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Katalikas, kurs neremia katalikiikoi 
spaudoj neturi teisės vadintis geru- Bažny
čios vaiku.
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Sekmadienį, rugsėjo 22 d. p. Leonardas šimutis, 
dienraščio Draugo redaktorius pasakė patriotingas ir 
įdomias kalbas apie Lietuvą Cambridge lietuvių para
pijoj po pietų, o vakarėjo. Boston lietuvių parapijos 
bažnytinėje salėje. Jo kalbų klausėsi šimtai žmonių.

Lakūnas Vaitkus 
Nesužeistas-----------  Nurnberg, Vokietija, —

Sekmadienį, rugsėjo 22 Rūgs. 14, — Čia įvykstan- 
dieną, šv. Pranciškaus pa- čiąme nazių partijos suva- 
rapijos svetainėje, Athol, žiavime, Hitleris kalbėda- 
____  įvyko Darbininko mas 50,000 mt^erų miniai 
Radio koncertas. Publikos Pasakė, kad; .skelbiamoji 
buvo gana daug, bet ma- moteruns esąs
žiau negu tikėtasi. Čia, pazenąi&imas.
, . , , ® v. .. . Toliau sake, t kad us nekaip teko sužinoti, yra įsi- kad
gyvenęs negeras paprotys si įstaįga fcaiu Parlamen- 

„ v . —j t esąs padaromas ge- 
šeštadienių resniu dalyvaujant jame' 

vakarais ir jas užbaigti moterims atstovėms, bet

Mass.

- t šiame kritingame Lietuvos gyvenimo momente, 
i kuomet Hitlerio kumštis kabo ant mūsų tautos spran

do ir gręsia kietu smūgiu Klaipėdos rinkimuose, mū
sų išeivija labai susirūpinusi tėvynės likimu ir gaudo 
iš visur žinių-žinelių, kaip čia tiksliau sužinojus visą 
politinę padėtį. Kiekvienas bent kiek svarbesnis spau
dos pranešimas iš Europos godžiai gaudomas ir skai
tomas. Tqkiu įtemptu momentu kaip tik buvo tikslus 
p. Šimučio atsilankymas, kurs dabar grįžta iš visati
nio Užsienio Lietuvių Kongreso, ir grįžta netuščioms: 
Ponas Šimutis, gabia politiko intuicija apčiuopė da
bartinę Lietuvos padėtį ir padarė labai tikslių žings
nių jai pažinti ir atitinkamai reaguoti į kaikuriuos vy
riausybės netikslumus. Jis taip pat parsivežė visą 
pundą žinių, nušviečiančių dabartinės politikos eigą 
ir tomis žiniomis su mumis pasidalino.

Skailingai susirinko Bostono ir apylinkės lietu
viai į erdvią šv. Petro par. svetainę. Viešpatauja gra
ži nuotaika. “Draugo” redaktorius, perstatytas klebo
no, kun. Pr. Virmauskio, ima žodį ir kukliai pradeda 
savo kalbą, kuri nusitęsė bemaž pusantros valandos, 
bet buvo tiek įvairi ir užimanti, palietė tiek įdomių 
dalykų, kad atrodė labai trumpa. Kalbėtojas jau bai
gė, o žmonių veiduose matėsi pageidavimo, kad dar il
giau kalbėtų. Žinoma, tam ne vien kalbamųjų dalykų 
įdomumas buvo kaltas: tai jau kalbėtojas taip mokė
jo dalykus pakreipti, kad privertė klausytojus išsižio
ti. Taip kalba tikras talentas. Jautėsi, kad ant estra
dos stovi anų dienų Šimutis, kuomet nepriklausomy
bės atgavimo metu jis, Federacijos ir Tautos Fondo 
vardu ,tiek įjudindavo minias, kad vienose prakalbose 
sumesdavo keletą tūkstančių ant Tėvynės aukuro...

