
Katalikas, kurs neremia katalikiškus 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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KAINA 5 CENTAI

Kun. Cox Paskirtas 
Asessorium

J. V. SIUNČIA KABO 
LAIVUS Į KINIJĄ

Pittsburgh — Rugp. 4 d. 
Mayoras vVilliam M. Mc- 
Nair paskyrė Kun. James 
R. Cox, asessorium. Kun. 
Cox gaus 375 dolerius į 
mėnesį algos.

Ktln. Cox yra pagarsė
jęs savo labdarybės dar
bais bedarbių tarpe. Jis 
šį jytą grįžo iš Europos, 
kur jis lankėsi Lourde ir 
Romoje pas Šv. Tėvą.

AREŠTAVO PAŠALP-
. gavi

BROOKLYN, N. Y. Rug
piūčio 4 d. policija arešta
vo Pasąuale Mucciolio už 
ėmimą pašalpos iš miesto. 
Mucciolio esąs savininku 
50 akerių ūkės New Jersey 
valstybėje ir joje laikąs 
septynius arklius. Jis tu
rįs devynis vaikus ir ne
teisingai išgavęs iš miesto 
1,359 dolerius pašalpos.

LDS. CENTRO VALDY
BOS 

nepaprastas susirinkimas 
įvyksta šiandien, rugp. 7 
d., 7 vai. vakare, “Darbi- 
bininko”. redakcijos kam
bary.

$250,000 GAISRAS 
Vienas Gaisrininkas už

simušė

MERIDEN, CONN., — 
Rugp. 5 d. gaisras per pen
kias valandas sunaikino 
Lyon & Biilard firmos an
glių ir lentų sandelius. 
Nuostolių padaryta apie 
250,000 dolerių.

Alexandras Niezgorski, 
30 metų amžiaus, lipda
mas kopėčiomis gesinti 
gretimų namų stogą, krito 
ir užsimušė, palikdamas 
aštuonis vaikus.

AREŠTAVO NEPAPRAS-

Washington — Rugp. 3 
d., Laivyno departamentas 
gavo žinių, kad admirolas 
Frank B. Upham davė į- 
sakymą Jungtinių Valsty
bių karo laivai ‘Sacramen- 
to’ plaukti i Foochow, Ki
nijos uostą, kad suteikti 
apsaugą Amerikos pilie
čiams, ten gyvenantiems, 
jei Kinijos komunistams 
pasisektų tą miestą užim
ti.

Anglija ir Japonija taip
gi siunčia karo laivus į tą 
uostą. Kinijos valdžia tvi
rtina, kad pavojaus nėra.

HITLERIS SUMINKŠTĖ
JO

Sveikiname L. Vyčių Seimą
NEPASITIKĖJIMAS VO- PRANAŠAUJA GERES- 

KIETUAI PADIDINO
NEDARBĄ

NIUS LAIKUS INŽINIE- 
RLAMS

Šiandien, New Yorke, Aušros Vartų lietuvių pa
rapijoj prasideda L. Vyčių 22 Seimas.

“Darbininkas” Seimo dalyvius nuoširdžiai sveiki
na ir linki Dievo palaimos.

Į

GYVENTOJAI SUSIRŪ
PINĘ SAUSRA

X

Lukšių apylinkės gyven
tojai buvo susirūpinę sau
sra. Pradėjo trūkti van
dens ir kaime ir miestely
je. Tačiau 6, 7 liepos gero- | 
kai palijus žemė atmirko. 
Manoma, kad javai pasi
taisysią. Apylinkės ūki
ninkai baigia šienauti, šie
no ir dobilų derlius šiemet 
dvigubai menkesnis.

TĄ VAGĮ
NEW YORK — Rugp. 5 

d. policija areštavo Gar- 
field Johson, 49 metų neg
rą, kuris kaltinamas tuo
mi, kad jis Centrai Parke 
miegantiems žmo n ė m s 
perplaudavęs batų šniūre
lius ir pavogdavęs batus. 
Policija rado pas Johnson 
maišą su keturiomis poro
mis batų, kurių šniūreliai 
buvo perplauti.

LONDON, Rugp. 5 d. — 
Vokietijos kancleris Hit- 
ler vakar pareiškė vieno 
Londono laikraščio atsto
vui, kad jei tas nuo Vokie
tijos priklausytų, tai Eu
ropoje karo nebus. Jis pa
reiškė. kad Vokietijoje 95 
nuošimčiai valdininkų da
lyvavo pasauliniame kare 
ir jie puikiausiai supranta 
karo baisenybes ir, kad 
karas niekam gero neduo
da.

Vokietijai esą svarbu pa
laikyti jos dabartinius ru- 
bežius ir vokiečiai neka
riausią, nebent, tik jei 
jiems reikėtų gintis nuo 
užpuolimo, sako Hitleris.

SPAUDOS “LAISVĖ” 
LIETUVOJE

MĄNCHESTER, AN
GLIJA — Rugp. 3 d., An
glijos fabrikantai išklausę 
Sir George Holden rapor
to iš derybų su vokiečiais 
dėl skolų už produktų lik
vidavimą nutarė daugiau 
produktų nesiųsti Vokieti
jon kreditan. Kadangi Vo
kietija į metus pirkdavo 
bovelninės medžiagos už 
12,500,000 dolerių, tai ne
tekus tos rinkos, dirbtu
ves nutarta laikinai užda
ryti. Apie 10,000 Anglijos 
verpėjų neteks darbo ir;

Į

l

dar apie 50,000 darbininkų 
bus paliesti, jei nebus su
rastas būdas tą rinką ati- 
darvti.•*

Vokietijos dirbtuvės ne-*
beturi medžiagos, bet An
glija jiems negalinti dau
giau duoti, nes ir dabar 
Vokietijos dūlUv-js jiems 
esą skolingos 2, 500,000 
dolerių.

atei-• mzi-

sun-

NEW YORK, — Rugp>. 
4 d. Collins P. Bliss, New 
Yorko Universiteto inži- 
nierijos fakulteto rekto
rius, savo metiniame ra
porte numato laike 
nančių penkių metų 
nierių stoką.

Anot jo, depresija
kiai palietė inžinierius, 
bet industrijai pradėjus 
smarkiai veikti, daugelis 
inžinierių grįžta darban. 
Prie valdžios viešųjų dar
bų daugelis inžinierių gau
na darbus.

Daug naujų išradimų dėl 
ekonominės krizes nebuvo 
eksplotuojama, 
kams gerėjant, 
riams atsiranda
giau darbo ir greit visi in
žinieriai bus užimti.

Kadangi ima kelis me
tus paruošti vyrus šiai 
profesijai, rektorius mano, 
kad daugiau jaunikaičių 
dabar turėtų pradėti ruoš
tis šiai profesijai.

»

bet lai- 
inžinie- 

vis dau-

Pakeitimai
0

J. V. ĮSTAIGA STATYS 
FABRIKĄ RUSIJOJE

KOMISARAI VARGINA
MI SUNKIŲ PROBLEMŲ

Rytų Locarno Gali Iškelti 
Lietuvių-Lenkų Problemą

TALINAS — Estų užsie- galės būti svarstomas 
nių reikalų ministeris Sel- konkretus sutarties pro- 
jama liepos 18 d. suteikė jektas. Vokietija savo su- 
spaudos atstovams pasi- tikimo su paktu dar ne
kalbėjimą rytų Locarno pareiškė. Ir Lenkijos nu- 
klausimu. Seljama pareis- sistatymas dar ne visai ai- 
kė: “Apie rytų Locarno Skus.
paktą kalbama jau eile 
metų, tačiau iki šiol nebu
vo galima suteikti tam 
planui realaus .turinio. Tik 
šios vasaros pradžioje pa
ktas pradėjo įgyti praktiš
ką formą Sovietų Rusijos 
ir Prancūzijos diplomati
jos bendradarbiavimo dė
ka. Pabaltijo valstybės 
bus toje paktų sistemoje 
vienas elementas, o kiti 
bus — Sovietų Rusija, 
Lenkija, Vokietija, Čekos
lovakija ir Prancūzija. 
Rytų paktas visų pirma 
garantuotų Pabaltijo vals
tybių nepriklausomy b ę. 
Be to, abipusiškumo prin
cipu jis patikrintų dabar
tinės Sovietų Rusijos, Len
kijos ir Vokietijos sienas. 
Prancūzija garantuotų ry
tų Locarno, o Sovietų Ru
sija pasižadėtų garantuo
ti vakarų Locarno”.

Toliau Seljama pareiškė: 
“Yra dar daug įvairių 
nuomonių skirtumų. Jos 
turi būti nugalėtos, ko)

Ryšium su rytų Locar
no, gali naujai iškilti ir 
lenkų lietuvių santykių 

problema, 
kadangi abi valstybės nu
matomos, kaipo to pakto 
dalyvės. Kas liečia Estiją, 
reikia pareikšti, kad Esti
jos užsienių politika visuo
met domėjosi bendromis 
taikos patikrinimo sutar
timis, lygiai kaip ir regi- 
jonaliais paktais. Tai įro
do gausūs tarptautiniai 
paktai ir sutartys, kuriuos 
Estija jau pasirašė. Esti
jos nusistatymas rytų Lo
carno reikalu bus pareikš
tas, kaip tik bus išaiškin
ti kai kurie aktualūs klau
simai ir prasidės derybos 
dėl konkretaus pakto pro
jekto”.

paklaustas ar ir Suomi
ja bus įtraukta į rytų pak
tą, Seljama atsakė, kad 
apie Pabaltijo valstybes 
iki šiol buvo kalbama tik 
bendrai be tikslesnių pre
cizijų.

“Eltos” Dir. E. Turauskas jis paleidžiamas 
skiriamas atstovu į Prahą, 
J. Aukštuolis-—* į Argen
tiną, T. Daukantas išeina

į pensiją.
KAUNAS — Lietuvos į- 

galiotas minist. Čekoslo
vakijoje, p. J. Aukštuolis, 
nuo rugsėjo 1 d. skiriamas 
Lietuvos įgaliotu ministe- 
riu ir nepaprastu pasiun
tiniu Argentinoje. Argen
tinos vyriausybės sutiki
mas .gautas. P. J. Aukš
tuolis nuo rugpiūčio 1 d. 
gauna vieną mėnesį atos
togų, kurias žada praleis
ti Lietuvoje.

Lietuvos charge d’affai- 
res Argentinoje, ats. gene
rolą^ T. Daukantas, nuo 
gruodžio 1 d. išeina į pen
siją, kaipo ištarnavęs apie 
27 metus. Nuo rugsėjo 1 d.

Nubaustas Katalikų Dien
raštis “Rytas”

Pereitą mėnesį, 9 d., ka
talikų dienraštis “Rytas” 
įdėjo straipsneli apie tau
tininkų jaunalietuvių su
važiavimą Kaune. Štai jis:

“JSO Sporto šventė
“Šiomis dienomis Kau

ne vyko jaunalietuvių spo
rto org-jos šventė. Į Kau
ną suvažiavo keli tūkstan
čiai uniformuotų sporti
ninkų ir sportininkių. 
Sporto šventėj dalyvavo 
jaunalietuviai raitė 1 i a i 
motociklistai, lengvatletai 
ir kiti.

“Šeštadienį arti 4000 
jaunalietuvių sportininkų 
nuėjo pasveikinti p. Resp. 
Prezidentą. Po pietų įvyko 
sporto šventė, kurioj daly
vavo ir kalbą pasakė ir p. 
Resp. Prezidentas.

“Per šią šventę daugelis 
jaunalietuvių pasi rodė 
naujoj savo org-jos uni
formoj: juodos kelnės, ža
li marškiniai su antpečiais 
ir dirželiu per petį, žaliai 
— juodai dryža kepurė sų 
kutu, primenanti avijato- 
rių pilotą. Sveikinamasi 
pakeliant ranką. Viskas 
labai primena italų fašis
tus ir vokiečius smogi
kus.”

Straipsnelis nepatiko val
dančios partijos komen 
dantui (o gal ir pačiam i 
“tautos” vadui?). Komen- i lejiman. Na J ir Už ką?

nauską nubaudė 100 litų 
arba 7 parom arešto. To
kia tai spaudos laisvė Lie-: 
tuvoje.

SUKONFISKAVO “ŽE
MAIČIŲ PRIETELIŲ”

MASKVA — Rugp. 4 d. 
Sovietų vyriausybė pasi
rašė sutartį su viena Ame
rikos firma, kuri pasižada 
rusams pastatyti rašomų
jų mašinėlių fabriką. Pa
kol dirbtuvė pradės veikti, 
10,000 mašinėlių bus pa
siųsta iš Amerikos. Iki 
šiam laikui vokiečių fabri
kai pristatydavo visas ra
šomąsias mašinėles impor
tuojamas Rusijon.

Ž. Ū. ADMINISTRACIJA 
PIRKS MILIJONUS 

GALVIJŲ

WASHINGTON —Rugp.
4 d. — Žemės Ūkio admi- t
nistracija nutarė pirkti 
dar penkis milijonus gal
vijų ir nuo dviejų iki pen
kių milijonų avių ir ožių, 

j Nutarta tą daryti, kad iš
gelbėti ūkininkus, kurie y- 
ra nukentėję dėl sausros.

Galvijai bus skerdžiami 
ir mėsa dalinama labdary
bės įstaigoms.

dviem 
mėnesiams atostogų.

Lietuvos įgaliotu minis- 
teriu ir nepaprastu pa
siuntiniu Čekoslovakijoje 
nuo rugsėjo 1 d. skiriamas 
“Eltos” direktorius Ed. 
Turauskas. Čekoęlovakijo- 
jos Vyriausybės sutikimas 
Ed. Turausko paskyrimo 
jau gautas. *

ŽYDAI PRIEŠ HITLERĮ

NEW YORK — Rugp. 4 
d. Žydų darbo komisija, 
kuri atstovauja 600,000 
žydų Amerikos Darbo Fe
deracijoj, pasiuntė protes
tą sekretoriams Hull ir 
Morgenthau griežtai pro
testuodami prieš teikimą 
paskolos Vokietijai, ku
rios diktatorium yra Hit
leris.

SKERDYKLŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS 

PASIBAIGĖ

SovietųMASKVA
kongresas susirinkęs, sau* 
šio mėnesy, turės viena iš 
svarbiausių problemų iš* 
rišti tai kaip ir kur gauti 
pakankamai mėsos ir pie* 
no dėl 170 milijonų Rusi
jos gyventojų.

Komunistų partija jau* 
čia, kad grudų produkcija 
valstybiniuose ir privatine 
se ūkėse yra pakankama 

I ir dirbtuvės išdirba paken
čiama kiekį prekių, bet ū- 
kininkai atsisako auginti 
teliukus ir vėliau parduoti 

į valdžiai pusdykiai. Vieton 
to, ūkininkai skerdžia te
liukus ir galvijų kiekis vi
soje Rusijoje sumažėjo 
nuo 52,100,000 1930 metais 
iki 38,600,000 pereitais 
metais. Arklių, avių, ožkų 
ir kiaulių skaičius irgi y* 
ra žymiai sumažėjęs.

Žemės ūkio komisaras 
Chemov laužo sau galvą, 
norėdamas surasti būdą 
kaip priversti ūkininkus 
auginti daugiau galvijų.

i

GUBERNATORIUS VER
ČIA UŽBAIGTI STREIKĄ

MINNEAPOL1S — Rug
piūčio 5 d. gubernatorius 
Olson pareiškė, kad jei 
štreikuojanti sunkvežimių 
šoferiai ir darbdaviai iki 
vidurnakčio nesusitaikins 
ir nebaigs 20 dienų strei

ko, jis įsakys uždaryti 
miesto gatves visiems 
sunkvežimiams, išskiriant 
tuos, kurie vežios pieną, 
duoną, vaistus ir panašius 
būtinus reikmenis.

v •

MOTINOS MEILĖ

HUESCA^SPANIJA — 
Rugp. 4 d. apvirto auto
mobilis, kuriuo važiavo 
tėvai ir penki vaikai. Au
tomobilis užsidegė. Žmo
nės subėgę gelbėti rado, 
kad tėvus jie gali iągelbė- 
ti, bet vaikai, kurie sėdė
jo užpakalyje automobilio, 
turės žūti. Motina'tą suži
nojusi pareiškė: “Jei jie 
turi mirti, tai ir aš noriu 
mirti kartu” ir nesidavė 
iš degančio automobilio iš
traukti.

L. D. S. Seimas

Telšių komendanto nuta
rimu sukonfiskuotas “Že
maičių Prietelius” 27 Nr. 
Sukonfiskuotas už straips
nį “Ūkininkų išnaudoto
jai”.

Gi to laikraščio redakto
rius nubaustas 7 parom a- 
reštu. Redaktorius Berulis 

' liepos 7 d. pasodintas ka- į 

dantas už tą straipsnelį skaitytojai to straipsnio 
dienraščio “Ryto” atsako* j nematė, nes komendantas t 
mąjį redaktorių J. Laba-1 tą numerį sukonfiskavo. j

CHICAGO — Rugp. 5 d., 
galvijų prižiūrėtojai baigė 
12 dienų streiką ir šian
dien grįžo darban. Tarpi
ninkaujant generolui Joh
nson, darbdaviai sutiko į- 
vesti 48 valandų darbo sa- 
vsŲtę ir kitus ginčijamus 
punktus pavesti išspręsti 
teisėjui Philip E. Sullivan.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNĖ
v*

DAYTON, OHIO —Rug
piūčio 5 d. orlaivių lenkty
nėse krito ir užsimušė gar
si lakūnė, p-nia Frances 
H. Marselis.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Sei
mas skelbiamas, rugsėjo 24 ir 25 dd., š. m., šv. 
Roko lietuvių parapijoj, Montello, Mass.

Visos kuopos ir apskričiai prašoma išrinkti 
atstovus, pagaminti naudingų organizacijai su
manymų. Atstovų įgaliojimai turi būti pasirašy
ti Dvasios Vado ir kuopos ar apskričio valdybos 
narių.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos sa
vo sumanymus Seimui prisiųstų Centrui iš ank
sto, kad prieš Seimą galėtume paskelbti organe 
“Darbininke”.

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis / 
Pirmininkas

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka '
Iždininkas

D. Averka
Sekretorius

A. F. Kneižys
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GRABORIAI
Sport.

ŠIRDINGAS AČIŪ

PETRAS MIKULSKIS
«

Rengėjai. 1/

Arentas An-ATSIŠAUKITE

JAGENTAI
Rap

Rengėjai.
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VYČIAI NUVEIKĖ 
LAWRENCĄ

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

metus buvo kompani- 
So. Boston Suppty 

jereitą savaitę įsigijo

PAGERBĖ BROLĮ 
RAPHAEL

18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

Visi linksmai praleido 
laiką.

Toasmasterįu buvo ad
vokatas Juozas Cunys.

Kiekvienas, kas akyliai 
mato- ir tvirtai pasirįžta — 
nejučiomis išauga genijų.

Bulvėj

So. Bostono lietuviams 
gerai žinomas Petras Mi- 

: Jculskis, kuris per aštuo- 
I ni;

jonu
Co.,

BLAIVININKŲ PIKNI
KAS

VAŽIUOKIME Į VYČIŲ 
PIKNIKĄ

JUOZAS M. DILIS
laikrodininkas

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

366 W. Broadway

80. BOSTON, MASS.

IŠSIRENOAVOJA

Per aštuonius metus buvęs 
partneriu

South Boston Supply Co 
atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO. 
1148 Columbus Avė.

Prienais ROXBURY CROSS ING

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visų lietuvių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą.

PARSIDUODA
GERA FARMA

PIGIAI. Su visais gyvuliais, ir ti
ldo Įrankiais. Yra 50 akerių ge
ros žemės. 20 mailių nuo Bostono. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės as
meniškai arba per laiškus į

“Darbininko” Administraciją
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Profesionalai. Mnlerlaf. pruMata- 
kai. kurie itetbiasi “Darbiu inkš," 
ral verti skaitytoją paramas.

