
DABARTIES 
BILDESIUOS
Sovietai ir protestantai, 

kurie žiauriai kovoja prieš 
katalikus, paleido žinią, 
kad Vatikanas užgyręs 
Japonijos užpuolimą ant 
Kinijos. Tai buvo melas 
nuo pradžios iki galo. Jei
gu Šv. Tėvas, Popiežius 
Pijus XI smerkia komu
nizmą, tai dar nereiškia, 
kad jis užgiria užpuoliko, 
kuris pasirašė sutartį su 
naciais kovoti prieš komu
nizmą, kruvinus žygius — 
karą.

Vatikanas griežtai už- 
ginčyja paleistas melagin
gas žinias ir pažymi, kad 
Bažnyčia nesikiša į Japo
nijos - Kinijos karą, o tik 
Bažnyčiai rūpi užkirsti 
kelią bedieviškam komu
nizmui, kur jis nebūtų: 
Kinijoje, Japonijoje, Rusi
joje, Ispanijoje ar kur ki
tur.

Vatikanas pareišk i a, 
kad katalikų vadai ir visi 
katalikai įpareigoti padė
ti japonams arba kinams 
kovoti prieš komunizmą, 
bet būti bešališkais jų po
litiniuose nesusipratimuo
se.
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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400,000 Kareivių Naujuose
Ispanijos Mūšiuose

JUNG. VALSTYBES 
PRIĖMĖ BELGIJOS 

KVIETIMĄ

34 MAINIERIAI ŽUVO
EKSPUOZIJOJE

Prezidentas Nori Užbaigti ADF ir CIO Karą

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių valdžia 
priėmė Belgijos kvietimą 
dalyvauti devynių didžių
jų valstybių konferencijoj 
Brusselyj, kur bus svars
toma Japonijos - Kinijos 
karo klausimas. Jung. 
Valstybių delegacija, ku
riai vadovauja Norman 
H. Davis, Amerikos amba
sadorius, išvyksta trečia
dienį, spalių 20 d., laivu 
Washington. Konferenci
ja prasidės spalių 30 d.

Birmingham, Alabama, 
— Mulga kasykloje kilo 
ekspliozija spalių 16 d. 
Užmušta 34 mainieriai. 
Ekspliozija kilo dėl susi
dariusių pavojingų dujų. 
Toje pačipje anglių kasy
kloje 1914 m. įvyko eks
pliozija ir žuvo 57 mai-j 
nieriai. Valdžia turėtų! 

i priversti kompaniją įtai-' 
syti ventiliatorius. kad 
dujos būtų ištrauktos į o- 
rą.i
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ŽŪVO DIDŽIULIS OR
LAIVIS TYRUOSE

AMERIKOS ORGANI
ZUOTI DARBININKAI 

SKELBIA BOIKOTĄ 
JAPONIJAI

Amerikos darbininkai 
per savo organizacijas A- 
merikos Darbo Federaci
ją ir CIO vienbalsiai pa
reiškė, kad jie boikotuo
sią Japonijos produktus, 
ir taipgi prašo Jung. Val
stybių ir kitų valstybių 
neremti Japonijos finan
siniai iki ji sustabdys ka
rą Kinijoj.

VVashington, D. C. — 
Prezidento Roosevelto ad
ministracija ruošia taikos 
planą Amerikos Darbo į 
Federacijai ir CIO, kad 
užbaigti nesusipratimus, 
kurie tęsėsi per du metu. 
Planas bus įteiktas prezi
dentui Rooseveltui kaip 
tik jis sugrįš į sostinę. 
Spėjama, kad prez. Roose
velt asmeniai dalyvaus A- 
merikos Darbo Federaci
jos ir CIO derybų konfe
rencijoj, kurios ivyks pir
madienį, spalių 25 d.

3000 JAPONŲ UŽMUŠTA 
MŪŠIUOSE

PER VIENĄ MENESĮ
SUŠAUDYTA 183 ŽMO

NES

NAUJAS SUKILIMAS 
PALESTINOJE

Lietuviai komunistėliai 
piktinasi, kad Lietuvoje į- 
kurta priverstino darbo 
stovykla. “Tovaryščiai” 
neturėtų piktintis, nes to
kių stovyklų yra labai 
daug sovietų Rusijoje, tik 
jos skiriasi tuo, kad iš tų 
sovietų stovyklų neišeina 
gyvas žmogus, o jeigu ku
ris ir išeina, tai nebetin
ka jokiam darbui.

ADF. PRIĖMĖ CIO TAI
KOS PASIŪLYMĄ

DIDELE KOMUNISTŲ 
BYLA RYGOJE

Ryga — Rugsėjo 29 d. 
Rygos apygardos teismas 
baigė svarstyti didelę ko
munistų bylą, kuri truko 
tris dienas. Kaltinamųjų 
suole sėdėjo visa eilė ko- 
minterno latvių sekcijos 
vadų, jų tarpe nelegalios 
latvių komunistų partijos 
pirmininkas Abelė ir nele
galios komunistinio jauni
mo sąjungos pirmininkas. 
Kaltinamųjų tarpe buvo 
ir komunistų “specialis
tas”, įrengęs slaptą radi
jo siųstuvą. Teismas nu
teisė svarbiausią kaltina
mąjį Abelę aštuonerius 
metus kalėti sunkiųjįj 
darbų kalėjime; vieną — 
septynerius metus ir aš
tuonis mėnesius; šešis, jų 
tarpe jaunimo sąjungos 
vadą Briedį, — po septy
nerius metus; šešis — po 
šešerius metus; 14
penkerius ir vieną — ket
verius metus kalėti sun- 
siųjų darbų kalėjime. Be 
to, vienas komunistas bu
vo nuteistas ketveriems 
metams pataisos namų ir 
trys — po trejus bei vie
nas — dvejus metus pa
taisos namų.
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Hendaye, PrancūziJa-Is- 
panijos rubežius — Gen. 
Franco kariuomenė pradė
jo naują ataką Biskajaus 
fronte, šiaurvakarinėje Is
panijos kalnuotoje dalyje 
ir užėmė Colunga, asturie- 
čių žvejų uostą, apie 11 
mylių į vakarus nuo Villa- 
viciosa. Taipgi gen. Fran
co kariuomenė smarkiai 
puola radikalų kariuome
nę Zaragoba sekcijoje. 
Mūšiuose yra apie 400.000 
kareivių abejose pusėse. 
Gen. Franco ir radikalu

i karo vadovybė apie lai
mėjimus ar pralaimėjimus 
žinių nepaduoda.

i ASTURIEČIAI STIPRIAI 
LAIKOSISalt Lake City, Spalii; 

18 d. — Vienas iš aviaci
joj moderniškiausių orlai
vių, kuriuo važiavo 19 
žmonių, žuvo tarp šio mie
sto ir Rock Springs, Wyo. 
175 mylių į rytus.

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Va-

■ lencijos radikalų valdžia 
praneša. kad asturiečiai

i stipriai laikosi kovose su 
gen. Franco kariuomene, 

I ” 

kuri žygiuoja į Gijon. As- 
turiečiams, Gijon gynė
jams, pavykę atsiimti 4 

i mažus kaimelius.
Ispanijos sukilėliai pri- 

| pažįsta. kad jų pėstinin- 
i kai sutiko stiprų pasiprie- 
; šinimą karo lauke, bet
■ jiems pavykę laimėti Ar- 
riondas šiaurvakarinėje 
dalyje.

Iš Madrido praneša, kad 
žiaurus susirėmimas įvy
ko Cuesca de la Reiną ir 
Vakarinėje Sesena, anie 
25 mvlios nuo Madrido. 
Sukilėliams pavyko Va- 
lencijos radikalų valdžios 
kariuomenę iškrapštvti iš 
apkasų abejose vieškelio 
pusėse.

Sukilėliai apšaudė iš oro 
Madridą. Užmušta apie 
100 žmonių.
ITALIJA SUTINKA IŠ

TRAUKTI SAVANO
RIUS IŠ ISPANIJOS

Jeruzalė — Spalių 18 
dieną visoje Palestinoje 
atsinąujino susirėmimai 
tarp žydų ir arabų. Brita
nijos militarės jėgos sten
giasi sukilimą numalšinti. 
Gen. A. P. Wavell, 10,000 
britų kariuomenės vadas, 
įsakęs arabų teroristų na
mus sudeginti po to, ka
da arabai užpuolė ir su
naikino britu aerodroma, 
arti Lyddą, kur padaryta 
850,000 nuostolių.

Areštuota 60 žmonių. 
Visoje Palestinoje įvestas 
karo stovis.

Arabai bombardavo žy
dų ortodoksų kvartalą Je
ruzalėj. Du itališkai kal
banti karininkai areštuo
ti, kurie buvo pabėgę iš 
Syrijos. Kernai EI Alami, 
žymios arabų šeimynos 
narys, kuris padėjo palici- 
jai daryti investigaciją, 
rastas nužudytas. Daug 
žydų sužeista.

/Shanghai, Kinija. Spa
lių 18 d. — Kiniečiai pra
neša, kad mūšiuose dėl 
Tazang, apie 5 mylios į 
šiaurvakarus nuo Shang
hai, užmušta 3000 japonų 
ir 1400 kiniečių. Tai buvo 
žiauriausi mūšiai. Tazang 
yra tai kiniečių tvirtovė 

i ir ten yra karo medžiagos 
sandėliai.

Shanghai tarptautinė 
dalis vėl pavojuje. Gyven
tojai bijosi, kad neatsi
kartotų rugp. 14 d. kruvi
ni įvykiai.

Japonai, negalėdami su
laužyti kiniečių kariuo
menės sienos Chapei sek
cijoj, pradėjo iš oro ata
kuoti kiniečių susisiekimo 
linijas ir sandėlius.

Kiniečiai smarkiai bom
barduoja japonus palei 
Whangpoo upę ir kitose 
dalyse. Japonai buvo pri
versti trauktis į Woosung.
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Denver, Col. — Ameri
kos Darbo Federacijos ta
ryba priėmė CIO pasiūly
mą sušaukti konferenciją 
derybų reikalu Washing- 
tone, spalių 25 d. ir savo 
atstovais paskyrė trvs A- 
merikos Darbo. Federaci
jos vice - pirmininkus: M. 
Woll, G. W. Harrison ir G. 
Bugniazet.

Labai gerai, kad darbi
ninku vadai nors dabar 
suprato vienybės reikalą 
kovoje už darbininkų ger
būvį.
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SOVIETŲ DIKTATO
RIUS PRAŠALINO KITĄ 

KOMISARĄ

Prancūzijos spaudos a- 
gentūra Havas paduoda 
statistiką, kad nuo š. m. 
rugpiūčio 4 iki rugsėjo 4 
d. Sovietuose sušaudyti 
183 žmonės, iš jų 93 Tol. 
Rytuose, o 51 Leningrado 
rajone. Visi jie nušauti už 
išdavimą, šnipinėjimą ir 
teroro aktus geležinke
liuose ir karo ^pramonėj. 
Nuo 1936 m. esą pašalinta 
iš vietos bent 10 liaudies 
komisarų tarybos pirmi
ninkų ir 5 federalinių bei 
autonominių respublikų 
pirmininkai.

Spaudos žiniomis, Sov. 
Rusijos Baltijos laivyne 
buvo kilęs didelis maištas. 
Baltijos laivyno vadas ad
mirolas Livkovas atleistas 
ir suimtas. Esą suimta ir 
keletas šimtu jūrininkų, iš 
kurių ne maža be didelių 
ceremonijų buvę sušaudv- 
ti. kain ruošę sąmokslą 
prieš Staliną.

v •

CIO SUTINKA TARTIS 
SU ADF ATSTOVAIS

Atlantic City, N. J. — 
CIO savo konferencijoje 
priėmė Amerikos Darbo 
Federacijos pasiul y m ą 
pradėti derybas vienybės 
klausimu, o tik atmetė, 
kad deryboms skirti po 
100 atstovų. CIO paskyrė 
10 atstovu pasitarimams 
ir apie tai tuojau pranešė 
Amerikos Darbo Federaci
jai.

CIO siūlo sušaukt susi
rinkimą pasitarimui Wa- 
shingtone, spalių 25 d.

PRANCŪZIJOJE
SAVIMAI

BAL

v;Paryžius, Spalių 18 d.— 
Pereitą ir užpereitą sek
madienį įvyko balsavimai. 
Liaudies frontas, kaip, 
praneša vidaus reikalų 
ministerija, laimi balsavi
muose. Socialistai gausią 
81 vietą daugiau negu jie 
turėjo. I

SVEIKINAME
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AMERIKA APRŪPINA 
FAŠISTUS IR KOMUNIS
TUS KARO REIKMENI

MIS
Maskva — “Tasso” ži

niomis, Sovietų Sąjungos 
centrinis vykdomasis ko
mitetas Jakobą Dimitrie- 

į vą paskyręs Sovietų Są-
Į jungos aukščiausiojo tri
bunolo pirmininku.

I 
I

!
VVashington. D. C. — 

Pranešama, kad Jung. 
Valstybių valdžia leido 
sovietų Rusijai šioj šalyj 
pirktis ginklų vertės 50 
milijonų dolerių.

Be to, į Vokietiją iš
vežta 5,000 tonų seno ge
ležies, plieno ir kitokio 
metalo, kuris be abejo bus! 
sunaudotas ginklii gami- į 
nimui.

Maskva, Rusija — So
vietų kruvinasis diktato- i 
rius Stalinas prašalino 
komisarą I. Y. Weitzer. Į 
jo vietą paskyrė M. Smir
novą. Diktatorius Stalinas 
nei jo pagelbininkai nepa
sako prašalinimo priežas
ties. Weitzer prašalintas 

j tuoj po to kai buvo prašo- 
lintas komisaras Rukhi- 
movič. Keletą kitų žymiij 
komunistų komisarų gavo 
“saktę” nuo Stalino. Viso
je Rusijoje eina griežtas 
“valvmas”. Stalinas nori 
prieš rinkimus apvalyti 
komunistų partiją nuo 
jam nepageidaujamų as
menų, kad jie būtų dis
kredituoti ir netinkami 
statyti kandidatais.

I

DR. GABRYS KLAIPĖ
DOS AERODROMUI PA 

.DOVANOJO ŽEMES

Lietuvos Aero Klubo ae
rodromui Klaipėdoje, prie 
Smeltės, lietuvių visuome
nės veikėjas ir publicistas 
dr. Gabrys padovanojo že
mės sklypą. Jame bus pa
statytas Aero Klubo an* 

I garai ir įrengtas aerodro
mas.
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KOMUNISTAI PAŽADA 
100% PARAMA ROOSE

VELTUI
Pittsburgh, Pa. — Ko

munistų partijos sekreto
rius Browder pareiškė, 
kad jei prez. Rooseveltas 
‘Teis laisvai veikti komu
nistams”, tai'jiė jam “už
tikrina^ 100% besąlyginę 
paramą”. U < •’

Providence, R. I. 
ragansett parkas buvo ži
nomas visoje Amerikoje 
kaipo arklių lenktynėms 
vieta. Valstybės guberna
torius įsakė tą parką už
daryti. Parkas uždarytas. 
Byla atsidūrė teisme. Wil- 
liam O’Hara, lenktyniij 
operatprius, tikisi kovą 
laimėti. Gub. Robert E. 
Quinn pasiuntė kariuome
nę saugoti Narragansett 
parką, kad į ji niekas ne
galėtų įeiti nei prieiti ar
čiau kaip vieną mylią nuo 
parko.

Politikieriai susirūpino. » 
Bijosi prarasti 
balsus. O’Hara 
gauti leidimą nuo 
menės vado įeiti 
iš parko. Spėjama, 
dabar O’Hara reikalaus 
per teismą ištraukti ka
riuomenę; Kaip ta kova 
politikierių baigsis darbi
ninkams nesvarbu.

Londonas, Spalių 18 d. 
— Italija sutinka sąlygi
niai ištraukti savo sava
norius iš Ispanijos, bū
tent, ištrauks tiek savano
rių, kiek savanorių iš- 

• trauks Rusija ir viso pa
saulio raudonieji. Vadina
si. savanoriai turi būti iš
traukti lygiomis iš abiejų

JAPONAI SUMUŠĖ
50,000 KINIEČIŲ

Tokio, Japonija — šiau
rinėje Shansi provincijoje 
japonų kariuomenė sumu- 
šo 50,000 kiniečių kariuo
menę. Tokiu būdu japonai 
turį kontrolę šiaurinėje 

Japonai 
laimėję ir kitose dalyse. 
Japonų kariuomenė perė
jo rubežių tarp Hopei ir 
Honan, palei Peiping - 
Hankow geležinkelį, 300 
mylių nuo Peipingo. Kitos 
japonų kariuomenės dalys 
užėmė Paotow ir Paoho 
prie Geltonosios upės.

piliečių’Kinijos dalyje.* • • •turėjo 
kariuo- 
ir išeiti 

kad

Dr. A. Rakauskas, 2456' kariauJ?nr7ur pusių: , TaiP 
W 69th St Chicaeo III * Pareis^e Italijos atstovas W. OyiH Cl., VmiCagO, 111., 97 vol.
šiomis dienomis Moterų 
Sąjungos Centro Valdy-

1 bos tapo pakviestas būti | 
tos organizacijos Dakta- 
ru-Kvotėju. Tai sveikinti
nas Moterų Sąjungos žy
gis įvertinti uolaus idea
listo profesionalo darbuo
tę mūsų išeivijoje. Dr. A. 
Rakauskas jau keli metai 
yra Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos Cen
tro pirmininkas, uolus ka
talikiškos spaudos ben
dradarbis ir rėmėjas. Jis 
yra žymus ir savo profesi
joje. Sveikiname Dr. A. 
Rakauską ir linkime jam 
sveikatos ir ištvermės 
sunkiame ir kilniame dar
be mūsų išeivijoje.

Count Dino Grandi 27 val
stybių nesikišimo komite
to posėdyj.
35c. MINIMUM ATLYGI

NIMAS MOTERIMS

Providence, R. I. — Spa
lių 18 d. įėjo į galią įsta
tymas, kuris nustato 35c. 
į valandą minimum atly
ginimą moterims, dirban
čioms drabužių siuvimo 
įstaigose. Valstybės dar
bo direktoriaus įsakyme 
nėra numatyti bausmė už 
nesilaikymą įstatymo, bet 
įstaigos turi priduoti vals
tybės departmentui sąra
šą algų. Prieš 35c. mini
mum atlyginimą protes
tavo išdirbėjai.
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Šv. Petro par. bažnyęio-, 
je vaikams misijos baigėsi 
spalių 16 d., o vyrams mi
sijos baigėsi spalių 17 d.

MINĖJO SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

kams sulaukti auksinio 
vedybų jubiliejaus. Buvęs.

KATALIKŲ SPAUDOS 
SAVAITE

šeštadienį, spalių 16 d. 
Jurgis ir Magdalena Va
latkai iš Roslindale, Mass. 
minėjo savo 25 metų ve
dybų jubiliejų. Šauni puo
ta įvyko Šv. Petro par. sa
lėje, 7-toj gat., So. Bosto
ne. Žmonių prisirinko į 
puotą virš 200. Svečiai pa
reiškė jubiliejatams gra
žių linkėjimų. Linksmas 
jubiliejinis bankietas bu
vo baigtas sekmadienį pie
tų vaišėmis.

P-nai Valatkai turi pui
kiai -išauklėję dvi dukte
ris — Augeniją ir Anelę, 
kuriosdvi priklauso prie 
Šv. Petro parapijos choro 
ir yra veiklios jaunimo ra
teliuose.

P-nas Jurgis yra South 
Bostone gerai žinomo ka
talikiškų draugijų dar
buotojo Vinco Valatkos 
brolis. Linkime pp. Valat-

J. E. Kardinolas O’Cop- 
nell savo diecezijoje pa
skelbė Katalikų Spaudos 
savaitę. "Nuo pat pirmos 
dienos tos savaitės — spa
lių 17, yra varomą gerų 
knygų ir laikraščių plati
nimo vajus. Daugelyje 
vietų yra sakomos prakal
bos. Laikraščių agentai 
eina per stubas.

Gaįiiūnųs ąpMlankyti įr a- 
tŠjtts rątįo virš 75 svečių 
bei viešnių suairihfcusių ją 
pagerbti. Svečių buvo ne 
vien iš So. Bpstopo, bęt ir 
iš kitų miestų, ' ‘
New Yorko.

Svečiai papietavę Pa
reiškė p. K. Masiulienei 
Širdingiausių linkėjimų, o 
ant galo p. Masįulienė pa
pasakojo įš Lietuvos gau
tus įspūdžius ir nuošir
džiai pareiškė padėkos žo
džius josios gerbėjams.

Viešnia,

hėt i/ is11 r į 1 
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KUN. K. UBJ5ONAVI- 
ČIUS NORVVOODE

i
i

RAŠO Iš INDUOS

ra- 
W.

Telesforas Znotinas 
šo savo motinėlei, 103 
6th St. So. Boston, iš In
dijos, nuo laivo. Jis nusa
ko, indiečių baisų skurdą 
ir badavimą. Vargšų esan
čios pilnos gatvės.

NUTARĖ DALYVAUTI

DAKTARAI.
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo H iki 12, nn« 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuc 9 iki 12 v. dieną. 
Sutintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ' "

Šv. Kazimiero Romos 
Katalikų draugija nutarė 
dalyvauti sų ženklais kun. 
Kaz. Vengro primicijose, 
kurios įvyksta Šv. Petro 
par. bažnyčioje, spalių 24 
d., 11 vaL ryte.