Ir dabar atrodė, kad momentas kiek panašus. 
Tuomet dar buvo tik kovota dėl nepriklausomybės. 
Dabar ji turima, bet atsiranda nemaža pavojų jai pra
rasti. Vokiečiai, vokiečiai ir dar vokiečiai — tai juo
dasis mūsų pavojus šiuo momentu. Bet ne vien mūsų 
pavojus, anot p. šimučio, jei jau Klaipėdai gręsia pa
vojus, tai ir visai Pabalti jai: jei Lietuvai gręsia ka
ras, tai ir visai Europai ir, pagaliau, Amerikai, nes i 
tautų reikalai taip tampriai dabar surišti, kad palie
tus vieną, reikia turėt reikalo ir su kita. Bet dabar e- 
konominė pasaulio padėtis tiek bloga, kad rimto karo 
kol kas netenka laukti. Tai p. šimučio nuomonė. Ji la
bai tiksli. *

Be pasaulinės politikos reikalų, p. šimutis daug 
kalbėjo apie vidujinę Lietuvos padėtį. Labai apgailes
tavo dėl blogos ūkininkų padėties, kurie turi visko 
perpilnai — ir maisto ir gyvulių — bet nėra kur jų iš
vežti, nė kam parduoti. Tai jau nedovanotinas Lietu
vos vyriausybės apsileidimas, kuri nepasirūpino su
rasti rinkų šalies produktams išvežti. Dėlto kaip tik 
ir kilęs ūkininkų streikas ir susišaudymai su policija. 
Toki kruvini incidentai laibai, labai apgailestautini 
šiuo kritingu momentu.

Bet yra vilties, kad vyriausybės akys atsidarys. 
Taip mano p. Šimutis. Na, būkime optimistai ir mes 
ir — taip pat manykime. ‘ K. •

gyvenęs negeras paprotys 
minėti įvairias jubilėjines 
sukaktuves •- t esąs padaromas ge-

sekmadieniais. j priešingai, dau gelis mote-
Koncerto programa bu- rų esą nutraukomos nuo 

vo įvairi ir klausytojus pa- jų aukštumos. Moterų vie- 
tenkinanti. Ją išpildė Dar-ta esanti namuose, prie sa- 
bininko Radio Choras, So
listai ir Solistės, vadovau
jant muzikui Rapolui Juš
ka ir akompanuojant p. 
Marijonai Treinavičiūtei.

Programą pradėjo gerb. 
kleb. kun. P. Juraitis įžan
gine kalba. Dainų progra
mos pertraukose kalbėjo

VVashington, Rūgs. 21,— 
Jei prezidentas Roosevel- 
tas neįsikiš, tai minkštųjų 
anglių angliakasių strei
kas jau prasidėjo. A- 
palachian kasyklų savi- 
liinkai ir United Mine 
Workers unijos atstovai 
jokiu būdu negalėjo susi
tarti dėl naujo kontrakto.

ITALIJA ATMETĖ TAU
TŲ SĄJUNGOS KOMISI

JOS PASIŪLYMĄ

vo šeimynos,

ŽEIMELIO, BYLOS 
ATGARSIAI

Kaunas — Prieš kelerius 
metus nubausti Žeimelio 
keli mėsininkai, už veteri
narijos gydytojo Avižienio 

nė

Roma — Diktatorius 
Mussolini atmetė Tautų 
Sąjungos iš penkių valsty
bių sudarytos komisijos 
pasiūlymą dėl ginčo Itali
jos su Ethiopija. Italija į- 
teikė savo kontr-pasiūly- 
mą.

Bažnyčios Šventinimas Atidėtas

pp. Jonas Kumpa, Pranas nužudymą. Kadangi 
Razvadauskas ir Antanas vienas neprisipažino, sle-
F. Kneižys.

ANGLIJA ATMETĖ ITA
LIJOS KONTR-PASIŪLY- 

MĄ
pė tikrąjį žudiką, visi bu-

Gerb. Klebono Kun. P. vo pripažinti kaltais, kaip 
Juraičio nuoširdumą ir sąmokslininkai! Avižienio _—__ TA— ..'L.'__ T» — ‘pritarimą Darbininko Ra- 
dio Programai pasekė ger
biamieji atholiečiai, green- 
fieldiečiai ir - gardneriečiai 
įsirašydami į Darbininko 
Radio Programos rėmėjus. 
Taigi dėka šios garbingos 
kolonijos ir apylinkių lie
tuvių rėmėjų Darbininko 
Radio Fondas gavo $65.45.

Dėkojame Gerb. Klebo
nui ir jo parapijos parapi
jiečiams už moralę ir ma- 
terialę paramą" LDS. ir 
Darbininko Radio Progra
mai. Platus aprašymas a- 
pie šį koncertą, atholiecių 
nuoširdumą ir rėmėjų są
rašas tilps kitame Darbi
ninko numery.

našlė jiems iškėlė civilinį 
ieškinį. Šiaulių apylinkės 
teismas iš. visų; nuteistųjų

teisė po 150 litų per mėne
sį. Tą nutarimą' patvirtino 
Šiaulių apygardos teis
mas, apeliaciniai rūmai ir 
pagaliau dabar vyriausias 
tribunolas.