Visi carglnkit^ ■Darblnlnka.~

tų Ordeno skirti skelbti 
misijas, išvažiavo į savo 
nuolatines gyvenimo vie
tas.

Nuolatinis Tėvo Mešlio

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.

■f % 
f?

Ofisas Naujoje Vietoje
308 W. Broadvay, 

Ant antrų lubų '' > 
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iklš 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.'Ofi-i 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo| 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir Ž-Ray I

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. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutartį)

liepos 29 šoko, dainavo ir žaidė.
Į Pažymėtina, kad Blaivi

i Tel. Porter 3789

Į JOHN REPSHIS, M. D. |
-k. (REP8Y8) 

Lietuvis Gydytojas
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 |

278 Harvard Street,
j kamp. Inman arti Centcal Sq,| 

Cambridge, Masa.
.iii.k «> i»if ..num .1 (.„g]

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

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

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

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Grady,327IX£.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Mtadlenlals 10—12 ry
ta, 2-A 7—8 vakare; askaMtta 
mals 10—12 tiktai.

5 didelių kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną: So. Boston 

“Dar- 2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

vyčiais ir vytėmis.
Rap.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 
’Funeral Home ir Res.
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

IMCMMStUa

[VIETINES ZINIOSjĮ
••"■■■•'‘•••T

Vyčiai Laimėjo 
Čampionatą

Rug. 2 d. Columbus Sta- būti apie 300. Tai sveikin- 
dium, L. Vyčiai žaidė su j 
Curtis Club tymu iš Back 
Bay už Hub Lygos antros 
dalies čampionatą. Aišku, 
kad žaidimas buvo nepa
prastai gyvas ir įtemptas. 
Žmonių buvo susirinkę ke
li tūkstančiai, jų tarpe ne
mažai ir lietuvių. Lietuviai 
puikiai žaidė. Metiku bu
vo LauČka, gaudytoju 
Kundrotas, kurie, kaip vi
suomet savo vietose gerai 
pasirodė. “Lefty” Žiūro
nas padarė “home run”. 
Tymo manadžeris M. Mar
ksas irgi padarė keletą 
svarbių “hits”. Kiti žaidi- 
kai ir gi neprasčiau pasi
rodė.

Žaidimas baigėsi rezul
tatu 8 to 7 Lietuvos Vy
čių naudai. Tuomi laimėji
mu Vyčiai gavo teisę daly
vauti taip vadinamose 
“play offs”, t .y. žaisti su 
laimėtojais kitos dalies 
čampionato. Toks žaidi
mas įvyks šį antradienį, 
Roslindale, su to paties 
vardo tyjnu.

< Visi lietuviai iš šio žaidi
mo grįžo linksmus dėl to
kio svarbaus laimėjimo. 
Už tai, valio Vyčių žaidi- 
kams!

Rugpiučio 5 d. į Bostoną 
buvo atvykę Lawrenco Šv. 
Pranciškaus liet, parapi
jos tymas ir žaidė su L. 
Vyčių 17-tos Algirdo kuo
pos tymu. Žaidimas įvyko 
didžiuliame Columbus Sta- 
diume, S. Bostone. Turi 
būti niekad tiek daug lie
tuvių nebuvo susirinkę ba- 
seball žaidimo žiūrėti kiek 
šį sykį susirinko. Galėjo

tinas reiškinys, kad lietu
viai pradeda įdomauti sa- ! 
vais sportininkais. Abel- 
nai publikos buvo virš 
1000.

Žaidime dalyvavo šie: 
Lawrenc’o tyme. J. Amšie- 

' jūs, Komičius, J. Savi
čius A. Medalinskas, Al. 
Stakeliunas, J. Taperaus- 
kas, J. Stakelinas, Jankau
skas, A. Skusevičius.

Vyčių tyme žaidė: Gri
gas, Zuronas, Navickas, 
Kazlauskas, J. Lukas, Mic
kevičius, Bobinas, Preski- 
nis, Balčiauskas, Kundro
tas, Laučka.

Lawrenciečiai buvo K. 
Venčiaus, A. Rimo ir dar 
viencf vadovybėje, — Vy
čiai Kabalinsko. Lawren- 
ciečiai žaidė Vyčių kuopos 
uniformose. Iš šalies atro
dė, kad žaidimas vyksta 
tarp dviejų Vyčių kuopų.

Nors Lawrenco tymas 
geras ir žaidimas buvo gy
vas, bet Vyčiai nei sykio 
nebuvo pavojuje. Mūsiš
kiai pat pradžioje užsiva
rė priekin ir tą pirmenybę 
išlaikė iki pabaigos dar ją 
padidindami, o lawrencie- 
čių pastangos atsigriebti 
nuėjo niekais. Žaidimas 
baigėsi rezultatu 4 to 1 So. 
Bostono Vyčių naudai.

Po žaidimo, abu tymai 
nuvyko į parapijos salę, 
kur Vyčiai savo kambary 
lawrenciecius pavaiši n o 
“sandvičiais”, tonikų ii 
šaltakoše. Lawrenciečiai 
išvažiuodami žadėjo Bos
tono Vyčiams atsilyginti, 
t. y. juos supliekti. L. Vy
čių apskričio išvažiavime 
Palangoje, rugpiučio 12 
d. Pamatysime, ar tas 
jiems pavyks.

LDS. 1-mos ir 8-tos kuo- 
PU išvažiavimas įvykęs 
liepos 29 d., pasisekė. Ren
gėjai, visiems darbinin
kams - ėms už gražų pasi
darbavimą, svečiams ir 
rėmėjams už atsilankymą 

‘ ir aukotojams pp. J. Pat- 
kauskui ir B. Rupliui už 
dovanas tariame širdingą 
ačiū.

ry Ha r d wa r e Co., 1148 
Columbus Avė., netoli Ro- 
xbury Crossing.

Linkime jam naujoje 
vietoje geriausio pasiseki
mo.

LIETUVIS APGYNĖ 
KLUBĄ NUO PLĖŠIKŲ 

k - , 5d — n

BRAINTREE, Mass., — 
Penki plėšikai su kaukė
mis ant veidų ir ginkluoti (,adresas: Rev. A. B. Mešlis, 
revolveriais, antrą valan
dą ryte, puolė nuošaliai e- 
santį Keimel Klubą. Nors 
plėšikai' paleido tris šū
vius, bet klubo nariai, ku
rių tada buvo virš du šim
tai, taip smarkiai užataka- 
vo plėšikus, kad šie džiau
gėsi išsinešdinę gyvi, norą 
ir nieko nelaimėję. »

Vėliausios žinios prane
ša, kad pirmasis plėšikus 
puolė Kazys A. Dusevi- 
čius, gyv. 9 Ferndale Rd., 
Roslindale, buv. “Darb.” 
administratorės brolis, ku
ris tuo laiku buvo klube. 
Dusevičius ėjo iš klubo su 
p-le May Walsh ir susiti
kęs plėšiką jeinantį į vi
dų. Plėšikas surikęs “ran
kas aukštyn”, sudavė Du» 
sevičiui per veidą. Dusevi 
čius nieko nelaukęs palei
do kumštį plėšikui į smak
rą. Tas tuojaus sukniubo. 
Kitas plėšikas pribėgęs 
smogė Dusevičiui revolve
riu per galvą. Plėšikai pa
leidę keletą šūvių į kiubie- 
Čius pabėgo.

Vėliau policija areštavo 
Michael Naimo, 2Ž metų 
amžiaus, gyV. Bostone. Jį 
įtaria kaip vieną iš plėši
kų. ’■

2.

Lenkijoj Atsirado Dar Du 
“Broliai Adomavičiai”

S. J.. Manresa Institute, 
Keyser Island, South Nor- 
walk, Conn.

Tėvo Aukštikalnio adre
sas: Rev. Frank.Hugal, S. 
j., 761 Harrison Avė., Bos
ton, Mass.

Lenkų spauda praneša 
apie tragikomišką įvykį 
Čenstakavoje ir Lodzėje. 
Kaip žinoma, Lenkijoje 
dabar vieši per vandenyną 
perskridę lenkų lakūnai 
brol. Adomavičiai. Pasku
tinėmis dienomis jiems pa
gerbti Varšuvoje buvo su
rengta didelių iškilmių.

Adomavičių populiarumas 
buvo išnaudotas dviejų ap
sukrių apgavikų, kurie y- 
ra panašūs į brolius Ada- 
mavičius. Jie visai netikė
tai atvažiavo į Čenstaka
vą, kur pasisakė esą pagar 
sėję lakūnai. Niekam nea
tėjo į galvą patikrinti tų 
garsenybių dokumentus. 
Abu apgavikai kariškos ir 
civilinės valdžios organų 
buvo labai širdingai sutik
ti. Jie pasinaudojo sau 
pralobti dabar Lenkijoje 
daroma rinkliava nupirkti 
lėktuvui, kuriuo broliai 
Adomavičiai perskr i d o 
vandenyną. Po iškilmingų 
sutiktuvių Čenstakavoje, 
gavę aukomis surinktus 
pinigus, tariami vandeny
no nugalėtojai išvažiavo, 
į Lodzę, kur pasikartojo 
jų iškilmingas sutikimas. 
Iškilus aikštėn apgavystei, 
dabar lenkai per radio į- 
spėja provincijos miestus 
būti atsargiems.

Vėliau, kaip policija aiš
kina, Arbis jsilaužęs į pa
nelės būtą, bet kada jos 
tėvas pabudęs, tai jis me
tęs porą gėlių vazonų į tė
vą ir leidosi bėgti. Polici- 
jantas Craig, išgirdęs tru- 
kšmą ir matydamas Arbis 
bėgantį, pradėjo vytis ir 
paleido į Arbis penkis šū
vius. Tik vieną kulką pa
taikė Arbiui į švarką. Ar
bis sustojo bėgęs ir buvo 
areštuotas.

Rugp. 5 d., 100 Xaveria- 
niečių ordeno broliukų ir 
200 buvusių mokinių susi
rinko į Working Boys Ho
me, Newton Upper Falls, 
pagerbti • Brolį Raphael, 
namų prižiūrėtoją, kuris 
šventė savo 50 metų suka
ktuves nuo įstojimo į or- 
deną.

Pagerbimo vakarėly kal
bėjo Brolis Povilas, Xaye-» 
rianiečių ordeno generolas 
iš Bruges, Belgijos; Bro
lis Cyril Anglijos provin
cijos provincijolas; Brolis 
Fabijonas, Šv. Juozapo 
mokyklos iš Somerville ir 
Brolis Benignas, namų 
viršininkas.

Brolis Raphael, 70 metų 
amžiaus, gimė Troy, N. Y. 
Jis mokėsi Mt. St. Joseph 
Kolegijoje ir įstojo į orde- 
ną, turėdamas 20 pietų 
amžiaus. Per paskutinius 
25 metus jis buvo Wor- 
king Boys Home prižiūrė- 
tojum, Nevvton Upper 
Falls, Mass.

Pirmadienio vakare iš
vyko L. Vyčių * Seiman iš 
So. Bostono L. Vyčių 17 
kp pirm. P. Razvadauskas 
ir p-lė F. Grendelytė.

Linkime jiem sėkmingai 
atstovauti kuopą ir malo
naus susipažinimo su ki
tais

Pirmadienio ryte 
bininko” redakcijoj lankė
si kun Bubiys, M. I. C., 
kuris dabar pavaduoja 
kun. S. P. Kneižį, Nor- 
woodo kleboną, išvykusį 
atostogų. Kun. Bublį at
vežė savo naujuoju 'Chry- 
sleriu’ kun. J. švagždys, 
LDS. Centro pirmininkas.' Į

Pereitą trečiadienį lan- į 
kėši kun. F. Juškaitis, j 
Blaivininkų Centro pirm, j 
ir blaivybės skyriaus re- i 
daktorius.

L. Vyčių N. A. Apskri
čio metinis piknikas įvyks 
rugp. 12 a./ Palangoje La- 
wrence - Methuen, Mass. 
Vyčių vietine kuopa orga
nizuoja specialius bus’us į 
pikniką. Bus’ai paimti ge
ri, nes vyčiai nori paten
kinti visuomenę.

Nors jau visi žinome ko
kią linksmią kelionę turi
me važiuojant bus’ais, o 
ypač šį kartą jaunimo iš- 
važiaviman, skambės dai
nos ir juokeliai.

Be to būsite patenkinti 
ir Palangoje, nes pikniko 
programa gana įvairi ir 
linksma: sportas, dainos, 
šokiai ir kitoki įvairumai.

Baseball'o lošimas tarp 
mūsų vyčių ir Lawrence 
lietuvių parapijos ratelių.

Bus’ai išeis uuo lietuvių 
bažnyčios 10 vai. ryto. Vi
si į gražiąją Palangą.

Bus’u Komisija

Anthony .Arbis, 19 metų, 
gyv. 30 Rawson St., So. 

Į Bostone susipykęs su p-le 
Ona Tentcryte, 17 metų, 
gyv. 262 West Broadwąy, 
pareikalavo, kad ji jam 
grąžintų dovanas, kurias 
jis jai davęs. Ji sutiko, 
bet reikalavo, kad Arbis 
grąžintų dovanas, Kurias 
ji jam davus.

Antanas iš Bostono ir 
Umpa Kazys iš Nashua; 
advokatai — Bagočius F. 
J., Cunys Juozas, Gailius 
Juozas, Kalinauskai Kazys 
ir Pranas, Šalna Antanas, 
iš Bostono ir Sykes Povi
las iš Norwoodo; biznie
riai — Amsie, Jenkins, Li- 
kas , Minkus, Reynolds, 
Šidlauskas, Skudris, Stoi
kas, Zaletskas, Beieskas, 
Mikelionis ir įvairūs pro
fesionalai 
tanas, Grevis Titus, Marks 
Mykolas, Navickas Ste- 

; pas, Turck, Velička L., 
Trepanski V.

narių, kurie piknike dirbo 
labai nuoširdžiai ir ener
gingai.

Sekmadienį, rugpiučio 
15 d., Munchbacks’ t parke 
Roslindale įvyko A. L. R. 
K. Piln. Blaivininkų 49 kp. 
piknikas.

Žmonių buvo nemažai, 
j Visi Ijuvo linksmi, nes ne-

LDS. 1-mos ir 8-tos kuo-1 Į™™ ku0 svaiginti protą 
pų išvažiavime, ] 
d., Lavvrence, Mass., įžan
gos dovaną laimėjo No.237, nink4 kuopa turi darbščių 
Šio įžangos bilieto savĮ-l 
ninkas prašomas atsišauk- j 

te ti pas p. Siaurienę, 443 E.!
Seventh St., So. Boston, 
Mass.

Rugp. 5 d. laike iškilmin
gų Šventų Mišių Šv. Jono 
Evangelisto bažnyčio j e, | 
kun. James Tetsezo Taka-1 
da, japonų kilmės, tapo 
priimtas į Šv. Jono Evan
gelisto Draugiją, Cowiey
tėvų misijonierių skyrium! DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
"----- -_---  ADRESAI

1 Rugpiučio 1 d., Lenox 
j viešbuty įvyko lietuvių 
I profesionalų ir biznierių' 
vakarėlis. Dalyvavo šie 

j profesionalai ir biznieriai: 
Gydytojai — Arentas I 

Jonas, Gasionis~Antanas,‘ 
Gumauskąs Andrius, Ka- 

nuosavą krautuvę Roxbu- 1 počius A. H, Višniauskas

Kun. Takada įšventintas 
kunigu 1929 metais. Jis y- ___ __
ra trecias japonų kunigas, PO globa motinos švč. 
kuris attiko savo noviciatą Plrmhlink4 _ Eva Margiene, 
Šv. Pranciškaus Namuose, 625 E- 8th st- So- Boston- Mass- ■O “t; 'Vice-pirmtoinke — Ona• Siaurienė,
Cambridge. Manoma, kad 443 e. Tth st., so. Boston, Masa. 
kun. Takada kit^ rudenį p^^t^BroTciuniene, 
važiuos i Japoniją ir ten1 29Gonld St.. West Rozbury, Mass.

, „ . . . . Tel Parkway 1864-WSU kun. Sakurai ir kuri. Fin. Rašt. — Marijona Markonlnte, 
Kimura darbuosis to kraž- ““
♦’O Iždininke — Ona Staniuliute,

los We8t Bth St., So. Boston, Mass
- ■ - ■ TvarkdarS — Ona MizgirdienS,

Kun. Antanas Mešlis, S.
J. ir kun. Pranas Aukšti-
kaltus (Hugal), S, J., ku- antra ntarntnkg kiekvieno mėnesio, 
riebiais melais yra Jėzui- Į

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINfi 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park. So. Boston, Mass. 

Vlce- pirm. — V. Medonis,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Gllneckls,
5 Themas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Nevlera,
233 E. St, So. Boston, Masa.

Iždininkas — A. Naudžidnaa,
885 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka - J. Zalkls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Masą.

Draugija laiko ausirlnkimns kas tre
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 

' 2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 4į2 
1 E. Tth SL, Sc. Boston, Masa <

LAIVAKORČIŲ IR nmifM, 
K. SIDABRO
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LIETUVIŲ RADIOS VA
LANDA IR VAJUS

Prezidentas —
Jonas 
Tikę-: 

Visa dauguma

“Kaip gražu, kai galima paša* 
kyti, jog tamsta pradėjai su nie
ku”. (“‘Pages Gaies”, Yverdon).

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Boną kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną ją vertę. Nukirpę 1934 m. visa tai atstnmčiau. 
kuponą siųskite

“Ar tamsta nebeskambini nie
ko!“.

“Ne, mano kaimynas paskolino 
man dvidešimts markią ir aš da
viau jam piano raktą kaip užsta
tą“. (“Gemutliche Saehase“, 
Leipaig).

Motina: °BetK Petrai, kai tu 
paklausi pono laiko ir jis pasako 
“Dešimta valanda“ tu turi pata

ikyti “Labai ačiū tamstai“.“ 
“Taip, ponia, aš pasiekiau savo Petras: “Taip, mama,* o ką sa- 

dabartinę būklę be jokios pagal- kyti, kai jis pasako “Pusė po 
bos, išskyrus mano inteligentii- dviejų“ T”. (“Buen Humor” Ma*, 
kurną”, Įdrid).

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
AMERIKOS SPAUDA 

APIE LIETUVĄ
Atstovas Suvienytoms 

Valstybėms Amerikoje — 
P-nas Bronius Kazimieras 
Balutis. (Atstovo pareigas 
dabar eina Dr. M. Bagdo
nas).

Amerikos atstovai Lie
tuvai, Kaune — Jonas Van 
A. MacMurray.

Lietuva yra Tautų Ly
gos nariu.

Laikraštis “Pathfinder”, 
kuris kas savaitė išeina 
Washington, D. C., ir gi
riasi esąs “Digest of the 
World’s Affairs”, ir tikrai 
yra gana rimto turinio, 
pereitos savaitės numery
je (July 28,1934, no. 2117, 
p. 16) įdėjo straipsnelį su 
įdomiomis žiniomis apie 
Lietuvą.

Rašo maždaug šiaip:
—Lietuva—

“Vardas: Lietuvos Res
publika. Geografinė Padė
tis: rubežiai su Latvija, 
Rusija, Lenkija , Rytine 
Prūsija ir Baltųjų Jūrė
mis. Apima 21,439 kvadra
tinių mylių. Klimatas ir 
topografija yra tai kaip 
kontinentaliai didėjan t i 
sala. Daugiausia lyguma, 
kur randasi labai daug ba
lų ir ežerų. Sostinė: Vil
nius (dabar z Lenkų oku
puota) , Kaunas, laikinė 
sostinė, (turinti 113,00(1 
gyventojų). Lietuvos gy
ventojų skaičius (sulyg 
1930 statistinių žinių) yra 
2,340,038, arba 108.8 kva
dratinei myliai. Tautinė 
Kalba — Lietuviška.