Lietuvos Dukterų drau
gija nutarė naujam kuni
gui duoti pininginę dova
ną ir dalyvauti jo priim
tuvių vakarienėje spalių 
27 d., 7 vąĮ. vąk., 492 E. 
7th St. Priimtuvėms tikie- 
tų parduota virš 100.

APSIVEDĖ
i nuo 9 iki 12 vai. dieną. " 
(pagal sutartjp . !S I

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDUODA So. Bostone 

ant Broadway geroje vietoje, 
biznio distrikte seliūnas su namu 
arba be namo. Biznis išdirbtas 
per daugeli meti;. Geram žmogui 
puiki vieta. Atsišaukite i “Dar
bininko” administraciją.

(15-19-22)

DIDELĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGĖ

Ką tik gavome iš Lietuvos di
delėmis raidėmis maldaknygę — 
“šventas Dieve”. Maldaknygė 
turi 656 puslapius, nedidelio 
formato — 5x3£ dydžio, juodi, 
tikro kolenkoro apdarai. Kaina 
tik $1.95.

Užsakymus su money orderiu 
siuskite: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

ATEIVIAI
NERIZIKUOKITE BŪTI 

DEPORTUOTAIS
Patapkite piliečiais. Nauja 188 pusi, 
knyga duos jums nurodymus, klausy
mus ir atsakymus, lengvai supranta
ma. Ptisiiisk S1.00. ir gausi knygelę. 

BELL PUBLISHING CO.
Dept. 47 P. O. Box 358, Pittsburgh, Pa.

Pety* Htaapytaa?

PAIN-EXPELLERIS
po Me. Ir 7*c.

= A. Jakštas.

Žmogus Pašventęs Jėgas 
3 jaunimo
I ir*

, PrtĮ. f. Janųsevičiaus 
sukakties proga

(1867—1937)

Spalių 17 d., apsivedė 
Aleksandras Armonas su 
Zofija Vasiliauskiene - Za- 
reikaite, gyv. 223 Athens 
St. Liudyjo Vincentas Ko
ris ir Marijona Strakaus- 
kaitė.

JOS ANTRAS AMERI
KOJE KONCERTAS

tyti lietuviškų knygų ir 
laikraščių. J Neretai užei
davo čion ir pats tos skai
tyklos — knygyno įkūrė
jas. Čia jis garsiai paskai
tydavo įdomesnius laik
raščių straipsnius, kuo 
patraukdavo į savo skai
tyklą net ir lietuvius, ne
mokančius skaityti. Su
prasdamas prekybos reik
šmę, turinčius šiek tiek 
skatiko, ragindavo imtis i 
to verslo. Kelios inteligen
tės moterėlės susidėję bu
vo atidarę prieš karą sa
vo lietuviškąją krautuvę, 
pavadinę ją “Grožybė”.

Visa tai buvo vien, lyg 
tam tikra įžanga į jubilia
to socialinį veikimą. Pats 
tikrasis jo veikimas te
prasidėjo vėliau, būtent 
nuo 1919 m., kuomet jubi
liatas buvo vyskupo Ka
revičiaus paskirtas Kauno 
Šv. Trejybės bažnyčios 
klebonu.

Tada jis sąžiningai ap
lankė savo parapiją ir sa
vo akimis pamatė, kiek 
joje yra vargo ir skurdo, 
o ypač kaip sunki yra be 
tėvų likusių našlaičių da
lis.

Tuomet jubiliatas įkūrė 
savo nūn taip plačiai išsi
šakojusią Vaikelio Jėzaus 
Daugiją, ėmėsi tikrai mil
žiniško organizacijos, kū
rybos ir statybos darbo.

Iš po jo, lyg kokio bur
tininko, rankos kasmet 
viena po kitos dygo nau
jos, iki šiol negirdėtos, bet 
gyvai reikalingos įstaigos 
našlaičiams vaikams auk
lėti ir gyvenimiškai mo
kyti. Čia rasi ir prieglau
dų, ir vaikų darželių, ir 
mokyklų, ir izoliatorių, ir 
sanatorijų, ir dirbtuvių su 
visokiais medžio, geležies, 
odos ir kitko apdirbimo 
skyriais, aprūpintais įvai
riomis mašinomis ir prie
taisais.
kyklų 
vaikai 
geras 
dirbtuvėse ir daros bran
ginamais, specializuotais 
darbininkais.

Tokių darbininkų jubi
liatas išleido jau ne vieną 
šimtą. Atidėkoti jam už 
visą tai nelengva, net ir 
paduoti visų jo įkurtų į- 
staigų pilnas sąrašas sun
ku, nes mūsų spaudoj ži
nių apie jas nerandame. 
Iš to sąrašo esu tikras, 
susidarys ilgoka litanija. 
Iš jos pamatytumėm, kad 
gerb. jubiliatas yra ne tik 
geras kunigas, ne tik var
gšų vaikams visa širdžia 
atsidavęs labdarys, bet ir 
daug Kauno lietuvybei už
sipelnęs lietuvis patriotas. 
Jei jis pastaraisiais lai
kais kai kurių mūsų “ura- 
lietuvių” buvo net viešai 
puolamas, tai parodo, kad 
tų ponų turėta daugiau 
drąsos negu pažinimo tik
ro dalykų stovio. Dėliai 
to, jie tegalima vien pasi
gailėti, pritaikant jiems 
Kristaus žodžius: “Vieš
patie, atleisk jiems, nes 
jie nežino, ką daro”. Mes 
gi nuo savęs dar pridur- 
tumėm, kad jie nežino nei 
kieno naudai tarnauja. Jų 
pikti burnojimai kris ant 
jų pačių, o geri), jubilia
tas pasiliks kuo buvęs, 
būtent mūsų tikras lietu
viškasis Bosko. . Taigi ir 
tepadeda jam Dievas dar 
ilgai, ilgai darbuotis mūsų 
plačioje labdarybės dirvo
je. ji laukią naujų darbi
ninkų, o jų dar vis nesi
mato. Deja, jų nesurado 
kol kas net ir pats garbu
sis jubiliatas XX.

juoz M. Dins
LAIKRODININKAS
- *Parduodu įvairiausios rū

šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

1898).
Kaip kunigas su pėnke- 

rių metų ganytojavimo 
stažu, jis į visą Akademi
jos mokslą žiūrėjo rim
čiau ir jį suprato geriau, 
negu jo kolegos, patekę 
Akademijon tiesiog nuo 
seminarijų suolų.

Sugrįžęs 1898 m. iš A- 
kademijos, jaunas magis
tras buvo paskirtas Kau
no kunigų Seminarijos 
profesorium, o kitais me
tais ir josios prokurato
rium. čia jam teko dėsty
ti homiletiką ir lietuvių 
kalbą. Šias pareigas jis ė- 
jo labai sąžiningai ir mo
kėjo klierikams įkvėpti 
Dievo žodžio ir lietuvių 
kalbos meilę.

Ši gimtosios kalbos mei
lė pažadino jį draug su ki
tais Kauno lietuviais ku
nigais rūpintis, kad Kau
no bažnyčiose būtų sako
mi ir lietuviški pamoks
lai. Todėl, paskirtas “Sau
lės” kursų kapelionu, kun. 
Povilas vyskupui Paliulio- 
niui sutinkant, suorgani
zavo lietuviškas pamaldas 
kursistams Kauno Šaričių 
bažnytėlėj. Lenkai dėl tų 
pamaldų tarpusavy mur
mėjo, bet jų atšaukti 
nieks nedrįso.

Palaikė kun. Povilas ir 
lietuviškų pamaldų įvedi
mą ir Šv. Trejybės bažny
čioj lietuvaitėms tarnai- 

itėmš: anksti rytą 6 vai. 
joms buvo pradėta sakyti 
lietuviški pamokslai ir 
leista giedoti lietuviškos 
šv. giesmės.

Gyvendamas Ka u n e, 
kun. Povilas, kiek tik ga
lėjo, stengės kauniečius 
lietuvius suburti į atski
ras draugijas.

Tą organizacijos darbą 
jis pradėjo nuo lietuvių 
spaudos. Tam tikslui jis 
parašė Šv. 
Draugijos įstatus 
joje aktyviai dirbo 
kaip jos iždininkas, 
kaip Valdybos narys.

Kitas anais laikais 
tualus dalykas — tai bu
vo Kaunan atvykstančių 
ir tarnybos bejieškančių 
mergaičių 

i klausimas, 
j kalingos globos ir apsau
gos nuo ištautėjimo. Jubi
liatas tuo buvo labai susi
rūpinęs ir tol nenurimo, 
kol jos nebuvo suburtos į 
atskirą šv. Zitos Draugi
ją-

Inteligentėms moterims 
jis padėjo susikurti di
džiulę Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugiją ir suor
ganizavo pirmutinį visos 
Lietuvos Moterų Kongre
są Kaune. Mergaitėms jis 
įkūrė specialų laikraštį 
“Lietuvaitę” ir pirmutinę 
lietuvišku ruošos mokyk
lą.

Jam padedant, buvo į- 
steigti ir “mergaičių ka- 

■ techečių kursai, kuriuos 
išėję, jos galėjo kaimuose 
dėstyti vaikams tikybos 
dalykus. Jubiliato inicia
tyva Liet. Kat. Moterų 
Dr-ja Linksmadvario kal
ne buvo atidariusi per va
sarą neblogai veikusią ir 
lietuvių mielai lankytą ka
vinę, o prie ruošos moky
klos ir higienišką valgyk
lą, A. A. Maironio namuo- 

, se jubiliatas buvo atida
ręs lietuvišką skaityklą, 
kįr uŽ kelias kapeikas būt 
vo galima užeiti pasiskai

v •

Kas kritiškai žvelgia į 
gyvenimą, kartais pa
graudena, kad pas mus 
per daug skiriama laiko 
mūsų veikėjų jubiliejams, 
šventėms, atminimams. Iš 
dalies gal tai ir tiesa. Bet 
iš kitos šalies tikrai būtų 
negražu tylomis praleisti 
tokius žymius veikėjus, 
kaip visiems Kaune gerai 
žinomas prelatas P. Janu- 
ševičius, kuis šįmet, gruo
džio mėn., švęs savo 70 
metų gimimo jubiliejų. 
Tas jubiliejus, tariuos, 
bus nepaprastas, kaip ne
paprastas yra ir pats ju
biliatas. Jo nuveiktiems 
darbams pilnai nušviesti 
tektų parašyti storokas 
veikalas. Ilgainiui, ma
nau, tai ir bus padaryta. 
Tuo gi tarpu aš laikau sa
vo pareiga bent trumpai 
paminėti žymesniuosius jo 
darbus.

Paviršutiniškai žiūrint, 
jo gyvenimas atrodo pa
prastas, neturįs savy tai, 
kas žmones stebintų: jis 
tik dirbo, ir meldės. Todėl 
atskirų faktų tegalima 
nurodyti vien šie: jis gi
mė Biržų parapijoj; jau
nystę praleido tame pat 
Biržų miestely. Pradžios 
mokslus ėjo Rygoj priva
čiai, vėliau — Rygos A- 
leksandro gimnazijoj. Iš 
Čia nuvyko į Kauno kuni
gų Seminariją, kur išbuvo 
nuo 1887 iki 1890 metų. 
Ją baigęs, 1890 m. buvo 
pašvęstas kunigu ir gavo 
Linkuvos vikaro vietą. 
Išvikaravęs čia pavyzdin
gai ketveris metus, jis 

’ gerai pažino mūsų kai
miečių būklę ir kultūri- 

1 nius mūsų provincijos gy- 
. venimo nepriteklius. Iš
■ Linkuvos perkeltas vika-
■ ru į Radviliškį, jaunutis 
• kun. Povilas pajuto savy
■ troškimą platesnio moks-
i lo. Tam tikslui, gavęs vys

kupo leidimą, nuvyko sa
vo lėšomis į Petrapilio

I

Sekmadieni, spalių 17 
d., kun. K, Urbonavičius 
buvo išvykęs į Norwoodą 
įr vakare Federacijos sky
riaus surengtose prakal
bose, Šv. Jurgio par, sve
tainėje, paminėti Spalių 
9, pasakė gražią kalbą a- 
piė mūsų sostinę Vilnių ir 
Lietuvos krikštą, kurio 
550 metų sukaktuves šį
met minime.

Kun. K. Jenkus buvo iš
vykęs į Lovvell ir Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos 
svetainėje Spalių 9 d. mi
nėjime pasakė kalbą apie 
Vilnių ir vilniečių vargus 
Pavergtoje Lietuvoje.

Panelė artistė Jonė Žu
kauskaitė, 
sėkmingai dainavo New- 
arke, N. J
Tai buvo joB pirmas Ame
rikoje koncertas. Antrą 
koncertą ji duoda 8o. Bos
tone High School puikia
me auditorijume, spalių 
31 d., 8 vai. vak.

iš Lietuvos,

ra

LSt. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
%

Visokiose įtalpose: Bonkoms, 
Gorčiais ir Bačkomis. VIsų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir {vairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV C M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
II vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195LST., SO. BOSTON, MASS.

•> spalių 10 d-

NEPAPRASTI ATLAL 
RAI

8ekmadieh|, spalių 24 d., 
katalikiškame pasauly y- 
ra šveičiama kaipo kata
likiškų misijų dieną. Kas 
pasimeldžia ui atsiverti
ma pagonių ar aukuoja 
palaikymui mMjtmlerią, 
pagonių kraštuose, tąs ga
li gauti visuotinius atlai
dus, išpildant tam papras
tas sąlygas.

PAGERBĖ K. MAStU- 
' LIENŲ

I

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ!

Šiuomi noriu pareikšti 
gilios padėkos žodžius pp. 
Gailiūnams ir jų visai šei
mai už surengimą man to
kios gražios “surprise pa
rty”, grįžusiai iš Lietuvos.

Nuoširdžiai dėkui pp. 
Smigiame už jų malonų 
pasitikimą Amerikos Le
gijono uniformose ir ma
no krikštosūnui Broniui 
už įteiktą gėlių bukietą.

Taipgi ačiuoju šeimi
ninkėms pp. Grigaliūnie
nei, Dapšieneį, Bindzevi- 
čienei, Žukauskienei, Lau- 
čkienei ir Pašakarnienei 
už prirengimą skanios ir 
puikios vakarienės.

Ačiū visiems draugams 
už atsilankymą. Ištikrųjų, 
labai gaila, kad per mažą 
vietos yra kiekvieno pa
vardę paminėti ir padėko
ti. Taigi, prašau visų sve
čių bei viešnių priimti 
mano lietuvišką nuoširdų 
ačiū!

Iškilmės buvo suruoštos 
pp, Gailiūnų namuose, 8 
Windfield St., So. Boston, 
Mass. spalių 3 d.

Kotryna Masiulienė.

v •
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Kazimiero 
ir pats 

tai 
tai

ak-
V •

SODALfEČlŲ WHTST 
PARTY

Trečiadienį, spalių 20 d., 
8 vai. vakare, parapijos 
svetainėje, 492 E. 7th 8t., 
pyksta Whist Party. Ren
gėjos nuoširdžiai visus 
kviečia dalyvauti. Pasi
žymėjusiems korta vi m e 
duos brangių dovanų. Tai
gi gera proga naudingai ir 
linksmai praleisti laiką 
mūsų lietuvaičių rengia
mame vakarėlyje.

Ir iš visų tų mo- 
ir dirbtuvių išėję 
našlaičiai gauna 
vietas valstybės

Geg. 29 d. per “t>arbL 
ninko” laivakorčių ai 
turą į Lietuvą buvo išvy
kusi K. Masiųlienė, kurt 
pasisvečiavusi pas savo 
gimines Lietuvoje pilna 
gerų įspūdžių grįžo rugsė
jo 29 d.

Jai grįžus iš Lietuvos 
jos artimi draugai p. Gąi- 
liūnai savo namuose, spa
lių 3 d. suteigė jai “sur* 
prise party”. P-piąį K.

gene 
įsvy-

DARIAUS POSTAS KEL
SIS Į NAUJĄ VIETĄ

Stepono Dariaus Posto 
Nr. 3|7 Aiherikos Legijo
no vąldyba gavo praneši
mą iš Bostopo School Co
mmittee, kad Posto prašy
mas pavesti lietuvių Pos
tui I)rakę mokyklą, C St-, 
So. Bostone buvo Komite
to svarstytas / ir vienbal
siai buvo nutarta mokyk
la išnųomųotj Stepono Da-

Masiųlįenei buvo tįkraį riaus Postui už vieną do-
Ietį nuomos ) metūSs 

Dtake mokykla yra tri-

jų aukštų mūrinis namas. 
Jame yra šeši dideli kam-! 
bariai.

Legijonieriai mano šio
mis dienomis persikraus
tyti į šį tikrai didingą na
mą. Jie planuoja tenai į- 
sitaisyti sau svetainę, pa
vesti vieną kambarį savo 
benui ir kitą Legijono Au- 
xiliary. Vėliau jie mano 
įsteigti kursus tiems lie
tuviams, kurie nori tapti 
Amerikos piliečiais.

Mokyklų Komiteto na
rys, Maurice Tobin labiau
siai pasidarbavo, kad ši 
mokykla būtų pavesta lie
tuviams veteranams. Jam 
padėjo kitas komiteto na
rys, Edward Sullivan. Y- 
patingai p. Tobin vetera
nai yra labai dėkingi už 
jo pastangas.

Posto Komanderis, Vin
centas Rimkus pareiškė, 
kad legijonieriai džiau
giasi gavę tokią stambią 
paramą iš miesto ir kad 
legijonieriai mano pada
ryti šį namą tikru lietuvių 
Visuomenės centru, kur 
bus vietos netik vieniems 
legijonieriams, bet ir vi
suomenei. Veteranas, 
kunigų Akademiją, kurią 
ir baigė su Teologijos Ma
gistro laipsniu (1894—

• V •
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lietu vaičių 
Jos buvo rei-

Telefonas 
SOUth Bodon 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREVV SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

- « A nnoct HtOMSAVINCr 3V»F*CTO«Y 
w*rn Fo« 200 othek DSMoassaimiE 

MEMORIAL GRANITE CO. 11B MANCOCK ST„ 
Quincy, Mass.

JAMES B. GOTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TUBI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

r

JOSEPH W. CASPER l
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadvay 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 143t 
Residence: 198 M St.
T«L ŠOU Boston 3960 

Patamavimae Meną ir Naktį

aotxxxxxx>cxxx3tx3sx*

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC
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Žinios Iš Lietuvos
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Rengia Nekalto Prasidėjimo P. Šv. Parapijos Didysis Choras
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me šitas įstatymas maža 
turi reikšmės; juo kart
kartėmis pasipaudo ja tik
tai i dvarų darbininkai. 
Lietuvos ūkininkai nėra 
pratę, kad jų ir jų pasam
dytų darbininkų santy
kius įstatymai reguliuotų. 
Toks reguliavimas ūkinin
kui atrodo jo laisvės var
žymu. Ūkininkai su savo 
pasamdytais darbininkais 
laisvai susitaria, nežiūrė
dami jokių įstatymų. Tie
sa, kai parodoma iš abie
jų pusių geros valios, tai 
gana gerai ir sugyvena
ma, ir išvengiama dides
nių nesusipratimų. Blo
giau yra, kai darbininką 
ištinka kokia didesnė ne
laimė — liga ar susižeidi- 
mas.

Jau yra Daruoštas įsta
tymas kuriuo numatoma 
drausti nuo nelaimingų 
atsitikimu ne tiktai dar
bininkus, bet ir ūkininkus. 
Draudimas apims apie 
600.000 žmonių, todėl ap
draudimo mokestis nebus 
didelis ir jį turės mokėti 
apdraudžiamieji laukų 
darbininkai ir ūkininkai. 
Įstatymas netrukus bus 
perduotas Seimui apsvars
tyti ir priimti. Tsb.

riems jie turi prievolę gel
bėti. Dabar yra kilęs su
manymas šitą dalyką su
tvarkyti atitinkamu įsta
tymu. Įstatymas nusta
tys, kas kokius savo arti
muosius vargšus turės 
šelpti ar duoti pilną išlai
kymą. Jeigu, pavyzdžiui, 
pasiturintis sūnus atsisa
kys duoti savo susenu- 
siems tėvams išlaikymą, 
tai tokį tėvą ar motiną 
paims globoti savivaldybė 
ar labdarybės organizaci
jos ir iš pasiturinčio sū
naus bus išieškota tėvams 
išlaikyti reikalinga suma.

