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ROMOJE ĮŠVENTINTI 
PENKI NAUJI KUNIGAI

I

Kun. Rėklaitis, M. I. C. iš 
Thompson, Conn. prisiuntė 
“Darbininkui” sekančio tu
rinio telegramą:

“Romoje įšventinti kuni
gais: Vosylius, Vaškevičius, 
Jagminas, Jančius, Švedas.

Kun. Rėklaitis”

Naujus Tėvų Marijonų 
Kongregacijos auklėtinius— 
vadus sveikiname.

HITLERIS KALBĖJO APIE 
KRUVINAS SKERDYNES 

VOKIETIJOJE

Paris, — Liepos 14 d., 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministei iui Barthou pa
sisekė gauti Anglijos ir I- 
talijos pritarimą jų suma- 

j nymui, sudaryti 2 “naują 
Locarno” sutartį, arba kaip 
prancūzai ją vadina “šiau
rės sutartį”, Tokiai sutar
čiai priešinasi Lenkija, bet 
prancūzai mano, kad jiems 
pasiseks lenkus perkalbėti.

Norima, kad tą sutartį 
pasirašytų Vokietija, Len
kija, Rusija, Čekoslovakija, 
Lietuva, Latvija ir Estija. 
Prancūzija tą sutartį garan
tuotų nors ji pati jos nepa
sirašytų.

šios sutarties tikslas būtą 
eiti į pagalbą tai valstybei, 
kuri būtų užpulta. Prancū
zija. nors nepasirašiusi su
tarties turėtų siųsti kariuo
menę Vokietijai į pagalbą 
jei ji būtų užpulta. Iš kitos 
pusės, jei Prancūzija būtų 
užpulta, jai ateitų pagalbon 
Rusija su savo 
mis pajėgomis.

Tas lenkams 
nes_ąie vasados laukia pro
gos pagrobti svetimas žemes 
ir esant tokiai sutarčiai jie 
turėtu savo apetitą suval- 
dvti. Matvti, kad jie dar vis 
tikisi kada nors užpulti ir 
užkariauti pabaltijos valsty
bes.

I

aš bu-

Berlynas — Liepos 13 d. 
kancleris Adolph Hitler, sa
vo kalboje, pasakytoje spe
cialiai sušauktoje Reichsta
go sesijoje, dramatiškai 
prieš visą pasaulį stengiasi 
pateisinti savo žiaurius žy
gius, pavartotus prieš parti
jos narius ir jam nepalan
kius elementus. Tas jo žy
gis atėmęs 77 žmonių gyvy
bę, kad nuslopinti sukilimą, 
kuriame būtų buvę desetkai 
tūkstančių užmuštų. (Spau
dos žiniomis, Vokietijoje su
šaudyta apie 500 žmonių. 
Red.)

Ernst Roehm, nužudyto 
nazių smogikų būrio vado 
sąmokslas vertęs jį, žaibo 
greitumu, imtis priemonių, 
kad sukilėliai būtu sušaudv- 
ti be jokio teismo.'

“Šioje valandoje
vau atsakingas už vokiečiu 
tautos likimą”, kalbėjo Hit
leris. Toks esąs jo atsaky
mas tiems, kurie kaltina jį 
už tai, kad sukilėliai nebuvo 
atiduoti teismo organams.

“Ir todėl”, kalbėjo jis, 
“laike tu 24 valandų aš bu
vau Vokietijos aukščiausias 
teismas’^ “Aš daviau įsaky
mą sušaudyti tuos, kurie 
daugiausiai buvo kalti išda- ! 
vystė j e”.

“Aš daviau įsakymą nu
šauti tuos, kurie pasiprie
šintų areštui. Tauta turi ži
noti, kad jos gyvybė negali 
būti statoma į pavojų”.

Kancleris kalbėjo apie 
dvi valandas. Jo kalba buvo 
transliuojama iš visų vokie
čių radio stočių ir daugelis 
užsienio radio stočių perda
vė jo kalbų.

Kalbėdamas apie ekono
minę krizę jis prisipažino, 
kad jis tuo klausimu esąs 
susirūpinęs, nuo tos dienos, 
kada jis buvo skirtas kanc
leriu. bet jei užsienis Vokie 
tijų boikotuos ir žalios me
džiagos nebus galima gauti 
iš užsienio, jis esąs tikras, 
kad sumanumas vokiečių 
mokslinčių duos jiems gali
mybes visokių reikmenų sau 
pasigaminti ir tada Vokieti
ja viena sau be užsienio pa
galbos galės gyvuoti.

Iš tos kalbos matyti, kad 
Hitleris yra persiėmęs di
dybės manija ir mano, kad 

liki-visas vokiečių tautos 
mas yra jo rankose.

milžiniško-

nepatinka,

DARBININKAI SAUGOKI 
TĖS PROVOKATORIĮĮ
San Francisco, — Val

džios atstovai ir kiti pilie
čių vadai mano, kad genera- 
lis streikas yra darbas ma
žumos, bet gen organizuotos 
radikalų grupės, kurie nori 
išnaudoti darbininku ir dar-» * * 
bdavių nesusipratimus, kad 
atsiekti savo tikslą, — su
kelti neramumus Ameriko-

A. a. Leit. S. Girėnas, gimę3 
1895; žuvęs tragingoje “Lituani- 
cos” nelaimėje, Soldin, Vokieti
joj liepos 17, 1933.

VOKIETIJAI VĖL GBĘSIA 
' REVOLIUCIJA

Berlynas — Nespėjo Hit
leris apsivalyti nuo savo 
priešų, kaip prieš jį stoja 
nauja problema. Šių metą 
derlius Vokietijoj bus men
kas. Maisto produktų kai
nos pradėjo smarkiai kilti. 
Jei kainų kėlimas nebus su
laikytas, tai miestų gyven
tojai gali sukelti revoliuci
ją; bet jei kainos bus val
džios nustatytos, tai iikiain- 
kai gali sukelti revoliuciją.

Birželio 27 d. naziai iš
leido dekretą, kuriuomi ly
giai kaip Rusijoje ūkinin
kai privalo tam (ikrą kieki 
savo derliaus pristatyti val
džiai.

T KARALIŲ METE 
BUTELI

Edinhiir/fh, Škotija,—Lie
pos 14. Anglijos karaliui su 
karaliene važiuojant per 
TIart hill vienas mainerys 
sviedė i karalių tuščią alaus 
buteli. Jis tuojau suimtas.

Mavoras Rossi tvirtina, 
kad komunistai panaudoda
mi grąsinimus ir apgaulę 
yra paėmę uosto darbininkų 
vadovybę j savo rankas.

San Francisco darbininkai 
yra geriausiai susiorganiza
vę i unijas ir iki šiol unijų 
vadovybė buvo rimtų vadų 
rankose, bet paskutiniuoju 
laiku nariai savo vadu nebe
klausą. Iš pat pradžios vi
suomenės simpatija buvus 
su uosto darbininkais. Gene - 
ralis streikas, kuris kilo iš 
uosto darbininku streiko e 
sas provokatorių darbas, 
kurie pradėję savo dalinga 
darba ir neleidžia prieiti 
prie taikos. •

Mieste pastebima daug 
svetimu veidų, kurie iš visu 
šalin pradėjo plaukti i šį 
miestą streikui prasidėjus. 
Tai vra agitatoriau kurią 
tikslas esą sudrumsti ramy
be ir iei galima eiti prie re
voliucijos.

Taip ir ne. Kad raudonle 
ji skverbiasi į streiko vado
vybę, tai faktas; taip pat

Darius ir Girėnas
Jau metai sukako, kai didvyriai mūs, 

Atskridę prie Lietuvos sienų,
Pražuvo — toks buvo likimas įiožmus 

Paskirtas Dariui, Girėnui.
Jie ilgai dvejojo: — kada jiems Čia skrist, 

Lėktuvo sparnais paplešdenti!
Daug kas abejojo.: ar jiems tai išdrįst ? 

Jie panieką jautė — ir kentė.
Jų drąsą pakėlė dvejonių balsai: 

Mes turim pasiekti Lietuvą!
Ir perlėkė jie okeaną skersai, 

Perlėkę — ant stanksčio pražuvo...
Visi dabar liūdi. Draugai ir priešai 

Norėtų prie karsto jų eiti, — 
Kai juos Lietuva iškilmingai, viešai 

Prie didvyrių savo priskaitė.

Tautos Garbei Jie
Paaukojo Gyvybę A. a. Kap. S. Darius, gimęs 1897: 

žuvęs tragingoje ' * Lituauicos ’ ’ 
nelaimėje, Soldin, Vokietijoj, lie
pos 17, 1933.

PADORUMO LEGIONAS 
KLASIFIKAVO FILMAS

GENERALIS STREIKAS 
SUPARALYŽAVO SAN 

FRANCISCO
GRESIA BADAS

tvar-

gerai
ir i2

Pereitais metais su tokia ant
rašte išleistas “Darbininkas”, lie
pos 18 d., 1933.

Lakūnai kap. Steponas Darius 
ir leitenantas S. Girėnas pradėjo 
savo kelionę orlaiviu “Lituani- 
ca”, liepos 15 d., 6:24 vai. ryte 
iš Floyd Bennett Field, Brook- 
lyn, N. Y.

Paskutinis, kuris atsisveikino 
su mūsų lakūnais buvo Lietuvos 
generalinis konsulas P. Žadeikis.

Liepos 15 d., apie 2—3 vai. po 
pietų “Lituanica” buvo matytas 
virš Newfoundland.

Sekmadienį, liepęs 16 d. jų or
laivis pastebėtas virš Airijos.

Ir štai pirmadienį, liepos 17 d. 
rytą telegramomis iš Vokietijos 
praneša, jog mūsų drąsieji lakū
nai S. Darius ir S. Girėnas žuvo 
Soldin, Vokietijoje.

Lakūnai rasti palaidoti sudužu
sio orlaivio “Lituanica” šipuliuo
se.

Prieš išlėkdami į pavojingą ke
lionę, lakūnai Darius ir Girėnas 
parašė mūsų tautai atvirą laišką 
tokiais žodžiais:

“’Lituanicos’ pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto vande
nyno gelmes tegu auklėja jaunų- 
jų lietuvių atkaklumą ir ryžtu
mą, kad Sparnuotas Lietuvis bū
tinai įveiktų klastingąjį Atlanti- 
ką Tėvynės Lietuvos Garbei! 
Tadgi ši savo skridimą ir aukau
jame Tau, Jaunoji Lietuva!”

Tas parodo, kad lakūnai Da
rius ir Girėnas nesitikėjo žūti 
ant sausžemio. Bet taip jiem bu
vo lemta. Nugalėję “klastingąjį 
Atlantiką”, žuvo Vokietijos miš
kuose, nulėkę virš 4000 mylių be 
sustojimo. Nelaimės vieta apie 
100 kilometrų už Berlyno, kelyje 
į Kauną.

Lakūnai Darius ir Girėnas pir
mieji lietuviai, perlėkę Atlantiką.

šiandien minime jų tragingo 
įvykio sukaktuves.

GEN JOHNSON SMERKIA 
UŽSIKIRTELIUS

PROTESTANTAI DEDASI 
Į “PADORUMO LEGIONĄ”

faktas, kad raudonieji pro- , 
vokuoja riaušes. Bet, kad 
jie neleistų prieiti prie tai
kos, tai melas. Tų patvirtina 
ir gen. Johnson, pareikšda
mas, kad darbdaviai nenori 
atsisėsti prie vieno stalo su 
darbininkų atstovais jr pra
dėti derybas.

Tiesa, raudonieji strei
kais naudojasi. Jie juose de
monstruoja revoliueijingu- 
mą. Darbdaviai gi tik ir 
laukia tokių “revoliucijo- 
nierių” kaip raudonieji ko
munistai, nes jie jiems pa
deda streiką sulaužyti.

Riaušės yra tai baisiau
sias streiko priešas.

Darbdaviai ir raudonieji 
streikierius provokuoja kel
ti riaušes. Jei San Francis- 
eo dauguma streikierių pa
siliks rimtų, šalto pioto va
dų vadovybėje, streikų lai
mės : jei pasiduos darbdavių 
ir vilkų avių kailiuose rau
donųjų provoka c i j o m s. 
streikų pralaimės, nežiūrint 
Įdek kraujo pralės ir kįek 
toje kovoje gyvybių paau-

■ Portland, Ore. — Liepos 
15 d., generolas Johson, N- 
RA. administratorius savo'čių taryba savo posėdyje 
kalboje pareiškė, kad jam nutarė prisidėti prie “pado- 
nesuprantama kodėl uostų rūmo legiono” ir į tą darbą 
darbininkų streikas negali įtraukti 100,000 ministerių, 
būti baigtas laike 24 valan- kad kartu su katalikais ko
dų trečiųjų teismu.

“Tai yra beprotystė”, sa
ko gen. Johnson, ‘'sakyti, 
kad bet kuri mūsų žmonių 
grupė negali susėsti pasitar
ti be pavartojimo jėgos ir 
kraujo praliejimo. Streikai 
yra reikalingas blogas, bet 
lygiai kaip karas jie niekam 
nieko neduoda, nebent tik 
kraujo praliejimų ir juodas 
akis”.

“Nenoras darbdavių ses
ti prie vieno stalo su savo 
darbininkų atstovais yra lie
kana ekonomiško barbariz
mo”, pareiškė generolas.

Jis pasakei, kad streikas 
nebūtų įvykęs jei laivų kom
panijos turėtų NRA kodų. 
Šiomis dienomis jis važiuos 
į San Francisco ir bandvs 
kovojančias šalis, sutaikinti, 
nors ir dabar federalės vai 
džios atstovai seniai bando 
streikų likviduoti, bet be pa 
sekinių.

New York, — Liepos 13 d. 
protestantų f'ederalė bažny-

įvoti prieš šlykščius ir tvir
kinančius teatrus ir filmas.

STREIKAS, 0 NE REVO 
LIUCIJA

Liepo3Portland, Ore. —

15 d. pradėjo nykti viltis 
prieiti prie susitarimo uos
to darbininkų su darbda
viais. Unijų vadai nutarė, 
trečiadieny, iššaukti panašų 
generalį streikų kaip San 
Francisco. Apie 25,000 uni
jų narių dalyvaus generali
niame streike.

Unijų vadų komitetas 
perspėjo komunistus, kad 
jie nebandytų išnaudoti ge
neralį streikų savo tikslams, 
nes tada su jais bus griežtai 
pasielgta. Komitetas pareiš
kė, kad jei streikas bus iš
šauktas. tai bus streikas, o 
ne revoliucija.

Chicago, III. —Padorumo 
Legiono taryba teatruose 
rodomas filmas paskirsto i 
tris dalis: A, B ir C skv- 
rius. A skyriaus filmos yra 
leistinos katalikams matyti; 
B skyriaus filmos yra pa-, 
kenčiamos, bet nepatartinos 
matyti; C skyriaus f ilmO3 
yra uždraustos 
matyti.

Liepos 13 d., 
Legiono taryba 
kirsto Chicagoje rodomas 
filmas:

A skyriaus: Diek Turpin, 
Embarrassing Mome n t s, 
Ghost Train (The), Dude 
Ranger. Sandy Ridės Alene. 
She Learner About Sailors, 
We’re Rich Again.

B skyriaus: The Black 
Cat, Black Moor, Gali It 
Luck, Channel Crossing, 
The Cr'ime of Ilelen Stan- 
ley, The Fighting Rookiė, 
Friends of Mr. Sweenev, 
Hollyvcood Party, Can’t Es- 
cape, I ITate Women, The 
Key, Let’s Talk It Over, 
The Line-up, The Love Cap- 
tive. Midnight Alibi, Monte 
Carlo Nights, Murder at the 
Vanities, Return of the Te- 
rror, Strietly Dynamite, 
Twin Husbands, Woman i n 
Command.

C skyriaus: The Affairs 
of Cellini, The Fighting La- 
dv, Kiss and Make-up, Such 
Women Are Dangerous, 
Wild Gold.

katalikams

Padorumo 
šiaip pas-

ARMĖNAI NUTEISTI 
MIRTIMI

Ženeva, — Liepos.14. Ru
sija pasirengus įstati Tautų 
Sųjungon.

Sebeka, Minn., 1. 13. — 4 
žmonės Ūko užmušti ir 2| 
sunkiai sužeisti traukiniui 
užgavus iu automobliu.? auiv. VVUIĮ.

San Francisco, Kai. — 

Liepos 16 d., generalis strei
kas sulaikė visų judėjimą 
mieste ir jo apylinkėje.

Visi gatvekariai sulaiky
ti, industrija suparalvžuota 
ir atgabenta daugiau valsty
bės milicijos palaikyti 
ką.

f Iš Šalinas atvyksta
i apginkluota artilerija
Los Angeles pėstininkų pul
kas.

Dabar jau yra 4000 vals
tybės milieijantų.

Riaušės jau prasidėjo.
Transbay regione apie 

Į 1500 vyrų užpuolė valgomų 
produktui krautuvę, išnešė 
$2,000 vertės produktų ir 

; išdaužė langus.
Hayvvarde apie 50 vyrų 

užpuolė komunistų lizdą, iš
krėtė ir išnešę į gatvę ra
kandus padegė.

Pikietieriai sulaikė gatvė
se žmones ir persergsti juos 
nuo streiklaužiavimo.

Ofisų darbininkai turėję 
eiti pėsti mylias į darbą.

Jau šeši darbininkai, įta
riami komunistiniame vei- 

i kimo, areštuoti.
Vadinasi *10 savaičių uos

tu darbininkų streikas išsf- 
vystė į generalį streiką, ku
ris šiandien yra panašus į 
karo lauką.

San Francisco mieste it 
apylinkėje yra apie 1,300,- 
000 gyventojų, kuriems grę- 
sia badas, jei tik streikas 

j užsitęs.
Valdžia turėtų imtis grie

žtą priemonių priversti dar
bdavius taikintis ir priimti 
darbininkų teisingus reika
lavimus.

DU DARBININKAI ŽUVO 
STREIKO LAUKE

Houston, Texas — Liepos 
15 d. trys negrai, nepriklau- 
somos uosto darbininkų u- 
nijos nariai, tapo Nušauti ir 
ketvirtas sunkiai sužeistas, 
o du kiti negrai ir vienas 
baltas narys Tarptautinės 
Uostu Darbininkų unijos 
sužeistas susirėmime šio 
miesto uoste.

Šis buvo rimčiausias susi
rėmimas šioje apylinkėje, 
kur eina kova uosto darbi- 
biriinkų su darbdaviais dėl 
algų.

PRIGĖRĖ SAKALINSKAS
Lomeli, Mass. — Liepos 

15 d., Stasys Sakalinskas, 
44 metų amžiaus, gyvenan
tis 133 Howard Street išėjo 
į Crystal ežerų, North Chel- 
msforde, pasimaudyti. Ne
mokėdamas plaukti jis pri
gėrė. Jo drabužius atrado 
jo septynių metų sūnus, ku
ris pranešė policijai. Poli
cija surado ir ištraukė jo 
_____________I I

New York;—Liepos 14 
d. du armėnai buvo atrasti 
kaltais pirmo laipsnio žmo
gžudystėje ir kiti septyni 
žemesnio laipsnio žmogžu
dystėje. Jie buvo kaltinami 
nužudyme armėnų arkivys
kupo Leon Tounan, pereitų 
Kalėdų išvakarėse. Pirmie
siems dviem bus skiriama 
mirties bausmė. | lavoną iš ežero.
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BADAS STREIKO LAUKE
(VIETINES
FEDERACIJOS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
VYČIAI SUPLIEKĖ 

WORCESTERIEČIUS
Antradienį, liepos 17 d., 

s. m., 7:30 vai. vakare, baž
nytinėje salėje įvyks Fede
racijos 3 skyriaus svarbus 
susirinkimas. Visą draugiją 
atstovai šiame susirinkime 
būtinai dalyvaukite ,nes tu- 

B rnne išrinkti atstovus į Fe- 
| deracijos apskričio suvažia- 
I vimą, kuris įvyks sekmadie- 
j dieni, liepos 22 d., parapijos 

svetainėj, Cambridge, Mass. 
ir išrinkti kandidatus į Fe
deracijos Centro valdybą.

Skyriaus Valdyba.

