijai is

Taigi darbdaviai turi žinoti, kad darbininkas

DARBININKŲ PRAGYVENIMAS
Sulig Visagalio Dievo surėdimo, kiekvienas 

žmogus privalo tiek turėti žemiškų gerybių, kad 
galėtų žmogiškai pragyventi. Ir kadangi žmogus 
yra sutvertas dirbti, tai iš savo darbo vaisių jis 
turi imtis sau pragyvenimą. Jei žmogus dirba ki
tam, tai jis už savo darbą turi teisę gauti tinka
mą atlyginimą.

Atlyginimo klausime Jėzus Kristus yra pasa
kęs keletą didžiai reikšmingų žodžių. Jis sakė: 
“Darbininkas vertas savo užmokesnio” (Luk. 10, 
7). Tai trumpas sakinys, bet pilnas gilios reikš
mės. Darbininkas turi teisę gauti užmokesnį. Ir 
ta teisė pareina nuo jo darbo. Jei jis dirbo, tai 
privalo gauti užmokesnį.

įvairiose Šventojo Rašto vietose randame aiš
kius nurodymus, kad darbininkas privalo gauti 
už savo darbą teisingą atlyginimą.

“Neužlaikysi algos vargdieniui ir beturčiui 
savo broliui ar ateiviui, kuris su tavim pasilieka 
žemėje prie tavo vartų, bet tą pačią dieną, saulei 
dar nenusileidus, atiduosi užmokesnį už jo darbą, 
nes jis neturtingas ir tuo jis laiko savo gyvybę, 
kad nesišauktų prieš tave į Viešpatį ir nebūtų 
tau paskaityta nusidėjimu”. (Deut. XXIV. 14,15).

“Kas tik bus tau šį-tą padaręs, tuojau atiduok 
jam užmokesnį, ir tavo samdininko alga tenepa- 
silieka pas tave.

“Žiūrėk, kad tu niekada nedarytum kitam tai. 
ko tu nekenti, kad kitas tau darytų” (Tob. 4, 15).

Ir kaip aštriai pasmerkiami šventame Rašte 
tie, kurie skriaudžia darbininkus. “Kas slegia ne
turtingą, daro priekaištų Jo Sutvėrėjui... Skriau
da padaryta beturčiui yra Dievo įžeidimas... Kas 
atnašauja auką iš beturčio lobio, lygus yra tam, 
kuris smaugia sūnų jo tėvo akyse... Kas atima 
prakaite uždirbtą duoną, lygus tam, kuris užmu
ša savo artimą... Kas kraują išlieja ir kas skriau
džia darbininką, tie yra broliai”. (Ekli. 34, 24).

O turtuoliai, kurie skriausdami darbininkus 
susikrovė sau turtus štai kaip skaudžiai pasmer
kiami: “Nagi dabar, turtingieji, verkite dejuoda
mi dėl nelaimių, kurios jums ateis. Jūsų turtai 
supuvo ir jūsų drabužiai kandžių suėsti. Jūsų 
auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rudis bus liudy- 
mas prieš jus ir suės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs 
krovėte sau rūstybės turtus paskutinėse dienose. 
Štai, jūsų darbininkų užmokesnis, kurį jūs sulai
kėte, šaukia, ir jų šauksmas pasiekė Viešpaties 
ausį” (Jok. 5, 1).

Šv. Povilas apaštalas taip pat sako ir reikalau
ja, kad darbininkui būtų duodamas tinkamas pra
gyvenimas. “Ar jūs nežinote, kad kurie darbuo
jasi šventykloje, valgo, kas yra iš šventyklos; ir 
kurie tarnauja altoriui, gauna dalį iš altoriaus”. 

• Ir jis pasako, kad darbininko atlyginimas nėra 
dovana ar malonė, bet teisingumo pareiga. “Tam, 
kuris dirba, alga nepaskaitoma kaip malonė, bet 
kaip skola,” (Roin. 4, 4). Ir kitoje vietoje jis sa
ko: “barbininkas turi pirmas gauti savo darbo 
vaisius... Kiekvienas turi gauti užmokesnį, kokis 
buvo jo

v •

• v

darbas”.
(Bus Daugiau) 4
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LDS Seimas įvyko birželio 28 
ir 29 d.d., 1937 m.. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, Temple 
Nashua, X. H.

Seimas pradėtas 10:00 vai. 
te, iškilmingomis šventomis
šiomis, Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, kurias atnašavo kun. 
Jonas Švagždys, LDS Centro • 
Pirmininkas su asista. Pamokslą 
pasakė kun. Pranciškus Strakau- 
skas, iš Lovvell’io. Šventose Mi
šiose dalyvavo Jo Ekscelencija 
Manchesterio diecezijos Vysku
pas John B. Peterson. ir pasakė 
labai reikšmingą pamokslą, pri
mindamas, kad vaikučiai iš ma
žens turi būti mokinami poteriu 
savo prigimtoje kalboje. Vysku
pui asistavo kun. J. Valantiejus, 
iš Waterbury, Conn. ir kun. Dr. 
Starkus iš Marianapolio. Cere
monijų vedėju buvo kun. S. P. 
Kncižis iš Nonvood. Mass.

PIRMOJI SESIJA
pir

kim. Jonas Švagždys 
ir prašo vietinio 
Bružo atkalbėti

kun. J. švagždės 
dalvvius ir kvie-

- p. K.

11 vai. ryte, LDS Centro 
mininkas 
atidaro Seimą 
kleb. kun. A. 
maldą.

LDS Pirm, 
sveikina visus
čia i mandatų komisiją 
Vencių, p. Smilgienę ir S. Ulcic- 
ką.

Vardošaukis atstovų, p. T. Mi
kučionienė prisega atstovams ir 
svečiams ženklelius.

T Seimo darbo prezidiumą iš
rinkta Pirm. .Jonas Kumpa. Vice- 
Pirm. K. Vencius. Sekr. S. VI- 
cickas ir Leonardas Kumpa. 
Maršalkos — K. Nadzeika ir T. 
Mikučionienė. ,

Rezoliucijų ir Sveikinimų ko
misija — Kun. Dr. A. Bružas. 
Kun. J. Bakanas. A. F. Kneižys. 
O. Siaurienė. J. Žemaitis.

Mandatų komisija praneša, 
kad dalyvauja atstovai nuo 11 
kuopų. 1 apskr. ir Centro.

1 kp. — So. Boston. Mass. — 
Ona Siaurienė. Jonas Kumpa.

2 kp., Montello. Mass. — .Juo
zas švagždys. K. Grigas, L. Kum-

B.

i

pietums. Šeimininkas kun. Dr. A. 
Bružas pranešė, kad apie 3 vai. 
p.p. tikimasi, kad atvyks Gar
bingasis Svečias J. E. Vysk. M. 
Reinys, todėl siūlo popietinę sesi
ją pradėti apie 3 vai. p.p. su J. 
Ę. Vysk. M. Reinio pasitikimu. 
Pasiūlymas užgirtas.

ANTROJI SESUA
Apie 3:45 vai. p.p. pradedama 

popietinė sesija. Garbingasis Sve
čias J. E. Vysk. M. Reinys su 
mumis. Vyksta bendroji fotogra
fija. Pirmoji grupė dvasiškių; 
antroji — pasaulionių su J. E. 
Vyskupu M. Reiniu.

Seimo vedėjas, taręs džiaugs
mingą sveikinimo žodį nuo Seimo 
dalyvių J. E. Vysk. M. Reiniui, 
prašė J. E. priimti Prezidiume 
Garbės Pirmininko vietą. Taipgi 
pakviesta Į garbės prezidiumą 
mūsų išeivijos veteranas Kun. K. 
Urbonavičius ir kun. J. Valan
tiejus iš \Vaterbury.

Garbingasis Ganytojas J. E. 
Vysk. M. Reinys sveikina LDS 
Seimo dalyvius savo, Lietuvos 
Kr. Darbininkų Sąjungos ir kitų 
organizacijų Lietuvoje vardu. 
Seimas entuziastingai sutinka 
Garbingojo Ganytojo sveikinimą.

Kun. Kazimieras Urbonavičius 
sveikina LDS .organizacijos var
du J. E. Vysk. M. Reinį ir nu
rodo J. E. atsilankymo reikšmin
gumą išeivijoje.

| Taipgi sveikina žodžiu antras 
garbės prezidiumo narys kun. J.

j Valantiejus, Jo
Seimą.

Sveikinimai
LDS Centro 

kun. Pranciškus 
kitko rašo: “Prie 
džių sveikinimų pridedu ir dova
ną $50.00. laikraštį “Darbinin
ką“ sušelpti.

LDS Conn. Apskr. pirm. Jo
nas Mončiūnas ir raštininkė p. 
B. Mičiūnienė. sveikina nuo aps
kričio ir tarp kitko rašo: “Svei
kinam LDS 21—22 Seimą ir 
siunčiame dovaną $10.00. laikraš
čiui “Darbininkui“.

LDS 5-ta kuopa su sveikini
mais LDS Seimui prisiuntė ir do
vanėlę $5.00. laikraščiui ‘I)-kui’. 
Taipgi LDS 5-tos kp. Dvasios 
Vadas kun. J. Valantiejus prie 
savo sveikinimų pridėjo dovanė
lę $5.00 laikraš. “Darbininkui”.

LDS 36 kp. sveikindama Sei
mą. tarp kitko rašo: “Čia siun
čiame $2.00 auką dėl naujos ma
šinos“.

Marianapolio Kolegijos Rekto
rius kun. Dr. J. Navickas, 
kiną LDS Seimą 
žiausių pasėkų, kasmet 
vis gilesnę vagą Amerikos kata
likiškosios lietuviškosios visuo
menės religiniame bei tautiniame 
bare.

Dienraščio “Draugo“. 
Federacijos ir LRKSA 
nuoširdžiai sveikina LDS 
jo atstovus ir garbingąjį 
Svečią J. E. Vysk. M. Reinį p. L. 
Šimutis. Tarp kitko rašo: “Lin
kiu. kad Seimui pavyktų surasti 
priemones, kuriomis LDS pa
vyktų Įsteigti savo skyrius viso
se Amerikos lietuvių šolonijose”.

