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Žinios Apie 7 Eucharistini 
Kongresą Clevelande Hitleris Grasina Lietuvai

VATIKANO FILMOS 
CLEVELANDE

“PIEMUO SEPTYNIŲ 
KALNŲ”

Clevelando katalikai ir 
atvykusieji maldinink a i 
turės progos trumpoje a- 
teityje pamatyti judamus 
paveikslus “Piemuo septy
nių kalnų”. Tai yra istori
niai pamokinanti paveiks
lai su nepaprastu muzikos 
priedu.

Paveikslai atidengs jums 
visą Romos vaizdą. Tie, 
ką nėkuomet neturės pro
gos nuvykti j tą nuo amžių 
garsųjį miestą Romą, tu
rės vienintelę progą aiš
kiai pamatyti lyg veidas 
veidan Jo šventenybę Šv. 
Tėvą Pijų XI. Žiūrovai 
matys istorinio meno 
brangenybes ir nuosta
baus grožio . palocius. 
Taipgi matys šv. Tėvo 
darbuotę nuo to laiko, kaip 
jis užėmė vietą Ganytojo 
keturių šimtų milijonų ka
talikų sielų. Apart to, ma
tysime istorinius griuvė
sius, Iškėlimą- Kryžiaus 
Coliseume, įtaisytą naują

Vatikane radio, Pilgrimų 
plaukimą į Romą, Įsteigi
mą Šventųjų Metų, neap- 
kainuojamos vertės Vati
kano biblioteką — skaity
klą, auką nuo Kolumbo 
Vyčių Romai, Mussolinio 
atsilankymą pas Pijų XI, 
Italijos karaliaus ir kara
lienės atsilankymą pąs Šv. 
Tėvą, įvairius Romos' Chi- 
cagos ir Dublino Eucha
ristinio Kongreso vaizdus, 
ir tt. šalia to, bus girdėtis 
garsus balso ir instruiųen* 
taliniai muzikos veikalai, 
kt., ‘Gamta mums apsako’ 
ir “Alleliuja” Randelio. 
Triumfalus Maršas Grie 
go, Panis Angelicus —Rai
nio ir kiti garsūs veikalai.

Čia paminėta tik keletas 
daugelio šimtų gražiausių 
vaizdų, ką bus rodyta as
tuoniose dalyse. Šitie pa
veikslai bus rodomi laike 
Eucharistinio Kongreso 
rūgs. 23-26, Cleveland, O- 
hio. O vėliau juos rodys 
visoj Ohio diecezijoj. Mi
nėtos filmos yra autori
zuotos J. E. Kardinolo 
Granito De Belmonte Ro- 
rfioj. V. G.

ŠV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJOS (PITTSBURGH, PA.) KNYGYNAS

Ką Rašo Lietuvos Valdžios Oficiozas Apie 
Kaimiečių Sukilimą

Darbininko” Radio

Kaunas. VID. 28. Elta.— kininkai, suprasdami pra- 
Prieš kurį laiką ūkininkų gaištingo Lietuvai brūzdė-1 
tarpe Suvalkijoje prasidė- kihn* iš svetur’ jo ne‘ 
jo agitacija. Įvairiuose su
sirinkimuose buvo ragina
ma statyti Vyriausybei į-

reme.
1 Vyriausybė atsižvelgda
ma į tai,

MUSSOLINI NESISKAI
TO SU TAUTŲ 

SĄJUNGA

Žinios

- - ■ - - - - i Roma — Rugsėjo 14 die- 
Mussolini, Italijos dik- ., kad ūkininkų, .„torius sušaukė savo mimą statyti vynausyoei j-kai_ kitl] o-vventoiu . OrlUS ,SU,S?UKe 3aV0. ■ vairius reikalavimus kaip i i • gyventojų. iStenų kabineto susinn-vairius reikalavimus, kaip sluoksniIJi ekonomines pa- kimąj ų kuriame nutarė 

dėties gerinimas yra įma- skelbti karą Ethiopijai, 
nomas tik esant krašte pa- nežiūrint kaip Tautų Są- 
stoviai tvarkai ir ramaus jungos komisija išspręs,

sluoksnių, ekonominės pa- įimą

DARBININKO RADIO mierui Jenkui vadovau- 
PROGRAMOS DALYVIAI jant, uoliai ir sumaniai 
VYKSTA Į KOLONIJAS | darbuojasi.

--------  I Tikimės, kad pirmutinis 
Pradedant sekm. rugsė- šio sezono parengimas bus 

jo 22 d., š. m., Darbininko sėkmingas.
Radio Programos dalyviaįl Rengimo Komisija, jos 
vyksta į kolonijas su Pr°g-1Vadas kunigas Kazimieras

štai: sumažinti per pusę 
skolos, likusios gi pusės 
mokėjimą atidėti ilgam 
laikui, sumažinti per -pusę uarbo sąlygpm&jįr turėda-^nes sake; kad Italijardabar 
jau sutartas išmokėti dą-;m^ galvoje būtiną reikalą nebegalinti daryti jokių 
lis, nustatyti aukštą kainą išlaikyti valstybės viduje nusileidimų.

rimtį, nuo kurios pareina! Mussolini kabineto nuta- 
taip pat ir Lietuvos sau- P™0 Pase^os yja tokios, 
gumas iš oro ir jos nelie- kad„ Per vjeną dieną, bu- 
čiamvbė kviečia visus ?e- tent> ru?seJ° 15- Pasiuntė ciamyne, Kviečia visus ge 14 000 juodmarškinįų A.

rama* kenkus ir tos parapijos
Pirmasis pasirodymas į- klebonas kunigas Pranciš- 

vyks sekmadienį, rugsėjo kus Virmauskis nuošir- 
22 d., Šv. Pranciškaus lie-1džiai kviečia visus į šį pa- 
tuvių parapijoj, Athol, rengimą, rugsėjo 19 dieną. 
Mass. Gerb. kleb. P. Jurai----------------
tis labai nuoširdžiai Dar- KARALIUS PAREIŠKĖ 
bininko Radio grupę prii- PASITIKĖJIMĄ DIEVUI

rugiams — 12 lt., kvie 
čiams —, 15 lt., duoti vi 
siems nemokamai miško 
kurui ir remontui, atleisti 
nuo žemės mokesčio ir pa-:ros valios gyventojus ne
našiai. Sukurstyti tokiais pasiju 0 į į provokatoriš- 
ir kitais demagogiškais į j ems Lietuvos priešų 
reikalavimais, kurių _ di- gundymams, neklausyti jų 
dzioji dalis ne tik musų, į skleidžiamų gandų ir išlai-i 
bet ir šių dienų Europos u- ,kyti reikalingą krašto vi
kio sąlygomis yra visiškai - • • • •
neįvykdoma, kai kurie ū- 
kininkai išėjo į kelius ir

Nuremburg, Vokietija — Rugsėjo 15 d., Vokieti* 
jos diktatorius Hitleris specialiai sušauktame reichs
tago (parlamento) posėdy pasakė ugningą kalbą prieš 
žydus ir Lietuvą. Jis reikalavo, kad reichstagas pri
imtų nacių svastiką kaip tautinę Vokietijos vėliavą ir 
taip pat įstatymus prieš žydus, būtent, kad žydai ne
turėtų jokių santykių su vokiečiais. Reichstagas Hitle
rio pasiūlytus įstatymus priėmė ir nuo dabar žydams 
yra atimtos pilietybės teisės; vedybos žydų su vokie
čiais arba su jiems giminingo kraujo asmenims drau- _ 
džiama. Nusikaltusieji baudžiami kalėjimu. Be to, žy
dams uždrausta samdyti tarnaites, ne žydes, jaunes
nes kaip 45 metų amžiaus. Taipgi žydams uždrausta 
iškelti Vokietijos tautinė vėliava, bet, kad išvengtų 
nemalonumų, jie gali iškelti žydų vėliavą, baltos ir 
mėlynos spalvos.

Visus Hitlerio pasiūlymus reichstagas (parla
mentas) priėmė be diskusijų.

Hitleris savo kalboje rodėsi neva siekiąs taikos, • 
bet toje pačioje kalboje rodė griežtą kerštą Lietuvai.. 
Jis pareiškė, kad “Lietuva pavogė Klaipėdą nuo Vo- ■ 
kieti jos, o tą vagystę, legalizavo Tautų Sąjunga, ir Lie
tuva, paėmus Klaipėdą, terorizuoja vokiečius dėlto,: 
kad jie yra vokiečiai ir kad jie nori būti vokiečiais.” - 

Suprantama, kad Hitleris, kurio valdžia per savo • 
agentus tiek daug pinigų sukišo Klaipėdoj gyvenan-: 
tiems vokiečiams už veikimą prieš Lietuvą, neriasi iš 
kailio, kad ligšiol nepavyko atplėšti Klaipėdos nuo ’■ 
Lietuvos. Ir nepavyks, nes Hitleris negali įrodyti pa
sauliui, kad nors vienas vokietis būtų nukentėjęs Klai
pėdoje dėlto, kad jis vokietis. Tiesa, apie šimtas vo- ’ 
kietininkų buvo nubausti už priešvalstybinį veikimą, 
bet tokiems, jei jie būtų buvę Vokietijoje ir veikią 
prieš nacių valdžią, tai Hitleris būtų įsakęs nukirs
ti galvas. Lietuvoje visgi dar nė vienam vokietininkui 
tie Hitlerio išsvajoti “teroristai” nenukirto galvos.

Hitleris negali suprasti kaip dviejų milijonų tau
ta (Hitleris puse milijono sumažino) gali šiauštis 
prieš 65,006,000 tautą. A

Hitlerio grasinimas Lietuvai suprantamas. Rug
sėjo 29 dieną, Klaipėdoj įvyksta Seimelio rinkimai. 
Klaipėdos ir to krašto įbauginti gyventojai gali pa- : 
krypti Vokietijos pusėn ir Seimelin išrinkti vokieti
ninkus. Tai labai svarbu Vokietijos diktatoriui Hit
leriui. Bet šiandien ir Klaipėdos krašto gyventojai gal 
jau apsiprato sū nacių gąsdinimais.

Klaipėdos krašto ir Klaipėdos miesto gyventojai 
turėtų atiduoti savo balsus tiems kandidatams, kurie' 
yra pasiryžę palaikyti gražius santykius su Lietuva, 
nelaužant pasirašytosios sutarties su didžiosiomis 
valstybėmis.

Lietuvių tauta turi būti vieninga ir turi budėti. 
Visa Lietuva ir užsieniuose gyvenantieji lietuviai tu
rėtų pareikšti griežtą protestą prieš Vokietiją ir jos 
diktatorių Hitlerį už šmeižimą Lietuvos ir kurstymą 
Lietuvos gyventojų vienus prieš kitus. Barbarizmą 
gražiname Vokietijai.

frikon.
Taigi priskaitant pasiųs

tuosius, Italija jau turi 
1164,000 regulerės kariuo
menės.

Romoje diplomatiniuose 
ir politiniuose rateliuose 
kalbama, kad vienos sa
vaitės metu bus išspręstas 
ginčijamas klau simas. 
Spėjama, kad Italija ofi
cialiai paskelbs karą E- 
thiopijai.

DEVYNI ŽUVO 
ORLAIVIO NELAIMĖJE

duje rimtį. , 
______  ___  ____  _ Lietuvos ūkininkų buk- 
pradėjo trukdyti maisto'lšs gerinimas visuomet bu- 
produktų pristatymą į|vo *r Yra vienas svarbiau- 
tniestus. Yra aiškių davi- šiųjų tautiškos vyriausy- 
nių, kad šis bruzdėjimas ! bes uždavinių. Vyriausybė

ma ir pasižada išgarsinti, -----------
kad tos kolonijos ir apy- Addis, Ababa — Ethio-
linkių lietuviai, kurie kas pijos karalius, rūgs. 14 d.
koVRadiolaXCTa^m™r ,tobalJ dranaatinbgą, Suvalkijoje buvo keliamas !* toliau visu palankumu 
radio, galėtų ■ asmeniai n^eiS°pei S°S hs svetimų valstybių aSentli;®va^
tuos dainininkus ir kalbė- taiog-i atsišaukė i Tautu ir Lietuvos priešų laukia-|ir ieškos priemonių jiems 
tojus pamatyti ir pasi- Sąjungą ir pareiškė jai sa- ūias. Prireikė policijos įsi-ipatėnkmti. Tačiau Vyriau- 
klausyti jų dainavimo sa-'Vg pasitikėjimą. Karalius kišimo tvarkai sugrąžinti. |sy~ev Panauc*oS visą galią 
Įėję. (savo kalbą užbaigė šiais .Tačiau agitatorių kursto- tu°s' "

Addis, Ababa — Ethio
savaitę klausosi Darbinih-'pasake labai dramatingą

radio, galėtų asmeniai rfuomenei per radio
LIETUVA PASIRUOŠUS GINTI KLAIPĖDĄ

Antras_ Darbininko Ra-'godžiais: “Ethiopija turi 
dio grupės pasirodymas į- pasitikėjimą Dievuje ir ži- 
vyks sekmadienį, rugsėjo no> j0 teisingumas 
29 d., šv. Jurgio lietuvių vir§ija žmogaus”.

Panama City, Rūgs. 11— 
iMalek Air Lines keleivinis 

j orlaivis susidaužė kalnuo- 
„x«*xHi . > x « Jse arti Bejuco. Su tuo or-

blogos valios žmonės, pasi-, siekdami sukelti netvarką i laivių žuvo jo vairuotojas
parapijoj, Norwood, Mass. 
Gerb. kleb. kun. S. P. 
Kneižis, sužinojęs, kad 
Darbininko Radio grupė 
pasiryžus apvažiuoti visą 
Naująją Angliją, nuošir- ■

Palanga, Lietuva — Užsienių spaudos atstovai tu
rėjo pasikalbėjimą su Lietuvos prezidentu Antanu 
Smetona, kuris dabar atostogauja Palangoje. Prez. 
Smetona pareiškė spaudos atstovams, kad Lietuva ' 
laikosi legališkumo ir teisingumo Klaipėdos reikaluo
se, ir kad ji yra pasiruošus ginti to krašto poziciją 
Pasauliniame Teisme.

Bet, jeigu kas nepaisydamas legališkumo ir tei
singumo, jėga norėtų tą kraštą pagrobti, tai Lietuva 
yra pasiruošus ginti jį visomis pajėgomis, kokias jį 
turi.

Jis pažymėjo, kad Vokietija sustabdė importą iš 
I Lietuvos, ir padarius ekonominį spaudimą, veda pro
pagandą, karstydama gyventojus prieš Lietuvą.

Dėl Klaipėdos rinkimų, prez. Smetona pareiškė, 
kad rinkimai įvyks rugsėjo 29 d. ir Lietuvos valdžia 
garantuoja rinkikams ir renkamiems pilniausią lais
vę, tokią, koki buvo praeityje.

Prez. Smetona apgailestauja, kad Vokietija dėl 
Klaipėdos atsisakė pasirašyti nepuolimo sutartį stt 
Lietuva. -

uiavtJ, kurie mėgins 
ma minia, prie kurios pri- išnaudoti sunkią ūkininkui 
Isiplakė komunistai ir šiaip būklę politinei^ agitacijai, Į

priešino negausiai vietos i krašto viduje ir tuo suda-1 
policijai. Tokio pasiprieši- ryti pavojų pačiai Lietu- 
nimo pasėka buvo apgailė-iv°s nepriklausomybei. To- 
tini susirėmimai su polici-jkię agitatoriai bus bau- 
ja rugpiūčio 27 d. Prienuo
se, Butrimonyse ir Veive
riuose, kurie neapsiėjo be 
aukų. Smarkiai sužeisti 
keturi policininkai, o trys 

I asmenys, iš puolusios po- 
Įlicininkus minios, nuo gau-

71 METU SENATORIUS tų. susirėmime žaizdų jau

RADO 426 LAVONUS

Jaksonville, Florida, —
Rūgs. — Sulig galuti- 

džiai ją kviečia ir pažada nai surinktų žinių, sužino- 
paramą.

Tikimės, kad Athol ir a 
pylinkės kolonijų lietuviai, 
sekmadienį, rugsėjo 22 d. 
gausiai sueis į šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
svetainę ir Norvvood ir a- 
pylinkės lietuviai gausiai 
sueis į Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos svetainę, rugsė
jo 29 dieną. ,

‘i ta, kad Florida Keys iš vi- 
M' so rasta 426 lavonas žmo

nių kurie žuvo huraganui 
siaučiant darbo dienoje.

South Boston, Mass. — 
Ketvirtadienį, rugsėjo 19 
dieną, 8 vai. vakare, para
pijos svetainėje, 492 East 
Seventh Street įvyks šv. 
Petro Lietuvių parapijos 
“beano party”. Rengimo 
Komisija, kunigui Kaži-

lakūnas Robert Marstrand 
ir aštuoni keleiviai.

džiami visu įstatymų grie
žtumu.

AMERIKA PASIUNTĖ 
“APGAILESTAVIMĄ” 

VOKIETIJAI

PRANCCZIJA PASIŽA
DA DUOTI LAIVYNO 
PAGALBĄ ANGLIJAI 

PRIEŠ ITALIJĄ

mirė. Be to, yra keliolika 
lengviau sužeistų. Sukurs- 

Washington, Rūgs. 14 — tyta minia sudaužė ir su- 
Senatorius iš Californijos gadino policijos mašinas, 
William Gibbs, McAdoo, padarydama iždui per 20.- 
71 metų amžiaus, vedasi 000 litų nuostolių. Atvy- 
su 26 metų slauge Dorris (kus į susirėmimo vietas 
Cross. Tai jau. jo trečios policijos rezervams, tvar- 
vedybos. Karo metu McA- ka buvo visur sugrąžinta 
doo buvo Wilsono kabinę- , jr nukentėjusiems suteikta, 
te, Iždo sekretorium ir bu- medicinos pagelba.
vo apsivedęs su prez. Wil-i
šono dukterimi, su kuria Į Su pasitenkinimu galima 
paskui išsiskyrė.

VĖL VEDA

Londonas — Pasitari
muose Prancūzijos pre- 
mieras Lavai ir Anglijos 
užsienių sekretoriaus Hoa- 
re svarbiausiu klausimu 
buvo kaip Prancūzija ir 
Anglija gali viena kitai 
pagelbėti jeigu kartais I- 
talija užpultų vieną ar ki
tą.

Prancūzijos premieras 
Lavai davė užtikrinimą 
Anglijai, kad jeigu Italija 
puls Anglijos laivyną Af
rikoj, tai Prancūzija su
teiks greitą laivyno pagal
bą prieš Italiją.

pažymėti, kad rimtesni ū-

Washington, —? Rūgs. 15 
— Jungt. Valstybių val
džia pasiuntė formalų ‘ap
gailestavimą’ Vokietijos 
valdžiai dėl New Yorko 
teisėjo Brodskio elgesio, 
kurs netik paleido nenu- 
baudės penkis komunistus, 
kurie nuplėšė nuo laivo 
Bremen stiebo nazių svas
tiką ir ją į vandenį pa
skandino, bet dar juos pa
leisdamas palygino tą sva
stiką su “jūrų plėšiku vė
liava” ir Hitlerio režimą šiandien Anglija ir Pran- 
pavadino barbarišku. cūzija pramato, kad Tautų

Sąjunga yra bejėgė praša
linti karą Italijos su E- 
thiopija. Bet vis dar tikisi, 
kad Italija kokiu nors bū
du sutiks ginčą spręsti be 
karo.

ŽUVO DU LAKŪNAI

Beacon, N, Y., —• Rūgs.

15 ~ Du Amerikos Laivy
no reezrvo lakūnai škrido 
iŠ Albany į Nevy Yorką. 
Miglose paklydo ir atsimu
šė į Ragged Hill kalną. Jų 
lavonai surasti CCC. kem- 
nės darbininkų.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė, Napoleonai
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L. D. S. Seimas naudai Šv. Petro Parapijos BEANO' 
; Lietuvių Darbininku Sąjungos 20-tasis Seimas 8 W ™ M •Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas 

skelbiamas spalių 8 ir 9 d. d., šių metų. Auš
ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mass.

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

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo 
sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš 
SEIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”.

L. D. S. Centro Valdyba: 
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis 
Pirmininkas

Kun. J. Švagždys 
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka 
Iždininkas

P. Razvadauskas 
Sekretorius

A. F. Kneižys.

Ketvirtadienio vakare, rugsėjo 10d., 8 valandą
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass. Visi Kviečiami Dalyvauti
giausiai jaunimo į draugi- pinigų ir neberado. $45.00 
ją įtraukti. (buvo dingę. Paskui pasiro-

Draugija turi du pašai- |fc’a^kJįV0 viskas^ buvo 
pos skyrius $4.00 savaite-1 rjvo
je ir $7.00 savaitėje. Į J a estą policij i, kuri uj j Į vede vietos Municipaliame

Draugija jau per ilgus teisme bylą prieš kaimyną 
metus turi “Darbininką” John Donovan, kurs buvo 
sau organu. Jonietis. atsidaręs duris ir matyt

vedė vietos Municipaliame

- -------------------- *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

[vietines žinios
400 KLAUSĖSI 
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dideli kambariai su cen- 
traliniti apšildymu. Kaina 
labai prieinama. Atsišau
kite tuojau į “Darbininko” 
ofisą, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.manydamas, kad nieko na

mie nėra, įėjęs į Valatkų 
kambarius.