LIETUVIU DIENOS REIKA
LAIS MASINIS SUSIRIN

KIMAS
i

Penktadienį, liepos 20 d., 
tuojaus po pamaldų, bažny
tinėje salėje, Fifth St. įvyks 
masinis lietuvių susirinki
mas įvykusios Lietuvių Die
nos reikalais.' Komisija iš
duos raportą ir taip pat bus 
išleista laimėjimą daiktai, 
kurių nebuvo galima išleisti 
liepos 4, Thompsone.

Prašome visų, kurie turė
jo paėmę bilietėlių pardavi
nėjimui, sunešti parduotus, 
ir neparduotus.

Į šį susirinkimą kviečia
me visus darbininkus (kės), 
dirbusius (sės) «Lietuvių 
Dienoje ir visusf kuriems 
rūpi gražūs ir kilnūs mūsų 
išeivijos darbai.

Federacijos 3 skyriaus 

Valdyba ir Lietuviu 

Dienos Komisija.

Kun. Antanas Mešlis, S. 
J. nuo rugpiučio 6 iki 15 d. 
skelbs rekolekcijas Šv. Ka
zimiero seserims Šv. Juoza
po Vilioję, Newtown, Pa. 
Tėvas MeŠlis per vasarą 
profesoriauja Bostono Ko- 

| legijos vasarinėje mokyklo
je, Chestnut Hill, Mass.

Tuo pačiu laiku kun. Pr. 
Aukštikalnis, S. J. skelbs 
rekolekcijas Panos Marijos 
seserims, Tvngsboro, Mass.

Teko sužinoti, kad Jėzui
tų. vyresnybė šiais metais 
skirs Tėvą Mešlį ir Tėvą 

f Aukštikalnį skelbti misijas.

Senai lauktas žaidimas, 
L. Vyčiu 17-tos Algirdo kp. 
tymo su worčesteiiečiais, St. 
Casimir’s, tymu (lietuvių, 
Šv. Kazimiero parapijos) 
įvyko sekmadienį liepos 15, 
Columbus Stadiume. Šio 
žaidimo žiūrėti buvo susi
rinkę stebėtinai daug lietu
vių. Net mūsų kleboną^ kun. 
F. Virmauskis su ptof. Ga
liniu buvo atvykę žaidimo 
pažiūrėti. Tai sveikintinas 
dalykas, kad lietuviai aktu
aliai parodo susidomėjimo 
savo sportininkais.

Žaidimas buvo gyvas ir į- 
domus. Worcesteriečiai iš- 
sykio smarkai pasirodė, pa
darydami keturis apibėgi- 
mus prieš vyčią 0, bet mū
siškiai palengva pradėjo* at
sigriebti.

Vyčių jaunas metikas Jo
nas Laučka savo gabiu meti
mu (pitehing) nebedavė fca- 
zimieriečiams perdaug bolės 
daužyti, o patys tai laisvai 
darydami. Ypatingai Mikas 
Marksas, tymo manadžeris, 
šį sykį puikiai pasirodė su 
lazda. Nors ir kiti žaidikai 
jam perdaug neapsileido.

Žaidimas baigėsi rezulta 
tu 12:5 Vyčių naudai.

Po žaidimui, mūsiškiai 
nusivežė svečius į parapijos 
salę pavaišinti, kur jų gar
bei buvo surengta linksma 
pramogėlė.

L. Vyčių tymas ne tik 
vvorcesteričius supliekė, bei 
taip-pat padarė ir su AVest 
End House tymu, įvykusia
me liepos 12 d., žaidime, to
je pačioje vietoje.

Šį tymą (Hub Lygos) 
Vyčiai supliekė rezultatu 
L4 to 2. Metiku buvo Pre
kinis, o gaudytoju kaip vi
suomet“ Gummy” Kundro
tas. Šiame žaidime vienas o- 
ponentų žaidikas tapo skau
džiai sužeistas, nes Luko iš 
mušta bolė atsimušusi į že
mę pataikė į žandikaulį prie 
oat akies ir manoma, kad ji 
įlaužė.

Turėjo žaidimą nutraukti 
ketvirtame persimainyme. 
kad galėtų sužeistąjį į ligon 
būtį nugabenti.

Sport.

I 
I

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
O/iso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki S vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedeldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nnimu ir X-Ray

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Ė Tel. Porter 3789

Į JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvi* Gydytoju 
j Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 
Į 278 Harvard Street, 
Į kamp. Inman arti Centrai Sq, 

Cambridge, Masa.

a

s

■v“

VYČIAI ŽAIS
LINKSMAS IŠVAŽIAVI

MAS

L. Vyčių basebalininkai 
į šią savaitę žais šiose vieto- 

se: antradienį, liepos 17 d., 
■ Ronati Park, Dorchester, 
| Mass. su Murphy’s Clūb. 
? ketvirtadienį, liepos 19, Co 

Jumbus Stadium, S. Bosto 
he, su Curtis Club. Kuriems 

į patogu, ateikite šią žaidimų 
| pažiūrėti.

Sport.

| ’r Dvasia daro kūną turtin
ai!. Šekspyras.

____________ __

; Ne Nusiminkite

Jus galite gauti pas savo vaistininką 
•am tikrą TONIKĄ, kuris per ilgį 
klika buvo vieno Įžymaus Gydytojaus1 
f reskripdja. Tai yra tikrai gera nan- 
> < dėl vyru — tiĮę. r«^kalanklte I

Nuga-Tone
Ta®

r i

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

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

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj imas, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 

■ į a reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Grady,327JX"‘lt.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniai! 10—12 ry
te, 3-5, 7—8 vakare; aakaMutta- 
niaia 10—12 tiktai.

kas nebus atidengta; nė pa
slėpta, kas nebus žinoma”.

“Ne įstatymo klausytojai 
bus teisūs pas Dievą, bet į- 
statymo pildytojai bus ištei
sinti”.

1
veik visiškai sunaikino mie- Į “Nieko nėra uždengta, 
stą. m --—

Svarbiausias dalykas yra. 
kaip išmaitinti gyventojus 
Kol kas uniją vadai pralei
džia pieną ir maistą ligoni
nėms.San Francisco — Liepos 

15 d., generalio streiko išva
karėse vėl įvyko riaušės it 
krautuvią apiplėšimai. Gu
bernatorius įsakė dar 2000 
milicijos atvykti į miestą. 
Dabar mieste yra 4000 mili
cijos.

Streiko vadai spėja, kad 
pirmadieny sustreikuos dar 
50,000 darbininką.

Jau dabar pradėjo rody
tis bado šmėkla. Restoranai 
užsidarinėja, nes nebeturi 
maisto. Valgomąją daiktų 
krautuvės irgi bus už dienos 
kitos priverstos užsidaryti. 
Gazolino stotis jau ir dabai 
veik visos užsidarė, nes ne
beturi ką beparduoti. Vieš
bučiai pranešė savo sve
čiams, kad jie uždarys savo 
restoranus.

Galimas dalykas, kad bils 
paskelbtas karo stovis.

Streikuoja išviso 
1055,000 darbininkų,
padėti 27,000 uostą darbi
ninkams iškovoti geresnei 
darbo sąlygas.

Valdžios atstovai tvirtina, 
kad padėtis yra daug rimte> 
snė kaip buvo 1906 metais 
po žemės drebėjimo, kuris

•
Gerb. skaitytojų ir prietelių 

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

Niekur tūr būt lietuviams 
nėra • taip bloga gyventi, 
kaip Prūsų Lietuvoje, ku
rią prieš 700 metą užėmė 
vokiečiai ir beveik visus to 
krašto gyventojus nutauti
no. Dabartiniams Prūsų lie
tuviams tenka nuo Vokiečių 
daug nukentėti, nes jie ne
turi teisių visaip skriaudžia 
ma, persekiojami be jokios 
pr iežasties baudžiami ir net 
kruvinai sumušami gatvėse. 
Prūsų lietuviai kenčia, nes 
jie negali protestuoti ir pa
siskusti tarptautinėms įstai
goms.

Su Prūsų lietuviais už-j 
tenka pasikeisti vos keliai*; 

i žodžiais ir jau išgirsti: ‘mes 
■ pasilikome be lietuviškos 
bažnyčios, mes esame pri
versti melstis mums svetima 
kalba ir dėl to, kad ta kalba 
mums nesuprantama, mums 
Dievo žodis nėra aiškus ir 
mes daugiau į bažnyčią ne- 

, beeiname. Iš tiesą, Tilžės lie 
I tuvių bažnyčioje vokiečiai 
i lietuviškas pamaldas nūstu- 
I mė į antrą vietą, nežiūrint, 
į kad vokiečių susirenka vos 
keli šimtai. Lietuviams pa
maldas vokiečiai jau panai- 

'i kino visoje Prūsų. Lietuvo- 
! je, nes žino, kad nesant lie
tuviškų pamaldų žmonės ei
na klausyti vokišku ir tuo 
būdu greičiau nutautėja.

Keista, kad vokiečiai nu* 
j taurinimo tikslais griebiasi 
į net tokią priemonių. Bet jie 
Į .juk tais pačiais tikslais grie 
! biasi net kumščio ir lazdos, 
o visur viešai duotą teisią 
Prūsu lietuviams visiškai 
nepripažįsta.

Lietuviai savo kalbos tei
sią nei mokyklose, nei baž
nyčiose tur būt neatgaus, 
nes dabartiniai Vokietijos 
hitlerininkai už lietuvių kai 
bą žmones net kalėjimu bau
džia. Neseniai į teismą buvo

I

apie 
kad

NUSINUODIJO
Pil. Gedvilą, grįžęs iš A- 

merikos, buvo nusipirkęs na 
mus ir gerai gyveno. Vėliau, 
susidėjęs su Ki-e, buvo pri
verstas- parduoti namus ir 
visų savo turtą pavesti K.

Tardamasis, kad nebėra 
kitokios išeities, išgėrė pusę 
stiklinės acto esencijos ir 
nusinuodijo.

— Birželio 3 dienų Uk
mergės apskr. Dubingiuose 
per ežerą buvo atidarytas 
tiltas. Tai pirmutinis Lietu
vos tiltas per ežerą. Jo di
dumas: 87 metrai ilgio, 4?/j 
pločio ir 15 metrų aukščio.

Tilto atidarymo iškilmėse 
dalyvavo Respublikos Pre
zidentas Antanas Smetona, 
keli minis! eriai, apskrities 
administracija n daugiau, 
kaip 10.000 žmonių, šio kra
što gyventojai labai paten
kinti naujuoju tiltu, neo 
jiems ištikrųjų tekdavo 
daug vargti kol per ežerą 
tiktai keltu galėdavo persi
kelti. Tsb,

PIRMAS DIDELIS 
PIKNIKAS 

Rengia
Moter. Sąjungos 13 kuopa 

So. Boston, Mass. 
Liepos (July) 22,1934 

- Prie 
Spot Pond

Gros puikus orkestras. Bus gar
džių užkandžių ir gėrimų. Visi a- 
teję būsite UŽGANĖDINTI.

KELRODIS: Nuo Sulli- 
van Sq. imkite Stoneham 
karą.

So&iJ 2 COOL HAPPY HOIIRS

PARSIDUODA 
BUČERNĖ

PARDUODA GROSERNIŲ DAI
KTUS, ĮVAIRIAS MĖSAS IR 

DARŽOVES
Biznis gerai išdirbtas per’ 1? 

metų. Bučernė randasi centrai’- 
nej vietoj Roslindale. Geriausi 
proga tinkamam žmogui. Dėl pla
tesniu informacijų, kreipkitės as
meniškai arba per telefoną į

Suffolk Realty Co., 597 Mor
ton St., Mattapan.

Tel. Blue Hills 6069.

ežere.
Nuvykti į Palangą gera 

proga, nes renginio komisi
ja turi paėmus specialius 
bus'us. Už 90 centą nuveš 
ir parveš. Bus'ai paimti 
Boston’o Elevated kompani
jos. Įsigykite tikietus, o tu
rėsite linksma kelionę.

R.

.L. D. S. pirmos ir aštun 
tos kuopos bendras išvažia
vimas įvyks liepos 29 dieną, 
Palangoje, Lawrence —Ma- 
thuėn, Mass.

Rengimo komisijos susi
rinkime paaiškėjo, kad išva
žiavimui rengiama įvairi ir 
turininga programa, kuri 
susidės iš sporto, dainą, šo
kių ir iš kitokią įvairenv- 
bių.

Sporto programoje galės 
dalyvauti visi, ktirie tik bus 
išvažiavime, nes sportas ko
miškas pritaikintas seniems 
ir jauniems. ’

Orchestras tikrai lietuvis* 
kas, kuf genesnieji turės 
progos, išgirsti seniai girdė; 
tas lietuviškas meliodijas. 

j Jaunimas galės džiūgauti 
viHojančiame sidabriniame

I
I

I

Visuomet esti kas nors Įdomaus pamatyti ir veikti iau- 
- niesiems bei seniesiems. Nuvykę Į Nantasket Beach 

galite pasimaudyti, ilsėtis arba žaisti. Specialis pasiū
lymas... vieną stripą bilietų dėl visų pasilinksminimu 
Paragon Parke, vertės $1.50, galėsite gauti už 50c iei- 
gu plrksite sykiu su laivo tikietu.

h švarūs balti laivai išplaukia kiekviena valanda Rnc 
K Įvairių užkandžių ir skanių Us

gėrimų ant laivo.
Važiuokite elevatorių arba bu
s’u iki Rowe’s Wharf. Dėl in
formacijų šaukite Hubbard 
1000. Mayflower Moonlight 
Šalis, yra kiekvieną Trečiadie
nio, Penktadienio ir šeštadie
nio vakarais. 75c. 
ypatai. šokiai dy
kai prie Vin VI r. - 
cent’o Orkestros.

NUMAŽINTOS VAKARINĖS 
KAINOS I NANTASfcET 

BEACH
Kiekvieną vakarą, išskyrus vaka
rus it dienas Sekmadienių Ir 

Šventadienių.
GEROS TIK NUO 6 VAL. VAK.

Nuo R0WES’S j abi pusi 
WHARF, kas OA. 

valandą. OVC.
NĄNTASK.ET BOSTUN STEAMBOAT CO.

ĮŠSIRENOAVOJA

N ANTASKET-BOSTON STEAMBOAT CO.

GRABORIAI

SĄJUNGIEČiy PIKNIKAS
A. L. R. K. Moterą Są

jungos 13 kuopa, liepos 22 
d., rengia pikniką, Spo’. 
Ponde. Gros geras orkes
tras; bus skaniu valgią ir 
gėrimą. Sąjungietės žadą 
visus patenkinti savo malo
niu patarnavimu.

Pikniko vietą galima pa, 
siekti ir gatvekariais: nuo 
Sullivan Squarc imkite Sto
neham gatvekari.

KARVELIS LAIMĖJO
BYU

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

So. Boston, Masš.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ęjtcininttiiafaiMaaatitifttttikrttatvatiirmitiMitititatiMmiii

ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
TeL So. Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M

Patarnavimas dieną ir naktį.

• pašaukta viena senutė 70 
metų. Ji teisėje klausimų 
nesuprato. Teisėjas vertėjo 
nepasirūpino ir senutei už 
tai, kad ji nesuprato vokie
čių kalbos paskyrė 3 savai
tes kalėjimo, neva už netei
singą priesaiką. Jeigu jau 
kalėjimas teko šiai senutei, 
tai vargu ko dtūigiau gali
ma tikėtis ir tiems Prūsą i 
lietuviams, kurie kovoja už į 
lietuvių kalbos teises.

Vargsta Prūsų lietuviai i 
ir su pasiilgimu žiūri į šitą ■ 
pusę Nemuno nes čia, lais
voj įdėtuvoj, tie patys vo-. 
kiečiai turi šimteriopai di- 

! desnes visokeriopas teises.
' Tsb.

aš John Gatės it apdraudos DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
kompanijos, kuri buvo jo 
automobilį apdraudusi.

Rap.

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

Pereitą savaitę Dedham 
aukštesniame teisme buvo 
nagrinėjama juožo Karve
lio (Davis) byla prieš John 
Gatės, kurio vairuojamas 
automoblis, pereitą metą, 
pertrenkė ir sunkiai sužeidė 
p. Karvelią 9 metą dukrelę. 
Karvelio advokatu buvo 
William H. Healey.

Teisėjas llarold Williams, 
išklausęs bylą, priteisė Kar-

į I

x

S

į

veli o dukterei 4,000 dolerių

ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 1 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
'pirmininkė — Eva Marksienė,
j 625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
' Vice-pirmininkg — Ona Šiaulienė, 

443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rašt — Brone Ciunienė, 
29Gould St., West Roibury, Mass, 
Tel Parkvray 1864-W

5 1 
33 Navarre St, Roslindale, Mara. 

Tel. Parkway 0558-W

| 105 West 6th St, So. Boston, Mara
i| 1512 Columbia R«L, So., Boston, Mara. Į.

_ ______ __  —
klif Llffonineie ii I 1426ColumbiaRd., So.Boston, Mass.,Kur sveiksta. lagonintje J .DraagJ|a ^*0^^ utko kta : 
buvo Dr. Arento priežlūro- antra Utamlnką kiekvieno mėnesio,

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve- j

SUGRĮŽO Iš LIGONINĖS
i

Šiomis dienomis buvo su-,, 
sirgusi Moterą Sąjungos 13 Fin. Rašt. — Marijona MarkoDlutė, 

kuopos veikėja p. Ona Jan- 
kienė. .Ji buvo nuvežta Šv. Į’S'Sn .to- 
Margaretos ligoninėn ir pa Tvarktlarš — Ona MjzgirdienŠ,

Į gulėjus kiek grizo į namus, KaaOfl o)ObSja — E. JannšonienS. 
kur sveiksta Llffoninčie 411 1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.kur sveiksta, Ligonini je ji DrauglJa Mv<> sti8lrtnMmot laik6 tas 

antrą a ta minką kiokvletto mėnesiu,
Į 7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sre-

K

s

| giI

18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

i

|
|

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pM protokolų raštininkę.

L:i“ š
šv/ JONO EV. BL. PAšAEPINfi 

D-JOS VALDYBA
Pirm. — J. Petrauskas,

24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Viee- pirm. — V. Medonis,

1430 Cohimbla Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glineekis, .

5 Thomas. Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Alb. Nevienu

233 E. St., SO. Bostdfi, M4K 
Iždininkas — A. Naudžiūnas, .

885 E. Broadway, So. Boa ton, Mass. 
Maršalka — J. Zaikis, . ■ ■

7 W1 n f iold SL, so. Boston, Mara. 
Draugija laiko susi rinkimas kas tre

čia nedėldien|. kiekvieno mėnesio,
2 vaL po pi otų, Parapijos saftj, 492
E. 7tb St., S< Boston, Mara.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

866 W. Btoadffty

SO. SO8TON, MASS.

AGENTAI *
LAIVAKORČIŲ IR 

INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway, 

Ant antrų lubų 

So. Boston, Man.

Proftalonalat, biznieriai, pramonla- 
kal, kurie akelbiaal Darbininke," db- 
rai verti skattyfnjt į«ra«ta

Viai garainkitta “Darbininką."



Malda už Tėvynę

I

Žemuoges

Visas pasaulis ir žemė mūsų 
Tavo tegerbia Viešpatie vardą, 
Gelbėkie Dieve mūsų Lietuvą, . 
Teikis prašalint priešų mūs kardą.

* * *
Ištisus amžius buvom kankyti, 
Degė, liepsnojo mūsų Tėvynė, 
Jei ik šiam laikui mes neišnykom, 
Ačiū Apveizdai, nes Jį mus gy nė.

* * *
Dieve ir šiandien esam tarp priešų, 
Priešai ir šiandien vis mus tykoja, 
Jeigu kovoti su jais mums tektų, 
Viešpatie gelbėk toj valandoje!—

* * *
Mikolas šventas, lai Tau paliepus, 
Pats teikias vesti mus kareiviją, 
Dorą ir protą Dieve suteik jai, 
Pergalę tikrą te jį įgija!..

Ramūnas, Tadukas ir Da- Į — Tiesa, už jas nemokė- 
nutė buvo sveiki, jaukūs ir jau, bet už tą litą galėsiu 
mąlonūs vaikai. Didžiausias nusipirkti tik duonos ir 
jų tėvelių rūpestis buvo ge- druskos savo vaikams, —ta
rai išauklėti savo vaikučius, rė moteriškė.
Vaikams nieko netrūko: bu-j — Matyt, kad jūs nemo- 
vo švariai ir gražiai apreng- kat uogauti, — pašiepė Ra- 
ti, turėjo gerus mokytojus, mūnas. — Per visą dieną 
kurie jiems teikė visokiu tik tiek maža pririnkai; aš 
mokslo žinių, o tėveliai sekė . tokius puodelius kokius ke- 
jų elgesį namie. t i turis pririnkčiau.