Londonas — Pirmadienį 
Anglija griežtai atmetė I- 
talijos kontr-pasiūlymą 
spręsti ginčą tarp Italijos 
ir Ethiopijos. Taigi išro
do,, jkad Tautų Sąjungos 
komisijai' nepavyks ginčą 
išspręsti be karo.

Italija paskelbė naują 
mobilizaciją. Jau dabar 
Mussolini turi sumobiliza
vęs milijoną vyrų.

PRASIDĖS VIEŠI 
DARBAI

APIPLĖŠĖ BANKĄ
New York, — Rūgs. 3, 

trys plėšikai užpuolė Tra- 
de.Bank of New York ir' 
grąsindami ten esantiems 
žmonėms pasigrobė $7000. 
ir pabėgo. Del savo sku
bumo nepastebėjo ten e- 
sančių $20,000.
NEŽMONIŠKA DARBI

NINKŲ PADĖTIS IR 
IŠNAUDOJIMAS

DARBININKAS UŽMU
ŠĖ DARBININKĄ

Brockton, — Rugsėjo 20, 
du ERA darbininkai prie 
darbo susiginčijo temoje, 
“kuris iš jų bosas”. Gin
čas privedė prie peštynių. 
Archie Buron 50 m. iš 
Bridgewater smogė Lu- 
ther Eno irgi iš Bridgewa- 
ter, kuris ir krito negyvas. 
Medikas kvotėjas Dr. A. 
F. Budreskis, pranešė savo 
raporte, kad Eno mirė nuo DA DALYVAUS PASAU- 
sprogusios kraujo gyslos 
smegenyse. Buron patrau
ktas teisman.

Šią savaitę, Mass. vals
tybėj prasidės dalis viešų
jų darbų. Bus pradėta 
tiesti 36 mylios šalygat- 
vių, šalę viešųjų valstybės 
kelių įvairiose Mass. daly
se. Del to daugelis užsire
gistravusių bedarbių šau
kiami prie tų viešų darbų.

KARIUOMENĖS SPAU-

LINĖJE PARODOJE

Kaunas, — Lietuvos ka
riuomenės spauda: daly-

PERTVARKYTO LIETUVOS nnrndoiA knri'lORfi m. ha-

Providence, R. Į. — Dėl vykti sekmadienį, spalių 
nenumatytų priežaš č i ų, 13 dieną.
šv. Kazimiero parapijos Naujos bažnyčios šven- 
naujos bažnyčios šventini
mas iš rugsėjo 29 dienos 
nukeliamas į spalių 13 die
ną.

Taigi kviestieji svečiai 
ir plačioji visuomenė, ku
ri taip labai yra susidomė
jusi Providence lietuvių, 
vadovaujant gerb. kleb.

tinimas bus iškilmingas ir 
didingas.

PREZIDENTO MOTINA 
81 METŲ

Hayde Park, N. Y. Rūgs. 
2,— Mrs. James Roosevelt,

kun. J. Vaitekūnui, dar-’Sr. Jungtinių Valstybių 
buote ir kurie ruošėsi vyk-; prezidento Franklin D. 
ti į tas dideles iškilmes Roosevelt motina šventė 
rugsėjo 29 d., tesiruošia savo 81 gimtadienį.

j Viena Karaliaučiaus ke- 
į pyklos įmonė savo darbi
ninkus nakvina visai atvi? 
rame ore ant plikos žemės , 
sukastoje lūšnoje. Tuoj ’ 
baisioj nakvojimo vietoje 
nebuvo nei apšvietimo nei! 
apšildymo, o tik skersvė
jai ir šaltis bei drėgmėj 
Užėjus šaltesniam orui, 
tos skylės langas buvo už- likas; 
dengtas storu popierium. 
Nuo tokių nežmoniškų są
lygų darbininkai kartkar
tėmis buvo susirgę. Tik 
valdžios įstaigoms įsiki
šus, darbininkams nakvoti 
įmonės savininkas davė 
kambarį. Už tokį nežmo
nišką apsėjimą su darbi
ninkais ir jų išnaudojimą 
įmonės savininkas nubaus
tas.