Liet. R. K. Susiv. Amerikoje 
sekretorius p. J. B. Šaliūnas. 
sveikina LDS vadovybę, atsto
vus - atstoves ir linki LĮ)S aug
ti. bujoti ir vadovauti lietuviams 
darbininkams kasdienio gyveni
mo kovose už geresnį būvį.

LDS 20-ta kp.. Chicago. III., 
pirm. Antanas Bacevičius, sveiki
na ir linki LDS atstovams ir 
svečiams, kad Seimas nustatytų 
tokius planus, kuriuos vykdant 
į gyvenimą, atsirastų LDS kuo
pos visose 
neišskiriant 
gus.

LDS 112
pirm. Petras Jankauskas ir rašt. 
Petras Svirskas sveikina LDS 
Seimo delegatus ir linki geriau
sių pasekmių darbuose.

Sveikinimai Telegramomis
I Piri». Kun. J. ,

BaHiftnas. sveikina LDS Seimo Kumpa
į dalyvius linkėdamas geriausių j Šiuomi baigta antroji pirmo- 
‘ sėkmių. Bite j-I...

I

II

P.

O-

I................ ......
merikos“ geriausius sveikinimus 
ir linkėjimus LDS Seimui pri
siunčia Juozas Laueka.

Lietuvos Vyčių Centro pirm. 
A. J. Mažeika, sveikina Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Seimą ir 
linki geriausių sekmhi.

ALRK Fed. Naujos Anglijos
Apskričio sekretorius Benediktas 
Jakutis, sveikina apskričio var
du LDS Seimą ir linki broliškos 
lietuviškos meiles ir Dievo palai
mos šventame tautos darbe.
LDS 113 kp. vardū Andrius 

Dėdinas sveikina LDS 21-2-jį 
Seimą ir jo Garbingąjį Svetį J. 
E. M. Reinį.

Kun. Jonas Vaiiėktinas, Frovi- 
dence. R. I.. nuoširdžiai sveikina 
Darbininkų Seimą ir linki pasek
mingu darbų organizacijos gero
vei.

Kun Dr. L. Mendelis. Baltimo- 
re. Md.. sveikina LDS 21-22-jo 
Seimo vadus, dalyvius ir linki 
gausių Dievo malonių Seimo dar
bams, o dėl savo negalėjimo as- 
meniai dalyvauti Seime, prisi
minsiąs Seimo reikalus Šv. Mi
šiose. -

Seimo dalyviai išklausę sveiki
nimų — žodžiu, laiškais ir tele
gramomis entuziastingai reiškė 

1 savo dėkingumą — katutėmis ir 
atsistojimu.

Eksc. ir LDS

Laiškais —
Dvasios Vadas 
Virmauskis tarp 

savo nuošir-

I

I

I I
i I

pa. J. Šokelis. T. Kubilius. 
Bartkevičius.

4 kp.. Athol. Mass. — Kun. 
Juraitis ir Jurgis Stačiokas.

5 kp.. AVaterbury, Conn. 
Kun. J. Valantiejus.

7 kp.. AVorcester. Mass. -—Kun. 
Jonas J. Bakanas. Juozas Žemai
tis.

8 kp.. Cambridge. Mass. 
na M. Smilgienė.

65 kp.. Nashua. N. Ii. — Kun 
Dr. A. Bružas. T. Mikučionienė. 
K. J. Nadzeika. S. Ulcickas.

70 kp.. Laivrence, Mass.—Juo
zas Jenčius. Ona Baubinienė. Jo
kūbas Lenevieius ir Konstantinas 
Vencius. s

74 kp.. Manchester. N. H. — 
Antanas Kundrotas ir Vaclovas 
Zaremba.

97 kp.. Loįvell. Mass. — Kun.
P. Strakauskas.

108 kp.. Worcester. Mass. — 
Kun. K. A. Vasys ir Kazimieras 
Tamulevičius.

LDS. X. A. Apskr. — Danie
lius Averka. Leonardas Kumpa.

Centro Valdybos nariai: — 
Kun. Kazimieras Urbonavičius. 
Kun. Jonas Švagždys, Kun. Pr. 
Juras. Ona Siaurienė, B. Bart
kus. A. F. Kneižys.

“Darbininko“ adm. — Anta
nas Peldžius.

Viso 35 atstovai.
Svečių užregistruota 22. Di

džiumoj LDS nariai.
Svečių teisės Seime — Sve

čiams, kurie esą LDS nariai, su
teikiamas sprendžiamasis balsas, 
gi svečiams ne LDS nariams, tik 
patariamasis.

Svečiai — P. Zareckas, A. Za- 
reckienė. Stud. A. Jurgelaitis. 
Antanas Grigas, Antanas Čepas. 
Antanas Sabaliauskas. Silvestras 
Čeikauskas. Andrius Tūbinis. Ie
va Paulauskaitė. Antanas NN.. 
Petronė XX.. p. Vaičiūnienė. L. 
Nonkūrtiėriė. M. MitruĮvtė, Ches- 
ler. Pa., J. Januškevičienė, K. 
Zapėnienė, A. Zautra. A. Zautrie- 
nė. Kun. Skruodenis. MIC.. Kūn. 
Pranciškus Juškaitis. Kun. Dr. 
Starkus, p. Tamulionienė.

Pirmoji sesija baigta 12 vai. 1 )ų Sąjungos ir savaitraščio “A-

svei-
ir linki kogra- 

varant

I

i

I

I
I

i

I

i

i

I

i

WPA valgių gaminimo kursai d uodą gerus rezultatus. Štai čia paro
do modernišką virtuvę ir joje besidarbuojančią mokinę.

7:30 vai. vak. Įvyko šaunus 
Šeiminis Koncertas, kuriame -T. 
E. Vysk. M. Reinys, pasakė ilga 
ir turiningą kalbą.

ANTROJI SEIMO DIENA

Seimo Sveikinimai —
LDS Seimas nutaria pasiųsti 

sveikinimus—
L J. E. Manchesterio Vysk, i 

John B. Peterson:
2. šv. Tėvo atst. Washingtone.
3. Xew Hampshire Gubernato- į 

riui:
4. Lietuvos Episkopatui:
5. Lietuvos Krikščionių Darbi

ninkų Sąjungai:
6. Nashua Majorui.

Įnešimo ir nutarimo, 
iš pereito Seimo proto- 
nutarimai. Protokolas

Skaitymas Protokolo
Sulig 

skaitoma 
kolo tik 
priimtas.

Klausia J. E. Vysk. M. Reinys, 
ar visos rezoliucijos - nutarimai 
jvykdinti ?

Atsako. LDS Pirm. kun. -T. 
Švagždys. — išskyrus dvi. būtent 
— Tarptautiniu darbininkų klau
simu ir Rašytojų Fondo sukėli
mu.

kun. 
tarp 

reikalinga
LDS 

“Dar

Raportai
LDS Centro Pirmininkas 

J. Švagždys. savo raporte 
kitko, praneša, kad
peržiūrėti ir pertvarkyti 
organizacijos konstitucija, 
bininkas” techniškai daug kuo 
pagerintas, nors turinio įturtini- 
mui reikalingas daug pastangų. 
Finansinė krizė, kaip ir praslin
ko. Įsigyta daug pagerinimų. Ra
portas priimtas.

LDS Centro Vice-Pirm. kun. 
P. M. Turas, tarp kitko, aiškiu;:, 
kad teko darbuotis

ALRK
va rdu

Seimą. ’ finansų pagerinime.
Seimo

lietuvių kolonijose, 
ir didžiausios Chica-

kp.. HaverhilI. Mass

M.
a-

‘ Darbininko’ 
namo remon- 

pa gerinime.t avime, spaustuvės 
Raportas priimtas.

Dėl vėlyvo laiko, prieš užbai
gimą sesijų, valdybos raportai 
nutraukti.

Kun. S. Kncižis. duoda Įneši
mą. kad būtų išrinkta šiandie 
Centro Valdyba.

Seiųias nubalsuoja, visa dau
guma balsų, rinkti valdybą tuo
jaus.

Nutarta rinkti viešu balsavi
mu.

Kun. S. Kneižis. siūlo išrinkti 
pirmininku dar bent dviem me
tam kun. J. švagždi. Atstovai 
entuziastingai ploja. Kun. J. 
Švagždys paėmęs balsą, nuošir
džiai padėkoja ir atsisako. Ats
tovai atsisakymo nepriima įr 

I prašo apsiimti. Apsiima. Kun. J. 
| švagždžio sutikimą, atstovai nuo
širdžiai priima.

Tuo būdų išrenkamas Vice- 
Pirm. $un. Į*r. M. Juras, sekre
torius A. K. Kneižys. iždininkė—. 
Ona Siaurienė. finansų sekreto
rius — Antanas Beldžias. Kon
trolės komisija —. Kuą. P£aneįž- 

1 kus , Juškaitis. xD. ^Avyrką.. L.

i t

___ _c. ! stos dienos sesija, apie 6:15 v.v.
ALRK Studentų ir Profesiona- ■ Maldą atkalbėjo J. fe. Vysk 

M. Reinys.

9:00 vai. ryte. J. E. A’vsk. 
Reinys, atlaikė šv. Mišias su 
rista. Asistoje dalyvavo Nashur. 
kunigai: Dr. A. Bružas ir Buce- 
vičius. Gražų pamokslą seimo 
dalyviams pasakė J. E. Vysk. M. 
Reinys.

10:15 vai. prasidėjo trečioji 
sesija. Seka valdybos raportai.