Jų tėvelis buvo rūpestin-; — Nesiderėlc, Ramūnai,
gas. pasiturįs žmogus. Jis mokėk litą už uogas, — ra- 
norėjo dar mažus vaikus įti- Į gino Danutė.
kinti, kad žmogus be darbo ikinti, kad žmogus be darbo — Tu mokėk! Aš nei mo 
negali gyventi, kad kiekvie- ■ kėt nenoriu, — atsakė Ra 
nas darbas turi savo vertę,! mūnas.
ir dažnai su vaikais apie tai Valandėlę vaikai su mote 
kalbėdavo. Kad vaikai per-i riške pasiginčiję, uogas nu-1 
daug neprisirištų prie pini- ’ pirko.
gi) ir kad jie pratintųsi rim-i Tie ginčai tėvui nepatiko, 
tai pinigais verstis, kas mė- ■ Jis nenorėjo matyti savo vai 
nuo vaikams mokėdavo po. Rus išlaidžius, bet nenorėjo, 

, kelis centus algos, kurią pa- i kad jie būtų šykštūs ir kad 
didindavo arba sumažinda-i nenumanytų darbo vertės, 
vo pagal tai, kuris iš vaiki) Į Tėvelis vaikams nesisalcė, 
geriau ar blogiau per mene- Rad jų pasikalbėjimą su mo
si elgėsi ir mokėsi.

Tuo būdu Ramunėlis, Ta-1 
dūkas ir Danutė visuomet■ 
turėdavo pinigų. Tais pini-i 
gaiš šelpdavo pavargėlius, j 
arba pirkdavo kokių reika 
lingu daiktų ir skanėstų.

Rytą tėvelis laistė darže
lyje gėles ir išgirdo savo vai 
kų balsus. Vaikai buvo ne
toli darželio vartelių, kurie. 
buvo apaugę laukinėmis vv-į 
nuogėmis taip tankiai, kad i 
tėvelis, stovėdamas arti var
telių, nematė vaikų, o vai- 

• kai tėvelio, bet girdėjo kiek
vieną jų žodį. Moteriškė at
nešė parduoti žemuogių, o 
jie norėjo jų pirkti.

— Labai brangu, — sakė 
Tadukas, 
puodelis, o non gauti litą.

Toks mažas

visi

PAMOKINANTIS ĮVYKISvai-

Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

ris pareina iš abejotinos vie 
tos, nebent esi tikras, kad 
kokis vanduo yra pilnai sau
gus, nes-labai lengvai gali
ma užsikrėsti pavojinga li
ga. Geriau pakęsti troškulį, 
negu kad savo sveikatą rizi
kuoti. Tą patį galima pasa
kyti ir apie pieną. Vasaro
tojai ir vakaeijininkai tai 
turėtų visur ir visados atsi
minti, nes labai lengvai gali
ma ligą parsivežti namon, 
vietoj smagumo turėjus.

žerų ir upių dažniausiai esti 
netinkamas naudoti, nes ten 
randasi peri) gaminančių )- 
vairias ligasu Tokis vanduo 
turi būti padaromas saugiu, 
kas seloningai atliekama ke- 
mitalų ir jis esti patikrina
mas net po kelis sykius į die 
ną. Pienas, kokį ūkininkai 
pristato, dažnai esti nesau
gūs, o taip vadinamas certl- 
fikuotas per brangus. Pas- 
teurizavimo procesas pigus 
ir veik pilnai atitinka reika
lavimui. Užtat miestuose vi
sas pienas turi būti pasteu- 
rizuojamas pirm, negu pns- 
i atomas vartotojams, nebent 
tai yra certifikuotos rūšies. 
Apkrečiamos ligos pusėtina* 
sėkmingai kontroliuojamo^ 
kvarantina, atskirimas ser
gančiųjų nuo sveikųjų.

Pavyzdžiui imkime Chica- 
gą. Vanduo traukiamas iš 
Michigan ežero gana toji 
nuo kranto, vienok pasirodo 
apkrėstas įvairiomis bakte
rijomis, nuo kurių daug su
sirgdavo šiltinėmis ir kito
kiomis vidurių ligomis.

Kaip greitai pradėjo ati
tinkamų kemikalų į jį dėti, 
taip veikiai šios ligos prany
ko. Dabar šiltinės Chicagoj 
labai nepaprastas atsitiki
mas.

Pirm įvedimo pesteuriza- 
vimo pieno, čia iabai daug, 
ypač vaikų, sirgdavo galvi
jų rūšies džiova ir vasaros 
metu visokiais viduriavi
mais. Dabar to viso kaip ir 
nebėra. Įvedus aštrią kva- 
rantiną, limpamos ligos ne
beturi progos plėstis, šia 
linkme būtų galima prirašy
ti dideliausia knyga, vienok 
čia suminėtų pavyzdžių pa
kaks, kad priminti, kokią 
svarbią rolę lošia sveikatin
gumo departamentai mūsų 
naudai.

Kaip visiems žinoma, ge 
gužės 19, šių metų, Chicago- 

J je Union Stock Y ard’uose i- 
; vyko milžiniškas gaisras, ku 
ris sutraukė tuksiančius žiū 
rėtojų. Diena buvo karšta.

■ ■ \ Žmonės ištroško, o tinkamo 
pttviL įvėrimui vandens stoka. Tai 
metu. I , .. „ . . v.• daugelis žmonių kankinami 

troškulio gėrė vandenį iš lo
vių gyvuliams girdyti ir 

į šiaip jau h ugi)* vandens. Pa
sekmėje to į porą savaičių 
buvo užregistruota 30 atsiti
kimų šiltinės ir dar nemažas 
skaičius susirgusiu k'itokio-

teriške girdėjęs. Jis sugal
vojo savo mažus vaikus pra
ktiškai pamokyti.
, Tėvas, matydamas vaikus 

žemuogėmis patenkintus, pa 
sakė, kad sekmadienį 
važiuos uogauti.

Tėvelio pasakymas 
kams labai patiko.

— Kai važiuosim uogauti, j 
ta paimsim' kelias pintines 
ir daug smulkaus cukraus. 
— sakė Ramūnas.

— Žinoma, — kalbėjo tė
velis. — Dar mums reikės ■ 
mamos paprašyti, kad duo
tų šaukštų ir lėkščių. Šauk 
štus ir lėkštes sudėsim į pin
tinę.

— O aš tą pintinę saugo
siu, — sakė Tadukas. — 
Mes, tur būt, visų ųogii ne
su valgysim, likusias namo 
parvešim. *

—Ir aš taip manau, —at
siliepė tėvelis.

Tą rytą saulutė labai gra
žiai patekėjo — nematyt] 
buvo nė mažausio debesėlio 
Visi išvažiavo linksmi. Pri
važiavę mišką sustojo ir pa
miškėje rinko žemuoges.

— Dabar, vaikai, visi rin
kime. Žiūrėsim, kas daugiau 
pririnks, tai tam daugiau 
mokėsiu pinigų. Nepames
kit kelio ir toli į mišką 

į neikit, nes galit paklysti.
— Gerai, gerai, tėveli! Po

■ valandos po pilną puodą at
nešim.

I Abu vaikai nubėgo toliau 
į į mišką, o tėvelis, mama i r 
maža Danutė ėjo keliu ir vis 
šūkavo, o berniukai atsiliep
davo. Saulė labiau kaitino.

■ Tėvelis, pasižiūrėjęs į laik
rodį. narnate, kad jau dvi 
valandos, kain jie atvažiavo.

— Laikas šaukti vaikus, 
tarė tėvelis.

Tėvelis šūktelėjo vaikus,— 
bet neatbėgo. Tėvelis šūkte
lėjo antrą kartą, bet vaikų 
dar vis nematyti. Pagaliau 
vaikai atėjo, bet nebuvo to
kie linksmi, kaip važiuojam 
uogauti.

— Matot, vaikai, sakėt 
vieną valandą uogausit, o 
dabar jau praėjo pora va
landų ir jūs negalima pri
sišaukti. Katras ♦ daugiau 
pririnkot uogų? Parodykit! 
Danutė jūsų laukia su cuk
rum, grietinėle ir lėkštėmis, 
o aš noriu mokėti už uogas 

' pinigus...
I /■

Berniukai pasižiūrėjo vie
nas į antrą, bet nė vienas 
nedrįso uogų rodyti.

— Kodėl, vaikai, tylit ir 
nerodot* uogų ? -- paklausė 
tėvelis. Parodyk, Ramūnai, 
savo puodelį. Manau, kad 
porą litų uždirbai.

— Aš, tėveli, šį pilną 
puodą nė už dešimtį litų 
neprisirinkčiau. Turiu tik 
truputį uogų.

— O Tadukas, ar daug tu
ri? — paklausė tėvelis.

—Tadukas dar mažiąu 
turi už mane, — atsakė Ra
mūnas.

— Tai gal judu nemokė
jot uogauti ? — paklausė te 
velis.

— Mokėjom, tėveli, bet 
prie kiekvienos uogos reikia 
lankstytis. Vienos susi trina, 
o kitos šiaip iš rankų iškrin
ta, — atsakė Ramūnas.

— Matol, vaikai, uogauti 
nėra toks lengvas darbas,— 
tarė tėvelis.

— Taip, tėveli, tai neleng
vas darbas, — sušuko vienu 
balsu vaikai^'

— O kiek jūs kalbėjote,

•i

Beždžionių kalnas, Chica
gos parodoje, kuriame gyve
na 250 beždžionių. Tūkstan
čiai suaugusių ir vaikų kas
dien susirenka prie šio kal
no pasižiūrėti šposų, ku
riuos išdarinėja beždžionės.

L

LIETUVOS KARIOMENĖ- 
LIETIJVOS LAISVĖ
(Epizodai iš Lietuvos 
kariuomenės jaunatvės 
dienų).
ŠŪVIAI RŪSY

Susidarius būreliui ka
riuomenės ir įsigijus trupu
tį ginklu, buvo jau galima 
pradėti pasiruošimą karui. 
Dauguma karių, atstoję tik 
nuo arklo, ginklo dar nebu
vo turėję savo rankose. Rei
kėjo tad juos mokyti šaudy
ti ir supažindinti šiaip su-į- 
vairiomis karo gudrybėmis.

Pirmieji kariški pratimai 
buvo atlikti Vilniuje, kur 
buvo sudarytas ir pirmasis 
lietuviu kariuomenės bran
duolys. Vilniuje tada buvo 
dar vokiečių, o be jų buvo 
atsibasčiusių šieš tiek ir len
kų. Jie buvo užėmę visas ka
reivines ir visas šiaip erd
vesnes patalpas. Lietuviai 
pradžioj sau pastogės netu- 
rėjo.

To pirmojo karuiomenės 
būrelio vadai tačiau nenusi
minė. Jie patyrė, kad name, 

j kurį buvo užėmus Lietuvos 
Valstybės Taryba, yra gana 
erdvūs rūsiai. Nieko nelauk
dami, jie pasičiupo iš kaž
kur šiaudų, priklojo jų rū
sius ir apgyvendino čia ka
reiviu. Rūsiai buvo drėgno
ki, dvokė pelėsiais, tačiau 
visgi tai buvo šiokia tikia 

' priedanga nuo lietaus ir vė
jo.

Šiuose tai rūsiuose buvo 
paleisti ir pirmieji mokomie 
ji šūviai. Mokintis šaudyti 
tada buvo begalima, nes sve
timieji Lietuvoje jautėsi 
dar perdaug jaukiai. Reikė
jo tad slėpti. Taigi, ir Vals
tybės Tarybos rūmų rūsiai 
šiam tikslui buvo tinkami...

Union Pacific gelžkelis 
1 Chicagos parodoje išstatė*

— Ar tai brangu ? — tarė • eksponatų vėliausios mados 
moteriškė. > — Aš jas visą' 
dieną rinkau, tai aš už jas 
turėčiau gauti tiek, kiek ga
lėčiau uždirbti, dirbdama 
kokį darbą per dieną.

— Jūs už šias uogas pini
gų nemokėjot, tik rinkot, — 
kalbėjo' Tadukas.

miegamąjį vagoną, šiame 
paveiksle parodoma kaip 
patogu yra įlipti į antro au
kšto kajutę.1 Joje yra pa
kankamai vietos atsistoti, 
kad lengviau būtų per
sirengti. Prie kiekvienos ka
jutės yra atskira prausykla.

derėjotės, kai pirkote že
muoges, — sakė tėvelis. — 
Jūs nenorėjot už didelį puo
dą žemuogių mokėti lito.

— Ar, tėveli, matei, kaip 
mes uogas pirkome? — pa
klausė Tadukas.

— Laistydamas gėles gir
dėjau, kaip jūs derėjotės ir 
kalbėjotės api« uogas, todėl 
šiandien jus išvežiau uogau
ti. Aš taip ir maniau, kad 
jūs nepririnksite uogų, bet 
norėjau, kad jūs įsitikintu- 
met. jog ne viskas taip leng- 
va, kaip atrodo, ir kad viso- 

I kį darbą reikia įvertinti, ne
reikia greitai neapgalvotai 
spręsti.

(Iš Mokytojos Pasakoji
mai,)

Dr. S. Biežis, gydytojas ir 
chirurgas, Chicago, III.
Gyvendami ir^odeminį gy

venimą, ypač didesniuose 
susikimšimo centruose, did
miesčiuose, iškila aibė dide- 
įausios reikšmės problemų, 
varios turi neišpasakytos 
reikšmės’ žmonių sveikatin
gumui. Jeigu jos tinkamai 
išrišamos ir patys gyvento
jai kooperuoja, - tai galima 
tikėtis teigiamų paseku, gi 
priešingai gresia ir paplin
ta įvairios ligų epidemijos. 
Kad apsaugojus gyventojus 
nuo pasireiškimo epidemijų, 
veik kiekvienas miestas bei 
valstybė turi tam tikslui su
organizuotus sveikatingumo 
departamentus, kurių vie
nintelis tikslas, — daboti sa 
vo žmonių sveikatą.

Retas kuris gyventojas di
desniu miestu pagalvoja,, 
kiek rimtų problemų susida
ro, kad pusėtinai sveikai ga
lima būtų gyventi. Pavyz
džiui : pristatymas sveiko 
vandens, sveiko pieno, dis
pozicija sutnj, apsaugoji
mas nuo apkrečiamųjų ligi) 
ir tt.

Vanduo traukiamas iš e- 
---- :------------------------- -------  

— Vyrai, — vieną kartą 
tarė savo vyrams to pirmo
jo kariuomenės būrelio va
das, — kad mes čia pratina
mos vartoti ginklą, niekam 
neprasitarkite! 
. Kareiviai suprato, kad ne 
reikia skleisti nereikalingų 
gandų ir tylėjo. Kad kokie 
nors praeiviai ne tyčiomis 
pro rūsio langelius nepaste
bėtų kas čia darosi, jie lan
gelius užkamšė senais mai
šais, o duris dieną ir naktį 
saugojo, stovėdami prie jų 
po du su užtaisytais šautu
vais.

Nedaug tada buvo šovi
nių. Reikėjo juos taupyti 
geresniam momentui. Ir ta 
dvidešimts ar trisdešimts vv 
rų kuopele paleido gal po 
tris šūvius, norėdami patir
ti, kas atsitinka šūvio i____
Daugumoje jie lavinosi tai
kyti. mokėsi dirbti su k'ulka- 
svaidžiais, mokėsi juos iš
narstyti ir sudėlioti, prati
nosi pašalinti pasitaikan
čias ginkluose šaudymo me
tu kliūtis.

Sąlygos mokintis buvo la-' mis vidurių ligomis. Kiek- 
bai sunkios. Reikėjo dirbti vienas iš tų visų susirgusių 
ankštumoj ir prie menkos gėrė iš lovių arba liūgų van- 
šviesos ir pan. Nežiūrint to, 
tie keli šūviai rūsy ir nuola
tiniai užsiėmimai su gin
klais nenuėjo niekais. Pir- šių susirgimų priežastys, 
mieji Lietuvos kariuomenės šis įvykis yra praktiška 
kariai paskui buvo goriausi pamokinanti pamoka. Nie- 
šauliai.— Tsb. kuomet negerk vandens, ku-

“Žinokitė, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perką 
skaito, namuose laiko blogę 
laikraštį 
nusideda 
mams ir 
nuodėmę 
patampa
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas

ar knygą, ne tik 
Bažnyčios įsaky- 

turi per išpažintį 
pasisakyti, bet ii 
katalikybės reika-

PRANEŠIMAS

I

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio šių metų išvažia
vimas įvyks rugpiūčio 26 d., 
Palangos Parge, prie Fo- 
rest ežero, Laivrence, Mass.

Sulyg N. A. Apskričic 
nutarimo šiame išvažiavime 
dalyvaus visos šio apskričic 
kuopos. Todėl suomi nuo
lankiai kviečiame gerbiamas 
kuopų valdybas, komisijas 
ir eilinius narius-es pradėti 
ruoštis prie šio išvažiavimo. 
Įtempkime savo darbinin
kiškas — galingas jėgas ii 
padarykime šį iš važi avinų 
milžinišku. Rengkite busus. 
kvieskite savo kolonijų cho
rus — dainininkus, nes tu
rėsime dainų kontestą ir į- 
vairaus sporto žaislus.

B engimo Komisija.

PRANEŠIMAS

denį, kuris aiškus dalykas 
buvo netinkamas gerti ir 
todėl čia randame aiškios

AI.RK. Federacijos Nau
jos Anglijos Apskričio me
tinis Suvažiavimas įvyks 
liepos 22 dieną, 2 valandą 
po pietų, Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios 
papapijos svetainėje, 432 
Windsor St., Cambridge, 
Mass. Visi Naujos Anglijos 
Federacijos skyriai prašo
mi atsiusti kuoaaugiausiai 
atstovi), nes yra daug svar
bi)) reikalų ir atsivežkite ge
nį sumanymų dėl labo orga
nizacijos.

Apskričio Valdyba, 
Dvasios Vadas 

Kun. P. Juras 
Pirmininkas

V. J. Kudirka
Raštininkas

D, Averka.

Telefonas; Plasa 1850.

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

“Ką? Tamsta nori parduoti 
man šį namą — jis gi drėgnas”.

‘ ‘ Tai yra vierfts pliusas ir eko- 
lomija — tamstai nereikės ap
drausti nuo ugnies”. (“Der Wa- 
hre Jakob”, Berlin).

“Kaip tamsta baudi savo sūnų, 
kai randi, jog jis surūkė vieną ii 
tamstos cigarą?”.

“Aš verčiu jį surūkyti kitą”,

(“Liverpool Mercury”).

Teisčjas: “Tamsta esi kaltina
mas priėmimu vogtą daiktą — ar 

: tamsta žinojai, kad jie buvo vog
ti?”.

Kaltinamasis: “Aš daviau de
šimts Šilingą už juos — kad aš 
būčiau žinojęs, jog jie vogti, aš 

į nebūčiau davęs daugiau kaip 
'du”. (“Faun”, Wien).

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
687 S. Paca St 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai4 
ir pigiai. Pagrėbus paruošiu. ( 

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel. — South 0083
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KAN. J. DABUZIS
Neperseniai pasimirė 

mums visiems gerai žinomas 
veikėjas ir buvusis “Darbi
ninko” bendradarbis, kun, 
kanauninkas Juozapas Da- 
buzinskas — Dabužis. Gi- 

j męs kovo 10 d., 1878 m., Še
duvos parapijoje, kun. J. 
Dabužis ėjo mokslus Šiaulių 
ir Rygos gimnazijose ir 
Kauno seminarijoje, kurią 
užbaigęs 1902 m., tapo iš- 
Šventintas į kunigus ir vika
ravo Dotnuvoje, Kaltinė
nuose, Josvainiuose ir Joni
šky. Prie to, yra buvęs Kau
no kalėjimo kapelionu ir se
kretoriavo prie Šv. Kazi
miero Spaudos Draugijos. 
Paskum, 1913 m., įmvo pas
kirtas vilniškės “Vilties” 

■ redaktoriaus padėjėju. 1914 
m. kun. Dabužis atvyko A- 
merikon ir klebonavo New- 
arke, Šv. Trejybės parapijo
je, kur pastatė didelę puoš
nią bažnyčią. Porą^metų 
darbavosi šv. Petro parapi
joje, So. Bostone, prie tuo- 

£ metimo klebono kun. T. Ži
linsko. Užsiimdamas para
pijiniu darbu, kun. Dabužis 
rašydavo gabius straipsnius 
į “Darbininką” ir buvo vie
nas uoliausių LDS. veikėjų.