MINISTERI^KABINETO 
SĄSTATAS

BALLINROBE, MAYO APSKRITY, AIRIJA —. 
Sekmadienio rytą apie 4 vai. lakūnas Feliksas Vaitkus 
sų. Lituanica II, pasiekęs Airiją, dėl nuovargio ir tirs- 
tų miglu nusileido ant nelygios aikštės. Besileidžiant 
orlaivis užkliudęs medį ii* tapo labai apdaužytas, bet 
lakūnas Vaitkus išliko ne tik gyvas, bet ir nesužeis
tas.

Kaimiečiai, užgirdę orlaivio urzgėjimą, bėgo žiū
rėti, tikėdamiesi rasti lakūną užmuštą, bet kaip nu
stebo pamatę, kad p. Vaitkus išlipęs iš orlaivio pasi- \ 
raivė ir subėgusiems kaimiečiams nusiskundė dideliu - 
nuovargiu, nes jam prisėjo grumtis su audromis ir 
miglomis lekiant per Atlantiką.

Lakūnas Vaitkus perlėkė Atlantiką per 22 valan- * 
das. Tai rekordinis žygis. Perlėkęs Atlantiką, nė neži
nojęs kur esąs, ir jei ne Airijos radio stotis, tai gal 
būtų paklydęs. “Radio nurodymai iš Athlone (Airijos 
stotis) išgelbėjo mano gyvybę”, sako lakūnas Felik
sas Vaitkus. #

Vaitkus perlėkęs Atlantiką, pirmiausiai bandė pa
siekti Dublino aerodromą, Airijoj, bet paskui ieškojo 
Ballinrobe aerodromo, bet negalėjęs rasti. Nusileido 
pievoje.

Vaitkus tapo nuvežtas į viešbutį poilsiui, bet bu- , 
vęs labai nervuotas ir negalėjęs užmigti.

Dabar lakūnas Vaitkus nežino ką daryti, ar lauk
ti važiuoti į Kauną< kitu orlaiviu, ar laivu, ar ką da
ryti. Jis visgi norėtų orlaiviu pasiekti Kauną.

Airijoj oro laivyno inžinieriai atvyko į nusileidi* 
mo vietą ir apžiūrėję Lituanicą rado, kad nėra galimy* 
bės sutaisyti. TaigieVaitkus yra priverstas atsisakyti 
nuo lėkimo į Kauną* su Lituanica. Bet gal atsiras drą
suolis Lietuvoje, kuris panorės lėkti į Airiją parsivež
ti Vaitkų? 'f. .

Lakūnas Vaitkus iš Floyd Bennett su Lituanica 
II pakilo šeštadienio ryte, 5:45 vai., rugsėjo 21 dieną. 
Jis pasiėmė 700 galionų gasolino ir keletą kumpio ir 
kiaušinių “sandvvich’es”. Dr. Kimball pareiškimu, o- 
ras buvęs tinkamas skridimui, nors ir buvo numatyta, 
kad lekiant per Atlantiką teks lėkti per miglas ir 
grumtis su mažomis audromis.

> Šiaip ar taip reikia pripažinti, kad Vaitkus buvo 
drąsus leistis į tokią kelionę šiuo laiku. Tiesa, Lituą- 
nica buvo įrengta su naujausiais įtaisais ir gal tas 
pridavė lakūnui drąsos.

Visų Akys į Baltiką

parodoje, kuri 1936 m. ba-i 
landžio mėh. rengiama Va
tikane. Tuo reikalu arki
vyskupo metropolito suda- ■ 
rytasis komitetas, praloto 
Dambrausko-Jakšto vado-Ministeris Pirmininkas

ir Finansų Ministeris — v&ujamas, kreipėsi į ka-

Teisingumo Ministeris— ciJas. prašydamas daly-
Stasys šilingas; l vauti parodoje ir duoti sa-

Užsienių Reikalų Minis-'vo pavyzdinių numerių, 
teris — Stasys Lozoraitis;

Vidaus Reikalų Ministe
ris — gen. Itn. Julius Čap-

fiuomenės leidinių redak-

Krašto Apsaugos Minis- 
teris — gen. Petras Šniūk 
šta;

Žemės Ūkio Ministeris— 
Stasys Putvinskis;

Švietimo Ministeris — 
prof. Juozas Tonkūnas;

Susisiekimo Minsteris — 
inž. Jokūbas Stanišauskis;

Valstybės Kontrolierius 
— inž. Konstantinas šakė
ms. .

diagramų, fotografijų ir k. 
Kariuomenės štabo* virši
ninkas tam reikalui mielai 
pritarė. Kariškoji spauda 
jau rengiama parodai. Pa
rodoje dalyvaus: Karys, 
Mūsų Žinynas, Kardas ir 
Trimitas.