Sekretoriaus Antano F. Knei- 
žio raportas. Centras su L. 
D. S. N. A. Apskr. vykdė marš
rutą po kolonijas. Taip buvo at
lankyta — So. Bostonas. Hudso- 
nas. Greenfieldas Norivoodae, 
Cambridge. HaverhilI. Įsteigta 
dvi naujos kuopos — GreenfieM 
ir HaverhilI. Atgaivinta kuopa 
Dayton. Ohio. Turėtas narių ir 
skaitytojų vajus. Turėta du Cen
tro parengimai — So. Bostone i? 
Cambridge. Centro Valdyba nu
mato reikalą turėti organizato
rių; darbininkams reikalinga ins
truktorius arba instruktoriai, ku
rie aiškintų Popiežių -enciklikas. 
Taipgi nutarė siūlyti Į garbės 
narius — kun : P. Virmauskį. 
kun. P. M. Jurą ir p. B. Mičiū- 
nienę iš N’eiv Britain. Conn. Ra
portas priimtas.

Administratorius A. Peldžius 
išduoda raštu ilgą ir smulkme
nišką apyskaitą, kuri vienbalsiai 
buvo priimta.

Administratorius savo apyskai
toje tarp kitko pažymi, kad nuo 
pereito LDS Seimo buvo Įvesti 
sekanti, pagerinimai:

1. Ištaisyti 4 tenementai. išda
žytas - išmaliavotas vidurinis jr

Į užpakalinis koridorius nuo pir
mutinio iki ketvirto aukščio. Tas 
visas namo remontas atsėjo 
$1.500.00.

2. |vesta laivakorčių agentū
ra. kuri neblogai “Darbininkui“ 
apsimoka.

3. Įvesta trys ventuliatoriai: O- 
fise. spaustuvėje ir skiepe, kur 
randasi didžiosios spaustuvės ma
šinos. Kainavo $95.00.

Įtaisytos ir išmokėtos sekan
čios mašinos:

1. Klišėms lieti mašina $85.00.
2. Router — klišėms skaptuoti 

mašina $42.50.
3. Metalui piauti elektrikinė 

mašina $198.00.
4. Elektrikinė mašina segti- 

siūti knygoms $200.00.
5. Addressografas. adresuoti 

laikraščiams $415.00.
6. Mašina išmušti adresams 

$120.00.
7. Mimiografas laiškams spau

sdinti $35.00.
8. Siuntiniams klijuoti mašinėlė 

$5.00.
9. Elektrikinė mašina popierai 

kirsti $250.00.
10. Rankraščiams segti mašinė

lė $3.Q0.
11. Rašomoji mašinėlė ,$27^)0.
12. Eleveitorius formoms į skie

pą nuleisti $50.00.
Viso pagerinimų įvesta už 

*3.025.50..
Turiu pastebėti, kad adreso- 

grafo fondui ahkojo:

I

į

Kun. J. A. Karalius. Shenan
doah. Pa. $25.00; Kun. Dr. J. B. 
Končius. Mt. Carinei. Pa. $25.00: 
Kun. Ig. Ziinblvs. Phila. Pa. $12.

Viso aukų gauta — $62.00.
Raportas priimtas su užgirimu. 
Iždininkė, p. Ona Siaurienė. 

administratoriaus raportą patvir- 
iino. Vžgirta.

Vyriausias Redaktorius Kun. 
Kazimieras Urbonavičius savo ra
porte praneša, kad paskutiniais 
laikais beveik išimtinai veikiama 
tik X. Anglijoje dėl LDS. Be
veik šiuo laiku dedamos visos 
pastangos, kad išlaikyti savo or
ganą “Darbininką’’, kad per jo 
lapus skleisti krikščioniškus ir 
tautiškus principus...

Redaktorius A. F. Kneižys 
porte praneša, kad 
bendradarbių, kurie 
karnai, taip kaip
Red. Kun. K. Urbonavičius, irgi 
dirba “gralis“...

Raportai priimti su padėka.
Trečioji sesija baigta pietums 

12:00 vai. Pietų pertraukoje at
lankoma Audenvčiu dirbtuvės.

ra- 
turima eilė 
dirba nemo- 

ir mūsų Vyr.

KETVIRTOJI SESIJA
Trečią vai. p«> pietų tęsiama 

paskutinioji Seimo sesija.
Pradžioje šios sesijos .T. E. 

Vysk. M. Reinys, pasako plačią 
ir turiningą kalbą. Savo kalboje 
J. E. suminėjo klausimus 
gimta žmogaus teisė, 
grupės ir Federacija 
klausimas:. Enciklikos, 
tinė dora ir Enciklika 
munizmą ’’ 
kalbą tarė 
mo žodį.

Seimo 
Ga rbin gaji 
mini darbą

-Pri-
Atskiros 
Soči a lis 

Komunis- 
“ prieš ko-

ir t.t. Baigdamas savo 
nuoširdų atsisveikini-

atstovai atsisveikinę 
Ganytoja, tęsia' sei- 
toliau.

I

i

l

Garbingam 
metus 

raštais

riausio redaktoriaus darbą, ku
lis be atlyginimo puošia “Dar
bininką“ savo gražiais ir turi
ningais straipsniais, nuoširdžiai 
jam dėkoja ir prašo Aukščiausio
jo sveikatos mūsų
Vadui, kad jis dar ilgus 
mums vadovautų ir savo 
rodytu kelią i gerovę.

3. LDS Seimas už ypatingą 
pasidarbavimą organizacijoje pa
kelia sekančius narius Į Garbės 
Narius: — Kun. Pranciškų Vir- 
mauskį. Kun. Pr. AL Jurą. p. B. 
Mičhuuenę, p. Vincą Valatką, r. 
Tanią Versiacką.

pu parengimuose ir susirinki* 
muose. tikslu pagyvinti LDS kp, 
veikimą.

8. Nutaria naują raidžių rinki
mui mašiną pirkti. Fondą kelti 
paveda Centro Valdybai. \Turi 
būti atskira šio fondo sąskaita. 
Centro Valdyba gali kooptuoti 
tinkamus asmenis Į pagelbą tawą 
fondui sukelti.

9. Seimas užgiriu X. A. LDS 
apskričio ir Centro valdybos 
vykdomą prakalbų ir paskaitų

i maršrutą.
10. Seimas užgiris Centro Val

dybos nutarimą išleisti sienini 
kalendorių, jeigu finansinės ga-

i limybės leis.
i 11. Nutarta. kad ‘Darbininko* 
prenumeratų ir LDS narių vajus 

, nesitęstų ilgiau kaip du mėnesiu. 
Vajaus emtu prenumeratos kaina 
$3.00. Pasibaigus vajui, prenu
meratos kaina $4.00.

12. Nutarta taisyti konstituci
ją ir i komisiją išrinkta: Kun. 
Dr. A. Bružas. Kun. P. Juras, ir 
A. F. Kneižys.

13. Jaunimo klausimu Įnešimą 
nutarta pavesti maršruto bei in
struktorių žiniai.

14. Patiektas montel liečiu 
skundas dėl administracijos ne- 
sutartinumo kaikuriais atvejais 
su kuopų vadais, nutarta paves
ti reikalą Centro Valdybai.

15. Pageidauta, kad atstovai 
parvažiavę Į savo kuopas imtųsi 
gvildenti susirinkimuose Rinkini'.; 
raidžių mašinos fondo ugdymą.

16. Išm-šta padėka Nashuos 
Klebonui Kun. Dr. A. Bružui ir 
LDS ū4 kp. už nuoširdų ir ma
lonu priėmimą Seimo.

Seimas baigtas 5 vai. p. p. 
Malda atkalbėjo Kun. Dr. A. 
Bružas.

Atstovai ir svečiai skirstėsi Į 
namus dideliu pasiryžimu dirbt; 
LDS org. gerovei.

Jonas KumDa, Pirm. 
S. Ulcickas. Sekr.

i

i

I

I 

i
I

I

t

Ar nenorėtum kartai: 
atsistoti? — klausia au 
tobuse stovėdama sens 
ponia sėdinti berniuką.

— Geriau jau aš pasėde 
siu, nes kai atsistosiu, jūs 
užimsite mano vietą.

ĮNEŠIMAI
— LDS. X. A. Apskr. Įneša, 

kad didžiai pasidarbavusius ir 
liesidarbuojančius LDS org. na
rius, būtent, p. Vincą Valatką. 1 
kp. narį iš So. Boston ir Tarną 
Versiacką. 74 kp. narį iš Lo
veli, Seimas pakeltų Į LDS org. 
Garbės narius.

— LDS Centro Valdyba Įneša, 
kad didžiai pasidarbavusius LDS 
narius, būtent kun. P. Virmaus- 
kj. kun. Pr. -Jurą ir p. B. Mičiū- 
niėnę iš New Britain, Conn. Sei
mas pakeltų Į LDS org. Garbės 

j narius.
— LDS N. A. Apskr. ir Centro 

I Valdyba siūlo Seimui išnešti nu
tarimą. turėti organizacijos orga-

I i

*

nizatorių.
-— LDS N. A. Apskr. siūlo 

S-'imiii. kad būtų daromi žygini 
Įtraukti jaunimą Į LDS organi
zaciją.

— Centro Valdyba plačiai nu
šviečia mašinos rinkimo raidžių

• reikalingumą ir siūlo Seimui iš- 
I nešti nutarimą tuo reikalu.

—; Atstovai siūlo išleisti sienini I *
Darbininko Kalendorių.

SEIMO REZOLIUCIJOS
L LDS Seimas nuoširdžiai dė

koja Gerajam Ganytojui, J. E. 
Vyskupui Mečislovui Reiniui už 
atvykimų Į Seimą.^už natAlingiųs •

i

ii

ir . Įdomius patarimus ir už -pa- 
reikštus sveikinimus iš Lietuvos.

2. Seimas giliai įvertinęs kun. j 
Kazimiero Urbonavičiaus, Vv- l

I

Plikis užsisako 
kostiumą. Siuvėjas 
tuodamas krūtinę:

— Čia aukščiau kr 
pas jus kažkoks iški 
bet jūs pamatysite bran 
gus pop'e, jūsų naująj 
švarką taip pasiųsime 
kad to iškilimo neliks nė 
mažiausios žymelės.