Aukštas mokslinis išsila
isvinimas, malonus būdas ir 
įžymūs diplomatiniai gabu- 
.'•mai greitai iškėlė kun. Juo

zapą iš eilinių veikėjų mi
nios. Jis pateko į Amerikos 

t Lietuvių Tarybą ir 1918 m., 
[ iškilus Lietuvos nepriklau

somybės reikalui, jam teko Į

I vykti į Paryžių drauge 
prof. Mastausku ir dr.

su
K. 

Pakštu. Ten buvo priskirtas 
prie Taikos Konferencijos, 
kurios uždavinys buvo na
grinėti naujai pasiskelbusią 
valstybių klausimus. Tuo 
svarbiu momentu Lietuvos 
delegacija, tam skaičiui ir 
kun. Dabužis, savo neilstan- 
čiomis pastangomis ir suma
numu padarė tai, kad Lietu
va buvo pripažinta nepri
klausoma visu stambiųjų 
Europos valstybių. Tas gar
bingas diplomatų laimėji
mas bus įrašytas Lietuvos 
istorijon auksinėmis raidė
mis. Kun. Dabužiui teko su
vaidinti tame reikale labai 
svarbi rolė ir jis ją suvaidi
no, pasidėkojant ne vien au
kštam protui, taktui ir su
manumui, bet ir prancūzų 
kalbos žinojimui. Atlikęs to
kį svarbų darbią, kun. Dabu
žis užsipelnė ramų pasilsį, 
kurį manė rasti Lietuvoje. 
Amerikon jau nebegrįžo. 
Parvykęs laisvon Lietuvon, 
jis buvo pakeltas į kanau
ninkus, klebonavo Mažei
kiuose ir Pašvitiny, kur ir 
pasimirė.

A. a. kanauninkas J. Da
bužis priklausė prie pirma- 

I eilinių kovotojų dėl Lietu
vos gerovės ir laisvės. Jam 
teko žymi to milžiniško dar
bo dalis. Jis ją garbingai 
atliko ir tuomi įsirašė į Lie
tuvos istorija, 
r . z

Sukaktuves Minint
g brasus Kapitono Dariaus 
iir S. Girėno žygis oru pa
driekti Lietuvą iš Amerikos 
lįors baigėsi tragingai, bet 
^aviacijos istorijoje liko už
prašytas auksinėmis radėmis.

Jiedu puikiausiai suprato 
x pavojingumą jų žygio, bet 
*£ pasiryžo rizikuoti savo gy- 

• vybę, kad tik suteikti garbę 
savo numylėtai gimtinei ir 
parodyti pasauliui, kad ir 

lietuviai aviacijoje yra ne- 
paskutiniai. Nors jiedu žu* 
Vo, bet savo tikslą ątsiekė.

Darius ir Girėnas ruošda- 
aūiesi į savo kelionę aplankė 
.veik visas didesnes Ameri
kos lietuvių kolonijas ir lie- 
1 uvių tarpe sukėlė susidomė- 
j ną aviacija. Tad neproša- 
I bus, minint mūsų didvy
ri
n< - 
gi

ragingos mirties meti- 
ųkaktuves plačiau pa- 
enti aviacijos reikšmę

■men-1 
orlaiviai^ 

uit sparnuotų! 
se vedė mirti-1

ną kovą su priešais. Tų nar- 
! guolių žygiai, kurie buvo 
plačiai aprašomi sukėlė 

i žmonių susidomėjimą avia- 
; cija.

Karui pasibaigus, riterių 
vietas Užėmė biznieriai, ku
riems svarbu buvo išpopu- 
liarizuoti aviaciją su tikslu 
sau turtus susikrauti. Jiems 
pasisekė taip, kad. šiandien 
kiekvienos valstybes kariš
kos pajėgos plačiai vartoja 
orlaivius. Veik visame pa
saulyje yra įsteigtos oro 
pašto linijos ir keleiviu su
sisiekimas oru. Tiktai At- 
lantiko ir Ramiojo vande
nyno plotai dar nėra aviaci
jos nugalėti. .

Nepaisant pažangos, ku
rią aviacija vra padariusi 

į per paskutiniuosius dvide
šimts metų ji tebėra pavo- 

Į jinga ir rizikinga^ Aviacijos 
■ šalininkai nekartą vra šių 

saky- 
fukių 

faktų trukdo aviacijos pa
žangą, bet mano manymu, 
aviacija yra kartu sportas 
ir biznis. Aišku, 1 tie, bu

ą išbarė,
kHBiirias

rie juomi užsiima rizikuoja 
savo gyvybę. Tai nėra jokia 
paslaptis ir žmonės, kurie 
skraido orlaiviais turėtų su
prasti tą pavojų į kurį 
save štato.

Amerikos Aktuarų drau
gija jhu nuo šernai studijuo
ja dėl apdraudos firmų 
žmogaus gyvenimo ilgumą. 
Tai yra jų darbas. Jie nega
li pasakyti kas kokiais me
tais mirs, bet remdamies 
statistinėmis žiniomis jie 
gali apytikriai pasakyti 
kiek žmonių mirs metų lai
ke.

Jų -daviniais matyti, kad 
Lakūno, kuris vežioja kelei
vius, gyvenimas yra 88 kar
tus pavojingesnis už papra
sto žmogaus. Lakūnai, kurie 
vežioja paštą ir prekes be 
keleivių stato save į pavojų, 
kuris yra 95 kartus dides
nis kaip paprastuose užsiė
mimuose. Tos skaitmenys 
gal mus nustebins, bet turi
me atminti, kad toks pavo
jus randasi saugiausioje a- 
viacijos šakoje.

Dabar pažiūrėkime į tuos 
lakūnus, — mėgėjus, kurie 
užsiima aviacija kaipo spor
tu. Jų pavojus yra 255 kar
tus didesnis. Karo ir laivy
no lakūnų mirtingumas yra 
L70 kartų didesnis. Tie, ku
rie tvirtina, kad skraidymas 
ore yra Šiandien taip pat 
saugus, kaip važiavimas au
tomobiliu klvsta. Net va- •/
žiuojantieji orlaiviais kelei
viai, Amerikoje stato save į 
pavojų, kuris yra 66 kartus 
didesnis.

Bet, gal pasakysi, kad su 
ta pažanga, kurią daro avia
cijos industrija, greitu lai
ku orlaiviai bus taip ištobu
linti, kad jie bus visiškai 
saugūs. Yra nesąmonė taip 
kalbėti. Veik visi orlaiviai 
yra sunkesni už orą. O tas 
daiktas, kuris vra už orą 
sunkesnis, einant gamtos į- 
statymu krinta žemėn. Or
laiviai lekia oru dėl to, kad 
jų motoras ar motorai duo
da jiems greitumą ir tik 
tas greitumas nugali gamtos 
įstatymą. Motoras sustoja 
ir orlaivis turi kristi žemėn. 
Minimalis greitumas, kuris 
orlaivį palaiko ore yra apie 
50 mylių į valandą.

Jei laivas, automobilis ai 
garvežys sugenda, galima 
sustoti ir jį pataisyti. Su or
laiviu to nepadarysi. Suge
do motoras, ar pats orlaivis, 
tai kuogreičiausiai lakūnas 
turi ieškoti tinkamos vietos 
nusileisti, o tokių vietų ne- 
visur rdndama. Bet gal di
džiausi s aviacijos pavojus 
yra pačių lakūnų perdidis 
savimi pasitikėjimaš ir ne
supratimas rizikos, kurią or 
laivininkystė turi nešti.

Aviacija šiandien yra 
sportas tiems, kurie mėgsta 
rizikuoti ir gauna pasiten
kinimą iš statymo savo gy
vybės pavojun. Juos aviaci
ja traukia ne dėl pelno, bet 
tie patys motyvai, kurie vie
ną traukia tennis, kitą base
ball, kitą football ir t. t. Y- 
ra ir kita, grupe, kuri užsii
ma aviacija dėl pelno, — 
tai yra jų pragjrvenimo šal
tinis, lygiai kaip profesiona- 
lis bol ęsininkas ar baseballi- 
ninkas.

Cžft fi t it t Itft

1. Metinės iškilmės San Juan Bautista misijoje Califomijoje. Paveiksle parodo
ma senoviška karieta, kurioje pirmutiniai Califomijos tėvai misijonieriai važiuo
davo. 2. Atidengimas paminklo Norvey, III. paminėjimui 100 metų sukaktuvių nuo 
įsteigimo pirmos norvegų kolonijos Amerikoje. 3. Britų karo orlaiviai virš Bagda
do miesto palei Tigris upę.

Tyli Kova tarp Maskvos ir Ukrainos
K

Ukrainos kaimietis apie 
komunizmą nenori nieko 
girdėti; tai faktas, su ku
riuo Europa turi skaitytis. 
Gali tas jai nepatikti, tačiau 
jis pasiekia ir Vilsono gat
vę (Tautų Sąjungą),kur tai 
40 milijonų “mažumai” ne
leidžiama tarti savo žodžio.

Šiandien Ukraina gyvena 
tikrą pasyvią revoliuciją 
prieš Maskvos komunistų 
valdymą. Kremlius tikėjosi 
galėsiąs ūkininkus nuslopin
ti sugrūsdamas juos i kol
chozus,

tačiau faktiškai tie kol

chozai pasidarė pasi- 

priesinim o centrais.

Kolchozų' ūkininkai yra 
daug stipresni, geriau ap
ginkluoti kovai su komunis
tais, negu pats sau vienas 
paliktas “buožė”, kuris nie
kur neranda pastogės nuo 
(Naujosios Ekon. Politi-

suteikė tiems drąsuoliams 
didesnės paramos, kuri gal 
būtu davusi jiems galimybės 
laimingai pasiekti Kauną.

Vėliau kilo sumanymas 
ruošti antrą panašią oru ke
lionę į Lietuvą. Pradėta rin
kti aukas. Lietuviai rėmė ir 
rems kiekvieną darbą, kuris 
gali suteikti garbę mūsų 
tautai, bet kartu lietuviai y- 
ra atsargūs ir nemėgsta jei

kos) darganų. Užsispyrę 
kaimiečiai išgaišina ištisas 
gyviilių bandas, gadina tra- 
ktorius, ir sovietai turi pra
vesti sėją manu militari, at
seit, su kariuomenės ir net 
aviacijos pagalba! Badas, 
toji nepi-i sotinama bai
dyklė, baigia čiulpti gyvybę 
tiems, kurie dar išliko po 
blogųjų 1933 metų, ir grasi
na Maskvai ir visai Rusijai.

Dėl šio pavasario sausrų 
derliaus perspektyvos šie
met labai blogos. Sovietų vy 
riausybė tai mato. Liubčeko, 
sovietų Ukrainos pirminin
kas, komsomolų kongrese 
padarytam pranešime atvi
rai pasakė, kad dabartine 
padėtis tikrai desperatiška; 
jis priminė, kad javų lau
kuose, kuriuose tesimato tik 
piktžolės, ūkininkai gano 
gyvulius.

Norėdama Ukraina užval
dyti ir suvienyti, Maskva 
ten veda labai žiaurią išnau
dojimo politiką. Šitoj vadi
namoj ukrainiečių respubli
koj jie yra be pasigailėjimo 
persekiojami; jų likimas pa 
vestas diktatoriui rusui Po- 
stiševui.

Dabar eina nauja didelė 
“inteligentų” byla, kurioj 
6 asmenys pasmerkti mir
čiai ir 23 sunkiesiems dar
bams. “Ukrainizmui” nu-

jų patriotiškumas yra iš- Į slopinti vyriausybe jau nuo 
seniai naudojasi ištrėmimu, 
katorga.

didvy-
UUlt| KJV1U1UV miškelyje 

liepos 17 d;, rytą. Kai kurie 
kad iaAil IIC-

naudojamas tikslu pasipel-l 
nyti arba jei kas prievarta! 
nori jiems primesti kokį su-' 
manymą.

Dalis mūsų Amerikos lie
tuvių noriai remia aviacijos 
sportą. Kita dalis nėra taip 
užimponuota aviacija ir ji 
laikosi nuošaliai. Klaidinga 
yra smerkti ir vadinti išga
momis tuos, kurie neremia 
aviacijos. Kiekvienas žmo
gus turi teisę remti tuos biz
nius ar sportu^ kurie jam 
patinka ir tas, kuris jų ne
remia nei kiek nenusideda 
savo tautai.

Malonu mums lietuviams, 
kad kasdien vis daugiau at
siranda lietuvių, kurie šia
me sporte:- atsižyipėi. Mes 
linkime jiems kuogeriausio 
pasisekimo, kad jie eitų 
ęlomis tųmūnų 
rių, Dariaus ir

I
Be tų metodų neseniai su

rastas dar vienas — gyven
tojų kilnojimas.

350.000 ukrainiečių buvo 
perkelta į Rusiją, o jų vie
ton atvyko 500.000 rusų ū- 
kininkų, kurie apsigyveno 
bado ir G PU ištuštintose 
vietose.

Į tJktainą ir kitas sovie
tų Federacijos dalis Maskva 
siunčia savo propogandinin- 
kus, pavadintus sovietų cen
tro korespondentų vardu.

Kaimuose jie vadinami 
seikorais, fabrikuose robko- 
rais, mokyklose junkorais. 
Ūkininkai jų nekenčia, de
gina jų namus ir visais kito
kiais būdais juos persekio
ja. Postiševas juos remia, 
jiems padėti siunčia GPU 
agentus.

Čia ir yra opiausią visos 
problemos vieta. Norint, 
kad Ukraina vėl gamintų n 
kad vėl pasidarytų Rusijos 
aruodu, kokia ji dar taip ne 
seniai buvo, reikėtų viską 
prižiūrėti, viską kontroliuol 
ti. Izvestijos neseniai rašė, 
kad piūties metu vien Uk
rainai reikėtų 800.000 žmo
nių okupacinės kariuoine 
nės. Panašios priemonės at
rodo keistos, tačiau Maskva 
daro, ką gali. Į tą kraštą iš
siųsta didžiulė gauja agen
tų ' —trys šimtai tūkstančių 
bolševikų.

Bet ir kaip tiems žmo
nėms galėjo būti kalamos

Markso ir Lenino teorijos, 
vis dėlto jie buvo ir pasiliko 
žmohės, ir savo asmens inte
resai jiems labiau rūpi, ne
gu valstybės. Matydami, 
kaip ši išnaudoja ukrainie
čių žemę ir jos turtus, jie 
irgi naudojasi savo padėtim. 
Settbsios carų rusijos valdi
ninkai buvo garsūs kyšinin
kai ; dabartiniai Maskvos a- 

Ukrainoj yra verti
jų palikuonys, puikiai išlai
ką jų tradicijas.

To viso rezultate Ukraina 
Maskvai labai daug kaštuo- 

į ja, bet nieko gera nebepaga- 
į mina. Juo labiau ji spau
džiama, juo sunkesnę naštą 
ji užkrauna Rusijai. Iš čia 
tas toks negailestingas iš
naudojimas.

Iš čia taip pat kyla ir tas 
kankinąs netikrumas ir, pa
sakysim, panika, kuri api
ma jau net pačius bolševi- 

Į kų agentus. Buvo pranešta 
Į apie aviatorių pabėgimą, 
I kurie išdūmė į užsienį su vi- I ci sais lėktuvais. Tai yra nepa
prastai rimtas pavojus SS
SR., nes šito pavyzdžio gali 
pakakti, kad subyrėtų arija 
cija, vienas stipriausių reži
mo ramščių ir didžiausių ar- 

į mijos pajėgų. Užtat prieš 
i dezertvrus dabar valdžia iš- 
! leido stačiai drakonišką įsta 
tymą.

Niekas negalėtų pasakyti, 
kada prasidės galutinė ko
va. Bolševikai, tiesa, turi 
savo rankose jėgą, tačiau ir 
ukrainiečiai nepaprastai už
sispyrę. Kad jų kova neina 

' niekas, rodo ir sovietų diplo 
matijos dėl to nervinimasis.

“R.”

KIEK LIETUVOJE YRA 
VALDININKU

Daugiausiai tarnautojų turi 
Katino miesto savivaldybė,

Neseniai tam tikroms į- 
staigoms pavyko surašyti, 
kiek išviso Lietuvoje yra 
valstybinėse ir savivaldybių 
įstaigose tarnautojų. Pasi
rodo, kad valstybės įstaigų 
tarnautojų šiuo metu visoje 
Lietuvoje via 28,224. Valdi
ninkų skaičius nuolatos au
ga.

X

Per paskutiniuosius pen
kerius metus, jų skaičius pa 
didėjo 2,124. Visi Lietuvos 
valstybinių įstaigų valdinin
kai yra paskirstyti atskiro* 
mis ministerijomis. Pasiro- 
do> kad daugiausiai valdi
ninkų turi susisiekimo mi
nisterija, būtent 7,940. To
liau eina švietimo ministe- 

[rija su 6,482 valdininkais, 
vidaus reikalų ministerija 
su4,665 vald., žemės ūkio 
ministerija su 4,500 vald., 
teisingumo ministerija 1.- 
535, krašto apsaugos minis
terija — 1,406, finansų mi
nisterija — 1,241, ir mažiau , 
šiai valdininkų turi užsienių 
reikalų mihisterija — 190, 
ir valstybės kontrole — 163. /

Savivaldybės įstaigų val
dininkų žinios yra surinktoji 
tik-iš didžiosios Lietuvos, 
Išviso jų yra 3001. Jų skat- 

taip pat auga Per pas
taruosius penkerius metus, 
jų skaičius padidėjo 400. 
Daugiausiai tarnautojų turi 

h 
būtent 561'. Šiaulių savival
dybes — 327 ir Panevėžio 

Mažiausiai tarnautojų 
Trakų apskrities savi

valdybė — 58, Zarasų — 65 
ir Kre*:;gos 84.
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A. L. R. K, FEDERACIJOS KONGRESO BELAUKIANT

kad 
pri-

%

bus

Laikantis centro valdy
bos nutarimo, pirmininkai 
dr. Antanas Rakauskas pas
kelbė, kad Amerikos Lietu
vių R. Ka. Federacijos kon
gresas šiemet įvyks rugpjū
čio 21, 22 ir 23 dienomis,
Šv. Jurgio parapijos salėj, 
Cleveland, Ohio.

Sekretoriatui pranešta, 
kad Clevelando lietuvių ka- 
talikij veikėjai, gerb. kuni
gams klebonams vadovau
jant, uoliai rengiasi prie 
kongreso ir visų jo iškil
mių. Iš kitų miestų atvykę 
atstovai bus maloniai pasi
tikti. Clevelandiečiai jau se
niai yra žinomi kaipo darb
štūs ir vaišingi žmonės, dėl 
to ir netenka abejoti, 
jie kongresą šauniai 
rengs.

Kongreso programas
įvairus. įdomus ir turinin
gas. Centro valdyba nustatė 
šias temas referatams:

a. Lietuviu mokyklų atei
tis Amerikoje.

b. Lietuviu centrų stipri
nimas ir palaikymas.

Pirmąjį referatą skaitys 
kun. Juozapas Simonaitis iŠ 
Elizabeth, N. J., dabar einąs 
Kunigų Vienybės pirminin
ko pareigas, o antrąjį refe
ratą rengia pats Federaci 
jos pirmininkas dr. A. Ra
kauskas.

Bus pakviesti referatų 
diskusantai, kurie prisi
rengs tais svarbiais klausi
mais po 5 ar 10 minučių pa
kalbėti. Jų dauguma numa
tyta Clevelando veikėjų tar
pe.

Bus atskiri vyrų ir mote
rų posėdžiai.

Vyrų posėdyje bus skaito
mas referatas Vyrai kata
likiškoj ir tautiškoj akci- 
3°3 - •

Moterų posėdyje — “Vzrž- 
kų auklėjimo problema”.

Netrukus bus paskelbta 
kas šiuos referatus skaitys 
ir kas šiuose posėdžiuose va
dovaus.