Rugsėjo 7 d. įvyko teis
mas, kur teisėjas vagystė- 

. . -----—- -- /'ije rado kaltu minėtą kai-
u!!?? myn4» o už įsilaužimą, by-

- r^’la turėjo eiti į aukštesnį 
tapo apvogta. Vieną dieną, teismą. Jo advokatui pra- 
kuomet ji miegojo, vienu šant visas reikalas buvo a- 
tarpu pabudusi girdėjo, tidėtas iki rūgs. 14 d. Tą 
kad kas kaz uz durių braz-i(jįeną Pivariūnienei grą- 
denasi. Nieko blogo nepaj ginta $45 ir tolimesnė by- 
maniusi vėl užmigo. Uz ja prįe§ kaltinamąjį iš- 
valandos atsikėlė ir buvo traukta, nes p. Pivariūnie- 
pasirengusi išeiti, kaip iš- ng nOrėjo tik savo pinigus

PIVARIŪNIENĖ ATGA
VO PINIGUS

Rožė Pivariūnienė, Va
latkos ir Ivaškos uošvė,

kus kelios savaitės atgal

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos mėnesinis susirin-

I liausiu, kun. K. Jenkusiklmasd
i.-. skaitė, iš eilės, antrą tiky-'H1^®’ / ~va.'?
! tinę paskaitą, bažnytinėje|V5rc1^ kambary Susirmki- 

. salėje. Paskaita lietė Dte- Ma?. svarbus kiekvmnam 
' vo buvimą, vienuolijų pra-'^01“’ ne® t™ labai

I >ą ir švenč. panelės Ma- sY,arb^Jelka1^. ku™ !?’ 
rijos Sopulingos šventę. retų butl. įvykdmti Vyčių 

‘ įskaitos klausėsi keturi orgamzacijos bei musų 
įimtai žmonių. Trečią pa- ku°P0S <er°veJ: .
Skaitą kun. K. Jenkus pa- Bra^s Vyc,lal- Prale‘- 
SiŽadėjo skaityti rūgs 22 įlltą’ maloaę vasa^’ 
&., vakare. , bet dabar, visi j darbą Vy-
; _________ cių organizacijos gerovei!
•;* .Suburkime savo jaunas jė-

Į ; EL PERKA CHELSEA !gaS) 0 pamatysime, kad
UNIJĄ ; padarėme. gražią pažangą

j f įsavo užsibriežtuose dar-
! . Šiomis dienomis pasirašė buose.
• -pirkimo sutartį Boston E- Į Todėl visi į susirinkimą, 
( gevated kompanija su Eaą- ltaipgi atsivįskime savo
■ įęm Massachusetts Street d ir vienvbėie dirb- Raihvay. Boston Elevated aFausHs Jr vienyoeje mro 

rkompanija perka visus kime Vyčių obalsiui Die-
' “gatvekarius ir bus’us, ku-lr tėvynei”. Lai 23-cio 
i iriais Eastern Massachu-! vyci,l seimo sūkis issipil- 
Į 'setts Street Raihvay kom-.do, “Vyčiai pirmyn”!
i - ^panija aptarnauja Chel-; Valdyba.

■ 3ea, Everett, E. Boston,, --------------
i Charlestown ir Revere gy< KADA BUS PASAULIO 

^rentojus. Kaina nustatyta PABAIGA?
r $1,500,000.00. į ------------ -

Rūgs. 15 d., vakare, tuoj 
po palaiminimu su Šven-

maniusi vėl užmigo.

girdo, kad kas užlipo ir at
rakinęs duris žengė vidun. 
Ogi žiūri, kad žemutinio 
aukšto kaimynas. Pamatęs 
ją, trenkė duris ir nudū
mė žemyn. Iš sykio negalė
jo suprasti ko jis ėjo į Va
latkų kambarius, kuomet 
jie dirbo. Už valandos da- 
siprotėjo apžiūrėti savo 
skrynią. Atidariusi pama
tė, kad viskas suvelta. 
Puolėsi ieškoti ten laikytų

atgauti, o ne bausti už 
prasikaltimą. Rap.

NAUDŽIŪNUI PADARĖ 
OPERACIJĄ

DAKTARAI

Andrius Naudžiūnas, po- 
pulerus ir pasišventęs dar
buotojas vietos parapijoj 
ir draugijose, sunkiai su
sirgo. Nugabentas miesto 
igoninėn ir ten praeitą sa
vaitę padaryta skaudi vi
durių operacija. Dabar pa
lengva sveiksta.

| Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS 1 

|DR.M.V.CASPER| 
| Arti Municipal'Buiiding | 
| 525 E. Broadway, S. Boston |

Ofiso balandos
| Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | 
|5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-f 
|sas uždarytas subatos vakarais ir | 
| nedgldieniais, taipgi seredomis nuo Ė 
= 12-tos dieną uždarytas.
i Taipgi nuimu ir X-Ray | 

pi ................    ......g

“BEANO PARTY”

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ........................ $4.00
Užsieny metams ...................  $5.00
Vieną kart savaitėje metams ., $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

DARBININKAS
866 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

Remkime tuos profesijonalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke” ir “Darbininko” Radio Prog
ramoje.

F.WAITKDS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St. 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
TROwbridge 7880 
TROwbridge 6434

Ofisas:
Namai:

Sąžiningas ir liūpestingas 
PATARNAVIMAS

PAIEŠKOMI:

Čepinskas, Mykolas, gi
męs 1878 m. Dargaičių 
km., Pašvintinio v., Šiau
lių apskr., gyvenęs Brook-

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE,.
KOLEGIJĄ

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

LANKĖSI

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 

i kokios jo bus paskutinės 
'dienos, tai tuojau įsigyk 

v Rūgs. 14 d., mirė, ilgokai.knygutę: Ką mokslas gali 
sirgusi, Leonora šiaudku- pasakyti apie pasaulio pa- 

I Jienė 57 metų, savo namuo- baigą- Šią knygutę yra
! ’se 449 W 2nd St So Bos-1 Paras§s Jakštas. Jos^e, 448 w. zna bt., bo. tsos ,kaina 10c Su prisiuntiinu 
L Tton, Mass. Laidojama su 15c užsakymu^ siųskite: 
į ^rėjomis sv.^ misomis, is (»Darbininkas”, 366 W. 
V .Sv. Petro bažnyčios, rūgs. Broadway, So. Boston,

MIRĖ

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Rugsėjo 10 dieną, Lietu
vos Dukterų draugija po 
globa Motinas Švč. savo 
susirinkime nutarė rengti 
“beano party” ir pusę pel
no skiria parapijai.

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. Šv, Jokūbas.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

d., 9 vai. ryte.
:: Rūgs. 15 d., mirė ilgai

• _ .^sirgęs Kazimieras J. Ča-
’įpas, 68 metų, savo namuo-

- «se, 252 Bowen St., So. Bos
ton, Mass. Jis paėjo iš

Mass.

IŠKILMINGAI MINĖS 
JUBILĖJŲ

Didžiausioji ir turtin
'^Tryškių parapijos. Ameri-'SiajSi°j*.Posto?e Pašalpj- 

ne draugija — Sv. Jono E- ;koje pargyveno 35 metus. sj Blaivinink gi 
-5?1?0 -^°xą • P®^°?®lę,rudSii minės savo 25 metų 

. J Adomaitytę) ir 4 duktė- , • ----- -
v Hg. Laidojamas su Sv. mi- draugija
| Ifomis iš šv. Petro par. lapkričio ______ ____ __

^bažnyčios, rūgs. 18 d., 9 v. I inkorporuota spalių mėn. 
;Įyte., Naujos Kalvarijos 1912 m. Iš įvairių komisi- 
^įapuose. Teilsiesi Ramy- ~ i!SJ
hėje.

jkoje pargyveno 35 metus.i U1 etycugyvvuu w į vangelisto Blaivininkų. Si

gyvavimo jubilėjų. Ta 
suorganizu o t a 
mėn. 1910 m. ir

TeL So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, 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 vai. dieną, 

(pagal sutartį)

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

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

Pirmadienį, rugsėjo 16 
dieną, Darbininko Redak
cijoj ‘lankėsi-iš Lietuvos 
atvykęs D.L.K. Vytauto 
Universiteto teisių fakul
teto. asistentas p. Sta
sys Žakevičius su žmona 
p. Marija. Ponia Žakevi
čienė yra prof. M. Biržiš
kos duktė.

P-nas S. Žakevičius at
vyko į Harvard Universi
tetą susipažinti su šios ša
lies teisėmis ir įstatymais. 
Jis gavo Rockerfeller 
Foundation stipendiją ir 
Harvarde bus vienus me
tus.

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

lyn ir Great Neck, N. Y., 
vadinęsis Šulcu.

Gailius, Stasys, kilęs iš 
Kėdainių apskr., gyvenęs 
Philadelphia, Pa.,

Gelumbauskai, Mikas, O- 
na (Pajaujienė) ir Antani
na (Galinienė), kilę iš 
Kalvarijos apylinkės, Ma
rijampolės apskr., turtas 
Lietuvoje pavojuje.

Litvinskas, Jonas, gyve
nęs Manchester, Conn. pas 
Karolį Karpušką, kilęs iš 
Rumšiškių apylinkės, Kau>- 
no apskr.

Augustienė - Gagravičiū- 
tė, Adelė, gyvenusi Rich- 
mond Hill, L. I., N. Y.

Asakavičiai, Adomas, 
Monika (Palionienė) ir 
Marė (Minkauskienė), gy
venę Providehce, R. I.

Adomavičius, Ighas, kj- 
lęs iš Lūšiškių km., Žiež
marių v., Trakų apskr.

Andriulis, Pranas, kilęs 
iš Kretingos apskr., gyve
nęs Morgantown, W. Va.

Butegenis, Juozas, kilęs 
iš Telšių apskr. gyvenęs 
Rochester, N. Y,

Bagdonavičius, Juozas, 
Amerikon atvykęs iš Ode
sos.

Bražickas, Simonas, ki
lęs iš Ašmenos apskr.

Braziai, Juozas ir Alek
sandras, bei Andriūnai, A- 
leksandras ir Raulas, prieš 
karą gyvenę Bostono apy
linkėje.

Butrimą vičiai, Jonas,
Juozas ir Daminas, gyvenę! 

i Limokiln, Mass., kilę iš Se-

OIIEEN ANN LAUNORY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimą už pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

FOTOGRAFAI STUKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimyną, ves

tuvių ir pavieniu asmenų.
JURGIS O. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKIENfi 
” 68r^Vashinffton St„ ...

<N<A’w6od,‘ Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON* ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

is

]) *

1

F,

A?

* •*«

Moko muzikos, piano
4 ; ir dainavimo. Specia- 

/ les pamokas duoda

MUZIKAS
'L RAPOLAS JUŠKA

vaikams.

i Adresas:
1 983 E. Broadvvay, 
| SO. BOSTON, MASS
į ■

jų raportų išduotų susirin
kime, laikytame rūgs. 15 
d. paaiškėjo, kad ruošią- 
masi iškilmingai, tas 25- 
tas metines gyvavimo su
kaktuves iškilmingai pa* 
minėti. Lapkričio 3 d., 9:30 
iš ryto užprašyta iškil
mingomis šv. mĮšiomis, 
kurių visi nariai eis klau
syti.

Lapkričio 9 d. ruošia
mas iškilmingas balius. Be 
to ruošiama brošiūrėlė, ku
rioje draugijos gyvevimas 
bus aprašomas. Laike ju- 
bilėjaus bus varomas nau
jų narių vajus. Bus deda
ma pastangų, kad kuodau-

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Te]. South Boston 3712 

Jei neatsiliepia tai šaukit;
ĄJgonguin 9753

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 Ė. -Broadway, 

South Bpahm, Mass. 
Offięe: T^l. S. B. 1437 

4ei. 158 W. 7th St. 
Res>. Tqt S. B. 3960 

Patarnavimai dient it »akt}.

Tel. Trovvbridge 0330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

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

Cambridge, Mass,

Tel. South Boston OSlB

D. A. ŽALETSKAS
Graborius BalBamuotojaa

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bei. • 
564 Kąst Broadvray, 

So. Boston, Mmb,

Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti gerą mejiškių valsčiaus, turtas 
nuotaiką, tai nusipirk ką pavojuje, 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vairių įvairiausių  ̂juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $1.00. 
Užsakymus siųskite:

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

OIL BURNERS
Garantuoti Pataisymai
Ištisas išvalymas ir nau

jas knatas    $1.50. 
Už garantuotą burnerio į- 
dėjimą ..............  $2»O0*
Taipgi, mes parduodame 
geriausios* rūšies burne- 
rius, kaip tai: Florence,
Everglow ir kitus.

Burneriai dėl virtuvių, 
seklyčių ir skiepų nuo $20. 
iKi $350.00. Del greito pa
tarnavimo
Tel. SOŲth Boston 4649 
Koland Ketvirtis & Co.

322 Broadivay, So. Boston, 
Mass.

Čurovas, Afanasijus, ki
lęs iš Užusalių, Kauno ap
skričio.

Dirsė, Simonas, gyvenęs 
Philadelphia, Pa., kilęs iš 
Panevėžio apskr.

Devicijonas, Juozas, ki
lęs iš Želvos v., Ukmergės 
apskr.

Gedvilas, Jeronimas, gy
venęs Bostono apylinkėje.

Gittemore, James, gyve
nęs Bostono ir apylinkėje 
(10-1536)

Jakas, Teofilius, pasiva
dinęs Thepdore Jackson, 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Kliučnikas, Stasys, gyve
nęs Pensilvanijoje, kilęs i§ 
Simno apylinkės.

Klemka, Jonas, Antanas 
ir Ona, Jokūbo ir Elžbie
tos vaikai, kilę iš Pandėlio 
— Panemunio vo Rokiškio 
apskr. '

Ieškomieji arba apie 
, juos ką žinantieji teikitės 
atsiliepti adresu

Consulate General of 
Lithuania,

11 Waverly Place Kast, 
New York, N. Y.

Lietuvos Generalinis .
Konsulatas,

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

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
80TTLINGM,

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbejas gerą minkštą 

gėrimą.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D. St., So. Boston

S. BARASEVIOIUS IR
Seniauiiai ir Savistovia Sies

ValMtybūa • 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Gyvuoja 26 metai. Patarnavi

mas dieną ir naktį.
TURI NOTARO TEISES 

Ofisai;
154 W. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
118 Ames St./Brookton, Mass. 

Tel. Broekton 890

838 Dorchester Avė.
i Oolumbia 2537



3*“ d., 3935 
------------------------

Mt. Pulauskas

Pabudo

kMHaS'inuaKZK

_ DARBINI N KAS 
širdimi pasuko iš kur bu- 
tokio didelio bundant, gal 
būt meilę Vargstantiems 
pavergtiems žmonėms, o 
gal net ir daugiau.

Esant tokiam gražiam 
rytui, Dudka nemigęs jau
tė dar didesnį sunkumą. 
Bet gamta pati juokdamo
si verčia juoktis ir visus 
savo kūrinius, neišskirus 
nei protingojo žmogaus. 
Ir Dudka nuėjo pas Rėčką 
nežinodamas gerai nė ko.

Pamatė tokį persimai
niusį poručniką — labai 
nustebo. Čia Dudka susi
griebė ir tarė:

į — Nemanykite nieko blo- 
i go, nors esu ir lenkų karei-

Prieš keletą dienų jamĮvjSj tačiau prieš lietuvius 
pranešė, kad pamiškio gy-’ 
ventojo Rėčkos sūnus, bu
vęs Lietuvos partizanas, 
dažnai apsilanko pas savo 
tėvą. Dudka nusistatė žūt 
būt jį suimti. Taip jam va
kar besiartinant prie Rėč
kos namų, staiga už yieno 
lazdyno krūmo išgirdo kaž 
ką šnekantis. Prisėlinęs 
arčiau pastebėjo, kad tai 
Rėčkos Birutė apsiašaro
jusi su vyrišku kalbasi.

Vaizdelis iš pavergtos 
žemės.

ir pajėgų” ir “meilė — ak- reikalauja daugiau, rys
ią”. '

Kuomet krūtinėje širdis “f’į“ liet?vių’ *au*°s 
virsta nesiliaujančiu pla
kančiu kūjumi ir kuomet i 
kraujas gyslose it “varyk-į 
lės” vamždžiūose užverda, 
sukunkuliuoja—kada mei- 
lė dejuojančiai prasiveržia Tca J“1“.1* “T' 
prd dantis, lūpas - griū- tda llėtu’lal .!.Vy?
va, trupa kalnai, uolos; I taUt° tevynę":. Sugmgl

gus eliai. Meile viską užtvenks Rytų kelius. Pa-< 
nu^a 1 * !. sklįs skardūs trimitai, dai-

Lietuvių tautai gi tiks- nos.;. Pergalė!
Jie —nenugalimi. Juos 

meilė vedė. O juk: “meilė 
dirba virš savo ribų ir pa
jėgų”.

Šarūnas, L. K.

kesnės meilės. Šiandien

galybė ne plieno karde, 
bet meilėje. Meilės šviesos 
spinduliai nušvies, apžers 
visą tautą... Laimė ir 
džiaugsmas — gerovė kle
stės mūsų tarpe. Grįž, ta-

prd dantis, lūpas —

las pasiektas — susiūba
vus meilei. Reiškiasi ji 
mūsų tarpe ir* šiandien, 
bet dideli pradėti mūsų 
pasiryžimo žygiai, siekiai

Rytas buvo gražus sau
lėtas, virpantis, kokių daž
nai būna vasarą mūsų O- 
kupuotoj Lietuvoj, švel
nus, švelnus šilkinis vėje
lis plasdeno iš pietų, neš
damas svaiginančias nuo 
žiedų kvapsnias bangas.

Tokį puikų rytą, jaunas 
lenkų Seinų baro demark- 
linijos viršininkas, Jonas 
Dudka, sutiko pakėlęs visą 
naktį prarimojusią už sta
lo, galva. Kilimo jis buvo 
vietinis, bet kokios tauty
bės tai nė pats nežinojo. 
Tėvų neteko būdamas to
kio amžiaus, kad neprisi
mena nė kokio jie buvo. 
Užaugo jis Vilniuj, vienoj 
prieglaudoj. Iš čia papuolė 
į lenkų kariuomenę/ pas
kui susidėjus kai kurioms dažniau mylimas broleli,

neesu nusistatęs — bet 
matydamas, kad nelabai 
juomi tiki, tęsė: — Vakar 
galėjau jūsų sūnų suimti 
ten lazdynėlyje...
pertraukė pribėgusi Biru
tė: Tai tamsta lietuvis? — 
Aš, aš nežinau mane vadi
na lenku, tačiau mano sie
la visai kitokia, aš nežinau 
kas aš esu. —

Atsistojo visą laiką ty-

čia jį

Suprato Dudka ir tuojaus^jęs ir tyrinėjęs Rėčkas, 
-• -i • a nsikahinn ka rpi vi ir tarp;apsikabino kareivį ir tarė: 

— Esi lietuvis brolau, 
tave žavi niiško įvairiala- 
piai medžiai, laukų kve
piančios gėlės, tu nenorė
jai daryti skausmo mano 
senai krūtinei, ir vargšei 
mano dukrelei, tokią sielą 
tik lietuvis gali turėti, 
nors jis to ir nežinotų. 
Daug ir ilgai kalbėjo Rėč- 

---------  „------ ------- , ka. Po to poručnikas Dud- 
aplinkybėms, gal ir tai, aš taip tavęs išsiilgstu, čia ka tapo dažnas Rėčkos 
kad prieglaudoj buvo pra- tavęs neseka niekas, nors svečias. Kitokia jam da- 
mokęs lietuvių kalbos, ga- poručnikas ir lenkas, bet bar atrodė ir Lietuva su 
vo dabartinę vietą, kurioj turi gerą širdį ir taip ne- ----  115 ----- ?
po vakarykščių nuotikių, persekioja, kaip kad kiti. 

x__. _i__. kada išdrįsusi pakal
bėsiu su juo apie tai... — 
ir apkabinusi brolį smar
kiai pradėjo bučiuoti, šis 
gi tarė:
— Būk kantri Birute, 

mes ten (parodė su ranka 
vakarus) nemiegame, iš 
muš neužilgo laisvės va
landa... — ir taip su nu
skambėjus i a i s paskuti
niais žodžiais dingo girio
je. 

Dudka nuleidęs galvą 
žiūrėjo žemėn, kur raitėsi 
didelis sliekas ieškodamas 
kur pasislėpti.
— Vargšas sliekas — su

murmėjo, ir su neramia 
Ivo atėjęs. Jautė jis kaž ką

norėjo su brauninku ran
koj sulaikyti, bet pamanė 
neverta gazdinti mergaitę 
— nutarė laukti.