— Taip, taip! Tai aš jai 
Įsivaizduoju. Čia kaip tik 
guli mano piniginė.

aui; 
ma-

g

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Iš Lietuvos Mald aknyges
DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

‘ŠVENTAS DIEVE'
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra. čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo. 
Kada mirštantį regėjo

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

“Šventas Dieve’’ — 
knygos formatas 5x 
-3Į colių, storumo a- 
pie pusantro colio. 
Juodi, tikro kolen- 
koro viršeliai: rau
doni arba geltoni 
kraštai.

Kaina tik
$1-95

(Kituose knygynuo- ; 
se parduodama po 

$2.50.)
Joje yra 9 litanijos ; 
ir Įvairiausių maldų, j

į “VYRAI BROLIAI”, •— tai specialė vyrams maldaknygė.
Juodi apdarai, gražiausios parinktos maldos. Be to. joje yra 
gražiausių pamokinimų. Formatas* 5x2 col.. storys apie pusė 
colio. Labai plono popierio 632 puslapiai. Kaina tik ........ $1.30

“NAUJAS AUKSO ALTORIUS” — maldaknygė tinkama 
visiems. Formatas: 4įx3 col.. juodi. tikro kolenkoro apdarai.

'.geltoni kraštai.'Kaina tik ...............................,.......................  $1.25
Užsakymus su money.'orderiu prašome siųsti: ’

366 West Broaduay,
“DARBININKAS“

So. Boston. Mass.

«

I
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Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

/ VVORCESTER, MASS.
tuvių jaunieji išvyko pra- 

i leisti medaus mėnesį į 
Baltuosius Kalnus. Linki
me jaunai porelei laimin-

Piknikas — Rugsėjo 19 
d. Maironio parke, Šv. Ka
zimiero Seserų Rėm. Dr- 
ja buvo suruošusi pikniką. g0 gyvenimo. 
Nors pikniką lietus suga- Jaunasis yra žinomo 
dino, bet visgi padaryta veikėio Andriaus Dėdino 
pelno $75.00. Jei diena brolis, 
būtų buvusi graži, tai ne- į 
abejotinai trigubai būtų 
buvę pelno.

Mūsų Politikieriai —Jau 
laikas lietuviams būtų su
siprasti, pradėti veikti po
litikoje ir balsuoti už no
minuotus lietuvius kandi
datus. Girdėjau, kad Juo
zas Grigaitis nori gauti 
konsulmanu. Taigi reikė
tų, kad visi lietuviai už jį 
balsuotų. Jis yra baigęs 
Šv. Jono High School, Ho
ly Cross College ir Statė 
Teachers College. Jo tė
vai yra daug pasidarbavę 
mūsų tarpe.

Mokykla — Šv. Kazimie
ro mokyklą veda Seserys 
Kazimierietės. Šįmet atsi
darius mokyklai užsire- „ . , , .
gistravo nemažai vaikų, į favo ir patalpino paveiks- 
bet galėjo jų l__„ __
daugiau. Aukštesniuose 
skyriuose šįmet bus dau- no Hartford, Conn. Linki- 
giau kaip pereitais me
tais, bet žemesniuose sky- gyventų Dievo malonėje, 
riuose daug mažiau. Tu-, *........................................
rint savo mokyklą, tėvai 
turėtų susiprasti ir savo 
vaikučius leisti į savo lie
tuvišką katalikišką mo
kyklą.

Viską Nugirdusi

Ten apsilankęs.

SOND ARLAND, MASS.
Rugsėjo 6 dieną (Darbe 

Dienoje) susituokė Vincas 
Vaičiulis, mūsų LDS 113 
kuopos pirmininko vy
riausias sūnus, su panele 
E. Vizgaičiute iš Sondar- 
land’ės. Šliūbas įvyko St. 
James airių parapijos baž
nyčioje, So. Deerfield, 
Mass.

i Netikėtai jaunuosius 
sutiko pas bažnyčią jų tė
vukas, J. Baronas, su ark
liais ir išpuoštu vežimu 
50 metų senumo. Vietos 
ir apylinkės anglų laikraš- 
čių reporteriai nufotogra-

būti dar i lus su aprašymias laikraš
čiuose. Jaunieji apsigvve-

me daug laimes, kad jie

lietuviškoje ir katalikiš
koje dvasioje.

A. Dėdinas.

CHICAGO, III.

ATHOL. MASS.

kursiją. Kelionė ir pasi
svečiavimu labai paten
kintas.

Mag. J. Kriščiūnas pasi
žadėjo parašyti į “Darbi
ninką” savo kelionės 
spūdžius. Lauksime!

v •

į-

SHENANDOAH. PA. I

Mūsų Šv. Jurgio parapi
joj dabartiniu laiku buvo 
biskis permainų, nes mus 
apleido mūsų senas var
gonininkas p. A. Grigo
raitis. Jis nesveikavo, tai 
norėdamas savo sveikatą 
pataisyti ir be užsiėmimo 
kokį laiką praleisti, išva
žiavo, bet man neteko pa
tirti kur.

Tai mūsų klebonas kun. 
J. Karalius parsikvietė 
tuom laiku iš Minersvil- 
lės. Pa. vargonininką p. J. 
Mikutavičių. Jis čionai 
vargonavo apie tris sa
vaites, o dabar klebonas 
gavo naują vargonininką, 
p. Vincą Medonį. Jis yra 
dar jaunas, bet 
kad yra geras ir gabus 
savo užsimime. Amerikoj , 
gimęs, bet kalba labai ge
rai lietuviškai ir yra link
smo būdo. Vietinis.1

atrodo,1

Nominacij o s balsavi-I 
muose į miestų, miestelių 
ir apskričiu valdininkus, 
kaip man teko matyti an
gliškuose laikraščiuose, iI 
teisėjus gavo daugiausiai1

balsų iš Demokratų parti
jos šie: James J. Curran 
Shuylkill apskrity j gavo 
31,657 balsus, o jo opo
nentas iš Respublikonų 
partijos į teisėjus buvo R. 
P. Hicks, kuris gavo 27.- 
659 balsus, o antras į tei
sėjus buvo iš demokratų 
partijos Harold L. Paul ir 
gavo 27,687 balsus, o jo 
priešininkas iš Respubli
konų partijos C. W. Stau- 
denmier gavo 27,079 bal
sus, tai tokiu būdu ir mū
sų tautiečiai būtų kiek 
laimėję, nes didžiuma mū
sų tautiečių, kurie darba
vosi demokratų partijoj, 
gali turėti viltį, kad ir a- 
teinančiais rinkimais, lap
kričio mėnesyj, gali tikė
tis, kad jų pusė laimės, 
jeigu tik vigi lietuviai sa
vo balsus atiduos už savo 
partiją, už kurią jie balsa
vo nominacijos laiku.

Kiek man teko patirti, 
tai jau ir dabar -daugelis 
mūsų brolių ir sesučių tu
ri darbus, kurie tik ėjo su 
Demokratų partija.

Todėl aš velyčiau, kad 
mūsų lietuviai eitų išvien 
visi, gerai pasidarbuotų 
savo partijoj, o tokiu bū
du turės ir ant ilgiau dar
bus, kurie dirba ir dar ga
lės daugiau mūsų brolių 
gauti darbų.

Senas šio miesto 
gyventojas.

Vyro Gyvenimo Pažanga ir 
Atsakingumas

Pirm Pirksiant, Ateikite pas
M c.

K >FOR A

(Maldaknygės “Vyrai 
Broliai” Pasirodymo 

Proga)NAUJAS“DRAUGO”
ADMINISTRATORIUS
Iki šiol klebonavęs kun. 

Antanas Andriušis, MIC., 
Kenosha, Wis., rugsėjo 22 
d. apleido parapiją ir uži
ma “Draugo” administra- 

Apie j toriaus vietą. Jo vieton

Vestuvės — Rugsėjo 4 1 
d., Šv. Pranciškaus par. : 
bažnyčioje kun. P. Jurai-! 
tis moterystės ryšiu sūri-1 
šo Aleksandrą Dėdiną su 
X)“Io T Ambrozaite.
9 vai. bažnyčioje jau bu-| klebonu paskirtas kun. P 
vo daug žmonių, kad pa-: Skrodenis, MIC. Taipgi il- 
matyti jaunuosius ir iš-1 gai dirbęs “Draugo” spau- 
klausyti Šv. Mišių. Mišias I stuvėje brolis Andriejus 
grojo varg. J. Stačiokas. j Steponavičius irgi išvyks
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I

EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St 
NORWOOT). MASS 
TEL N’orvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Rro<ktnn

ta į Kcnosha, Wis.

IR

Į

SUGRĮŽO “DARBININ
KO” EKSKURSIJOS 

VADAS 
Magistras J. Kriščiūnas 
Pereitą savaitę iš Lietu

vos grįžo plačiai žinomas 
veikėjas Mag. Juozas Kri
ščiūnas, kuris pereitą ge
gužės mėnesį išlydėjo Lie
tuvos “Darbininko” eks-

! CREMO ALEI
| Padarytas Tam,
i Kad Patenkinus Visus!

I I

Atėję j tavernus ar restauranus visuomet pra- | | 
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- 11 
riaušių miežių ir tinkamai įsendintas. !!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
I!

Cremo Brewing Co
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

t Tik tam tikslui parašyta knyga. 
Tokią knygą jau turime: ją pa
rašė Kun. P. Dambrauskas. Vil
kaviškio vysk. kun. seminarijos 
profesorius, ir kun. P. Kirvelai- 
tis. gimnazijos kapelionas, o iš
leido “Maldos” bendrovė ir Vy
ru Apaštalavimas. Tos knygos 
vardas

“VYRAI BROLIAI”
Tatai yra visai nauju būdu pa

rašyta maldaknygė. Sakau nauju
būdu parašyta, nes čia — i

Nauja, kad joje gražiai bei su
prantamai aprašyti bažnytiniai 
metai ir svarbiausios bažnytines 
apeigos;

Nauja, kad prieinamu būdu iš
aiškinti visi sakramentai, jų a- 
peigos ir nurodyta, kaip su tin
kama pagarba ir rimtumu bei 
mandagumu sakramentus imti.