TOKIOJE 6 MILIJONAI 
GYVENTOJŲ

Tokio — Tokio policijos 
pravesto surašin ėjimo 
duomenimis. Tokioje da
bartiniu metu yra 6.212.- 
343 gyventojai.

Varšuva, Lenkija, Rūgs, name laikrašty rašo, kad 
21, buvęs Lenkijos premie- Baltijos valstybių karo 
ras Ladislas Sikorski vie- laivynas neturi jokios pro- 

.. - ------- gos susilyginti su dabar
DARBININKO RADIO j U U.. LULld, J**15 t/ipAdOĮ į 

KONCERTAS NORWOODElenkus,- i visų akys būna atkreiptos -
lį Baltiką”. Girdi, Vokieti- 

Sekmadienį, rugsėjo 29' ja siekia patapti valdove 
dieną, 7:30 valandą vaka- ” •>— x
re, Šv. Jurgio par. bažnyti
nėje salėje įvyks Darbi
ninko Radio koncertas. 
Del Providence lietuvių 
naujos bažnyčios šventini
mo koncertas buvo pa
skelbtas tą pačią dieną po 
pietų, bet dabar šventini
mą nukėlus į spalių 13 die
ną, Darbininko Radio kon
certas įvyks vakare, kad 
visiems būtų patogiau da
lyvauti ir tuo koncertu pa
sidžiaugti.

SENATORIUS SUSIRGO 
MASKVOJE

Baltijos jūros nustumda- 
ma nuo jos Lenkiją, pada
lindama Lietuvą, užimda
ma Estoniją ir Latviją. 
Tuomet Baltijos jūra liktų 
uždaryta vien vokiečių 
kontrolėje ir ji ją vartotų 
gavimui žalios medžiagos 
iš Skandinavijos kraštų ’ 
laike karo, taip kaip darė 
1914—1918 m. Taigi ir len
kai pradeda pamatyti prie 
ko juos veda jų padaryto
ji su Vokietija “draugin
gumo” sutartis.

4 VAIKAI ŽUVO GAISRE
* ------- - .. - ■

Sanborn, N, Y. — Rūgs. 
21, tyąrtui degant sudegėMaskva, Rūgs. 2,—Jung

tinių Valstybių senatorius keturi vaikai,~kurie tame 
J. Hamilton Lewis iš Illi- tvarte žaidė. Ugnis greit ? 
nois susirgo plaučių užde- išsiplėtė ir jie nesuspėjo 
gimu. išbėgti.
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VIETINĖS ŽINIOS
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MIRĖ Iflę NARYQ Darbininko Radio Progra- mint luoi iwiio nnsflW k„lb„ nft;TO.

’ Rūgs. 23 d., miesto ligo
ninėje po sunkiai vidurių 
operacijai mirė Andriejus 
Naudžiūnas, 47 metų ąm-

moję pąsąkė kalbą per ra
dio, linkėdamas, kad laik
raštis Darbininkas būtų 
kįękvieno susipratusio lie
tuvio namuose. Dėkojame 

jP. Šimučiui už žinias iš
žįaus, gyv. 885 E. Broad-1 Lietuvos ir gražią kalbą 
Įyay. Jis paėjo iš žiežma-’per radio ir svetainėj. Lin- 
ritį parapijos. Amerikoje kime gerb. Redaktoriui 
pragyveno 25 m. Buvo ge- laimingai pasiekti Chicagą 
r^as vaikų tėvas, parapijie- ir savo įspūdžius iš Lietu
tis ir draugijų darbuoto-! vos kuoplačiausiai pasklei- 
jas. Paliko didžiausiame! sti per mūsų dienraštį 
nuliūdime žmoną Ameliją1 Draugą ir Darbininką, ir 
(Ambrazevičiūtę), 4 sūnus kitus laikraščius.
ir dvi dukterį. Vyriausis 
sūnus priklauso prie-Tėvų 
Marijonų Kongregacijos. 
Mokosi Tėvų Marijonų Se
minarijoje. Laidojamas su