Vilniaus reikalai. Kon
grese vienas posėdis bus ski
riamas Vilniaus vadavimo 
reikalams. Kaip žinoma, 
Federacija visada rūpestin
gai dirbo Vilniaus vadavi
mo darbą. Bet dabar mano
ma tą svarbiausią šiandien 
mūsų tautos darba žvmiai 
praplėsti. Federacijos sky
riai ligšiol buvo skaitomi ii* 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriais. Tačiau darbas ėjo 
perlčtai, nes tas reikalas pa
čiame centre nebuvo sutvar
kytas. Vilniui Vaduoti Są
jungos atstovai, besilaikyda
mi Amerikoje, nusprendė 
pavesti Federacijos centrui 
vesti akciją dėl Vilniaus ir 
rūpintis pasų ir ženklelių 
platinimu Federacijos, cen
tro valdyba sutiko tą darbą 
tvarkyti. Kongresas ttirės 
tuo reikalu tarti savo auto
ritetingą žodį ir nustatyti 
tinkamus planus, kad juos
vykdant būtų nuolat dirba- j 
ma dėl Vilniaus vadavimo. 
Šiuo kiaUsimu kongrese kal
bės Federacijos centro se
kretorius.

Laukiamu garbingo sve- 
/ cio. Federacijos centro val
dyba, Kunigų Vienybei pri
tariant, pakVietė į kongresą 
atvykti J. E. T*ysfaipą 
kankinį Teofilių Matuly.

Turima daug vilties, kad to 
garbingo svečio susilauksi
me. Jo Ekscelencija ne tik 
kongrese dalyvautų, bet at
lankytų didesnes lietuvių 
kolonijas. Vyskupo Matu
lionio dalyvavimas kongre
se jį padarys istorišku įvy- 
kiu.

Kviečiamas Clevelan d o 
vyskupas. Clevelando lietu
vių parap. kun. klebonai ir 
veikėjai kviečia dalyvauti 
Federacijos kongrese J. E. 
Vyskupą Schrembs, kuris 
yra pasirašęs po Federaci 
jos konstitucijos ir nuošir
džiai mūsų centrą užgyręs.

Jo Ekscelencija Vysk. 
Schrembs yra labai žymus 
vadas National Catholic 
Welfare Conference judėji
me. Jis pirmininkauja tos 
organizacijos vyrų sekcijai. 
Federacijai bus didelė gar
bė tokio aukšto ir garbingo 
svečio susilaukti savo kon
grese.

Nom inuokime kandidat u-s 
į centro valdybą. A. L. R. 
K. Federacijos skyriai tuoj 
turi nominuoti kandidatus 
į centro valdybą, nes to rei
kalauja konstitucija. Nomi
nuotų kandidatų vardus 
tuoj prašome prisiųsti se 
kretorijatui Iš jų kongre
sas išrinks centro valdybą.

A. L. R. K. Federacijos 
metiniai kongresai — tai 
organizuotojo Amerikos lie
tuvių katalikų veikimo me 
tinęs šventės. Pernai, užper 
nai ir seniau kongresai buvo 
gaušingesni ir pasisekę. Rei
kia tikėtis, kad taip bus ir 
šiemet Dėl to svarbu, kad 
ne vien clevelandiečiai, bet 
visi Federacijos skyriai ir 
apskričiai iš anksto rengtųs 
prie kongreso. Centro val- 
dvba tikisi, kad visi didieji
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lietuvių centrai (Naujoji 
Anglija, New Yorkas, Phi
ladelphia, Wilkes Barre a- 
pylinkės< Pittsburghas, Chi
cago) į kongresą prisius sa
vo atstovais. Kuo gaus.inges- 
nis bus kongresas, tuo dau
giau naudos jis atneš mūsų 
organizuot a m visuomeni
niam veikimui Amerikoje.

Visais Federacijos reika
lais prašome kreiptis į se- 
kretorijatą — 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, m.

A. L. R. K. Federacijos

Sekretorius

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

(Tęsinys) 
MOKSLAS: 
* \

Apkalbėję pirmą tikybos 
punktą: Tikiu į Dievą Tėvą 
dangaus ir žemes Sutvėrėją 
ir patyrę, kad tikėjimas i 
tai kas pasakyta pirmame 
punkte mokslui nesiprieši
na, einame prie antro punk
to: “ir į Jėzų Kristų Jo 
Vienatinį Sūnų, Kurs prasi 
dėjo iš Šv. Dvasios, gimė iš 
Marijos Panos.”

Dabar pažinkim ar šis an
tras tikėjimo punktas prie
šinasi mokslui. Dažnai ten
ka sutikt žmonių, kurie .nu
tolę nuor tikėjimo tiesos ir 
kad pateisinti savo netikėji
mą bando reikšti abejojimų, 
kad Kristus esąs, tik tyčia 
pramanytas, . kad Jis visai 
pasauly negyvenęs. Girdi 
atsiradęs .vienas kitas gud
rus kunigas, kurs pradėjęs 
organizuot, kaip bedieviai 
vadina: Romos uniją, pra
manęs kokį tai ten išsvajo
tą Kristų, Jo nebūtus stebu
klus, kad iš to daryti sau 
biznį.

Žinoma, visų nesąmonių, 
kurias bedieviai prišneka 
nei nesupaisysi ir perdaug 
užimtų laiko ir vietos laik
rašty į jas visas atsakinėti.
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KALINYS
Ligos prispaustas, berods merdėjo 
Be oro, saulės šviesos —
“Dar valandėlė” —jie pašnibždėjo, 
“Ir jo aušrinį užgęs rytuos...”

Guli lavonas, berods nebgyvas, 
Pulsas retkarčiais jį lanko;
šalnos pakąstas žiedelis kankinas, 
Jo skaudžiai širdelė pravirko...

“Kodėl rytmečio rasai nekritus 
Rengiat mane į kapus?
Ar aš toks nuobodus?!
Ar turtu pasirengę užgrobt...?”

Nieks nebedrįso jam atsakyti, 
Bei jo paguosti ligoj — 
Klajoja — pradėjo manyti, 
—Vaidenasi jojo galvoj...—

Balandžio rytas ■—saulė ir vėjas... 
Atėjo žinia skubi —
Reik paliuosuoti kalinys 
Kiti palieka visi...

Rytuos aušrinė paskelbė 
žiedus pabarstė perlais,
švelnus vėjelis kėlė gyvybę, 
Paukščiai plasnojo sparnais...

Kaip iš letargo pradeda busti 
Joju sustingę jausmai,
Jautri širdelė pradeda justi: 
Džiaugsmą — kankinamai sielai...

“O, koks gražus pavasario rytas! 
Bet žmonės gailis man jojo, 
Jėgos jau grįžta, esu stipresnis, 
Viltis Dievuje, šviesaus rytojo...”

Lyg iš po žemės, susigraudinęs, 
Šu malda širdyj, raminas. 
Durys su trenksmu atsirakina... 
“Laisvėj” — “lik sveikas ponas...”

“Bar-K.’’
Vilnius, Lukiškis, Etai., 8, 1925.
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jTačiaus į šias nors dvi, ku- 
irias bedieviai taip dažnai 
I kartoja būtent: “kad jokis 
į Kristus pasauly nėra gyve
nęs ir kad tikėjimas yra tik 
pačių kunigų išmistas, kad 
daryti iš to sau biznį”, ma- 

' nau nebus pro šalį panagri
nėti ir parodyti kaip žiop
las- ir neišmintingas atrodo 

1 įtokis bedievių tvirtinimas.
Kad Kristus tikrai pasau-

1 ly gyveno> apie tai nėra ir 
negali būti jokių abejojimų, 
nes istorijos mokslas tą aiš
kiai priparodo. Jeigu neti
kėti, kad Kristus pasauly 
gyveno, tad reiktų netikėti 
ir kitiems istorijos faktams, 
kad pavyzdžiui: buvo Ro
mos valstybė; kad ją valdė 
cezariai: kad gyveno Romos 
ciesorius: Augustas, Tibe- 
rius, Neronas ir kiti, ku
riuos istorija aprašo. Žino
ma, toks netikėjimas istori
jai reikštų priešintis moks
lui.

Kad Kristus tikrai šiame 
pasauly gyveno, tai įrodo ne 
vien kataliku istorikai, bet

#4. '

pagonį; ir žydų istorikai, ku 
rie Kristaus laikais gyveno. 
Jį patys savo akimis mate. 
Štai, kaip aprašo Kristaus 
asmenį gyvenęs tais laikais 
Sentulius, Erodo karaliaus 
valdininkas. Jis rašo Romos 
senatui:

“Šiuo laiku pasirodė ir 
dar tebegyvena žmogus, var
du Jėzus Kristus, turįs di
džią galybę. Žmonės jį laiko 
šventu pranašu, jo gi moki
niai — Dievo Sūnumi. Jis 
numirėlius prikelia ir ser
gančius išgydo. Iš pažiūros 
žmogus augšto ūgio, gražus 
ir lipšnus, malonaus veido: 
Kas į jį pažiūri, turi jį my
lėti ir jo hijotis. Plaukų 
varsa, kaip miškinio įšbren- 
dusio riešuto, mažne, iki au
sų, dailūs, žemiaus geltones- 
ni, garbiniuoti, ant pečių iš- 
sisklaįkę ir pagal Nazarie
čių būdą, per galvos vidurį 
perskleisti. Kakta daili, švie
si, veidas nesurauktas, be 
jokios kaltybės, tik lengvas 
raudonas jį puošia. Nosies ir 
lūpų niekas negali peikti. 
Barzda tanki ir graži į plai: 
kus panaši, viduryje pers
kirta. Veizėjimas status. 
Subarime rūstus, pamokime 
meilingas ir linksmas, užlai
kąs rimtumą j niekas juo
kiantis jo nematė, bet verkė 
dažnai. Rankos ir pečiai iš 
pažiūros labai gražūs. Iškal
ba rimta, reta ir stropi. O 
tarp sūnų žmonių yra gra
žiausias.”

Kitas žydų tautos istori
kas Flavitis Jasephus, gyve
nęs Kristaus laikus, štai 
kaip aprašo Jo asmenį:

“Šiuomi laiku gyvena iš
mintingas žmogus vardu Jė
zus, jeigu teisingai jį žmo
gumi galima vadinti. Jis da
rą stebėtinus darbus. Jis 
buvo mokytojas žmonių, ku
rie priima tiesą su malonu

ms

Štai pirmutinė Nevv Yorko moteris, sunkvežimio šo
feris. Ji yra p-lė Ann Middleton iš Washington, D. C. 
Jai-nusibodo namų darbas, tai ji susirado sau vyrišką už
siėmimą. .

i'
jos jūros, prie Jo buvo at
vestas kurčias ir nebylys ir 
prašė, kad Jis jį pagydytų- 
Kristus palietė jo ausis iU 
liežuvį ir ištarė žodį: Effe- 
ta, kas reiškia atsiverk ir 
nebylys tuoj pradėjo kalbė
ti. Tegul pabandytų pana
šiu būdu kurs nors, kad ir, 
didžiausias mokslininkas gy 
dytojas išgydyti iš prigimi
mo kurčią ir nebylį. Gi Kri
stus tai padarė.

Šv. Luko Evangelijoje, 7 
pers., skaitome, kad Kristui 
einant į miestą Naimos, at
sitiko, kad iš miesto nešę 
numirėlį, kurs buvo vienin
telis našlės sūnus. Kristui 
pagailo veikiančios našlės 
motinos ir Jis jai tarė: ‘Ne
verk’. Paliepė nešėjams su
stoti ir tarė: “Jaunikaiti 
sakau tau kelkis”. Jis atsi
kėlė ir ėmė kalbėti. Tą ste
buklą, kurį Kristus padarė, 
kur savo visagalinčiu žodžiu 
sugrąžino gyvybę mirusiam 
jaunikaičiui, matė didelę 
žmonių minia ir apie tai liū- 
dijo. Arba pavyzdžiui Lozo
riaus prikėlimas iš numiru
sių. kurs jau kelios dienos, 
kaip buvo palaidotas ir ge
rai apipuvęs, tai darbas, ku
rį tik Dievas gali padaryti. 
Kristus tą padarė. Tas pa
rodo, kad Jis yra lygiai vi
sagalis, kaip ir Jo dangaus 
Tėvas.

Šv. Mato Evangelijoje, 8 
persk, skaitome, kad sykį 
Kristus su ' savo mokiniais 
plaukė laivu,„kuriame buvo 
daug žmonių. “Bet štai jū
roje pakilo didelė audra* 
kad laivelis laivo bangų api
piltas. Jis gi miegojo. Jo 
mokiniai priėjo prie Jo ir 
pažadino Jį sakydami: Vie
špatie gelbėk mūs, žūsime. 
Jėzus jiems tarė: Kodėl e- 
sate bailūs jūs, žmonės men
ko tikėjimo ? Po to atsikėlęs 
Jis davė paliepimą vėjams 
ir jūrai, ir pasidarė didele 
•tyla. Žmonės gi stebėjosi ir 
sakė: Kas gi jisai yra, kad 
vėjai ir jūra jo klauso?”

Tegul audrai užėjus anf 
jūrų, kad ir visi pasaulio 
mokslininkai sykiu suėję 
bandys ją ūmai sustabdyti. 
Kristus tai padarė vienu 
rankos mostelėjimu. Dauge
lis žmonių tą matė ir stebė
josi, ir klausinėjo vieni ki
tų, kas jis per vienas, kad 
vėjai ir jūra jo klauso?

Daug būtų galima rašyti 
apie Kristaus padarytus stę 
buklus, bet mano tikslas nė
ra šiuose straipsniuose ap
rašyti Kristaus gyvenimą ir 
Jo darbus, bet tiktai para
ginti šių straipsnių skaity
tojus prie didesnio susido
mėjimo tikėjimu ir jamd 
paduotų tiesų, į kurias me3 
privalome tikėti.

gyvą, kaip buvo apsakyta. krėtės tąja baisia neišgydo- 
šventųjų pranašų apie jo ma liga, pūva ir šmotais 
prisikėlimą ir dešimtis tūl^- krinta, kol nepasilieka vieni 
tančių kitų pranašysčių, lie- kaulai. Jokie vaistai ir ope- 
čiančių jį, kurios ; išsipildė. racija negali tos ligos išgy- 
Krikščionys, kurie turi savo - — -
vardą nuo Kristaus dar 
šiandien neišnyko.” (The 
works of Flavius Josephust sveikųjų ir ištolo neleidžia 
Antiąuities of the Jews, 
Book XVIII chapter III).

Apie tikrumą šių žinių 
netenka abejoti, nes tų ra
šytojų originaliai rankraš
čiai yra randami Romoje 
Vatikano viešame knygyne 
ir jų raštų nuotraukos, arba 
kopijos galima rasti kiek
viename didesniame pasau
lio knygyne, istorijos sky
riuje.

Tolesniai bandysime įro
dyti ir atsakyti į klausimą 
ar Kristus yra tikrai Dievo 
Sūnus, arba kaip mes įšpa- 
žvstame ir tikime, jog Jis y- 
ra antras Švenčiausios Tre
jybės asmuo, visagalis, ly
gus Tėvui ir amžinas.

Kad Kristus tikrai yra 
Dievą Sūnus, lygus Tėvui, 
ir amžinas, vasagalis, apie 
tai irgi negali būti mažiau
sios abejonės, nes Jo darbai 
tai aiškiai įrodo, o Jis darė 
tokius darbus, kurių jokis 
žmogus nepadarys, nors jis 
būtų mokyčiausias pasaulių 
galvočius.

Kristus savo mokslą pa
tvirtino stebuklais ir tuomi 
įrodė, kad Jis yra Dievo 
Sūnus. Kad Kristus stebu
klus darė, ta patvirtina ir 
istorikas Sentulijonas —• 
sakvdamas: “Jis numirėlius 
prikelia, sergančius išgy-^kaus Evengelijoje 
do”. Bet gal kas pasakys, skaitome, kad Kristui ei 
kad ir gydytojai su medicl- nant per Sidoną prie Galilč- 
nos mokslo pagalba gydo. * 
sergančius ir daugelį pagyJ 
do. Gydo, tai gydo, bet ko- ’ 
kis yra skirtumas tarp me-iz 
dicinos mokslo gydymo ir 
tarp Kristaus gydymo?

Sakysime žmogus susirgęs 
pasišaukia sau gydytoją, 
kurs apžiūrėjęs ligonį, duo
da jam vaistų, jeigu liga y- 
ra vaistais pagydoma. Jeigu 
kpkia kūno dalis yrą suge
dus. kartais padarius opera
ciją, išplovus nesveiką kūno 
dalį, ligonis po kiek laiko 
pagija.

Bet ne visada vaistai ir 
bperacija pagelbsti. Yra Il
gų, kurios yra visų pasaulio 
mokslininkų gydytojų pri
pažintos, kaipo nepagydb- 

nei vaistais, net opera- 
Pavyzdžiui raupai 

ra liga neišgydo- 
us kūnas,

v •

dyti. Kadangi toji liga yra 
limpanti, tad jąja apsirgu
sius žmones atskiria nuo

prie sveikų prisiartinti.
Kristaus laikais daugelis 

žmonių tąja liga sirgo. Štai 
skaitome Šv. Luko Evange
lijoje 17 perskyrime, kad 
Kristų einant į Jeruzalę ke
liu tarp Samarijos ir Gali
lėjos, Jį sutiko dešimts rau- 
psotų vyrų ir sustoję iš to 
lo Jauke: “Jėzau mokytojau 
pasigailėk mūsų!” Kristus į 
juos pažvelgęs liepė jiems 
eiti ir pasirodyti kunigams 
ir tame pačiame momente, 
tie ligoniai pasijuto visai 
sveiki. Vienas iš jų sugrįžęs 
puolė Kristui po kojų ir dė 
kojo Jam už išgydymą, tai 
buvo samarietis. Tada Kris
tus tarė: “Argi ne dešimts 
pagijo? kurgi devyni? Neat
sirado, kas sugrįžęs duotų 
garbę Dievui, kaip šitas sve
timtautis. Taigi Jis jam ta 
rė: Kelkis, eik, tavo tikėji
mas išgelbėjo tavę”.

Taigi matome, kad Kris- 
; tus vienu pažvelgimu, be jo- 
’ kių vaistų išgydė dešimtį ne 
i pagydoma liga sergančių 
žmonių, ir pagyrė vieną iš 
jų, kurs sugrįžęs pagarbino 
Jį, kaipo Dievą. Jąu tas 
Kristaus padarytas stebuk
las parodo, kad Jis buvo, ir 
yra visagalis.

Kitoje vietoje Šv. Mor- 
7 pers.

mu. 
dau

prie savęs 
dų ir pagonių. Jis 
i Kristus TT— - __ z.KllOtBCT
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75 Statė Street 
• BOSTON

Jack McAuliffė, kuris ke 
Ii metai atgal pasitraukė iš 
kumštininkų arenos su leng
voje storio čempiono garbe. 
Jis vėl 'Stoja arenon, liet šį 
kartą politiškoje kovoje mė
gins būti išrinktu Demokra
tų partijos atstovu į Nevv 

i, užsi- Yorko valstybės legislaturą.

Pavasaris 
Lietuvoje 
fccguliarūs, nuola- l 
tintai išplaukimai * 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informaciją 

klauskite pas 
vietini agentą 
arba



Antradienis, Birželio 17 d., 1034.
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Burbiškis dar pa grožė tų iš- no — Klaipėdos plentą kre-
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“B.”

Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują atsivestų prirašyti prie mū
sų brangios organizacijos.

visur nuoširdžiai ir svetin
gai priimami.

< , *

tur būt bus atmestas, nes 
Lietuva statydama šį plentą 
nori apsieiti be paskolos ir 
kuo daugiąu . darbo duoti 
vietos darbininkams.

“B.
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irESTVTLLE, ILL.
LDS. 75 kp, mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

tybą ligi Babtų. Vietinės 
Į firmos siūlo tą plentą iškar
ti tiesti ligi Raseinių. Jų

PAIEŠKOMI

NEW BRITAIN, CONN.
9 f

LDS. 36 kp. Susirinkimas įvyks 
kmadienį, liepos 22 dieną,

A t. - a- -- ; .3,.^. \ ;

NEW HAVEN. CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį liepos 22, 
1 valandą po pietų, bažnyti
nėj svetainėj 339 Green St. Kvie 
šiame narius (es) ateiti. Gera pro
ga užsimokėti duokles..

a

VALAUSKAS, Mykolas, iš Ru
sijos atvykęs prieš karą, visą lai
ką gyvenęs Mass. valstybėj, 1925 
m. dirbęs Westboro Statė Hospi
tal, iš ten persikėlęs į Chelsea, 
Mass. Reikia dabartinio adreso 
(ip-609).