Valdžia 
leidžia Seimas iš 112 na
rių, kurie renkami visuo
tiniu balsavimu. (Klaida. 
Seimo nėra. Įstatymus Jei-. išk Dro„rama, Prieš <ai 
džin nrpy Smetonos kabi- V1 Pro«ram4- taries tai r . Irortaa Izart
netas. Red.) Prezidentas 
Seimo išrinktas septy
niems metams. (Seimas iš
rinko p. Smetoną 1926 m. 
tik 3 metams. Jo terminas 
suėjo 1929 m. Red.) Kabi
netas prezidento suorgani
zuotas, turi ekzekutyvę 
valdžią. 
Antanas Smetona, 
Tūbelis, premieras. 
jimas 
Romos Katalikai. Exporto 
turėjo (1933 m.) $16,922,- i 
700. Importo turėjo (1933 klausvti ųetuv’škos va- i m.) $14,217,600. Eksportą , yt . /ietJlv*SK?s

' p landos; kiek lietuvių tuo-
sudaro: medžiai, medžio ■ met pirko radio, kad pato- 
isdirbiniai, durpes, galėtų klausyti šios!
kanapes ir sėmenys .narni- programos,
mai paukščiai, kiaules, še
riai, odos, gyvuliai, svies- ■ *^au dabar yra septyni 
tas, kruopos, kailiai, gele- į mėnesiai, kaip ši lietuviš- 
žies išdarbai, valgiai ir gė-; programa yra kasdien 
rimai, moliniai darbai, chi-! leidžiama oro bangomis Ir 
mijos produktai, radium, i šiuomi mes visi didžiuo- 
jr Ijamės. Tačiau, ar mes vi-

>si prisidėjome prie jos pa-
Užsiėmimas daugumos įaikymo? štai dabar vi-

Meldžiame lietuvių at
kreipti dėmesį, kad kas
dieninė lietuvių radios va
landą, kuri buvo leidžiama 
iš stoties WPEN yra lai
kinai permainyta. Ši prog
rama dabar yra leidžiama 
oro bangomis iš stoties 
WIBG, 970 kilo., nuo 3:30 
iki 4:00 valandos (Day 
Light Saving Time) kiek
vieną dieną išskyrus sek
madienį. Philadelphijos ii’ 
apylinkės lietuviai malo
nėkite kasdien nusistatyti 
savo radio šios stoties ir 

i pasiklausyti programo sa-
■ voje kalboje. Rugsėjo mė- 
inesį manoma gauti kitą,
■ stotį ir geresnį laiką.

Ar atmenate kokis buvo 
i džiaugsmas mums sausio 
mėnesį, kada mes lietuviai 
per radio išgirdome lietu- 

i

daromas vajus. Atsimin- j 
kime, lietuviai, kad pir
miau dejavome, kad nėra 
lietuviškos valandos. Da
bar turime. Vienok jei ne- 
prisidėsime palaikyti — 
neturėsime. Todėl, lietu
viai, varykime šį vajų ii* 
palaikykime šią kasdieni
nę lietuvių radios valandą. 
Nešykštėkime padar y t i 
auką, kad lietuvių valan
da kasdien gyvuotų. Siųs
kite aukas adresu: Lithu- 
anian Radio Committee, 
P. O. Box 2446. Southwark, 
Philadelphia, Pa.

Gal ne vienas sakote: 
“Na tai lietuviška valan
da vien tik rekordus gro
ja”. Gerai, tai dabai1 
mums laikas pasidarbuoti, 
kad galėtume išgirsti ko 
geresnio. Todėl lietuviai 
nesigailėkite padaryti au
ką ir varyti vajų. Tik pra- 
vedę sėkmingą vajų, galė
sime panaikinti rekordus 
ir gauti gerus artistus.

Tai, visi lietuviai į vajų! 
Nusistatykite kasdien sa
vo radio Stoties WIBG, 
970 kilo., nuo 3:30 iki 4:00 
valandos ir klausydami 
lietuviškos pnogr a m o s, 
žiūrėkime, kaip mūsų va
jus einasi. Visų aukotojų 
vardai ir aukos bus pas
kelbta.

I
I
i

I 
♦

kartas nuo karto girdėda
vome lietuvį dejuojant: 
“'Mat visi kiti svetimtau
čiai, airiai, vokiečiai, ita
lai turi radios valandą, o 
mes lietuviai tai vis snau- 
džiam”. Vienok lietuvis 
pabudo. Ir sausio mėnesį 
išgirdome lietuvio balsą. 
Kaip lietuviai džiaugėsi, 
kad net kasdieną jie yra 
linksminami lietuviškomis 
dainelėmis. Ar atmenate, 
kaip lietuvis neturėdamas 
radio bėgo pas kaimyną 

, klausyti lietuviškos va
landos; kiek lietuvių tuo-

Sekmadienį, 12 d., rug
piūčio įvyks šiai parapijai 
surengtas išvažiavi mas 
Birutės parke. Šį išvažia
vimą rengia Apaštalystės 

i Maldos draugija. Veikėjai 
šios draugijos sparčiai 
ruošiasi padaryti šį pikni
ką kuopasekmingiausiu. 
Ruošia visokius skanius 
valgius ir rūpinasi prista
tyti įvairiausių ir skaniau
sių gėrimų. Rengėjos nuo
širdžiai kviečia visus į šį 
išvažiavimą atsiiankyti.

z " Raporteris

LIETUVIŲ KAMBARIO 
REIKALAI

Iš L. K. Fondo Komite
to pastarųjų susirinkimų 
geg. 14 d. ir 31 d. Nesilan
kant protokolų sekreto
riui, laikinai juomi išrink- 

įtas J. Baltrušaitis.
, . . _ 1 Pirmininkas Pivaronas

gyventojų yra ūkininkys- . gįems proga. Palaikyti šią perskaitė kopiją savo laiš- 
kasdieninę programą yra ko, rašyto 4 Lawrence,

MAL DAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA * - 

“MALDŲ RINKINĖLIS"

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.26)

Imant didesnį skaičių. duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikužiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmfims.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antraiu:

“DARBININKAS“
366 Broadvay, So*. Boston, Masa.

Mass., iš kur gauta auką 
per K. Viduną, klausta, 
kieno vardu reikia rašyt 
kvitą ar kvitas, nes mes 
negavome aukotojų sąra
šo.

Skaityta Lietuvos Pa
siuntinybės laiškas iš geg. 
9 d., adresuotas P-nei dr. 
Baltrušaitienei. Praneša
ma, kad Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministerija pasi
rinko Lietuvių Kambariui 
patalpą No. 146 Mokslo 
Katedroje. Mes galime pa
sididžiuoti, kad Universi
teto valdyba buvo mums 
tokia liberališka, kad davė 
privilegiją pasirinkti vie
ną iš dviejų kambarių.

DIDELIS NUPIGINIMAS
/

f \ Lietuvos Vaizdų— Atviru- 
> čių ir knygele “Mano Pa- 

tyrimai Didžiojoj Karėj/9 
64 pusi., kapeliono kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadvvay, So. Boston, Hass.

Kaip Atsirado Pru 
sijoj Vokiečių

Vokiečių mokslininkai y- 
ra užtektinai palikę moks
lo žinių apie gyventojų 
tautybę Rytų Prūsijoj.

Mums šiuo tarpu labiau
sia yra įdomios žinios a- 
pie Rytprūsių vasar os ry
tų kraštą, kuriame ir šian
dien kelioliką dešimčių tū
kstančių gyventojų savo 
namuose lietuviškai kalba.

Tačiau šiandien nemaža, 
o miestai išimtinai ir vi
sai, kalba vokiškai. Ar tie 
vokiškai kalbantieji yra 
seni krašto gyventojai, 
svetimą kalbą pasisavinę, 
ar atėjūnai?

Mūsų kambarys yra vie
noje iš puikiausių vietų,, 
nes tuoj prie' vyriausios 
angos, kairėj pusėj.: Auto
mobiliais privažiuoti bus 
galima tiktai prie tos an
gos.

Sumanyta ir nutarta, • 
kad Pittsburgho ir apy- 
gardės draugijos teiktųsi 
per savo atstovus sureng
ti Lietuvių Dieną — tam 
tikrą išvažiavimą Lietu
vių Kambario naudai; tin
kamiausia diena būtų rug
sėjo 2? d.

Sumanyta, kad kitų mie
stų liet, grupės ir asmens, 
ką taip gražiai darbuojas 
Kambario naudai, sudary
tų bendrą savo miesto ko
mitetą ir kad šis komite
tas išrinktų vieną savo 
atstovą kaipo narį mūsų, 
centralinio, komiteto.

Protokolų sekretorius 
nesilanko į susirinkimus, 
nutylėjo mūsų kvetimus 
ir pranešimus, ką jis turė
tų nuveikti. Komitetas to
kį poelgį skaito rezignaci
ja ir nutarta jam pranęšti, 
kad jo rezignacija priim
ta.

Nutarta skelbti svarbią
sias ištraukas iš protoko
lų.

Iš komiteto raportų pa
sirodo, kad L. K., reikalai 
eina labai gerai, įvairiose 
vietose eina lietuvių bruz
dėjimas, pradeda tverti 
grupes vietos darbui kam
bario fondo naudai.

Spaudos Komisija, 
J. Baltrušaitis.

Lietuvius mes žinom, 
kaip labai atkaklius įvai
rioms tautinėms audroms. 
Tuo ypač pasižymi prūsų 
lietuviai, kurie net sun
kiausiose apystovose, ke- 
lis šimtus metų kitų valdo
mi, savo motinos kalbos ii 
savo tautybės neišsižadė
jo. Tik palyginti, labai ma
ža dalis atsirado išsigimė
lių. Toki yra visi tie, kurie 
turi pavardes panašiai 
skambančias, kaip Andru- 
llat, Waftat,'Beršat, Kai- 
ries, Surgies ir kiti. Tai ne 
kas kitas, kaip lietuviški 
Andrulaičiai, Valaič i a i, 
Beržaičiai, Kairiai, Spur
gai. Juk šitų pavardžių ir 
šaknys ir galūnės yra lie
tuviškos. Žinant, kad vo
kiškas “ie” yra lygus lie
tuviškam “y”, visai aišku, 
kodėl Kairys rašomas KaL 
ries. Seniau šitomis suvo
kietintom v; galūnėmis pa
valdžiu buvo iabai nedaug 
bet pe: sinir.i ir daugiau 

j netų didėjant visai gimi- 
i nei ir pavardžių kiekis pa
didėjo. Tad visus, kurių pa 
vardės skamba panašiai į 
aukščiau paminėtąsias rei
kia laikyti tikro lietuviško 
kilimo žmonėmis. Jų gys
lose teka lietuviškas krau
jas.

Yra Prūsijoj ir Tilžės 
krašte pavardžių visai vo
kiškai skambančių, kaip 
Bormanų, Koel, Spec. 
Hirsch, Endler ir kitų. Jų 
savininkus išimtinai reikia 
skirti prie tikrų vokiečių, 
kurie čia atkeliavo per vo
kiečių vyriausybių praves
tą kolonizaciją. Tačiau jie 
tada sudarė vos vieną šeš
tąją gyventojų dalį. Lietu
vių tada daug išnaikino 
karas ir maras ir jų, va
dinas vietinių gyventojų, 
liko apie nepilnas 60.000, 
o kolonistų buvo atgaben
ta netoli 10.000 gyventojų. 
Jie apgyvendinti buvo 
sausesnėse ir derlingesnė
se žemėse. Taip kad visos 
Kuršių pampiro šalys nuo 
Labguvos link Tilžės, Ra
gainės, kur yra daug balų, 
liko beveik tik vienų lietu
vių gyvenamos, išskyrus

didesnius miestus, kur jsi- 
taįsė prekybos ir pramo
nės įmones Vakarų Vokie
tijos atkeliavėliai. Tie a- 
teiviai buvo iš Zalcburgo 
vokiečiai, dalis Šveicarijos 
prancūzų, šiek tiek škotų, 
lenkų arijonų, kurie kūrė
si arčiau Lenkijos sienų, 
bet daugiausia iš įvairių 
Vokietijos dalių tikrų vo
kiečių. Jiems įsikurti buvo 
labai lengva, nes nuo ma
ro išmirusių lietuvių buvo 
palikta gerai sutvarkyti ū- 
kiai.

Lietuviai dabartinėje 
Prūsijoje gyveno gana tir
štai, tik daug jų žuvo.

Per totorių antplūdį 
XVII amžiuje buvo išžudy
ta arba paimta nelaisvėn 
190.000 gyventojų (į šį 
skaičių dalis įeina lenkų ir 
mozūrų, taip pat ir į kitus 
šioj vietoj minimus skai
čius, nors didžiausią dau
gumą visur yra lietuvių), 
per 1709 — 1711 m. badą 
ir marą mirė 150.000 gyv. 
Tačiau tada likusieji g^- 
ventojai, atkėlus vakarų 
kolonistus, vis tiek sudarė 
daugumą ir kraštas prūsų 
valdžios buvo vis vadina
mas “Preusisch Litauen”. 
Net visi valdiški skelbimai 
ir pamaldos bažnyčiose ė- 
jo lietuvių kalba. Be to, 
lietuvių skaičius šiame 
krašte labiau daugėjo nei 
vokiečių, nes pirmieji (t. 
y. lietuviai) turėjo didesnį 
priauglių. Taip pat ir su- 
vokietėję lietuviai, tie Ber- 
šačiai, Kairiai ir ,k., labiau 
dauginosi už Bormanus, 
Kirschus ir Endierius,, nes 
buvo, kaip ir lietuviai, 
sveiki ir prisitaikę prie šio 
krašto sąlygų. Atėjūnų 
vietiniai labai nekentė, ir 
lietuvaitės už jų netekėda
vo, o lietuviai anų neves- 
davo. Taip tokiu užsidary
mu lietuviai išliko sau su
sipratusiais.

Daugiausia suvokietintų 
yra pastarosiomis dešimt
metėmis. Tačiau dauguma 
gyventojų ir kalba ir kil
me yra tikri lietuviai. Rei
kia melsti Dievą ir dirbti 
savo pavergtųjų brolių 
naudai, kad jų buitis pa
gerėtų.

LIETUVIU DIENA RUGP. į 
15 D. LAKEWOOD, PA. Į

M

Kasmet visos lietuvių pa
rapijos iš Schuylkiil apskri
ties rengia 15 d. Rugpiūčio- 
Aug. milžinišką Lietuvių 
dieną, kur suvažiuoja apie 
20 tūkstančų Lietuvių iš vi
sur. Šimet toji Lietuvių die
na įvyks 15 d. Rugpiūčio 
Lakewood, bet ji tikimasi 
bus kur kas prašmatnesne^ 
įvairesne, mat šįmet bus ap
vaikščiota 20 metų jubilie
jus. Šįmet sukanka lygiai 
20 metrj kaip toji garsioji 
diena pradeda rengti Lietu
vių dienos komitetas suda
rytas iš įvairių parapijų 
pasaulionių ir dvasiškių de
da visas spėkas kad padary
ti šią dieną istorine. Šis Ko
mitetas užsakė naujus- 20 m. 
jubiliejaus ženklus. Tarp 2 
ir 3 vai. p. p. kalbės žymūs 
žmonės, būtent, Generalis 
prokuroras Schuader, kuris 
ein'a ant Gubernatoriaus 
Pennsylvanijos valstybėj. 
Pennsylvani jos Vals. sena
torius Staudenmeier ir p. 
M. Bagdonas einąs Lietuvos 
Atstovo pareigas Washing- 
tone. Po prakalbų, Suvieny
tas Lietuvių choras iš įvai
rių parapijii sudainuos eilę. 
Lietuviškų dainų. Visas pel
nas nuo automobilių tagų, 
kurios LDK. prisegios vi< 
Šiems įvažiuojantiems į par-. 
ką minėtoj dienoj ir nuo 
Lietuvių dienos ženkleliu, 
kuriuos pardavinės parkoj 
ir parapijose, eis pusiau Se
serims Kazimierietėms ir 
Pranciškietėms. Taip lygiai 
pelnas nuo šokių, kuriuos 
rengia Komitetas sekmadie
nio vakare 12‘d. rugpiūčio, 
Lakewood eis tam pačam ti
kslui. Tat iš anksto kviečia
me visus Lietuvius skaitlin
gai vykti į Lakexvood 12 d. 
ir 15 d. rugpiūčio. Tai ge
riausi proga suvažiuoti vi
siems. pamavti daug pažįs
tamų, praleisti smagiai lai- 
ką tyrame ore ir paremti la
ba gražų tikslą, mūsų lietu
vių sesučių vienuolyno.

Visi kas gyvas važiuokite 
i Lakevood 155 d. rugp.

Spaudos Kom. narys

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

Popiežius Leonas XIII.

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintų 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš

Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO 
ŠYPSENOS

Fenelon.
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JUROS DIENA
Lietuvoje sumanyta pa

ruošti jūros dieną. Tam 
tikslui, po ilgų svarstymų 
ir atidėliojimų, parkirta 
rugpiūčio 12 d. Laikraš
čiuose pasklydo gan dide
lė agitacija, kad lietuvių 
visuomenė susidomėtų sa
vo jūros pakraščiais. Kad 
ii’ neilgi tie pakraščiai, 
bet vis dėlto Lietuva pri
eina prie jūros ir turi ne
mažą uostą Klaipėdoje. 
Be to yra keletas patogių 
vasarviečių, tinkamų mau
dynėms, k. a. Palanga, 
Smeltė, Juodkrantė ir Ni
da. Tūkstančiai mėgėjų - 
.maudininkų atsilanko ten 
vasaros metu ir džiaugiasi 
erdviais ir puošniais smil
tynais, kurie sudaro labai 
patogias sąlygas žmonėms 
pasimaudyti. Bet ne vien 
pasimaudymo atžvilgiu jū
ra mums reikalinga. Lie
tuva, kaipo nepriklausoma 

! valstybė privalo turėti ne 
tik tinkamą uostą, bet ir 
laivų prekėms įvežti ir iš- 

| vežti. Jūros būtinumą tau
tos gyvenime šitaip apibu
dina “Mūsų Vilnius”:

“Kad gerai suprastume, 
ką reiškia jūra Lietuvai, 
įsivaizduokime, kad mes 
jūros ir uostų visai netu
rime. Viskas, ką mes no- 

į rime išvežti užsieniui par
duoti ir ką norime iš jo 

' pirktis, turi eiti per sveti
mą žemę ir kitaip, negali 
pasiekti nė užsienio nė 

I Lietuvos. Tuomet mes esa
me visiškai tos svetimos 
žemės malonėje; ji ima už 
mūsų prekių pervežimą 

| tiek brangiai, kiek nori; 
I kokioj ji gali visiškai ne

praleisti mūsų prekių — 
įtaisyti Lietuvai vadinamą 

? “ūkio blokadą” ir tokiu 
būdu sukelti joje skurdą, 
privaryti į bankrotą, arba 
priversti mus priimti už 
perleidimą mūsų prekių 

| tokias sąlygas, kokias ji 
nori ir kokios jai gali būti

Mūsų Vienybe ir Fede 
racijos Kongresas

labai naudingos, o mums 
labai žalingos. Jei Lietuva 
neturėtų dabar, būtų dar 
didesnė “krizė”, nebūtų 
darbo ir mes priversti bū
tume trokšte trokšti savo 
krašte. Visi esame girdėję, 
kad Vokietija yra uždrau
dusi vežti per ją mūsų gy
vulius parduoti; ji yra į- 
vtdusi labai aukštus mui
tus mūsų prekėms įvežti; 
taipogi ji yra nusta
čiusi labai aukštas kainas 
už mūsų gaminių perveži
mą savo geležinkeliais ir 
laivais. Jei Lietuva netu
rėtų šiuo metu Klaipėdos, 
ji būtų paklupdyta ant ke
lių ir jai būtų padiktuota 
mūsų kaimyno viskas, kas 
norima. O dabar, turėdami 
mes savo uostą ir pajūrį, 
vežame per jį savo beko
nus, kiaušinius, sviestą, 
mišką ir visą kitą, kur no
rime; jei vokiečių laivai 
per brangiai iš mūsų nori 
už vežimą, mes imame an
glų laivus, jei ir tie per 
brangiai nori, mes imame 
belgų ar dar kitų, ir netu
rime jokio reikalo žemin
tis mūsų kaimynui, priimi
nėti jo pragaištingas ir 
žudančias mus sąlygas! 
Mes esame tikrai nepri
klausomi. Jūra ir priklau
są mums jos uostai, yra 
vyriausias mūsų krašto 
nepriklausomybės rams
tis, yra mūsų nepriklauso
mybės laiduotojai. Ar ga
lime, tad, nebranginci mes 
savo jūros?”