Birutė kalbėjo.
— ...kada pagaliau 

pančiai nukris, kada 
galėsi nesislapstydam a s 
kaip koks piktadaris gy
venti namie... atlankyk

jautėsi tikrai nelaimiagas.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B, KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

gerai

tie
tu

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

kitokius daiktus, kurie, skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję j bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbią. 6702 
29 Savin HiU Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. OASH MARKEI Į

Povilas Baltrašiūnas, Sav.
490Broadway, Tel.S.Boston3120

savo didinga praeitimi'ir 
šviesia ateitimi. Ypač gra
žus ir šviesus jam atrodė 
Rėčkos namelis, nes jis iš 
visos širdies pamylo savo 
mokytoją — Birutę.

Kartą sutikęs miškely 
Birutę prisipažino jai sa
vo jausmus.
— Ne, nors širdis ir pri

tartų negaliu, kol tarnausi 
biauriems mūsų skriaudi
kams.
— Bet Birute, aš šiandien 

pat pasakysiu viešai, kad 
esu lietuvis ir savo prie- 

I šams atsisakau tarnauti, 
tik tu pasakyk taip ir aš 

' padarau...
! — O, mielasis, — apsika
binusi jį tarė Birutė, —Tu 
mane tikrai myli, tu jiems 
pasakysi tik, kad pasiliuo- 
suoji.
— Einu Birute, einu —ir 

iš to džiaugsmo užmiršo 
net ir atsisveikinti. Ir jam 
rodėsi, kad visa gamta 
juokėsi, kad dangus daug 
šviesesnis, medžiai turi 

, o tarp jų 
! paukšteliai daug dailiau 
, čiulba.

Jis pabudo.

SPORTAS
PIRMOJI PASAULIO 
LIETUVIŲ SPORTO 

OLIMPIADA
Pirmojo pasaulio lietu-

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 3967

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice- pirm. — V. Medonis,
21 Sanger St, So. Boston, Mass.

5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
• Fln. Raštininkas — Albi* Neviera,
1 16 IVlnfield St., So.' Boston, Mass.
I Iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadvvay, So. Boston, Masė. 
Maršalka — J. Zalkis,

7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čia nedeidlenl kiekvieno mOneslo, 
2 vai. po pietų, Parapijos salCJ, 402 
E. 7th St.. So. Boston. Mass.

7:80 vai. vukare, pobažnytinCj sve
tainėj.

i Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitlnlnkę.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarksienS,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirmlnlnkS — Ona SlaurleuO,* t _ - , , , Ma
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. , ProtURafitinlįms — J. Glineckis. 
Tel. So. Boston 3422

Prot Ra6t. — BronB Clunlenfi,. j 
29Gonld St, West Roxbury, Mass. 
Tel Parkvvay 1864-W

F|n. Rafit. — Marijona MarkonlutG, 
83 Navarre St, RosUndale, Mass.

Tel. Parkway 0658*W
Iždininke — Ona StaniullutC,

105 Wesjt 6th St, So. Boston, Maus
TvnrkdarO — Ona Mteglrdlene,

1512 Colambla Rd., So., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JannionlenS.

1420 Columbla Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antri ntarnlnkl kiekvieno menesio,

■Ht'M, SHĮI' ŲJ'J .................II Į

vo suruoštos pirmą kartą 1 
pasibaigė be rezultatų. Už- < 
denio lietuviai sportiniu- ] 
kai atskirose varžybose I 
pasirodė gana gražiai, už- < 
imdami tai pirmas, tai an
tras vietas.

Antroji sporto olimpia
dos diena buvo kariuome
nės sporto stadione. Ją a- 
tidarė švietimo ministeris 
prof. J. Tonkūnas. Sporti
ninkus pasveikino DULR 
pirmininkas R. Skipitis, 
Lietuvos Kūno kultūros 
rūmų direktorius V. Au- 
gustauskas. Amerikos lie
tuvių sportininkų vardu 
kalbėjo Juška, Be to, di
rektoriui V. Augustauskui 
Juška įteikė gražų adresą, 
skirtą Lietuvos sportinin
kams nuo Amerikos lietu
vių sporto olimpinio komi* 
teto. Amerikos, Latvijos ir 
Lietuvos lietuviai sporti
ninkai, gražiai sportiškai 
apsirengę ir savo klubų 
spalvomis pasipuošę, išsi
rikiavo. Po atidarymo iš
kilmių buvo pradėtos fut
bolo rungtynės. Jose da- 
yvavo Kauno aukštosios 
dasės komandos: Kovas, 
LFLS (Lietuvos fizinio la
vinimosi s-ga), Tauras, L- 
GSF (Lietuvos gimnasti
kos sporto federacija), JS- 
O (Jaunalietuvių sporto 
organizacija) ir 4 Latvijos 
lietuvių komandos: Rygos 
— Vytis, Šviesa ir Liepo- 
jaus — Vytis ir Laisvė. 
Futbolo rungtynėse pa
siekti toki daviniai: Rygos 
Vytis laimėjo prieš LGSF 
1:0, Tauras prieš LFLS — 
2:1; MSK (“Maisto” spor- 
to klubas) prieš JSO 2:0, 
Kovas —JSO 0:0, MSK 
prieš Liepojos Laisvę 3:0, 
LFLS prieš Rygos Šviesą
— 2:0. Į pusiau finalą įėjo
Kovas, MSK ir Tauras. 
Kovas pralaimėjo MSK 
1:0. Finalo rungtynėse su
sitiko Tauras — MSK. 
Rungtynės pasibaigė ly
giomis. ‘ ■

Lengvojoje atletikoje 
vyrų konkurencijoje pa
siekti toki rezultatai: 110 
metrų bėgime pirmą vietą 
laimėjo Knošas (Amerikos 
lietuvis), šį kelią nubėgęs 
tarp 18,4 sekund. 400 met
rų bėgime pirmą vietą lai
mėjo Jarmolajevas (Lietu
va) — per 52,8 sekundas. 
800 metrų bėgimą laimėjo 
Barkauskas (Lietuva) — 
per 2 min. 07,1 sek. 200 
metrų bėgime pirmą vietą 
laimėjo Blinka (Lietuva)
— per 25,2 sekundes, ir 
5000 metrų bėgime pirmą 
vietą laimėjo Tendys (Lie
tuva) šį kelią nubėgęs per 
16 min. 36,9 sek. Moterų 
konkurencijoje 60 ir 200 
metrų bėgime pirmas vie
tas laimėjo Dzindziliaus- 
kaitė.

Trečioji sporto olimpia
dos diena buvo įdomiausia, 
nes bokso ir krepšiasvy- 
džio pasirodymuose pirma
vo Amerikos lietuviai. Tik 
lietingas oras trukdė spor
tuojantiems ir žiūrovams. 
Paskutinės sporto olim
piados dienos programa 
prasidėjo bokso rungtynė
mis. Dalyvavo Amerikos, 
Latvijos ir Lietuvos lietu
viai — geriausieji sporti
ninkai: Čikagos meisteris 
Šedvila, Knašas, Latvijos 
pussunkio svorio čempio
nas Tonkūnas ir kiti; Mar
čiulionis (Lietuva) punk
tais nugalėjo Čikagos mei
sterį šedvilą; vidutiniame 
svoryje šeštokas (Latvi
ja) punktais nugalėjo Var
ną (Lietuva); pussunkia- 
me švoryj Tonkūnas (Lat
vija) trečiame rounde no
kautu nugalėjo Taukeni- 
ną; sunkiame svory j Kna
šas (Amerika) nugalėjo 
Bagdonavičių (Lietuva). 
Orasvydžio rungtynes lai
mėjo Latvijos lietuviai.

Visų sporto olimpiados 
rungtynių žiūrėjo tūkstan
čiai žmonių. Laimėtojams

buvo įteiktą daug gražių 
dovanų. Po olimpiadoj ; 
Lietuvos Kūno Kultūroj , 
Rūmai visiems rungtynėse 
dalyvavusiems sportinių* * 
kams suruošė kuklias vai* ■; 
šes. Tsb.

KIEK LENKIJOJ IR OK. 
LIETUVOJ YRA PRIVA

TINIŲ MOKYKLŲ ? i

't!

Lietuvos sportininkų šir
dyse kėlė džiaugsmą, kad 
turime brolius už jūrių 
marių, iš kurių galime 
daug "sportiško pasimoky
ti.

Visa pirmoji pasaulio 
lietuvių sporto olimpiada

vių kongreso metu, Kaune buvo paskirstyta į tris 
rugpiūčio 14, 16 ir 17 die-1 dienas. Rugpiūčio 14 dieną 
nomis buvo suruošta pir- prieš pietus Lietuvos kūno 
moji pasaulio lietuvių ■ kultūros rūmuose buvo^su- 
sporto olimpiada, per ku- j loštas pirmosios^ krepšia- 
rįą Lietuvos visuomenė ir svydžio rungtynės. Jas la* 
suvažiavę užsienio lietu-bai lengvai laimėjo Ame- 
viai turėjo gražios progos.rikos lietuviai: Amerika,— 
pamatyti Amerikos, Latvi- Lietuva 36:5, Lietuva — 
jos ir Lietuvos sportiniu- Latvija 28:2 ir Amerika

J x — Latvija 49:2. Taigi, A- 
Visos numatytos merikos lietuviai laimėjo 
"s vyko labai i lengvai prieš Lietuvos ir

, o Lie
tuva lengvai nugalėjo Lat
vijos lietuvius.

Tą pačią dieną vandens 
sporto rugtynės buvo Kau
no jachtklubo plaukiojimo 
baseine. Šių rungtynių me
tu buvo pasiekti du nauji 
Lietuvos rekordai: Lietu
vos^ sportininkas. Astraus
kas 400 metrų plaukime 
nuplaukė laisvu stiliumi

kų pasiruošimą bei pajė 
gumą, 
rungtynės vyko 1___ _ _ _
draugiškoje nuotaik oj e. i Latvijos lietuvius, 
Ypač iŠ visų lietuvių savo niurni
sportiškais gabumais sky
rėsi Amerikos lietuviai. 
Latvijos lietuvių sporti
ninkai olimpiadoje dalyva- 
va labai gausingai: juos 
atstovavo keturi sporto 
klubai.. Latvijos lietuviai 
dalyvavo visete, sporto rū
šyse. Lietuvos sportinin
kus ir žiūrovus labiausiai 
stebino amerikiečiai lietu-;per 6 min. ir 6 sekundes, 
viai. Iš viso, Amerikoje* Taip pat ir plaukinio esta- 
lietuviai sportininkai ne- fete (3x100 m.) užtruko 
kartą iškėlė ir išgarsino tik 4 min. ir 31,3 sekund. 
Lietuvos vardą, tad ir šį j Ši paskutinį rekordą pa
kartą jie turėjo gražios | siekė Kauno rinktinė, ku- 
progos apginti ankščiau rią sudarė Berenis, Vasai- 
SaVO įgytUŠ pasisekimUS.1*’0 iT* Antra pc.

Didžiausią įspūdį Lietu
vos sportininkams Ameri
kos lietuviai sportininkai 
paliko iš krepšiasvydžio 
žaidimų. Kriaučiūno pasi
rodymas krepšiasvydžiu 
tiesiog stebino visus ir

Lenkijos švietimo minis*; 
terija paskelbė privatinių 
vidurinių mokyklų duome
nis, iš kurių matyti, kacĮ 
1935-36 mokslo metams . 
Lenkijoj valstybinių ginįV 
nazijų teises turi 381 prf* 
vatinė gimnazija ir semt* 
narija. Iš bendro skaičiaus. 
Varšuvoje yra 77.(1 rusų 
kalba). Vokiečių tautinė 
mažuma turi 6 privatines 
gimnazijas su dėstomąja ' 
vokiečių kalba. Moterų! 
gimnazijų yra 141, vyrų—. 
97 ir koedukacinio tip'o 
87. Iš 56 privatinių moky
tojų seminarijų vyrų yrą . 
tik 1, koedukacinio tipo Š •. 
ir moterų 50.

Lietuviai, kaip žinome, 
turi tik 1 gimnaziją su val- 
stybinių gimnazijų teisė
mis/ bet ir tai nepilnomis. 
Švenčionių lietuvių gimna
zija, kaipo be teisių, į stą- 
tistiką neįeina. Čia pamk 
nėta yra tik Vilniaus lietų- q 
vių Vytauto Didžiojo gim
nazija.. Tačiau nereikia 
manyti, kad privatinės . 
gimnazijos yra tautinių 
mažumų. Ne. Jų didelė 
dauguma yra lenkų. Žydų, 
vokiečių, ukrainų, gudų, 
čekų, lietuvių ir rusų yra 
tik apie 30 gimnazijų ir 
keletas seminarijų. Lietu
viai po 1927 metų retorsi- ' 
jų mokytojų seminarijos 
neturi.

OTULIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS ’

'ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., ’■
PROVIDENCE, R. I.:

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 ,

Namu: PI. 6286

tis ir Šimaitis. Antrą es
tafetės rinktinę sudarė A- 
merikos lietuviai: Žemai
tytė, Budrikes, ir Savic
kas. Jie pažymėtą kelią 
nuplaukė per 4 min. 53,2 
sek. Vandensvydžio rung
tynės, kurios Lietuvoje bū

l°NGER

EDW. V. WARA80W 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

Šiandien be lėšų sunku 
dideli darbai nuveikti. Pi
nigai ir pinigai! Pinigai 
viską atlieka, nulemia, iš
vysto. žodžiu: pinigai — 
dievai.

Beja. Visagalio dėka, 
šioje ašarų ir vargų plane
toje ne vien pinigai pasie
kė dieviškumo laipsnį. Ty
liai ir nematomai kiekvie
name Pirmųjų Tėvų vaike 
glūdi neįveikiamas,' visai 
skirtingos rūšies dievaitis: 
meilė.

Meilė! Koks meilus pen
kių raidžių žodis! Kas ly- 
ginsis su meile? Visame ji 
viršija’ Plienas ir gyvybė 
tirpsta prieš meilę! Tei
singai tad ir yra pasakyti: 
“meilė dirba virš savo ribų

lf Y0U ORDER

FNbaH 
'England rcokeJ

the WINTER 

PRICE PROTECTION PLAN

AVON COAL i, GRAIN Co
Across Erom Avon Railroad Station 

TEL. 3990 AVON, MASS.

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla 
Gamina skanius ir šviežius 

valgius
ATDARA:

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

Norwood, Mass.

f

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKŲ . KALIOŠŲ • ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ 0EVERYKUS 
Darbiniu* ir šventadieniniu* 

1152Washington St.,
Norvrood, Mass,

■ ?

J

į
1

Tel. 3868

ADAM W*ITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

VirS 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių Įstaiga’

124 Ames St., Brockton, Mas*.
Gyvenimo vieta:

25 EnUrpriat St, Brockton 5
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DARBIhlMKAS
' BEDIEVYBĖS VAJUS

VOKIETIJOJ

į

Bedievybės vajus Vokietijoj yra varomas visu 
smarkumų. Nazįų smogikų būriai blaškosi po visą 
kraštą ir terorizuoja katalikus. Daugiausia puola dva
siški ją, šaukdami, kad reikia iškarti visus kiihigus, 
Ūbą * jie esą valstybės išdavikai. DvasiŠkija, žinoma,

sžRgmoag
366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

ninkas pernakvodino vie
ną pakeleivį. Sekamą die
ną tas pakeleivis surišo 
tarnaitę, surado paslėptą 
turtą — apie 1.000 litų ir 
dingo, Kas sako, kad Lie
tuvos ūkininkai pinigų ne
turi?

Amerikiečiams gerai ži-
W žavinai. nn—„R nrnf n« R p^g.
negali tylėt, kai nariai visur paneigia tikėjimą ir skel-r? m. » .? . • / / .. .

’ bią gryną pagonizmą, ypač mėgindami subedievinti ir 
" J|tvirkinti jaunimą. Už protestus prieš briovimasi į 

tikinčiųjų sąžinės ir aiškų persekiojimą tikėjimo ku
nigai vadinami valstybės išdavikais*, tartum valstybės 
Uždavinys būtų bedievinti žmones, o ne rūpintis eko
nomine jų gerove. Ir ištiesų, vokiečių nazius dabar a- 

; - pemė toks histeriškas bedievybės fanatizmas, kad jie 
ųiekuo kitu nesirūpina, kaip tik engimu tikėjimo.

Kaip tikintieji vokiečiai tą viską pakenčia? Iš vi
sa ko matyt, kad jie kenčia persekiojimą su krikščio- 

“ hiška ištverme. Čia jiems duoda pavyzdį ir palaiko 
drąsą vyskupai ir visa dvasiški ja. Kolno (Cologne) 
arkivyskupas Kardinolas Schulte savo ganytojiškame 
laiške į žmones taip sako: “Mes ttirime sekti Išgany
tojo pavyzdį. Ar gal mokytinis būti didesnis už Moky
toją? Jį kadaise persekiojo, tai ir mes turime būti 
.prie to prisirengę”. Taigi, — ragina Kardinolas šv. Po
vilo žodžiais — “nepasiduokite blogam, bet nugalėkite 
blogą geru”. Kitais žodžiais, — nepasiduokite blogam. 

? nacių mokslui ir elgesiui, bet nugalėkite juos savo ge- 
(• hunu.

< Ištiesų, nacių elgesys nedoras ir nekultūringas, 
t Freiburge, Munchene, Altoctinge ir kituose miestuose 
I buvo sudarytos demonstracijos su parašais: “šalin 

dvasiški ja! lai gyvuoja Hitleris!” Katalikiškos orga- 
f J nizacijos uždaromos. Kunigai areštuojami dėl berei- 
! kalo. Pav. kun. Hunstiger iš Nordhauseno buvo areš- 
! tuotas už tai, kad atsisakė krikščioniškai palaidoti 
Į vieną mirusį bedievį. Stebėtina tų nacių logika: kol 
į . gyvi bedieviauja, o paskui nori, kad juos laidotų su 
r." bažnytinėmis apeigomis. Tikrai giminingi, lietuviš- 
t;. kiems laisvamaniams.
! . Ar ilgai taip bus Vokietijoj? O gal bus dar blo- 
' giau? Labai galimas daiktas. Įsiutę fanatikai su nie- 
į ku nesiskaito ir varys savo bedievišką persekiojimą 
r kaip tinkami, nes fašistinė Hitlerio valdžia juos įdrą- 
j sina. Bet tas negali būti amžinai, nes ir Hitleris ne am- 
; / linas. K.

10 mėtų padaryta didelę pažanga. 
Viešai įvairūs nepraustaburniai 
neburnoja prieš Bažnyčią, ne- 
žoneižia katalikų vadų. Tačiau, 
giliau pažvelgus, ypač jaunuo
menėje, pastebimas savotiško pa- 
gonizmo dvasios įtaka. Aišku, a- 
teitininkai ir pavasarininkai kei
kia daug šviesių vilčių. Tačiau 
šalia šitų organizacijų pastebima 
vis labiau besiplečianti mūsų te-x 
vynėj gerą nežadanti pradai... 
Jaunuomenė Bažnyčiai ir Tėvy
nei yra pati opiausioji dalis. Be 
to kaip pastebima, kad jaunimas 
savo jaunatvės energiją ne tiek

tas .išrodinėja, kad lietu
viai tūrėtų steigti kur 
nors Afrikoj neapgyventoj 
ar mažai apgyventoj teri 
torijoj lietuvių koloniją, 
kur lietuvybės išlikimas 
būtų užtikrintas. Tokia 
kolonija gal bus įsteigta, 
gal ne, bet jos svarba lie
tuvių tautai aiški. Žydai, 
iškrikę po visą pasaulį, iš
laikę. tautybę ir palaikyda
mi ryšius, sujungtomis jė
gomis sušelpia tuos saviš
kius, kurie atsiduria bė
don. Dabar Vokietijoj 
smaugiami žydai be abejo
nės yra remiami žydų, ki
tose šalyse gyvenančių. 
Lietuviai, iškrikę po visą 
pasaulį, išlaikydami savo 
tautybę, tą pat galėtų da
ryti. Kiek galint prie to „ 
reikėtų varytis. Viso pa-!ronių kaime, 
šaulio lietuvių kongresas!— 
tam pradžią padarė.

kreipia savo aSiųcnybiė ugdymui, 
•avęs pruMinimui, kiek navą# bu? 
prastėjimui. Vakar uitos,-kortos, 
girtąvimaa ar kitoks betikslis lai
ko leidimas yra ntĮoIiųijlS kaime 
šeštadienio ir sekmadienio vakarų 
programa. Šitie reiškiniai neati
dėliojant Malintini.

— Taip pat nemalonaus įspū
džio daro Lietuvoje didieji atlai
dai. Į tokius atlaidūs daugiau va
žiuoja ne savo dvasiai maisto 
duoti, bet tik pasimatyti, sueiti, 
o paskui ta proga išgerti. Todėl 
peštynės-ir kiti nekultūringi rei
škiniai iš atlaidų. Kai kur atlai
dai paverčiami didžiausiu turgu. 
Šitas paprotys mūsų tėvynėje ir 
gi šalintinas”.