Tsb.

tinis aukštas, kur turėjo 
būti rūsys su altorium 
pamaldoms, visai neuž
baigtas. Dideliame pože
my, kuris dabar tuščias, 
yra daugiau mažų rūsių, 
skirtų fundatorių šeimų 
numirėliams laidoti. Vie- 

I noje iš jų didelėje, bet 
I tamsioje, ilsis grafų Kasa- 
I kauskių šeima. To rūsio 
į vidury yra mūrinė kata- 
1 komba iš viršaus atidaro
ma, kurioje guli šios šven
tovės fundatoriaus, In- 
fliandijos vyskupo palai
kai. —

Užžibinęs žvakę, pakė
liau karsto dangtį ir ap-

Grafas Konstantin a s 
Tiškevičius, J. I. Kraševs
kio išleistoj 1871 m. kny
goj “Wilija i jej brzegi”, 
aprašydamas savo moks
lišką kelionę 1857 m. apie 
Jonavos miestelį šiaip pa-] 
sakoja: “Jonava yra mie
stelis įkurtas dešiniaja
me Neries krante, nuo 
Kauno dviejų pašto stočių 
atstumo, prie vieškelio.. 
vedančio iš Petrapolio į] 
Varšuvą. — Sena gimtinė 
grafų Kasakauskų ir ligi 
šiol jų valdoma. — Joną- , 
va, kaip ir visi Lietuvos Į žiūrėjau palaikus vysku- 
miesteliai, mediniais na-; po: violetinę infulą ir or- 
meliais, menkai gyvena- • natą radau ant jo dar vi- 
ma, su purvinomis ir pil-, sai sveikus; vyskupas 
nomis žydų gatvėmis. Ta ■ kryžių turėjo ant krūtinės 
vieta pagyvino ir papuošė į ir ant piršto žiedą. Šalia 
Vieškelis, dabar tik pra- ] ’ * ’ 
estas, kuriuo nuolat va- 
inėja įvairių rūšių abie- 
j sostinių keliauninkai, 
©navoje yra 287 namai, 
įskaitant pašto stoties, 
kžnyčios ir vienuolyno, 
prdirbto dabar į karo li- 
^ninę. Nuolatinių gyven
tojų Jonavoje yra 1560, 
ii? kurių graikų tikybos — 
1(, sentikių 35, katalikų 
3© ir žydų 1215”.

“Jonavos miestely yra 
til viena bažnvčia — mū
riję, Juozo KasakauskoJ 
Inflandijos vvskupo fun
dacijos. Ši bažnyčia vadi
nama šv. Jokūbo kartu su 
Trinitų kunigų vienuoly-, kos metu Zasielių, Žasmu- 

dų ir Perebrudų seniūnas, 
kurį su Kosciuška rišo 
draugiški santykiai, 1794 
m. įvykiuose Kosciuškai 
vadovaujant atlik d a v o 
kampanijas būdamas bri- 
^adierium. 1812 m. atėjus 
Napoleonui I, stojo pran- 

< cūzų kariuomenėn, kurios 
j monarchas pakėlė jį į ge
nerolus vyriausiame šta
be; jis su Napoleonu daly
vavo visose kautynėse ir

' savo vado neapleido ligi 
galo.

I faktas, kad paskutinę Na
poleono valandą, žinoma, 

į liūdni a u s i ą. Fontaine- 
i bleau, kada jis pasiryžęs 
dėl Europos ramvbės ir 
Prancūzijos laimės, ku
rios karinę ir politinę gar-

• v

i

HOT L CONTINENTAL

(Prie Harvard Square) Cambridge, Mass.

PELNAS NAUJŲJŲ VARGONŲ FONDUI

u:

'ji

S

VYŽUONOS

Netikėtas Radinys
Beremontuojant bažny

čią po grindimis, negiliai 
žemėje rastas medinėmis 
vinimis užkaltame karste 
gerai išsilikęs mergaitės 
lavonas.

katakombos vienoje pusė
je stovi etmanienės Kasa- 
kauskienės ir jos dukters 
karstai, kitoj pusėj gene
rolo grafo Juozo Kasa- 
kausko karstas. Šio kars
to dangčio nedrįsau kelti, 
nes baisu yra žiūrėti į ne
gyvą ir sutrūnijusį kūną 

i to, kurį gyvą gerai paži
nojome ir gerbėme. Gene
rolas grafas Juozas Kasa
kauskas Lietuvoje mūsų 
laikais buvo vienu iš tų 
istoriškų asmenų, kurie 
gyvenimu ir darbais buvo 
surišti su visais svarbiau
siais mūsų krašto politi
niais įvykiais. Respubli-

nu, pastatyta 1791 m. sta
čiakampio pavidalo, 59 uo
lekčių ilgio, 25 pločio, be 
bokštų ir prieangio. 1793 
m. buvo ji savo fundato
riaus konsekruota, o 1851 
m. grafo Pranciškaus Ka- 
sakausko naujai restau
ruota. —

t Po Trinitų kunigų kasa- 
i cijos, kai apleisti vienuo

lyno mūrai pradėjo griūti. 
A dalį jų valdžia atremon

tavo ir įsteigė ten karo 
ligoninę, likusioji dalis li
ko taiD apleista, kad tik 
bažnyčios tarnai ir tie 
menkai ten apsigyventi 
galėjo. Už upės vra klebo
nija, kurios klebonas vra 
drauee ir Skarulių bažnv- 
čios klebonu. Jonavos baž-

Yra istoriškas

-s
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 j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ji] skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

•V. JONO EV. BL. P Ai ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

ĮLj

Pradžia 9 Vai. iki 1 Valandos Nakties
Gros Garsi Orkestrą

IČ?]

u

Visus Kviečia CHORAS

MALŪNUOSE DIRBA 
5478 DARBININKAI

PirmlninkS — Eva Markulei,
625 E. 8th StM So. Boaton, Maaa. 

Tel. So. Boaton 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenĄ

1428 Columbia Rd., S. Boaton, Maaa. 
Prot. Ra.it. — Brone CnnlenS,

29 Gould St., W. Roibury, Maus. 
Tel. PAR 1864-W.

Hn. Ratt. — Marijona MarkonlntS, 
4115 Waahinxton St., Roalindale, Maaa.

Tel. Partvray (1558-W
Odininke — Ona StanlullntC. 

105 Weet 6th SL, So. Boaton, Maaa.
Tvarkdarį — Ona Mizjrirdienė, 

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Maaa.
Kaaoa Globėja — Ona SlanrienC, 

443 E. Tth St, So. Boston, Maaa.
Draugija savo auslrinklmua laiko kas 

antra nternlnka menaMo.

V

Pirmininkas Juozas Svajtfdya,
601 6th St. So. Boston. Maaa. 

Vice-Pirm. Albinas Nevienu
16 IVinfield St., So. Boston, Maaa. 

Prot. RaSt Jonaa Glineekis,
5 Thomas Pk„ So. Boston. Maaa. 

Fin. Raftt. Aleksandras TvaAka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Maaa 

Iždininkas Pranas Tnlelkts,
I 109 Bowen St. So. Boaton, Maaa. 
Maršalka Jonaa Taikia,

7 Wlnfleld St, So. Boston. Mana. 
Draugija laiko suairinkimua kas tre 

čig nedSldienj kiakvieno mAneaio 
i 2 vai po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St, So. Boaton. Maaa.

7:30 vai vakare, pobatnytMf «v» 
tategj.

Visais draugijom reikalais krelpklt* 
> paa protokolu raftlninkg.

bę taip išgarsino, išsižadė
ti jos vainiko, paskutinius 
jausmingus žodžius kalbė
jo kariuomenei, kurioje 
būdamas tiek kartų nuga
lėdavo, kada jo pirmieji 
ir geriausi draugai: Bert- 
hier, kunigaikštis Ragu- 
zy, jo mėgiamas Constant. 
(mameliukas), Rustanas 
ir kiti jį apleido, genero
las Kasakauskas kartu su 
kitais liko jam ištikimas 
ir paskutinis padavė jam 
ranką, kada monarchas, 
neseniai dar toks galin
gas, jau kaip Elbos salos 
tremtinis sėdosi karieton, 
važiuodamas į savo ištrė
mimo vietą. Generolas 
Kasakauskas be kilnių ir 
brangių prisiminimų, pali
ko sau atminimui dar sa- veik visas yra pas jo gi- su. 
vo didelio vado mundurą.

Generolas buvo gražios 
figūros, malonaus veido ir 
santyky su visais be galo 
mandagus; Versalės rū
muose įgijo gerą išauklė
jimą, turėjo įgimtą gerą 
skonį ir ypatingą patrau
kimą ir pamėgimą viso to. 
kas gražu, reta ir nepa
prasta. Vėliau generolas 
Kasakauskas gyveno Vil
niuje. Jo butas buvo pil
nas nepaprastai vertingų 
ir reto grožio daiktų, su
krautų į vieną rinkinį; 
nors neturėdami savyje 
jokio moksliško charakte
rio, liko tačiau Vilniuje 
vieninteliu retenybių ka
binetu per ilgus metus. 
Kas iš mūsų nežinojo ir 
nelankė to kabineto ir ne
sigėrėjo jame sukrautu 
grožiu? Kas nematė pui
kiausių prancūzų gobeli- 
nų, greta turtingo rinki
nio japonų ir kitų porce
liano dirbinių? Kas neat
mena to brangaus rinki
nio indų, puodų ir taurių 
iš kristalo, medžio arba 
dramblio kaulo, meniškai 
padarytų iš išpjaustytų? 
Kas nepastebėjo greta 
milžiniško kristalinio ru
tulio, retus pasauly kris
talinius soliterus? Kas ne
matė, ant molinio koklio, 
ant kurio buvo, rodos, Ra- 
faelio nuškicuotas gražio
sios Farnarinos paveiks
las, miniatiūrų plaukų ir 
rankraščių ponios de Gen- 
lis, jos pačios generolui 
padovanotų? Kas nepaste
bėjo greta Fuzeno pistole*

tų, Zigmanto UI kardo ar- jautriai yra apdainavęs, 
ba turtingų balnų, o prie- Dalis reikalingų pamink- 
šais juos puikių ginklų, 
pakabintų sienoje? Argi 
galima užmiręti geležinę 
kaukę su didžiausiu rak
tu prie jos, kuri būk ta 
pati, kuri prie Bastilijos 
panaikinimo buvusi pa
vartota.

Šiandieną jau yra sunku 
įsivaizduoti visus tuos ne
paprastai retus daiktus, 
kuriuos prieš trisdešimts 
metų taip atidžiai apžiū- 
rinėjau, kuriais stebėjausi ir valstybės šmeižimą, 
ir grožėjausi.

Generolas Kasakauskas 
mirė būdamas per 70 me
tų amžiaus. Jo puikus ka
binetas buvo perkeltas į jo parodą ir tarėsi 
kaimą, kur ir dabar be- Užs. R. Ministeriu Delbo-

lui lėšų jau surinkta. Tsb.

v • —

Spalių 7 d. Seimas priė
mė Švietimo Ministerijos 
projektą įsteigti specialių 
mokyklų departmento eta
tus. Specialių mokyklų 
tinklas plečiamas.
— Dirmantas seime at

sakė į Klaipėdiečių pa
klausimą dėl smuikininko 
Tobašaus išsiuntimodarbo 
stovyklon už kariuomenės

! — Užs. Reikalų Ministe
ris Lozoraitis Prancūzų 
vyriausybės pakviestas 
atvyko Paryžiun apžiūrė- 

su

— “Lietuvos Cukraus” 
akcinės bendrovės akci
ninkų metinis suvažiavi
mas įvyko Kaune rugsėio 
mėn. 18 d. Du cukraus fa
brikai davę pelno per me
tus 1 mil. 250 tūkst. litų. 
Akcininkai paaukojo Gin
klų Fondui 25.000 litu, 
jaunųjų ūkininkų rate
liams 10.000 lt., civilinei a- 
viacijai 10.000 lt. ir kelio
lika tūkst. litų kitoms vi
suomeniniams reikalams. 
Išrinkta nauja valdyba. 
Šiemet cukraus fabrikai 
pagamins apie 25.000.000 
kilogramų cukraus, kurio 
Lietuvai beveik pakaks; 
mažai teks įsivežti iš už
sienio. Tsb.

šlomis dienomis malūni
ninkų sąjunga suregistra
vo visus Lietuvoje esan
čius malūnus. Registraci
jos duomenimis, dabar 
Lietuvoje yra 2.048 malū
nai, kurių tarpe 259 valci- 
niai, 68 prekybiniai ir 
1.847 ūkiški. Visuose ma
lūnuose dirba 5478 darbi
ninkai. Šių metų pavasa
rį visuose malūnuose dir
bo apie 5000 darbininkų.

VIEŠĖJO IŠ TOLIAU AT
VYKĘS KUNIGAS

Rugsėjo mėn. 24—26 d. 
Vilniuje viešėjo iš Volui- 
nės atvykęs Skurčės para
pijos klebonas kun. B. Per
kertas. Būdamas Vilniuje, 
jis atsilankė ‘Vilniaus Ry
tojaus’ redakcijoje ir kai 
kuriose kitose mūsų įstai
gose.

( Kun. B. Peikertas Len- 
' kijos gilumoje darbuojasi

LIETUVOJE PRIVALO- 1aį 23 metai tačiau per tą 
MAS GIMINIŲ GLOBO ’

JIMAS
Pasirašytas Lietuvosminaitį grafą Pranciškų 

Kasakauską, išskyrus ver- Brazilijos Prekybos Eks- 
tingą ir brangų ginklų tradicijos sutartys, 
rinkinį, kuri dabartinis jo--------------
savininkas padovan o j o SUVALKIEČIUS PUOLA 
Vilniaus muziejui”.

Būdamas Jonavoje už
pernai pas vietinį kleboną, 
išnaudojau progą ir kle
bono lydimas drauge su 
kitais jo svečiais, apžiūrė
jau bažnyčios rūsyje gra
fų Kasakauskų palaikus. 
Ant generolo Juozo Kasa- 
kausko karsto buvo jo ke
purė; karste prie palaikų 
gulėjo kardas, uniforminė 
medžiaga ir batai.

B. Stadzevičius.

ŠERNAI

; laiką jis su lietuvių visuo-
• mene santykių nenutrau- 
i kė. Jis prenumeruoja be- 

Beturčių globa Lietuvo- ’ veik visus Vilniaus lietu
je dabar rūpinasi valdžia, L __
savivaldybės ir labdarin- domisi bendrais mūsų vi-

Suvalku Kalvarijos, Liu
bavo, Vyštyčio ir kai ku
rių kitų apylinkių ūkinin
kai nusiskundžia, kad jų 
laukuose net ir daržuose 
daug nuostolių pridaro 
šernai (laukinės kiaulės). 
Šiemet šernų atsiradę ga
na daug ir jie gana drą
siai išeina į ūkininkų lau- 

: kus maisto ieškoti, šer
nai laikosi Susninkų ir ki
tuose miškuose, iš kurių 
puola ūkininkų derlius. 
Spėjama, kad šernai čia 
atsibastė iš Okuopuotos 

_ x _ „ .v ... Lietuvos miškų, nes šiose
Poetas Pranas Vaičaitis apylinkėse ankščiau šer- 

yra gimęs ir augęs Sm- naį retaį buvo pastebimi, 
tautų valsčiuje, Šakių aps- ūkininkai prašo pas iuos 
knty. Sintautų kapuose ir suruogti šernų medžiok- 
palaidotas. Tas talentui- jes 
gas jautrus Lietuvos dai
nius pasimirė vos 25 metų | 
amžiaus sulaukęs, tačiau Į 
paliko nemažai gražios Į 
poezijos kūrinių. Kai ku-! 
rios jo gražios dainos yra 
visoje Lietuvoje paplitu
sios, < 
dainuoti zanavykai. , jau padaryta j, bū.

Sintautiečiai ruošiasi viui pagerinti. Iki šiol ma- 
Sintautuose pastatyti poe- žai kas padaryta laukų 
tui Pranui Vaičiaičiui gra- darbininku reikalais. Tie- 
žų paminklą, kuris būsiąs sa, yra išleistas įstaty- 
miestelio papuošalu. Prie mas, kuris numato kada 
paminklo pastatymo žada ir kaip lauko darbininkas 
prisidėti ir ūkininkai, ku- Į gali būti atleistai iš dar- 
rių vargus, džiaugsmus ir j bo, kaip turi būti su juo 
sielvartus velionis poetas Į atsiskaityta. Bet gyveni-

PAMINKLAS VAIČAI
ČIUI SINTAUTUOSE

v •

• v

BUS APDRAUSTI IR 
LIETUVOS LAUKŲ 

DARBININKAI

Pramo nes (fabrikų)
Auievuyoję pupuiu darbininkų reikalais ne 
o ypač jas megs a rūpinamasi ir daug

• f

vių laikraščius ir gyvai 

gos organizacijos. Supran- j suomenės ir tautos reika-
tama, pasiturintieji žmo
nės globoja savo šeimos 
narius beturčius ar palie
gėlius. Tačiau, dažnai pa
sitaiko, kad pasiturintieji 
gyventojai apleidžia savo 
beturčius artimuosius, ku

lais.
Patyrimas perdaug daž

nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Spinoza

IS 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

, BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271
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|4.06
$5.00

Sakra- 
darbi- 

Ne, jie 
jėgas.

$4.00
$2.50
$2.00
$5.00
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Amžinoji Liepsna

vie- dorovinį krizį, vienas Šv

PRENUMERATOS KATNA;
Amerikoje metams ..................
Užsieny 1 kart savaitėj metams
Viena kart savaitėje metams 
Užsieny metams .......................... ;

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

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domastic yearly ..........................
Foreign yearly .....................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

misijoms 
išlaikyti! 
misijoms 
22 milijo-

Vladas K. JesRevičms, S.J. j

jų reikalus — jie nemano, bintu.vą 
kad reikia prašyti, nes pa-

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Priday escept Holidays such as J 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeuendence Day, 

Labor Day,'Thanksgiving and Christmas
—------ — by ---------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Enterod as second-class matter Sepi. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. nnder the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1106 

Act of October 8, 1917, authorized on'july 12, 1918
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klojamas, 
žmonių širdyse 
negali sau rasti 
kada Krikščionybė 
rodos, bebaigia nykti, štai
vėl keliasi iš grabo numi
ręs Kristus. Religijos nie
kinimas ir pašiepimas

Katalikiškos 
Literatūros 
Savaite

Bažnyčia kaipo geroji Motina rūpinasi dvasiniu 
savo sūnų ir dukterų maistu. Ji kreipia ypatingą dė
mesį į tai, kuo jos vaikeliai kasdieną minta, kitais 
žodžiais, kokias knygas ir laikraščius jie kasdieną 
skaito. Dvasinis sekmadienio maistas, k. a. pamoks
lai, maldos, Sakramentai, Šv. Mišių lankymas, yra 
tarsi pokilis. Deja, to šventadieninio maisto visai sa
vaitei neužtenka. Žmogus eidamas į kasdienį gyveni
mą, pasineria pasaulio dvasioje ir graibsto savo dva
sios maistą visur ir iš visokeriopų šaltinių, vadinasi, 
skaito dienos laikraščius, kad sužinotų, kas dedasi 
pasauly. Be periodinės spaudos mes negalime būti. 
Tačiau labai svarbu, kad toji spauda plauktų iš tyro 
ir teisingo šaltinio. Kasdieninis mūsų dvasios mais
tas neprivalo būti bet kokiais nuodais užterštas. Svar
bu, kad katalikai labai rūpestingai rinktųsi, kurias 
knygas bei laikraščius jiems privalu skaityti, nes 
koks maistas, tokia ir sveikata, koks skaitymas, to
kia ir žmogaus dvasia.

Kaip visuose geruose užsimojimuose daroma va
jai, taip ir geros literatūros skaityme yra skiriama 
vajaus savaitė 17—24 spalių mėn. Reiškia, šios sa
vaitės eigoje reikia darbuotis padvigubintu uolumu 
katalikiškos spaudos naudai — ir patiems skaityti ir 
kitiems duoti gerų knygių žurnalų ir laikraščių, už
rašinėti savo prieteliams ir giminėms čia ir Lietuvo
je katalikų spaudos leidinius, prisigaminti gerų kny
gų Kalėdų dovanoms ir t.t. Jei buvome apsileidę ka
talikiškos spaudos rėmrmė; jei savo laikraščiams pa
laikyti numesdavome tik menką trupinėlį nuo savo 
stalo, o gal ir to gailėdavomės; jei kam daugiau rū
pėjo idėjinių priešų spaudos reikalai, negu savieji ka
talikiški; jei kas sumaniai ar nejučiomis stiprino ka
talikybės neprietelius ir paskui aimanavo, kad 
perdaug įsigalėję — dabar kaip tiktai metas atitai
syti tas klaidingas pažiūras, pratrinti savo akis ir 
remti savuosius. Nėviens nesigailės tokią sąskaitą pa
daręs, nes atitaisyti klaidą yra pirmas žingsnis į dva
sinę sveikatą. Katalikų spaudos savaitė nieko daugiau 
iš mūs nereikalauja, kaip tik to, kad grįžtume į svei
ką normalų galvojimą. K.

vis vien keliauja į tolimus 
pagonų kraštus Dievo žo
dį skelbtų. Ar tikėjimas 
miršta pasaulyje? Tur būt 
atsakysite, kad ne, kuo
met perskaitysite šitokią 
žinelę:

“Changancherry diece
zijoje, Malabar pakrantė
je, Indijoje, yra 200,000 
katalikų. Ten yra 140 pa- ; 
rapijų, kiekviena savaime 
išsilaiko ir turi net savo 
mokyklas. Vyskupijoje y- 
ra septynios aukštesnėsės 
mokyklos ir viena kolegi-| 
ja. Vyskupas ir kunigai y-. 
ra indijiečiai. Savųjų ku
nigų tiek daug turi, kad 
pernai įšventytieji dar ne
gavo paskyrimų, nes trūk
sta vietų jų darbuotei. 
Turi savo seminariją, ku
rioje yra virš šimto klieri
kų, kurių kiekvienas mo
kosi savo lėšomis. Yra jau 
600 indiškos kilmės Sese
lių - vienuolių, kurių kiek
viena, stodama vienuoly- 
nan įneša savo kraitį (a- 
pie 170 dol.)”.