Nauja, kad labai suprantamai 
ir Įdomiai nusakomi svarbiausi 
žmogaus gyvenimo klausimai, 
kiek jie liečia vyro pašaukimą ir 
pareigas; tai tam tikri apmąsty
mai, pusiau maldos, kurios labai 
vaizdžiai mums primins svarbiau
sius mūs sielos reikalus ir gyve
nimo atsakingumą: x

Nauja, kad yra skyrius, pa
skirtas Vyru Apaštalavimui, kur 
kiekvienas ras reikalingų paaiš
kinimų ir bendras maldas prieš 
Komuniją ir po Komunijos.

Nauja, kad knyga išleista ant 
gražaus šilkinio popierio ir pa
puošta gražiomis iliustracijomis.

Pačios maldos parinktos su v- 
patingu rūpestingumu; jos apima

Kas tvarko valstybini gyveni
mą? Kas pastato ir valdo di
džiuosius fabrikus, kuriuose dir
ba šimtai tūkstančių žmonių? 
Kas sugalvojo ir padirbo laivus, 

į kurie, tarytum plaukiojantys 
miestai, skrodžia jūros paviršių, 

i ir aeroplanus, kurie, lyg koki ge
ležiniai paukščiai, skraido pa
dangėse. Vienu žodžiu, kas tvar
ko mūsų gyvenimą, ypač šiandie 
toki didingą ir sudėtingą? Patin-

I ka tatai kam ar ne, malonu ar 
nemalonu, bet kiekvienas turi 
pripažinti, kad valstybes valdo, 
nuostabiąsias mašinas sugalvojo, 
plieninius paukščius privertė oru 
skrajoti — vyrai. Bemaž visi iš- 

I radimai gimė vyro galvoje ir 
; juos pritaikė žmonių gyvenimui 
vyriškas sumanumas, patvaru
mas ir jėga.

Svarbus daiktas žmogaus gy
venime šeima. Laimingos tos 
tautos, kuriij šeimos gerai aprū
pintos ir išaugina gerų piliečių. 
O šeimos priekyje stovi irgi vy- 

j ras, jis, — ne kas kitas, — pa
rūpina šeimoms dvasinių ir ma
terialinių gėrybių. Jei šeima yra 
tautos ir atskiro žmogaus laimės 
lopšys, tai vyras, būdamas šei
mos galva ir jos rūpintojas, vra 
kiekvienam žmogui laimingo ar 
nelaimingo gyvenimo kūrėjas.

Šios kelios mintys parodo, ko
kia kilni vyro pasiuntinybė, bet, I 
kita vertus, ne mažesnis ir atsa- ’ .

Į kingumas. Jei savo darbą mokąs visus kataliko vyro gyvenimo ti-
■ ir sąžiningas vyras stovi tautos, kybinius reikalus: visos paimtos 
> fabriko. Įstaigos ar šeimos pry- iš pačių šaltinių, aprūpintos at-

šakyje — laiminga tauta, fabri- laidais ir parašytos lengva, tai- 
j kas, Įstaiga, ar šeima. Atvirkš- syklinga ir gražia mūs kalba;

' čiai, nemokša ir nedoras vyras kur reikia, pridėti lotyniški teks- 
nuodija ir ardo gyvenimą tos tai. bažnyčioje giedami.
tautos, fabriko, Įstaigos ar šei- j Viską suėmus, VYRAI BRO-

■ mos, kurių galva jį Dievo Ap- LIAI — naujausia ir geriausia 
1 veizda paskyrė.

Vyras, kuris supranta savo pa- 
Į | šaukimo kilnumą ir atsakingu

mą, be paliovos tobulina savo 
darbo mokėjimą ir rūpinasi būti 
doras bei sąžiningas. Jis visada 
turi prieš akis savo pašaukimo 
svarbą: jei jaunas — rūpestin
gai ruošiasi savo pašaukimui, jei kitos jau neims į rankas, 
suaugęs — vis daro pažangą, rū- visose knygų pardavyklose vyrai 
pinasi būti kaskart geresniu.

Kad tai nepamirštų, kiekvie
nam vyrui reikalingas geras pa
tarėjas. Kas tokiu nuolatiniu pa
tarėju gali būti? ne kės kitas,

maldaknygė; tai ne tik gražią 
rūpestingai parinktą maldą šalti
nis, bet ir tikras kataliko vyro 
religinis valdovas. Ši knyga nu
sipelno, kad kiekvienas katalikas 
vyras, prieš pirkdamas malda
knygę, pareikalautą ją parodyti. 
Nėra abejojimo, kad, ją pamatęs 

Tad

2

būtinai reikalaukite “VYRAI 
BROLIAI" maldaknygę.

šią didžiai vertingą maldakny
gę galite užsisakyti “Darbinin
ke" Jos kaina |1.30.

731 Boylstcn St. Boston, Mass
(Just Above Copley Sąuare)
Tel. Kenmore 7930—7931

t

330 Bowdoin St. Dorchester, Mass. 27 Centrai Sq. Cambridge, Mass.
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LDS NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

įvyks Sekmadienį, Spalią 31 
d., 2 vai. po pietą šv. Juozapo 
Parapijos salėje, Rogers St., Lo
veli, Mass.

Kadangi šiais metais rudeniop 
ir žiemą yra nutarta turėti Aps
kričio bendrai su Centru prakal
bą bei debatų reikalais maršru
tas, todėl prašomos visos LDS 
kuopos savo susirinkimuose prieš 
vyksiant į apskričio suvažiavimą 
nusitarti pageidavimą, kokią die
ną (suprantama sekmadieni) no
rėtumėte, kad Jūsų kolonijoje 
įvyktą panašios kalbos. Būtą ge
ra, kad kuopą susirinkimuose 
būtą rezervuota koki du ar trys 
sekmadieniai. Jeigu pasitaikytą, 
kad pageidavimai supultą kelią 
kuopą tą patį sekmadienį, kad 
galima būtą išvengti keblumą ir 
ten pat išspręsti.

Taipgi prašome visą kuopą iš-

rinkti po daugiaus atstovą į su
važiavimą, nes bus renkama ko
misija dėl Apskričio parengimą, 
kurie įvyks sulig nutarimo: vie
nas žiemą, o antras metinis pa
vasarį.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba:

Dvasios Vadas Kun. S. Kneižis, 
Pirmininkas Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas A. Zavetskas, 
Iždininkas K. Nadzeika, 
Raštininkas Tarnas Versiackas.

TIKRAS LIETUVIS 8

JOSEPH D. GAYSON t
LH'ENSED UPTIC1A N

Geriausio stiliaus akiniai
721 Main St. Room 23
Hartford, Conn. Phone 2-6848 /

BLAIVININKŲ 26-TAS SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų 26 Seimas įvyks spalių 3 die

ną, Šv. Panciškaus parapijoje, Athol, Mass.
Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis, 11 

valandą rytą. Šv. mišias atnašaus Pilnųjų Blaivinin
kų Centro pirmininkas kun. A. švedas.

Todėl visų Blaivininkų kuopų atstovai malonėsi
te atvykti ankščiaus ir dalyvauti pamaldose ir priim
ti bendrai Šv. Komuniją.

Seimo sesijos prasidės 1 valandą po pietų, Šv. 
Pranciškaus parapijos salėje.

Kun. A. Švedas, Pirm. 
, V. J. Blavackas, Rašt.
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Kas Yra Tie Vitaminai?
IR KODĖL JIE MUMS 

REIKALINGI

Tokius 
randa- 
skaito- 

nuro-

žiems vaikams. Jei jie ne
gauną pakankamai tokio 
maisto, kuriaųie yrą rei
kalingų vitaminų, tąi sųsi- 
trukdo jų augimas, suser
ga įvairiomis ligomis ir 
neturi atsparumo prieš 
kaikųrias apkrečiamas li
gas.

Ką duoda vitaminai A 
ir B

A vitaminą mes gauna
me mišinio pavidale iš 
daržovių, o gryname pą- 
vidale iš pieno, sviesto ir 
kiaušinio trynio. Žaliuose 
augaluose, tas vitaminas 
susidaro iš saulės spindu
lių. Jo nemaža yra kopūs
tuose, pomidoruose, uo
gose ir apelsinuose. Šis 
vitaminas pakelia karštį 
ir neišnyksta nuo virimo. 
Jei žmogaus kūnas mažai; 
gauna to vitamino, suser
ga žmogaus oda, gleivinės 
plėvelės, akys, o viduriuo
se atsiranda įvairūs ak
menys. Be šio vitamino 
negalimas žmogaus augi-; 
mas. Dėl šio vitamino; 
stokos žmogaus oda gali 
susirti vėžiu. B vitamino 
yra daržovėse, vaisiuose, 
bulbėse ir mėsose. Rieba
luose ir alyvose jo nėra. 
Jis susideda iš įvairių da
lių, kurių tik BĮ ir B2 yra 
naudingos. BĮ vitamino ; 
stoka iššaukia nervų su
trikimus ir neigiamai vei-j 
kia širdies raumenis. B2 
vitamino stoka trukdo au
gama, sukelia piktybinę 
mažakraujystę ir t.t.