Prel. Aleksandras Dambraus
kas - Adomas Jakštas

(Jo 75 metų amžiaus sukaktuvėms).
Rugpjūčio 27 d. Lietuve-. tiek akademijoje anais lai- 

je buvo minimos įžymaus kais lietuviškos dvasios 
Tėvynės, Bažnyčios ir mo- nebuvo nė kibirkštėlės. Ta
ksio darbininko prelato A- čiau svetima įtaka bei ap- 
leksandro Dambrausko -ilinkuma Jakšto lietuvišku- 
Jakšto 75 metų amžiaus irjmo nė kiek nepalaužė. At- 
45 metų mokslo bei litera-i virkščiai, juo gilyn ėjo jo 
tūros darbo sukaktuvės.
Jubiliatas gimė 1860 m. 
rugpiūčio 27 d., Ukmergės 
apskr., Pagirio valą., Ku- 

Dešimties
i metų būdamas, Jakštas 
neteko motinos ir Vaičiū
nų, motinos brolio, šeimy
noje pramoko lenkiškaiLeona rdasšimutis, noje pramoko lenkiškai 

“Draugo” redaktorius, iš-skaityti maldaknygę, nes 
Lietuvos grįš šio mėnesio tuo laiku lietuviškų dar 
pabaigoj. Yra manoma, nebuvo. Netrukus jį savo 
kad jis New Yorką pasie- globon paėmė dėdė kun. 
kęs, pirm negu vyks Chi- St. Dambrauskas, Biriukų 
cagon, aplankys lietuvių klebonas, kuris jį leido į
centrus rytuose. A. Z.

k

t

NUOTRUPOS
Lietuviai ir žydai neatsi- 'grėsė žydai priėmė rezoliu- 

lieka vieni nuo kitų. Šie-’ei ją, kviečiančią visą pa- 
met lietuviai buvo sušaukę šaulį boikotuoti Vokietiją, 
pirmą viso pasaulio lietu-'Kita rezoliucija buvo iš- 
vių kongresą. Tą pat pada- nešta prieš Lenkiją, 
re žydai. Viso pasaulio žy
dų kongresas šiomis dieno
mis įvyko Londone. Kon- kenavos vai., vienas ūki-

Butrimonių kaime, Kre-

LIETUVA TIKĖJIMO IR 
DOROS ATŽVILGIU

Pral. M. Krušas, Šv. Jur
gio par. (jChicago, III.) kle
bonas, beviešėdamas Lie
tuvoje, “Ūkininko” atsto
vui pareiškė štai kokius 
savo įspūdžius:

“— Gerai buvau prisižiūrėjęs 
Lietuvos gyvenimui prieš 10 me
tų. Kai dabar po 10 metų,pa
žvelgiu, daug daug skirtumų ma
tau.

— Tikėjimo ir doros atžvilgiu 
iš tolo atrodo, kad Lietuvoje per

Šiaulių gimnaziją. Ją bai
gęs, 1880 metais įstojo į 
Petrapilio universi t e t o 
gamtos - matematikos fa
kultetą. Tačiau čia supra
to, kad būdamas mokyto
ju, vargiai *ųįaflėš gyventi 
Lietuvoje ir dirbti bundan
čios lietuvių tautos labui. 
•Dėl to kitais metais uni
versitetan nebegrįžo, o jau 
stojo į Žemaičių kunigų 
seminariją Kaune. 1884 
metais pati vyskupija jį 
savo lėšomis pasiuntė į 
Petrapilio dvasinę akade
miją. Tiek .seminarijoje,

mokslas, juo labiau tvirtė- ' 
jo tautiškas nusistaytmas. . 
1888 metais Dambrauskas . 
baigė dvasinę akademiją , 
ir buvo paskirtas Panevė
žio realinės mokyklos ka
pelionu. Jau pačioje sava
rankiško darbo pradžioje, 
jis ėmė griežtai protestuo
ti, kam mokiniai katalikai 
verčiami melstis rusų cer
kvėje. Už tai jis viene- 
riems metams pateko į 
Kretingos vienuolyną, o 
paskui penkerius metus 
buvo ištremtas į Rusijos 
gilumą, į Ustiužnos  ̂mies
tą;

Tolimas, svetimas kraš
tas, svetimi žmonės, pri
verstinas neveiklumas, ro
dės, niekais' paverk išeitąjį 
mokslą, sugniuždins jo pa
siryžimus, ištižins energi
ją. Tačiau ir tokioje ny
kioje aplinkumoje jubilija
tas paliko tuo tvirtabū- 
džiu kun. Al. Dambraus
ku - Jakštu. Jis dar labiau 
gilinasi moksle ir parašo 
knygą, kurioje atremia 
provoslavijos priekaištus

katalikybei. Be to, parašė niam darbui buvo reikalin- 
kosmįpio ratavimo teori- ga stiprių jėgų. Grįžęs į 
jos kritiką* o nuo 1891 m. Kauną, kun. Dambrauskas 
tapo kun. Juozo Tumo- r 
Vaižganto redaguojamo 
laikraščio “Apžvalgos” i 
įendradarbii^ Jakštas Us-1 
tiužnoje dar susidraugavo 
su dr. Vincu Pietariu. Jis 
kun. Dambrauskui vaka
rais pasakodavo įvairius 
nuotykius apie gimtąjį 
kraštą. Tai pastebėjęs, jis 
Pietariui patarė rašyti. 
Pirmuosius Pietario raš
tus, pats kun. Dambraus
kas perrašinėdavo ir( siųs
davo “Apžvalgai”. Tuo bū
du, Jakštas’Vincą Pietarį 
laimėjo lietuvių literatū
rai. Rūpindamiesi mūsų 
tautos ateitimi, jie galvo
jo, ar negalima būtų lietu
vius iškelti į Ceiloną, Ma
dagaskarą ar Argentiną, 
kur jų niekas negalėtų nu-

( tautinti. Be to, jiedu buvo 
sugalvoję projektą povan- 
deninįo laivo, kuriuo būtų 
galima išsprogdinti visą 
Rusijos laivyną. Tai, žino- 

’ mą, tik svajingi protavi
mai. Tačiau jie ryškiai pa
rodo, kad ir sunkiame iš
trėmime būdamas jubilia
tas nenustojo rūpintis tau
tos reikalais.

Kun. A. Dambrauskas, 
grįžęs iš ištrėmimo į Kau
ną, tik po ketverių metų 
buvo paskirtas Žemaičių 
kunigų seminarijos moky
toju. Buvo ir Žemaičių vy
skupo M. Paliulionio se
kretorium. Stipri kun.

sados, kad ir blogiausio- L JublllJato rastai, parašy- 
mis sąlygomis, vertė jįi^1 P®.r metus, sudaro 
dirbti tautinės kultūros :Srtzll ^?h?tek>. Juo?e 
darbą. Iš jo išaugo stambi 'Pabe.rta tukstanaai naujų 
lietuviškos publicistikos iri“'*- Srazul sumanymų 
poezijos jėga. jivairjais gyvenimo klausi-
x ūmo imaia Toinntii amrn

ėmėsi laisvo lietuviškos 
kultūros darbo. Jis įsteigė 
šiandien plačiai žinomą 
šv. Kazimiero draugiją 
knygoms leisti, 1907 me
tais įsteigė literatūros, 
mokslo ir politikos mėnesi
nį žurnalą “Draugiją”, ku
ris ėjo ligi 1923 metų. Jis 
dalyvavo visuose lietuvių 
darbuose, išaikvojant tau
tinei lietuvių kultūrai lais
vę. 1914 metais kun. Dam
brauskas buvo paskirtas 
Žemaičių kapitulos prela
tu.

Prel. Dambrauskas-Jak
štas - hagiografas, aske
tas, apologetas, teologas, 
filosofas; jis — matemati
kas, publicists, meninin
kas, moralizatorius, saty
rikas; jis — kritikas, bib
liografas, redaktorius, lei
dėjas, organizatorius. Tiek 
gyvenimo sričių apima jo 
protas. Ir tai dėl to, kad 
jis nuolatos skaito, seka 
daugelio mokslų pažangą. 
Jubilijatas yra žymus ir 
matematikas. Už matema
tikos darbus jis gavo Vy- 

■ tauto Didžiojo universite
to garbės daktaro laipsnį. 
Teologijos ir filosofijos 

' klausimas prel. Dambraus- 
! kas parašė ištisas studi- 
: jas. Jo darbams priklauso:

“Mokslas
“Didžioji realybė ir Die
vas”, “Mažytės mintys a- 
pie didžiausius klausimus” 
ir kt.

ir tikėjimas”.

_ imais. Savo talentu, savo902 metais kun. Dam-|gjjiu mokSiu. savo dičlžiais 
brauskas skinamas Petrą-;darbais lietuvių tautos ir 
pilio dvasines akademijos i tautin-s kultūros labui> 
profesorium. 1906 metų į Aleksandras Dam- 
vasarą jis paliko akademi-, brauskas . Adomas Jakš. 
jos murus, nes nenorėjo ^as į§kįi0 į Lietuvos moks- 
buti atskirtas nuo gyvo jo, |0 jr vįsuomenės aukšty- 
įietuviskosios visuomenes i bes rpgb
darbo, ypač tuo laiku, kai
tėvynėje kilo smarkus pa
sipriešinimas prieš caro trokšta?“ kam^ tada^ būtų 
valdžią, kai gyvam tauti- dar kai kas?

Jef kiekvienas gautų, ko

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Katalikiška Bei Visuotina 
Bažnyčia

' “Eikite tat ir mokykite visas tautas, krik
štydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šven
tosios Dvasios, ir mokydami juos laikyti visa, 
ką tik esu jums įsakę. Ir štai aš esu jumis per 
visas dienas iki pasaulio pabaigai” (Mat. 
XXVHI, 19—20). Toks buvo Kristaus įsaky
mas, duotas apaštalams. Ir tame įsakyme tel
pa tikrosios Kristaus Bažnyčios trieilis katali
kiškumas bei visuotinumas, būtent: platinimo 
katalikiškumas, mokslo katalikiškumas ir gy
vavimo katalikiškumas.

Nereikia daug mąstyti, kad realizavus, dėl 
įo tikroji Kristaus Bažnyčia turi turėti tas sa
vybes, dėl ko ji turi būti katalikiška bei visuo
tina. Mesijas, Pasaulio Išganytojas, nurodė tų 
priemonių ir mokino, kaip pelnyti amžinąjį gy
venimą. Ir pirm į Dangų įžengimo, Jis įparei
gojo savo Bažnyčiai, kad ji plėstų visus Jo mo
kymus pasaulio visuose kraštuose ir tuomi, 
kad žmonės galėtų pasinaudoti iš kilnių ir iš
ganingų Jo mokinimų. Taigi, jei Bažnyčia savo 
yeiklą pavestų bei skirtų vienam ar keliems 
kraštams, arba laikui bėgant ji atsisakytų Kri- 
štausĘvangelįją plėsti tuose kraštuose, kaį ap
linkybes yrapatogįos ir proga atitinkamą, tuo- 
jnet jį negalėtų sakytis, kaa ji yra katalikiška. 
Beto, ji neturėtų teisės naudotis tuo garbingu 
katalikiškumo vardu. • .

J r * Rnmbs Katalikų Bažnyčia yra katalikiška 
visuose laikuose ir visose vietose. Ji yra vienin- 

’ tė}6, kuri garbingai yra vadinama tuo vardu.
Net šv. Augustino dienose kataliko vardas pri
klausė x" — ’“'*■*2 * 1----- **-----
Katalikų Bažnyčios .nąriaįs, ;
klajisė vyriausiojo autoriteto, būtent,.. Popie- 
liaus Romoje. F ■

klausė vienintčliai tiems, kurie buvo Romos 
Katalikų Bažnyčios nąriąįs, kurie vąldiniai ir 
klaUsė vyriausiojo autoriteto, būtent,. Popie- 
liaus Romoje. r. V •

Esminiai Bažnyčios katalikiškumai pri
klauso mokinimo vienumas. Jei Bažnyčia, ka
da ji geografiškai plėtėsi, būtų pakeitus moki
nimą, tada Bažnyčios plėtimas tikrumoje būtų

buvęs bažnyčių padauginimas, ir kuo didesnis ] 
būtų Bažnyčios plėtimas, tuo gausesnis būtų i 
buvęs sektų skaičius. Tat, kad žinojus tikrąją ] 
Kristaus Bažnyčią, pirmiausiai turime patirti, ; 
kad ji yra katalikiška bei visuotina, būtent, ji 
turi rastis pasaulio visuose kraštuose, ir ji tu- ; 
ri būti viena ir ta pati, kuri laikosi vienybės 
mokinime ir valdyme.

Apie Romos Katalikų Bažnyčios misijono- 
rius galima pasakyti taip pat, kaip anais lai
kais buvo pasakyta ir apie apaštalus, būtent: 
“Jie gi išėję skelbė visur, Viešpačiui draug vei
kiant ir patvirtinant jų žodžius lydinčiais juos 
stebuklais” (Mork. XVI, 20). Tikrosios Kris
taus Bažnyčios gyvavime nėra žinomas nė vie
nas kraštas, kurio nebūtų aplankę Katalikų 
Bažnyčios misijonieriai. Jie žygiavo į pasaulio 
įvairius kraštus, skelbdami Kristaus Evangeli
ją visam sutvėrimui. Net Bažnyčios priešai 
gerbia ir aukština tų misijonorių didelius pasi
aukojimus ir nuveiktus darbus. Kas gi neskai
tė apie uolią misijonorių darbuotę tarp indijo- 
nų šiaurinėje Amerikoje, kuriuos pirmuosius 

‘ gyventojus mokino, krikštino ir kultūrino?
Kas gi nežino Jėzuitų darbuotės Pietinėje A- 
merikoje? Kas gi gali netikėti,- kad katalikų 
misijonoriai plėtė krikščioniją Afrikos dyku- 
muose ir ten šventai darbavosi, kad panaikinti 
vergiją? Net Kinijoje, kur nugalėdami gręsian
čius pavojus, Prancūzijos misijonoriai nuveikė 
daug išganingų darbų tenykščiams gyvento-, 
jąmą. Tie visi kunigai-misijonoriai priklauso 
Visuotinai Katalikų Bažnyčiai, nes ji įsteigta 
pasaulio visuose kraštuose ir ji yra viena ir ta 
pati, nes niekada nesikeičia ir nesimaino.

Ir ką gi galima besakyti apie kitus, kurie 
sakosi, kad jų bažnyčia yra tikroji Kristaus 
Bažnyčia? Pav. Protestantizmo darbuotė yra 
vien tik misijonoriavimas, kurs prasidėjo vos 
nuo kelių šimtmečių. Tačiau, ką jis per visą tą 
laiką nuveikė gero? Gali kas pasakyti, kad 
Proteatantižpiąs yra išsiplatinęs pasaulio vi
suose kraštuose. Tai gali būti tiesa, bet toks 
geografiškas plėtimasis paeina nuo pačių pro
testantų migracijos iš senovinių Europos kraš-| 
tų į kitus kraštus. Jų istorijos pradžioje, Pro-i 
testantizmas savo tikybą varu vykdė ir spirėl

kitiems kraštams, pasidėkojant Šiaurinės Eu
ropos kai kurių kunigaikščių įtakai. Ir buvo 
laikas, kada manyta, kad Protestantizmas pa
grobs visą Europą. Tačiau, netrukus uolūs ka
talikiški misijonoriai pradėjo darbuotis ir at
sivertimai gausėjo neapsakomu ir stebėtinu, 
skubumu, taip, jog skaitlingos provincijos, be
matant, laimėta atgal Katalikų Bažnyčiai. Net 
ir šiandien Katalikybėn atsivertimų skaičius 
gausėja. Ir tai aišku, kad tie atsivertimai dau
giausiai eina iš pačių protestantų, kurie grįs
ta į tikrąją Kristaus Bažnyčią, Dėl to, Protes
tantizmas negali būti Visuotina Bažnyčia. 
Šiandien, Protestantizmo sektų skaičius dau
ginasi ir vis skaitlingesniai plinta. Ir kur nors 
jos įsikuria, ten nauja tikyba gimsta.

Yra tik viena Bažnyčia, kuri gali save tei
singai vadinti, kad yra Katalikiška bei Visuo
tina, ir ji yra ta Bažnyčia, kurios vyriausias 
autoritetas sudera su Romos Popiežiaus, kurs 
yra tikrasis ir teisėtasis Šv. Petro įpėdinis. 
Vien ta Bažnyčia yra tikroji Kristaus Bažny
čia, ir ji yra Katalikiškoji bei Visuotina.

Šiose dienose Protestantizmo puolimas į- 
vairiuose kraštuose pagrindiniai pareina iš to, 
kad tvirtėja vidujinis nesutarimas ir nesimato 
solidarumo, vienybės. Patys protestantai susi
duria su mokymų taip dideliu įvairumu ir įvai
rių tikybų mišiniais, jog jie patys nebežino ką 
bedaryti, nebežino kąm betikėti. Ištikrųjų, jie 
nori tikėjimo, tačiau, nesuprantama, kaip jie 
nemato tikrosios Kristaus' Bažnyčios. Jie stu
dijuoja religiją, p atmeta Katalikų Bažnyčią. 
Vienok Romos Katalikų BąžnyČla. skaito virš 
trijų šimtų milijonų valdinių. Be Katalikų Baž
nyčios, krikščionijos reikėtų pąsįgąįlėti. O Ro
mos Katalikų Bažnyčia vis Vien stovi ant tvir
tos uolos, kurios pragaro vartai nenugalės. Ji 
tik viena visada turi ką nors išganingo aukoti. 
Ji laiko dvidešimties amžių UuVeikijhus, ku
riais ją galima įvertinai. Ji vasada kentėjo pa? 
šaulio neapykantą. Tačiau, šiandien jį yra ger
biama ir mylima, ir labiau mylima, negu kas 
kitas šiame pasaulyj. Ji gavo geriausia įs savo 

Į vaikų, ji pakėlė ir pakentė viską, kad vien geb 
beti savo, vaikams, nes ji yra tikroji motina, 

I Dėl to ji skaito šventųjų tūkstančiais. Ji nie

kada nesibaimėjo kalbėti, ji visada kalbėjo, ir 
amžiai iš jos neatėmė kalbėjimo drąsos. Šiame 
pasaulyj ji yra garbingiausia, stebėtiniausia ir 
misteriškiausia. Ir protestantai ir kitatikiai, 
kurie studijuoja religiją, nepaiso ir kėsinasi ją 
ignoruoti.

Tur būt ta ignoracija paeina vien tik iš 
baimės. Juk kartais girdima paskalų, kad pro
testantai ir kitatikiai bijosi Katalikų Bažny
čios, kad jie bijosi kai kurių mokinimų, kurių 
ji mokina. Tokiems aš norėčiau patarti, dėl ko 
jie neieško priežasties, dėl kurios gimsta ta 
baimė? Patartina, kad tokie atsiklaustų žino
vų, kurie jiems išaiškintų, kas yra ta Bažnyčia 
ir kokie išganingi jos mokinimai.

Tokie tekiausia klausimų, kurių atsaky
mai išmėtytų visas jų abejones ir kad paskui 
visa nagrinėtų iš meilės, o ne iš neapykantos. 
Po to jie galėtų grįšti ir daug gera pasakoti a- 
pie tikrąją Kristaus Bažnyčią. Taigi, kodėl a- 
pakėliai nemėgina tų būdų, kurie jiems atida
rytų akis ir aiškioje šviesojė perstatytų, kas 
yra ta Bažnyčia, kurią įsteigė Jėzus Kristus 
žmonių išganymui, ir kuri yra Katalikiška bei 
Visuotina, ir kuri yra skirta visoms tautoms 
ir visiems laikams.