Taip, jūra ir uostas tai 
tikras nepriklausomybes 
ramstis, bet kad tasai 
ramstis būtų visiškai ne
priklausomas, reikalingi 
yra savo laivai,- kad nerei
kėtų dėl jų derėtis su kitų 
tautų kompanijomis. Lie
tuvos vyriausybė tai su
pranta ir todėl nori suin
teresuoti visą tautą, kad 
įsitaisytų savo laivus.

I

K.

Nėra tos 
seimo ar

I Daug yra prirašyta ir 
prikalbėta apie vienybės 
reikalingumą, 
konferencijos,
kongreso, kur gražiausiais 
žodžiais nebūt kalbama 
šiuo svarbiu klausimu.

^Prirašoma ir priimama 
daugybė rezoliucijų, šau
kiančių visuomenę prie 
vieningo dirbo.

Nežiūrint tų pastangų, 
raštų kalbų ir rezoliucijų, 

r Amerikos lietuvių katali-
;kų visuomenėj dar toli įtenkinama

gražu nėra tos vienybės, 
kuri turėtų būtį. Daug 
mūsų kolonijų dar neina 
su lietuvių katalikų veiki
mo centru — Federacija; 
daug draugijų nesideda į 
bendrą frontą kovoje dėl 
religijos ir tautybės idea
lų. Toli gražu ne visur ir 
ne pilnai išvystyta ir kitų 
mūsų centr&lftįių organi
zacijų veikimas. Daugely
je vietų tebesergama vadi
namąja lokalizmo liga, pa

vietinė m i s

draugijomis, neįsileidžia^ I 
ma nieko, kas ateina iš ki
tur, iš centro. Dėl to ten 
veikimas diena iš dienos 
silpsta, lietuviai skursta 
ne tik tautiniu, bet ir re
liginiu žvilgsniu. Taip yra 
dėl to, kad ten nebeįteka 
naujų, veikimą gaivinan
čių sulčių, o nebegaivina- 
moji kūno dalis ima džiū
ti ir ankščiau ar vėliau ji 
turės nudžiūti, palikdama 
skausmą visame lietuvių 
“tautiškame kūne”, kurio 
visas judėjimas parali- 
žiuojamas.

A. L. R. K. Federacija 
per daug metų grūmėsi su 
lokalizmu, norėdama su
jungti į krūvą visas Ame
rikos lietuvių kolonijas, 
visas organizacijas ir vi
sus lietuvius. Šiuo žvilgs
niu ji daug padarė. Tačiau 
ne viską, nes visada buvo 
atsilikėlių savųjų tarpe, 
nesusipratusių ar nenorė
jusių suprasti, centrali
zuoto, vieningo veikimo 
reikšmės. Kada vieni tie
siog iš kailio nėręsi norė
dami įgyvendinti Federa
cijos idėją, kiti nuošaliai 
stovėjo, nieko nedirbo, ar> 
ba net kliudė. Tuo būdu ir 
šiandien vis dar turime 
prieš akis neišrištą vieny
bės klausimą, kuris, be a- 
be jojimo, iškils ir šių me
tų Federacijos kongrese, 
įvykstančiame rugpiūčio 
21, 22 ir 23 dienomis Cle
veland, Ohio, mieste.

A. L. R. K. Federacijai 
dabar, rodos, jau nieko 
nebetrūksta. Ji jau su
tvarkyta sulig vėliausių 
šių dienų reikalavimų. Sa
vo praeities darbais tautos 
reikaluose ji parode savo 
didelę vertybę ir begalinę 
reikšmę. Juk tai buvo ši 
organizacija, kuri vedė A- 
merikos lietuvių į kovą ir 
darbą dėl Lietuvos nepri
klausomybės, tam tikslui 
surenkant šimtus tūkstan
čių dolerių. Federacija 
taip pat griežčiausiai sto
vėjo ir tebestovi už palai
kymą lietuvybės šiame 
krašte. Šiuo atveju ateity
je jos vaidmuo bus dar di
desnis.

A. L. R. K. Fedęiacįja 
buvo pirmutinė organiza
cija Amerikoj (ir ameri
konų tarpe), kuri pradėjo 
organizuotą katalikiškąją 
akciją — pasaulininkų a- 
paštalavimą. Kuomet šią 
akciją Popiežius Pijus XI 
visu smarkumu pradėjo 
plėsti visuose pasaulio 
kraštuose, Federacija jau 
galėjo pasigirti, kad ji ir 
praeityje šį tą jau yra pa
dariusi. Prieš porą metų 
mūsų veikimo centrui — 
Federacijai pavyko įstoti 
į Amerikos Katalikų Ge
rovės Konferenciją, kuri 
energingai judina visus 
šio krašto katalikus į vie
ningą darbą. Ji prisidėjo 
prie Amerikos katalikų 
centro autonominiais pa
grindais. Be to, Federacija 
yra oficialiai pripažinta 
keliolikos Amerikos vys
kupu, arkivyskupų ir dvie
jų kardinolų. Taigi ir šiuo 
žvilgsniu ji yra visiškai 
tvarkoje.

Federacijos vądovybė 
jau yra pašalinusi visas 
kliūtis, kurios praeityje 
stovėjo ant kelio jos augi
mui ir veikimui. Dabar tik

Žinios Is 
KAIP LIETUVOS KA
RIUOMENE GYVENA 

VASARA

Žiemą Lietuvos kariuo
menė atlieka daugiausiai 
kareivinių rajonuose pa
prastus mokomuosius pra
timus. Tačiau vasaros me
tu, pradedant birželio pir
momis dienomis, Lietuvos 
kareivėliai visai vasarai

reikia visiems kolonijų va
dams, organizacijų ir 
draugijų valdyboms su
krusti, padirbėti ir susi
burti lietuvių katalikų vei
kimo centran. Prie to mus 
šaukia tauta, šaukia ir 
Katalikų Bažnyčia.

Iš to viso, kas čia pasa
kyta, bus aišku dėl ko Lie
tuvių Katalikų Federaci
jos centro valdyba nuošir
džiai ir energingai kviečia 
visus kolonijų vadus, or
ganizacijų ir draugijų vei
kėjus atvykti į Federaci
jos kongresą. Suvažiuoki
me gausingai, pasitarki
me, išsiaiškinkime ir nus- 
tatykime planus, kaip pa
šalinti visas priežastis, 
trukdančias sueiti mums 
visiems į vienybę. Jau lai
kas mesti į šalį visus as
meniškumus ir imtis rim
to, vieningo darbo. Jei to 
nepadarysime dabar,, tuo
jau, pražudysime žymią 
savo tautos dalį. Dėl tu 
nebus mums dėkinga Lie
tuva. Nebus dėkinga nė 
Katalikų Bažnyčia.

Vienykimės ir darbuoki
mės kol dar nevėlu!

Lietuvos 
persikelia iš savo kareivi- ) 
nių į kariuomenės paiigo- 
ną, esantį netoli Kauno.

Ankščiau Lietuvos ka
reiviai poligone gyvenda
vo tam tikrose palapinėse. 
Tai būdavo labai gražus 
ir įspūdingas palapinių 
miestas, kurį nevienam jį 
mačiusiam teikdavo neat- 
sigerėtino grožio. Dažnai 
tų palapinių rajonai būda
vo išmarginami įvairiau
sia kareivių meniška kū
ryba, pristatoma pamink
lėlių, klombų terasų ir 1.1. 
Ir viskas tas buvo daroma 
tik iš molio, smėlio, vejos, 
akmenėlių ir pušų šakelių.

Nors gražūs būdavo tie 
palapinių miestai, tačiau 
jose gyventi Lietuvos ka
reiviams nebūdavo jau 
taip malonu, ypač lietin
gomis ir šaltomis vasaros 
dienomis. Užtat dabar ka-j 
riuomenės poligone išaugo! 
nauji sveiki barakai, su 
vandentekiu ir dalinais pa 
togumais, Šilosėdų miš
kuose ant Neries kranto. 
Džiaugiasi Lietuvos ka
reiviai sulaukę šių patogu
mų, naujų barakų, kuriuo
se nors po sunkaus darbo 
sušlapusius rūbus gali pa- 
sidžiauti ir naktimis nuo 
lietaus apsisaugoti. Puo
šia kareiviai ir šiuos bara- 
kus, dabina, kaip kas iš
mano.

CLF.VELAN PIEČIAI 
RENGIASI

Clevelando lietuviai ka
talikai ne juokais rengia
si prie Federacijos kon
greso. Kongreso reikalais 
rūpinasi gerb^ klebonai — 
kun. Vįlkutaitis, kun. Ka- 
ružiškis, Federacijos sky
rius ir visos katalikiškos 
draugijos.

Kongreso rengimo komi
sijos pirm. A. G. Mihelich 
(Žvingilaitė) praneša, kad 
puošiamos Šv. Jurgio pa
rapijos salės, rengiama 
programa visais kongreso 
vakarais.

Pirmą vakarą bus kon
certas, antrą — bankietas 
viešbutyje. Žymią progra
mos dalį atliks mokyklos 
vaikai, Seserų Pranciškie- 
čių vadovaujami, kurie ir 
parodą surengs. Mat, Cle- 
velande pastaruoju laiku 
varoma^ smarkus jaunimo 
organizavimo darbas, ku
rio priešakyje stovi pats 
Clevelando vyskupas. Baž
nytinės pamaldos bus iš
kilmingos gražios. Tikima-j 
si, kad jose dalyvaus keli' 
vyskupai. Laike iškilmin- Į 
gų pamaldų giedos vargo-1 
ninku choras, nes Vargo- ! 
ninku Sąjunga savo seimą 
laikys drauge su Federa- i 
cijos kongresu.

Kongreso rengimo komi-i 
sija praneša, kad tie ats
tovai, kurie norės apsisto
ti pas lietuvius' namudse, 
tesikreipia į būtų komisi
jos suradimo pirmininkę 
L’. Šukys, 6802 Supėrior 
Avė., Cleveland, Ohio.

A.L. R. K. Federacijos 
Sekretorius

Kai miestų gyventojai 
dar nori iš ankstaus ryto
pamiegoti, poligono kariai 
jau dirba, pluša, energin
gai ruošiasi ir mokosi tė
vyne nuo priešų ginti.

Dažnai jie negali ilgiau
pamiegoti, kaip 3 valan
das. Visas kitas laikas pa
skirtas karo pratimams ii
kitokiems manevrams.

Poligono laukas išraiz
gytas ryšių telefonais, iš
margintas pačių kareivių 
išraustais apkasais. Čia
visi dirba, visi kruta. Čia 
nėra suprantamas poilsis,) 
jo niekas nežino ir nelau
kia. Čia įvairūs karo pa
būklai, artilerija, kavaleri
ja, čia įvairiausios susisie
kimo priemonės, čia ryšių 
tinklas. Tikras karo vaiz
das gaunasi, kai išgirsti, 
manevruo j a n t, susišau- 
dančius žvalgus, kai pa
matai ginimo ar puolimo 
pozicijų rajonuose skrai
dančius lėktuvus, šian ten 
mėtančias bombas ir krin- 
tančius artilerijos sviedi
nius. Kuopų ir būrių va
dai telefonais duoda pra
nešimus savo viršinin
kams ir įsakymus — ka
reiviams. Pagaliau poligo
no laukus apdengia tiršti
dirbtinių dūmų debesys.

vo palapines trauka būrių 
būriai, eilių eilės tėvynės 
gynėjų. Jų saule įdegu
siuose veiduose nematyti i 
nuovargio ir sunkaus dar
bo žymių. Net po tokio i 
“karo” jie traukia links-) 
mi, žvalūs.ir energingi.

Gal nevieda močiutė ap
siverktų, pamačiusi poli
gone dulkėmis aplipusį, 
arba lietaus permerktus 
savo sūnelius. Tačiau pa
klausti, ar jiem sunku, ar 
vargas? Karys atsakys, 
kad jam ruoštis tėvynę 
ginti yra tik džiaugsmas 
ir šventa pareiga. Užtat 
močiutės džiaugiasi, kai I 
jų sūneliai vakarais poli
gone užtraukia šaunią lie
tuvišką dainą, skrodžian
čią ošiančius Šilosėdų miš
kus ir atsimušančią Neries 
pakrantėse.* Aplinki nių 
kaimų žmonės nutyla, 
miškai nurimsta, kai Lie
tuvos kareiviai dainuoja...

Lietuvos kariuomenės 
poligonas apima apie 100 
kvadratinių kilometrų.

Anksčiau tas žemės plo
tas priklausė Ruklos dva
rui ir gretimiems kai
mams. Tačiau Lietuvos 
valdžia tas žemes nupirko 
ir pavedė vasaros kare 
pratimams.

Tsb.)

PANEVĖŽYS

sienio Lietuviams Remti 
(DULR) skyrius liepos 16 
d. gražiai paminėjo Da
riaus ir Girėno užsienio 
lietuvių 17 dieną. Liepos 
16 d. Slavikuose buvo ška- 
plernos atlaidai, buvo lau
kiama daug žmonių, todėl 
DULR skyrius ir pasirin
ko tą dieną užsienio lietu
viams minėti. Susirinku
siems žmonėms DULR C. 
Valdybos sekretorius P, 
Ruseckas pasakė kalbą a- 
pie užsienio lietuvius ir jų 
reikšmę bendram lietuvių 
tautos veikimui, o po kal
bos buvo vaidinimas.

PLUNGE STATO 
GIMNAZIJĄ

Plungėje kapucinai vie
nuoliai baigia statyti di
džiulius mūro rūmus, ku
riuose mano patalpinti 
gimnaziją.

NAUJAS MIESTELIS

Tai šiurpus -reginys, kai, j 
nieko prieš akis nematy
damas, čia pat girdi viską 
naikinančių tankų kauki
mą, girdi nuolatinius šau
dymus ir kulkosvaidžių 
tratėjimus ar artilerijos 
gaudimus. Tačiau Lietu
vos kareiviai tai nuolati
niai reiškiniai, jam negali 
būti jokios baimes. Prieš; 
visus karo pabūklus .jie 
drąsūs ir užgrūdinti.

Jaudinantis, bet kartu! 
žavingas reiškinys, kaipo) 
sunkių karo manevrų iš: 
visų poligono kraštų į sa

Įspūdingai paminėta už
sienio lietuvių diena.

Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti (DULR) 
C. Valdybos paragintas 
Panevėžio DULR skyrius 
įspūdingai paminėjo Da
riaus ir Girėno užsienio 
lietuvių liepos 17 dieną. 
Būtent iš ryto 7 vai. viso
se katalikų bažnyčiose, 
stačiatikių cerkvėje, sen
tikių maldos namuose ir 
žydų centralinėje sinago
goje atlaikytos pamaldos. 
Vakare 20 vai. šaulių te
atro salėje padarytas iš
kilmingas posėdis. Per po
sėdį pasakė kalbas šių or
ganizacijų atstovai:

1) DULR Panevėžio sky
riaus — dr. Vileišis; 2) A- 
ero Klubo — pašto virši
ninkas J. Belinis; 3) Tau
tininkų Panevėžio apskri
ties Komiteto — Teisėjas , 
Vabalas; 1) Šaulių, sava
norių sąjungos ir Panevė
žio miesto — miesto bur
mistras Chodakauskas; 5) 
Mokytojų Basanavitiečių
— mokytojas Makūnas; 
6) Katalikiškų jaunimo 
organizacijų Panevė ž i o 
Vyskupijos — kun. Lip- 
nickas; 7) Žydų sporto ‘A- 
poel’ organizacijos vardu
— dr. Epšteinas.

Po iškilmingo posėdžio Į 
buvo koneertinė dalis — 
pritaikytos dienai dainos 
ir užbaigai, visai auditori
jai sustojus, Šaulių choras 
sugiedojo “Lietuviais esa
me mes’ gimę”. Posėdis 
pradėtas Tautos Himnu, 
kurį pagrojo Šaulių orkes
tras. Žuvusiems pagerbti 
po keletą kalbų buvo grie
žiamas gedulos maršas.

Iškilmingo posėdžio au
ditoriją sudarė pilnutėlę 
Šaulių Teatro salė, kurio
je telpa 5—600 žmonių.

SLAVIKAI, šakių aprkr. Į

Slavikų Dratigijos Už-i

Čia prieš kelis metus į- 
steigta nauja parapija, at
skiriant kelis kaimus nuo 
Simno, Miroslavo ir Kro
kialaukio parapijų. Nau
jai vietovei duotas Santai
kos vardas. Bažnyčia (lai
kina, nes vėliau bus stato
ma didelė mūrinė) pasta
tyta prie plento netoli Po- 
šnios geležinkelio stoties. 
Kadangi vieta susisiekimo 
atžvilgiu yra labai gera, 
tai greitai pradėjo statytis 
ir miestelis; jau dabar yra, 
kelios krautuvės. Visas 
santaikiečių rūpestis, tai 
naujos nuolatinės bažny* 
čios pastatymas.

PAKELTAS Į GARBES 
KANAUNINKUS

J. E. Telšių vyskupas 
Just. Staugaitis, vizituo
damas parapijas, Kuršėnų 
kleboną kun. V. Dambrau
ską pakėlė į garbės kanau
ninkus. Klebonas kun. V* 
Dambrauskas už bažny
čios pastatymą ir labda
ringus darbus buvo pas
kelbtas amžinuoju Kuršė
nų parapijos klebonu.

LĖKTUVO KATASTRO
FA TIES ŠVENTOSIOS 

UOSTU

KAUNAS — Liepos IX 
d. 9 vai. ties pat Švento
sios uostu (truputį į pie
tus) 400 metrų aukštumo
je iš lėktuvo - naikintuvo 
darant šaudymo pratimus 
pro propelerį, kulipka pa< 
taikė į patį propelerį, ir 
sutriuškino vieną jo galą. 
Lėktuvas neteko lygsva
ros ir, perėjęs į suktuką. 
200 metrų nuo kranto kri
to į jurą. Nesant galimy
bės lėktuvą išlyginti, la
kūnas kap. Kraucevičius 
iššoko su parašiutu, bet 
vėjo nuneštas irgi krito į 
jurą. Plaukęs pro šalį mo
torinis laivas lakūną išgel
bėjo. Subėgusių apylinkės 
gyventojų ir žvejų būrys 
lėktuvą su virvėmis iš
traukė į krantą. Lėktuvas 
smarkiai nukentėjo, o at
siskyręs motoras buvo iš
griebtas vėliau. Tos rūšies 
lėktuvo katastrofa Lietu
voje atsitiko bene pirmą 
kartą.
Profesionalai. biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju paramos.

Visi caršinkitės “Darbininke".

j
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Lakštingala
Miesto gyventojas Jonas 

turėjo gražų ūkį, kuriame 
gyvendavo vasarą.

Jo ūkis buvo gražiai su
tvarkytas. Gyvenamuose 
namuose buvo keli pato
gūs kambariai. Prieš lan
gus buvo darželis; už na
mų buvo daržas ir vaisinis 
sodas.

Y; '

Visa šeima atvažiavo ge
gužės m. vasaroti. Buvo 
devinta valanda vakaro. 
Jų sūnelis Viadukas norė
jo tuojau bėgti į sodą, bet 
tėvelis neleido, nes buvo 
vėlu ir jam reikėjo eiti 
gulti.

Rytą Viadukas atsikėlė 
ankščiau už kitus namiš
kius, apsirengė ir tyliai, 
kad nepažadintų tėvelių, 
išbėgo iš kambario. Iš bė
gęs apžiūrėjo darželyje gė
les. Visos gėlės patiko, bet 
nė vienos neskynė, nes te 
veiis sakė neskinti.