Kodėl šiaurėje žmonės 
dažnai serga skorbutu 
C vitaminas vadinamas; 

priešskorbutiniu vitami
nu. Jo yra žaliuose vai-j 
siuose, daržovėse, žemuo
gėse, pomidoruose, bulbė-: 
se, citrinose ir truputis; 
šviežiame piene, jei kar
vės minta žaliu pašaru? 
Bet jei vaisiai ir daržovės; 
verdamos, džiovinamos, 
konservuojamos — šitas 
vitaminas pranyksta. Už
tat šiaurėje, šaltuose kra
štuose gyveną žmonės, ku-, 
rie neturi galimumo au-i 
ginti ir vartoti šviežias; 
daržoves, negauna vaisių. I 
uogų, šviežio pieno, labai 
dažnai suserga skorbutu,; 
arba cinga. Ši liga yra pa
naši į reumatizmą ir pasi
reiškia kaulų gėla, kojų 
sutinimu, dantų smegenų 
kraujavimu, dantų iškli- 

i bimu ir t.t. Ir daugeliui 
lietuvių, gyvenusių Sibire, 
Archangelske, buvusių iš
trėmime Rusijos šiaurėje 
teko sirgti skorbutu. Tai 
dėl to, kad tuose kraštuo-: 
se jie negaudavo šviežių ' 
daržovių nei vaisių, ku-; 
riuose yra C vitamino. To-1 
dėl dabar visos valstybės ; 
kiek galėdamos stengiasi

I

“Jei norite būti sveiki, 
valgykite tokį maistą, ku
riame yrą daug vitaminų. 
Valgykite daugiau vaisių 
ir daržovių, nes juose yra 
vitaminų. Duokite vai
kams vaisių ir šviežių 
daržovių, kuriuose yrą 
daug vitaminų, o jūsų vai
kai augs sveiki ir bus at
sparesni ligoms”, 
šūkius mes dažnai 
me laikraščiuose, 
me juos knygose,
dančiose, kaip saugoti 
žmogaus sveikatą. Gydy
tojai ligoniams dažnai 
duoda patarimus vartoti 
tik tokį maistą, kuriame 
yra daug naudingų vita
minų. Todėl įdomu bus su
žinoti, kas gi yra tie vita- 
imnai ir kodėl žmogaus 
organizmui jie taip nau
dingi ir reikalingi. Trum
pai aiškinant, vitaminai 
tai yra svarbios maisto 
medžiagų sudėtinės dale
lės, kurios būdamos mais
te nedideliu kiekiu, pada
ro maistą organizmui 
naudingą ir kurių trūks
tant pasireiškia įvairūs 
negalavimai. Vadi naši, 
šiandieną vitamino vardu 
suprantamos visos tos 
medžiagos, kurios reika
lingos kūno narveliams 
palaikyti ir tuo patikrinti 
taisyklingą viso organiz
mo vystymąsi, augimą ir 
išsilaikymą.

40 metų nuo vitaminų 
atradimo

1897 m. olandų gydyto
jai Grinsas ir Eijkmanas 
pirmieji atrado vitaminą 
ir patyrė jo reikšmę or
ganizmo gyvybei palaiky
ti ir įvairioms ligoms gy
dyti. Jie pastebėjo, kad. 
sunki beriberio liga, kuri 
buvo labai išplitusi tarp 
rytų Azijos gyventojų, 
mintančių nuluptais ry
žiais, gali būti pagydoma 
maitinant tuos ligonius 
ryžių žievėje esančiomis 
medžiagomis. Gydytojas 
Moro susekė, kad vien tik 
karvės pienu maitinamos 
jūrų kiaulytės ilgainiui 
apsinuodija ir žūsta, o ka
da sergančius gyvuliukus 
pradeda maitinti morko
mis, jie greitai pasveiks
ta. Daugelis kitų moksli
ninkų taip pat patyrė, kad 
kai kurios gyvulių ligos 
kyla dėl tam tikrų me
džiagų stokos jų organiz
me. Taigi tos naudingos 
medžiagos ir buvo pava
dintos vitaminais, atseit, 
gyvybinė m i s medžiago
mis. Pirmasis tą žodį pa
vartojo mokslininkas K. 
Funkas 1910 pi. Vėliau 
toms medžiagoms buvo 
siūlomi kiti pavadinimai, 
kaip kompletinas, eutomi- pristatyti daržovių, vaisių 

■ kitų šviežaus maisto 
j produktų šaltuose kraš
tuose gyvenantiems savo 
piliečiams.

Ginklas prieš raęhitą
D vitaminas gydo rąchi- 

tą arba angliškąją ligą, 
kuria serga vaikai. Rachi- 
tas pasireiškia kaulų su
minkštėjimu, todėl tik 
pradėjusių vaikščioti vai-

i

iI
I

I

nas ir t.t., bet jie neprįgi-! ir 
jo, ir liko pirmasis pava
dinimas

Įvairių rūšių vitaminai
Mokslas visus vitaminus 

skirsto pagal abėcėlės rai
dės: A, B, C, D, E ir t.t. 
Vitaminus mes gauname 
su maistu arba visai ga
tavus arba sumišusius su 
kitomis medžiagomis. Vai- K__ _____,_____ ___ r __
gydąmi pieną, sviestą, kų kojos dažnai iškrypsta, 
kiaušinius, vaisius, daržo- lieka kreivos. O tai reiškia 
ves, mes gaųnapie tiek vi- kad vaikai negauna pa- 
tamįnų, kiek reikia kūno kankamai D vitamino, ku- 
gyvybei, augimui ir taisy- rio yra augalų lapuose, 
klingam jo išsivystymui kai kuriuose grybuose, 
palaikyti. Jei kurios vita- kiaušinio trynyje, silkėse 
minų rūšies pradeda truk- gydytojai dažnai prirašo 
ti, tai ima reikštis įvai- ir žuvų taukuose, kurįuos 
rios ligos. Ypač vitaminaij vaikams gerti. Vitaminas 
reikalingi augantiems ma-1 E vadinamas gyvybingu-

vitaminais.

mo ir vaisingumo vitami
nu. jo gausiai yra augalų 
sėklose, miežiuose, ry
žiuose ir ypač daug kvie
čiuose. Apskritai tai yra 
augalinis vitaminas. H vi
taminas dar nėra gerai iš
tirtas, bet jau žinoma, 
kad jis būtinai reikalin
gas odos augimui. Jo yra 
karvįų piene, inkstuose, 
bulbėse, mielėse ir t.t. Dar 
mažiau ištirtas yra J vi
taminas, kuris vartojamas 
bandomiesiems gyvuliams 
apsaugoti nuo apkrečia
mų alsavimo ligų.
Vitaminus gamina fabri

kuose
Kaip negalima pagerin

ti dirvos, tręšiant tik vie
na kuria mineraline trąša,1

v •

taip ir žmogaus kūno ne
galima patenkinti vienu 
kuriuo vitaminu. Jam rei
kia visų vitaminų, vieno 
mažiau, kito daugiau. Tik 
tada žmogus gerai auga, 
būva sveikas, atsparus li
goms. Dabar įvairūs vita
mininiai vaisiai gaminami 
vaistų fabrikuose. Nervų 
ligai, mažakraujystei, į- 
vairiems nusilpi m a m s, 
skorbutui ir kitoms li
goms gydyti gaminami 
tam tikri vaistai, kuriuos 
padaro , iš tam tikrų auga
lų ir maistingų medžiagų. 
Todėl norint, kad žmogus 
būtų sveikas, gerai augtų, 
jis turi valgyti įvairų, 
švarų ir šviežią maistą.

“O.”
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I Duoną Rusijoj Supirkinejant
Izvestijos 170 nr. (ofi

cialus Rusijos komunistų 
valdžios organas) pasako
ja epizodus, kaip elgiasi 
SSSR valdininkai su žmo
nėmis Omsko apygardoje, j 
atvykę supirkti valstybei į 
nuo žmonių atliekamų ja
vų, kuriuos žmonės neva 
laisvu noru skiria valsty
bei.

Dvi mašinos staiga sus
tojo prie kolchozo valdy
bos namų. Iš vienos maši
nos išlipo partijos raiko
mo sekretorius Borovic
kis, iš antros — penki kol
chozų pirmininkai, kurie 
buvo paimti, kad praktiš-

kai pasimokytų, kaip or
ganizuoti duonos supirki
nėjimą.

Kol kaimo vykdytojas 
kvietė žmones į ekstra su
sirinkimą, Borovickis su 
padėjėjais padarė “reika
lingą operaciją”. Jis areš
tavo 8 kolchozninkus ak
tyvistus sykiu su artelės 
pirmininku Pepelka, kal
tindamas, kad jie savotiš
kai norėjo apskaityti, 
kiek jiems duonos atliks. 
Gerai pasikalbėjus buvo 
paleistas tik vienas Peuel- 
ko, bet ir tai su sąlyga, 
kad jis neatsikalbinėda
mas pritars visiems Boro-

vickio pasiūlymams. Kitus 
7 žmones laikė užrakintus 
mokykloje visą laiką, kolx 
buvo svarstomas duonos 
supirkinėjimo klausimas.

Susirinkime pranešėjas 
kalbėjo nepaprastai trum- 
pąi. Be jokių įžangų jis 
tiesiog pasiūlė kolchoznin- 
kams, kad jie parduotų ne 
mažiau per keturis šimtus 
centnerių javų. Sujaudin
ti, kad draugų nebuvo, 
kolchozninkai tylėjo. Ty
lėjimas rajono atstovus 
padrąsino, ir jie pasiūlė 
“nubalsuoti”.
— Kas prieš duonos par

davimą valstybei? Nie
kas? Vadinas, vienu balsu 
priimta.

Kada susirinkimo pro
tokolas jau buvo sutvar
kytas, atsiminė apie akty
vistus, uždarytus mokyk
loje. Penkis paleido, o 
dviem įsakė atvykti į mi
liciją.

Kolchoze, vardu “Kraš
to gynimas”, tas pats Bo
rovickis su raiispolkomo 
pirmininku, raikomo ins
truktorium ir selsovieto 
pirmininku užsipuolė kol- 
chozninką Salomachiną už 
tai, kad kolchoznikų susi
rinkime tasai išdrįso pa
laikyti savo pasiūlymą. Jį 
iššaukė iš susirinkimo ir 
jam pareiškė:
— Jeigu tu čia dar ple

pėsi, rytoj keliausi į mili
ciją!

Įgąsdintas Salomachi- 
nas išdūmė iš susirinkimo 
į fermą ir net nakčiai ne
grįžo.

Kai paaiškėjo, kad prieš 
duonos pardavimą niekas 
rankos nekėlė, Borovickis 
susirinkimą uždarė. Kai 
pirmininkas dar norėjo 
pareikšti, kad susirinki
mas neteisėtas, jam atsa
kė:
— Kokių tau velnių! Ta

vo kolchozninkų po de
šimt kartų nešauksim!