Gal miršta tikėjimas 
Vakaruose — gal Dievas 
atima savo dovanas nuo 
nevertųjų ir suteikia jas 

į vertesniems. Juk pas Die
vą nėra rasių skirtingu- 

Įmo: Jam lygiai brangus 
. baltas, juodas ar geltonas.

Pasauliui taip bedievė-

Du tūkstančiu metų at
gal Kristus siuntė savo 
mokytinius į visą pasaulį 
ir jiems prižadėjo: “Štai 
aš esu su jumis per visas 
dienas”... Šiandie šių die
nų inteligentai susimąstę, 
susirūpinę. Skaitydami 
tuos reikšmingus Kristaus 
žodžius, jie abejingai 
kraipo galvą. Jiems atro
do, kad jų pranašystė pil
dosi: “...nyksta civilizaci
ja... jau vėl ateina tamsūs 
laikai Krikščionybei... ti
kintieji vėl atsidurs kata- 
kumbose”... Susirūpino in
teligentai, o kai kurie ir 
nudžiugo, kad, jų many
mu, Bažnyčia užsikas po 
žeme, o viršuje liks nacių 
kulturkampfas, Ispanijos 
armotos ir Rusijos barba
rybė. Negali būti, kad 
Bažnyčia išsilaikytų...

Taip ir atrodo, kad tikė
jimas negali išlikti. Visa 
Europa tik apsiginklavi
mu susirūpinus. Prancū
zija tam paskyrė 38 mili
jardus frankų, Hitleris 12 
milijardų markių, Lenkija 
1 milijardą zlotų, Maskva 
12 milijardų rublių. Dingo 
Europoje Kristaus ir arti
mo meilė. Diktatoriai ma
no, kad galybėje tiesa. 
Padangėse ugninėmis rai
dėmis parašyta: karas!

Ką gi Amerikoje mato
me? 13,242 žmogžudystės, 
55,600 apgavyščių, 47,534 jant ir Amerikai gyvenant 
užpuolimai — tai vis vie- dorovinį krizį, . 1-----
nais 1936 metais! žodžiu, Tėvas Pijus XI gailestin 
vienas nusižengimas kas gai žiūri į žmonijos su- 
dvidešimts sekundų, vie- smukimą ir svarsto, kas 
nas užmušimas kas ketu- daryti. Praeitas Kalėdas 
rias dešimts minučių! 
tai kartojasi kas metas 
Ar tai krikščioniškos ci
vilizacijos požymiai ? Ar 
galima čia kaltinti vien 
jaunimą, jei tėvai leidžia 
juos į tokias mokyklas, 
kur mokinama, kad nėra 

kad žmogus gali 
daryti kas jam patinka, 

j nes niekas negali jo baus- 
jti? Bedievybė siaučia vi-
I

I

Lietuvos jūrininkas prie karo laivo vairo.
(Iš “Kario”)

plinta po Europos ir Ame- tarpe, ir galutinai pats 
rikos kraštus, gi Šv. Tėvas į užsikrėtė ir mirė ta bai- 
štai apie ką galvoja. Štai j šia liga. Dešimts kitų at- 
jo paties žodžiai: “Atsi- sirado jo vietą užimti! Te
minę, kad dar yra beveik vas Rupert, Jėzuitas, su- 
bilijonas pagonių, neturi-, šalo Alaskos snieguose, 
me ramybės sieloje, ir ro- benešdamas Kalėdų dova- 
dos, girdime balsą skam- nas eskimų vaikeliams. Jo 
bantį mūsų ausyse: šauk, naštą tuojau pasiėmė kiti, 
nepaliauk, kelk balsą kaip Tėvas Pro tapo nušautas 
trimitą! Kristus gyvenąs Meksikoje tik dėlto, kad 
Bažnyčioje vis dar gailisi rūpinosi meksikiečių do
mimos, nes ji klaidžioja rovė... Šimtai kitų siūlėsi 

. kaip banda be piemens”, | tam darbui atlikti. Nevie- 
sesutė
i savo 

galvą, užmigo 
— dėl

Klastinga Nesąmone
Pikti kai kurių politikierių liežuviai paleido pa

saulin paskalą, kad Vatikanas įsakęs katalikų misijo- 
nieriams Kinijoje laikyti japonų pusę. Tas piktas 
drauge ir kvailas paskalas skrajojo kai kurį laiką 
neužginčyjamas. Iš to kai kas padarė išvada, kad gal 
jis ir teisingas. Amerikos spauda tuomi susirūpino ir 
formaliai užklausė Misijų vyriausybės Vatikane, ar 
toj žinioj yra nors kiek tiesos. Kardinolai ir vysku
pai, kurių žinioje yra katalikų misijos, ko griežčiau
siai tą žinią užginčyjo, pridurdami, kad tas gramoz
diškai sugalvotas šmeižtas yra tiek nesąmoningas, 
jog jie nematė reikalo nė jį užginčyti. Jie manė, kad 
kiekvienas nors kiek galvojąs žmogus pats supras, 
jog toks klastingas prasimanymas paleistas vien tik
slu pakenkti Katalikų Bažnyčiai.

Kokį gi sumetimą galėjo turėti to šmeižto sklei
dėjai? Čia sumetimų yra net keletas. Pirmiausia su
pjudyti katalikų misijonierius su kiniečiais, pasta
tant juos išdavikų rolėje. Jei bolševikiškai nusistatę 
kiniečiai pradės galvoti, kad kataliku misijonieriai 
palaiko grobikų japonų pusę, tai misijonieriams grę- 
sia mirtis. Čia kaip tiktai pasireiškia to šmeižto gra- 
mozdiškumas: ar gi Vatikano diplomatija būtų jau 
tiek nesubrendusi, kad savo misijonieriams parašytų 
mirties ištarmę? Sveikai galvojantieji žmonės tuo
jau supras, kad čia yra klastinga provokacija, bet 
šmeižikai matomai išskaičiavo, kad naiviu sensacijų 
gaudytojų pasaulyje yra labai daug, o piktos valios 
žmonių dar daugiau.

Kitas sumetimas buvo toks: Įpainioti Katalikų 
Bažnyčią į politiką ir padaryti ją šalininke ne tik fa
šizmo su nacizmu bet ir stabmeldiškųjų japonų tal
kininke. Tačiau ir čia kyšo tas pats gramozdiškumas. 
Bažnyčiai rūpi ne fašizmas su nacizmu, bet dvasinė 
katalikų gerovė. Kinijoje katalikų yra virš 2 milijo
nų, gi Japonijoj vos kelios dešimtys tūkstančių. Koks 
išrokavimas Katalikų Bažnyčiai paneigti ir išnaikinti 
šimtą kartų didesnes Kinijos misijas, kad galėtų be-

Ir jis gulėjo lovoje.- Gydyto- 
... • jai jau buvo nustoję vil

ties. Viso pasaulio valsty
bių vadai spėliojo, kam 
teks vairuoti Šv. Petro i 
laivelis. Kardinolai jau 
buvo susirūpinę, kad Baž
nyčia jau nebeteks dabar
tinio Kristaus Vikaro. 
Bet štai Velykų šventėje 
pats Pijus XI išėjo ant 
Vatikano balkono ir vėl 

šame krašte. Kaip galima palaimino “miestą ir pa- 
susidomėti kitų sielomis, šaulį”. Tasai, kurs nega- 
kad mano paties siela yra Įėjo iš lovos keltis, jau va- 
pavojuje? Ir susirūpino dovavo Prisikėlimo apei- 
mokslinčiai: ar ne tiesa, gose. Vienuolika metų at- 
kad Krikščionybė nyksta? gal ta pati ranka buvo iš- 

Tačiau, ačiū Dievui, kelta laiminti žmones kai- 
šventieji matė toliau ir po naujai išrinktojo Pi- 
giliau negu pasaulio mok- jaus XI ranka. Ji laimino 

s — ne tik Ro
mos katalikus, bet ir viso 
pasaulio žmoniją. Tuomi 
jis įrodė, savo meilę. “Mes 
esame Vikaras to Jėzaus 
Kristaus, kurs išliejo savo 
iš ligos kraują už viso pa
saulio žmones”. Šitas be
veik stebuklingas švento
jo Tėvo atsikėlimas paro
do ne tik jo gyvastingu
mą, bet ir Bažnyčios jė
gą. Kada tikėjimas perse- 

kada šaltose 
Kristus 

namelio, 
jau.

slinčiai. Štai ką yra paša-, visas tautas 
kęs Šv. Vincentas a Pau
lo:

“Tikrai Dievo Sūnus pa
sižadėjo būti su savo Baž
nyčia iki pasaulio pabai
gos, bet tas ir gi tiesa, 
kad Jis neužtikrino, ar 
bus Prancūzijoj ar Ispani-
• ••• JOJ ■ i

Reiškia, tikėjimas gy-. 
vuos, bet ne būtinai tik 
Vakarų Europos kraštuo- 

! se. Jis išsiplės ir kitose 
pasaulio šalyse. Paimkite 
bet kurį Misijų laikraštį 
ar žurnalą. Ten rasite ži
nių, kad yra daug tokių 

1 pasišventėlių, kurie kad ir 
sielojasi ir nuliūsta dėl be
dievybės jų tėvynėje, bet

Šv. Tėvas mato, kad da- nas broliukas ar j 
bar kaip tik laikas dvasi- ’ vienuolė, paguldžius 
niam pasaulio atsigimi- pailsusią 
mui, mato, kad dabar lai- toli nuo tėvynės 
kas dirbti. Bažnyčia kas- Kristaus meilės. Nesykį 
dien vis aiškiau supranta, teko praleisti dieną be 
kad yra katalikiška - vi- maisto, naktį be miego — 
suomeniška. Ne be pama- bet kas tai, jei Kristaus 
to buvo pirmieji Pijaus žo- meilė užsidegs dar vieno 
džiai enciklikoje Rerum juoduko širdyje!

Ir žinom, kad jųjų ken
tėjimai ir trūsas nebuvo 
paaukoti veltui. Be abejo 
šitie Dievo darbininkai 

atlikti ii dau? daugiau nu-
• i veikti, jei gyvenimo lėšos 

būtų jiems aprūpintos. 
Pavyzdžiui, J. Valstybių 
piliečiai tik vienam kariš
kam laivui pastatydinti 
sumokėjo 44 milijonus do- 

įlerių. Tos sumos pakaktų 
viso pasaulio 

! dviem metam 
j Kitais žodžiais, 
1 išlaikyti reikia 
Į nų į metus, o surenkame 
kasmet maždaug 7 milijo
nai. Iš kur paimti trūks
tančių s 15 milijonų? Už 

y-____x.. -l juos atkenčia patys misi-
Petras atvyko i I jonieriai badu, šalčiu, 

laivelvieJ nuovar^lu’ llga ir
- - *■ mi. idant Dievo Karalystė

krendaiš RomoTpadangė-'■ PO visą pasaulį.,
mis. Kai kam atrodo Baž- i ®ltie. Piev0 didvyriai
nyčia perdaug moderniš-! neprašo pinigų. Jų sirdys 

į ka, supasaulėjusi, bet ji Pllnos Dievo meiles, 
tik vartoja moderniškas ^ad mano, jog ir kitų sir- 
priemones išganymo misi- ^ys dega tokia pat ugni- 
jai atlikti. Du tūkstančiu ka.d^jos a^auciajmisi- 
metų atgal Kristus išrin
ko nemokytus žvejus pa-................... - - . -
šauliui atversti. Ir šiandie -įturmtieji katalikai pa- 
Jis neišrenka pasipūtusių j ^ys turėtų-susiprasti misi- 
gudruolių, bet pasižeminu-1 jas sušelptj. Jietik prašo 
sius mažutėlius savo misi- * " ”
jai atlikti. Ir Jo misijo-

Į 
I 
į

Ecclesiae: “Katalikų Baž
nyčia neturi kitos savo 
buvimo priežasties, kaip 
kad skleistų po visą pa
saulį Kristaus Karalystę”. 
Ir šitai misijai 
panaudoja moderniškiau
sias priemones, kaip tai 
orlaivį, radio ir tt. Dabar 
apsigyvenęs Kinijoj ame
rikietis gali pasukti ra
dio ir girdėti Prezidento 
balsą. Ar gi netinkama,; 

1 kad rinktųsi krikščionys I 
ir New Yorko kambariuo
se, ir Afrikos lūšnelėse, ir 
Indijoj, ir Alaskoj, ir Lie
tuvoje, ir Pietų Ameriko
je, kad girdėtų per radio 
savo Dvasiškojo Tėvo bal
są?

Du tūkstančiu metų at-, •] 
gal Šv.
šiandieną apaštalai ats.; mi idant Dlevo Karalyste

maldų, kad galėtų ištver-
_ _ __ i ti sunkiame darbe. Tuo jie

nierius toks pats menkas *r pasitenkina, ir iki šios 
kuris turi kūną dienos darbas neveltui.

apie kuriuos sil°se priskaito

veik iš naujo įkurti jas Japonijoj? Tačiau politikie
riai sako, kad Popiežius kovoja su komunizmu, tai ja
ponų talkininkystė jam labai paranki. Bet Bažnyčia 
ne su ginklais, ne su japonų pagalba nori nugalėti ko
munizmą. Ji kovoja dvasiniu būdu, moraline pajėga. 
Pagaliau, ne visi kiniečiai komunistai. Didesnė jų da
lis priešinga bolševizmui. Praktika parodė, kad misi
jonieriams geriau, sekasi darbuotis tarp kiniečių, ne 
kaip tarp japonų. Taigi būtų labai negudri ir nežmo
niška politika pražudyti misijas Kinijoj ir ta kaina 
nusipirkti labai abejotiną japonų “palankumą”. Baž
nyčia taip nesielgia. Jai lygiai brangi visų tautų dva
sinė gerovė. Tų klastingų žinių skleidėjai labai pa
viršutiniškai žiūri į Katalikų Bažnyčios veiklą, dėlto 
ir sugalvojo tokią gramozdišką nesąmonę. K.

žmogus,
kaip ir mes. Kiek yra mi
sijonierių, : _ 
mes patys žinome: kuni
gų, brolių, sesučių! Net ir 
čia Amerikoj lietuviai a- 
paštalai nepaliaujamai 

i meldžiasi, kad ateitų ta 
diena, kada bus taip daug 
pašaukimų lietuvių tarpe, 

i kad jie ir gi galės *stoti 
. su kitų tautų didvyriais į 
| stabmeldžių frontą — ko
voti dėl Kristaus. Kiek 
tūkstančių yra kunigų, 
kurie paliko savo namus, 
tėvelius ir tėvynę, links
mai ėjo ten, kur žinojo, 
kad kentėjimas ir mirtis 
jų laukia! To jie nežiūrė
jo, by tik nors vieną sielą 
galėtų atvesti prie Kris- 

' taus širdies. Tėvas Da- 
.mien iškehtėio neaosako- 
1 mus skausmus raupuotu

Kristaus kariuomenė mi- 
‘ ‘ • 100,000 

misijonierių, ir jie sklei
džia Kristaus Karalystę į 
1,600,000 širdžių. Jau pa
statė savo prakaitu 4,000 
seminarijų ten gimusiems 
kunigams mokytis, ir jau 
turi 17,000 kandidatų į 
misijonierius. Seselės ir 
gi neatsilieka. Okeanijoj 
(kur 25 metai atgal vaiku
čiai valgydavo žmogieną) 
dabar turi savo čiabuvių 
vienuolyną —šventos Ma
rijos Seserų pasidarbavi
mu. Afrika turi 10 vienuo
lynų vieno ordeno, ir Ko
lumbijoje vietinės Seselės 
užlaiko raupuotųjų ligoni
nę. Kinijoj skaičius kuni
gų per 10 metų dvigubai 
išaugo, o Indijoj pildosi 
Leono XIII pranašystė:

“Indija, tavo sūnūs tave 
atvers!” Tėvas Hubbard iš 
Alaskos praneša, kad ten 
yra tokių, kurie keliauja 
rogėmis 60 mylių per le
dus, sniegą ir šaltį, kad 
galėtų prieiti prie 
mentų. Ar Dievo 
ninkai dykinėja? 
deda paskutines
Per dvidešimts pastarųjų 
metų jie daugiau laimėjo 
Kristaus Bažnyčiai, negu 
buvo atvesta į tikėjimą 
per 400 metų pirmiau. 
Žmonės, ar juodi, ar gel
toni mato, kad šitie uolie
ji, visiškai Dievui atsida
vę darbininkai turi tikrą 
tikėjimą. Ne, tai ne jų 
kaltė, kad darbas neina 
sparčiau. Ar gi mes ir to
liau dykinėsime, darbo 
nepadarę?

Dabar Misijų valanda! 
Tai supranta net žemiau
sioji Sesutė, mokydama 
pirmojo skyriaus vaiku
čius, ir renka centą p< 
cento, idant išgelbėtų vie 
ną Kinų kūdikį. Gal būt ? 
atėjo valanda tamsybs 
galiūnams Europoj, bt 
Bažnyčia amžina. Vakaų 
tautos gal praeis, bt 
“Mano žodis niekad Te
praeis”. Karas gal n- 
trenks tvirtoves į dulke, 
bet kryžius vis pašiles 
apaštalo rankose.

Gaila sakyti, kad ra 
tautų ir žemių, kurios įe- 
įsileidžia kryžiaus. Va
rniečių religija ir belie- 
viškas komunizmas sten
giasi išplėšti Kristų iš 
žmonių širdžių. Į jų tarpą 
ir pačiam didžiausiam uo
lumui sunku įeiti. Čia tik 
malda turi jėgos. Tačiau 
pamažu, nežiūrint herezi- 
jų, tautinių atšalimų i? 
priešginvbių dievi š k a ■ 
darbas eina tolyn — aukš 
tyn. Ar gali būti, ka<i 
Bažnyčios ateitis patektų 
į šitų naujų krikščioni’-' 
rankas?.. i

Ne karta jau sakytai 
kad jeigu Europa negaii 
užsilaikyti ramybėj, jeigu i 
niekins Kristų, tai ji ne- f 
verta išganymo. Kristus j 
juk yra pasakęs, kad ne-' 
verta duoti perlu meite-' 
liams. Tikėjimas tai Dievo 
dovana, ir, rodos, juodos 
ar rudos rankos gali iš
kelti tą Kristaus Kraujo 
kieliką į tą pati aukštį, 
kaip ir baltos. Šv. Rašto 
pasakyta: “... Atmink, iš 
kur iškritai, daryk atgai
lą ir daryk pirmuosius 
darbus: jei ne, aš tau atei
siu ir pajudinsiu tavo ži- 

iš jo vietos...” 1 
(Apr. 11, 5). Ne, liepsna 1 
neužgęsta 
Žiburys nesilpnėja, — ži
bintuvas pajudintas. Ne
galime užgesinti, bet gali
me skaistesnį padaryti. 
Kad jis neužges — džiau- 
piamės: kad nebūtu paju
dintas... ar nebijome?...

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PRAEITIMI
Ką tik išėjo iš spaudos 

magistro kun. M. Urbo
navičiaus, MIC. parašyta 
“Trumpa Lietuvos Istori
ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojama 
visa Lietuvos istorija nuo 
1987 iki 1937 metų. Istori
ja iliustruota gražiais pa
veikslais. Knygos gale y- 
ra žemlapis, rodantis Lie
tuvos rubežiu8 nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 
metais.

Jos kaina 50c. Užsaky
mus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.



Antradienis, Spalių 19 d., 1937

Kinija ir Japonija
Rašo P. Gudas

KINIJA — SENIAUSIA PASAULYJE VALSTYBE
Kinija užima ketvirtą Azijos dali. Aplink centri

nę dalį arba pačią Kiniją guli didelės provincijos — 
Mandžiūrija, Mongolija, Sinkiang ir Tibetas, šios mil
žiniškos Kinijos provincijos dabar jau veik svetimų 
rankose. Mandžiuriją valdo japonai, Mongoliją ir Sin- 
kiangą — Rusijos Sovietai, o Tibetą — Anglija. Pa
ti Kinija yra tokia didelė, kad iš jos galima būtų pa
daryti šešias tokias valstybes, kaip Texas. Kinai yra 
arti pusės bilijono žmonių, tai yra kinai sudaro ket
virtą žmonijos dalį.

Vienoje senoviškoje kinų poemoje minima apie 
saulės užtemimą. Europos astronomai aprokavo, kad 
tas saulės užtemimas įvyko 776 m. prieš Kristų. Kiti 
Kinijos istoriški dokumentai rodo, kad pirmutinė Ki
nijos valdovų dinastija prasidėjo dar 1122 m. prieš 
Kristų. O padavimai ir legendos mini žymiai ankstes
nius valdovus.

Senovėje yra buvę kitų garsių valstybių. Klestėjo 
Egiptas, bujojo Asirija - Babilonija, žydėjo Graikija, 
buvo išaugusi Roma. Bet tų visų garsių civilizacijų 
tik pėdsakai teliko, o tos tautos, kurios tas civilizaci
jas išugdė, yra mišinys. Ne taip dėjosi su Kinijos val
stybe ir su kinų tauta. Kinijos tautos istorija be per
trūkio ėjo ne per šimtmečius, o per tūkstantmečius. 
Ir ji tęsis, nes kinų tautos fiziškas gajumas ir intelek- 
tuališkas pajėgumas per praėjusius tūkstantmečius 
nesumažėjo. Kinų tautos ateitis yra tikresnė, negu 
baltųjų tautų.