Mes, katalikai, turime dėkoti Dievui, kad 
esame tikrosios Kristaus Bažnyčios nariais. Ir 
mes neabejojame, bet žinome, kad Jėzus Kris
tus įsteigė Bažnyčią žmonių išganymui. Be to, 
tikime, kad Jis įsteigė ją, kad joje užlaikius 
$avo apreiškimus ir mokslą, ir kad ji malones 
duotų vijoms tautoms. Dėl to gi buvo reikalin
gą, kad tikroji Kristaus Bažnyčia įsikurtų pa
saulio visuose kraštuose, kad ji skelbtu Kris
taus Evangeliją visoms giminėms ir kad jų 
sieloms duotų malones, kurias pelnant, apturė
tų amžinąjį gyvenimą Dangaus karalystėje. 
Dėl to savo apaštalams Viešpats Jėzus įsakė: 
“Eidami į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją 
visam sutvėrimui. Kas tikės ir bus apkrikšty
tas, tas bus išganytas; kas gi netikės, bus pa
smerktas” (Mork. XVI, 15—16). Ir tikroji Kri
staus Bažnyčia" tai visa ištikimai vykdė per 
XIX-ką amžių. Dėl to jai teisėtai atitinka va
dintis Katalikiška bei Visuotina Bažnyčia.
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Pirmojo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso Nutarimai

I. BENDRAISIAIS VISOS LIETUVIŲ TAUTOS
REIKALAIS

Pirmasis viso pasaulio lietuvių kongresas susi
rinkęs laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune, 1935 mt., 
rugpjūčio mėn. 11-17 d.d., Lietuvos valstybės nepri- ' 
Klausomybės atstatymo aštuonioliktaisiais metais, ' 
apsvarstęs visos lietuvių tautos reikalus, lenkia galvą 
prieš tuos lietuvių tautos didvyrius ir darbuotojus, 
kurių krauju ir pastangomis atstatyta nepriklausoma 
Lietuvos valstybė su laisvu išėjimu į lietuviškąją ju
rą per Klaipėdos uostą ir reiškia savo tvirtą pasiry
žimą visomis išgalėmis remti Lietuvos Vyriausybės 
pastangas sėkmingai tvarkyti Nepriklausomą Lietu
vos valstybę ir įvykdyti teises į Lietuvos Rytų su sos
tine Vilnium, reiškia viltį, kad atgaivintosios nepri
klausomos Lietuvos vidaus santvarka evoliucionuos 
ta kryptimi, kuri labiausiai atitinka lietuvių tautos 
genijų ir gyvenamosios politinės epochos Lietuvos 
valstybei statomus uždavinius, išeinant iš Lietuvos 
valstybės Konstitucijos nustatyto denio, kad suverene 
valdžia priklauso tautai, kuri tąja valdžia vykdo per 
nustatytas konstitucijoje įstaigas, randa, kad Lietu
vos istorija ir jos ateitis imperatyviai reikalauja, kad 
iš tėvynės^emigravusioji lietuvių tautos dalis išlaiky
tų lietuvybę ir nesiliautų palaikiusi tamprius ryšius 
su Lietuva, ir kad tam tikslui pasiekti reikalinga:

a) kad lietuvių tauta remtų tiek moraliniai, tiek 
medžiagipiai, kur tad būtinai reikalinga, kultūrinius

. ir tautinius lietuvių išeivių reikalus bei jų organizaci
jas, nežiūrint jų politinių ar konfesijų skirtumo, kreip
dama ypatingo dėmesio į jaunosios kartos auklėjimą, 
lietuviškoj dvasioj per mokyklą, bažnyčią, literatūrą 
ir spaudą;

b) kad emigravusieji svetur lietuviai, būdami lo
jalūs toms valstybėms, kurių piliečiais jie yra, ar ku
rių svetingumu naudojasi, rodytų vieningumą ben
drais visą lietuvių tautą liečiančiais reikalais ir sutar
tinu darbu tiek išeivių spaudoje informuojant apie 
Lietuvą, tiek kultūros ir meno srityje, keltų pasaulio 
tautų akyse lietuviij tautos ir Lietuvos valstybės var
dą, bei aspiracijas;

c) karštai dėkoja Lietuvos lietuviams už jų per 
Draugiją užsienio lietuviams remti nuvarytą naudin
gą barą užsienių lietuvių moraliniam ir medžiaginiam 
sukonsolidavimui ir ragina juos nenuilstamai tęsti 
tuo būdu pradėtą visai lietuvių tautai didelės svarbos 
darbą.

II. PIRMOJO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO 
EKONOMINIAIS REIKALAIS NUTARIMAS
Pirmasis pasaulio lietuvių kongresas, turėdamas 

galvoje nepriklausomosios Lietuvos interesus ir išei
vių ekonominius reikalus, ir imdamas pagrindan P. 
Žadeikio minėtam kongresui pranešimą “ekonominis 
užsienio lietuvių bendradarbiavimas su Lietuva” taip 
pat kongrese ekonominės komisijos pasiūlymus, nu
tarė :
A) Užsienių Lietuvių Dalyvavimo Vidaus Paskolose 

Klausimu
Imdamas domėn, jog Lietuvos ekonominiam pro- ! 

gresui pirmoje vietoje gyvai reikalingi didesni kapi
talai, kongresas nutarė: rūpintis steigti ipotekos ban
ką, paremtą miestų, namų ir žemės ūkio turtų Lietu
vos valstybės garantuotais įkaitų lakštais. Į tą banką 
turėtų būti įtraukti ypač amerikiečių kapitalai ir įmo
nės.

B) Užsienio Investmentai Į Lietuvos 
Pramonę ir Žemės Ūkį

Kongresas randa, jog taip pat Lietuvai ir užsie
nio lietuviams būtų abipusiai naudinga investuoti žy
mesnius kapitalus į centrines Lietuvos finansines bei 
ekonomines įstaigas, k. a. Lietuvos bankas, Valstybės 
Taupomosios Kasos, Kooperacijos bankas, “Maistas”, 
“Lietuvos Cukrus”, “Lietūkis”, “Pieno Centras” ir 
kit. Taip pat kongresas, turėdamas galvoje jau ištirtą 
Lietuvos bankų pastovumą, ragina juose užsienio lie
tuvius laikyti savo sutaupąs.

C) Prekybinis Bendradarbiavimas
Kongresas pageidauja: 1) kad Lietuvos vyriau

sybė ir atitinkamos organizacijos užmegstų ir palai
kytų artimus ekonominius bei prekybinius ryšius su 
lietuvių kolonijomis įvairiuose kraštuose. Prie šito 
darbo kongresas skatina prisidėti: Amerikos lietuvių 
vaizbos butus, užsienių lietuviams remti draugiją bei 
busimąją pasaulio lietuvių sąjungą, taip pat Ekono
minių studijų draugiją, Prekybos ir Pramonės rūmus 
bei kitas organizacijas. 2) Kad prekybiniai santykiu: 
prie dabartinės mainų tvarkos galėtų vystytis norma
liai, kongresas nutarė prašyti vyriausybę sudaryti* 

‘ prekybines mainų sutartis su tais kraštais, su kuriąjs 
prekybinius ryšius galėtų palaikyti lietuviai, pirmoję 
eilėje — su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, o vė
liau ir su kitais kraštais. 3) Kad tuose kraštuose, kur 
yra didesnės lietuvių kolonijos, prie atstovybių ir kon
sulatų būtų paskirti prekybiniai attache, kurie pade* 

‘ tų organizuoti prekybą su Lietuva. Jungtinių Ameri
kos valstybių ir kitų kraštų mūsų išeivių suinteresuo
ti prekybai su Lietuva vystytis sluoksniai ■ turėtų į* 
steigti vieną ar daugiau bendrovių su skyriais viąose 

į žymesnėse kolonijose. 4) Kad lietuviai įvairiose šaly- 
I se stengtųsi gauti Lietuvos žymesnių įmonių atstovy- 
i bes.
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D) Turistinis Santykiavimas ir Turizmo 

Projįganda
Pirmasis pasaulio lietuvių kongresas, konstata

vęs: ■
1) kad Lietuva, turėdama nepaprastai gražų pa- i 

jūrį, įdomų kurortų, prie tų istorinių ir daug kitų 
gražių, bei lankytinų vietų — iš vienos pusės, ir pigų 
pragyvenimą iš antros pusės, —* labai tįnka turizmui.
2) Kad užsienyje gyvenančių lietuvių lankymąsis sa
vo tėvynėje turi didelės reikšmės lietuvybei palaikyti.
3) Kad Lietuvoje turistų skaičius galėtų būti daug
didesnis ir duoti daugiau pajamų, negu dabar. 4) Kad 
turizmui plėstis Lietuvoje reikalingbs’ palankios sąly
gos. * s ’ '

Del to, nutarė atkreipti dėmesį atitinkamų įstai
gų ir organizacijų: 1) kad tięk kitataučiams, tiek lie
tuviams turistams, vykstantiems j LietuVą įvairiais 
reikalais (ekonominiais, kultūriniais ir kit.) būtų pa
naikintos arba bent žymiai nugintos vizos. 2) Kad tu
ristams iš užsienio vykstantiems Lietuvos geležinke
liais būtų duodamos didesnės nuolaidos, negu dabar. 
3) Kad iš turistų, vykstančių Lietuvon automobiliais, 
nebūtų imami kelių mokesčiai. 4) Kad gražesnėse va
sarvietėse būtų įrengtos sustojimo vietos su turistui 
reikalingais patogumais. 5) Kad užsienyje Lietuva 
daugiau būtų, kaip turizmo kraštas garsinama ir kad 
užsienio lietuviai skatintų savo tautiečius ir kitatau
čius lankytis Lietuvoje.

E) Lietuyių Kolonizacijos Klausimu
Kongresas, imdamas pagrindan prof. K. Pakšto 

mintis, pareikštas jo paskaitoje “kame lietuviai galė
tų dar kolonizuotis”, turėdamas galvoje, jog pirmas 
ir svarbiausias išeivijos tikslas yra užtikrinti tautai 
daugiau erdvės jos dabartinei ir būsimai plėtotei, taip 
pat išugdyti tikrą draugą ir bendradarbį visuose kul
tūros, ūkio ir politikos reikaluose ir rėmėją nelaimėse 
— kongresas nutarė, kad jau nebeatidėliojant būtų 
pradėtos tinkamesnėse vietose kolonizacijos reikalu 
studijos — įkurti artimoje ateityje bent nedidelei lie
tuvių kolonizacijai. Šiam reikalui lėšų turėtų parūpin
ti vyriausybė, bankai, Užsienio lietuviams remti drau
gija ir Pasaulio lietuyių sąjunga.

F) Prekybinio Laivyno Steigimas 1, "
Kongresas, turėdamas galvoje; kad prekybiniams 

ryšiams tarp Lietuvos^ ir .užsięhib lietuvių uzųiegsti ir 
ugdyti ir bendrai Lietuvos prekybai vystyti ir plėsti 
geriausia galėtų patarnauti lietuviškas laivynas, nu
tarė dėti pastangų, kad galimai greitu laiku būtų į- 
steigtas tautinis prekybos laivynas, prie kurio steigi
mo taip pat galėtų prisidėti savo kapitalais ir užsie
nio lietuviai. Ryšy su tuo, būtų pageidaujama atgai
vinti jūrininkystės mokykla Klaipėdoje.
m. PIRMOJO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO 

ŠVIETIMO IR KULTŪROS REIKALAIS 
NUTARIMAI

Susirūpinti veiklesniu lietuvių tautinės kultūros 
ugdymu bei gyvendinimu Lietuvoje ir jos tinkamu 
perdavimu užsienio lietuivams. Tuo tikslu plėsti ir sti
printi Lietuvoje .Kultūros Reikalų Departmento veik- 
ą, o gi užsienio lietuviams pažinti ir jų kultūrinio vei
kimo sąlygoms ištirti, steigti atitinkamas institucijas 
(viso pasaulio lietuvių išeivių tautinis institutas, šel- 
aimo fondas, referenturos ir pan.), kurios tirtų lietu
vių išeivių atskirų kolonijų specifiškus reikalavimus, 
kad Lietuvos tautinės kultūros laimėjimai būtų gali
ma kuo veikiau perduoti kiekvienai lietuvių, išeivių 
kolonijai pritaikintu būdu, ypatingai atkreipti dėme
sio į švietimo ir tautinio auklėjimo tyrimą ir stiprini
mą išeivijoje, prisilaikant jų gyvenamos valstybės są
lygų ir įstatymų. Pasekmingesniems išeivių pažinimo 
darbams, kiekvienoje kolonijoje turėti specialius in
formatorius, o Lietuvoje instruktorius arba referen
tus, o gi tautinės kultūros populiarizavimui turi būti 
daugiau panaudojamos visos Lietuvos kultūrinės į- 
staigos: teatrai su savo gastrolėmis, lietuviškos fil- 
mos, radio ir pąn. Be to, kad tautinis auklėjimas ir 
švietimas vyktų sutartinai su Lietuvos tais pat dar
bais: a) Lietuvos visuomenė turi labiau susidomėti 
išeivijos gyvenimu ir likimu, remti išeivijos mokyk
lą ir rūpintis išeivių mokytojų socialiu draudimu, b) 
Lietuvos mokytojai turi parodyti daugiau, aktyvumo, 
įtraukdami išeivijos mokytojus ir mokinius į glaudes
nį tarpusavio bendravimą, šaukdami periodinius mo
kytojų suvažiavimus bei kursus, skatindami tarpmo.- 
kyklinį susirašinėjimą, keitimąsi albumais, su gyveni
mo krašto vaizdais ir kitokia etnografine bei istorine 
medžiaga, c) Rūpintis, kad lietuvių išeivių mokslo 
jaunuomenė galėtų pasirengti savo kolonijai veikėjais 
Lietuvoje, o, reikalui esant, ir Lietuvos inteligentai 
bei stipendininkai būtų siunčiami daugiau į tuos už
sienio kraštus, kuriuose yra lietuviškos kolonijos, d) 
įsteigti išeivių .kolonijose knygynus, kurie palaikytų 
kuo tampresnį ryšį su Lietuvą knygų rinkoje; taip pat 
įr išeivijos spauda turi būtį informuojąma apie Lietu”

* yoę naujai išleistas knygas bei perijodiką. e) Ypatin
gą! susirūpinti jaunuomene, kuri lanko ne lietuviškas 
mokyklas, steigiant priešmokyklinius vaikų darželius 
ir pamokyklines draugijėlės arba prie kitų atitinkamų 
draugijų jaunimo sekcijas, prisitaikant prie gyvena
mos valstybės santvarkos, f) Remti užsienio lietuvių 
Spaudą, Lietuvos žurnalistų bendradarbiavimu, prenu- 

' merata ir kitais galimais būdais.
IV. PIRMOJO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO 

NUTARIMAS APIE PASAULIO LIETUVIŲ
SĄJUNGOS ĮKŪRIMĄ

Aukštai vertindamas reikalingumą tąmprių ryšių 
ir glaudaus bendradarbiavimo Lietuvos lietuvių su

gražių^bei lankytinų vietų — iš vienos pusės, ir pigų 
Dragyvenimą iš antros pusės, —* labai tįnka turizmui.

Bent Kertą Supraskime!
Pasiremdami metrikoms 

galime sutikti gyvenime 
trejopos rūšies katalikų. 
Vieni save laiko bedieviais 
ir pasiruošę kur tik galė
dami pakenkti tikėjimui. 
Antra grupė yra paklusni 
Bažnyčiai, religinga gyve
nime. Jiems Dievas—bran
giausias turtas, tikėjimas 
— skaisčiausia žvaigžde. 
Trečioji grupė užima vidu
rį. Čia randame dvejopos 
rūšies žmonių : slapukų ir 
besilaikančių nusistatymo 
“man vistiek pat”. Slapu
kai—tai slapti bedieviai. 
Jiems tikėjimas — maras 
liga. - Persiėmę bedievybės 
dvasia; jie laiko sąū parei
ga tą bedievybę kaip gali
ma plačiau išplėsti. Jei vie
šai pradės šaukti nėra 
Dievo, nėra sielos' — tikin
tis pasakys: “Ne Dievo 
nėra, bet tavo galvoje vie? 
nas balkis perlūžo”. Dėl to 
tokie slapukai bedieviai 
pasirinko kitą kelią: nu
duoda katalikais. Tuo iš 
karto žmonių nenubaido. 
Dažnai randa geros pro
gos “pamisionoriauti”. Ir 
sėja slaptą bedievybę. Pra
džioj ne tiesiog bedievybę, 
bet atšalimą, nepasitikėji
mą Bažnyčia.

Antroji šios trečios ka
talikų grupės dalis yra ka
talikai, kurie sako: man 
“vistiek pat”. Tai bedievy
bės kandidatai, slapukų 
pinklėmis gudriai apraiz
gyti. Jie nei šalti nei šilti. 
Jiems"viš vien, ar Bažny
čia varžoma ar ne. Jiems 
vistiek, ar žmonės doroviš
kai kyja ar puola. Jiems 
nerūpi, kad Bažnyčiai bū
tų užtikrinta laisvė skelbti 
Kristaus žodį. Jiems vis- 

' tiek pat, ar jų visuomeni
niai ir valstybiniai darbai 
atsako katalikybės tie
soms) ar su jomis nesude
rinami. .... ••

Slapukas ir ‘man vistiek’ 
katalikas galima vadinti 
pusininku, nes jis atsisėda 
ant Kristaus kėdės, po va
landžiukės bėga prie lais
vamanių. Kur patogiau, 
kur naudingiau, ten ir su
kasi. Jei dar dolerukas su
skamba — nieko daugiau 
nebereikia. Mūsų visuome-

man vykdo. Jie nupuola, 1 
bet ir susitaiko su Dievu. 1 
Jie nusideda, bet ir atgai- ’ 
laūja. Jiems Bažnyčia rak
tas į amžiną laimę. Jiems 
Bažnytinis gyvenimas pir
maeilės reikšmės. Tokie 
katalikai stoja į katalikiš
kas draugijas, kad patvir
tintų, išplatintų ir įvykdy
tų bei augintų katąlikų 
mokslo tiesas pavienių 
žmonių gyvenime, šeimos 
ir visuomenės gyvenime. 
Tokie katalikai supranta, 
kad reikia sukrikščionini 
šeimą, mokyklą, spaudą ir 
bendrai pasaulines įstai
gas.

Sąmoningas katalikas 
nesigėdi, kai jį išvadina 
karštuoliu, davatka, kad 
jis rūpinasi katalikybės 
tiesas į viešą gyvenimą į- 
nešti. Jis turi už ką karš
čiuotis: už Kristų, už savo 
sielą, už kitų sielas, už 
dangų, už laisvę katalikiš* 
kų draugijų, už katalikiš
kosios spaudos išplatini
mą, už lietuyių geresnį gy
venimą. Ne tiesa naujų lai
kų stabui turi būti paau
kota, bet visokie laikai — 
ir nauji ir seni, ir dabarti
niai ir busimieji tiesa^ tei
sybė, teisėtumu įr meile 
turi pasipuošti.

Geras katalikas supran
ta, kad negalima Kristaus 
išsižadėti, nes tai gyveni
mo kelias. Prieš didįjį ka
rą gyveno prancūzų rašy
tojas Henri Lavedan, ' ku
ris kartais irgi buvo pik
tas Dievo neigėjas. Niekas 
nemokėjo geriau už jį'ty
čiotis iš religijos ir Kris
taus. Bet kai 1914 m. kilo 
karas ir kai jis turėjo ja
me dalyvauti, tada jis iš
leido atsišaukimą į pran
cūzų tautą, kuriame atšau
kė savo netikėjimą:
— Aš pajuokiau tikėji- 

mą, — rašė jis, ~ ir už tai 
buvau laikomas išmintin
gu. Bet aš apgavau ir save 
ir jus, kurie skaitėte mano 
knygas ir dainavote mano 
dainas. Tai buvo klaida, 
tai buvo tik klaidi vilionė 
ir tuščias sapnas. Dievą 
palikti — reiškia žūti. Ne
žinau, ar rytoj dar būsiu 
gyvas. Bet savo draugams

galima tautos gerovės ant 
nekatalikiškų pagri n d ų" 
ugdyti, nes kiekvienas są
moningas tiesos paneigi
mas neša didžiausių nuos- : 
tolių ne tik paskiriems as- * 
menims, bet ir visai tau- ■ 
tai.

Kurs gerai įsisąmonina 
tikėjimo pareigas, tas ug- - 
ningas kaip deimantas - 
Dievo garbės ir žmonijos 
išganymo dalykuose ir lip-.. 
šnus, kaip motina, varg- 
šams ir nelaimingiesiems. 
Kurs yra įsisąmoninęs ti-w 
kėjimo pareigas, tas viso*,* 
se gyvenimo srityse toks 
pat, tai yra savo visus ei- 3 
gesius ir veiksmus derina ’• 
pagal tikėjimo reikalavi
mus.

Paklauskime kiekvienas, • 
many ar yra tas ypatu
mas, kuris iš pirmo pa
žvelgimo kiekvienam pa
sako, kad aš — katalikas?. •’ 
O gal, priešingai, apie ma- 
ne galima pasakyti tą pat, 
ką girdėjau sykį. sakant 
apie vieną žmogų: “Gali* 
visą dieną su juo prašne-“ 
keti — ir nesuprasi, ar jis n 
atlieka kada kataliko pa- 1 
reigas, ar ne”.

Niekas čia man nenori 
pasakyti, kad aš turėčiau' ’ 

. vaikščioti rankas ant krū- 
i tinės susinėręs, ar galvą w 

pakreipęs. Ne! Mano mal- '• 
dingumas, mano tikėjimo 

i praktika turi būti graži,
■ žavinti, patraukianti. Ne- ;
■ privalau būti nedrąsutis,., 

penkių neišmanąs. Priešin-. 
gai Jūrių, būti linksmas, 
drąsus, energingas, pasi- •* 
r.yzęs, bet kartu mandagus 
ir švejpus.

Štai pavyzdžiui, būry . 
vienas įsišneka apie tiky- " 
bą. Aš turiu nė nelaukti, 
kol šis ar anas įsišneks, aš : 
pats pirmas turiu suma-;* 
niai kalbą į tą pusę pakrei- • 
pti. Ne kad kiltų tušti gin- 
į|i, bet kad galėčiau vieną 
kitą’ Evangelijos tiesą aik
štėn iškelti, šį ar aną prie
kaištą atremti, vieno ar ki
to draugo neteisingą nuo-,, 
monę pataisyti. Ir vis gra- 
žiai, drąsiai, gyvai, visad ■’ 
meiliai. “M. L.” ‘

SUSIPAŽINK SU 
JERUZALE

nė j šios trys katalikų gru« j turiu pasakyti: Lavedan
pės lengva įžiūrėti.

Bažnyčios branduolys, 
širdis — antroji grupė. Jie 
tikri Kristaus vaikeliai. 
Ne dėl to jie yra Dievo ka
ralystės pažiba, kad jų 
vardas metrikų knygose į- 
rašytas, bet kad tikėjimo 
tiesas, kiek išgali silpna 
žmogaus prigimtis ir gelb
sti Dievo malonė, gyveni-

nedrįsta mirti bedieviu. 
Džiaukis mano siela, nes 
aš pergyvenau valandą, 
kada atsiklaupęs kartoju: 
aš tikiu Dievą, tikiu, ti
kiu!”