Kolchozninkus, kurie ki
toj vietoj buvo pasiūlę 
parduoti ne du tūkstan
čiu centnerių, bet pusant
ro, Borovickis apšaukė 
liaudies priešais ir pasiū
lė balsuoti jau išbandvtu 
metodu. Klausimas vėl bu
vo greit “išspręstas”.

Per 80 žmonių, nukentė
jusių nuo Borovickio ir jo 
padėjėjų veiksmų, kelis 
mėnesius veltui beldė slen
ksčius aplinkinėse ir apy- 
gardinėse organizacijose, 
ieškodami teisybės.

Partijos obkomas ir ob- 
lispilkomas uoliai gina ši
tuos “veikėjus”. Borovic
kis su obkomo žinia parti
jos rajoninėj vadovybėj 
buvo tol, kol partijos susi
rinkime jo klausimas iški
lo. Tada obkomas Boro- 
vickį perkėlė į politinį 
skyrių, kur jam patikėjo 
partinį darbą. Jo bendri
ninkas raiispolkomo pir
mininkas buvo perkeltas į 
didesnį rajoną. Panašiai 
su kitu.

Vietinės organizacijos 
ne tiktai nekreipia dėme
sio į nurodomas negero
ves, bet pridengia jiems 
gerai žinomus neteisėtu
mus.

v •

L. “Dar-kas”

JAMES B. COHER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R
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Gen. Nagevičius Apie ( 
Pietų Amerikos Lietuvius

■

kur yra susikūręs liet, 
miestelis su savo mokyk
la ir bažnyčia.

Rio de Žaneiro liet, ko
lonija turi anie 1.000 žmo
nių. Vilią Bella rajone 
yra prieš 4 metus susikū
rusi ištisa lietuvių koloni

ja su 400 namų, 
baltomis sienomis ir čer
pių stogais; gyvena 2.500 
lietuvių. Mok-los rūmas 
moderniškas. Tai Vyt. D. 
m-la. Kudirkos vardo m-la 
yra Mokoj. Bažnytėlė pa
čių lietuvių pastatyta. 
Ją parodė klebonas kun. 
Ragažinskas. Konsulato 
pastangomis, mokytojų ir

Grįžęs į Lietuvą iš ke
lionės po Pietų Ameriką, 
gen. VI. Nagevičius su 
spaudos atstovais pasida
lino gautaisiais įspūdžiais 
ir painformavo apie sąly
gas bei reikalą pradėti 
valstybiniu mastu orga
nizuotą kolonizacijos dar
bą. Generolo kelionė turė
jo dvejopą tikslą: DULR 
įgaliojo pažiūrėti, kaip 
ten veikia lietuvių mokv- 
klos, kaip eina visuomeni
nis gyvenimas, spauda, 
draugijos ir kur būtu va
riausia organizuoti didės- bažnyčios pasišventimu,— 
nę kolonija, o V. R. M-ja 
paprašė išaiškinti salvgas 
kuriomis tenka emigran
tams geliaut.i prancūzių li
nijos laivais.

Patikrinus laivo tinka
mumą, — sako gen. Nage
vičius pasirodė, kad hig. 
sąlygos visai priimtinos. 
Laivu vyko apie 300 emi
grantu iš Lenkijos, dau
giausia ukrainu, ir antra 
tiek įsėdo Portugalijoj. 
Maistas sveikas, tik pran
cūziškas ir kai kam neį
prastas.

Pietų Amerikoj genero
las pirmiausia užsuko į 
Braziliją. Sao Paule daK-l 
vavo mokytoju ir keliui 
spaudos atstovų sus-me. j

Susipažino su Brazilinj 
veikiančiomis lietuvių 

organizacijomis: 
Brazili jos Liet. S-ga (su 
Majum priešakv), kuri o- 
ficialiai yra liet, m-lu lai
kytoja, su organu “Lietu- 

liet. 
org. 
s-ga 
sky-

viu”; Šv. Juozapo 
kat. bendruomenė su 
“Šviesa”: snorto
‘Lituania’. turinčia 4
rius, gerai atestuojančia 
lietuviu vardą ir turinčią 
pilną spirta už laimėii- 
mus gautu trofeiu; jauni
mo s-ga “Viltimi”; dabar 
persitvarkančia; kaires
nės pakraipos meno ir mu
zikos rateliu “Rytas”: 
“Grūdu”, kuriam rūni 
liet, kolonizavimo klausi
mas, tik veikimui išplėsti 
trūksta stambesniu lėšų; 
lak. Jurevičiaus vadovau
jamu Brazilijos LAK’ 
kuris nori isigvti sklan
dytuvą ir vėliau
savo lėktuvai iš P. Ameri

kos skristi į tėvynę;
Brazilijos lietuvių 
kuris diskutuoja 
ir k.
.joje”

“Liet. Aidas 
save vadina

ū.

I 
I 
Icentrų, 

istatus 
Brazili- 
nepar-

tiniu laikraščiu, bet pasi
žymi aštriu polemikos to-

sako gen. Nagevičius, — 
tarp mūsų išeivių yra 
daug padaryta.

Mokyklose dėstoma lie
tuviškai ir braziliškai. 
Brazilams mokytojams al
gas moka lietuviai. Visi 4 
m-lu vedėjai turi reikalin
gą Brazilijoj cenzą. Vie
nas iš pirmųjų tenykščių 
mokytojų yra p. L. Gaiga
las, Kudirkos m-los vedė
jas. Lietuvių vaikai šva
rūs, malonūs; iš kitų 
(brunetų) tarpo išsiskiria 
ryškiai, nes beveik visi 
blondinai. Tikybą dėsto 
kun. Ragažinskas ir kun. 
Arminas.

ARGENTINOJE
taip pat pasireiškia kelios 
srovės. Čia veikia Kat. 
Federacija su org. “Švy
turiu”, K. Norkus reda
guoja “Argent. Liet. Bal
są”, gimininga “L. Ži
nioms”. M. Šalčius reda
guoja “Išvien”. Ten yra ir 
vadinamų “senųjų tauti
ninkų”, kuriems ir M. 
Šalčius, ir minist. Aukš
tuolis su Blaveščiūnu at
rodo “raudoni”... Seniau 
yra buvę Lietuviu Namai, 
bet dėl tarpusavio nesusi
pratimu prieš porą metų 
uždaryti.

Neigiamų reiškinių dau
giau. Pav., sumos metu į 
pamaldas iš keliolikos tū
kstančių lietuviu atvyko 
tik keli, o vienoj liet, m-loj 
paklausus, ar moka “Tė
ve mūsų”, pasirodė, kad 
iš visų mokinių ji sukal
bėti ispaniškai moka 4. o 
lietuviškai vos vienas. Be- 
rriso m-loj kunigas vos 1 
k. buvęs. Tikybos nei tė
vai, nei mokytojas nemo
ko. f

Generolas lankėsi visose 
liet, laikraščių redakcijo
se. Bet būta ir kurijozu: 
norėdamas nurodytu ad
resu patekti į redakciją,

nu. I vietoj jos pateko... į siu-
Brazilijoj lietuvių m-lų , vykią. Iš tikro, atrodo, 

yra 5; 4 iš jų turi namus 
ir turtą. Skubiai reikalin- i 
ga paramos vysk. Valan
čiaus vardo m-la S. Paulo 
centre. Jai būstas nuomo
jamas, o savininkas dabar 
jį nori parduoti, tad m-la 
gali netikėtai likti be pa
talpų. Reikalas tikrai 
remtinas ir neatidėliotinai i sant to. liet, m-lų skaičius 8.000 lietuvių, 
tvarkytinas. Tuo reikalu 
Minist. Pirmininkui yra i- 
teiktas su argumentais iš
samus prašymas. Bene 
maloniausias įspūdis pali
ko iš Mokos priemiesčio,

I

i

PRŪSŲ LIETUVASkirsnemunės parapija 
šventė savo 300 metų į- 
steigimo sukaktuves. Re
liginė šios šventės nuotai
ka buvo paruošta 4 dienų 
misijomis. Įprastu kapu- 
cinišku paprastumu tėvo 
Haimono, O. Cap., ir T. 
Roko, O. Cap, vedamos, 
paliko visuose gilų, ilgai 

( neišnykstantį įspūdį.
Bet didžiausią šventei 

iškilmingumą suteikė ta 
proga atsilankęs J. E. 
Vysk. T. Matulionis, o su 
juo 33 kunigai, iš kurių 
dešimt kilę iš Skirsnemu
nės parapijos.

Ganytojas galėjo pasi
džiaugti vispusiška para
pijos pažanga kun. V. Se- 
menavičiaus vadovybėje. 
Gražiai išpuošta bažnyčia, 
tik vienas bokštas nesu
spėta atremontuoti. Stip
rus parapijos katalikų su- ’ 
sipratimas pasirei š k i a 
gausingomis kat. organi
zacijomis ir brolijomis, I 
kurios turi puikią para
pijos salę. Skirsnemunės 
parapija 
Lietuvoje turi savo laik- laikų. Vieno kilimo negali- 

~ * * “ ma nustatyti. Pinigas yra
5 Lt formato. Viduryje 
keturkampė skylė, o ap
link arabiškos raidės. 
Taip pat Alešvikių kaimo 
gyventojas G. irgi yra ra
dęs kelioliką Jono Kazi
miero laikų pinigėlių. A- 
bu radėjai rengiasi se
nienas perduoti Vytauto 
D. muziejui.

i

i 
i

Vokietina Lietuviškus 
Kaimus

“N. T. Kel.” 69 nr. pra
neša, kad Pakalnės apy
gardoje, Gastų apylinkė
je, esąs Serbentynų kai
mas nuo 1938 m. bal. 1 d. 
bus sujungtas su Fried- 
laukių kaimu. Abu su
jungtieji kaimai vadinsis 
jau tiktai Friedlaukiai.

LAIŽUVA

Mirė Seniausias šaulys
Laižuvoj palaidotas Lai

žuvos būrio šaulys J. Ro- 
čys, 80 metų amžiaus.

AUKŠTADVARIS

ribose 
daug senienų. 
Gudžionių k.