Arbatą geria nuo šešto šimtmečio
Kinai arbatą geria jau nuo šešto šimtmečio. Bal

tosios tautos turi dainų, išgarbinančių degtinę, vyną, 
alų, o kinai apdainuoja arbatą.

Kai Europos Atėnuose ir Romoj klestėjo kūryba, 
tai tas pat dėjosi ir Kinijoj. Tąsyk Kinijoj kraštas 
puošėsi puošniais pastatais, o tuose pastatuose atsi
rado žavėtinos dekoracijos, paveikslai, porceliniai in
dai, knygos.

Pagal kinų padavimą, jų tautos pradžia buvo palei 
upę Wei,< netoliese dabartinio miesto Sianfu. Tai veik 
pats Kinijbs vidurys. Iš ten kilo pirmutinis kinų im
peratorius, kuris vadinosi Fu-hi. Tas valdovas gyveno 
2852 m. prieš Kristų. Tasai valdovas sudaręs kinų so- 
cijalei santvarkai pagrindus. Tada žmonės užsiimda- 
vę žvejojimu ir medžiojimu. Prie jo Įpėdinio Šen-nun- 
go jau prasidėjus žemės kultivacija.

Tangų dinastija Kiniją valdė nuo 617 iki 907 m. 
po Kristaus. Tai buvo klestėjimo periodas. Kinija ta
da tęsėsi nuo jūrų iki jūrų, nuo Pacifiko vandenyno 
iki Kaspijos jūros. Prie Kinijos imperatoriaus dvaro 
pasiuntinybes turėjo Persija, Japonija, Korėja ir ki
tos valstybės. Tada Kinija buvo galinga ginklo jėga 
ir jos armijos laimėjo daug pergalių. Tai dinastijai 
viešpataujant, buvo įkurta akademija, kuri vadinosi 
Hanftn Yuan, kas reiškia paišelių miškas. Prie tos a- 
kademijos buvo įkurtas didžiausias Kinijos knygy
nas, kurs ištvėrė iki vėlybųjų laikų ir Pekine sudegė 
laike sumišimo 1900 m.

Tangų dinastiją sekė penkios silpnos dinastijos. 
Klestėjimas atsinaujino prie Sungų dinastijos, kuri 
Kiniją valdė nuo 960 iki 1278 m. Tuo laiku Kinija 
klestėjo literatūra. Buvo patobulinta būdai knygų 
gaminimo, buvo Įsteigta daug knygynų.

Toliau buvo garsi Mingų dinastija, kuri viešpa
tavo nuo 1368 iki 1644 metų. Ją sekė Mandžurų di
nastija, kuri buvo paskutinė ir kuriai galas buvo pa
darytas 1911 m.

Pirmutinė Kinijos sostinė buvo Nankino miestas, 
o Mingų dinastija 1421 m. sostinę perkėlė į Pekiną 
(Peipingą).

KINIJA — ŽEMES ŪKIO KRAŠTAS
Pati Kinija, tai yra vidurinė Kinija, užima tiek 

ploto, kiek pusė Jungtinių Valstybių, o gyventoją 
turi tris sykius daugiau, negu Amerika. Iš to galima 
įsivaizduoti, kaip tirštai Kinija apgyventa. Toliau at
siminkime, kad kinai verčiasi išimtinai žemės ūkiu. 
Pramonė ir prekyba tebėra vystykluose. Iš to galime 
suprasti, kad Kinijos žeme turi būt derlinga ir kad 
Kinijoj socijalė santvarka turi būt ypatinga, kad tiek 
žmonių gali išmisti tokiame nedideliame plote.

Vidutinėj Kinijoj, kuri tirščiausia apgyventa, že
mė yra viena iš derlingiausių pasaulyje. Oras taipgi 
patogus žemės ūkiui. Kaikuriose vietose kinai du ir 
tris sykius per metus sėja ir pjauja.

Jungtinėse Valstybėse vidutinis ūkis yra 100 a- 
kerių, o Kinijoj retas ūkininkas turi daugiau, kaip 10 
akerių. Ne retenybe Kinijoj, kad šeimyna iš šešių ir 
daugiau žmonių išminta ant dviejų ar net vieno ake- 
rio žemės. Dvarų Kinijoj nėra. Taigi Kinija yra ma
žažemių kraštas. Taip dalykams esant, aišku, kad ū- 
kižkų mašinų ten negalima vartoti. Visi darbai atlie- 
kami ten rankomis. Ten nei sprindys žemės nepūdy- 
maūja.

Tokia intensyvus ūkininkavimas turėtų žemę nu
alinti. Taip atsitiktų Amerikoj ir daugely kitų kraš
tų. Bet Kinijoj jau per keturis tūkstančius metų že
mė šitaip išnaudojama, o ji vis tebeišduoda vaisių. 
Kaip tas gali dėtis? Ypač atsimenant tą, kad Kinijoj 
mažai tėra gyvulių ir iš jų nedaug mėšlo tegaunama.

Kinijoj dedasi daug maž taip, kaip Egipte. Jei ne 
N i liūs, tai Egiptas būtų tyrynas ir ten praeityje ne-

DARBININKAS

Mu$y REIKALAI ŠVENTOJE ŽEMĖJE
Federacijos Seimas, už- į S. Agint 

girdamas reikalingumą1 B. Kuktaitė 
turėti Jeruzalėj Lietuvių' J. Balčiūnas 
religijnę atstovybę — pa- N. Žemaitienė 
vedė man vykdinti tą su- E. Vidrinskienė 
manymą. Pradėjęs darbą I. Liškevičienė 
labai nustebau pamatęs 
didelį visuomenės palan
kumą. Aukų nerenku nei 
bažnyčiose, nei po namus. 
Pasakęs pamokslą apie 
Šventąją Žemę —- paaiški
nu taipgi koki bus reikš
mė lietuviams turėti Jeru
zalėj, drauge su kitomis 
tautomis, savo maldos na
mą. Žmonės labai įdomau
jasi Šventąja Žeme, dau
gelis jų pareiškia norą 
prisidėti prie to amžino 
paminklo — gausiai re-J Jablonskis 
mia 
kas asmeniškai, arba siun- ję.N. 
čia Fondo globėjui kuni- o. Beleckienė 
gui A. Linkui — 12259 a. Mažeikienė 
Emmerald Avė., Chicago, i Šimaitienė 
III. Tikimosi, kad ir kitose p. Timinskas 
kolonijose sutiksiu tokias___

O. Butkienė
E. Joneikienė
V. Kavaliauskaitė
J. Astrauskienė J
K. Senulis
J. Morkūnas
A. Brainskienė J
K. Zelbaitė 1
Apašt. maldos Dr-stė 
Šv. Andriejau parap. _ 
M. Lazauskienė
E. Aniolauskienė 
I. Jakštis
E. Stonkienė

Lietuvos kareiviai mokomi kariauti.
(iš

_J i Aukoja brangiam į ryšys tarp Jėzaus ir mu- 
. 10.09 Išganytojui .......... 50.00 sų! Kokia neapsakoma Jo

2,oo M. Čingas 
5.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
2.00 
1.00 
1.50 
5.00

pat pasekmes, kaip Phila-! N.N. .pavardės nesakė — 
delphijoj ir Shenandoah, Pleiske: aukoju Panel. 
Pa. Tat su parama prakil-; švenčiausiai, Ji žino 
nios širdies asmenų — tu-, vardą ....................  200.00' , ,
rėsime Jeruzalėj savo • 
maldos namą, kurį ves 
vienuolės Seseris lietuvai
tės, ir atstovaus mūsų že
miškus sielos reikalus 
prie Išganytojaus karsto.

Philadelphijoj, Šv. An
driejaus parap. aukavo: 
Kun. J. Čepukaitis $100.00 
p. Mikalojunas 
M. Mikalojunas 
Kun. D. Mikšys 
J. Morkūnas 
Dr-stė Šv. Rožanč. 
M. Zenkauskiutė 
J. Riškevičienė 
E. Laužikaitė 
A. Šimkevičienė j

Burlington, Pa.
Šv. Jurgio parapija She

nandoah, Pa. — 
E. Martusevičienė 
E. Sinkevičienė 
O. Kvalkauskaitė 
O. Kvedaravičienė 
Romeikų šeima atminė 
Tėvelio a.a. A. Romei-

įteikdami savo au- k. Drvža

• v is

2.00 ■ meilė dėl mūsų! 
Adomaitis 1.00

Kun. Daktaras V. Mar- 
tusevičius 25.00
N. N. iš Chester, Pa. 5.00 

Šv. Jurgio parap. Brook
lyn, N. Y. —
O. Bairiunienė
M. Klinski 
T. Bulonienė
N. N.

į Surinktos aukos pasiųs- 
i tos Fondo Globėjui kun.
A. Linkui 12259 Emerold 

i Avė., Chicago, III.
Kun. D. Mikšys.

’ ■ • < I »______ * * ______________

PASITIKĖJIMAS -PRISIRENGIMAS- PRIE ŠV.
KOMUNIJOS

10.00
5.00
3.00
5.00

100.00
100.00
100.00

25.00
10.00 s
5.00
5.00
5.00

į
100.00 I

25.00 
100.00 
100.00
50.00

i
l

kos ..................... .... 25.00
p. Celešius 5.00
I. Celešienė 5.00
K. Jankevičienė 5,00
M. Stankevičienė 15.00
V. Kazlauskienė 5.00
K. Šarpalienė 10.00
O. Daugirdienė 10.00
O. Luišienė 10.00

Philadelphijoje ir Apy-
linkėję —
R. Gvebliauskaitė 50.00
V. Hretikienė 1.00
P. Dapšienė 1.00
U. Gradeckienė 1.00
J. Armonienė 10.00
M. GriškeviČienė 2.00
O. Palionienė 3.00
S. Norkienė 10.00
Rimgaila 1.00
Peledienė 1.00

žmonės, kurie artinasi 
prie Dievo Stalo su baime 
ir drebėjimu, pilnai ne su
pranta ir neįvertina Šv. 
Komuniją. Artindamiesi

I prie Šv. Komunijos, priva
lome užmiršti tą begalinę 
galybę, kuri skiria mumis 

! nuo Dievo. Atsiminkime 
i vien savo vargus, Įteikime 
i Jėzui savo prašymus, mal
das. Jėzus to kaip tik ir 
trokšta. Dieviškasis Išga
nytojas nuo mūsų pasle
pia savo didį šventumą, 
galingumą. Vien parodo ir 
išreiškia savo meilę ir 

į gailestingumą musu šir- 
. dims. Jėzus palikdamas 
mums šj išganingą Sakra
mentą, žinojo, suprato, ko 
mūsų širdys trokšta, ko 
mūsų sielos alksta.

Reikia artinties prie šv. 
Komunijos su dideliu pa
sitikėjimu. Eidami prie 
Jėzaus ir trokšdami JĮ 
priimti savo širdyse, tar
kime su pasitikinčia širdi
mi: “Jėzau, žengk į mano 
širdį, nes Tu. ir Tu vienas, 
esi mano širdies Vieš
pats”. Dievas džiaugiasi 
šiuo mūsų Jame pasitikė
jimu. Mes tame momente 
parodome Dievui, kad mes 
esame Jo geri, ištikimi, 
Jam priklausą vaikeliai.

Nesistebėkimės tadgi, 
jei kartais po priėmimo

i

visai nesiseka. Priežastis 
yra tame, kad mes užtek
tinai nepasitikime mūsų 
Išganytojumi, neatsižvel
giame į Jo gerumą ir gai
lestingumą.

Pakvieskime šį Dangiš
ką Svečią apsigyventi mū
sų širdyse. Tepripildo Jis 
mūsų sielas Jo Dieviškąja 
liepsnojančia meile: klau
sykime Jo saldžių, pasiti
kinčių žodžių, kurie išreiš
kia Jo taip didžią meile už 
dėl mūsų. Koks glaudus malonę.

( lllvUV XXX UlO •

I Piktoji dvasia visokiais 
būdais mumis gundo, kad 
tik mūsų šidys neturėtų 
progos džiaugtis Dieviš
kojo Išganytojo meilin
gais žodžiais. A, neklau
sykime piktosios dvasios, 
atsikratykime nuo jos pa
gundų ir atidarykime sa
vo širdis Jėzaus klabini- 
mui.

Padėkonės laiku atsi
minkime, kad mūsų širdy
se apsigyveno ■ dangaus ir 
žemės Karalius, kuris pa
siruošęs suteikti mums ko 
tik trokštame.« < t • •

Prašykime, daug iš Jo 
prašykime. Dieviškasis 
Išganytojas yra mūsų di
džiausias turtas, kuri 
Dangiškasis Tėvas mums 
suteikė.

Kaip maža, o kaip maža 
žmonių tai supranta. Dau
gelis priima Dangišką Iš
ganytoją su šalta, pilna 
išsiblaškymų ir baiminga 
širdimi...

Prašykime Jėzaus, kad 
mums suteiktų tą pasiti
kėjimą Jame, o jei turime, 
nuoširdžiai dėkokime Jam 

taip didelę suteikta 
A. P. Šaudys

rėti, jų vaikai jau nuo 1 
— 14 metų stoja dirbti 
kasyklas, nieko negirdėy 
apie pradžios mokyki: 
Gyvena tarytum atskirai 
pasauly ir nieko nežin 
apie tai, kad yra krašti 
kur darbo žmogus laik< 
mas žmogumi.

Ir elgesys su darbinii 
kais yra nepaprastai žiai 
rus. Čia iki šiol prižiūri 
tojas ginkluotas botagu i 
pistoletu. Walteris Šmic 
tas pasakoja pats matę 
plakamus, kaip gyvuliui 
darbininkus iki sąmone 
netekimo už visai mer 
kus " nusikaltimus. Nu: 
kriaustas darbininkas ne 
drįsta niekur skųstis. Dai 
bininkų miesteliuos api 
kasyklas policija ir teis 
mai yra visiškoj Gonzok 
so įtakoj.

Pats Gonzolesas, ku 
į riam priklauso visos šito 
daug milijonų vertos ka 
syklos, gyvena užsieny, 
pavedęs jas savo įgalioti 
niams, ir lengva rank 
švaisto pinigus, kurie jar 

i plaukia į kišenę su varg 
šu darbininkų prakaitu i 
ašaromis. “D.

LIETUVA - DIDYSIS 
PAUKŠČIU KELIAS C

i

i Šv. Komunijos jaučiamės 
' visai nepamaldūs, melstis

Neseniai “Paris Soir’’ tai būva sekmadienį. Jie 
buvo išspausdintas žino- ■ išdirba net 90 ir 95 valan- 
mo prancūzų žurnalisteJ dų darbo savaitę, negau- 
Walterio šmidto straips- J darni net tinkamo poilsio, 
nis apie garsias Don Ped- Dirbą atsagingesni darbą 
ro Gonzoleso kasyklas Bo- darbininkai turi kiek 
livijoj (Pietų Amerika^, trumpesnę darbo savaitę, 
kuriame ypatingai pabrė- bet net kontorų tarnauto- 
žiama nepaprastai sun-, jai negali pasigirti, kad 
kios darbininkų gyvenimo jie dirba trumpiau, negu 
sąlygos. Šitos kasyklos y- 72 vai. savaitėj, 
ra pietinėje Bolivijos da
lyje, plačiai išsimėčiusios 
Andų kalnuose. Varis ka
samas labai dideliais kie
kiais ir eksportuojamas į kus ir blogas. Kvėpuoti 
užsienius. Cinko žaliavą, sunku, amžinoj tamsoj

I Darbas nepaprastai sun
kus ir pavojingas. Dirba
ma net keliasdešimt met
rų gilumoj, kur oras tvan-

Per Lietuvą kasmet ru 
denį ir pavasarį praskren 
da daugybė Įvairiausi! 
paukščiu. Pavasarį ji< 
traukia į šiaurę, o rudenį 
į pietus, i šiltesnius kraš 
tus. Net varnos po 300— 
400 kilometrų rudenį pa 

t siekia Į pietus. Taip ka< 
Lietuvos varnos žiemoj: 
Lenkijos pietuose ar Uk
rainoje, o Į Lietuvą žie 
mai atskrenda varnos i: 
Latvijos, Estijos. Daugu
ma svetimšalių paukščii 

‘ traukia Lietuvos pajūriu
Vytauto Didžiojo uni 

versiteto gamtos muziejui 
pajūryje turi paukščii 
stebykla. čia stebima, ko 
kie paukščiai kokiu laiku 
praskrenda. Be to, gaudo 
mi čia paukščiai ir jiem: 
ant kojų užmaunami tam 
tikri aliuminiai žiedai si 
numeriu ir gamtos muzie 
jaus adresu. Kai kur sve 
timuose kraštuose žieduo 
tą paukštelį nušauna a: 
randa nugaišusį, tai daž 
nai radėjai gamtos muzie 
jui praneša, kur rado žie 
duotą paukštį. Iš tikri 
pranešimų sprendžiami 
kaip greitai, kaip toli ii 
kuriais keliais paukščia 
skrenda. Lietuvos paukš 
čių stebykla jau yra sužie
davusi keliasdešimts tūks 
tančių paukščių.

Žiedavimo pagalba yri

būtų išaugus civilizuota tauta. Kasmetiniai Niliaus 
potvyniai atneša iš Abisinijos labai derlingo šlimo ir 
tas išgelbsti Egiptą nuo pavirtimo į tyryną. Taigi pa
našiai dedasi ir Kinijoj. Didžios Kinijos upės, tekan
čios i rytus, į Pacifiką nuo Tibeto kalnų neša derlin
go šlimo. Tų upių potvyniai kartais kinams pridaro 
baisių nuostolių, bet galų gale tie potvyniai kinams 
apsimoka ne šimteriopai, o tūkstanteriopai. Be to 
derlingo šlimo Kinija nebūtų iškilus ir dabar be jo vi
siškai sumenkėtų.

Kinai nesinaudoja vien tuo šlimu, kurs palieka
mas ant laukų potvyniams nuslugstant. Jo nusėda ir 
upių dugnan. Tai-gi kinai tą šlimą kabina iš upių ir 
gabenasi į tas vietas, kur potvyniai nesiekia. Tą trą- 
šąlą kinai ne vežte vežasi, o nešte nešasi. Kaikurie 
ūkininkai yra suvertę to trąšalo po 70 ir daugiau to
nų ant akerio.

Tokiems dalykams esant, Kinijoj nėra bedarbių.
Tai mat, kaip prilygsta atsilikusi Kinija toli nu- 

progresavusiai Amerikai. Čia pažanga ~ išsivyščiiisr 
pramonė, išradimai, mašinos, bizniai; čia pūdymauja 
tūkstančiai akerių derlingos žemės ir milijonai be
darbių, o ten, Kinijoj, atsilikusioj šalyje, daug sykių 
tirščiau apgyventoj, bedarbių nėra.

(Bus daugiau)
•

užsienius.
kuri randama ir kasama blyksi “vilko akys” (ma
nėt 4000 mtr. aukštumoj, žutės), kurios vargina a-j 
perdirba Gonzolesas savo kis. Neretai pasitaiko, kad 
fabrikuos ir jau tik per- sekmadienį išlipęs iš ka-į * . -
dirbtą išmeta į rinką. Vi-[sykių darbininkas po vi- nustatyta, pavyzdžiui, kac 
so Gonzoleso kasyklose ii’ sos savaitės darbo 
fabrikuose dirba iki 90,! 
000 darbininkų, daugiau-! 
šia spalvuotų (60^r visų 
darbininkų — indėnai, 
25% — juododžiai ir tik 
15% — baltosios rasės 
žmonių), kurie traktuoja
mi ne kiek negeriau, negu dais iki karsto lentos. Bet 
vergai.

Gonzoleso kasyklos yra 
nuošalyj bet kokios tirs- išdirbti 10 metų: 
čiau apgyventos vietos ir nelaimingi atsitikimai 
sunkiai kontroliuojamos, kasdieninis reiškinys. 
Dėl Šito labai nukenčia 
darbininkai, bet išlošia jų 
savininkas. Jis priverčia 
žmones dirbti nepaprastai 
ilgą laiką ir tenkintis mi
nimaliu atlyginimu, nega
rantuojančiu net tinka
mus galimumus pragy
venti. Pav;, darbininkai, 
dirbą kasyklų gilumoj.

pasi- 
Kiek 
gali- 

iš to.

junta aklas beesąs, 
tas darbas sunkus, 
ma spręsti kad ir 
jog po 5—10 metų darbo 
kasyklose darbininkai nu
stoja iki 75% darbingu
mo, vadinas, lieka invali-

labai dažnai pasitaiko, 
kad darbininkui nelemta 

įvairūs

Darbininkai tegali gy
venti tik bjauriose lūšno
se, misdami dažnai suge
dusiais prastais produk-; 
tais. Ne tik tėvas, bet ir 
visa šeima tiek išvargsta? 
kad lieka panašūs ne į 
žmones, bet į žnąonių še
šėlius. Darbininkai neap- 

v*udrausti ligos, nelaimingų 
tik vieną • dieną savaitėj) atsitikimų at ž v i 1 g i u. i 
pamato saulės šviesą, — Jiems nėra sąlygų kultu-1

!