Geras katalikas žino, 
kad negalima Bažnyčios 
gyvenimo žaislu padaryti, 
nes tai yra įrankis, prie
monė amžinybės siekti, ne-

nori arčiau susipa- 
su Jeruzale ir kito- 
šventomis vietomis, 
mūsų Išganytojas

Jei 
žinti 
mis 
kur 
kentėjo ir mirė, tai nusi
pirk knygą “Kelionė į Pa
lestinos Žemę”, kurią pa
rašė kun. P. Gonkus. Šios 
knygos kaina buyo 50c.t 
dabar parduodame po 25c, ' 
Su prisiuntimu 30c. Rašy-.. 
kitę: “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, . 
Mass.

atsto-

svetur gyvenančių lietuyių tautos dalimi, išklausę 
DULR pirmininko Rap. Skipičio tuo reikalu praneši
mą, nutarė, įkurti Pasaulio lietuvių sąjungą ir pave
dė savo išrinktai provizorinei valdybai iš 10 asmenų 
paruošti sąjungos statuto projektą, kurio pagrindan 
turi būti dedami šie dėsniai:

1) Pasaulio Lietuvių Sąjunga sudaroma iš juridi
nių asmenų (draugijų, bendrovių ir kitų), tiek Lietu
vos, tiek užsienio lietuvių;

2) sąjungos centras Lietuvos sostinėje, tačiau vi
sos didesniosios kolonijos užsieniuose turi sąvo 
vybę sąjungos vykdomuosiuose organuose.

Kas Išrinkti Į Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
Laikiną Valdybą

Į Pasaulio lietuvių sąjungos laikinąją valdybą 
pirmasis pasaulio lietuvių kongresas išrinko* DULR 
pirminiųką adv. Rapolą Skipitį, ‘‘Draugo*’ redaktorių 
L. šimutį, J. Bulaitį, prof, K. Pakštą, kan. A. Stepo* 
naitį, dr. J. Leimoną, “Tėvynės” red. St. Vįtaitį, prof. 
K. Šleževičių, “Trimito” red, J. Kalnėną, ir prof. F. 
Kemešį.

V, PIRMOJO PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO9 
PADĖKA LIETUVOS VYRIAUSYBEI IR

■ VISUOMENEI.
Pirmasis pasaulio lietuvių kongresas įgaliojo sa

vo prezidiumą .padėkoti ją Ękscelęncijąi Lietuvos Pre
zidentui Antanui Smetonai už kongreso atidarymą ir 
pasakymą įžanginės kalbos, padėkoti Lietuvos vyriau
sybei, spaudai ir visuomenei už malonų vaišingumą 
ir teiktą paramą kongreso darbams ir jo atstovams.

KABAS, KARAS! <

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus 
žmonių gyvasčių. Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų ‘ 
nuo pasaulio pradžios. Štai . 
kun. J. F. Jonaitis, karo 
kapelionas parašė knygu
tę “Mano patyrimai di-

ATSARGIAI SU UGNIMI!

Jei nori sužinoti kiek ža
los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su ugnimi”, Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus ' 
siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Rqsh 
ton, Mass. ' ' \

TIK UŽ 10 CENTŲ. 
“Darbininkas” yra gal;

is Lietuvos gražių atviru
čių. Jei ; nori pasiųsti savo 
draugui įdomią ‘atvirutę 
tai įsigyk iu.
“Darbininkui” į konvertą



o
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
P. Lunskis

Trijulės Įspūdžiai
(Tęsinys) što varpas dar garsiau 

kalbėjo kviesdamas visus 
“Adei- į bendrą frontą maldai 
vidun, prieš katalikybės priešus.

bėjo. Rezoliucijų formose
išliejo ne vieną naūją me
todą katalikiškai akcijai 
praplėsti ir pagyvinti.

lzll :_ .
vendinta parodys gyveni- lietuvių, kurie gyvena da- karnai vieną' kartą paval- 
mo ateitis. bartinėje Urugvajaus sos-gyti (pietus).

Baigdamas savo įspū- Unėje Montevideo ir jo a- Mokyklai vadovėlius ir 
džius, negaliu nepamynėti pylinkėse. Lietuviai čia pasiskaitymui laikraščius

Uragvajaus Lietuvių Gyvenimas
[ 7'

| Uragvajuje, mano aps-susitvarkiusi. Mokiniai
Kiek visa ^taf bus įgy- kaičiavimu, yra apie 9.000 mokykloje gauna ir nemo-

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

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

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

A. L. R. K. FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMO RUGSĖJO 29 D., LOWELL, MASS.

DIENOTVARKE
Štai ir viešbutis

*phią”. Sueinam ------- -- v
^Liftu pakylome į posėdžhi Suaidėjo vyrų galingas:
/^salę. Netrukus prasidėjo. “Ecce Sacerdos”. — .Aw%-
^posėdžiai, kongresą atida- moKSiu vaiuyia, į - > . *■* _ _ ... ... ,X1 ...
Išmalda Jo Ekscelencija Ekscelencija Vysk. Matu- kantrybės. Per ištisas kon- 'gonfikuose” ir žemes u-jokios lietuviškos literatu- 

m ivrofiiiinnia Tfnn- linnis žen^ė. susikaunime. srresu dienas sėdėio nosė-|kniose. Žemininkai čia turi ros nagauna. Dar gauna-

Am-|jo Ekscelencijos Vysk T daugiausia randa darbo parūpina DULR iš Kauno, 
^posėdžiai. Kongresą atida-žino mokslo Vaidyla, Jo Matulionio .Apaštališkos*,skerdyklose taipvad. “fi- Be DULR beveik iš niekur 
>ė malda Jo Ekscelencija Ekscelencija Vysk. Matu- kantrybės. Per ištisas kon-;gonfikuose ir žemes _ --------------
į Vysk. T. Matulionis. Kon-.lionis žengė, susikaupime, gresų dienas sėdėjo posė-l šiuose. žemininkai čia turi ros nagauna.
fėreso darbams vykdyti iš-1 maldai. Iškilmingoje asis-!džiuose aktyviai juose da-.dld®hus laukų plotus ir ma is S. Amer. Jun. Valst. 
trinko A L Katalikų veiki- toje artinosi prie Kr. au- lyvaudamas ir prisideda- verčiasi daugiausia gyvu- kaikune lietuviški laikras- 

... v .. • 1______ ____________ __ • • I imi n Irusi a Pn« urna IiaHi. piju F.ira ir TTrntrvmiiiA

1.
2.
3.

Šiho išeivių tarpe ugdytoją kuro. Nedrąsiu žvilgsniu mas ganytojiškais patari- 
Sun. J. Švagždį. permečiau bažnyčią.

— Dieve, kaip maža Tavo
Įmais.

_____ ____________ Apvainikavimu kongre- 
‘ . ie sy^Kiniray- sūnų teatvvko Tavo aukai so darbų buvo iškelta šau- ^rmmusia prabilo vysk,^teatvyko lavo auKai^. vak^įen- . ūate_

' šįžiai nupiešė Kunigų “Vie- i

^praeity, dabarty ir ateity,
^Išeivių tarpe. Raštu svei- 
4*(dno .Lt_

; SNenukenČiau ir aš nepri-
į&ejęs savo “trigrašio”. Už
sidarius sveikini m a m s

; prasidėjo darbai '

>įun. J. švagždį.
**•
£ Pasipylė eilė sveikinimų
Pirmiausia prabilo vysk.. Dae-er|3ti _ masčiau sau 11 * vakarienė į kurią pate- Uragvajuje veikia daug, i
įT. Matulionis. Jis akyvaiz- Varaoninku choro kau ir aš. . . Organizacinis Ųragv. '

nuP*esė Kunigų Vie- i jyrįnįaį balsai pynėsi įvai-I Kiek ten buvo linksmios lietuvių darbas reiškiasi
.Mybes svarbų vaidmenį i rįaspaiVgm preliudiiom Ju nuotaikos sunku visą tai Per veikiančias draugijas ■ mraeitv. dabarty ir ateity. I ^aspaivem preiiuaijom. jųs  . ... .. , Urairvaiu-i švelnūs tonai kuteno kon-, aprašyti. Bet tik vieną pa- 

kad

Suvažiavimo atidarymas malda.
Atstovų registracija ir mandatų priėmimas.
Prezidiumo ir komisijų rinkimas.

4. Sveikinimai.
5. Praeito suvažiavimo protokolo skaitymas ir ne

baigti reikalai.
6. Iš Federacijos Kongreso atstovo A. F. Kneižio

raportas.
7. Kun. P. M. Juro referatas: “Katalikų Akcija”.
8. Referato kritika.
9. Rezoliucijų skaitymas ir jų priėmimas.

10. Vieta kitam suvažiavimui.
11. Suvažiavimo uždarymas malda.

A.L.R.K. Federacijos N. A. Apskričio Valdyba:
Dvasios Vadas Kun. P. Strakauskas
Pirmininkas Vladas Paulauskas
Raštininkas B. Jakutis.

a

L.

h

!.

t,

I” i gresanto - maldininko jau-i bariau sau išvadą, 
mėtos Kardinolas. mus> o gįelą pagautą> lyg: Amerikos lietuviai tebe- 

angelo sparnais, kėlė aukš-'myli vaišingumą, kaip ir 
tyn. Pasibaigus šv. mišių JU bočiai, kad mylėjo.

Ekscelencija APie 12 vai. atstovai fe-<prasiaejo aaroai. Sekiau eyangeljjai Ekscelencija | d . Eksį^en(^Ta1 ku-

—ši ė * u s vo kn i jų. Vienu žvilgsniu perme-ipuo^os salės kiekvienas
tėj^Kaitarie^iSti^i- tęs susirinkusius prabilo, savo keliu. Matėsi, kad jie 
suomeniniai klausimai su- . a ^.a ,^uvo> alski, griez- 
■kėlė ginčų.' Man ne kartą la lr v11317ms suprantama.

į3 . Irnlhmn naiioro•norėjosi su savo nuomonių 
“bagažu” įlysti jų tarpan, 
bet atsimindavau, kad esu 
svečias, todėl stengiaus bū[ 
ti vien pašaliniu stebėtoju.

12 vai. posėdis uždaro
mas pietums. Iki prasidėjo 

.-pietai pasakojau Jo Eksce
lencijai įspūdžius iš dabar- 
'tinio Lietuvos gyvenimo. 
Iš viso ką mačiau, kad Ek- 

.scelencijai labiausiai rūpė- 
- jo Lietuvos katal. jaunimo 
-būklė. Todėl ką galėjau 
•pasakojau. Pasikalbėjime______
-su Ekscelencija taip pat Rįnkosi kunigai federan- 
epastebėjau, kad kiekvie- tai, nuėjau ir aš.
nas Lietuvos laimėjimas i- _ Visos A. L. R. K. Fe-
dealų frontuose, Ekscelen- aeracijos kongresas —gal- 
cijai virsta dideliu džiaug- vojau sau vienas lipdamas 

jmu ir atvirkščiai. ....
t 2 vai. po pietų vėl pra
sidėjo seimavimas. Pirmoj ] je. Bet mano sukurtas mil- 
vietoj sekė referatai. [žiniškas atstovų skaičius 
. Šalia to buvo iškelta kil« neatitiko tikrenybei.
nių ir gražių užsimojimų. ] Prasidėjo posėdžiai, ku- 
Bet ar pasiseks visą tai į- [ riuos vesti išrinko Dr. A; 
gyvendinti?! Ieškojau at- Rakauską.
Sakymo. Radau. ' Sukvietus visą prezidiu-
— Visą tai priklausys mą posėdį nutraukė pie- 

_nuo pačių vadų, kurie čia tums. Po pietų pasipylė ei- 
susirinkę. lė sveikinimų kuriuos čia
’— Ką būtų kalbėjusi A. sunku beišskaičiuoti. Sekė 
L. K. išeivių praeities is- įvairūs pranešimai, rapor- 
Aorija apie juos, jei pana- tai ir p. Kongreso eiga 
sus nutarimai nebūtų bu- man atrodė šaltoka. Nors, 
yę vykdomi? tiesa, kai kada švystelėda-

Atsakymą surask pats, vo ir karščio spindulių, 
įnielas skaitytojau. Kon- kurie bent kiek pagyvin- 
.gresui užsitęsus mus vėl davo kongreso nuotaiką, 
“pažemino”. Iš tos salės pabudinda v o važiuojan- 
turėjome kraustytis že-čius sapnų karalystėn. Pir-1 žadėjimai išsipildys. __ 
myn. mosios dienos kongresas niau nebuvo nei vieno atei- i
.— Čia būsianti kokia tai buvo baigtas žavinga me- vio apskričio politikoj;] 
.vakarienė — paaiškino po- no dalimi — koncertu, nors ir didžiuma žmonių' 
^nas su baltomis kelnėmis. Koncerto nuopelnai dau- yra ateiviai. Todėl tų atei-.
Ir vėl visi, kaip bitės su- giausiai priklauso A. Po-.vių vaikai niekad negavo 
varytos avilin, slinkome ^-iui. Jo vedamas vargo-[gerų valdžioje darbų. Da- 
liftu žemyn. Čia vėl įvyko nininkų choras pavergė,įbargi ateiviai irgi uždeda-! 
keletą karštų disputų-gin-[ sužavėjo ne vieną kiaušy-mi ant respublikonų ir de- 

jcų, kurie sumanaus kon- toją. Užbūrė ir mane. Mu- Į mokratų balotų. Pirmą 
grešo darbų vedėjo kun. J.Įzikalių dainos tonų apsup-!syk pasodinus keletą tau-! 
Švagždžio išblaškomi. Įsi-tas mąsčiau sau vienas,[tiečių į atsakomas vietas,’ 
tempę nuo darbo nervai į kiek gali padėti daina gi- lengviau būtų tą patį pa- 

.. atsileidžia. Su gęstančia [muši šiaudų pastogėj tau-[daryti ir antrą syk, ir taip.
šaule, Kun. ‘Vienybės’ die
nos darbai baigiami, bet 
ne tam, kad jie užgęstų! # * ♦

Dar neišsisklaidė vaka
rykščios dienos įspūdžiai, 
prasidėjo nauji 21 dien. 
rugp. tai įrodymas visos

; judėjimą.
21-sios, rugp. dienos bok-

/j Savo kalboje palietė o- 
piausius šių dienų klausi
mus: spaudos, šeimos ir 
jaunuomenės. Iškėlė ne

iininkyste. Pas juos lietu- čiai. Eina ir Uragvajuje 
viai nemažai gauna darbo, ’ lietuvių laikraščių. Dabar 
bet daugiausia darbuojasi.eina “Vaidintojas”, kurį 
gyvulių skerdyklose, kurių leidžia Urag. liet, vaidin

tojų trupė, “Naujoji Ban- 
Uragv. !ga”, kaikada pasirodo ir 

lietuvių darbas reiškiasi komunistiška “Raudonoji 
per veikiančias draugijas .Vėliava”. Seniau ėjo: “U- 
ir liet, klubus. Uragvaju- ^ragvajaus liet. Aidas”, “Iš- 
je yra daugiau dešimties .vakarės” ir k. Po Dariaus 
lietuviškų tautiškų orga-'ir Girėno tragedijos dabar 
nizacijų, kurių, nors mate- kasmet liepos mėm 17 d. 
rialinė būklė yra bloga,'išeina leidinys 
tačiau reikšmė labai aiški diena”. t .

Lietuviams Uragvajuje, kultūringas santykiavimas |

Lietuvių vardą labai iš- briko šefas. Tai yra viena 
.kėlė Dariaus ir Girėno žy-[iš gana aukštų vietų. Jo 
Ifrio Onvlrici i i'i olrri o Irzi 4 S /A 4 o tyi o xy41 vizgeiIšeivių‘gis, Šarkis - Žukauskas ir fabrike išdirbama vilnos, 
kaikurių vietos liet. or-jų,oda ir muilas.

I Vincentas yra ekonomiš'

apleis Philadelphią jau ki
tokie negu, kad atvyko. 
Visi atstovai tartum spin
duliuote spinduliavo nau
jais pasiryžimais išblaš-, 
kyti tuos rūkus, kurie, I

kolonijos gyvenime. Lietuviams Uragvajuje, kultūringas santykiavimas | Vincentas yra ekonomiš^
Kolonija turi dr. Jono kaip žemdirbių šalyje, gy-,su vietos gyventojais. Šie- kai stiprus: turi savo nuo- 

Basanavičiaus vardo mo- venimo sąlygos yra paken- met Lietuvos vardą ypač F 
kyklą, kurioje mokosi šie- čiamos. Čia yra minčių ir išgarsino Klaipėdos byla, 
met 75 mokiniai — lietu-]apie įsteigimą Lietuvių taip gi, ir Dainos ir Meno

savų namų.
Juozas turi didžiausią 

vių vaikučiai. Juos moko žemės ūkio kolonijos. Ko- draugijos choras; kuris Uragvajuje lietuvių resto- 
du mokytojai lietuviškai lonijaj įsigyti yra palanki daug kartų dainavo per U- raną.
ir viena mokytoja ispaniš-; ir vietos vyriausybė. ragvajaus radio gražias 
kai. Mokykla yra pusėtinai; Uragvajuj žemė kuone lietuvių dainas.

tenka
-- | « V ----- t. ------------- v*** MVA A* S3?V1M

visur yra neblogos rūšies.] Vragvajiečiai lietuvius ninkus, kur jie turi ir lau-

Vietos lietuviams 
dirbti ir pas bandų

Viona 5iu diann žmoni™ kaikur slėgė, lietuvio reli-karštas lietuvis. Jį išrin-, Kurioje srityje geriau .bū-gerbia, kaip sąžiningus ir kinius arklius ir k. gyvu, 
ydą. Bet nepaliko atviro §'in§ ir tautinę dvasią.
klausimo. Į kiekvieną at
sakė nurodydamas kelius, 
kaip išeiti iš tamsaus vi
suomenės gyvenimo urvo į! 
šviesesnį, idealais kaišytą, 
rytojų.

Pasibaigus šv. mišioms, 
visi sustiprėję dvasioje 
skubėjo į posėdžių salę.

i Rinkosi atstovai svečiai.

laiptais.
Atsiradau erdvioje salė-

POTTSVILLE, PA.
kus į Prothonotary ofisą tų kolonizuotis, sunku da-j gerus bei sumanius darbi
nei vienas nesigraudins. bar spręsti. Kolonizuotis

Dr. Patrick, irgi yra lie- nori nemaža ten pat gyve-
į tuvis, daug pasidarbavęs nančių lietuvių.
I mainierių gerovei, ne vien Uragvajus klimato at-
j ligoninėje, bet ir kompen- žvilgiu yra gana geras.POLITIKA į ligoninėje, bet ir kompen- žvilgiu yra gana geras. 

Schuylkill apskrity daug, sacijos reįaklavimuose. P. Visa respublika padalinta 
kas dedasi ir dideli prizą-j---------_______
dėjimai duodami žmonėms Yra atsakomas : 
šiuo laiku prieš rinkimus.1 kuris tam ofisui, kuoge- didelis prekybos uostas — 
Respublikonai ir demokra- ’ riausiai tinka. Montevideo su 700.000 gy-
tai žada savo sekėjams Lietuviai turėtų balsuoti ventojų. Daugiausia lietu- 
visokių gerybių kada vie-:taip, kaip jie mano yra ge- vių yra susispietę Monte- 
na ar kita išlaimės valsty- ’ riausia, neturėtų pasitikėti video mieste. Apylinkėse, 
bes rinkimus_ respubli- žmonėms, kurie jiems dau- apskr. centruose lietuvių
konai sako, kad bus taip, gausia "s '
kaip ir seniau, mūsų vals- ' 
tybė virs respublikoniška 
—demokratai laikosi, kad 
rinkimai jiems pavyks, 
kaip ir pereituose rinki
muose.

Dabar, abiejų partijų 
kandidatai, matyt, jau ] 
pradeda pripažinti, kad į 
taip vadinami “ateiviai”] 
irgi gali ir turi būti įtrau-Į 

, kti į apskričio valdžios 
vietas; jie nori žmones pa- į 
lenkinti. Jų tarpe yra:l 
Jurgis Gutauskas, Shenan- 

| doah; Malinauskas, len- 
’kas; ir dr. Patrick, lietu
vis, Shenandoah.