WES0KIS, Petras, žuvo Eik- 
hom Pine Coal kasyklose, Elkrid- 
ge, W. Virginia, — jo žmona, ir, 
vaikai turi teisės prašyti atlygi-1

•

Žinios Iš
LIETUVIŠKI SPARNAI PO 

EUROPĄ
LIETUVOJE PLAČIAI MI

NĖS DARIU IR GIRĖNULigi šio laiko Lietuvos la- 
kūnai beveik didesnių oro 
kelionių neturėjo. Neskai
tant pernai metais lietuvių 
didvyrių Dariaus ir Girėno 
transatlantinio skridi m o, 
lietuviški sparnai pasaulyje 
mažai kam buvo žinomi. 
Tiesa. Lietuvos karo aviaci
ja jau turėjo keletą dides
nių skridimų į užsienius, ta
čiau tas pasaulį nenustebi
no.

Jau pernai metais Lietu
vos lakūnai iškėlė sumany
mą, skristi po Europą. To 
sumanymo tikslas buvo ats
tovauti Lietuvos karo avia
ciją užsieniuose ir pademon
struoti Lietuviškos gamybos 
lėktuvus, kurie gerai užre- 
komenduoti Lietuvoje ir už
sieniuose.

Neseniai šis sumanymas 
pradėtas vykdyti. Lietuvos 
karo aviacijos trijų lėktuvų 
ekskadrilė, vadovauj a m a 
paties aviacijos viršininko 
pulk. inž. Gustaičio, išsiruo
šė didžiulei kelionei po Eu-‘ 
ropos valstybių sostines. 
Skridimo maršrutas nusta
tytas toks: Kaunas — Stok
holmas — Kopenhaga — 
Amsterdamas — Briuselis— 
Londonas — Paryžius — 
Marselis — Roma — Udinė 
— Viena — Praha — Buda
peštas — Bukareštas — Ki
jevas ar Odesa —> Maskva— 
Kaunas.

Lietuvos karo aviacijom 
reprezentuoti išskrido: a- 
viacijos viršininkas, pulk, 
inž. Gustaitis, kapit. Nami- 
kas, kap. Liorentas, Įeit. Mi
kėnas, Įeit. Marcinkus ir 
mechanikas Rimkevičius.

Lakūnų palydei i į karo a- 
viacijos aerodromą atvyko 
m'inisterį pirmininką pava- 

■ duojąs teisingumo ministe
ris Šilingas, krašto apsau
gos ministeris gener. Šniuk
šta, užsienių reikalų minis
teris Lozoraitis, vyriausias 
štabo viršininkas gener. Ja
ckus, generolai, pulkininkai, 
aukšti valdininkai ir spau
dos atstovai.

Vyriausybės nariai atsi
sveikino su lakūnais, linkė
dami tinkamai atstovauti 
lietuviškus sparnus Europo
je, pareikšdami: “skriskite 
laimingai, grįžkite garbin
gai, Lietuvos lakūnai”.

Iš viso, Lietuvos lakūnai 
padarys 10.000. kilometrų o- 
ro kelionę per jūras, aukš
čiausius kalnus ir žemynus 
ir į Lietuvą sugrįš liepos 19 
dieną. Tai bus Lietuvos ka
ro aviacijos garbės dienos 
Europoje.

Lig šiol gautomis 
mis,

Liepos 17 diena. Tai me- ■v
tinęs, kai žuvo Vokietijoje 
prie Soldino mūsų didvyriai 
Darius ir Girėnas. Šioms 
sukaktuvėms paminėti, Lie
tuvoje labai smarkiai ruo- 
šiamąsi. Numatoma atidary
ti jų kūnams mauzoliejų, 
padėti kertinį akmenį jų pa
minklui, atidaryti eilę ju 
vardu gatvių visoje Lietu
voje, pakeisti parkų ir kitų 
žymesnių įdėtų pavadinimus 
Dariaus ir Girėno vardais.

Be to, tą pačią dieną nu
matomi iškilmingi susirin- 
kiniai, šventės skirtos Da
riui ir Girėnui ir ji} nepa
prastam žygiui. Per tokius 

Į susirinkimus bus aiškina- 
I mas Dariaus ir Girėno skri
dimas. Taip pat bus aiški
nama, ir apie ruošiamą nau
ją transatlantinį skridimą 
per Atlantą.

Dariaus ir Girėno žuvimo 
metinių dieną Kaune prasi
dės Lietuvos išeivių diena, 
pavadinta Dariaus ir Girė
no vardu. Manoma, kad i 
Šią dieną suvažiuos visi da
bar Lietuvoje viešintieji 
svetimuose kraštuose gyve
nantieji lietuviai. Tai bus 
pirmasis žingsnis suartinti 
Lietuvos išeiviją su Čia gy
venančiais lietuviais.

Tiesa, tokia diena jau per
nai buvo suruošta, tačiau ji 
praėjo labai nežymiai, nes 
buvo siauru mąstu organi
zuojama. Šiemet ji išplečia
ma, sujungia su didvyrių 
žuvimo metinėmis. Ją ren
gia užsienių lietuviams rem
ti draugija, padedama šau
lių sąjungos, Vilniui vaduo
ti sąjungos ir kitų visuome
niškų bei kultūrinių organi
zacijų. Visiems Lietuvoje 

'viešintiems išeiviams rengė- 
i jai jau išsiuntinėjo kvieti
mus.i

ties laiku Burbiškis atrodo 
pasakiškai — lyg užburti 
karalių rūmai, apšviesti e- 
lektros šviesos juodam dan
gaus fone. Tamsūs aukšti 
medžiai aplink pasakiškus 
rūmus atrodo kaip kokia 
siena, remianti dangų ir ap
sauganti rūmus. Čia kiek
vienas kelęivis sustojęs pa
žvelgia į pasakos karaliją— 
rūmus.

Iš šių rūmų antrojo aukš
to, pažvelgus ryti} pusėn, 
matosi kaip tviska garsusis 
Rubikių ežeras, nes iki jo 
tik du kilometrai. Šiuos rū
mus nupirko ir paaukavo

Čia birželio mėnesyje įvvko golfo turnyrai už pirmenybę tarp garsiausiu golfo pa 
sekėj$T'

parapijai kun. Pr. Zabiela, pasiūlymai svarstomi. Be to. 
Jis rūpinasi ir tvarka, kad §vedai pasiūlė nutiesti Kau- 
Burbiškis dar pagrožėtų iš- , — • . .
vaizda ir siela. Tam jis ne- djtan. Tačiau šis pasiūlvmas 
sionili rnnpsėln iv Darisigaili rūpesčio ir lėšų. Da
bar jis Įrengė naują parapi
jai salę nuošaliai bažnyčios, 
kad pavasarininkai galėtų 
daryti susirinkimus, auklėti 
ir lavanti jaunas sielas ir 
gražiai pasilinksminti. Bur- 
biškiečiai kyla ir- žengia pir
myn.

jos, Švėtės, Ventos žemupio, 
Žižmos, Beržės ir kit. upok
šnių. Kėdainių apyg. bus 
sutvarkyta Šumerą ir Ša
lia va.

Tai vis didiesnieji darbai. 
Šalia jų visose apygardose 
numatoma vykdyti daugybę 
mažesnių melioracijos dar 
bų. ' įU

Prie visų tų darbų jau 
dirba ir dar dirbs apie 10.- 
000 darbininkų, kuriems mo 
karna per dieną po 5 litus.

litų. Priimdama naująjį 
valstybės biudžetą, Lietuvos 
valdžia muziejui paskyrė 

, 300,000 litų pašalpą. Tokiu 
Į būdu dar trūksta 300,000 11- 
‘tų. Šiuos pinigus surinkti 
. tikimasi iš visuomenes aukų 
pavidalu. Tam tikslui rink
liavoms visoje Lietuvoje y- 
ra paskirti liepos, rugpiū- 

• čio, rugsėjo ir spalių mėne
siai.

PASAKIŠKO GROŽIO 
VIETA

— a

Burbiškis, Anykščių vals
čiaus. Išaušo gražus pavasa
ris. Burbiškis visuomet gra
žus, dabar pasipuošė nepa
prastai gražiai. Pažvelgus į 
jį atrodo lyg kokia gražuolė. 
Burbiškį iš dviejų pusių ap-

jsupa upė Anykšta ir teka 
visai arti pro puikiuosius 

i rūmus, t. y. bažnyčią ir kle- 
; boniją. Aplink visus Burbi
škio rūmus, tam tikroje tvar 
koje, apaugę įvairių įvai-

žinio- riausiais medžiais. Burbiš- 
Lietuvos lakūnams kis savo grožiu kiekvieno 

skridimas gerai sekasi, jie! keleivio traukia akį. Nak-

Ligi šio laiko tarp Kauno 
ir Klaipėdos tiesioginio plen 
to nėra. Norint sauskeliu pa 
tekti iš Kauno į Klaipėdą 
reikia naudotis geležinkeliu 
arba nuo Kauno ligi Smali
ninkų važiuoti blogesniu 
vieškeliu. Toks kelių nenor
malumas trukdo ne tik pa
prastą susisiekimą, bet jis 
febai kenkia ir prekybai per 
Klaipėdos uostą.

Tai matydama Lietuvos 
vyriausybė sumanė nuo Kau 
no ligi Klaipėdos, per Ra
seinius ir Viduklę, nutiesti 
geros rūšies plentą, ši kryp
tis paimta todėl, kad plentu 
galės naudotis ne tik Pane
munio gyventojai, bet ir Že
maičių krašto dalis. Ypač 
apie Viduklę, Raseinius yra 
blogi keliai ir todėl vietos 
gyventojai sudaro daug ne
patogumų. , -

Sumanymas tiesti plentą 
tarp Kauno ir Klaipėdos bu 
vo kilęs jau seniai. Tam 
plentui tiesti buvo parengtiI 
net 3 projektai, iš kurių 
tarpžinybinė komisija pasi
rinko projektą plentą nuro
dantį jau minėta kryptimi. 
Tik dėl lėšų stokos šio taip 
reikalingo plento statyba vis 
buvo atidėliojama. Tik šie
met laimingai subalansavus 
Lietuvos biudžetą plento sta 
tybai paskirta apie 600.000 
litų. Vėliau jų bus paskirta 
dar daugiau.

Plentas pradedamas ties
ti nuo Kauno. Iki Raudon
dvario plentas jau nuties
tas. Šiemet numatoma atlik
ti žemės darbus ir tiltų sta-

KIEK BUS KERTAMA 
MIŠKO LIETUVOJE

Prieš keliolika metų dau
gelyje Lietuvos vietų, ypač 
miškuose ir žemesniuose lau 
kuose buvo daug balų, ku
rios trūkdvdavo tinkama •> 4.

žemės apdirbimą ir pražu- 
dvdavo derliaus nabumą. \

Keldama žemės ūkio kul
tūrą r stengdamąsi kiekvie
ną žemės pėdą tinkamai iš
naudoti, Lietuva jau prieš 
kelis metus pradėjo plačiu 
mąstu vykdyti žemės nusau
sinimo ir melioracijos dar
bus. Šiemet tam tikslui vra 
paskirta apie 2% milijono 
litų. Iš šios sumos numato
ma, kaip kesmet, duoti ir 
pašalpų bei pastoli}, kas žy
miai palengvino ūkininkams 
nusausinti savo laukus.

Šiemet nusausinimo dar
bai platesniu mastu yra nu
matomi taip įvykdyti: Ma
riampolės apygardoj nori
ma baigti seniau pradėtas 
Kirsnos ir Pilvės upelių 
tvarkymas. Be to, bus pra
dėta kasti Nenupė, toliau 

į Penta ir Nova. Kauno apy- 
I gardoj numatoma sutvarky- 
į ti Barupės ir Meklos upok
šnius. Ukmergės apygardoj 
| numatyta galutinai sutvar
kyti Armonos upelį ir baig
ti Širvintos šoninių griovių 
kasimas. Utenos apyg. nori
ma sutvarkyti Kiaunės ir 
Aisetos baseinus. Panevėžio 
apyg. — baigti darbus prie 
Juodos, Šuojos, Mitos, Upy
tės. Juostos, Jaros ir kit. u- 
pelių. Be to, čia manoma su
daryti projektą Nevėžiui su
tvarkyti. Biržų apyg. numa
tyta baigti Tatulos upes 
tvarkymo darbus, pradėtas; 
net 1928 metais ir kaktavu- į 
sius jau apie 2 mil. litų.į tybos sąlygų Lietuvoje galu- 
Šiaulių apyg. norima tęsti tiniam šio muziejaus užbat- 
darbus pne šašvės, Audru- gimui dar trūksta 600,006

Lietuvoje jau yra paruoš
ti raiški} kirtimo planai 1936 
ir*1937 metams. Tais metais 
pagal planą yra numatyta 
iškirsti po 1.736.000 ketme- 
terių miško medžiagos kas

ime!.
Vietos reikalams skirtas 

miškas, 604.000- ketmeteriu 
bus parduotas ūkininkams 
ir kitiems vietos gyvento
jams stačiais medžiais. Ki
ti 1.632.000 ktm. bus nukir
sta ir sugaminta į sortinius 
medžius pačios miškų admi
nistracijos.

Be šioje sąmatoje kiekio, 
ūkininkams ir vietos gyven
tojų reikalams kasmet yra 
parduodama apie 800.000 
ktm. išvartų, sausuolių ir 
kitokio miško, kurie sąma- 
ton nėra įtraukti. Dalis šio 
miško eis ir užsienin, kaipo 
eksportinė prekė. Dabar jau 
miško kainos užsieniuose y - 
ra- žvmiai pakilusios, nes pe
rnai metais Lietuvoje iškir
stas miškas be sunkumų už
sieniuose buvo parduotas.

Tsb.

ĮVAIRIOS žinios
4-

Lietuvos Vyčių 22-trąjį seimą apsiėmė surengti 12 
New Yo^ko kuopa, New Yorke. Seimas įvyks antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį, rugpiučio 7, 8 ir 9 dienomis, 
'Aušros Vartų parapijos salėje, 568 Broome Street, New 
York City, N. Y. - '

Kuoptos pramogų komisija praneša, jog seimo laiku 
kuopa rengia išvažiavimą laivu, vakarienę ir didelius šo
kins, Kmghts of Columbus viešbutyje. Galutina seimo 

arka bus paskelbta spaudoje vėliau.
Liet. Cen

I

— Ligi šiolei daugelyje 
I Lietuvos įmonių buvo prak 
tikuojama tam tikra baudų 
sistema. Darbdaviai bausda
vo darbininkus už pavėlavi
mus, žaliavos sugadinimus 
ar už prasto gaminio paga
minimą. Dėl tų baudų kilda
vo daug nesusipratimų, nes 
kai kurie darbdaviai ir mei
steriai^ vartodavo kartais 
oikta valia. Dabar vvriau-*. c •/
sios darbo inspekcijos įsa
kymu visose įmonių žymio
se vietose turi būti iškabin
tos lentelės, kuriuose turi 
būti smulkiai pažymėta, už 
kokius nusižengimus ir ko
kia bauda darbininkus gali
ma bausti. Paminėtosios len 
teles turi būti darbo inspek
cijos patvirtintos. Kitokias 
baudas dėti, neeųi pažymėta 
lentelėje yra uždrausta.

— Pereitais metais Vy- 
' tauto Didžiojo muziejuje 
buvo įrengta cenfralinė salė, 
kuri jau perduota krašto 
apsaugos ministerijos karo 
muziejui. Prie šios salės bu
vo įrengti ir tarnybiniai 
kambariai. Tačiau muzie
jaus patalpos, į kurias bus 

■perkelti dar esančių kitų 
1 muziejų eksponatai, dar ne
sutvarkytos ir nebaigtos į- 
rengti. Prie dabartinių sta-

— Dabar ligi šiol kiek or
ganizuotesnis žuvies suėmi
mas ir pristatymas Lietuvos 
vartotojams buvo tik Balti
jos pajūrio srityje. Tolimes
nėse vietose marių žuvis var 
toto jus retai kada tepasiek
davo. Esant blogai organi
zuotai žuvies prekybai, nega 
Įėjo, kaip reikiant vystytis 
ir žvejyba. Dabar šis klausi
mas jau tvarkomas tam tik
ros Klaipėdoj įsteigtos akci
nės bendrovės, kuri rūpinsis 
Lietuvos žvejų patiekiamą 
žuvį paskirstyti vidaus rin
koje.

1 nimo, betgi adresai nežinomi. 
(10-2241).

VIŠN1AUSKAS (VENOVSKI), 
Jonas, gyvenęs Cnampion Hill, 
North Fayette Township, Pitts
burgh’o apylinkėje, mirė 1932 m. 
ir paliko turtą. Žinantieji iš kur 
velionis buvo kilęs ir kokius jpė 
dinius paliko, prašomi pranešti 
Konsulatui (10-1877).

PALIONIS, Kazys, kilęs i. Pa
nevėžio apskr. Amerikon atvykęs 
apie 1905 m., gyvenęs Brooklyn, 
N. Y. ir kitur. Senutė motina no
rėtu susirašyti su juo (10-2210).

JANKAUSKAS, Izidorius, ki
lęs iš Raseinių apskr., Girkalnio 
parapijos ir valse., Graužų km., 
gyvenęs Baltimore, Md. ir kitur 
(10-2100).

BUIVIDAS, BEIV1DAS, BAY- 
VED, Juozas, gyvenęs Chicago, 
Omaha, Wilkes - Barre ir kitur, 
miręs 1931 m., palikęs apie $2,000 

| turto. Broliai ir seserys (viena 
vardu Elžbieta) teiksis atsiliepti 
(10-1802).

MEGELINSKAS, Bernardas, 
kilęs iš Žiežmarių apylinkės, gy
venąs Scranton, Pa.

ŠARKIS, Petras, Lauryno s., 
kilęs iš Vyžonių, Utenos apskr., 
kai kada vadinęsis ARLOV, gy
venęs 44 Byron St., Worcester, 
Mass. ir Bostone.

JAUDŽEMAITĖ, Julijona, ligi 
1907 m. gyv. Gargžduose ir išvy
kusi į New York’ą, turėjusi sese
rį Oną.

RADŽIŪNAS, Bledas. kilęs iš 
Sargelių km., Raseinių apskr., A- 
merikon atvykęs prieš karą.

MACKEVIČIUS, Jonas, kilęs 
iš Beviršių km., Liubavo v., prieš 
karą gyvenęs Stikton mieste, Ka
nadoje.

PLEJARIS, Alfonsas, kilęs iš 
Salako ar Saločių, Amerikon at
vykęs 1905 m.

STUMBRYS, Leonas, kilęs, iš 
Vaitkum] km., Razalimo valse. 
Panevėžio apskr. apie 52 m. am
žiaus, gyvenęs Baltimore, Md. ir 
Philadelphia, Pa.

MARČIULATTIS, Kazys (Cha- 
j ries May), gyv. Connectieut vals
tybėje.

SKUKAUSK'AS, Julijonas, Jo
no ir Juozapatos Petruškevičiu- 
tės sūnus, gyvenęs Bostone, apie 
67 m. amžiaus.

DOBILAS, Kazys, kilęs iš Ma
rijampolės apskr., Amerikos ar
mijos veteranas, neva miręs karo 
tarnyboje.

ERKIS-VADAPALAS, Jonas, 
neva miręs Wilkes Barre. Pa. ka
ro metu, kilęs iš Bajoriškių km., 
Pabiržės valsčiaus.

IEŠKOMIEJI arba apie juos 
ką žinantieji teiksis atsiliepti į

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANTA, ' 

11 Waveriy Place East, 
New York, N. Y.

LIETUVOS GENERALIS 
KONSULATAS

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

Popiežius Leonas XIII.

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

Saliamonas.

WATERBURY, CONN.
Liepos 24 d., *1 vai. po pietų, 

įvyks LDS. 5 kuopos susirinki
mas senos mokyklos kambary, 

fress Avė. Ateikite visi.

į Profesionalui, biznieriai, pramoninkai, 
I kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
įverti skaitytoją paramos.
i Visi “TUAlnlnV.1*



ti autoritetą, klausyti sava

kad
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Naujas, pavyzdingas San Franeisco kalėjimas, kurio pastatymas kainavo 700,000 
dolerių. Jis yra pastatytas 14 mylių nuo miesto ir turi nuosavą kanalizacijos siste
mą.