Lietuvos gandrai - garnia 
nuskrenda po 10.000 ii 
kartais daugiau kilometn 
— į Abisiniją ir net į Pie
tų Afriką. Įdomu pažymė 
ti, kad Lietuvos gandra 
vengia Vokietijos. Ryt
prūsiuose dar gandrai gy
vena ir veisiasi, o kitur 
Vokietijoje, juos prijau
kinti nepavyksta. Vokie
čių paukščių stebykla Ra
sytėje, Kuršmary, buvc 
susigaudžiusi kelis šimtus 
jaunų gandrų ir bandė 
juos prijaukinti kitos* 
Vokietijos vietose, bet ta: 
jai padaryti nepavyko.

' . Tsb.
“Spaudos tarnyba yn 

nė kiek nemažiau svarbi 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizi jus
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke tik 
ral verti skaitytoju pnramos.
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tę ir gražių dainų savo 
vakarui, kuris įvyks sek-KAS GIRDĖTI LIETUVIUI • madienį, lapkr. 21 d.

ŠE

ROCKFORD, ILL. NAUJA KLASE
Girdėjau, kad spalių 18 

d. mūs parapijoj prasidės 
pilietybės pamokos tiems, 
kurie nori tapti Amerikos 
piliečiais. Visi tie, kurie 
dar nesate piliečiais, pasi
naudokite proga.

CHICAGO, ILL. Įdžio 3 d. 337 Woodward 
St., Jersey City, N. J.

15. Balandžio 4—10 d.,
KUN. A. DRAZDŽIO 
MISIJŲ KELIONE 

1/chaTve.^et Įl“’ W 
Barre, Pa.

2. Spalių 24 — lapkričio
3 d. 220 W. 8-th St., Ke- 
wanee, UI.

i 3. Lapkričio 4 — 10 d.
502 W. Main St., Westvil- 
le, UI.

4. Lapkričio 21 — 28 d.
258 E. 14-th St. Chicago, 
Heights, III.

5. Lapkr. 29
į 5 d. 717 — 18-th Št. Chi
cago, III.

6. Gruodžio 6

dinas tikros lietuvybės, 
tai dėl to save ir pavadi
no: American Lithuanian 
Community. Vilnijoj, net 
ir Nepriklausomoje Lietu
voje turime tokių tautie
čiu, kurie save (net ofici- 
jaliai pasuose) vadina: 
“Lietuviais, lenkiškai kal
bančiais”. Tai dabar, kaip 
paaiškėja, turėsime ir to
kius viengenčius, kurie 
save vadins: “Lietuviais, 
angliškai kalbančiais”. 
Bet rasi, ar jie kartais 
“angliškai” kalbėdami ne
sako vieton — Point-; q. Gruodžio 6 — 12 d., 
breeze — “Bambryzas ?...”; 12259 Emerald Avė., Chi-

Žingeiduolys. cago, III.
7. Gruodžio 13 — 19 d., 

Main St., West
Sodalietės Frankforth, III.

8. Gruodžio 20 — 30 d., 
3905 First St. East Chica
go (Indiana Harbor).

9. Sausio 2 — 16 d., 114 
W. Saratoga St., Baltimo- 
jre, Md.

10. Sausio 30 d. — vasa
rio 13 d.. 320 Spruce St., 
Minersville, Pa.

11. Kovo 2 — 13 d., 5 
Highfield Rd., Worcester, 
ĄTa cs

12. Kovo 14 — 20 d.. 220
proga praleisti linksmai Riolev pi., Elizabeth. N. J. 
vakarą Šv. Vardo Jauni- Kovo 21 — 27 d., 105 
mo draugijos maskaradu &Vį0 , .
baliuje, spalių 31 d., mol 14- Kovo 28 d- ~ balan~ 
kyklos svetainėje. Gros 
Jono Bulovo orkestras.

Tie žmonės, kurie turi 
silpną širdį, patariu neat
silankyti, nes visi, 
atsilankys 
apsirengę įvairiais, širdį 
veriančiais

Dovanos 
tiems, kurie atvyks su 
gražiausiu, juokingiausiu, 
originališki ausiu kostu- 
mu. S. Sakorub.

VAIŠES PAS pp. BAUB- 
KUS

Pas plačiai žinomus biz
nierius, pp. Baubkus, ku
rie užlaiko gasoline servi- 
ce station prie 70-tos ir 
Western Avė., spalių 7 d., 
buvo surengtos turtingos 
vaišės jų gražiame bute.

Mat, pp. Baubkų dukre
lė, Dolores ir sūnus, Da
nielius, priėmė Sutvirtini
mo Sakramentą, Šv. Ritos 
bažnyčioje, kurioje daly
vavo Vyskupas Shield, 
daug svečių kunigų , ir 
tarpe jų buvo kleb. kun. 
A. Baltutis. Kūmai vaiku
čiams buvo p-lė Ieva Lu
košiūtė ir Northwestern 
Universiteto student a s. 
Edw. Krikščiūnas.

Po mišparų, pp. Baubkai 
pasikvietė keletą save 
draugų, giminių ir pažįs
tamu vakarienei, p. Baub- 
kienė svečius maloniai 
priėmė. Pasistiprinus gar
džiais valgiais, sudėta 
vaikučiams nuoširdūs lin
kėjimai gražiai katalikiš
kai augti.

pp. Baubkai yra pavyz
dingi lietuviai ir kilniu 
darbų rėmėjai. Biznyje jų 
kostumerių skaičius nuo
lat daugėja, nes žmonės 
nuo seniai žino p. Baub- 
kaus malonų patarnavi
mą. Rap.

Easton, Pa.
16. Balandžio 11 —18 d., 

1529 Metropolitan St., 
Pittsburgh, Pa.

17. Gegužės 8—15 d. Mc. 
Adoo, Pa.

18. Gegužės 16—29 d. 
614 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, Pa.

19. Birželio 3 — 13 d., 
259 N. 5-th St. Brooklyn, 
N. Y.

Atlyginimas už misijų 
darbą ir aukos skiriamos 
statomai Lietuvęje, Vyte- 
nuose Saleziečių misijų į- 
staigai.

Pranešama, kad Lietu
vos Saleziečių misijonie- 
rius kun. A. Drazdys bai
gęs šią misijų kelionę grį
žta į Lietuvą.

j
II j 
i i 
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Šiomis dienomis mažai 
ką girdėsi, apart džiaugs
mo ir malonių išsireiški
mų apie buvusį Čižauskų 
koncertą ir “Dzimdzių” 
vakarą, į kuri buvo atsi
lankę gausi minia žmoniii 
ne tik Worcesteriečių, bet 
ir iš apylinkės kolonijų. 
Visi klausinėja, kada vėl 
bus panašus parengimas.

Pastaromis dienom i s 
pas muzikus Čižauskus 
buvo atsilankę muz. A. 
Grigoraitis iš Pennsylva- 

Į nijos ir muz. Stačiokas iš 
Athol, Mass. Kelioms die
noms ankščiV.us buvo iš

■

Phila, Pa. p. Simonas 
Kvietkus.

BAZARAS
Sekmadienio vaka r e, 

baigėsi mūsų parapijos 
bazaras, kuris visais žvil
gsniais buvo sėkmingas. 
Šį paskutinį vakarą sve
tainė buvo pilnutėlė žmo
nių taip, kad nei praeiti 
nebuvo galima. Visi lan
kytojai buvo patenkinti 
dovanomis, kurias laimė- • f
JO-

Širdingiausią padėką 
reiškiame parapijos dar
buotojams ir visai baza- 
ro komisijai, kuri taip ne
nuilstančiai ir nuoširdžiai 
darbavosi. Nors bazaras 
tęsėsi tik šešias dienas 
vienok parapijai liko gra
žaus pelno, kuris visus tie
siog stebina. Užsibrėžtasis 
klebono tikslas atsiekti 
$1,000 tapo įvykintas. Ar 
tikėsite, ar ne, bet šimet 
parapija sumušė visų 27 
metų parapijos gyvavimo 
bazaro rekordus. Gryno 
pelno liko $1,100. Todėl,į ta ir tokiu būdu 
valio Rockfordiečiai! Tik-i 
rai pradėsime skolą ma-,bus 
žinti. Šią savaitę klebonas svetainės statymui, 
apmoka $200 skolos, ku- Visi legalūs dokumentai 
rios iki šiol nieks nepajė-' jau prisiųsti. Visą šį su- 
gė padaryti. Visa tai reiš- maningą darbą pats kle- 
kia parapija progresuoja, i bonas vedė su pagelba vie-1

‘Norge’ šaldytuvas, kurį tinio vyskupo Jo Malonv- 
dovanojo Liet. Demokra- ■ bės E. Hoban. 
tų klubas teko p. 
Škiemienei.

PAMALDOS
Per visą šį spalių mėne

sį, kas trečiadienį ir penk
tadienį mūsų bažnytėlėj 
yra laikomos Rožančiaus 
pamaldos. Didelį įspūdį 
daro skaitlinga minia, ku
ri renkasi savo dangišką
ją Motiną pagerbti ir jos 
malonių prašyti.

NAUJI ĮSTATAI
Mūsų parapijos nuosa

vybėje tarp Seselių vie
nuolyno ir svetainės yra 
sklypas žemės, kuris per 
visa šį laiką buvo miesto 
alėja.

Šiomis dienomis išrū
pinta per City Council, 
kad ši alėja būtų uždary

ta žemė 
priskirta parapijai, kuri , 

vartojama naujos

• v

Mėlynakė.

I

I
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gruodžio

SVEČIAI
Šeštadienio vakare at- Į 

važiavo į bazara klebono Į 
sesutė ponia Prusaitienė į

WORCF.STER, MASS.

Moterų Sąjungos 69 kp 
rengia metinį Halloween 
Whist party. Visos narės 
turėtų būtinai atsilankyti 
į metinį parengimą, ku
ris įvyks spalių 21 dieną, 
Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. Kviečiame vi
sus Aušros Vartų parapi
jiečius ir iš kitur atsilan
kyti į šį mūsų parengimą. 
Bus geri muzikantai, ga
lėsite linksmai pasišokti; 
sus prizai kortuotojams, 
ir bus skanių valgių ir gė
rimų. -Atsilankę būsite pa
tenkinti. Kviečia

Valdyba ir Komisi ja.
v •

DETROIT, MIGH.

• v

v •

- I

Spalių 3 d., šv. Kazimie- 703 E. 
ro parapijos I________
surengė kortų ir bunco 
party, mokyklos svetainė
je. Atsilankė daug parapi
jiečių paremti Sodalietės, 
kurios daug pasidarbavo 
parapijos naudai.

Labai gerai žinomas or
kestras grojo šokiams. 
Buvo skanių valgių ir gė
rimų.

Jūs, kurie neatsilankėte, 
nenusiminkite, nes bus

13. Kovo 21 — 27 d., 105

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
N'ORWOOI). MASS. 
TEL. Norvood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St 
TR1 Rrnplrtnv*

1

AUŠROS VARTŲ PAR.
•Sekmadieni, spalių 10, 

šeimyna, p. Leščinskie- parapijos choras, vado- 
nė su dukterimis ir Dr. vaujant gabiam pirminin- 
Jonaitis. į kui J. Marcinkui, laikė

Antradienį apsilankė savo mėnesinį susirinki- 
klebono giminaičiai, p. į mą tuoj po sumos. Tarp 
Juozaitienė ir sūnus Jus- ----------------- —-—
tinas, Ciceriečiai.

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cumming-s 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.

t

I

daug naudingų nutarimų, 
buvo priimtas pakvieti
mas iš Cambridge parap. 
choro dalyvauti ju pramo
goj. Tad choras žada au
tomobiliais važiuoti Cam
bridge “good timui”.

Parapijos choras, vado- 
! vaujant muz. J. Čižaus- 
i kui. sparčiai rengiasi prie 
140 vai. atlaidų. Mokosi 
Į naujas mišias, mišparus ir 
I t. p. Kas savaitę prisira- 
I šo naujų narių; in skai- 
, čius jau dabar siekia 87. 
į Choras mokinasi opere-

Iš Lietuvos Dukterų Mė
nesinio Susirinkimo

Lietuvos Dukteris šioj 
kolonijoj labai gražiai 
darbuojasi ir turi daug 
narių ir veikėjų, kurios 
daug pasidarbuoja para
pijai. Vienbalsiai nutarė 
prisidėti . prie parapijos 
bazaro, kuris įvyks lap
kričio 13 d. Į komisiją ap
siėmė pasidarbuoti Aukš- 
takalnienė, Kazlauskienė 
ir visos ketino padėti kiek 
kuri galės darbu ir auko
mis. Taipai nutarta su
rengti metini vakarą tuo
jaus po Naujų Metų. Į ko
misiją apsiėmė pirm. O. 
Bandzienė ir šalaševičie- 
nė, nes dukteris kaip ren
gia vakarus visuomet turi 
geras pasekmes. Tikimės, 
kad ir tas vakaras bus 
žingeidus ir sutrauks pub
likos nemažai.

II
t
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kurie 
į šį balių bus

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavemus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai jsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

Moterų Sąjungos 54 kp. 
mėnesiniame susirinkime 
nutarė prisidėti prie baza
ro, kuris įvyks lapkričio 
13 d. Į komisiją apsiėmė 
J. Šimulienė, M. Valatke- 
vičienė, P. Benaitė ir A. 
Lakonienė. Taipgi nutarė 
surengti gražų vakarą. J 
komisiją apsiėmė šios • 
Centro pirm. E. Paurazie- 
nė, M. Aukščiunienė, kuo
pos pirm. O. Kratavičie
nė ir J. H. Medinienė.

Sunkiai serga rašytoja 
Ona Pucetaitė. Po sunkios 
operacijos turės išgulėti 
visą mėnesį namie. Bet ge
ro gydytojo J. Jonikaičio 
priežiūroje ligonė eina ge
ryn. Linkime greitai pa
sveikti ir toliaus darbuo
tis.

J. H. M.

kolegijos rėmėju seimas
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet šaukiamas 

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų seimas, kuris įvyks 
kolegijos rūmuose spalių mėnesio 31 dieną — Rėmėjų 
metinėje šventėje — Kristaus Karaliaus dienoje, pas
kutiniame spalių mėnesio sekmadienyje.

Seimas prasidės 10 valandą ryte iškilmingomis 
šv. mišiomis ir pamokslu. Posėdžiai įvyks kolegijoje 
auditorijoje 2 valandą po pietų. Seimas baigsis Šven
čiausio palaiminimu.

Nuoširdžiai kviečiu visus kilniuosius Kolegijos 
Rėmėjus, kuriems rūpi mūsų tautos švietimo reika
lai, kuriems rūpi mūsų lietuvių katalikų jaunimas ir 
jojo ateitis, skaitlingai dalyvauti šiame seime. Rėmė
jų skyriai iš anksto privalo padaryti priešseiminius 
susirinkimus, išrinkti seimui atstovus ir nuskirti, su
lig savo išgalia, finansinę kolegijai paramą.

Seime gali dalyvauti kiekvienas, kuriam Maria
napolio Kolegijos darbas yra arti širdies.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

kostiumais, 
bus išdalintos“TAUTU PARADOS” 

ATGARSIAI
Po įvykio “Tautų Para- 

dos” mūsų mieste, tūli 
laisvų pažiūrų mūsų vien
genčiai tiesiog nebežino 
ką daryti iš pavydo, kad 
ne jie, o katalikai lietu
viai prisidėjo prie to A- 
merikos svarbaus istori
nio įvykio. Ir liežuviais, 
kaip žydų botagais, plaka 
— apkalbinėja jie ruošė
jus tos parados lietuviško 
skyriaus ir per savo spau
dą. Girdi, buvo viskas ne
gerai, netaktingai ir tas 
neiškėlęs lietuvių vardo. 
Išrodo taip, kaip tas šuo, 
kuris ir pats negraužia 
kaulo ir kitam neduoda 
graužti. Jei jie norėjo, 
kad būtų viskas kuoge- 
riausiai, tai kodėl neprisi
dėjo prie to dalyko, jog p. 
Kazys Žadeika daugeli jų 
asmeniškai kvietė, kad jie 
malonėtų prisidėti prie to; 
o p. Juozas Kavaliauskas 
net du kart per radio vi
sus kvietė dalyvauti toje 
paradoje. Kur jie buvo ta
da? Užpėčkyj’... Tai kam 
dabar vambrija, kas ne
reikalinga. Neprisidėjo, 
tai ir turi tylėti, kad kre
ditas už suruošimą to pa
rado priklauso ne jiems, 
bet katalikams; o ypač 
kun. J. čepukaičiui, p. K. 
Žadeikai, p. Antanui Dzi- 
kui ir p. J. Kavaliauskui. 
O kas link to, kad anglų 
vietinė spauda apie lietu
vių dalyvumą toje para
doje nieko nepaminėjo, tai 
nėra ką ir kalbėti, nes pa
radoje dalyvavo virš dvi
dešimts tautų, o buvo pa
minėta tik apie šešios. Pa
minėta tik tos kurių va
dai pasirūpino apie tai, 
nes visur ar tai pinigas, 
ar pažintis, arba net ir pa-

MASKARADU BALIUS 
IR ŠOKIAI

Sekmadienį, spalių 31 d., 
Šv. Vardo Jaunuolių drau
gija rengia nepaprastai į 
gražų maskaradu balių su 
šokiais, Šv. Kazimiero 
parap. svetainėje. Prasi
dės 7-tą vai. vakare. Gros 
Jono Bulovo orkestras. 
Bus užkandžių ir gėrimu. 
Bus išdalintos 5-kios dc-j 
vanos pinigais: pirma do
vana — $25.00, antra $10. 
00, ir tris po $5.00. Viso 
$50.00. Apart to, dar bus i 
duodamos 3 atskiros do
vanos, už gražiausį, juo
kingiausi ir originališ- 
kiausį apsirengimą tame 
vakare. Ypač senesnieji 
prašomi ateiti ir pamaty
ti savo ir kitų lietuvių' 
vaikus, jaunuolius-les, ■ 
kaip nepaprastai gražiai 
bus pasirengę.

Pelnas to vakaro ski
riamas įsigijimui įrankii] 
ir uniformų dėl tveriamo- 

, jo jaunuolių Basket Bali, 
i Šv. Kazimiero parapijoje. 
Šioje seniausiojo lietuvių 
parapijoje yra labai daug 
sveiko, stipraus ir gabaus 
jaunimo. Bet vis nebuvo i 
progos sporto srityje pa
sirodyti, vien dėl finansų 
stokos. Dabar kai Šv. Var
do draugijos senieji na
riai pritarė (duok Dieve 
jiems sveikatą), ir paveli
jo draugijos jaunuoliams ■ 
organizuotis ir veikti i 
sporto srityje, tai jaunuo
liai, save pasivadinę “Ho- 
ly Name (Lithuanian) Ju- 
niors”, šoko prie darbo. 
Tuo tai reikalu būtinai vi
si atsilankykime į virš-
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Spalių 10 d. 3 vai iš. ry
to mirė kun. M. Daumanto 
motina. IŠ priežasties stai
gios mirties, a. a. Uršulės 
Daumantienės, Girardville 

■Pa., klebonui kunigui M. 
Daumantui ir visai gimi
nei reiškiame giliausią už
uojautą.
Juozas ir Julia Mediniai.

prašimas daug, daug ką minėtą jaunuolių gražiai
reiškia.

NAUJOS RŪŠIES 
“LIETUVIAI”

Pas mus — Philadelphi- 
joje atsirado naujos rū
šies “lietuviai” — jie gė-

rengiamą maskaradų ba
lių ir šokius, šio mėn. 31 
dieną. P. B.

Profesionalai, biznieriai, pramonių 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
rai verti skaitytojų puramos.

Visi skelbki t As “Darbininke".



PAftŠiNiifKAS ,Antradienis, Spalių. 19 d., 1937

Eikš Ballroom

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS. Skanus Valgiai ir Gėrimai, Ceremonijos, Paštas, 
Rinkimas Baliaus Karalaitės ir Karalaičio. įteikimas I. J. Fox Sidabrinės Lapės Apykaklės, 
Kuri Buvo Dovanota per B. Koraitį. Visus Nuoširdžiai Kviečia 'Rengimo KOMISIJA

Minint 150 Metų Jungtinių Valstybių Konstitucijos Sukaktį ^‘DARBININKO ” Metinis

BALIUS ir ŠOKIAI

ĮVAIRENYBES
6

BUVĘS GUBERNATORIUS JAMES M. CURLEY 
KANDIDATAS I MAJORUS

fe

KADA MIEGAS YRA 
GERAS IR SVEIKIAU- i 

SIAS t

Daugelis tyrinėtojų nu
rodo, kad gulint ant nuga
ros geriausiai pasiilsi vi
sa raumenų sistema, užtat 
yra visos palankios sąly
gos nemaloniam knarki
mui ir gerklės džiuvimui. 
Dėl tos priežasties geriau
sia pratintis gulėti ant de
šiniojo šono. Tai palen 
vina virškinamojo apara
to darbą, nes kepenims ne
duoda slėgti virškinamuo
sius organus.