Lietuviai tik balsuodami j 
už saviškius galėtų būti 
[tikri, kad politikierių pri-] 

. Se-i

liūs gaudyti. Laukinių ar- 
ninkus. Priešingai yra su kliu gaudytojais ir jų dre- 
lenkais: jie Uragvajuje y- siruotojais — gaučais yra 
ra tiesiog neapkenčiami, nevienas buvęs ir lietuvis. 
Lenkai yra menki darbi Geru gauČu buvo ir dabar

tinis mokytojas Kairiūnai- 
tis ir k. lietuviai. “U.”

ninkai, bet dideli apgavi - 
kai, savanaudžiai ir šiaip

kas dedasi ir dideli priža-j Malinauskas, _lenkas, irgi į 19 ąpskr. pati respubli - menkos doros vertės žmo 
— ----- _ — žmogus, kos sostinė yra ir kartukės.

l pinigų siūlo už yra labai nežymus skai- 
balsą. čius, išsimėtęs po visą U*

A. J. Matulevičius, ragvajaus respubliką.

•grešo darbų vedėjo kun. J.Įzikalių dainos tonų apsup- syk pasodinus keletą tau-

tjniam auklėjimui. lietuviai ir kiti ateiviai tu-] 
Dainų vakaro programoj rėš savo atstovus valsty- 

nemažiau puikiai užsire-(bės valdžioje.
komendavo su lyriniais] Dabar mes turime pro-, 
balsais J. J. M. Čižauskie- gą paremti savo tautiečius 
nė ir M. Janušauskienė. [ateinančiuose rinkimuose.] 

Per ištisas dvi dienas A. Jurgis Gutauskas, yra
L. K. fedėrantai prakaitu- Shenandoah’o, Šv. Jurgio 

Amerikos R. K. lietuvių vę tvarkioje salėje prisiar-| lietuvių parapijos Šv. Var-[ 
. tino prie galo. J 1 -no prie gaio. ido draugijos pirmininkas.

Daug ginčijosi, daug kai- ’ Jis yra geras katalikas ir1

KADA ŽYDI SIELA?
Seniausi Urugvajaus lie- 
tuvių kolonijos gyvento-, Įsigykite įdomią knygu- 
jai yra: Alfonsas, Vin- tę — “Kada žydi siela”, 
centas ir Juozas. |Šv. Jėzaus Širdies Seserų 

z_ . ,. ... leidinys. Jos kaina tik 10c.
(Tenai vadinama tik var- užsakymus siųskite:
dais). Jie ten ir gyvena 
geriausiai. Alfonsas yra 
Montevideo skerdyklos fa-

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

BIRpI

Tel.Hig.6S02

Pranešimas
AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?

Mes pataisysime Tamstų namus 
BIRD FINANCE PLANU Išsimo
kant po $12.00 į menesį. Duodama 

3 metai išsimokejimui.
Apdengkite 

Stogus
Apmuškite 

Sienas

BAY STATE LUMBER CO.
136 Southampton ir Cummings St. 

. (Arti Andrevv Sųuare) 

Boston, Mass.Tel. Hig. 6502

*



VAKARAI ĮVYKSTA ŠIOSE VIETOSE:

šv. Agnietei nukerta 
galvą.

Antradienis, Rugsėjo 1? ,

“Darbininko” Naudai Vakaras
Graži Drama Judamuose Paveiksluose

Bažnyčia Katakumbose
(Fabijola)

Rengia LDS Centras padedant kuopoms

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

PENKTADIENĮ, SPALIŲ-Oct. 18, NEKALTO PRS. PANELES ŠVČ..Cambridge 

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

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

ĮŽANGA 25 c., VAIKAMS 10c.

šv. Sebastijonas sušali 
domas vilyčiomis.

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

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

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

| 5) Konferencija kreipėsi įninku. Susirinkusius svei- AUDRA NUSIAUBĖ ŽA.- 
į Lietuvos Vyriausybę, kino J. E. arkiv. Karosas GARĖS IR SKAISGIRIO 
prašydama, kad tvarkant ir įvairios draugijos. Va- VALSČIUS 

.... ’ ‘kare misterija buvo vaidi- -----------
Žinios Iš Lietuvos
PIRMOSIOS PASAULIO tis koncentruoti žinias iš Lietuvos laikraštininkų ir i kare misterija buvo vaiai- 

LIETUVIŲ SPAUDOS [užsienių lietuvių spaudos kultūros darbininkų sočia- ?ama Marijonų saleje. Del 
KONFERENCIJOS 'apie užsienių lietuvių gy-'Enio draudimo reikalus,Iz”noni’l dau^1“0„v?

NUTARIMAI venimą ir teikti jas spau-1 išeivijos spaudos bei kul- j d®mo“s^X
----------- dai. įtūros darbininkai gautų!

Viso pasaulio lietuvių 4) Konferencija pagei-'tas pačias teises socialinio 
laikraštininkų pirmoji dauja, kad būtų suorgani- draudimo srityje, kaip ir 
konferencija, susirinkusi zuotas reguliarus užsienio Lietuvos tų sričių darbi- 
Lietuvos pajūryje, Klaipė-Rietuvių ir Lietuvos laik- ninkai.
doje ir Giruliuose, Pašau- raščių apsima i n y m a s. | III. Metraščių ir almana- 
lio lietuvių kongresui pasi- Konferencija taip pat krei- chų reikalu: y 
baigus, 1935 metų rugpiū- piasi į visas leidyklas, ku-; 1) Konferencija priima 
čio 20 dieną, -pasidalinusi rios išleidžia knygų, tu-Lietuvos»Žūrnalistų- sąjūn- 
mintimis bei sumanymais, rinčių svarbos informaci- gos kvietirifą ir užsienio 
ir pilnu tvirto pasiryžimo jai apie Lietuvos ūkio ir lietuviams laikraštinin- 
glaudžiu sutelkti viso pa- (kultūros gyvenimą, prašy- kams dalyvauti Lietuvos 
šaulio lietuvių laikrašti- dama nusiųsti tų knygų Žurnalistų sąjungos met- 
ninkų pajėgas Lietuvos bent po vieną ekzempliorių raštyje.
gerovei ir lietuvių išeivi jos, užsienio lietuvių laikraš-| 2) Konferencija laiko 
tautinės dvasios palaiky-|čiams. Drauge konferenci-, reikalinga ateityje Pasau- 
mui, nutarė:

1. Užsienio lietuvių spau
dos informavimo reikalu:

1) Užsienio lietuvių spau
da, informuodama savo

Viso pasaulio lietuvių

NUSIŽUDĖ “MAISTO 
KASININKAS

prastų 1,105,583.08). Iš vi
so nuo 1923 m. uosto išlai
dos siekia 31,259,968.22 lt., 

Rugpiūčio 16 d. savo ū- pajamos tik 5,728,765>71
Trylikos Kaimų sunaikinti kyje, netoli xrl11—--1-—- -..................

Visi Pasėliai ! nusižudė “Maisto” _ . — 
;--------  | kasininkas Kaz. Balba-

Vidaus reikalų ministeri- chas. Jis rugpiūčio 14 d. 
ja iš Šiaulių apskrities ga-' jau buvo atleistas iš tar- 
vo pranešimus, kad rug- nybos, bet išvykdamas pa- 
piūčio 15 d. Žagarės ir ėmęs iš kasos 20.000 litų 
Skaisgirio valsčiuose siau-14** Ti
te nepaprasta audra su le
dais. Ledai buvo kaikur 
kumšties didumo. Nuo au-

VALSČIUS

Vilkaviškio Jt. Toks didelis tarp paja- 
isto” b-VėS mn ir išlaidu skirtumą r v.mų ir išlaidų skirtumas y- • 

ra dėl to, kad, kaip žino
ma, nuo pat uosto atgavi-— 
mo, taigi nuo pat 1923 me
tų, jis nuolat plečiamas, 
tobulinamas. <

Iš laivų judėjimo žinių 
matyti, kad pernai į mūslį 
uostą iš viso atplaukė 
3,374 jūros ir vidaus vaū- 

_ i donų laivai, 1933 m. buvo 
įplaukę tik 3.094 laivai. Iš 

. , , - ’ ~ 7 3 apyskaitoje paskelbtų dn-
l_?_koA AAAknl. matyti, Klaipėdos
- ~ n_1 ’ ’įuostas praeitais metais y-

Žagarės Vaičiaus Rukui- nmkas Plečkaitis (garsio- „a padaręs pažangą visose . 
žiu, Bomerių, Žūčių, Pet-jo Jeronimo Plečkaičio 
raičių, Gražaičių, Danelių .brolis) tikslu išeikvojimą 
ir kt. kaimai, o Skaisgirio padengti išplėšė kasos 
vai. — Daujočių, Strazde- knygos lapus ir sudraskė 
lių, Bagavonių, Rainoms- kaikurias bylas, vėl pada- 
kių, Teinsių ir kiti kaimai. rydamas 10.000 lt. nuosto- 
Sių valsčių trylikos kaimų Pri5ills tnki„ ia. 
pasėliai sunaikinti visu 
100 procentų.

Savivaldybės su vietos 
organais daro nuostolių 
apskaičiavimus.

Reikėtų nelaukiant eiti WVJ_ __ _
ūkininkams į pagelbą, su* Vokietiją, 
šelpti. __

'mas du kartu. Misterija 
padarė , žiūrovams gilaus 
įspūdžio. Suvaidino beveik 
vieni darbininkai.

Šita šventė padarė dar
bininkijai didelį įspūdį.

NUSTATYTOS RUGIAMS. , . J
LR KVIEČIAMS KAINOS! droš mukentejo daug uki- 

“ _ įninku: sunaikinta pasėliai, 
Minist.priu'aPdraskyti nanni stogai, 
M ų išmušta daug langų ir su

žeista gyvulių.
Labiausiai nuūkentėjo pie 30.000 litų. Kitas kasi-

ir išvažiavo pas žmoną. Ti
krinama “Maisto” b-vės 
kasa.

o?;

ja prašo Lietuvos laikraš- lio lietuvių kongreso pro- 
tinipkų ir rašytojų per or-ga, kviesti viso pasaulio 
ganą, kuris tarpininkaus j lietuvius laikraštininkus
tarp Lietuvos ir užsienio;paruošti bendrą almana- 
lietuvių spaudos, pasiųsti: chą apie lietuvių gyveni- 

skaitytojus apie Lietuvą'^ 
teistengia imti žinias Įš 
objektingų šaltinių ir pir
moje eilėje . teteikia dau
giausiai teigiamų žinių a- 
pie Lietuvą, vengdama to
kių srovinės kovos aistrų, 
kurios be pagrindo galėtų 
pabloginti užsienių lietu
vių nuomonę apie jų tėvy
nę.

2) Konferencijai atrodo, 
kad yra reikalinga tam 
tikrų informacijų įstaiga, 
kuri nuolat tarpininkautų 
tarp Lietuvos ir užsienių 
lietuvių spaudos. Tokį dar
bą sėkmingai yra pradė
jęs “Talkos” spaudos biu
ras. Konferencija laiko bū
tinai reikalinga, tą darbą 
praplėsti, padidinant žinių 
iš Lietuvos kiekį, įvedant 
perijodines ekonominio ir 
kultūrinio Lietuvos gyve
nimo apžvalgas, biulete
nius visais aktualiais 
plausimais, specialės in- 
formacijas Tautos bei 
Valstybės švenčių proga, 
iliustracijų įš Lietuvos gy
venimo teikimą ir telegra
fo tarnybą. “Talkos” spau
dos biuras taip pat turėtų 
teikti reikalingas žinias, 
kada yra reikalas viso pa
saulio lietuviams vieningai 
atsiliepti dėl kurio Lietu
vai svarbaus įvykio.

3) “Talkos” spaudos biu
ras taip pat turėtų steng-

užsienio lietuvių laikraš
čiams lietuviškų knygų 
recenzijų.
n. Profesinių santykių 

tarp Lietuvos ir užsienio 
lietuvių laikraštininkų rei
kalų:

1) Konferencija siūlo 
Lietuvos laikraščiams už
sienio lietuvių laikrašti
ninkus kviesti savo specia
lias korespondentais lietu
vių kolonijose.

2) Konferencija laiko

mą išeivijoje.
IV. Pasaulio lietuvių laik

raštininkų sąjungos reika
lu:

Konferencija nu t a r ė 
steigti Pasaulio lietuvių 
laikraštininkų sąju n g ą. 
Sąjungos įstatų projektą

Kaunas
Kabineto nutarimu, nuo 
pirmadienio, rugpiūčio mė
nesio 26 d. Lietūkis supir
kinėja rugius po 6 lt. 50 
et., o kviečius po 7 lt. 50 
et. už centn.

Kaip teko patirti, greitu 
laiku bus nustatytos taip 
pat miežių ir avižų kainos.

IR ŠIAULIŲ APSKR.
SIAUTĖ NUOSTOLINGA 

AUDRA

VĖL IŠAIKVOJIMAI r
Obsrutų pieninėje, 

yiškio apksr. kasininkas apyskaitoje paskelbtų d&-

srityse.

13 Kaimų Sunaikino 
Pasėlius Visų 100%

KLAIPEDOS KRAŠTO 
LIETUVIAI JAU RUO
ŠIASI SEIMELIO RINKI

MAMS -* *lio. Priėjus prie tokių iš- 
aikvojimų, pieninė likvi
duojasi. Abu kasininkai 
suimti.

Iš Nidos gauta žinia, 
kad ir ten vienas išaikvo- 
tojas su 8.000 lt. pabėgo j

Kaip žinoma, Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimai 
paskirti rugsėjo 29 dieną. . 
Taigi, laiko jau nedaug. - 
Dėl to krašto lietuviai pa
skutiniuoju metu pradėjo 
labai smarkiai ruoštis sei
melio rinkimams. Kai tik ’ 
direktorijos pirmininkas 
paskyrė vyriausiąją rinki
mų komisiją, lietuviškos 
organizacijos tuojau išsta- 

mo galės skųstis policijai. de buvo didelė spūstis, ko- te savo kandidatų į seimę- 
- munistai norėjo iškabinti lį sąrašus. Klaipėdos kraš- 

Vidaus reikalų ministe- savo vėliavą ir pradėjo a- te būsimais seimelio rinki
mais yra didelis susidome- : 
jimas. Jiems taip pat ruo
šiasi ir kitos krašto gyven
tojų grupės. Tsb.

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

Vidaus reikalų ministe
rijoje gauti oficialūs pra- 

ties, kad rugpiūčio 15 d. a- 

ribas perėjo audra su le
dais, kurie buvo kumšties 
didumo. Nuo audros nu
kentėjo daug ūkininkų, su
naikinti pasėliai, apdras- 

išmuš
ta daug langų ir sužeista 
gyvulių, o Žagarės vals
čiaus 7 kaimų ir Skaisgi
rio valse. 6 kaimų likę lau
kuose pasėliai sunaikinti 
visu 100 nuošimčių.

paveda paruošti Lietuvos nešimai iš Šiaulių apskri- 
žurnalistų sąjungos valdy- 
bai. Sąjunga turės veikti ™
glaudziuose ryšiuose su 
Pasaulio lietuvių sąjunga.
Sąjungos įstatai turės būti 

į priimti referendumo keliu.

SULAIKĖ KOMUNISTŲ

Kaunas — Sekmadienį,
—--- —-—- _ rugp. 11 d., per kongreso

Nukentėję dėl kainų keli* atidarymą, kai miesto so-

POLICIJA PADĖS KAI
NŲ TVARKYTOJUI

reikalinga, kad būtų suor- nutarimų vykdymu rū- kyti namų Stogai, i 
ganizuotas Lietuvos laik- jpintis konferencija pave- ta daug langų ir su 
raštininkų platesnis ben- ja Lietuvos Žurnalistų są-
drądarbiavimas Užsienių 
lietuvių spaudoje, suda
rant Lietuvoje veikiantį 
fondą už tą darbą tinka
mai atlyginti.

3) Konferencija karštai 
pageidauja, kad būtų su
organizuotas Lietuvos lai
kraštininkų . komandiravį* 
mas padirbėti užsienių lie
tuvių ląikrąščių reįakcį’ 
jose ir užsienio lieUivjų 
laikraštininkų komanęlira- 
vimas padirbėti Lieįuvos 
redakcijose.

4) Konferencija su pasi
tenkinimu priėmė LjetųVos 
Žurnalistų sąjungos pasiū
lymą, kad į Lietuvą atvyk- 
stantieji užsienio lietuvių 
laikraštininkai * palaikyti^ 
su žurnalistų sąjunga ar
timus ryšius ir pailsėtų 
Sąjungos poilsio nąmubse.

jungos valdybai. Tsb.

MARIJAMPOLE

DIDELE KATALIKŲ 
DARBININKŲ ŠVENTE

Rugpjūčio 18 d. Mari-Į 
jalupSlėje įvyko L. K D, 
š'-goę ^arįjampoles ųky- 
rįąuę švente, kuri sudomi 
n© Plattas darbininkų jpa< 

p* 
maldomis bažnyčioje, 9 va

-----------  munistai norėjo iškabinti lį sąrašus. Klaipėdos kraš-

rija įpareigojo visą Lietu- [gitacijas. Policija kai ku- 
vos piliciją sekti, kad būtų riuos komunistus suėmė, 
vykdomas kainų tvarky-j -------------
mo įstatymas, o pastebė- 3374 LAIVAI PER VIE- 
jus nusižengimus kainų 
tvarkytojo įsakymams, su
rašyti protokolus ir juos

NŪS METUS

_ _ Neseniai iš spaudos išė-
betarpiskai siųsti kainų j0 Klaipėdos uosto direkci- 
tvarkytojui, kad nubaustų os tinė apyskaita už

1934 metus- A^skaita s*-
Sų koltaktą su tiMioginių siuv1inio ........................
mokesčių, ąKęizo priešių-.atStb!N«W*gF- 
ros ir muihmų tąrnaųto- (Kiekviena Kama atsKi 
jąįs,. kurie tąiį> p$t yra 
pareigoti sekti kainų tvar
kytojo įsakymų vykdymą.

Be to, Šiąmp vidaus, reį- 
kalųx mįnįšiterio įšakytae 
yra svarbus visuomenei 
žinotinas punktas, kuria
me sakoma, kad privatūs 
akmenys, Nukentėję dėl nu
sižengimų kainų tvarKyto- 

...... _ . „ joįsakymams,-gali kreip-
yasaros metu įregistravo tįs įr į pilįėiją, kįiri nųsis- 
rnaūjuš: ąkyrins.“ Dabar Į kandimus betarpiškai per 
sąjunga turi 550 skyrių/ .siųs tvarkytojui.

ATBĖGO 4 LENKŲ

Per demarkacijos liniją 
į Lietuvą atbėgo keturi 
lenku kareiviai: Arapiovi- 
čiųs, Bąluikas, Navickas

Veličką. Pęrėję (į 
! Uniją, jie pasidavė 
policijai. Iš lenkų

rungtynėm « W rungėsi

tynęs ‘ seke nįažą žiųomų. 
RUnetyneė baigėsi | it M

16 vai. Marijonų salėje 
įvyko susirinkimas. Jame 
dalyvavo * apie * 500 darbi-

i.. uiūsų 
K š lehkų karitio-
įnenės sakosi bėgę del ne* 
pakenčiamos būklės.

WS JAU TURI 550 
. SKYRIŲ

Vilniui vaduoti sąjungą

7‘naujus, gyrius? Dabąr

;uvių,

Apyskaitoje yra žinios 
ąpie: mėtų uoste atliktus 
darbus, laivų judėjimą jū
ros ir vidaus vandenų ke
liais, atvertų ir išvežtų pre 
kių lentelės, palyginimai 
ir tt. ir tt. Be kita ko pa
skelbtos ir uosto išlaidos 
bei pajamos. 1934 m, uos
to išlaidos siekė 2,543,603.* 
39 lt. (paprastų išlaidų bu
vo 1,438,020.31 lt., liepa*

štai _■
Kum Ufltl servuotu ,w 
NUGA-TONK sutelks 
Tai yru tiesus nervų unW tenlKM 
ir veiklu akstinu visai nervų jįistįH 
mat. Nervingttlnas. dah> itnones.ev* 
siais Iv netnaldhruli. gvaldyk 
nervus su NUGA-TONE Ir (ireital ul
ini it bedas.
Prusto skohltį, Jis yra plokštelių fat* 
moję ir lengvus priimti. Pahnklt vi- „ 
so mėnesio trytmehh UI Doūi- 
rj. Jei rezultatai ^Mttnklns, 
pintini bus sugrųfintl^P^rduodi ir 
irariintuoja vtei ttptlekoMat.
lioklt — Saukit bpnkų ^iaudiėn. Vąk- 
klt pauuUnų. Reikalaukit’ tikro KU*

Kuo ulkiet&imo iinktt^UGArSOp 
~Įtloahj LhioiUotoH »

• COc. ' '
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Rytinių Valstybių Žinios
Iš Darbininkų Gyvenimo |;

I bus jų savybė, ]
| Sporto programa buvo je vietos. Pasitenkinsime jį 
jšioki: Mėtymas — “base- tuo, kad bendrai Lietuvoje/’

yards Paul Revere Race... gu lietuviams ten vykti a- į i
—■ Jei pilnai savaitę is- bėgikas laiko ant kupros [tostogautų. Gerb. Klebo- Waterbury’o Savings Rankos Brooklyn’o Skyrius gali aprii*

jeigu kas išlaimės tą tau- negalėčiau visų tų įspūdžių
rę tris kart paeiliui, tai čion surašyti, nes imtų n 1AI ATPfDDITD V CAI7INFPC DANlf

— Tris dienas į savaitę, 
ir tai nevisada.
— Ar daug gauni mokė- bąli throw”; 300 mastų viskas progresuoja ir sma-'S 

ti?