Apžiūrėjęs gėles nuėjo į 
daržą; pažiūrėjo daržovių 
ir nubėgo į sodą. Sodas bu
vo labai tankus ir Viadu
kas negalėjo bėgioti. Sode 
išgirdo įvairių paukštelių 
giesmių. Besidairant ir be 
vaikštinėjant po sodą, pra
ėjo porą valandų. Jis su
grįžo pusryčiauti ir labai 
skaniai valgė.

— Mūsų sodas, tėveli, 
man labai patinka, kalbė
jo Viadukas. — Jame la
bai daug paukštelių ir visi 
gražiai gieda. Man jų gies
melės labiau patinka, kaip 
miesto muzika. Jeigu ma
ma leis, aš paimsiu šitą 
duoną. Mieste mama duo
davo muzikantams pinigų, 
o čia už duonos trupinius 
gėrėsimės paukščių gies
melėmis nuo ryto lig vaka
ro. — Ir, paėmęs nuo sta
lo duonos, nubėgo į sodą.

Viadukas buvo labai gu
vus ir linksmas. Nuo sau
lėtekio ligi nakties, jei tė
veliai leistų bėgiotų. Grei
tai Viadukas susipažino su 
Kaziuku, kuris buvo dve
jais metais už jį vyresnis. 
Kaziukas buvo daržininko 
sūnus.

Viadukui tėvelis davė že
mes. Jis drauge su Kaziu
ku pasidarė darželį. Suka
sė lyseles, padarė takelius 
ir pasodino gėlių ir daržo
vių. Viadukas susibičiulia
vo su Kaziuku, visur bū
davo su juo drauge. Ka
ziukas, kaip kaimo berniu
kas ir ūkio srityje daugiau 
nusimanąs už Viaduką, ta
po jo patarėju.

Kai Viadukas rytą eida
vo į daržely, tuojau ateida
vo ir Kaziukas. Abudu lai
stė gėles, darė takelius, o 
paskui abudu bėgdavo į 
sodą ir būdavo ligi pusry
čių.

Po pusryčių Viadukas 
vėl imdavo duonos ir ją

—............ ..........
— Mamyte, tėveli, — 

kalbėjo uždusęs Viadukas.
— Aš tunu lakštingalą, 
man ją pagavo Kaziukas 
ir atidavė.

— O ką keti su ja dary
ti? — paklausė tėvelis.

— Aš ją laikysiu narve
lyje, — atsakė Viadukas. 
Kaziukas žino, kuo ją le
sinti. Aš ja rūpinsiuos, 
kad. jai meko netrūktų,* o 
kai grįšime į miestą, {lei
siu ją pas kanarėles, tai 
ir jos išmoks gražiai gie
doti.

— Ne tik maisto reikia 
paukšteliui, — sakė tėve
lis., — Paukščiai mėgsta 
laisvę —- narvelyje ji ne
gyvens. ' ’ - . •

— Mielas tėveli, — tarė 
Viadukas. — Lakštingala, 
kai bus liūdna, giedos; aš 
visuomet dainuoju, kai 
man liūdna, o antra, visuo
met būsiu su ja, nepamir
šiu jai paduoti vandens, o 
narvelį apdėsiu žaliom ša
kelėm.

— Bandyk, jei taip nori,
— atsakė tėvelis. — Aš 
tave įspėju, kad tavo pas
tangos eis veltui.

Praėjo kelios dienos, 
Viadukas buvo linksmas ir 
jo balsas skambėjo po vi
sus kambarius, bet lakš
tingalėlės giesmės niekas 
negirdėjo.

Viadukas jau buvo beke- 
tąs lakštingalą iš narvelio 
išleisti.

Vieną rytą pabudęs, Via
dukas nerado kambaryje 
nei tėvelio nei mamos. Jie 
seniai atsikėlė ir išėjo iš 
namų. Kambary ant stalo 
buvo paruošti pusryčiai; 
buvo pridėta visokių val
gių. Viadukas nustebo pa
matęs taip gausiai val
giais apkrautą stalą. Jis 
greit norėjo bėgti pro du
ris ir sužinoti, kodėl taip 
daug valgių ant stalo, bet 
negalėjo atidaryti durų.

— Ką tat reiškia? —gal
vojo Viadukas. — Tur būt, 
tyčia duris uždarė, kad 
mažiau bėgiočiau po sodą, 
bet taip negali būti. Mano 
bėgiojimas, rodos, niekam 
nekenkia, nes to ir į kai
mą atvažiavo. — Viadukas 
pradėjo belsti j duris, bet 
jo beldimo niekas negirdė 
jo. Niekas durų neatidarė, 
lyg rodos, visam name ne
buvo gyvo žmogaus.

Viadukas manė, kad tė
veliai išvažiavo svečių pa
sitikti, nes dažnai taip 
būdavo, o gal jau sugrįžo 
ir yra darže. Nustojo bel-

sutrupinęs lesindavo pauk
štelius, o paukšteliai prie 
Viaduko priprato. Kiek- 
viehą vakarą, kai Viadu
kas eidavo gulti, jį žadin
davo nepažįstamo paukš
telio balsas, kurio dar nie
kad nebuvo matęs.. Be
klausydamas to paukštelio 
giesmelės, Viadukas už
migdavo.

Rytą susitikęs Kaziuką, 
pirmiausia paklausė, ar jis 
nežinąs ,koks paukštelis 
vakarais taip gražiai gie
da?

— Na, kaip gi nežinosiu, 
— atsakė Kaziukas. —Tai 
lakštingala.

— O kodėl lakštingalų 
žmonės nelaiko narvelyje, 
kaip kanarėlių? — klausė 
Viadukas. — Mes turim 
namie kelias kanarėles, 
bet nė viena taip gražiai 
negieda.

— Lakštingalėlę sunku 
būtų laikyti narvelyje, — 
atsakė Kaziukas. — Ją 
reikėtų maitinti jaučio šir- 
džia .ir kiaušinio tryniu, 
bet ir taip maitinamos il
gai negyventų.

Viadukas šių Kaziuko 
žodžių nesuprato. Jo di
džiausia svajonė buvo tu
rėti lakštingalą ir apie tai 
dažnai kalbėdavo Kaziu- 
kui. Kaziukas nutarė su
gauti Viadukui lakštinga- 
’ą-

Vieną ryt, Kaziukas, pa
matęs Viaduką darželyje, 
ėmė bėgti prie jo šaukda
mas.

— Vladuk, įspėk, ką tu
riu narvelyje! Turiu lakš
tingalą. Šį rytą man pavy
ko sugauti. Galiu tau ati
duoti.

— Koks tu geras, Ka
ziuk, — tarė nuraudęs iš 
džiaugsmo Viadukas. — 
Koks aš laimingas! .

Ir, neapžiūrėjęs gerai 
paukštelio, griebė narvelį 
ir nubėgo namo.

Arėjas Vitkauskas. 
DVI LITO puses.

(Laimė ir nelaimė).
Ėjo vargšas nusiminęs, 
nes vidus jo piniginės, 
pasirodo, buvo tuščios — 
jis mintis ir kvietė rūsčios... • 
Ėjo... ir atrado litą!
Ir tuojau dvasia — kas kitą! 
Pasidarė lygus kelias^ 
nesimato nei dulkelės!..
0 tuo tarpu ėjo kitas, 
kieno buvo šitas litas, 
ir kai jo nebesurado — 
net visai nustojo žado... 
Ir niūniuoti jis nustojo, 
vis žiūrėdamas po kojų, 
saulėje — šešėliai juodi 
jam iš karto pasirodė... * 
Taip dažnai matyti tenka: 
pamestą kiti sau renka 
džiaugsmą, — verkia jo nustojęs, . 
radęs — linksmas kaso kojas!..

DRAUGAMS DARBININKAMS Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

Nors piktasis priešas ir griaus mūsų žygius, 
gyvenimo juokas kvatosis piktai, 
bet aukime mes, kaip žolė vos išdygus, 
kad priešas netartų: jau tu nukritai... 
Neduokime priešui iš mūsų tyčiotis, 
užtvenkim jų žodžiams į širdį kelius! 
Mūs’ širdžiai ganytis didžiausi juk plotai, 
o priešų gi plotuos pražus kas paklius... 
Ir aukim stiprėkim vienybes idėjoj 
ir tieskimės kelią į laimės kraštus!
Nelaukime laimių rankas susidėję, 
bet ėikim tvirti kur laimėjims gražus. : ( 
Vienybėj sukursime sąvąjį rojų, 
nereiks jau tada raudonųjų draugų! > 
Geresnį gyvenimą sau iškovoję » - 
pajusim, kad bus ir ramu ir saugu. t , 
O Dievas padės mums tą kovą laimėti. 
Tvirtumo, draugai! Tik tvirtumo, drąsos!r

- Tvirtybėj sulaužysiu! piktąjį ietį, 
kad ji raudonai mus smaigyti nustos. 
Nors skaičium negausūs, dvasia tačiau drąsūs

• išdrįskim kovoti už savo tiesas, 
.nebokim jei draugas raudonas mums graso, 
bet kelkim aikštėn jo niekšybes visas. 
Kai būsim vieningi, kai stosim kaip vienas — 
tuomet tik nauja mums išauš ateitis, 
neskriaus mūsų niekas su auksu ir plienu — 
padorus gyvenimas mums tuomet švis. 
Vienvbėn, draugai! Mirkim vienas už kitą! 
Gyvenimo tikslas pasiekts tuomet bus. 
Jau metų eilė, kaip nelaisvė nukrito — 
nedėkim širdžių į komunos grabus!
Sutraukvkim pančius, kur žudo mūs’ dvasią, 
palikime Maskvai savuosius draugus! 
Mes esam krikščionys ir Kristuj terasim 
tą kelią, kur eidams jausiesi smagus!!!

J. Petronis.
<< n ”

dęs į duris ir, į visas puses 
dairydamasis ir klausyda
masis, bėgo čia prie durų, 
čia prie lango. Pro langą 
šokti bijojo, kad neatsitik
tų kokia nelaimė.

Laikrodis išmušė devy
nias. Kiekvieną rytą Via
dukas tuo laiku pusryčiau
davo, o dabar apie pusry
čius nė negalvojo, nors ant 
stalo matė visokių skanių 
valgių.

Atsiminė Viadukas Ka
ziuką, su kuriuo vakar bu
vo susitaręs anksti eiti į 
sodą. Susijaudinęs Viadu
kas pradėjo verkti ir, ant 
lango sėdėdamas, balsiai 
šaukė tėtį ir mamą.

— Ko nori, Vladeli, — 
paklausė tėvelis, priėjęs 
prie lango.

— Durys uždarytos ir 
negaliu išeiti, — tarė ver
kdamas Viadukas.

— Man rodos, Vladeli, 
kad tau kambary nebloga,
— tarė tėvelis. — Gali pa
būti; nesi alkanas, o dėl 
įvairumo pasižiūrėk pro 
langą ir padainuok.

— Brangus tėveli, — a- 
šarodamas tarė Viadukas,
— dabar suprantu, kaip 
bloga netekti laisvės.

Nubėgęs į kambarį, at
nešė narvelį ir padėjo ant 
lango. x

— Mano mielas paukšte
li, — tarė susijaudinęs 
Viadukas. — Dabar su
prantu, kaip tau negera 
būti be laisvės — šiame 
narvelyje, žinau dabar, 
kodėl negiedi, nes ir aš da
bar apie dainas negalvoju.

Atidarė Viadukas nar
velio dureles ir išleido 
paukštelį į sodą.

Suplasnojo lakštingala 
sparnais, įlėkė į medį ir 
pragydo, lyg dėkodama 
Viadukui už laisvę.

— Arž^MLi/Vladeli, — 
tarė tėvelis, įeidamas į 
kambarį. — Dabar įsitiki
nai, kad vienas valgis, 
nors jįs įvairiausias ir 

skaniausias, laimės nesu
teikia, jei trūksta laisvės. 
Dabar žinosi, kodėl lakš
tingala narvelyje negieda.

— O, tėveli, dabar žino
siu, — tarė Viadukas, 
šluostydamas ašaras. — 
Šios dienos įvykius galė
tume labai iškilmingai 
švęsti. Šiandien mudu su 
lakštingala pajutome, ko
kia laimė būti laisvam.%

(Iš Mokytojos Pasako
mai).

JUOKELIAI
“Mano tėvas gali rašyti abiem 

rankom”.
“Ar tikrai?”.
“Taip, su rašomąja mašinėle“. 

(“Der Gemutliehe Sachse”, Lei- 
pzig)-

Reporteris: “Kokia tamstos 
mėgiamoji gėlė?”.

Kino žvaigždė: “Atsiprašau, 
bet kas liečia atsiliepimui, aš tu
riu tamstai pas save reikalij ve
dėją”. (“Life”, New York).

PILNŲJŲ BLAIVININKU 
KUOPOMS

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

Nelaukite paskutinių die
nų, siųskite dabar. Čekius 

i arba Money Order išrašyki
te sekančiai:

Anną ^Sidabras ir siųski
te V. J. Blavaekas 7 Moti 

S t., Woreester. Mass.
V. J. Blavacka* 

P. B. S. Sekretorius.

“Antrą dieną Velykų bu 
vo pries-paskutinis apsireiš
kimas. Išvydus Švenčiausią
ją Panelę, Bernadeta labai 
nudžiugo. Rankose Subiriu- 
tė laikė degančią žvakę. 
Kasžin kaip ji regėjimo me
tu kilstelėjo ranką taip, kad 
liepsna ėmė eiti per tarp- 
pirsčius, vyniodamosi apie 
pirštelius. Daktaras Dožus 
nedavė žmonėms .prieiti ir 
pataisyti Bernadetos žvakę 
ir ranką. Išsiėmęs savo lai
krodi jis žiūrėjo kas darysis 
toliaus. Lygiai 15 minutų 
Bernadeta degino savo ran
ką. Regėjimui pasibaigus, 
gydytojas tuojau stvėrė 
mergaitę už'rankos ir nera
do nė mažiausio padegimo. 
Kyštelėjo žvakę antru kart 
prie to paties daikto. Mer
gaitė suriko ir atitraukė 
ranką. Ji nežinojo kam dak
taras norėjo svilinti jai ran
ką; regėjimų laiku ji nema
tė, kad ranką laikė ant liep
snos. Tai buvo 7 balandžio 
1858 metais.

“Gegužės mėnesyje tos 
šalies pratektas (gubernato
rius) paliepė apsireiškimų 
urvą užversti aukšta lentą 
tvora, o žmones einančius 
ten melstis, įsakė bausti tei
smu. Iš r o kilo sumišimas 
Liurde ir tiktai klebonas 
sulaikė, kad kraujo pralėji- 
mo nepasidarytų. Vyriausy
bė liepė gydytojams apžiū
rėti Bernadetą ar viso pro
to, naujojo šaltinio vandenį 
siuntė bandyti ar jame nėra 
vaistų. Ministeris rašė vys
kupui. kad bažnyčią išpeik
tų Bernadetą ir visus tikin- 
čus į jos regėjimus.

“Vyskupas, bepildąs mi- 
nisterio paliepimą, paskyrė 
komisiją, kad sužinotų, kaip 
kas yra. Komisija buvo iš 
keliolikos žmonių. Jie pir
ma slapčia surinko žinias, o 
paskui viešai liepė liudinin
kams kalbėti po prisiega. 
Patyrė, kad abejos žinios 
tinka į krūvą. Apie Berna
detos proto nesveikumą ne
galėjo būti nė kalbos tarp 
tų, kurie ją pažinojo. Che
mijos profesorius išrado, 
kad vanduo nevaistingas. 
Pasidarė neabejotina, jog 
Švenčiausioji Panelė tikrai 
apsireiškė Bernadetai Subi- 
riutei, liepė statyti koplyčią 
ir daryti procesijas. Be to 
toji komisija sužinojo de
vynis neabejotinus stebuk
lingus išgijimus.

“Taip vyskupas ir pagar
sino žmonėms 18 sausio 1862 
m. Napoleono III, Francū- 
zų ciesorius, dar 1858 meti) 
pabaigoje perkėlė kitur tuos 
valdininkus, kurie buvo var
ginę Bernadetą ir žmonės 
už įtikėjimą į apsireiški
mus.

“Ant Masabielio kalno 
pas apsireiškimų vietą žmo
nės pastatė gražiausią pa
sauly baziliką. Kas metai tą 
vietą aplanko milijonai 
žmonių. Taipgi įvyksta 
daug stebuklingų išgijibų, 
kuriuos pasaulinės valdžios 
įr Bažnyčios paskirta gydy
tojų komisija ištiria ir už- 
rekordnoja ligonius, kurie 
buvo pripažinti, kaipo ne-gaus kapai.

pagydomi, o vienok likai 
sveiki, išgijo.”

Taigi sis aprašymas apiei 
laurdo mieste apsireiškusią} 
Švenčiausią Panelę ir jos 
pasakyti žodžiai: “Aš esmi 
Nekal tas Prasidėjimas’^ 
kaip tik ir yra aiškus atsa- 
kymas į tai, jog tikėti į Jė
zų Kristų, kurs užgimė iš 
Marijos Panos, tai yra ne
kaltos vyro nepaliestos mo
teriškės, nėra jokia nesąmo
nė ir mokslui nesipriešina. 
Tie gydytojai mokslininkai, 
kurie ton komisijon įeina, 
priversti yra nenoromis pri
pažinti, kad tie stebuklingi 
išgijimai, kurie kasmet 
Liurde įvyksta mokslui yrą 
nesuprantami.

Jeigu tas viskas, kaip be
dieviai tauškia, būtų tik 
prasimanymas, kad daryti 
iš to bizni ir jeigu tas būtų 
galima daryti, tad reikia ži
noti ir tą, kad žydai ir pro
testantai, kurie yra daug 
geresni biznieriai negu ka
talikai darytu tą patį. Kaip 
bematant išgirstume, kad 
kurioje nors žydų sinagogo
je, ar protestantų maldna- 
my pradėjo dalytis stebuk
lai. Bet jie to nei nebando 
daryti, nes žino, kad su pra
simanymais ne ilgai biznf 
darysi.

Todėl mes katalikai noi*a 
mes visi ir negalime nuvyk-* 
ti į tas vietas, kuriose Die
vas parodo stebuklus, kad 
patvirtinti ir pamatyti už-z 
rašus tų visų faktų galima 
tikėti tiems žmonėms, kurio 
ten buvo, ištyrė ir radę, j,og 
tas viskas yra tiesa, tą ap
rašė. B. '

(Bus daugiaus). 
_________________ - ■■ .--4 

VOKIETININKAI STAI
GA “IŠMOKO” LIETU

VIŠKAI.

Marijampolės kalėjime 
šiuo metu sėdi 16 Klaipė
dos krašto vokietininkų 
su Neumanu pryšaky. Ta
rdant jie dėjosi nemoką; 
lietuviškai, gi dabar netik 
kad susišneka lietuviškai, 
bet ir skaito lietuviškas 
knygas ir laikraščius.

BRAZILIJOS IMIGRACI- 
JOS NUSISTATYMAS
Decree No. 19,482, iš gruoi 

džio 12 d., 1930 m., sako 
jog Brazilijos konsulai gali! 
vizuoti pasportus trečios 
kliasos ateivių, kurie yra 
apsigyvenusieji ateiviai ar
ba agrikultūros darbininkai, 
arba kiti darbininkai parga
benti “sulig nurodytų reika
lavimų, kurių įleidimo pra
šo Federal Interventof 
from Labor Mmistrv, Indu- 
strv and Commerce”. Nuo 
sausio 1 d., 1931 m., kiekvie
nas pilnametis, kuris nori 
vykti į Braziliją kaipo imi
grantas, privalo turėti net' 
3,000 milreis, įr kiekvienas 
Vaikas, neturėdamas 12 me
tų, net 2,000. milreis. Milreis 
mūsų pinigais yra apie St 
centai. ’’

Tinginyste — jauno žmo-
M. Sigurnį.



Antradienis, Rugpiūčio 7, 1934.