Reikia taip pat, nors at
rodo gana keista, kreipti 
dėmesį ir į visą kūno o- 
rientaciją. Krupščiais sa
vo tyrimais dr. Regenaul- 
tas yra priėjęs prie išva
dos, kad geriausias yra 
miegas gulint galva į 
šiaurę, blogiausias, kai 
galva padėta į vakarus. 
Matyti, čia reikšmės turi 
žemės sukimosi, kurio į-Į 
takoję gaunamas vienoks 
arba kitoks kraujo pasi
skirstymas organ i z m e. 
Perdidelis kraujo spaudi
mas į galvą (gulint galva 
į vakarus) erzina nervų 
sistemą, perdidelis spau
dimas į galūnes (gulint į 
rytus) apsunkina širdies 
darbą. Iš to lengva su
prasti, kad padėtis išilgai 
žemės meridiano yra pa
togiausia geram miegui. 
Salią to, galimas daiktas, 
turi įtakos ir žemės mag
netinis laukas bei magne
tinių polių padėtis.

lingumas eina iš to, kad 
kai tirpsta, tai iš jo išga
ruoja didelis procentas 
dujų, kurios sudaro pa
kankamą spaudimą moto
rą varyti. Šiuo metu Vo
kietijoje eksperimentuo
jama smarkiu tempu, nes 
jeigu bus galima ledą pla
čiai vartoti industrijoje, 
tai smarkiai sumažėtų 
kasmetinis Vokietijos an
glies bei kito kuro impor
tas. ‘XX.’iCP-

- !
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NETIKRI DANTYS 3000 
METŲ SENUMO

LEDAS VARYS 
MOTORUS

miesto departmentuose.
Balsuoti už nepatyrusius kan

didatus, tai reiškia tą patį, kad 
pritarti ir tolimesniam pinigų be 
reikalo eikvojimui.

Užsibaigus P. W. A. darbams, 
bus paleista iš darbo 1.250,000 
darbininkų, kuriu užlaikymas 
puls ant miesto valdybų pečių.

šiai Įrengtas — ištaisytas, tai ir 
iederalė valdžia pasirinko ten 
naujų namų statymą. Pirmiau to
je vietoje žemės vertė buvo 10c. 
už pėdą, o dabar pakilo iki 70c. 
už pėdą.

Aš turiu gilu supratimą ir pa
žinimą kas yra reikalinga South 
Bostono piliečiams, taipgi aš Į- 
vertinu jų didelį manimi pasiti
kėjimą, kurie mane praeityje la
bai rėmė. Pasitikiu, kad jie j- 
vertins mano praeities nuveiktus 
jų gerovei darbus ir atėjus rinki
mų dienai, visi kaip vienas ati
duos savo balsus už JAMES M. 
CURLEY”.

kilęs iš Eiglabalio k., Kalvarijos 
v., Marijampolės ąpskr.

21. NARBUTAS, Kazys, prieš 
6 metus gyvenęs apie Biddeford, 
Maine.

22. PETRAŠIUS, Silvestras, a- 
pie 69 mt. amžiaus, prieš karą 
gyvenę# Kenosha. Wis.

23. PETKEVIČIENĖ - DRAG- 
VAITE, Antanina, prieš 7 me
tus gyvenusi Brooklyn. N. Y.

I 24. RATKEVIČIUS, Antanas, 
gyvenęs Nevv Hvde Park. L. I., 

Į N. Y.

25. RAZEVIČIUS, Vladas, gy
venęs Nevvark, N. J., vėliau Bos
ton, Mass.

26. STAŠKEVIČIUS, Jonas, 
pasivadinęs John Stenhan. iki 
1922 metų gvvenęs Tamaųua. Pa.

27. STIRBYS, William, kilęs iš 
Pajūrio par., Tauragės apskr.. i- 
ki 1923 m. gvvenęs Bronx. N. Y.

28. TAMOŠIŪNAS, Antanas. 
1904 mt. išvažiavęs iš Lietuvos 
ir apsigyvenęs Nevv Yorke.

29. TOMKEVIČIUS, Mykolas, 
kilęs iš Kovarsko v., Ukmergės 
apskr., 1907 m. gyvenęs Staugh- j 

• ton, Mass., vėliau Racine, Wis. 
I 30. TAMOŠIŪNAITĖ, Ona
(Auna Tarnus) 1933 mt. gyvenu
si Nevv York, N. Y.

31. URBONIENĖ, Barbora, gy
venanti IVorcester, Mass.

32. URBONIENĖ - DRAG-Į 
VAITE. Levine, prieš 7 mt. gy
venusi Brooklyn. N. Y.

33. VELYKIS, Stasys, paskuti
niu laiku gyvenęs Philadelphia, į 
Pa.

34. VENCKUS, Juozas, gyve
nęs Mt. Carmel, Pa. arba Petras 
BURBAS, gyv. Summerlee, W. 
Va., kuris jį pažino.

35. ŽEIMYS, Povilas, s. Igno, 
pasivadinęs Paul Sheimys. atva
žiavęs Amerikon 1915 m. ir tar
navęs ant laivų.

36. ŽEMANTAUSKAITĖ, Pet
ronėlė, apie 1911—12 m. gyvenu
si Woreester, Mass.

37. ZULUMSKIS, Stasys, kilęs 
iš Girelės vienk., Ramygalos vai., 
Panevėžio apskr., paskutiniu lai
ku gyvenęs Hazelton, Pa.

38. NARBUTAS, Antanas, iš 
Papilės vals., Telšių apskr. atvy

kęs Amerikon apie 1912—13 mt. 
j 39. MILEVIČIENĖ - JANUŠ
KA ITfi, Veruse (Miller), gyve-

panti Ellsvvorth m.
i 40. GRIGŠTAS, Jonas, s. Pra
no, kilęs iš Gargždi] m. prieš ką
rą gvvenęs Bavonne, N. J.

41. BINKOKAS, Kostantas, 
1910 m. iš Vilkaviškio atvykęs 
Nevv Yorkan.

ko 1910—11 met, gyvenęs New I 42. ZALECKIS, Antanas, s. 
~~ ‘ Simono, kilęs iš Raseinių apskr.,

•Konsulatas turi savo žinioje jam 
priklausomą dalį iš dėdės pali- 

jkimų. Atsiliepiant prašoma Su
teikti motinos vardą ir gimimo 
datą bei vietą.

! 43. GUDŽIUNAiTĖ, Veronika, 
duktė Jurgio, kilusi iš Raseinių 
apskr. Konsulatas turi savo ži
nioje jai priklausomą dalį iš dė
dės palikimų. Suteikti nuHinOs 
vardą ir gimimo vietą bei dalą.

44. ARTSOFF, ar ORTZOFF 
John, tikroji pavardė buvo Bu
za u skas, mirė 1934 mš rugp. mė
nesio 13 d. adresn 95 Monroe 8t., 
New York, N. Y. Velionis Ame- 

S. Kostantas. rikoje gyveno npiv 8t mt.. mirė

I

apie 58 m. amžiaus, gyveno su 
jau mirusiu Kečioriu ar Kaeio- 
riu. Velionis buvo kilęs iš Telšių, 
Raseinių, ar Panevėžio apskr.-, 
tėvo vardas Pranas, motinos var- 

įdas nežinomas. Žinantieji apie 
I velionį ar .jo kilimo vietą prašo- 
| mi pranešti Konsulatui.

45. GITMORAS. GATAMO- 
iRAS. Pranašą gyv. Bostone, mi- 
įręs karo lauke. Gimimo vieta pa
žymėta “Madiagi Russia”; gali 
būti Nedzingė, Medingėnai, Ma- 
deikiai ar tam panaši vieta; pa
liko savo 10,000 dol. karo ap
draudę broliui James Gittemore. 
VeJionies giminės arba pažįstami 
prašomi rašyti Konsulatui.

IEŠKOMIEJI arba apie juos 
žinantieji prašome atsiliepti a- 
dresu;
Consulate General of Lithuania, 

116 West 75th St.. New York, N.Y. 
I-
i

I

Spalių 16 d. Southbostoniečiai 
turėjo vieną didžiausių demons
tracijų, kada buvęs gubernato
rius James M. Curley atvyko į 
Municipal salę. Mr. James M. 
Curley tą vakarą štai ką pareiš
kė: “Kiekvienoje Bostono daly
je yra pastatyti paminklai, kurie 
yra daug kainavę ir neneša žmo
nėms jokios naudos. Tas reiškia, ' Kiti miestai tą naštą ir galės pa- 
kad dabartinė miesto valdyba ne
turi supratimo kur ir kam lei
džia pinigus. Šis dabartinės val
džios trukumas yra matomas So 
Bostone. Namai apleisti, sulūžę, 
budinkai pūva, o kiti visai nu
griauti ir niekas jų atstatymu 
nesirūpina. čia pasiręįškia du 
trūkumai: pirmas — bedarbė ir 
antras — neišgalėjimas sumokė
ti aukštai iškeltų taksų.

The Boston Municipal Rssarch 
Bureau, spalių 13 d. pareiškė, 
kad taksų rata būtų buvę $40. 
bėgyje 3 metu, jei miesto valdy
ba būtu neužtraukusi paskolos 
padengimui milžiniškų išlaidų, 
kurios yra išleidžiamos įvairiems 
administracijos reikalams. Dabar 
taksu įkainuota nuo $1000.00 — 
$38.70. Jei toji pinigų suma, kuri 
buvo bėgyie 3 metu pasiskolinta 
$11,000,000 kiekvieną meta, būtų 
iškaityta į taksu ratą, taksai bū
tu pakilę $6.60 arba $44.30 už 
$1000. Jei nebus imtasi tuojau 
griežtų priemonių išlaidas suma
žinti, miestas atsidurs i keblią fi
nansinę padėtį.

Penkių metų bėgyje miesto 
valdyba — Tax Apneal Board, 
yra sumažinus taksus turtuoliams 
$350,000,000, o tą sumą privertė 
mokėti neturtėliams, kurie turi 
menkas bakūžėles. Tai yra fak
tas, nes per pastaruosius keturis 
metus 10 tūkstančiu nuosavybių 
buvo parduota už neužmokėjimo 
taksų, ir dar 18 šimtų bylų yra 
teismuose.

Už namu savininkų nuostolius 
reikia kaltinti apsileidimą arba 
nesąžiningumą dabartinės admi
nistracijos. Taksai, kurie buvo 
sumažinti turtingiems namų savi
ninkams, būtų užlaikę pavargė
lius per ištisus metus.

1930 m. viešųjų mokyklų užlai
kymas kainavo $21,000,000, 1933 
m. nepaleidžiant darbininkų nei 
mokytojų ir nesumažinant jiems 
algų aš per 4 metus sumažinau 
išlaidas virš $6.000,000.

1930 m. užlaikymas 
Works Departmentui 
$9,000,000, o 1933 m. 
džiaut nei vieno darbininko ir 
nesumažinant jiems algų, kaina
vo tik $6,000,000. Panašūs suma
žinimai buvo padaryti visuose

kelti, bet finansinis krizis, kuris 
dabar randasi Bostono miesto 
valdžioje, reikalauja, turėti majo
rą, kuris turi patyrimą ir kuris 
galėtų tą sunkią naštą pakelti 
tai yra James M. Curley.

Man, ir kaip kiekvienam pla
čiai galvojančiam piliečiui yra 
nuostabu pažvelgus į brangią 
Bostono nuosavybę — Maudynių 
Pležą kaip ji yra nesvietiškai ap
leista. — Aliejus yra pukščiams j 
vandeni, stiklai ir visokios sąš
lavos metamos ant pležo smilčių 
nuo vieno iki kito galo Strand- 
way. Tas yra pavojinga žmogaus 
sveikatai ir visokiam paranku- 
mui.

Aš turiu pasididžiuoti,

(Pol. adv.)

PAIEŠKOMI:

h ADOMAITIENĖ. Adelė, 
i venanti New Yorke. 
I 2. ADOMAITIS, Jonas, gimęs 
Pelainiškių k., Pašvitinio v., 
Šiaulių apskr., prieš Did. Karą 
gyvenęs Pittsburgh. Pa. 

j- 3. ATKOČIŪNAS, Juozas ir 
Brigita PAULAUSKAITĖ - PE- 

įLIAUKIEN'E. iki Didžiojo Karo^’ 
\ gyvenę Steger mieste, Illinois 
! valst.

Aš turiu pasididžiuoti, kad 4. BIELSKUS, Tomas, dar per
mano pastangomis šios maudyk- : nai gyvenęs adresu 876 Hart St., 
lės buvo pastatytos dėli biednuo- 
menės, kuri neturi lėšų atostogas 
leis kalnuose ar kitose ištaigingo
se vietose. Turiu pažymėti, kad 
šios milžiniškos maudynės buvo 
pastatytos Bostono pajūryje ma
no pastangomis ir mano sumany
mu, kad duoti Bostono žmonėms 
vasaros metu poilsį. 7. DAILYDIENĖ - RAMA-

Mano yra vienatinis troškimas, NAUSKAITĖ, Emilija, gimusi 
1909 m. Philadelphia, Pa., pas
kutinis adresas: 211 E. 81st St., 
Nevv York, N. Y.

8. IVANAUSKAS. Adomas, 
paskutiniu laiku gvvenęs She- 
nandoah. Pa.

9. JANKEVIČIUS, Povilas,

gy-

'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 

j metai ir svarbiausios bažnytinės 
apeigos:

i 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;

Nauja, kad yra skyrius, pa
skirtas Vyrų 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 y- 
patingu rūpestingumu; jos apima 
visus kataliko vyro gyvenimo ti
kybinius reikalus; visos paimtos 
iš pačių šaltinių, aprūpintos at
laidais ir parašytos lengva, tai
syklinga ir gražia mūs kalba; 
kur reikia, pridėti lotyniški teks
tai, bažnyčioje giedami.

Viską suėmus, VYRAI BRO
LIAI — naujausia ir geriausia 
maldaknygė; tai ne tik gražių 
rūpestingai parinktą maldų šalti
nis, bet ir tikras kataliko vyro 
religinis valdovas, ši knyga nu
sipelno, kad kiekvienas katalikas 
vyras, prieš pirkdamas malda
knygę, pareikalautų ją parodyti. 
Nėra abejojimo, kaįl, j| pamatęs 

kitos jau neims į rankas, 
visose 1 
būtinai_______ _
BROLIAI” maldaknygę.

šią didžiai vertingą maldakny
gę galite užsisakyti “Darbinin
ko” fahhui $130.

Netoli Aschaffenburgo, į 
Vokietijoje, neseniai kasi- 

Į nėjant seną istorinį kapą 
atrastas būdingas ir dide
lis istorinės vertės radi
nys. Tai buvo septyni iš 
bronzos pagaminti dantų 
vainikėliai ir keletą įvai
rių dantų gydymo reik
menų bei manikiuros į- 
rankių. Tame pat kape 
rasta keletas įvairaus di
dumo atsarginių dantų 
dalių. Minėtas radinys pa
šalino abejojimą, kad 1200 
— 500 prieš Kristų žmo
nės nusimanė apie dantų 
gydymo techniką ir buvo 
gydymo reikalingi. Tie 
trys tūkstančiai metų pra
ėjo ant šių techniškai pa
dirbtų dantų nepalikdami 

■ jokių gedimo pėdsakų. 
Taigi jau anuo laiku žino
ta kas yra plombos ir ne- 

i tikri dantys. Kaip iš radi
nio sprendžiama ir mani
kiuros menas ano meto 
moterims nebuvo jokia 
paslaptis. Aschaffenburgo 
iškasenos patalpintos tė
viškės muziejuje.
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Brooklyn, N. Y.

5. BIRŠTONAS, Vincas, kilęs 
iš Graubalkos k.. Gražiškių v.. 
Marijampolės apskr., iki 1928 gy
venęs 1535 Wood St., Philaael- 
phia, Pa.

I 6. BUNEVIČIUS, Mikas, gyve
nęs Brooklvn, N. Y.

I 7. dailydienė

v •

v •

jI
tai sumažinti skurdą, atgaivinti 
industriją, padidinti darbus, kad 
kiekvienas pilietis ir pilietė dirb
tų ir kad jiems nereikėtų su ne
drąsa eiti ieškoti miesto pašalpos.

Aš esu užsibrėžęs Įtaisyti pa
vojingose skersgatvėse trafikams 
lempas. Dabar dėlei jų stokos y- gyvenęs Elizabeth Port, N. J. 
ra netenkama daug gyvybių ir 10- KARALIŪNAS. Juozas., tu- 
liekama nemažai invalidų. rįs apie 50 mt. iki 1932 m. tar-

1916 m. man valdant Bostoną, [navęs J.A.V. kariuomenėj, 
didžiosios industrijų kompanijos: "" 
kaip tai: Walwerth Manufactu- 
ring Co., King Terminai ir dau
gelis kitų buvo pasirengusios iš 
So, Bostono išsikelti Į kitus mie- , ___
stus dėlei stokos parankaus joms gyvenusi Ellsvrorth mieste, 
gelžkelio. Pamatęs šį didelį pa

11. KERZA, Jonas.
12. KLYŠČIŪNAS, Antanas, 

1 gyvenęs Neur Yorko apylinkėje.
13. RUČINSKIENĖ - JALU- 

ŠAUSKAITR, Anėlė, 1910 mt.

Ledą daugiausiai varto
ja šaldyti produktams In
dijoje dėl karšto klimato 
ledą vartoja lėktuvų mo
torams aušinti, o Ameri
koje ledą deda į golio ru
tulėlių centrus, tačiau pa
staruoju laiku ledą jau j 
pradeda pritaikinti ir j 
technikos srityje. Vokie
čiai jau Išrado, kad ledas 
tinka ir motorams varyti?

Bandymai jau davė ge
rų rezultatų. Motorai yra 
visai bebalsiai ir duoda 
didesnj arklio jėgų skai
čių, negu kiti kitu kuru 
vardijai motorai. Ledo ga-

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TtLJMOfTOTT
r -ii-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius h* Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

iGfRlAlN

Public 
kaštavo 
nepalei-

gelžkelio. Pamatęs šį didelį pa- 14. LAZDAUSKAS, Kazys, ki- 
vojų nelėkti mūsų miesto pilie- į lęs iš Vadžgirio, Raseinių apskr., 
čiams darbų, savo pastangomis į- gyvenęs Čikagos apylinkėje, 
vedžiau gelžkelį, kuris sulaikė 15. LEVUŠKA, JKastantinas, 
jų išsikraustymą. įkilęs iš Spiegiu k., Pandėlio v.,

Kad pagražinus So. Bostoną, Rokiškio apskr., Amerikon Švy
ti Įtaisiau “WHITE WAY” T ------ "
lempas ant Btoadway, pastačiau .Yorke.
pležą, kuris kaštavo 2,500,000 do- 16. LIUPNICKAS, Pranciškus, 
lenų. Reikia pasididžiuoti, kad iš Trakų apskr., gyvenęs Lovvell, 
So. Bostono piešas yra vienas 
puikiausių pasaulyje.

Brighams ligoninės vyriausieji 
gydytojai yra pareiškę, kad So. 
Bostoną Plėšas, tai sveikatos šal
tinis. Jie siunčia savo pacijantus, 
sergančius remotizmu ir artin
tis j L St. solariunj — po saulės 
dangčiu, kuris randasi vyru sky
riuje. Nesudarytų didėtų išlaidų 
tokią įstaigą pėdarfti moterims 
iv merginoms ir tas turėtu būt 
atlikta be jokio atidėliojimo,v

Kadangi visas pamarys-Strand- 
way mano laikas buvo puikiau-

Mess. 1
17. LUKĄUSKAS. Teofilius, s. 

Stasio, išvyko iš Navasodų k., 
Liubavo v.,- Marijampolės apskr., 
prieš Did. Karą, dirbęs anglių 
kasvklose.

18. - LUKŠIENĖ - SAUSĄNA- 
V1ČJI7TE. Katrė, kilusi iš jėzno 
v. Alytaus apskr., paskutiniu 
laiku gVvehnsi Xew Yorke.

19. MANKAUSKAS, Kasys, 
taipgi pasivadinęs Joseph Spokie 
ir Chas. McClusky, prieš Did.

venęa Pįttsburch, Pp.
20. MATUKAITIS. Kootan'

Tad 
knygų pardavyklose vyrai 
i reikalaukite “VYRAI



Antradienis, Spaliu 19 d., 1937

T\ i • • TT 1 j 1 • * TT* • *1 vių kolonijų Amerikoje į-Rytinių Valstybių Žinios
--------- į N. J., pačiam lietuvių cen- 
savo darbą lėtai stumia tre, susilaukė gražaus am

želio — 31 metų. Dėl to 
salės savininkai Šv. Jur-

BROOKLYN, N. Y.

8

VYDUNAS, vienas iš žymiausių šių dienų lietuvių 
rašytojų ir filosofų.

LLETUVIŲ STUDEN
TAMS NELEISTA LIG

ŠIOLINE UNIFORMA

mieji gamtos pasakoji
mai’, 10) ‘Lietuvių kalbos 
gramatika’.

< ; r- - ? 1

Po kratų policininkai 
Stasiui ir Jonui Balčiams 
įsakė rugsėjo 7 d. ateiti) 
Druskininkų pol. poste- ^^ep^ite^ ku-
runkan 0 patys nuvyko rios turėjo tautiniu moti. 
pas mokyklinio amžiaus, juostel išsiūtus Lie- 
(15 m.) vaiką Julių Grau-L • r . ~ .
žį. kurį ištardė. Tardyda
mi klausinėjo, kas muša 
telefono izoliatorius, ar 
kas nemokina vaikų ką 
nors blogai kalbėti prieš 
valstybę, ar niekas nekal
ba vaikams, kad jų tėvynė 
Lietuva ir pan.