Sekmadienis.
* Pajūris.
/ Saulė degina.
" Žmonių pajūryje pilna. 
Vieni maudosi, kiti ant 
smėlio sugulę, saulėje kai
tinasi.
* Jonas beeidamas pajūriu
netikėtai susitiko su savoj — Ką padarysi. Už tą pa-[ce”;

perdaug laiko ir laikrašty-J i WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

dirbu, gaunu penkiolika,vaikiną ir bėga; mėtymas'nas pasimatė su Lietuvos 
dolerių.
— Mažai.

X* ----- —J------------------------------------------------ —---------------

krepšiasvydžio arba “bas- Prezidentu asmeniškai ir 
'ketball throw for distan- su kitais aukštąis valdi-ketball throw for distan- i!11 tnrow ror aisran-.su aitais auastąis vaiai- ų 

75 mastų bėgimas; Į ninkais ir dvasiški  ja. Lan- Jį 
draugu Petru, su kuriuo i tį darbą keli metai atgal 50 mastų trijų kojų bėgi-1 kėši Pasaulio Lietuvių s 
jis jau senai nesimatė. gaudavau po trisdešimts mas... “three legged race”; Į"" 

Pasisveikino. i' ““ - - -
— Sveikas, gyvas, Petrai.' tiek. 1

*—Sveikas, sveikas, J0-1 —Ar negalima būtų kar-bėgimas 
nai. Jau senai besimatėm. ttais ten pas jus dirbtuvėj ce”;
— Taip, mielas drauge, darbas gauti nors trum-Įmas; 50 mastų “dash”; 50‘mūsų klebonu kunigu Va

jau metai laiko kai matė- pam laikui?
mės. T
naujo?

kėši Pasaulio Lietuvių 
1 Kongrese kaipo delegatas, 

(dolerių, o dabar tik pusę,50 mastų “Candle Relay” 1 Sporto rungtynėse matė( 
bėgimas; 50 mastų atbulas tarpe amerikiečių ir lietu-( 
i--“1---- ■»... “backward ra- vių. Jis apvažinėio beveik

Rače Sack”... bėgi- visą Lietuvą. Matėsi su

pinti tavo visus bankos reikalus.
Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS

Buvęs susirinkimas iš
rinko pirimininku žinoma

U 
U

mastų “candle relay race”
Kaip einasi? Kas j —Nemanau. Naujų nei- Į (10 sykių); 50 “threading 

___Ima, o senesniems ir tai tik needle race’
— Nieko naujo, viskas1 pusę laiko duoda išdirbti, f and 

gerai. Kaip Jums? | — Blogai. Kas bus, jei il-fbroad jump
— Neblogai. giau taip pasiliks? Aną “High jump”; 200 mastų
— Ar dirbi?
:— Kad duotų kas darbą/Jis irgi skundėsi, kad ma-jlay”; 100 pėdų 
fai dirbčiau. jžai gauna dirbti. Be to, 1100 pėdų “dash”;
— Vadinas, negauni dar-.dar sekė, kad pas juos vbjpėdų “dash relay1

Įsus darbininkus, kurie ga- Tai sudarė visą progra- 
■ vo daugiau dvidešimties mąt Paskutinieji trys daly- 

dolerių atleido iš darbo ir kai, viršui išvardinti, bu- 
; liepė už dviejų mėnesių a-1 vo plaukimas ežere. Tai iš

■ — Niekur nemėginai ieš- (teiti. Daugumas, negavę vįso buvo 20 punktų. Ir 
koti? kitur darbo, sugrįžo atgal, daug vaikinų ir lietuvaičių
••—Mėginau visur, kur tik Jie visi buvo darban pri- dalyvavo. Žiūrėtojai sekė 
kokia dirbtuvė, bet niekur imti, bet tik negauna tiek - - - - - -
negavau darbo. Visur ga-' mokėti, kiek pirmiau,
vau tą patį atsakymą, kad jiems kompanija moka tik 
nėra darbo, o naujų darbi-' po penkiolika dolerių sa- 
ninkų neima. Kaip patsai, vaitei, kaip ir naujiems 
ar dar dirbi kiek? |darbininkams. Žmogus, ne-
— Kam čia dirbti, jei be galėdamas kitur darbo1 

darbo gali gyventi. Jau gauti, dirba už tiek, kiek 
liečiąs metas kaip iš dar-gauna. Darbdaviai, pasi- 
bo paleido, o kitur niekur j naudodami nedarbu, kaip 
ųęgaunu. Gaunu iš miesto nop, taip su darbininkais 
pašalpą, tai šiaip taip pra- elgiasi ir juos išnaudoja, 
mintu.
— Laikraščiai rašo, kad kai badu miršta, o turtuo- 

darbai gerėja, bet dirbtu- liai milijonus krauna. Ka- 
vės naujų darbininkų nei- da ateis geresni laikai, tik 
ma. Jeigu kuri ir paima Vienas Dievas težino, 
kelis jaunus dirbininkus, j — Nenusiminkit, drau- 
tai tik ant kelių dienų, pa- ■ gai, po audros visuomet a- 
skui ir vėl paleidžia, o į teina giedra. Taip ir po šių 
laikraščius paduoda, kad blogų laikų, ateis geri Įsi
tiek ir tiek naujų darbi
ninkų darban priėmė. i

. Jiems besikalbant, kur p..__ ___
lįuvęs ne buvęs, visas dari — Vis kada nors ateis. 
šlapiaSj tik ką iš vandens Taip visada būti negalės, 
išėjęs, prie jų priėjo kitas. Turės būti kokia nors per- 
draugas Kazys ir sako: i
— Gerą dieną, draugai,] 

ką jūs čia taip kalbate?
— Gerą dieną, gerą die

ną, Ka2y. Ot mes čia sus
toję sau kalbamės apie 
darbus, — atsakė Jonas.
— Gerai dirbate?

/— Visai nedirbam, — at
sakė Petras,— O kaip pat
sai? Ar dar kiek dirbi?

bo.
— Taip.
— Kaip ilgai be darbo?

-— Trys metai.

WATERBURY, CONN.
MILŽINIŠKAS C.L.C.
PASIRODYMAS IR 

FIELD DAY

jump”;
“Hop, skip 

“Running 
“Shot put”;

dieną susitikau Algirdą. į “realay”; 300 mastų “re- 
‘dash”; 
ir 400

lantiejum. Paveikslai nu
imti Lietuvoje, parodo, 
kad mūsų mylimas klebo
nas kunigaš Valantiejus 
labai gerai atrodo.

Norėčiau širdingai čia 
padėkoti didžiai gerbia
mam kunigui Ambotui už

£

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

Ir

— Tas teisybė. Darbinin-

kai.
— .Kaip greit, kas žino, 

jie ateis?

maina.
— Na, vyrai, aš manau 

gana mums bus čia apie 
tuos gerus laikus kalbėtis, 
— tarė Jonas, — geriau 
einam į vandenį paplau
kioti, nes jau saulė mano 
odą pradėjo kepinti.
— Gerai, einam, — prita

rė kiti, ir nuėjo visi trys į 
vandenį. . L,

---------------- ----------------------------
mūsų tikslas. Mums labiau 

i džiugu buvo ne kad pinigų 
(padarėme, bet kad sutrau
kėme tiek daug lietuvių 
kaipo vieną milžinišką šei
myną. Sporto programa 

Į prasidėjo po piet, lygiai 
antrą valandą. Žmonių su
važiavo bus’ais, bet dau-

energingą veikėją, jauną, 
•Pietoką ir sekretorių ad
vokatą Petriką. Dalyvau
ja įvairiose komisijose 
studentas Raudonius, dak
taras Blažys, daktaras 
Kralikauskas, aptiekorius 
K. Okulionis, klebonas J. 
Simonaitis, komp. Žilevi
čius, graboriai — E. Petri
kas ir Bražinskas, advo
katas Šabunas, o taip pat 
žymūs senesni kolonijos 
veikėjai: M. Saliklis, R. 
Džiovelis, Pr. Savickas, Ig. 
Budreckis, Gąusys ir Bud
rys ir daug kitų. Moteris 
taipgi neatsilieka: Koniu- 
tienė, Gedminienė, Paval- 
kienė, Miliukienė ir kitos. 
Sunku visus išvardyti, nes 
jų buvo apie šimtas susi
rinkusių ir tai kiekvienas 
kolonijoje svarbus veikė
jas. Kaip matote čia suei
na visi į vieną ir rimtai 
tam rengiasi. Už tai vi
siems lietuviams reikėtų 
susipažinti su numatytais 
planais veikime. Čia nėra 
nei demokratų nei respub
likonų partijų susirinki
mai — čia yra išimtinai 
lietuvių susirinkimai lietu
vių reikalais. X. X.

pirmas platesnis susirinki
mas vien tik lietuviškųjų 
visų draugijų valdybų 4r 
žymesniųjų veikėjų. Pasi
tarta draugiškai apie savo 
teises ir priedermes kas 
liečia tautos reikalus ir šio 
krašto priedermes. Daly
vavo daktarai, amatninkai 
ir šiaip įvairūs visuomenės 
veikėjai. Toks draugiškas 
susirinkimas pasitarimui 
bendrais reikalais, bene 
tik pirmas paskutiniaisiais 

. Nebuvo, nors ir 
buvo kviesti kai kurie 1 
“karštieji” patriotai, kurie 
savo “patriotingumą” už 
alučio stikliuką dažnai pa
aukoja svetimtaučių labui, 
būk esanti jų duonelė ‘gar
desnė’. Bet greit jie bus 
visi sužinoti ir lietuviai 
tuoj sužinos kas ko vertas 

i savo reikalų apginime.
| Labai svarbią rolę vaidi
na, kuomet piliečiai, ko- 

... - kios nebūtu tautos, ben- 
parašysiu. Waterbury mie-drai gina savo reikalus, 
stas turi net tris golf coųr-, Pav. - lenkai: jie čia' ge- 
ses ir tenai daug lietuvių rai yra susiorganizavę ir 
vaikinų dirba kaipo “cad-| jau keletą mėnesių kaip 
dies” ir gauna gražios pro- 1 ----- 2xi------
gos lavintis.

LIETUVIS VAIKINAS 
GOLFO ČEMPIJONAS

Kazys “Jiggers” Jurko- 
nis šiomis dienomis išlai
mėjo Waterbury’io amate- 

jo^d0mia?minUs7UkuriaS|Urs’ golfo kontestą._ Jisai 
man suteikė ir man gaila, l§av° ?ld®le.s Sarbes. Per 
kad negaliu čia su ^rnis Y1®“. la7Jra:sclu? !r ,la’ 
visais dalintis viešai spau- bal 8raZ1^ didelę sidabrinę 
doje. Gal kitą syk, kaip7aur?-T Vaho! lletTuv1^ vai’ 
netingėsiu. Tikiuos, kad 7nul Jurkomui. Jisai gra-

kiekvieną dalyką ir karš
tai pritarė visiems daly
viams. Buvo nemažai ir 
svetimtaučių.

Paskui vakare buvo šo
kiai amerikoniški ir lietu
viški. Grojo Ti m m i e 
Crow’s Colonials. Daug 
jaunimo šoko ir visi bei vi
sos, kaip paprastai, turė
jo “extra'good time” it a- 
pie tai dar tebekalba ir 
laukia kitų metų penktos 
metinės programos. Vienu 
žodžiu ir pinigo padarėme 
ir sociališkai ir atletiškai 
dieną praleidome.

Tiktai sudrumstė kiek 
dienos pasekmingumui ke
li nuotikiai. Vienas vaiku
tis ir keli vaikinai turėjo 
nelaimių. Vaikutis, Pran
ciškus Dilijonas sulaužė 
ranką bešokdamas ir kiti 
vaikinai mažiau susižeidė. 
Reiškiame užuojautos Di
li jonų šeimynai, kuri gy
vena Terryville ir labai 
pritaria mūsų CLC. Jų 
duktė Salomėją yra CLC 
raštininkė jau kelinti me
tai. Ta geroji šeimyna ge
rai supranta, kad ta ne
laimė tai buvo ne rengėjų 
kaltė. Vaikutis sveiksta.

Komisijos vadas, kuni
gas Gradeckas nori vi
siems padėkoti už paramą 
ir atsilankymą. Matyti, 
kad ir senesnieji ląbai mė
gsta sporto žiūrėti. Lauk
sime kitų metų dar skait
lingesnio ir . gražesnio- 
(Sporto Olimpiados iš CLC. 
Valio, Jaunime!

žus vaikinas ir cempijo- piru 
nas. Linkime jam dar la-Į metais, 
biau prasimušti ir tapti 
profesijonalu, 
profesijonalu 
Waterbury turi daug labai 
puikių lietuvių golfininkų 

—o------- r-------------------------------------- į kaip .tai: broliai Labučiai,
parapijos karnivalo. _Dėku Baranauskas ir visa eilė 
jam ir už tiek. Atsakė man kitų, kuriuos išvardinti 
į tūkstančius klausimų ir imtų perdaug laiko ir vie- 
matyti, kad tenai tenai bū- tos šianąe laikraštyje... 
damas jisai nesnaudė, bet kuomet vienas kitas vie- 
sekė Lietuvos.,gyvenimą ir šai pasižymės,, tąi apie tai 
lankė įžymeępias vietas ir---- -------------------------
progas.

kun. J. Ambotas teiksis at
pasakoti savo įspūdžius 
viešai.

*
Jisai būtų1 daugiau man 

pripasakojęs, bet tą dieną 
buvo labai “busy”, nes 
rengiasi prie metinio savo

LIP METINIS CLAM 
BAKE

AAA Sporting Club dar
že prie Middlebury, tą pa
čią dieną kai CLC turėjo 
savo metinę Olimpiadą, 
Lithuanian Independent 
Political Club turėjo savo 
metinį Clam Bake. “And 
|how”! Buvau ir aš kaip 
šio laikraščio oficialis ra- 
pofteris. Man vis rūpėjo 
apie LIP • parašyti šį tą, 
nes tai mūsų lietuvių įtek- 
mingiausias klubas, ku- [ 
ris atstovauja lietuvius

o paskui 
čempijonu.

kuriuos išvardinti

šianąe laikraštyje.

ATGARSIAI IŠ ST. JO- 
SEPHS BOWLING 

ALLEYS

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, , Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimų - plovimo 
darbus

(STEIGTA 1903
* Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 321

Tel. 755
renkasi į didelius mitingus 
ir tariasi kaip pravesti sa
vo atstovų į miesto valdy
mo tarpą. Kaip gi nesi- 
rinks. Visur pilna mirga 
anglų spaudoje, kad nepi- 
liečius deportuotų lauk, a- 
timtų pašalpas teikiamas, 
neduoti senatvės pašalpų, 
neteikti labdaringose įstai
gose paramos ir tt. Juk tai 
baisus dalykas. Kuomet 
prarastą šiame krašte 
sveikata, darbuotasai šio 
krašto gerovei, ir kuomet 
darbininkas jaunas ir svei
kas, buvo reikalingas ir 
brangus. Dabar, kuomet e- 
konomijos padėtis pakry
po, kuomet milijonai dar
bininkų valdžios šelpiami, 
dabar tie svetimtaučiai 
jau nebereikalingi, skaito
mi apsunkinimu ir norima 
jais kaip nors nusikratyti. 
Savaimi aišku, kad sujudo 
visi. Negi gali visi likti pi
liečiais — įvairių yra tam 
priežaščių. Kur lietuviai ir 
kitos tautos gerai susior
ganizavę, prieš tokius su
manymus smarkiai pasi
priešino ir kai kur pasise
kė visiškai arba nors ku
riam laikui tuos įstaty
mų sumanymus panaikinti 
arba atitolinti jų priėmi
mą. O ką mes pasakytume 
jei tokį įstatymą pradėtų 
New Jersey valstybės vy
rai svarstyti, jei nebūsime 
susiorganizavę?

Už tai svarbu yra vi
siems lietuviams apie tai 
pagalvoti. Artinasi rinki
mai, turime nusistatyti 
kaip elgtis šiame reikale, 
kad nepatektų mūsų liki
mas į svetimas rankas. Tat 
lietuviai atėjo laikas, kad 
turime savę ginti prieš už
puolimus, kurie gali labai 
greit pasireikšti.

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS
476 Main Si

NEW BRITAIN, CONN.Jau kelios savaitės kaip 
Šv. Juozapo Bowling Al- 
leys (10 iš viso) atsidarė. 
Leagues arba rateliai dar 
nepradėjo bowlyti, bet jau 
svajoja ir galvoja apie tai. 
Aną vakarą buvo susirin- 
' j pijonieriai, šerifas 

1 (buv.) Jenušaitis, Jonas 
miesto valdžioje Diena bu- * Vaitukaitis, daktaras Ma- 

vo ūkanota. _
miške. Valgis buvo kuo-j^®J®n^ 
skaniausias ir manau sau 
kuomet valgiau, kad nei , . „ . . , ,-
Ethiopijos karalių kara- ° Knpas ir dakta-
lius Haille Selassie šiandie Aukštikalnis bowlina 
nevalgo gardžiau kaip aš. kaip paprastai net penkia? 
Gavome “klemsų”, vėžio valandas. Atrodo, kad bus 
ir ko ne? Visi lietuviai ?auf. šįmet musų
profesijonalai, biznieriai. bowling alleys. Vedėjas 
politikieriai gražiai drau- , J°nas_ Kairis jau turi ru- 
giškai šnekučiavosi ir lin- giaPlut£- 
ksmai praleido dieną. Pa-‘ e ^ar tnatyti
sirodė graži vienybė. Būtų lietuvaičių. “What*s the 
labai sveika lietuvių vie- niatter, girls?” Neužmirš- 
nybei, jeigu daugiau tokių ^te kitą metą yra “leap 
draugiškų suvažiavimų tu- , Year”- O rasite sveikiau- 
rėtų... ir žinoma, kad ne- gražiausių lietuvių 
pamirštų pakviesti mane vaikinų mūsų bowling al- 
kaip gardžių klemsų ir ve- ^eYs- “You bet!” 
žio valgių mėgėją ir rašė-, ---- --------
ją. Atsilankė ir miestouna- ELIZABETH, N. J.
joras Frank Hayes. Vienui ■
žodžiu, ta metinė proga! ‘
- ......... -- • --- i dėjo smarkiai judėti, kadnes suįiorganizavus į vieną 
darbmmkai žmones la^ai( stiprią' organizaciją apgi-

Vieta nuiki ! ^-as Aukštikalnis, dentistas 
P ’ Fritzie Pricevi-

čius, kunigas Kripas ir ei
lė kitų. Visi bowlina ilgai,

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai pris i ruošęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

2V3 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Rugsėjo 8 d. po pietų
prie Lake Ouassapaug, . . . . v. .
Middlebury, Conn. netoli Plačiais auto-
Waterbury’o suvaz 1 a v o
tūkstantine minia, apie 2,-'
000, lietuvių iš visos Conn. atletės gražiausiai pasiro-
Valstybės. Daugiausiai dė. Dalyvavo šie miestai: 
matyti, suvažiavo iš Wa- ,Waterbury, Bristol, New 
terbury, nes tas didelis Britain, Bridgeport, Hart- 
lietuvių miestas yra ar-ford, New Haven, Ansonia

į" čiausia ežero. Sporto pro- ir kiti. Išlaimėjo daugiau-
grama buvo įvairi. Tai yra šiai punktų New Britain. 

, metinis dalykas, ir ši buvo1 Antrą vietą bene užima
ketvirta iš eilės visos Ct. Waterbury’is. Bristolie-
Valstybės lietuviško kata- čiai jau du kart paeiliui
Įikisko jaunimo sporto o-,buvo laimėję. Dabar new-. luvub. auuuu bvca- giazjauo imus siaurinti jų teises.

. limpiada. “Sure”, mes pa-(britainiečiai turi didelę kesnis ir raudonesnis negu pavyzdžio iš jūsų gražaus Rugpiūčio 29 d. dieną, pa
darėm pinigų, bet tai ne gražią sidabro taurę, ir [pirmiau. Smulkmeniškai j sugyvenimo. rapijos svetainėje įvyko

mobiliais.
Visi ir visos atletai ir

KUNIGAS AMBOTAS 
JAU GRĮŽO

Nors jau savaitė kita 
kaip mūsų senas lietuvių 
išeivijos veikėjas Hartfor
do lietuvių klebonas kuni
gas Jonas Ambotas grįžo 
iš Lietuvos, bet aną dieną18 1-JlvyLLlv vS« OtzL cLIlcL UlvllcL Ld UltJLlllv k/lUIHd* • jv t* x •
užėjau pas jį kaipo sioks buvo kuopasekming^ 
toks raportens ir sugau- Laikykitės, lietuviai, 
džiau daug malonių ir rim- <2__7_1_1 2___ __ o > ......
tų iš jo žinių. Bendras į- žiūri į jus profesijpnalus ^imuF savo**Veikalu prieš 
spūdis labai geras iš Lie- .ir biznierius, ir ne vienas svetimtaučių pasikėsini- 
tuvos. Jisai atrodo svei-‘ gaus gražaus įspūdžio ir mus siaurinti jų teises.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai lr knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Bark St., Hartford, Conn.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS. • 

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.

| rengtos dvi koplyčios duo- 
mylimiems pašarvoti do- 
Nulludfmo valandoj kreip-

Puikiai 
damos 
vnnal.
kltča pas mus. Patarnnvimaa yra 
ultikriutas ir ui prieinamą katag.
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