Į kas girdeti.liei
KOLONIJOSE

liukai kunigai” ir išpildo 
šokį “Noriu_ miego”.

DARBININKAS
T- -nu i «■

INIS
6.
'Jf-J

MONTELLO, MASS. PIKNIKAS
Liepos 29 d. š. m., 6 vai. 

vakare, šv. Roko parapi
jinėje Romuvos Parko er
dvioje svetainėje įvyko iš
kilmingas kleb. kun. Joną 
Švagždj pagerbti, jo klebo
navimo Montelloje 15 me
tų sukaktuvių proga vaka
rėlis.

Montelliečiai per keletą 
savaičių tyliai, kaip skru
zdės, labai rūpestingai 
ruošėsi prie šios dienos, 
kad tinkamai prisirengus 
pagerbti savo kleboną už 
jo ilgametį dvasinį darbą 
šioje parapijoje.

Spauda garbingai pami
nėjo kleb. kun. J. švagž- 
džio, nors trumpai, bet su 
dideliu garbingu pažymė
jimu, apie jo ryškius po
žymius — kultūrintojo, 
“modemiško pamok s 1 i- 
ninko”, visuomenininko, 
dvasios vado ir ištisą eilę 
jo gražių darbų plaukian
čių iš kilnios jo sielos.

Šį vakarą montelliečiai, 
priešaky su savo antruoju 
Idvasios vadu kun. J. Pet
rausku skaitlingai atvyko 
į Romuvos Parko svetainę, 
kad atiduoti tinkamą pa
garbą savo dvasios vadui, 
žodžiu ir jausmais ir visa 
širdimi.

Montelliečius su jų gar
bingais dvasios vadais pa
mylėjo skaitlingas būrys 
svečių: kunigų, profesio
nalų, biznierių, studentų’, 
ir įvairių įvairiausių pa
žiūrų žmonių.

Jaukus pušynas viliote 
viliojo į Parką kiekvieną, 
kaip sena, taip ir jauną ir 
net mažyčius (tęs).

• šešioms išmušus, pasiro
do parke ir vakaro kalti
ninkas kleb. Kun. Jonas 
Švagždys, lydimas garbin
gų svečių: Dr. Kun. J. Na
vicko, M. I. C., Marianapo
lio Kolegijos Rektoriaus, 
kun. K. Urbonavičiaus (J. 
Kmito) mūsų išeivijos ve
terano, poeto, kun. Pr. M. 
Juro, Eawrehce liet. par. 
kleb., kun. J. Vaitekūno, 
Providence liet. par. kleb., 
kun. J. Petrausko šio va
karo vyriausio šeimininko, 
Šv. Roko par. vikaro, kun. 
J. Skalandžio/Peabody ai
rių par. vikaro, “Darbinin
ko” redaktoriaus, p-no A. 
F. Kneižio, Brocktono po
licijos viršininko Morris’o, 
Dr. Budreckio su žmona, 
Adv. J. Verackos su žmo-

Brocktono miesto mayo- 
ras H. C. Baker, sveikina 
jubiliejatą telegrama. Štai 
jos turinys:
BBH86/24 NL — Brocton 
Mass 28
Rev. John Svagzdys —

— Congratu- 
lations and best wishes u- 
pon your Fifteenth Anni- 
versary in Brockton at St. 
Roccos parish. Regret that 
I cannot be with You to- 
night. Kindest personai 
regards —

Horace C. Baker.
Brocktono policijos vir

šininkas — p. Morris, nuo
širdžiai sveikina kleboną 
savo ir miesto policijos 
vardu.

Aldermonas McCaffrey 
— trumpa prakalbėle svei
kina ir linki darbuotis su 
mumis.

Nuoširdžiai sveikino kle
boną Brocktono Pašto vir
šininkas p. Henrigen.

Marianapolio Kolegijos 
studentai: Juozas Kupre
vičius, Balys Ivanauskas, 
Bronius Voveris su Broliu 
Jonu Baniu priešaky šau
niai sudainuoja gražias 
daineles, ypatingai vi
siems patiko ši dainelė, 
kuriai žodžius parašė Jo
nas Kmitas:

Mūsų gerbiamas Klebonas 
Dar tiktai dar.

Kunigėlis švagždys Jonas
Dar tiktai dar.

Dar tiktai dar pamažu, dar toliau 
dar bus gražiau, dar tiktai 

dar. (2 kart.).
Klebonauja mums garbingai 

Dar tiktai dar.
Moko visus iškalbingai. 

Dar tiktai dar„.
Kai pamokslu jis pasako 

Dar tiktai dar.
Duoda dvasiško abrako.

Dar tiktai dar...
Verkia visi katalikai 

Dar tiktai dar.
Ir dejuoja bolševikai. 

Dar tiktai dar...
Komunistai skundžias niurna, 

Dar tiktai dar.
Kad uždaro jųjų burnų. 

Dar tiktai dar—
Atsikirsti neišdrįsta, 

Dar tiktai dar. ’ ’
Tiktai ryja seilę skystų.

Dar tiktai dar...
Mūsų gerbiamas Klebonas 

Dar tiktai dar.
Kunigėlis Švagždys Jonas. 

Dar tiktai dar...
Vadovauja visuomenei,

Dar tiktai dar...
Ir užjaučia jaunuomenei.

Dar tiktai dar...
Nepamiršta jis studentų, 

Dar tiktai dar.
Kad jis niekad nepasentų! 

Dar tiktai dar...
Linkim jam ilgiausių metų, 

Dar tiktai dar.
Kad vis su mumis gyventų ! 

Dar tiktai dar...

Rengia
L. Vyčių N. Anglijos Apskritis

SEKMADIENĮ

Rugp.-August 12 d., 1934
GRAŽIAUSIAME N. A. LIETUVIŲ PARKE 

“PALANGOJE” 
(Welch’s Pond) 

LAVVRENCE — METHUEN, MASS.
Pradžia 10 vai. ryte, ir tęsis iki vėlumos.

\ _____________ ______________

Šokiams grieš vienas iš geriausių orchestrų, 
be to — geriausios maudynės, krikštoliniam ežere.

Visi žinote Palangos gražumą, pievas, pušynus ir 
viliojantį ežerą. Užtad visi į Palangą!

Nuoširdžiausiai visus kviečia,
RENGĖJAI

o

na, ir kitų ištisos eilės 
svečių.

Įžengus į svetainę, Jubi- 
liejatas buvo sutiktas gau
sios parapijiečių minios, 
reiškiančios nuoširdumą 
savo ilgų rankų plojimu. 
Sujaudinta minia nusira
mina ir vakaro vedėjas 
kun. J. Petrauskas taria 
pirmą sveikinimo žodį sa
vo kleb. kun. J. švagž- 
džiui.

Scenoje pasirodo dvi ma
žytės lietuvaitės Julytė A- 
domaitytė ir Leonora Ma
tulaitytė, kurios eilėmis 
deklamuoja savo sveikini
mą garbingam dvasios va
dui. Sudainuoja “Du bro-

Parapijos choras sudai
nuoja:

— Važiavau dieną, —Ei
na garsas, — Grokit muzi
kantai, — Ei pasauli, —

Akompanuoja p-nia P. 
Petraitienė.

Sveikina adv. J. Veracka 
linkėdamas ilgiausių me
tų. >.

Sudeda linkėjimus dr. 
Kvaraciejus.

P-nia M. Mazgalienė — 
dainiioja solo:

— Temsta dienelė ir Jei
gu man myli — dainuoja 
jausmingai, gražiai.

Adolfas Krušas sudai
nuoja solo: “Rožančius”.

Abiems solistams akom-

žodžius, “Dieve 
pasigailėk manęs” — api
budina jį kaipo kunigą — 
Kūrėją. Randą jame ir 
tuos požymius Kristaus i- 
dealo, kuriuos pats poetas 
Jonas Kmitas iš liejo savo 
kunigiškais jausmais pa- 

' rašytoje savo poemoje 
i “Kunigas” (žiūrėk Jono 
Kmito eilės, lapas 98), iš
liejo:

... žmogaus siela jam vien parūpo, 
Ją nor ištraukti iš prapulties:— 
Ir prie bedievio lovos klupo 
Ir gelbsti valandoj mirties.

Tamsi naktis. Pasaulis snaudžia 
Viens tiktai šviečia žiburys,— 
Ten kunigas dejuoja griaudžiai 
Ir už bedievį meldžias jis...

Šis Kristaus idealas — 
priešus mylėti, žymiai ap
sireiškė ir jo asmenyje, šio 
vakaro kaltininko, kaip’1 
kun. K. Urbonavičius pas
tebi, o tas ir yra didžiau- 
sis idealas.

Kun. K. Urbonavičius, 
pabrėžia toliau, kad jis tu
rįs išspręsti sunkia proble
mą su jauna ja kaita ir 
matyt jam tas sekasi, nes 
juk ir Marianapolio Kole
gija, daugiausiai kandida
tų turi iš Brocktono.

“Darbininko” redakcijos 
vardu, nuoširdžiai sveiki
na, pats redaktorius p-nas 
Antanas F. Kneižys, linkė
damas darbuotis ilgus me
tus Bažnyčios ir Tautos 
labui.

Sveikina ir sudeda lin- 
' kėjimus įvairios Šv. Roko 
par. draugijos ir organiza
cijos, kartu įteikdamos 
kuklias dovanėles, būtent:

—Altaristų vardu —St. 
Kartonas; Marijos Vaike
lių — p-lė Lapinskaitė; 
Šv. Roko par. Sportininkų 
— M. Jakavonis; Sodalie- 
čių — pirm, p-lė Sakalaus
kaitė; N. P. P. Švč. M. Dr- 
jos — pirm. M. Senkevi- 
čiutė; Šv. Vardo dr-jos —• 
pirm. Kvaraciejus; L. R. 
K. A. Federacijos 9 skr.— 
pirm. K. Pileckas; LDS. 2- 
ros kp. — pirm. Leonardas 
Kumpa; Tretininkų — pir
mininkas p. Jezukevičius; 
Šv. Roko par. vardu —Dr. i 
Budreckis; šv. Roko par.' 
Choro — M. Mazgalienė.

Speciali sveikinimo rastą 
siunčia Amerikoje viešė
jusieji svečiai iš Lietuvos,

•>z •panuoja P-nia P. Petrai- tininko, 
tienė.

Kun. J. Skalandis, buvu
sis Šv. Roko par. vikaras, 
sveikina kleb. ir linki il
giausių metų.

Antru kartu dvi lietuvai
tės pasirodo scenoje ir su
dainuoja — Lakštingalėle 
ir — Kaulas.

Marianapolio Kolegijos 
Studentai — Petkus ir Še- 
peta išpildo muzikos dalį 
— kornetais.

Gražiai pasirodžius su 
dainomis ir muzika Maria
napolio Kolegijos auklėti
niams, vakaro vedėjas 
kviečia jų Rektorių Dr. 
Kun. J. Navicką tarti kelis 
žodžius. Kun. Dr. J. Navic
kas trumpoje kalboje api
budina Jubiliejato dvasinį 
turtą, ypatingai jo turimą 
dovaną — gražiakalbą ir 
net pavadina “auksabur
niu”.

Marianapolio Kolegijos 
Rektoriaus kalbą palydi 
jo auklėtinis Br. Voveris 
sudainuodamas solo:

— Aš ant žirgelio — pri
tariant pianu Bro. J. Ba
niui.

Montellietis jaunuolis 
pasirodo su saksofono bal
sų ašaromis, kurioms pri
taria pianu p-nia P. Pet
raitienė. Tai buvo p-nas S. 
Dzekevičius.

Lietuviškai - katalikiš
kos meilės jausmais užsi
degęs kalba kun. J. Vaite
kūnas, kuris primindamas 
anuos laikus, kun. J. Šva- 
gždžio žengiančio į semina 
rijos mūrus, viliojančius 
pasaulinių įvairių profesi
jų mokslus, pažymi, kad 
jo nesužavėjo pasaulis, bet 
Kristaus dvasia pašaukė 
jį darbuotis Bažnyčios ir 
Tėvynės labui. ’

Linki ilgiausių metų.
Sujaudintą žmonių nuo

taiką ramina gražia daine
le Marianapolio Kolegijos 
studentas p. Ivanauskas, 
sudainuodamas apie ber
nužėlio dejavimus. Bro. J. 
Banio piano švelnūs šau
kiami akordai lydi ir džiu
gina visus.

Mūsų išeivijos veteranas 
kun. K. Urbonavičius, iš
skaitęs (kaip pats išsita
ria) iš veįdo kleb. kun. J. 
Švagždžio, to vakaro kai- Prof. Kan. F. Keirfėšis ir I

• v

Prof. Vitkus. Štai tas ras
tas:

Didžiai Gerbiamas Ku
nige Klebone, mielas drau

ge kunige Jonai!
Per 15 metų klebonauda

mas Šv. Roko parapijoje, 
Tamsta savo giliu protu ir 
kilnia širdimi pagavai 
Kristui daug sielų, išmin
tingai tvarkei parapijos 
reikalus ir teisėtai pelnei 
savo parapijiečių meilę ir 
pagarbą. Buvo tai gražiau
sias Tamstos amžius, kada 
veikei savo jėgų pilnumoj. 
Tų jėgų pačioj stiDrumoj 
Tamsta dar tebesi. Lai 
Aukščiausias paskalsina 
Tamstai jėgų ir energijos; 
lai kliūtys ir sunkenybės 
niekumet Tamstos nepar- 
klupdo. Lai žmonės, ku
riems Tamsta gyveni ir 
dirbi — mokės ir norės į- 
vertinti Tamstos triūsą ir 
pasiaukojimą.

Labai apgailestauju, kad 
, nebegaliu asmeniškai pa- 
| tiekti Tamstai savo svei
kinimų ir linkėjimų. Kada 
Tamsta, savo parapijiečių 
apsuptas, minėsi sa*o su
kaktuves, mes jau artįsi- 
mės prie Lietuvos. Tad 
bent per laišką priimk ge
rų jausmų pluoštą.
Tamstos kan. F. Kemėšis 

1934. VU. 12.
Didžiai Gerbiamas 
Kunige' Klebone!

Labai apgailestauju ne
galįs šiandien asmeniškai 
pareikšti Tamstai, Gerbia
mas ir Mylimas Jubiliate, 
kuonuoširdžiausių linkėji
mų.

Visa širdimi šią dieną e- 
su su .Jumis.

Sveikinu ir iš širdies lin
kiu ir toliau kaip iki šiolei 
vesti brocktoniečius tik
ruoju keliu.

Kartu sveikinu ir Tams
tos parapijonis turinčius 
tokios kilnios širdies ir di
delės dvasios Vadą.

Ilgiausių metų, sėkmin
giausios darbuotės!

Su tikra pagarba, 
Balys Vitkus — .... 

Brooklyn, N. Y.
1934 m. liepos mėn. 20 d.

Jubiliejatas gavo ir dau
giau sveikinimų telegra
momis ir laiškais.

Paskutinį žodį taria šio 
vakaro kaltininkas kleb. 
kun. J. Švagždys, visupir- 
miausiai pareikšda mas 
nuoširdų dėkų savo vika
rui J. Petrauskui, bro
liams kunigams, raštu ir 
žodžiu jį sveikinusiems.

Kleb. išsitaria, kad jis 
jaunose dienose, buvo ma
nęs, jog esąs statytojas, 
nės pradėjęs ne nuo baž
nytinio darbo, bet nuo vi
suomeninio ir pavyzdžiui, 
būdamas vikaru Vaiguvo
je, susirūpina komercija, 
įsteigia dvi kooperatyves 
krautuves; Utenoje — ati
daro liaudies namą, kuris 
iki šių dienų yra katalikiš
ko veikimo centru; Pater- 
sone taiso gerai išbyrėju
sius parapijinius namus.

Maniau Montelloje ženg- 
sim gana sparčiai, nes štai 

| šioji salė, tai pirmieji sta- 
1 tymo darbai šioje parapi
joje. Vienok Dievas leido 
pasireikšti tam ko ištikrų- 

' jų trūko.
Pasireiškė parap. stoka 

tikėjimo į Dievą. Ir atėjo 
| mintis, pavyzdys iš Šv. Is-1

I

torijos ape Saliamono baž
nyčią.' Pabkaus šaltas sie
nas. Ir nukreipiau savo jė
gas, kaip išugdyti — Kris
taus bažnyčią, žmonių šir
dyse. Esu įsitikinęs, kad 
he Dievo valios niekas op- 
soliučiai neatsitinka. .

Tikiu ir į tai, kalbėjo 
toliau*klebonas kun. J. Š., 
kad Dievas duoda bausmę, 
vadams per žmones, žmo
nėms per vadus. Ir jeigu 
man lemta buvo prabūti 
Montelloje tiek laiko, tai 
greičiausiai, kad verta pa
rapija savo klebono, o kle
bonas savo parapijos. Dė
kų visiems.

Vakaras baigėsi labai 
pakilusia nuotaika.

Korespondentas

Liepus 2 d., p-lės Pauli
nos Barisaitės namuose, 
57 Vine St., susirinko apie 
50 Alfonso B. E. Pociaus, 
“Darbininko” administra
toriaus, gyv. 19 Lansdow- 
ne Street, draugų jį pa
gerbti, jo gimimo dienos 
sukaktuvių proga. Dainuo
ta, žaista ir užkandžiuota. 
P-nas Pocius 
daug dovanų, 
ir linkėjimų.

gavo gana 
sveikinimų

Rap.

Susilaukė Sūnaus
Simonas ir Rozalija Ci

nikai, gyv. 11 Bellevue A- 
ve., liepos 23 d. š. m. susi
laukė pirmutinio kūdikio- 
sūnelio. Tėveliai džiaugia
si didėjant šeimai.

LAWRENCE, MASS.
Altaristai negali pamirš

ti smagumų, kokius turėjo 
šią vasarą už uolų tarna
vimą prie altoriaus. Vieną 
gražią dieną jų mylimas 
klebonas kun. P. M. Juras 
nusivežė ant juros motori
niu laiveliu pasivažinėti ir 
pažuvauti. Ponas Haffner, 
kuris turi Gasoline Servi- 
ce Station davė du auto, 
mobilius padėti vaikus nu
vežti į Newburyport ii 
motorinį laivą. Jam sma
gu buvo kada 28 altaris
tai, klebonas ir panelė Ona 
Kvaraciejutė, kuri savo 
mašina padėjo klebonui 
vaikelius nuvežti į pajūrį, 
turėjo tikrai gerus laikus 
ant vandens. Ne „vienas iš 
jų ir “ožį piovė”, nors die
na buvo nepaprastai graži 
ir jūra rami. Bet visgi lai
vas siūbavo. Pavažiavę a- 
pie 30 mailių už Hampton 
Beach sustoję pradėjo žu
vauti. Žuvų mažai kas te- 
sugavo. Sugrįžę pakrantin 
netoli Salisbury Beach pa
simaudė ir pagaliaus p. 
Haffneris nusiv e ž ė į 
North End Canue Club 
bowlyti.

Kitataučių tarpe tikrai 
yra daug gerų žmonių, ku
rie nesigaili nei laiko nei 
kašto gailestingiems dar
bams.

v •

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

Saliamonas.

Telefonas; Plas* 1350.

JONAS GREBUAUCKAS 
Graborius ir Balsam notoj as 

s 423 8. PACA STREET.
BALTIMORE, MD

L. VYČIŲ N. A. APSKRI- 
ČIO GEGUŽINE

L. Vyčių N. A. Apskri
čio metinė gegužinė įvyks 
sekantį sekmadienį, rugp. 
12 d., 1934 Palangoje, La- 
vvrence - Methuen, Mass.

Kaip žinote praeity vy
čių išvažiavimai visuomet 
buvo įvairūs ir pasižymi 
gražiausia programa. Mi
nios žmonių linksminasi 
Palangos gražiame parke..

Šiais metais Vyčiai tiki
si daugiau sutraukti žmo
nių, nes turi gražius pla
nus.

Jau gauta žinių iš kai- 
kurių didesnių Vyčių kuo
pų, kad atvažiuoja didelės 
minios žmonių į šį išvažia
vimą.