Šio mėn. 7 d. Stasvs ir 
Jonas Balčiai Druskiniu- i 
kų pol. posterunke buvo I 
ištardyti. Ištardytieji Da- j 
sakoja, kad jie buvo klau
sinėjami, iš kur jie gavo: 

' visas aukščiau išvardintas 
knvgas, ka bendra turi su 
J. Kukausku, ar neateidi- 
nėja Vieciūnuose atstaty
tas Neravu mok. Jonas 
Mudėnas ir t.t. Be to, 
klausinėjo apie tariamąją, 
vaiku organizaciia, kurią 
policininkai vadino Da
riaus ir Girėno vardu.

Mat, dalykas toks. Pe
reitais metais Vieciūniš- 
kiai vaikai (nuo 12 liei 15 
m. amž.) bendri pririnko 
grybų, pardavė ir už mau
tus pinigus nusipirko 
sviedinį, kuriuo dažnai 
nažaisdavo. Dabar gi visa 
tai vietos ‘durnakepuriai’ 
išpūtė ir sudarė “organi
zaciją”. Tardytieji sako, 
kad policininkai pas St. 
Balčių klausė, kas tą or
ganizacija įkūrė, ar pri-, 
klausė gimnazijos moki- apsižergęs lazdą, jojęs ir 
nys Jonas Kukauskas ir šaukęs: 
liepė atiduoti šios organi- valio mūsų miestas”, 
zaciios istatus ir narių 
sąrašą. Bet kadangi to
kios organizacijos nebuvo.; 
tai ir jokių įstatų negalė
jo atiduoti.

Prieš dešimtį metų Vil
niaus universiteto lietu
viai studentai pradėjo ne-

pirmyn. Bet jo darbas, 
nors ir pamažu stumiamas 
pirmyn, bet eina tikra va- gi0 Draugija rengia 31 
ga i 
planais.

PRASTAS TAUTININKŲ 
DŽIAUGSMAS

Brooklyno Vienybė ir _
jos pakalikai džiaugiasi p. A. Kiela prašo praneš- karienę, kuri prasidės nuo 
susilaukę “gražios” sve- ti tiems, kurie turi knygų- 6-tos valandos vakare spa- 
tainės, naujo lietuvių tęs jo lėktuvo dovanų, iiu 24 d. šiais metais ir 
“centro” Brooklyne. Nors kad jie praneštų jam, šokius, kurie prasidės nuo 
tas popieroje labai gražiai ką jie yra padarę su joms. 9-tos valandos vakare. Va- 

bet tikrenybėje, Laiškus^ visi malonėkite karienėje dalyvaus visi 
veiklieji mūsų darbinin
kai. Kiekvienas lietuvis 

) nuoširdžiausiai kviečia- 
Draugas. mas atvykti į tain svar- 

j bias ir labai reikšmingas 
' Newarko lietuvių salės su- 

’ ! kaktuves. įžanga viskam
i vienas doleris, vien tik 
■ šokiams 35 centai.

J. Ponelis, Jr.,
1 Dr-jos Raštininkas.

I

ir gerai sugalvotais metu sukakčiai paminėti
O 1C? ’ *1 v • • v 1' milžinišką programa, va-

v •

skamba, 1
tai visai kas kita. rašyti Brooklyno adresu:

Būtų geriau jiems buvę, A. Kiela, 231 Bedford A- 
kad jie savo spaudoje to ve 
savo “centro” nei neminė-; 
ję, tai nors jiems tas bū
tų “sarmatos” nepadare. I 
bet jiems savo “centrą”, 
paskelbus, negalima pra
leisti nepasakius visuo
menei, kas tas “centras” 
yra.

Brooklyno laisvamanių, 
žinoma lietuvių, centras' 
yra atvirai pasakius — 
saliūnas su prie jo esan-' 
čia saliuke. Sakau saliuke, > 
nes Brooklyne daug saliū- 
nų turi tokias, kuriose tel
pa apie pora šimtų žmo
nių. Bet, kad ta salė su
jungta su saliūnu, tai ji 
nustoja vertės ir negali 
vadinti tokiu “centru” ne
tik iš moralio atžvilgio, 
bet ir patriotinio.

Tautiškas Susivieniji
mas daug daugiau būtų 
pasitarnavęs brooklynie- 
čiams, jeigu jis būtų Su-, 
sivienijimo namo, kur da-1 Vydūnas iš pat mažens 
bar Vienybė randasi, ant
rąjį visą aukštą ištaisęs 
svetainei . Čia tai būtų 
svetainė — didžiausia vi
same Brooklyne, ne tik 
tarp lietuvių, bet ir sve
timtaučių tarpe. Gi dabar 
nėra ko džiaugtis su saliū- 
nine saliuke. Tokių saliu- 
kių, kaip sakiau, turime 
daug, kur susirinkus po
rai šimtų žmonių — pasi
daro ankšta. Tai tiek anie 
tai.

•9 Brooklyn, N. Y.

Newarko Lietuviu Salės
31 Metu Amžiaus

Vienos didžiausių lietu- i

VYDŪNAS
Vydūnas vra vienas iš i- 

žymiausių šių dienu lietu
viu rašytojų ir filosofų. 
Jis yra gimęs 1868 metais 
kovo 22 d. Jonaičiuose 
prie šišos, netoli Šilutės, 
Klaipėdos krašte. Vydūno 
tikroji pavardė yra Vilius 
Storosta. Vydūno tėvas 
buvo dvasininkas”— pro
testantų prvčeris. Jis savo 
sūnui suteikė pirmąsias 
mokslo žinias.

KIELA RENGIASI 
SKRISTI

Neseniai Brooklvne bu-, 
vo atvykęs iš Chicagos 
lakūnas Antanas Kiela. 
Iš jo pasakojimu patirta., 
kad jis kitą metą tikrai 
mano skristi į Lietuvą su 
savo sugalvotu nauju lėk
tuvu. Tik gaila, kad pats 
to skridimo autorius n. 
Kiela yra lėtaus būdo, ir

TIKRAS LIETUVIS

JOSEPH D. GAYSON
LICENSED OPT1CIAN 

Geriausio stiliaus akiniai
721 Main St. «•<►<> m 23
Hartford. Conn. Phone 2-6848

i

tuvių Studentų Sąjungos 
inicialus ir Gedimino stul
pus. Tokia uniforma buvo 
įvesta su universiteto ži
nia.

Universiteto studentų u- 
niformų patvir tinimo 

) kompetencijai perėjus ad
ministracinės valdžios ži
nion, Liet. Stud. Sąjungos 
valdyba kreipėsi į Vil
niaus Vaivadijos įstaigą, 
prašydama, kad jos narių 
ligšiolinę kepuraičių for
mą ir toliau leistų varto
ti. Šiomis dienomis Liet. 
Stud. S-gos valdyba gavo 
iš vaivadijos raštą, kuriuo 
į jos prašymą atsakoma 
neigiamai.

buvo linkęs prie muzikos 
ir gana anksti jos pradė
jo mokvtis. Vidurini mok
slą Vydūnas ėjo Pūkalnė- 
je ir Ragainėje. 1888 m. 
išlaikė mokytojo egzami
nus ir buvo paskirtas 
Kintu bažnytkaimio mo
kytoju. Dirbdamas moky
kloje pats toliau mokėsi 
ir studijavo. 1890 m. išlai
kė antruosius mokytojo 
egzaminus, o po metu Til- 

Aš. žės magistratas jį išrinko 
Į vidurinės berniukų mokv- 
j klos mokytoju. Tilžėje 
, Vydūnas mokytojo darbą 
dirbo iki 1912 metų. Šis 
gražus ant Nemuno kraš
to miestelis Vydūnui labai 
patiko ir jis nuolatos pa
siliko gyventi Tilžėje. Čia 
jis ir dabar tebegvvena.

Mokydamas kitus ir 
nuolat susidurdamas su 
mokslu, Vydūnas suprato 
didelę mokslo reikšmę 
žmogaus gyvenime. Todėl 
jis pats nuolat daug mo
kėsi studijavo, daug įvai
rių knygų skaitė ir rašė. 
Vasaromis, kai mokiniai 
būdavo paleidžiami atos
togų, jis lankydavo uni
versitetus. Jis studijavo 

) Greifswaldo, Hallės, Leip- 
zigo ir Berlyno universite
tuose. Universitetuose jis 
domėjosi kalbų mokslu, 
visuotine literatūra, filosol

fijos istorija, įvairiomis 
filosofijos šakomis, socio
logija ir kitais mokslais. 
Jis minėtus mokslus stu
dijavo ne dėl diplomo, bet 
tam, kad galėtu pilniau ir 
giliau pažinti Europos 
kultūrą. Jis savo studijo
mis daugiausia rinkosi 
tas mokslo šakas, kurios, 
jo manymu, galėtų suža
dinti geriausią tų laikų 
gyvenimo supratimą. Su
sikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, Vydūnas kurį 
laiką mokė Telšių gimna
zijoje.

Vydūnas iš pat jaunys
tės buvo susipratęs ir 
karštai savo tautą mylįs 
lietuvis. Jis labai anksti 
pradėjo dirbti tautinį dar
bą, žadinti vokiečiu slopi
namą lietuvių tautinę są
monę. “Vaikas būdamas 
ir pastebėjęs, kaip doriš
kai silpninami yra lietu
viai vokiečių, kaip jiems 
apreiškiama panieka, pa
siryžau — sako Vydūnas 
— savo amžių tam skirti, 
kad lietuviai galėtu jaus
tis garbės vertais žmonė
mis”. Susipažinęs su aukš
taisiais mokslais, Vydū- ‘žvaigždžių takais’, 
nas įsitikinęs, kad tautiš-Įmo bangos’ 
kūmas yra glaudžiai susi- — 
jęs su dorove, kad žmonės, 
pertraukdami ryšį su savo 
kilme, savo tėvais prote- Vydūno mokslo veikalų 
viais, gadina savo dorovę paminėtini bent šie: ‘Mir-_____ „___,______ . 
ir intelektą, trukdo savo ^įs įr kas toliau’, ‘SlėDinin- sų tautinės sąmonės švie- 
dvasios sielos tarpimą, gOjį žmogaus didybė’, ‘Vi- sėjimu. Jis savo raštuose

• ,_ , , satos saranga’, ‘Žmonijos rodo kaip lietuviams rei-
zių. Todėl, pasak Vydūno.. keliais’, ‘Likimo 1

w •

žo jų parašyti. Pirmasis 
didesnis Vydūno veikalas, 
skirtas vaidinti buvo “Pa- I
siilgimas Veldėtojo”, kurį 
jis parašė 1898 m. Nuo to 
laiko Vydūnas beveik 
kiekvieneriais metais pa
rašydavo po vieną, o kar
tais ir po keletą veikalų. 
Jis rašė dramas, misteri
jas, tragedijas, komedijas, 

j apysakaites, filosofij o s 
veikalus, lietuvių kalbos 
vadovėlius, higienos ir so
ciologijos veikalus, leido 
jaunuomenei skiriamus 
laikraščius.

Kitais metais sukaks 40 
metų, kai Vydūnas nradė- 
jo rašyti. Per tą laiką jis 
yra išleidęs arti 100 įvai
rių veikalėlių. Iš tų veika
lu svarbesnieji bus šie: 
“Prabočių šešėliai”, “Am
žinoji ugnis”, “ 
mėjimas”, ‘Jūrų varpai’, 

, ‘Liki- 
‘Karalaitė’, 

‘Pasaulio gaisras’ ir kt. 
Šie visi veikalai yra gro
žinės literatūros kūriniai.

guose veikaluose svarsto 
visatos, žmonijos, tautos 
ir paskiro žmogaus pa
grindinius buities klausi
mus, sprendžia žmogaus 
gyvenimo ir mirties, va
lios ir likimo, nykimo ir 
tobulėjimo problemas. Tie 
svarbūs mokslo ir žmo
gaus gyvenimo klausimai 
nagrinėjami ne tiktai Vy-i 
dūno filosofiniuose veika
luose, bet taip pat ir jo) 
dramatiniuose kūriniuose. 
Jo filosofija ir dramatinė 
kūryba yra glaudžiai tarp 
savęs susijusios. Vidūno 
filosofija duoda jo kūry
bai ne tiktai idėjų, bet 
taip pat ji turi lemiamos 
reikšmės jo stiliui, kuria
mojo žmogaus dvasinei 
kompleksijai ir, pagaliau, 
pačių kūrinių konstrukci- 

Mūsų lai- jai. Todėl norint gerai su
prasti Vydūno dramatinę 
kūrybą, pirmiausia reikia 
pažinti jo filosofiją.

Vydūno visuomeninis 
veikimas ir raštai mums 
rodo didelį jo susirūnini- 
mą mūsų tautinės kultū
ros augimu, didesniu mū-

dvasios
praleidžia veltui savo am- L 
žiu. Todėl, pasak Vydūno,) keifais’ 
tik tasai galįs būti švie- ‘Apsišvietimas’, 
sus, doras, kilnus ir tau- mo slėpiniai’, ‘Mūsų uždą- ringą tauta. Jis savo raš
ius, kuris atjaučia savO'VįnyS», ‘Tautos gyvata’,} tuose skelbia, kad tautos 

inaca, jaunumai, g a kj- j auęmiul ir tobulėjimui 
žė’. Vydūnas savo gausin-! reikia viską akoti. Tsb.

sus, doras, kilnus ir tau-

— — _ __ — e __ suorganizavo

Kalėdinė
Ekskursija

I 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 is 

Hamburgo.
Informaciją klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBUBG-AMEBICAM LINE 
flPcINOBTH GEBMAN LLOTB 

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

LAIMETA BYLA UŽ 
“DRUGELIUS”

Šių metu gegužės mėn. 
d. Vilniaus Apygardos4

teismas buvo nubaudęs 
Vilniaus “Ryto” draugijos 
bibliotekos vedėją Vladą 
Pūką 6 mėnesių kalėjimu

j už tai, kad 1936 metais ne- 
i va parūpinęs Voriškių 
“Ryto” skaityklai poeto 
Vytės Nemunėlio eilėraš
čių rinkinį “Drugelius”, 
kur, pasak kaltinimo akto, 
mažas Vytukas, supylęs 
smėlio krūvelę, pastatęs 
ant jo Gedimino pili, įbe
dęs lietuvišką vėliavėlę ir,

“Valio Vilnius,

Rugsėjo mėn. 14 d. toji 
byla Vilniaus Apeliacijos 
teisme pasibaigė V. Pūko 
išteisinimu.

Į
l
I

LENKAI TEBESAUVA- 
LIAUJA TIES ADMI
NISTRACIJOS LINIJA.

Kaip jau žinoma, nakti 
j rugoiūčio 23 dieną iš 
Galadusio ežero salės din
go Lietuvos ūkininku nu
šienautas šienas, 
žymės rodė,

v •

• v

ŠVENČIONIŲ APSKR.

Švinta, Švenčionių apsk. 
LIETUVIŠKOS LAIDO
TUVES. Šventa tai yra 
nemažas dvaras, kurio sa
vininkai yra ponai Gajau
skai, kurie savo tarpe var
toja lenkų kalbą, tačiau 
lietuvių gyventojų atžvil
giu jie yra nusiteikę pa
lankiai. Pavyzdžiui, prieš 
porą metų mirdamas po
nios Gajauskienė tėvas 
(lenkų kariuomenės gene
rolas emeritas) prašė, kad 
per jo laidotuves būtų lie
tuviški giedojimai. Taip ir 
buvo.

Praėjusį mėnesį mirė ir 
ponia Gajauskienė. Pagal 
jos paskutinę valią ir šį 
kartą per laidotuves buvo 
giedama vien lietuviškai. 
Prašyti vietos ir apylin
kės (daugiausia Kulniškės 
kaimo) giesmininkai, gie
smininkės prie numirėlės 
visą laiką giedojo vien lie
tuviškas giesmes. Lietu
viškai buvo giedama ir 

I lydint į Švenčionių bažny
čią (8 klm.).

Laidotuvėse dalyvavo 
daug apylinkės lenkų dva
rininkų, kurie velionei pa
gerbti suvežė tik su len
kiškais užrašais vainikus, 

i Jiems lietuviški giedoji
mai gal ir nepatiko, bet nė 
vienas neprotestavo, nes 
žinojo, kad taip norėjo pa- 

i ti velionė.—

I

I
I

Visos 
kad šienas 

buvo nuneštas per salą ir 
laiveliais nuvežtas i lenkų 
pusę. Aišku, kad šitą va
gystę negalėjo nepastebė
ti lenkų sargybiniai, o gal 
jie patys šieną ir pavogė.

I

kilmė’, kia gyventi, kad jie būtų TokMtarimą galima jiems 
‘Gimdy- stipri, galinga ir kultu- nes ^eJ}kl^ valdžios

įstaigos tą šieno vogimą 
labai gina. Lenkų sargv- 
biniai per 80 metru į mū
sų pusę perkėlė adminis-i 
tracijos linijos gaires, kad 
atrodytu, jog šienas buvo 
neva lenkų pusėje. Ir kai 
mūsų policininkai lini ją a- 
titaisė, kai lenkų karei
viai pagrobė mūsų polici
ninką Vladą Stankevičių, 
kaip dabar paaiškėjo po
licininkas Vi. Stankevi
čius tikrai buvo atiduotas 
lenkų teismui, kuris jį ir 
nuteisė kalėti iki spaliu 2 
d.; po to jis būsiąs grąžin
tas Lietuvon. Lenkai ap
kaltinę mūsų policininką 
neva už administracijos 
linijos ženklų gadinimą ir 
perėjimą į lenkų pusę su 
ginklu. Tuo gi tarpu V. 
Stankevičius buvo pagrob
tas mūsų pusėje, taip kad 
lenkų kareiviai su gink
lais buvo perėję adminis
tracijos liniją. Tai toks 

'lenkų teisingumas. O šie
no vagystę lenkai stengia
si jau užmiršti. Tsb.

• . . Vilija , AUUVVO v Ubą , . u U. W

asmenyje savo tautos gy- ‘Sveikata, jaunumas, gro-įaugimui 
vybę, kurs klauso savo 
tautos gyvenimo gaidos 
ir leidžia jai skambėti iš n • T • ■ •
savo gyvenimo Vydūnas (JkupUOlOlC LlCtUV-OlC 
lietuvių tautiškumą dau- U J J
giausia kėlė dainomis. Jis

_____:___ ) lietuvišką GARDINO APSKR.
savo giesmė

mis ir dainomis paįvairin
davo įvairias lietuvių iš- valšč. PAĖMĖ KNYGAS. ! 
kilmes ir pramogas. Ilgai- Rugsėjo mėn. 6 d. į Vie
niui iš Vydūno suorgani- , ciūnus buvo atvykę iš 

j zuotojo choro išaugo lie- Druskininkų policininkas 
j tuvių giedotojų draugija, Hutnikas ir kažkoks ki- 
i kuri savo dainomis yra tas, kurie pas vietos gy- 
) labai daug nuveikusi Ma- ventojus Stasį ir Joną 
žojoje Lietuvoje. Vydūnas Balčius darė kratas, kurių 
pats chorui diriguodavo, 
pats jam komponuodavo 
giesmes ir dainas, kurių 
jis išleido kelius rinkinė
lius.

Lietuvių giedotojų drau
gija ruošdavo ne tik kon
certus, bet ir vaidinimus. 
Kadangi tiems. vaidini
mams trūko tinkamų vei- 

1 kalų, tai Vydūnas pasiry-

i

• laisvę!’, 11) ‘Viršininkai’, Į 
i 12) ‘Dramblys karys’, 13) I 

Vieciūnai, Marcinkonių J ‘Šunadvokatis’, 14) ‘Doku- 
---- ----------—- — - | mentas’, 15) ‘Sesutė Rūte

lė’, 16) ‘Vaikų žaidimai’,
117) ‘Šv. Pranciškaus Var
pelis’, 18) ‘Saulutės’ 2 egz.
19) ‘Žiburėlio’ 9 egz. ir
20) ‘Skautiškų dainų rin-1 
kinelis’. Be to, paėmė laiš
ką ir ant lapelio parašyta 
Morzės abėcėlę. Iš Jono 
Balčiaus paėmė šias kny
gas: 1) ‘Daržovių ir šak-

‘įy niavaisij auginimas’, 2) 
‘Medus sveikatos šaltinis’, 
3) ‘Pelningo sodo įnioši- 
mas’, 4) ‘Kiaulių augini
mas’, 5) ‘Trebėsių dažy

ti žalio pašaro’, 7) ‘Apie mas’> 6) Laukuose ir pie- 
uogas’, 8) ‘Sveikata’, 9) vose’, 7) ‘Mūsų Dirva’, 8) 
'Negyvoji gamta’, 10) ‘Į ‘Kelias į šviesą’, 9) ‘Pir-

metu, pas Stasį Balčių pa
ėmė šias knygas: 1) ‘Viš
tų ūkis’, 2) ‘Vištų augini
mas ir jų priežiūra’, ! , 
‘Triušių auginimas’, 4) 
‘Kaip užsiauginti sodas’, 
5) ‘Pelningo sodo įruoši- 
mas’, 6) ‘Kaip pasigamin-

1 I

Jei pati prigimtis leido 
visuomenę, tai ne tam, 
kad ji būtų galutinis žmo
gaus tikslas, bet kad per 
ją ir joje žmogus rastų 
paramos, padedančios jam 
siekti tobulybės. (Leonas 
Xm, enc. 1890.L10).