Marianapolio Kolegija
Seniaiu Amerikos lietuviai savo aukštųjų mokyklų 

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

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

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

KOLEGIJOS PASAULĖŽIŪRA
Kolegijos vadovybės pasaulėžiūra yra štai kokia: au

klėti lietuvių tėvų sūnus tikybiniai tautinėje dvas'iosje, 
kad jie paliktų gilaus tikėjimo it aukštos dorovės jau
nuoliai, mylintieji savo tautą ir tėvų kalbą, ir būti; sąmo
ningi Jungtimi; Amerikos Valstybių piliečiai.

MOKSLO SANTVARKA
Marianapolio kolegija turi astuonių metų kursą — 

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

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

Smulkesnių žinių galima rasti kolegijos metraštyje 
arba kataloge, kurį galima gauti Kolegijos raštinėje, 
kreipiantis šiuo antrašu: Marianapolis College, Thomp
son, Conn. :

*

-
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REIKALAVIMAI
Į Marianapolio high shcool priimami visi lietuviai 

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

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

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

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

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

MOKESTIS
Mokslo metai prasideda paprastai 6 d. rugsėjo ir bai

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

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

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

ŽODIS TĖVAMS
Lietuviai Tėvai, norintieji leisti savo sūnus į aukš

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

ŽODIS MOKSLEIVIAMS 
C

Jaunuoli, ieškai aukštesnės mokj'klos, kuri galėtų 
patenkinti tavo jaunų dienų svajones — gyvenimo per
spektyvas, kurioje galėtum pasiruošti tinkamai gyveni
mui ateityje, nežiūrint kurioje srityje Tau teks darbuotis 
—- biznyje, profesijoje ar pasaukime, rinkis savą lietuviš
ką katalikišką mokyklą. Toji mokykla yra MARIANA- 
POLIS.

! »L

*

ŽODIS LIETUVIAMS
Amerikos Lietuvi, jauti ir žinai, kad Marianapolio 

Kolegija yra mūsų išeivijos grožis ir pasididžiavimas. 
Marianapolis yra mūsų Amerikos lietuviii garbė. Maria
napolis yra mūsų Amerikos lietuvių Švyturys ir apdrail- 
dos laidas ateičiai.

Remk.tą vienintelę aukštesnę lietūvięką mokyklą. 
Josios pilnas išsivystymas nuo Tavęs priklauso. Rerosi — 
jinai augs, bujos ir nes šviesesnę ateitį i mūsų Amerikos 
lietuvių buitį*- s . »■ -s .

Kaip paremti f — Tapk Kolegijos Rėmėjų organiza- 
c;. •>

AR SENKA BALTIJOS 
VANDUO

Laikraščiai praneša, 
šiemet Palangoje jūra labai 
nusekusi ir maudymosi plia- 
žas gerokai padidėjęs. Atro
dytų, kad Baltijos jūros van 
dens lygis krinta, užtat di
dėja sausumos krantai. Pa
žiūrėsime, ar gi jau taip y- 
ra?
-Baltijos jūra nėra gili, 

tai gali kam atrodyti, kad 
tokiu vandens kritimu ji ‘iš
džius’. Giliausioji mūsų jū
res vieta yra tarp Gatska ir 
Sando, netoli Švedijos kran
to, ir siekia 469 m. Kitos 
vietos nėra taip gilios ir tu
ri paprastai tik iki 200 m. 
gilumo. Tai maždaug viduti
nis Baltijos gilumas bus a- 
pie 100 m.

Tačiau vanduo niekada 
tiek nekris, kad jūra išdžiū
tu, nes tada pasauly įvyktų 
katastrofa.

Nė vienas vandens lašelis 
gamtoje nežūsta, o iš vienos 
vietos išstumtas, ieško sau 
vietos kitur. Baltijos jūros 
vandens aukščio svyravimas

pareina daugiau nuo Atlan- ■ denis iš Atlanto, pakelia 
to vandenyno, su kuriuo Bal 
tija jungiasi trimis sąsiau
riais. -

Jūros nusekimas pas mus 
prasideda tuo laiku, kai u- 
pės plukdo daugausia van
dens. Dėlto rodosi, kad tada 
jūroje turėtų vanduo pakil
ti, betgi jis nusenka. Di
džiausias nusekimas būną ge 
gūžės mėn., nes tuo laiku 
Šiaurės (Vokiečių) jūroje 
pučia smarkūs pietryčių vė 
jai, kurie iš šitos jūros da
lių, vadinamų Skagerrako 
ir Kattegato, kurie yra arti 
Baltijos, varo vandenis to
lyn į Atlantą ir dėlto Ska- 
gerrake ir Kategate krinta 
vandens lygis, o tuo pačiu 
padidina srovę sąsiauriais 
iš Baltijos ir žemyn nulei
džia jos lygį.

Tas nuleidimas nebūna di
delis: tai tik keli, o retai 
kada keliolika, arba dau
giausia, kiek pastebėta, 30 
cm. ir tai labiau tik vakari
nėje jūros dalyje, kuri yra 
arčiau Skagerrako, o Botni- 
joje ir Suomių įlankoje ta 
tai beveik nežymu. Jau nuo 
pucės vasaros ima pūsti va
karų vėjai ir, varydami van-

KOLEGIJOS RĖMĖJAJ
Kokių esama rėmėjų? — Rėmėjai yra trejopos rū

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

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

ja $100.
Ką rėmėjai gauna? —Kiekvienas rėmėjas gauna: 

1. vienintelį Amerikoje leidžiamą tikybinį savaitraštį 
“Laivą”

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

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

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

plomą.
Kaip prisirašyti? — Pasiųsk savo vardą, pavardę, 

antrašą ir auką šiuo antrašu: Kolegijos Rėmėjai, Maria
napolis, Thompson, Conn.

v •

• •

Baltijos paviršiaus lygį.
Vandens lygio amplitudei 

turi įtakos įvairūs Atlanto 
potvyniai ir atoslūgiai, ku
rie Baltijos vandenis suju
dina.

Didžiausias vandens nu- 
ritimas būna gegužės mė

nesį, > 
kai iš Skagerrako vėjų va
roma srovė eina į Atlantą, o 
aukščiausias pakilimas ru
denį, lapkričio mėnesį, nes 
tada per Kategatą daugiau
sia vandens dėl smarkių ve
jų įplaukia. Tačiau dėl viso
kio klimato vienais metais 
Atlanto vandenų spaudimas 
būna djdesnis, kitais mažės- 
n? s.

O kad vietomis pliažai di
dėja, yra tai kitos priežas
tys. Pavyzdžiui, Lietuvos 
krantai, spėjama, seniau bu
vo įvairesni su įlinkiais ir 
pusiasaliais,- kurie atrodė, 
kaip koki smėliuoti sausu
mos iškyšuliai. Tačiau ban
gos tuos pusiasalius nugrio
vė ir sulygino krantus, už- 
uešdamos įlinkius sausumos 
iškyšulių smėliu.

Kadangi Baltijos dugnaą 
daugiausia smėlėtas, tai ban 
ges nuolat išplauna daug 
smėlio, kuris sugula ant 
krantų ir vėjo džiovytas su
daro kopas. Tat krantas ga
li didėti, tačiau vandens Iv 
gis jūroje, neskaitant pot
vynių ir atoslūgių, palieka 
visada toks pat.

Jei atsitinka, kad kai ku
rios įlaikos užanka, tai dėl 
toje vietoje upių prinešto 
dumblo ir įsiveisusių balų 
augalų, kurie pakelia dugną 
iki jūros paviršiaus lygio.

Lietuvos krantai yra taki 
smėlėti, kad net jokia nen 

drė neauga,
kiti balų augalai irgi ne-

Švedijos pakrantėmis. Va
kari; vėjai tą srovę pasuka klebonų bei dvasios vadų, 
į rytinius krantus ir taip 
neišlaidžia vandens iš to į- 

dubimo, kuriame jis telpa.
Kategate pastebėta, kad 

sąsiaurio dugnu iš Atlanto į 
Baltiją eina sūraus vandens 
srovė, o iš Baltijos jūros pa- 
vn-šiumi teka upių atneštas 
gėlusis vanduo. Tas visokis 
judėjimas jūros vaizdą kei
čia tiš su mažomis atmaino
mis ir per didelius laiko tar
pus. Tat ir

jūros krantai ties Palan
ga ir Klaipėda truputį 

kinta, 
nes bangų ir vėjo sunešto 
smėlio kopos didėja, bet jū
ros vandens lygis keičiasi 
tik metų dalyse, tačiau ben
dras vandens lygis palieka 
maždaug vienodas.

Pr. R.
“R."

LOTYNy AMERIKOS ŠA
LYS UŽDARO DURIS 

IMIGRACIJA!
Visos svarbiausios Loty

nų - Amerikos šalys nebeno
ri imigrantų iš kitų šalių. 
Iš šalių, kurios praeityje 
sėmė Europos gyventojus, 
Argentina, sausio 1 d., 1933- 
m., uždraudė įleidimą visų 
imigrantų, apart tų, kurie 
tenai s vyko turėdami darbo 
kontraktus arba kurie sękė 
tokius darbus ir užsiėmi
mus, kurie buvo reikalingi 
ir be abejonės galėjo savo 
užsilaikyti. ~

Brazilija, kuri irgi libera
liškai atidarė savo duris vi
siems, jau dabar keičia savo 
nusistatymą kaslink imigra
cijos. Ir Meksika beveik vi
siškai uždarė savo duris vi
siems atėjūnams.

PROTOKOLAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS KATA
LIKŲ SEIMELIO, ĮVYKUSIO 
N0RW00D, MASS. VASARIO 
22 D. 1934 M. '

DIDELIS NŪP1GIN1MAS
„m - - . t u------- -1----------- 1 ■■ .■*>**—

*g Lietuvos Vaizdų-Atviru-
X čių ir knygelS “Mano Pa-

. tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi kapeliono kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta,tik už

15 centu
Reikalaukite

‘‘Darbininko'’ Adm.
366 W. Bro»dway. S«. Bosten. Mass.

o 
žįnomi. Estijos vakariniuo- 

| še pajūriuose yra vietų, kur 
I įsiveisusi balų augmenija 
užteršė net uostus. Koresda- 
re prieš šešis šimtus metų 
pastatyta kardininkų pilis 
turėjo puikų uostą, bet da
bar jau ten pilna meldų ir 
nendrių, kuriose veisiasi į- 
viairiausi paukščiai. Kiti 
uostai, šu tokiais augalais 
bekovbdami, nilo užakimo 
apsisaugojo.,

Baltijos jūros dugno paki
limai ir įdubimai nepastebė
ti, nes, ypatingai vytinėje 

usėje, šalia jos esančios ly
gumos nCtrtrėjo žemes dre
bėjimų. Yra kiek pakitėjęs 
tik vakariu’s krantas, kur 
prasideda Skandina v:
aukštumos. Tačiau ir ta 
perdatlgiatisi nes dėl įė-Įpride ra,- todėl juomi ir tt 
mes stikirhosiTs vakari; į ijy- kia atsikratyti. Seimas šit 
tus, žvmi vandens srovė eina I atveju pataria, labiau gėri

Pageidaujama, kad katali
kų tarpe vyrautų meilė, san
taika ir pritarimas savo 
dvasios vadams. Seimas siū
lą, kad sekančiam N. A. Ka
talikų seimeliui būtų suras
ta tinkamas asmuo, kuris 
paruoštų referatą, kuriam 
būtų išnagrinėta žmogaus 
dvasios būklė, kaip ji rišasi, 
su dvasine vyresnybe, o ko
kie santykiai turėtų būti 
tarp klebono ir parapijie
čių.

Čia priminta kvotos klau
simas, kuris nustatytas pe
reitam Katalikų seimelyj. 
Komisija tuomi rūpintis pa
reiškė, jog šis darbas jau 
pradėtas ir sėkmingai varo
mas. Kvotos nustatymas ir 
jos reikalavimai palikti po 
senovei.

Ponas Vencius kalba AL- 
RK. Susivienijimo reika
lais. Pareiškė, jog Susiv-mo 
organizacija jau mažėja, 
gaišta jos pirmykštis klestė
jimas. Pažymėjo ,jog sky
riai ir narių skaičius nyks
ta. Kol kas viešų parengi
mų ar vakarėlių daryti ne
galima. nes Susiv-mas netu
ri čarterio. Todėl bendrai 
visas veikimas supančiuo- 
tas. Kad būtų galima pla
čiau veikti ir susilaukti ge
resnių pasėkų, būtinai rei
kia susirūpinti ir įgyti vals
tybės čarterį. Seimas pagei
dauja, kad Susiv-mo vyres
nybė pasirūpintų šį čarterį 
įsigyti.

Toliau seimas skiria vietą 
sekančiam Katalikų suva
žiavimui. Kun. Juras jį 
kviečia savo parapijon —• 
Lavvrence, Mass.

Pakvietimas visų priimtas 
ir užtvirtintas.

Kun. J. Švagždys dėkoja 
seimui už juomi pasitikėji
mą.

Tuomi seimelis ir baigėsi. 
Maldą sukalbėjo kun. K. 
Urbonavičius.

Seimelio Prezidiumas, 
Kun. Jonas Švagždys 

Pirmininkas 
Kun. P. Juras 

Vice-pirmininkas 
E. Oksattė ir 
A. Micitinas,

Sckretorijatas.

(Pabaiga)
Seimas šios dienos paren

gimą, kaip ir pirmaisiais 
metais pavedė Federacijos 
Apskričiui, kuris pasirūpina 
į parengimo komisiją pa
kviesti tuos asmenis (iš 
draugijų ar organizacijų 
tarpo) kurie jai rodysis tin
kami tam darbui.

Duotas* įnešimas sudaryti 
padėkos rezoliuciją, kuria 
būtų padėkota N. A. Vyčių 
Apskričiui už jo palanku
mą. Mat, Vyčiai kasmet ren
gdavo savo Stažavimą Lie
pos 4-tą, tačiau jie dabar š) 
išvažiavimą atidėjo tolimes
niam kartui, idant tuomi 
duotų Lietuvių Dienai pro
gos susilaukti didesnės pa
ramos. Vyčių atstovas pa
reiškia, jog jų Organizacija 
ir sekančiai Lietuvių Dienai 
noriai užleidžia šią dieną.

Seimas iš savo pūsėš jai 
nuoširdžiai padėkoja ir pa
sižada gausiai paremti Ir 
Vyčių išvažiavimus.
*KiIo mintis, kad seimas 

pareikštų savo pasibaisėji
mą, jog kurie katalikai lan- 

1 ko bedieviškas sales bei ten 
i rengiamus vakarėlius.. Toks 
! pasielgimas katalikams nė

JONO KMITO EILĖS
Tai gražūs mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

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

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir turi 191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM., 
866 W. Broadmy,

Ilsi©omu šoram, • ■iBtf.
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Rytinių Valstybių Žinios

ELIZABETH, N. J, I Kaip Atsirado Dailė?
. prie visuotinos grožės.

Klausimas, kaip atsirado pusius savo gilume ir slap-j.1 _ - 
dailė? Nagi taip, kaip van-i Lybėje nuo nevieno kuris, ją nera’ 
duo jųfėse. - x-’—------------ -------------- x-
nežino. Bet spėlioti, tyrinę-‘j 

|ti ir išvadas daryti 
[Todėl, kas desėikas metu, ją pažinti, vartoja įvairias

. Kodėl jie taip 
pan naują atidengimų, to- daro? Todėl, kad visų nevie- 
bulesnių išaiškinimų ir pla- nodos nuomonės, 
tesnių įžvalgų į šį klausimą, skoniai ir įvertinimai apie 

Tokie mokslo tyrinėjimai dailę. Dėl skonių nėra ginčų, 
ir ieškojimai bei žinutės yra nes nevisiems yra tas pats į 
nekantriai laukiamos ir go- dalykas gražus, malonus ir • 
džiai renkamos, apšnekamos patraukiantis, 
ir perkratinėjamos įvairių Tai kodėl žmonių skoniai 
dailės kritikų, ypatingai, nelygūs ? Todėl, kad Dievas, 
kai dailė kaskart yra moks- nelygiai mus sutvėrė. Gam- 
liškiau, plačiau ir giliau ne- tos tikslas yra mus daugiau 
grinėjama, net filozofu, įvairinti negu bendrinti. Ji 
psychologų, sociologų, theo- be pasigailėjimo, šaltu bū- 
iogii. istorikų, esthetikų ir du, atlieka jai Dievo duotą 
kitų. Rodos, ji nėra niekuo- įstatymą, būtent : viskas kas 
met pilnai išsemiama, bet yra sutverta turi bepaliovos 
atžagariai, vis kas kart pri
pildoma, naujesniu gyvumu, 
žingeidumu, augumu ir išsi
vystymu. Ji vyliote vylioja 
visus ją ieškančius pasislė-

GEDMINŲ SI J KARTU
VIŲ PUOTA

Paminėti pp. Petro ir Ma
rijonos Gedminų 30 metu 
vedybinio gyvenimo sukak
tuves, M. Kunitienė ir O.[gyvenimas įneša jnūsų tar- priemonės. 
Milukienė surengė puotą pa .................. ' ’
rapijinėje svetainėje, liepos 
mėn. 3 d. Svečių buvo su- 
virš 100. Dovanų sukaktu
vininkams buvo suteikta 
draugijų vardu, giminių, 
draugu, pažįstamų ir visą 
svečių vardu.

Vakaro vedėja O. Kuni- 
tienė, kuri puotos metu per
statė sekančius kalbėtojus: 
vietinį kleboną kun. J. Si
monaitį ; p. Pupalį, brolį p. 
Gedminienės ir vieną iš bro- 
taičių, Grincienė, L. Pa
driek, Gaina, skuoda, Kalei- 
ninka, Pociūną, Biekšienė, 
Bernotienė, Mockevičienė-, 
V. Norbutaitė, M. Tumienė 
ir Joną Gedminą, celebran
tų sūnų.

Prie rengimo puotos kaip 
gaspadinės daug prisidėjo 
Paulikienė, Kačiomenė ir 
Vaitulionienė.

PP. Petrą ir Marijoną 
Gedminus sujungė A. A. ku
nigas B. Žindžius, buvęs Šv. 
Petro ir Povyfo parapijos 
klebonas. P-nas Gedminas 
kilęs iš Šiaulėnų miestot at
vyko į Ameriką apie 1898 
m. ir priklauso prie sekan
čių vietinių draugiją: Šv. 
Petro ir Povilo, Šv. Juoza
po, Piliečių Klubo, ir SLR- 
KA. 66-tos kuopos.

duo jūrėse.

' skonio jausmą ir žengiam nių, gražesnių ir tobulesnių 
Iprie visuotinos tobulybės, dailės tvarinių.
'prie visuotinos grožės. Bet' Galų gale tas troškinąs 
tokios grožės šiame pasauly- gražesnės grožės privedė 

Mūsų ieškojimas . žmogų prie estetiško išsirei- 
j grožės yra gamtos akstinas škimo. Tik tada grožė ir 1-ortn -ino r>T>namzlvTr>'>c zlml" vvAe.4«4->vvw^4z.

i

Niekas tikrai nori surasti ir. suprasti. • - . . - ■__• ' Visi daile Iritain sunran- lr kartu 30s P^Parodymas,
-r 7 i + • - --i P j kad tikrai vra toki gnozė,galima, ta, kitaip ia aiškina. Kad', • ys 1 ’ - ‘ - - kuri mus pilnai patenkintų,

‘jei ją surastumėm, bet sy
kiu gamta ir pasako,- kad

ĮSIGYK sau namus
a . .

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di- 
delią, mažą, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vą sąlygą. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKĖ- 
JTMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

F J

r

Telephone’ Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

I

-toms vietoms. ' Todėl šie 
šventi daiktai padidėjo savo 
vertėje ir tapo godojami.