Štai Bostono 17-ta Vyčių 
kuopa važiuoja bus’ais au
tomobiliais ir gatveka- 
riais

Norwoodo 27-ta kuopa 
irgi atvyksta bus’ais. Na, 
ar manote, kad Worceste- 
r’io didžiulės kuopos atsi
liks? Ne, vvorcesterieciai 
žada skaitlingiausiai daly
vauti ir laimėti dovaną už 
skaitlingumą. Girdėti bru
zdėjimas ir tolimesnėse 
Vyčių kuopose, kaip Pro
vidence 103 kuopa ir A- 
thol’io 10-toji; nors jiems 
toli, bet gausiai atvyks 
bus’ais į išvažiavimą.

Tad aišku, kad šitas jau
nimo išvažiavimas duos 
visiems progos atnaujinti 
pažintis su draugais; pasi
matysime su tais, kurių 
seniai nematėme; pasi- 
maudysime viliojančiame 
ežere, kuris traukte trau
kia ežero bangose papliuš- 
kenti.

Turėsime progos ir ge
rai pasišokti, nes yra pa
imta viena iš geriausių or
kestras, kuris gros lietu
viškus ir amerikoniškus 
šokius.

Nuvykę į Palangą tikrai 
prisiminsime gražiąją Lie
tuvą. Užtat visi, kurie tu
rime progos važiuokime į 
Palangą, paremkime vy
čius, dirbkime su jaunimu, 
o jaunimas dirbs su mu
mis. P- R-

A

J

PRANEŠIMAS
L. D. S. Naujos Anglijos 

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

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

Rengimo Komisija.

2 v v *
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Iš Knygų Pasaulio

KOKS BUVO KARAS

Koks iš tikro buvo didy
sis karas? Tai geriausiai 
žino to karo dalyviai. Iš 
daugelio milijonų tų daly
vių vos mažas būrelis ap
rašė 1914—1918 metų pa
saulinį karą. Anglų kalba 
ta žmonijos rykštė geriau
siai ir vaizdingai aprašy
ta amerikono W. T. Scan- 
lon’o knygoje “Dieve, pa
sigailėk mūsų!” (God, ha
ve mercy on us!). Lietu
vių kalbon ją gražiai iš
vertė P. ir K. Jurgėlos. 
Lietuvių spauda aukštai 
įvertino šią knygą ir gerą 
vertimą. Liet, kultūros gy
venimo žurnalas NAUJO
JI ROMUVA rašė apie šią 
knygą:

“Autorius yra didžiulių 
kovų dalyvis. Jam pačiam 
kaipo būrininkui teko va
dovauti įvairiose atakose 
ir didžiosiose karo baisy
bėse. Šioje knygoje jis ir 
pasakoja tuos visus įspū
džius, kuriuos jam teko 
patirti per 6 mėnesius bai
siausiai siaučiančiame ka
ro vulkane. Tai ne vien 
karo dienraštis ir karo žy
gių bei faktų registracija. 
Čia nemaža pagauta ir ka
ro psichologijos.

“Dieve, pasigailėk mū
sų!” — tai buvo maldos 
žodžiai, kurie kritiškiau
siais momentais instinkty
viai kildavo iš šimtų ka
reivių krūtinių. Knygos 
pasakojimas prasid ėda 
tuo metu, kai 1918 m. va
sarą frontuose jau buvo 
pasklidę gandų, kad karas 
baigtas. Daugelis laukte 
laukė karo pabaigos ir ža
dino viltį, kad gal vis dėl
to sugrįš sveikas iš to ver
dančio pragaro. Tokia vil
tis šildė ir amerikiečių ka
reivių širdis. Tačiau liki
mas jiems dar daug skau
džių smūgių parengė. Mū
šiai atvaizduoti su visu sa
vo reljefišku baisumu. Mū
šis mūšio, žygis po žy
gio, ataka po atakos eina 
vaizdų vaizdais per visus 
knygos puslapius. Juos tu
rime laikyti daugiau vaiz
dais, o ne pasakojimais, 
nes juos į vieną nenutrūk
stamą grandinę jungia ne 
fabula, o tik vieno ir to 
paties asmens pergyveni
mai ir tų pergyvenimų, 
psichologiniai motyv a i. 
Nors vaizduojama karu 
pabaiga, tačiau karo bai
sybės dar didesnės, nes 
karo technika į pabaigą 
išaugo į dar didesnę naiki
nančią jėgą. Dujiniai svie
diniai, automatiški šautu
vai, įvairiausi kulkosvai
džiai, tankai, galinga arti
lerija, aviacija ir kitos 
moderniškiausios priemo
nės išėjo į frontą gyvybių 
žudyti. Visi žmogaus pro
to ir rankų valdomi šių 
žudymo pabūklų veiksmai 
labai gyvai pagauti šioje 
karo apysakoje. Žmogaus 
gyvybė šiame pragare pri
klauso aklam likimui ar 
Dievo Apvaizdai. Kulkų, 
sviedinių ir skeveldrų lie
tuje ir nuodingų dujų de
besyse išlikti sveikam y*ra 
tiesiog stebuklas. Nyksta 
būriai, kuopos, batalijo-

nai, divizijos. Tiesa, lieka 
jų vardai, bet žmonių tų 
pačių lieka tik keletas.. Iš 
visos Napo kuopos, kiek 
jis atsimena, po 6 mėnesių 
teliko bene tik dešimt 
žmonių.

Visas veiksmas vyksta 
fronte. Per visus 6 mene-, 
sius pasakojas niekada I 
nebuvo išėjęs už ribos, kur 
nepasiektų priešo sviedi
niai. Karo baisybių čia, 
gal būt. parodyta daugiau 
negu E. M. Remarąue’o 
knygose. Tačiau Skenlono 
apysakai yra labai chara
kteringas, optimizmas, an
gliškas šaltumas ir objek
tyvumas. Nors daug niū
rių ir šiurpių vaizdų kny-į 
goję sukaupta, tačau čiai 
nėra Remarąue’o pesimiz
mo. Čia išlaikoma tam ti
kra dvasios lygsvara.

Knyga įdomi ne tik ka
ro psichologijos, bet ir 
strategijos bei karo takti
kos atžvilgiu. Tiesa, pasa
kotojas yra tik puskari
ninkis, kurs atskiruose ka
ro veiksmuose ir detalėse 
nevisada gali pajėgti su
sekti platesnius strategi
jos dėsnius, tačiau karo 
lauko žygių ir taktikos pa
vyzdžių labai daug paro
dyta.

Kas mėgsta karo apra
šymus, šia knyga galės 
pilnai pasitenkinti”.

Skaitytojau, ar jau skai
tei šį įdomų ir šiurpulingą 
karo aprašymą- Ar jau 
nors kiek nusimanai apie 
tai,kaip dabar (20-me am
žiuje) kariaujama? Visa 
žmonija, visų tautų spau
da nuolat tebekalba, tebe
rašo apie naujo didžiojo 
karo pavojų. Pasiskaitęs 
šią ir panašias knygas, 
geriau nusimanysi, koks 
pavojus atskiroms tau
toms ir visai žmonijai grę- 
sia.

L'-’
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P. Jurgėla
—....... —s>

blDELIS 
NUPIGINIMAS

“MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)

KAINA BUVO 25 CENTAI

Dabar 10 centų su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps).
“Darbininkas”

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

*

./4 Sį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.
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LIGŲ NUGALĖJIMAS

•>

KARAS!
20-to Amžiaus Karas ant Žemes, Ore ir Jūrose

Durtuvu grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artile
rijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės 
vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-jal premi
ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
(God, have mercy on us!)

400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai. Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 
Pinigines perlaidas (money order) ir savo adresus siųskit:

“Darbininkas”
So. Boston, Mass.366 W. Broadvvay
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VAKARU FRONTE NIEKO NAUJO
Paraše E. M. REMARK, garsus rašytojas

Sulietuvino J. Kalnėnas
t

Ši knyga yra išversta j daugeli kalbų ir labai trumpu 
jos išparduota šimtais tūkstančių egzempliorių.... čia, 

kaleidoskope eina DIDŽIOJO KARO vaizdai.

Kaina 50 centų su persiuntimu.
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskit:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway

I

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 7, Šv. Roko parap. sve
tainėje. Visi nariai prašomi atei
ti į šį susirinkimą ir užsimokėti 
senai užtrauktas mėnesines duo
kles.

NEWARK, N. J.
14 kp. mėnesinis susirin- 
įvyks penkt a d i e n į.

LDS.
kimus
rugp. 10 d., 8 v. v., Šv. Jurgio dr- 
jos svet, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai prašo 
mi atsilankyti.

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugp. 12 d., baž
nytinėj svetainėj tuoj po -sumai. 

Kuopos rašt. Z. Gudelis.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugp. 12 d., tuoj
po pamaldų, šv. Jurgio parapijos 
mokykloje. Visi kuopos nariai y- 
ra kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą.

HARTFORD, conn.
LDS. 6 kp. ęusirinkimas įvyks

NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

• Anglų Kalboje

“AN EXCURSION TO UTHUANIA”
Labai įdomius aprašymus, apie savo kelionę į LIETUVĄ pa
rašė A. A. Sacks. šioje-knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnių, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gera 
proga, ypač čia augusiam jaunimui susipažint su jų tėvelių 

gimtine — tėvyne.
Ši,knyga, su kietais apdarais, turi 308 puslapius, 38 gražius 

paveikslus ir Lietuvos Žemėlapį.

KAINA $3.00. SU PERSIUNTIMU
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskite:

DARBININKAS”

366 W. Broadvvay * So. Boston, Mass.
...........................  ■ ■ > ■.......... T"7'~T' ,
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So. Boston, Mass.

ORDINŲ GALINGUMAS
t. y. beveik aštuonis sykius 
mažiau, arba kasmet išgel
bėjama nuo šiltines 37,680 
asmenų, šiltinės yra pavo
jinga ir ilga liga. Vienok, 
ačiū tinkamiems sanitari- 
niems dėsniams, ji pasidarė 
visai reta viešnia. Gi atitin
kamu skiepijimu ji galima 
visai pašalinti iš žmonijos 
tarpo.

Maždaug prie tris dešim
tis metų nuo šių trijų ligų 
(raupų, šiltinės ir difteri- 
jos) kasmet imtinai mirda
vo 102,960 asmenų, o 1931— 
tik 11,280. Skirtumas yra 
91,680. Tokį skaičių, dėka 
medicinos mokslo pažangai, 
išgelbsti kasmet nuo mir
ties. Beveik tas pats nuveik
ta ir prieš daugelį kitokių 
ligų. Trumpai sakant, kas 
met mažiau susirgimų ir mi
rimų. Tokiu būdu daugiau 
žmonių turi progos gyventi 
ir reikia pabrėžti — ilgiau 
gyventi.

Ideale padėtį. įvykinti, 
kad niekas nesirgtų ir be 
laiko nemirtų, vargiai bus 
kada nors galima pasiekti. 
Kad ir teoretiškai bent kai- 
kuriais žvilgsniais tai gali
ma numatyti, tačiau prak
tiškais sumetimais negalima 
to įsivaizdinti žmonės, kad 
ir šimtą nuošimčių supran
ta reikalą, nesistengs visko 
reikiamo įgyvendinti. Mat, 
nerangumo, nepaisymo bu
vo ir bus. Iš kitos pusės, e- 
konominė padėtis tūliems 
neleis pilnai pasinaudoti 
medicinos nuopelnais, kad 
ir jie kažin kaip norėtų. Ta
čiau tam tikras minimumas 
galima pasiekti ir reikia ti
kėtis, kad tai įvyks pailgi
namai trumpoje ateityje.

Antrą vertus, medicinos 
mokslas dar anaiptol nėra 
pasiekęs savo tikslo. Dar y-

i ra nemažai ligai, apie kurias 
i mažai težinoma ir, žinoma, 
j kurių gydymas ir nuo kurių 
i apsisaugojimas nėra anaip 
toli sėkmingas. Tokiomis li
gomis esti kaikurios kraujo, 
plaučių, širdies ir inkstų li
gos. Gi už vis svarbiausia 
tai vėžio liga,
atsitikimuose, nors medici
na dažnai esti visai bejėgė, 
vienok ir šioj linkmėj pas
tovaus progreso pradedama 
padaryti.

Paimkime kad ir vėžį. 
Prieš kelioliką metų susir
gusiam asmeniui šia liga ti
krai reikšdavo ankstyvą 
mirtį. Šiandien padėtis jau 
kitokia. Jau aiškiai ir drą
siai tvirtinama, kad vėžio 
liga pagydoma, ką aiškiai į- 
rodo tūkstančiai ir tūkstan- 

I čiai pagydytų ligonių sirgu- 
užsimokėtų duokles. Parodykime Šių šia liga. Vienok šitie tū- 
gražų pavyzdį kitiems.

Rašytojas gavo teisę ves
ti 20 žmonų.

Dabar Londone gyvenąs 
olandų rašytojas Jan Fa- 
bricijus, keletą metų pra
leidęs Siame, pasakoja a- 
pie tai, kaip jis netikėtai 
pasidarė garsenybe Siamo 
moterų pasauly.

Išplaukdamas į Rytus, 
Fabricijus pasiėmė iš Eu
ropos keletą porų baltųjų 

j balandžių ir atvykęs į Sia
mą, savo sode įtaisė kar- 
velydę. šios veislės balan
džiai Siame buvo naujie
na. Apie juos

sužinojo Siamo karalius, 
didelis paukščių mylėto
jas ir pareiškė norą pa
sižiūrėti olandų rašyto

jo balandžių.

Jis aplanke pas Fabricijų 
ir taip susižavėjo paukš
teliai, kad rašytojas jam 
turėjo padovanoti vieną 

;porą.
šytojui Siamo karalius ųį 
apdovanoj ‘Baltojo Dram
blio’ ordinu. Fabricijus ne
mažiau džiaugėsi ordenu, 
kaip karalius balandžiais. 
Keletą dienų jis, ištempęs 
krūtinę, išpuikęs didžiavo
si pasižymėjimo ženklu, 
kol pagaliau į akis jam 
metėsi keistas reiškinys. 
Nuo ordino gavimo dienos 
pro jo namus ėmė nuolat 
būriais vaikščioti Siamo 
mergelės. Jos žiūrėjo pro

(langus, aiškiai laukdamos^ 
rašytojo pasirodymo.

Fabricijus ilgai nesu
prato, kas čia dedasi, kol 
pagaliau jam vienas sija- 
mietis atidengė mergaičių 
antplūdžio paslaptį. Pasi
rodė, kad

“Baltojo Dramblio” or
dinas davė jam teisę tu- 

rėti 20 žmonų.

Sužinojusios, kad olandas 
gavo šį ordiną, sijamietės 
nutarė, kad dabar jis šoks 
ieškoti sau naujų žmonų 
ir laikė apsileidimu pralei
sti proga ištekėti už balto
jo žmogaus.

Kai jam ligi gyvo kaulo 
įgriso “sužadėtinių” įky
rūs piršimasis, vieną gra
žią dieną jis pasiuntė pas 
jas savo tarną, kad jis 
praneštų joms, jog “Bal
tojo Dramblio” kavalie
rius jau turi vieną žmoną 
ir nenori apsisunkinti dar 
kitomis žmonomis. Bet si- 
jamietės juo nepatikėjo. 
Jos negalėjo įsivaizduoti, 
kad vyras, turįs teisę ves
ti 20 žmonų, galėtų apsiri
boti tik viena. Mergelės 
rašytojui taip įkyrėjo, kad 
jis turėjo pakeisti adresą 
ir persikelti į kitą butą.

“Ū.”

Rašo Dr. S. Biežis, gydy
tojas ir chirurges, Chicago, 

Illinois.
Medecinos mokslas bėgy 

pastarųjų trijų desėtkų me
tų padarė žymiai didesni 
progresą, negu bile, kada 
nors pirmiau. Kai kurios li
gos suvaldomos, kitos apvei
kiamos, gi trečios net visai 
užkariaunamos. Pasėka to, 
skaičiaus susirgimų bei mir
čių vis mažėja ir mažėja. 
Akyvesnio aiškumo dėliai, 
paimsime keletą konkrečių 
pavyzdžių.

Šioje šaly 1902 metais 
raupais mirė 7,920 asmenų, 
gi 1931 metais — tik 120, 
tai vi-a 66 sykius mažiau. 
Tai tiesioginė išdava skiepi
jimo, kuris atliekamas la
bai lengvai ir be jokio pavo
jaus. Prūsijoje ir Olandijo
je, kame skiepijimas priver
stinas, šios ligos visai nesa
ma. Jeigu visa žmonija skie- 

Į pilusi, tai šią ligą tegalima 
būtų rast tik istorijos lapuo 
ee, o ne gyvenime.

Difterija 1909 metais mi
rė 51,960, o 1931 —tik 5,760, 
arba devynis sykius mažiau. 
Pradedant 1931 metais vien 
tik nuo difterijos kas met 
išgelbiama 46,200 gyvybių, 
daugiausia vaikų. Ši taip 
džiuginanti pažanga yra ga
lima, pasidėtoj ant specifiš
kiems vaistams, kurie lei
džiama pč^b'da ligoniui, o 
ypatingai pastaruoju laiku 
tam tikriems skiepams. Už
tat kiekvienas vaikas, pra
dedant nuo pusės metų am
žiaus, turi būti įskiepytas, 
kas apsaugos nuo susirgi
mo difterija.

Šiltinėm 1900 metais mite 
43,080, o 1931 — tik 5,400,

Į
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AtsidėKodamas ra-

Susirinkimai
rugp. 12, tuoj po sumos baž
nytinėj svetainėj, 41 Capitol A- 
venue. Malonėkite visi nariai a- 
teiti; nes yra svarbių reikalų dėl 
kuopos naudos’.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kuriij yra užsilikę mėnesinės duo
klės.
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N0RW00D, MASS. ,

LDS. 3-čios kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks rugp. 12 dieną, 
Šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po sumos. Visi nariai yra prašo
mi pribūti į susirinkimą, nes 
daug yra svarbitj reikalų.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks rugp. 12 dieną, tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti ir užsimokėti mėnesi
nes mokestis. Taipgi atsiveskite 
savo draugus ir drauges prirašy
ti prie šios kilnios organizacijos.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
rugp. 12, tuoj po sumos, Lietu
vių bažnytinėj svetainėj. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir už
simokėti užvilktus mokesčius.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
LDS. 15 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 14 dieną, parapi
jos svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

L0WELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį rugp. 9-tą die
ną vakare. Ateikite visi. Gera 
proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos.

ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugp. 19 d., tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinki
mas. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite 
ir savo draugus prirašyti.

Pastaruose
i

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 19 d., tuoj po 12 va
landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletu svarbių suma
nymų. Atsiveskite ir savo drau
gusis) prirašyti.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį rugp. 19, 
tuoj po sumos, bažnyti
nėj svetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautų ir!

kstančiai kol kas, sudaro 
; palyginamai, nedidelį nuo- į 
Išimtį visų susirgimų. Mat, 
ši liga gana savotiška ir yra

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugp. 19 , .... . . . ,
d., tuoj po sumos, šv. Kazimiero būtiniausia ją tinkamai gy. 
parapijos salėje. Kviečiami visi dyti vos tik jai prasidėjus, 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite Kuomet užvilkinama, ją iš
gavo draugus prirašyti prie 
kilnios organizacijos.