Randama Senienų 
Aukštadvario v. 

randama 
Neseniai
gyv. V. rado per 15 štukų 
įvairių senovinių pinigų. 
Rastieji pinigai yra: 1 
Vytauto, 2 Zigmanto Au- 

tur būt pirmoji gusto, o kiti Kazimiero

raštelį: “Mūsų Parapija”. 
Gražiai išleistas jubilieji
nis numeris atvaizduoja 
visą įdomią parapijos ir 
jos bažnyčios istoriją.

DAUG ŪKININKŲ 
IŠMOKO GAMINTI 

DURPES

keista, kam legaliai laikr. 
redakcijai reikia slapsty
tis.

Dėl susiskaldymo lietu
viu sroviniai veikėjai net 
kolonizacijos klaus imu 
neranda bendros kalbos, 
bet tai — perein. pobūdžio 
dalykas. Tačiau, nenai-

i

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GSEBIIAlJCKėS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE. MD.

Paskutiniu laiku, pasun
kėjus miško medžiagos 
gauti, ūkininkai daugiau 
pradėjo vartoti durpes.; 
Dėl tos priežasties Žemės 
Ūkio Rūmai, norėdami iš
mokyti ūkininkus durpes 
kurui gaminti, šią vasarą 
Alytaus, Biržų, Kauno, 
Kretingos. Mažeikiu, Pa
nevėžio, Rokiškio, Seinų, 
Šiaulių, Ukmergės, Trakų 
ir Utenos apskričiuose su
ruošė durpių gamybos 
kursus. Kursai buvo 173 
vietose. Juos baigė 2360 
ūkininkų. Kursų metu pa
gaminta 113.000 mintinių 
ir 22.000 kastinių durpių. 
Be to, tie ūkininkai, kurie 
neturėjo progos lankyti 
kursus to darbo gali pasi
mokyti pas agronomus. 
Šiemet agronomams ir ki
tiems žemės ūkio specia
listams buvo suruošti spe
cialūs kursai. Juos baigė 
80 ūkio specialistų.

Kitais metais taip pat 
numatoma vėl suruošti ei
lę durpių gamybos kursų 
ūkininkams.

PAŠIAUŠĖ

Užsimušė Austras, 
Vedęs Lietuvę

Čia įvyko skaudi nelai
mė. Dėl nelaimingo kriti
mo nuo kūlėjo stalažo 
mirtinai užsimušė to kai
mo apie 40 met. amžiaus 
gyventojas Karolis Šileris, 
palikęs skurde žmoną su 
6 mažais vaikais.

K. Šileris kilimo buvo 
austras vien ietis, kuris 
per D. Karą pateko nelai
svėn Rusijoj ir ten vedė 
lietuvę tremtinę. Lietuvą 
pasirinko antrąja savo tė
vyne. Vaikams savo davė 
mūsų didž. kunigaikščių 

' vardus ir auklėjo juos liet, 
dvasioj. Priešpat tragingą 
mirtį jau buvo gavęs Liet, 

i pilietybę ir negalėjo tuo 
I atsidžiaugti.

konsulo priežiūroj. Visos 
kat. or-jos Argentinoj pri
klauso Arg. Liet. Kat. Fe
deracijai, kurios priešaky 
stovi p. Padvalskis. Moki
niai, ypač Dariaus ir Gi
rėno m-los atrodo gražiai 
ir kultūringai.

Pietų Amerikos m-lų 
mokiniai su savo auklėto
jais siunčia per generolą 
visiems savo broliams ir 
sesutėms tėvynėj gražių 
linkėjimų.

Neprikl. šventės proga 
išleistas kun. Janilionio 
puošnus leidinys.

URAGVAJUJ. Kalbėjo
si su taut. ir kat. or-jų va
dais. Nors tėvai gyvena 
skurdžiai, bet pasiryžę 
Montevideo mieste statyti 
m-lą. Kat. or-jos vardu į- 
teiktas pageidavimas, kad 
P. Amerikai būtų paskirta 
daugiau liet, kunigų. Nu
rodo, kad lietuviai siun
čiami kažkur šviesti lau
kinių, tuo tarpu toks žy- įįįį įįįį 
mus savo tautiečių emi- _ _
Krantų skaičius teturi vos Bel finansininkai.
3 kunigus. Jie norėtų vie- tuvos vyriausybės para- 
nuoiių - marijonų ar sa- mos koIonizacija neįmano-1 
leziecių. Taip pat nagei- ma 
davo maldaknygių, lietuv.| Ėons. Gaučys įtikinęs, 
leidimų irk. Nusiskun- kad koionizavimą reiktų 
dziama. kad ten yra dide- vestj japonų pavyzdžiu, 
lis ištvirkimas plinta pa- Taisykiįnga emigracija' 
leistuvyste. apsaugotų išeivius nuo

nutautimo ir ekon. skur
do. Prieš kiek laiko atvy
kę iš Lietuvos 200 senti
kių skundėsi, kad visai 
nerado to, ką jiems buvo 
prižadėję. Jei Lietuvoj to-

leistuvystė.
Uragvajun

v •

negalima. Vieni mano, kad 
ją reiktų laikinai 
sustabdyti, kiti — 
tuojau imtis organizuoti 
ir veikti japonų pavyz
džiu, įtraukiant į darbą 
žinančius vietos sąlygas, 
tenykščius agronomus ir 
veikėjus.

M. Šalčius linkęs, kad 
planinga kolonizacija bū
tų vykdoma Bolivijoj ar
ba Brazilijoj. Reiktų būti
nai sutarties. Nieku būdu 
negalima išvykstančių su
rišti su 2 metų prievole už 
nuvežimą ten atidirbti — 
tai savotiška baudžiava. 
Jo nuomone, geriausia bū
tų, jei koloniz. reikalą 
subsidijuotu valdžia, o ten 
gyvenantieji lietuviai bū
tų paimti lyg tokios pla
ningos kolonizacijos bran
duolys.

Riselio manymu, koloni
zacijai geriausiai tiktų 
Argentinoj — Patagoni- 
joj. Ten galėtu būti miš- 
__ _____  Galėtų būti į- 
trauktas Lietuvos bankas,

visai 
kad

tidėliojant judinti ir Kau
ne. Gen. Nagevičius savo 
kelionės metu vedė platų 
dienyną ir surinktus duo
menis įteiks vyriausybei. 
Visur buvo kaip žmogus 
atvykęs iš tėvynes, nuo
širdžiai sutiktas ir priim
tas. Ir išeiviai patys jau
čia reikalą išbristi iš su
sidariusio chaoso ir, nenu
traukdami ryšių su tėvy
ne, kurti geresnį gyveni
mą. XX.
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ALYTUJE BUS EUCHA
RISTINIS KONGRESAS

Naujas Vilkaviškio vys
kupijos eucharistinis kon
gresas numatytas sureng
ti Alytuje. Alytiečiai daro 
žygių, kad šis kongresas 
įvyktų jau ateinančią va
sarą. Kauno arkivyskupi
jos euch. kongresas po 
kelių metų bus Jonišky, 
tačiau prieš jį gal dar į- 
vyks visos Lietuvos euch. 
kongresas Kaune.

♦

I

SUNKIAI SERGA KUN. 
JUŠKA

NEMUNAITIS

PANEVĖŽYS f
I

Karo kapelionas K. Juš
ka paguldytas privatinė
je Dr. Guseve klinikoje. 
Padaryta labai sunki a- 
pendicito operacija.

Vila Kunigams Atosto
gauti

Gražiajam Nemunaičio 
pušyne baigiami statyti 
nauji kunigams atosto
gauti ir sveikatą taisyti 
namai — vila. Vieta labai 
graži, rami ir sveika. Vila 
stovi pušyne beveik prie 
pat Nemuno kranto.

yra apie 
iš jų apie 

lietuviai stengiasi 2.000 pačiame Montivideo. 
rūmus, Visos or-jos sudaro ben- 

ekonomiš- drą tarybą. M-la veikia
■ nuo 1932 m., turi 66 moki
nius. Išeina kairiųjų laikr. kiomis sąlygomis reiktu 
“Banga”. dirbti, kaip Brazilijoj, tai

Kaip organizuoti emi- užsidirbtų 5 k. daugiau. I 
graciją? Patys Pietų A-į Minist. Aukštuolis ir 
merikos lietuvių veikėjai kons. p. Gaučys pasižadė- 
tuo klausimu yra ne vie- jo sudaryti komisijas tin- « “A V* ' 1 W • • •

auga, 
pasistatyti savo 
organizuojasi 
kai. Turi menininką J. 
Rimšą, kuris savo paveik
slais pasižymėjęs net Bo
livijoj. Tūkstančiai jauni
mo eina mokslus, liet, stu
dentu rasime visuose fa
kultetuose. Gražiai veikia 
chorai, o jaunas baletas 
visai vykusiai užsireko
mendavęs. Mokyklos yra

• -

Gražiai Sutvarkyta 
Aikštė

Panevėžio katedra — 
didelis miesto papuošalas. 
Šiemet miesto savivaldybė 
pakėlė, ištiesė ir praplati
no šaligatvius katedroje 
gatvėje ir gražiai sutvar
kė katedros aikštę. Taip 
pat baigiama tvarkyti ir 
prie Katedros vedanti So
dų g-

ŠIAULIAI

Nusišovė
. Naktį Gubernijoj neži- 

nodos nuomonės, tačiau I karnai propagandai kolo- nia dėl kurių priežaščių 
visi sutinka, kad taip to- i nizacijos klausimu paruo- nusišovė 8 pėst. pulko Įeit, 
liau, kaip ligi šiol, palikti I šti. Reiktų tą reikalą nea- Čiuta. I

Kalėdinė
Ekskursija

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:

EUROPA ..................: Lapkričio 27
NEW YORK.................. Gruodžio 2
HAMBURG................. . Gruodžio 9
EUROPA .................... Gruodžio 16

Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į 
Kauną. Patogus geležinkeliu susisiekimas iš 

Hamburgo.
Informaciją klauskite pas vietini agentą arba