Išpiaustinėjimai ir pieši
mai paukščių ir gyvulių pa
daugėjo. Pasekmės buvo ši
tokios : primityvus žmogus 
susilaukė paveiksluotą atsto 
vavima tikvbos, tai vra ti- 
kybą išreikšta paveikslais. 
Žmogiški ir dvasiški pavv- 
dalai buvo išdrožti iš me
džio, akmens ir metalo. Vė
liaus simboliški, tikybiniai 
atvaizdavimai kilo: tokie, 

j kaip tai, kryžiai, plaktukai, 

lai, ugnies ir žalčių. Todėl, 
sprendžiant iš visų tų daik
tų, drąsiai galima sakyti, 
kad dvasiška ir materiališ
ka tikybos gale buvo didžiai 
ir tiesioginiai įtekminga dai 
Įėję. Čia lošė svarbią rolę 
jausmai. Pradžioje daile 
nuo ritualo nebuvo galima 
atskirti, nes dailės gilume, 
kaipo jos veikiančioji jėga 
ir kartu jos šaltinis atsirado 
ne noras gamtą pamėgdžio
ti arba ją patobulinti, bet, 
kad atsiradusį troškimą iš
reikšti tvėrimu, perstatymu 
arba papuošimu daiktu.

Ir ištikrąjų per pažinimą 
gražių daiktų, ją tvėrimą, 
žmogus užkliudė grdžio jau
smą ir jautrumą, kuris ver
žte veržėsi laukan save iš
reikšti. v

Pasekmė šio išsireiškimo 
buvo dailė ir jos garbin 
mas. Kada žmogus ką suži
nojo jautė arba mėgino pa
tenkinti savo nepatenkintus 
troškimus, kurie kaip nors 
nesurado ūmaus išsiveržimo 
praktiškame veikime, jis 
tuojas mėgino juos realizuo
ti dailės pavidale.

Kadangi šis realizavimas 
labai brangiai žmogui atsė
jo, tai jisai pradėjo dailę ir 
jos išdavas branginti ir gar
binti.

Dailė buvo lyg atvaizdas 
žmoguje to jo vidujinio ir 
didžiai jautringo regėjimo, 
kuris buvo jam suteiktas 
išvvstvti laipsniškai ir jį 
tinkamai pagaminti, kada 
žmogus buvo laisvas nuo 
kaikurių praktišką gyveni
mo reakciją.

Tai buvo tie laikai, kada 
žmogus nevartojo kalbą 
taip, kaip mes dabar, kad 
vartojame. Jisai susišnekė
davo su savo -draugais, įvai-

dailė pasistūmėjo gerokai 
pirmyn. Žmogus, būdamas 
kartu ir socialus sutvėrimas, 
pavartojo sau ir kitų nau
dai. Jisai pradėjo braižyti 

i paveikslus laukiniu gyvulių, 
rodinėti, aiškinti juos savo 
draugams ir saviesiems, kad 
šie pažinę tuos gĄ’Vulius, 
galėtu juos paskui medžiok
lėje. jam padėti nudurti ir [ pusmėnuliai, saulės paveiks- 
pagelbėti parvežti mėsos šei- ' m
mynai. Primityvus žmogus 
patėmijęs įvairias žemės 
spalvas, nes jos jo akį pa

braukė, jis jas pradėjo rin- 
kinėti ir džiaugtis jų gražu
mu.

Jisai sugalvojo būdą, kaip 
me. ! geriau įtikti ir pavilioti sau

Tad mums žmogiškas jau-1 meilužę. Jisai pradėjo savo

skirtini Prie šios ^rož6s eiti

mainytis. Visos gyvybės pa
saulyje atsiranda, gimsta, 
auga, sensta ir miršta.

Tain pat dedasi ir su neJ 
organišku pasauliu. Gamta, 
tik atvykusią būtybę, gyvą, 
ar negyvą, meiliai pasveiki
na, priima ir laiko savo 
priežiūroje, duoda tam dai
ktui vietą jos karalystėje, 
tobulina, bendrina su kitais 
daiktais ir palaikius trum
pą laiką prašalina, kad su
teiktu jo vietą kitam, ir taip 
bepaliovos.

Mes visi esame šio gamtos 
dėsnio vykdytojai. Ir kito
kie negalime būti. Turime 
gyvuoti, augti, skirti sau gy
venimo kelią ir stumtis pir
myn. Mūsų yra toks liki
mas, kad nuo mažų dienų 
jau esame gamtos raginami, 
pratinami ir mokinami rin
ktis sau gerą ar blogą. Šia- 

!mc rinkimo darbe turime 
vartoti savo protą, gabumus

i
P. M. Gedminienė, kilus 

iš Suvalkijos krašto, Seinų 
miesto, atvažiavo į Ameriką 
1902 m. Ji yra darbšti ir se
na veikėja visuose parapi
jos rengimuose ir priklauso 
prie: Šv. Rožančiaus dr., A- 
paštalystės Maldos, Amžino 
Rožančiaus, ir yra direktorė 
Lietuviu Laisvės Bendrovės.

Reikia pažymėti, kad per 
visą savo vedybinį gvenimą 
pp. P. ir M. Gedminai gy
veno Elizabeth’e. Iš jų šei
mos tik vienas sūnus gyvas, 
Jonas; kiti trys, Juozas, Sta 
nislovas ir Antanas mirė.

Solenizantams sulaukus 30 
metų vedybinio gyvenimo ir valią. Todėl protą ir valią 
sukaktuvių linkėtina daug, priprantam vartoti nuo jau- 
]laimės ir sveikatos tolimos- nYs^s \r tas veiksmas nule- 
niam gyvenimui Bažnyčios 
ir Tautos naudai.

mia ar į gerą ar į blogą, su
lyg mūsų noro, gamtos ir 
pavėldėjimo įtekmių.

M. Bet mes turime džiaugtis, 
----- ---- i kad visata, ypatingai mūsų 

Birželio 23 d., palaidotas pasaulis, turi savyje šiokius 
Šv. Kazimiero K. dr-jos se- £arpt°s dėsnius, 
kretorius J. Butkus. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmo
nių. T kapines važiavo apie tapti. Būdami įvairūs, kiek- 
40 automobilių. Suteik jam 
Viešpatie amžinybę.

, kaip tai at
mainą, įvairumą, ir pasto
vumą. Naudodamės tais dės
niais,’ mes galime visokiais

ĮParsamdau Automobilius Ves-Ė 
j tuvSms, Krikštynoms ir viso j• s

kiems pokyliams.

NOTARY 
PUBLIC

Telefonas:
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNTUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Įrengtos dvi koplyčios dno- 
mylimiems pASarvott do

va r. a L Nuliūdimo valandoj kreix> 
kitfis pas mus Patarnavimas yra 
nftlkrlr.tz.s Ir -.Ž pr:o;r.s-..-|

Pn 
dai r><?

■na

WASHINGTON DEPOT, 
CONN,

vienas kitaip pažystame, su
prantame ir pamylime gro
žę. dailę.

į Nėra tad nuostabu, kad 
būdami gamtos dėsnių vyk- 

’ dytojai, bendrai visi mylime 
i įvairumą, ir pastovumą, 
į bet atskirai, kaipo individai 
'skiriamės tų dėsnių suprati- 
■ me ir vykdyme.

Abelnai visi mylime gro
žę ir dailę, bet konkrečioje

DIDELĖ AUDRA '
Liepos 3 į 4 dd. šioje ko 

lonijoje kilo didelė audra, 
kuri pridarė labai daug nuo formoje dailė ir grožė mUms 
stolių. Labai daug medžių neilgai vienoda.
išlaužė ir aplaužė. Be to, tai Bendra grožė ar tai spal- 
naktį buvo nemažai-ir ^(±5^

• jšto vaizdo, mus visus vieny-
Nepaprastai smarkus šū- ja ir taikosi prie kiekvieno 

vis buvo girdėt už kelių my
lių. Sujudino visus gyven-Į 
tojus. Pasirodė, kad nežino
mas piktadarys dinamitu iš
sprogdino geležinį tiltą. Ži
noma, tai ne vaikų darbas.

Vietinis plumberis pasa
koja, kad Warren, Conn. jis J 
taisęs dūdas ir turėjęs is-J 
kasti žemę apie 4 pėdų gilu
mo. Tai kiek pakasęs rado 
žemę sušalusią. Vadinasi nei Į 
karščiai dAr neatšildė išša
lusios žemės. Pereitą žiemą į 
čia buyo nepaprastai šaltą. 
Vietomis buvo 32 laipsniai 
žemiau zero.

laipsniškai. Reikia grožio 
palinkimą ir skonio jausmą 
tobulinti, ir didinti, jautres
niu daryti, kad pajustu- 
mėm, ir geriau, giliau pasi- 
gerėtumėin, pasidžiaugtu- 
mėm tobulesnia grože.. Tad 
jei gamta mus moko grožės 
laipsniškai ieškoti, įvertinti 
ir laimėti, tai ji kartu nori 
mums pasakyti, kad kur 
nors yra visata grožė, visa
me savo pilnume ir gražu-

i

smas sakyte sako, kad, jei 
gamta mus vylioja nuo vie
no grožio prie kito dar gra 
žesnio, tai galų gale mes ga
lime prieiti, nors ištolo, prie 
tokios grožės, kuli visas ki
tas nugali, pralenkia ir nei 
suviena negali susilyginti. 
Bet yra kaitii ir šaltinis vi
sų kitų grožių, be kurių vi
sos kitos negalėjo būti ir ne
būtų. ■ 
lastiška filozofija šią visuo
tiną grožę randa 
kuris tikrai yra 
tobulybė, galybė, 
meilė ir visuotina grožė. To
dėl, kad ir per visus amžius 
visi sutvėrimai mylintieji 
grožę, žiūrėdavo į šią visuoti 
na grožę — į Dievą, juomi 
niekados neatsidžiaugtu, ją 
niekados neišsemtų. Todėl 
pasauliška grožė yra tik še
šėlis ir simbolis tos visuoti
nos grožės — Dievo. Bet da
bar nulipkime nuo šio aukš
to filozofiško grožės mąsty
mo, abelno žiūrėjimo, supra
timo ir eikime arčiau prie 
konkretaus jos pažinimo.

Pažiūrėkime, ką dailės 
mokslas mums sako apie 
grožę ir jos konkrečiai at
siektos. įvykintos formos — 
dailę. Ką mokslas sako, iš 
kur kilo dailė? Jisai sako, 
kad dailė pirmą pirmiau
siai buvo praktiško pobū
džio, tai yra pirmieji žmo
nės dailę taikė ir naudojo 
savo kasdieninio gyvenimo 
reikalams. Mokslininkai sa
ko, kad žmogus turi savyje 
prigimtinį jausmą ir palin
kimą prie grožės ir dailės. 
Žmogus . čiupinėdamas ir 
vartodamas visokius daik
tus, pradėjo per jų dažrfą 
čiupinėjimą, ir naudojimą, 
pamvlėti juos, ir prie jų 
prisirišti, džiaugtis, didžiuo
tis jais, rodinėti juos savo 
kaimynams ‘ir kitiems.

Kad kiti jo daiktus ir į- 
rankius nepasisavintų, jisai 
pradėjo įpiaudinėti ir įdro- 
žineti įvairius sau supranta
mus ženklus. Ir tie droži-, 
niai bei įpiaustymai ant į- 
rankių, vis kas-kas gražesni 
ir tobulesni darėsi. Vienu 
žodžiu, tie drožiniai ir sa-- 
vasties ženklai, pradėjo tu
rėti socialinį ir moralinį po
būdį arba žymę.

Tad matome, kad tų laiką 
dailė atsirado praktišku rei-

Scho-

Dievuje, 
visuotina 
visuotina

v*

iš mūsn atskirai, nes nevie
nodas žmonių būdas, išauk
lėjimas ir patyrimas.

Tad nusotabi yra grožė, 
lyg suprantanti, lyg žinanti 
ką kiekvienas malime ir ieš
kome. Mus visus ji patenki
na., mums pataikauja.

Grožė, tad stojas gamtos 
įrankiu mus įvairinti, ben
drinti ir pastoviais daryti. I kalingu būdu ir stojosi kas- 
Šiuo atžvilgiu esame pašto- dieninis jų reikalavimas, 
vūs, ką mylimi ir laikome,Į Jau čia aišlui, kad žmogaus 
p ką atmetame, nustumiame patraukimas prie grožės yra 
[arba dar neįgavome, tuojaus įgimtas. Todėl šis grožės 
ieškome; šiuo atveju esamo jausmas, pavartotas naudin- 
įvairūs, mainantys ir nepa- giems dalykams, sutvėrė 

j stovūs. Taip darydami mes dailę. 
I gyvuojame, * mokin a m ė s, 
i krauname grožio turtus, la- Į smo įgavo 
Ivinamės ir tobuliname savo

Žmogus perimtas šio jau-
savyje nerimastį, 

es pradėjo ieškoti įvaires-

kūną tepti žemės dažais ir 
pasirodyti savo mylimajai, 
kad ji geriau jįjį pamiltą, ir 
žinoma pasekmės buvo ste
bėtinos. Toliaus jisai galvo
jo, kaip galima geriau ne
geistiną žmogų arba savo 
priešu atsikratyti. Jam 
taipjau puolė į galvą mintis, 
kad raudona spalva, tai pa
naši į kraują, o geltoną į 
ugnį, todėl jisai tuojaus 
stvėrėsi save dažyti, kad at
rodytu baisus, kad bijotą jo 
karėje priešas. Ir čia žino
ma pasekmės buvo geriau
sios.

Žmogus, taipgi, būdamas 
jausmą gyvūnas, jautė dve
jopai: maloniai ar nemalo
niai. Jei mąloąiąi, tai jis tą 
daiktą, kuris jam malonu į- 
spūdį darė, palaikė ir tobu
lino jo išvaizdą ir gražumą. 
Žinoma tas jam kartu dar 
jautresniu padarė jo jaus
mą. Taip darydamas žmo
gus save išsireiškė estetiškai 
ir suteikė daiktui savo pro
tą, telentą. jausmų ir grožio 
žymės, todėliai jam daik
tas tapo malonesnis, bran
gesnis, įvairesnis ir gražes
nis.

Gyvuose ir negyvuose su
tvėrimuose matome gamtos 
antspaudas arba dėsnius, 
kaip tai: lygsvarą, ritmą ir 
laipsniškumą arba proporci
ją. Gamta tuos dėsnius žmo
gui irgi davė.

Jeigu, tuo laiku, kuris 
nors žmogus padarydavo i 
kokį nors dalyką, kiti tai ‘ 
pamatę, stengdavosi pada
ryti dar gražiau, geriau, kad 
tik tuo būdu galėtų pralenk
ti savo draugus. Tokiu būdu 
pradėjo reikštis žmonių len- 
ktvniavimas.

Lenktyniavimas vedė žmo
nes prie tobulybės ir geres
nio grožės sutvėrimo. Šie 
tad gamtos dėsniai žmogui, 
ieškant dailės tobulybės, 
kartu ir vienijo jį su k'itais 
žmonėmis ir kartu jį skyrė 
nuo kitų.

Nežinant, kad primityvio 
žmogaus jausmai buvo dar 
siaurus, šiurkštūs, neišlavin
ti ir aprubežiuoti nežiūrint 
to, kad tais laikais dailė bu
vo menka, jos. išvaizda, for
mos buvo neturtinga ir ne
išdirbta, vienok esminiuose 
motyvuose, siekiuose ji vie
nijasi ir liejasi išvien su vi
sų laiku daile. Pavyzdžiui: 
tikyba, kuri tada buvo labai 
įtekminga dailėje. Daiktai, 
kurie buvo paaukuoti įvai
rioms šventykloms, buvo pa
dirbti įpatingu būdu; daug 
triūso ir laiko padėta dėl jų. 
Tam tikslui brangi medžia
ga buvo panaudota ir dides
nis riipeetingumas. meistriš-4 
kūmas buvo parodytas, kad) 
tik būtų tinkami toms šven-

I

i

i

riais mostelėjimais, šokinė
jimais, krutėjimais ir pa-, 
veiksluotais ženklais, perda
vimu protinių žinių.

Todėl kaipo pasekmė to 
viso, kilo atstovaujanti arba 
simboliška dailė. Gali būti, 
kad kaikuŲuose atvejuose į- 
kvėpimas tverti grožę žmo
gaus mintis pakreipė link 
atstovavimo. Daiktas pana
šus kitam daiktui, įkvėpė 
žmogui sutverti tretį daly
ką, kuris šiek tiek skyrėsi 
nuo pirmųjų dviejų, bet per 
įvairius laikus šis daiktų 
panašumas ir žmogaus at
vaizdavimas jų skirtingume 
keitėsi iki to, kad galų gale 
žmogaus tvaryba dailėje ta- 

!po tik simbolis arba tolimų 
daiktų panašumu.

Praturtėję žmonės pano
ro rėdytis įvairiau, skirtin- 
giau, kad tuomi save atsky
rus nuo paprastą žmonių ir 
kartu pasirodžius geres
niais, gabesniais, įtekminge- 
sniais ir turtingesniais.

Todėl asmeniškas savęs 
pagražinimas arba oma- 
mentavimas buvo pavaduo
tas, kaipo būdas save kelti 
į galę ir puikybę. Dėlto šis 
turtuolių apsireiškimas save 
gražintis ir skirtis nuo kitų 
nebuvo estetinis, bet mate
rialinis, socialinis ir mora
linis būdas save išgarsinti, 
padaryti įtekmingais ir ga- 

: lingais. Todėl Šią turtuolių 
t savastis: įrankiai, indai, 
i kardai, aprėdalai buvo pa- 
■ grąžinti šeimyniniais arba 
giminės ženklais, ypatingais 
paįvairinimais; net ir pini
gai buvo, kaipo savastis, 
tam tikros vertės ir pagar
bos reiškiniai.

Nors pradžioje dar nebu
vo pinigu, bet jų vietą užim
davo įvairūs pagrąžinti dai
ktai: peiliai, valtys, įvairūs 
audeklais ir drabužiai. Re
tenybė ir meisteriškumas 
padidino ju vertę.

Dailės kilmę šiek-tiek pa
lytėjus galime jau eiti prie 
užbaigos. Dailė kaipo socia
lus veiksmas padarė labai 
didelę įtekmę žmogaus pro
te ir skonyje. Per jausmą 
ir išreiškimą žmogus pada
rė gan geroką pažangą este
tiškame jos supratime ir į- 
vertinime. Jisai pasekmin
gai dailę panaudojo susiži
nojime. susinešime ir perda
vime žinių kitiems.

Dailė tada žmogui buvo 
didžiai reikalinga. Be dailės 

i nebūtu buvę pažangos, nes 
palinkimas link dailės buvo 
žmoguje vienas iš žymiausių 
būdų save išreikšti save pa
siskelbti ir savo talentus ir 
ypatybes parodyti.

Žmogus per dailę galėjo 
(kokiu nors būdu savo pra
kilnias mintis, idealus, su- 
į manymus ir tikslus kuopui- 
kiausiai realizuoti.

Dailė buvo galinga jėga 
žmoeuje. per kurią žmogus 
vis žengė ir žengė artyn ir 

'artyn prie tobuliosios gro
žės.

Šis troškimas, atsiekti gar 
bingesnių tikslų, buvo tai 

• stumiamoji žmoguje jėga,— 
kuri vis jį nuolatos stūmė 
ieškoti, krutėti ir veikti bei 
tverti, todėl ant kiek žmo- 

' gus buvo ką nors žymaus 
[prakilnaus ir savotiško su
tvėręs, jisai ant tiek buvo 

Ipastovus ir taupus; bet kiek 
'jisai dar galėjo sutverti, su- 
[ rasti ir atsiekti naujų, tobu
lesnių dalykų, įvairesniais

i miud-i 
J VU8,

lTa ■ _
skelbiasi -pritaiko^ žmogų

prie gyvenimo kovos.
J. F. Tamošaitis
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PILNŲJŲ BLAIVININKU 
’ KUOPOMS

i

v

visoms 
kad šj 

metinis

Šiuomi pranešu 
kuopų valdyboms, 
metą Blaivininkų 
Seimas įvyks rugpiučio 26 
d., Cambridge, Mass. Todėl 
būtų labai, gražu, kad visų 
kuopų valdybos Centrui pa- 
sis'kubintų, prisiųsti savo 
kuopų raportus, tai yra: na- Į 
rią skaitlinę — naujų narių 
ir senų ir kiek viso. Prie to 
malonėsite prisiųsti po 25 
centus nuo nario, kaipo me- [ 
tinę duoklę.

Nelaukite paskutinių dfe- [ 
nų, siųskitez dabar. Čekius 
arba Money Order išrašyki- j 
te sekančiai:

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

V. J. B1avdckas\ 
P. B. S. Sekretorius, t

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro-

nių udiyKų, Įvairesniais 
,is, jisai buvo jiepasto 

veiklus, stebuklingas, 
aktyvumo pilnas, 

nepaliaunanti gamtos