-z"

ILL
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin- 

pijos svetainėje, kampas Robling kūnai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny.po 15 d., šv. Petro ir

Z

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirip- 

kimas įvyks rugp. 19 d., 6:30 
vai. v., Karalienės Angelų psra-

>7

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

šios

ir So. 4th gatvių. i

Taigi malonėkite visi susirink- Povilo bažnytinėje svetainėje, 
zįl’ < A r A i L 4 Vii *' v 4 z '

gydyti visai mažai vilties te- nuoširdžiai prašome r 
lieka. Tačiau kasmet pagy- profesionalus ir bixni« 
dytų skaičius nuoldtos didė- 8kelbia8i ‘‘Dttbininke 
ja, o mirčių palengva mažę-
ja. Taigi ir čia matosi prog- ke„ bfldrTbizn
reso, nors nugalėjimas dai geriau supras, kad «kel 
ganėtinai atokiai. •' bininke” apsimoka. z
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Rytinių Valstybių Žinios
Platinkim Gerą Spaudą

Iškėlus “Garsą” iš Broo- 
klyno į tolimą Pennsylvani- 
jos šalį, šį apylinkė liko api
leista ir neturėjo savo kata
likiško laikraščio, kuris bū
tų pilnai galėjęs aprūpinti 
šios apylinkės lietuvių rei
kalus ir patiekti jiems gerų 
ir teisingu žinių, iš šios apy
linkės lietuvių darbuotės, 
jų gyvenimo ir vaizdžiai a- 
pibudinti visą lietuvių ka
talikų organizacijinį veiki
mą. Buvo padaryta didelė 
lietuvių gyvenime spraga. 
Tiesa, buvo keletas lietuvių 
taikraščių, bet jie neatitiko 
lietuvių katalikų rekalavi- 
mams: vieni skleidė ir gar 
bino fašizmą, o kiti komu
nizmą.

Tai matydami visokie lai- - ______ •

75 Statė Street 
BOSTON

Vasara 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

ĮSIGYK sau namus*
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 lietuvią ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronze, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vą sąlygą. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKĖ- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: S AM AS 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!

•MtMUHimtiiittuaniii

Telephone Stagg 2—4-409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

S
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NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do- 
;vanai. Nuliūdimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
^tikrintas ir ui prieinam* kaln*.

“Šiandien atsidarė “Vytau 
to” spaustuvė, ryt vėl užsi 
darys”, bet, deja, žiūri vė
liau, kad netaip yra, kaip 
jie manė? “Vytauto” spaus
tuvė, savaitė po savaites, 
menesiai ir metai praėjo, 
kaip stovėjo taip ir tebesto
vi. Užsidaryti ne tik neketi
na, bet kas kart didėja ir 
.plečiasi, ir vėliau, dūliai di
desnio veikimo, pavadinama

i net lietuvių universaliu biū- 
iru. Tik dabar suprato, kad
“Vytauto” spaustuvė ne 
juokais gimei, ne tam, kad 
šiandien atsidarytų, o ryt 
vėl užsidarytų.

Įsisteigus “Vytauto” 
spaustuvei, buvo planuoja
ma tuojaus išleisti liaują 
katalikišką lietuvių laikraš
tį vardu “Vytautas”, bet 
esant nepalankoms aplinky
bėms, laikraščio leidimas 
buvo atidėtas tolesniam lai 
kui ir pasitenkinta tik įve
dimu šios apylinkės “Dar
bininke” skyriaus, kuris da
linai ir užlipdė tą spragą ir 
patarnavo šios apylinkės lie
tuviams, bet pilnai jų reika
lų patenkinti negalėjo. Tat 
verste vertė lietuvius katali 
kus išleisti Nevv Yorke savo 
laikraštį.

Pirmiausia, prieš išlei- 
siant naują katalikišką laik
raštį, pasirodė “Vytauto 
Pranašas”, kuris pranaša
vo, kad užgims naujas ir 
tvirtas katalikiškas laikraš
tis ir, paruošęs jam kelią? 
pats pranyko. Beliko tik 
laukti naujo laikraščio. Štai 
nelabai senai, pereitais me
tais, toji pranašystė išsipil
dė. t. v. užgimė naujas ka
talikiškas laikraštis, 4 AME
RIKA’. Lietuviai katalikai 
labai maloniai su džąugsmu
ii sutiko ir priėmė, bet be
dieviai ir laisvamaniai, pa
matę “Ameriką”, labai nus
tebo. nusigando ir nusiminė. 
Iš tos baimės ir neapykan
tos jie visu smarkumu pra
dėjo “Ameriką” pult ir 
šmeižti, manydami tuo jam 
pakenkti, bot ansivvlė: 
tik ka laikraščiui nieko ne
pakenkė. bet dar tuo pačiu 
padėjo jam augti, bujoti ir 
r^lp+otis ir tomi<s savo kriti
komis tik dar labiau paska
tino katalikus savo laikraš
ti remti, platinti ir skaityti. 
Kaikurie laivamariiai su sa
vo laikraščiais’ visai pasi
traukė “Amerikai” iš kelio 
ir. atsidarė savo biznius, su 
spaudos darbais kreipiasi 
prie jos spaustuvės ir ją 
jau pradeda gerbti, nors 
pirmiau labai nepakentė.

Katalikų laikraštis “A- 
merika”, taip ilgai gyvuos, 
pakol čia lietuviai gvvens ir 
savo kalbą vartos, tol jis bus 
jiems gyvenimo vadovas.

Kievienas kiek nors susi
pratęs ir apsišvietęs lietuvis 
ir mokąs šiek tiek skaityti, 
ir jeigu jiš non, kad jį visi 
gerbtų mylėtų, kad svetim
taučiai iš jo nesityčiotų ir 
jo “polak” nevadintų, kad 
jo gimtosios tėvų šalies Lie
tuvos vardas plačiai pasau
lyje skambėtų, kad katali-

Nesykį jie kalbėjo: kai ir jų motina Bažnyčia

svamaniai ,raudono j o kapi 
talizmo sekėjai — garbinto
jai ir Įvairaus plauko bedie
viai, kai katalikai lietuviai 
neteko savo laikraščio, visu 
smarkumu ėmėsi darbo ir, 
kiek galėdami, akiplėšiška 
drąsa, naudodamiesi proga, 
stengėsi išplatinti savo spau 
dą lietuvių tarpe, ir viso
kius, nesąmonių prirašytus 
šlamštus kimšte kimšo Į ka
talikų lietuvių rankas. Tas 
jiems darbas nesant vietinio 
katalikiško laikraščo, neblo
gai sekėsi ir dalinai pavyko 
surasti tarp katalikų nesu
sipratusiu žmonių, kurie, 
nesuprasdami jiems statomi] 
pinklių, lengvai patikėjo vi
sokiems bedievių melams, 
šmeižtams ir, pasidavę jų į- 
takai. padėjo jiems, savo 
sunkiai uždirbtais centais, 
tuos iu šlamštus platinti ir 
užlaikyti. .Tie visi dirbo iš
sijuosę žalingą ir pragaiš
tingą lietuvių tautai, Baž
nyčiai ir katalikybei darbą 
ir nebuvo kas juos sulaiky
tu ir užkirstu kelią tolimes
niam ju veikimui.

Daug tuo reikalu buvo 
kalbėta ir tartasi lietuvių 
kataliku seimuose, seime
liuose. lietuviu katalikų su
važiavimuose ir net mažų 
katalikišku draugijų susv 
rinkimuocp. ir. o-abl vale, 
veikiant visiems lietuviams 
katalikams išvien, buvo nu
tarta. sų nagelba vietos ir 
a^vlinkin dvasiškiu, žūt būt. 
užkirsti kelia plačiam be
dieviu veikimui ir plėtimuT- 
si šiose nnvlipkpgp. Nutarta 
ir padaryta. Darbas buvo 
sunkus ir reikalavo daug 
pasišventimo ir jėgų. Pir
miausia reikėjo Įsteigti šioj 
anvlinkei katalikiška spaus
tuve. Tas padarvti buvo la
bai sunku.

Bet turint tvirtą valią ir 
pasiryžimą, drąsiai žiūrint 
ateitin, su degančia širdyje 
tėvynės, katalikybės ir lie
tuvybės karšta meile, tos 
kliūtys trumpu laiku buvo 
nugalėtos ir nė metams dar 
nepraslinkus nuo “Garso” 
išvykimo, 1930 Vytauto Di
džiojo metais rudenį, jau 
nauja katalikų tvirtovė var
du “VYTAUTO SPAUS
TUVE” buvo įsteigta.

Nustebo visi bedieviai ir 
laisvamaniai, pamatę “Vy
tauto” spaustuvę. Jie pui
kiausiai suprato, ką tas rei
škia ir jautė, kad atsiradus 
naujam katalikiškam lietu
vių laikraščiui, daugiau jau 
jie negalės taip sėkmingai 
savo kromelio — šlamštų 
tarp lietuvių katalikų pla
tinti, nes katalikai, turėda 
mi savo laikraštį, jų labai 
žemos kultūros ir necivili
zuotas spaudos nerems ir 
neskaitys...

Tad nieko nelaukdami jie 
griebėsi įvairių įvairiausių 
būdų, kad tik katalikų įstai
gai kaip nors pakenkus ir 
neleidus jai gyvuoti, ir plė
totis.

nebūtų bedievių persekioja- miršti, kad tie visi atsitiki
ma, turi ir privalo tik vien • mai ir įvykiai turi būti lai- 
katalikiškus lakraščius, tikjkraštyje nušviesti taip, kaip 

jie tikrumoje yra — įvyko; 
ir, kad jais būtų galima pa
tikėti reikia, kad tas žinią 
— naujienų nešėjas — lai
kraštis būtų geras, kad jo 
leidėjais — redaktoriais bū
tų teisingi, gautų žinių ne
falsifikuotų, kad. jais būtų 
galima pasitikėti.

Daug yra laikraščių, o y- 
pač bedievių — laisvamanių 
leidžiamų, pilni daug viso
kių prasimanymų ir netei
singi; žinių, kartais juose 
net ir tikri įvykiai yra klai
dingai ir savotiškai perdir
bami.

Ir kam skaityti laisvama
nių ir bedievių laikraščius, 
kuomet mes turime gana 
daug savų katalikiškų laik 
raščių ir dar daug pigesnių 
negu jų laikraščiai ? Katali
kiški laikraščiai mums vi
siems be skirtumo tarnauja 
ir visas žinias teisingai pa 
tiekia, ir visus įvykius pui
kiai ir labai vaizdžiai nu
šviečia, ir jie kainuoja vos 
tik keliolika centų.

Tad nepraleisk, lietuvi, 
progos, o ypač dabar, kada 
yra katalikiškos spaudos 
platinimo laikas, ir užsira
šyk bent vieną katalkišką 
laikraštį. Jeigu jau turi, tai 
gal tavo kaimynas, pažįsta-

vien katalikišką spaudą ir 
geras knygas skaityti, o vi
są kitą spaudą, kuri yra be
spalvė ir bedieviškumu 
“kvepia”, kuri teršia kata
likų vatdą, garbina Mas
kvą, Staliną sau laiko Die 
vu ir raudonąjį kapitalizmą 
stato aukščiau visko, visaip 
šmeižia ir purvais drausto 
ir mėto jų dvasiškius. Baž
nyčią, katalikus veikėjus ir 
kelia visokią neapykantą ir 
nesutikimus, ir visokias 
klasių kovas* tarp žmonių, 
privalo mesti ją skaitę, nes 
bloga spauda yra baisūs sie
los nuodai. Bloga spauda 
neturi rasti vietos lietuviu 
katalikų namuose. Katali 
kas, skaitąs bedieviškus raš
tus, yra nevertas kataliko 
vardą nešioti ir jis yra nely
ginant toji nudžiuvusi me
džio šaka, kuri tinka vien 
tik sudeginimui.

Geras laikraštis ar kny
ga yra žmogaus sielos dva
siškas penas, maitinąs j c 
sielą ir ją kebas nuo visko, 
kas blogaą negera, nedora, 
nuo visokių žemiškų purvų, 
nedorybių aukštyn prie ge
ro, prie Dievo, prie to am
žinojo laimūs šaltinio.

O ypač šiandieną spaudi 
turi labai daug reikšmės 
žmonijos gyvenime. Jeigu mas ar draugas dar neturi 
šiandien pasaulyje įvyksta laikraščio, paragink jį irgi 
visokie perversmai, tarp užsirašyti. Tegu ir jis neat- 
žmonių ir valstybių nesuti- silieka nuo kitų, bet skaito 
kiniai, karai, tai tik vien katalikišką laikraštį, nes 
dėl spaudos, nes spauda ir gyvenimas nestovi vietoje, 
didžiausias, puikiausiai gin- bet dideliais šuoliais bėga 
kluotas armijas nugai i. j pirmyn ir su juo- kartu eiti,
Spaudos galybė yra neišma- skaitant gerus katalikiškus 
tuojama. Nors ir mažas iš-; laikraščius. Skaityti bedie- 
spausdintas žodis, bet jis at viškus laikraščius yra dar 
stoja ir geriausius kalbėto- blogiau, negu jokių nes- 
jus, nes kalbėtojus girdi tie, Į kaityti. Tad jei nenori nuo 
kurie jo klausos; jeigu jis kitų atsilikti ir visą, kas 
kalba per radio, tai tik tie, pasaulyje ir tavo apylinkė- 
kurie klauso radio, o ki- se darosi nori žinoti, priva
tiems jo kalba neprieinama.1 lai tik vien gerą katalikiš

ką laikraštį skaityti, kuris 
tau visą teisingai pasakys ir 
nieko nesumeluos.

Geriausi ir teisingiausi 
čia Jungi. Am. Valstybėse 
vra lietuvių katalikų lei
džiami laikraščiai: “Ameri
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ka” “Darbininkas” ‘Drau
gas’, “Garsas”, “Laivas”, 
“Meilė”, “Studentų Žodis”. 
“Vytis”, “Moterų Dirva” 
ir keletas kitų naudingų. Jie 
katalikiški, lietuvišk,i tau 
tiški, visuomeniški,patrio 
tiški, geri teisingi.

Jų kaina labai maža, o 
žinių ir naujienų iš viso pa 
šaulio ir iš apylinkių lietu
vių kolonijų teikia labai 
daug.

L. S.

PROVIDENCE, R. I.
Sekmadienį, liepos 29 š. 

m..įvyko Šv. Onos draugi
jos iškilmingas minėjimas 
metinės šventės. Narės da
lyvavo skaitlingai bažny
čioje su ženkleliais, ir pri
ėmė Šv. Komuniją laike 
sumos, kurią atnašavo jų 
intencijai. Tai pavyzdin
ga moterų draugija, kuri 
nuo savo susitvėrimo la
bai daug prisidėjo prie už
laikymo parapijos.

Keletos darbščių moterų 
parapijiečių sumanymu y- 
ra rengiamas bazaras, ku
ris įvyks už poros savai
čių ant naujai nupirktos 
bažnyčiai žemės. Bazaras 
rengiamas naujos Bažny
čios statymo naudai. Sa
koma, kad ten bus daug 
ko įvairaus/ tad vertėtų 
visiems gausiai dalyvauti 
tame bazare.

Kap.

BROOKLYN, N. Y.

Žmonių liežuviai dar la
biau pradė jo plakti porelę. 
Jiedu sumanė giminystę 
pakeisti į pusininkystę. 
Ir štai visi sužino, kad to
ji gyvanašlė jau yra saliu- 
no pusininke.

Užgirdo apie to saliuni- 
ninko naują partnerį ir jo 
tikroji žmona, kurią jis 
beširdiškai išvarė su vai
kais iš namų.

Vieną gražią naktį sa- 
liunininko moteris atvyko 
su detektyvais ir apie 3 
vai. ryte įėję į jų namus 
ir radę abu “balandėliu 
beburkuojant”.

Porelę areštavo ir kalti
na už nelegalį gyvenimą. 
Rodos, abu pasėdėjo porą 
parų kalėjime pakol kas 
ten juos išbylavo.

Gyvanašlė, išėjus į lais
vę, tuojaus išsikraustė į 
naują vietą. Saliunininkas 
gi buvo vėl areštuotas ir 
kaltinamas už neužlaiky- 
mą tikrosios žmonos ir 
vaikų. Jis gavęs 3 mėne
sius kalėjimo. Išėjęs iš ka
lėjimo turės duoti žmonai 
ir vdikams užlaikymą.

Vadinasi laisvadariai su
klupo. Žmonės dabar ir 
sako, kad kol laikėsi Die
vo ir Bažnyčios įsakymų 
ir gyveno katalikiškai, tai 
ir tikroji žmona buvo jam 
gera. Tebūnie pamokinimu 
ir kitiems, kad blogdary- 
bės kelias yra trumpas ir 
kad jis baigiasi labai liūd
nai.

Teisybės Mylėtojas.

i

Spausdintas žodis pasiekia 
visus pasaulio kampus,- kur 
tik žmonių gyvenama, ir 
jiems visą papasakoja ir pa
sako kas pasaulyje girdėti, 
kaip žmonės kitur gyvena, 
ką veikia. Bet nereikia pa-
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ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

AMERIKA — Amerikos Lietuvių Katalikų-, savaitraš
tis. Leidžia Lįetuvių Universalia Biuras, Ine. 
$1.50 metams. 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00.

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 
III. Metams $6.00.

“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams -2.00.

STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Metams $2.00. Į užsienį 
rio kaina 20c.

“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, III. 
Metams 2.00. »<

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mė
nesį, 4736 S. Wood St, Chicago, ML Metams $2.00. 
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$3.00. Atskiro nume-

Šiomis dienomis tūli lai
svamaniai, gyv. Ridge- 
wood sekcijoje savo laisvu 
gyvenimu pridarė juokų ir 
tuo pačiu suteršė lietuvių 
vardą.-

Tūlas laisvamanis saliu- 
ninkas, kuris labai mėgsta 
girtis, kad jis esąs antro
je vietoje nuo šalapino, 
tai, kad išsiskirtų nuo ki
tų, eidamas dainuoti užsi
mauna trumpas kelines ir 
raudonas kojines. Žinoma, 
neapseina be frako. Jis sa
vo dainavimu taip visiems 
įkirėjo, k^Ld daugelis jau 
niekas jo nebekvietė dai
nuoti.

Taigi “garsusis” daini
ninkas panorėjo kuo kitu 
pagarsėti. Jis susipažino 
su tūla gyvanašle iš New- 
arko. Jiedu suėjo į “part
nerystę” ir gyveno per a- 
pie tris mėnesius gana lin
ksmai.

Kaimynai ir šiaip žmo
nės, žingeidumo apimti, 
pradėjo daininikB - saliu- 
nininko klausinėti, kas to
ji naujoji jo gyventoja? 
Jis visiems atsakydavo, 
kad tai jo giminaite sen
mergė ir pas jį atvažiavus 
kokį laiką paviešėti.

Bet neilgam taip atsa- 
kynėti sekėsi. Brooklynan 
atvyko tos “giminaitės” 
vyro brolis Juozas G., ku
ris visą paslaptį atidengė 
Jis vieną kartą bejuokau
damas sako: ‘Pažiūrėsime, 
ar ilgai tie “giminaičiai’ 
giminiuosis”. ~ ' __ j

VARGONINKAI, RUOŠ
KITĖS SEIMAN.

Šiuomi skelbiame, kad 
šiais metais A. L. R. K. 
Vargoninkų Sąjungos Sei
mas įvyks rugpiūčio mėn. 
21 ir 22 d., Cleveland, O- 
hio.

Kadangi vienoje koloni
joje ir tuo pat laiku, tai 
yra rugpiūčio 21, 22 ir 23 
gi] mūsų organizacijų Sei
mai; kaip tai: ALRK. Fe
deracijos ir Kunigų Vieny 
bes, tai V. S. Seimas pra
sidės bendrai su kitų mi
nėtų Seimų pamaldomis.

Seimo sesijos prasidės 
po pamaldų šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj 6527 Su- 
perior Avenue, Cleveland 
Ohio.

Tad, gerbiamieji Vargo- 
ninkai, prašomi kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti į šį 
Seimą ir bendromis jėgo
mis gvildenti mūsų orga
nizacijai naudingus nuta
rimus, kurios užduotis yra 
tobulinti bažnytinį giedo
jimą ir skleisti plačia va
ga tautos dainą mūsų išei
vijoje.

Atvažiavusių svečių na
kvynių reikalu, prašoma 
kreiptis pas vietos varg. 
p. P. Abromaitį virš nuro
dytų antrašu.

' , VI. Daukša,
Pirm.

x Jonas Brundza, 
Rašt.