■ trejomis šv. mišiomis iš
’ Petro par. bažnyčios, conn., p-lės Pugžlytės. Ąp- 
i lįugs. 26, 9 vai. ryte, Šv. žiūrėjusios Darbininko*^
Į. Mykolo kapuose. ' staigą, po pietų nuvyko į
* - A.a. A. Naudžiūnas bu- Radio stotį klausytis Dar-
į ‘ -yo LDS. nariu nuo pat 
į- pradžios organizacijos įsi- 
; įcūrimo. Keletą metų buvo

■ kuopos valdyboje ir taipgi
yra buvęs LDS. Centro 

; Valdyboje. Tai buvo labai
į kuklus ir niioširdus darbi-

- ninkas.
į - Nuliūdusiai a. a. velionio 
į. •' žmonai ir šeimynai LDS. 
į- Centras reiškia nuoširdžią 
į Užuojautą.

šeštadienį, rugsėjo 21 d. 
Darbininko Redakcijoj 
lankėsi jaunos lietuvaitės, 
Darbininko skaitytojų šei
mos narės iš E. Hartford, 
Conn., p-lės Pugžlytės. Ąp-

bininko Radio Programos.

JAUNIMO BEANO PARTY

F-

<■

l:

LANKĖSI
Į šeštadienį, rugsėjo 21 d., |
f Darbininko Redakci joj 
r lankėsi p. Leonardas Ši- 
į mutis, mūsų dienraščio 
L Draugo redaktorius, ALR. 
r K. Federacijos Centro Se- 
r kretorius ir Žurnalistų Są- 
r jungos Pirmininkas, kuris 
įų fugsejo l7 dieną giįžo js 
į - Lietuvos.
į-’.- P-nas Šimutis papasako-
L jo įdomių žinių iš Lietu

vos, ypatingai iš Pasauli
nio Lietuvių Kongreso. 
Kadangi p. Šimutis savo į- 
spūdžius papasakojo sek
madienį, rugsėjo 22 d. Šv. 
Petro par. bažnytinėje sa- 
Jėje, gerb. kleb. kun. Vir- 
mauskio pakviestas, ir a- 
joie tai telpa straipsnis pir
mame puslapy, tai čia jo 
įspūdžių nekartosime.
;• Redaktorius Šimutis ap
žiūrėjo Darbininko spaus
tuvę ir tą pačią dieną,

f

DARBININKAS

’SUSl Šias

. Huggįjo xį, 7:30 va); 
vakarei, parapijos svetai
nėje 492 E. Seventh Street, 
įvyks LDS. 1-mos kuopos 
mėnesinis susirinkimas.

Visi nąriai prašomi susi
rinkti, nes bus svarstoma 
svarbūs kuopos reikalai.

Valdyba.

DAR VIENAS MIRĖ

Iš sužeistųjų darbininkų, 
griūnant Hollis teatro sto-> 
gui, dar vienas mirė. Mirė 
Smith, kuriam vietoje bu
vo nuplauta koja. Mano
ma, kad dar keli iš sužeis
tųjų mirs.

ĮMETĖ KŪDIKĮ Į SRUTŲ 
ŠULINĮ

Trečiadienį, rugsėjo 25 
dieną, 8 vai. vakare, Šv. 
Petro par. salėje, 492 E. 
7th Street įvyks šv. Petro 
parapijos Jauna mečių 
Mergaičių Choro beano 
party to choro naudai. Va
dovauja muz. Rapolas Juš
ka.

Mergaitės jau turi surin
kusios labai gražių ir 
brangių dovanų, kurios 
bus išdalintos laimėju
siems beano. Jos tik dabar 
laukia gausios publikos 
Patartina visiems trečia
dienio vakarą praleisti su 
jaunimu parapijos svetai- 
nėje. Gausus žmonių atsi- 

' lankymas priduos jauni
mui daugiau energijos 
darbuotis savo chore ir su 
lietuviais. Taigi jei mes 
trokštame, kad mūsų jau
nimas neištautėtų, tai jo 
darbuotę remkime.

Mergaitės su dideliu pa
sišventimu darbuojasi pa
rapijoje. Beano party yra 
kaip ir bandymas patirti 
mūsų širdis, jausmus. Tad 

’ trečiadienį, rugsėjo 25 die
ną visi į beano party. Rap.

Rugsėjo 21, Vienas pra
eivis ant Whitten St. Dor-( 
chestery, pastebėjo, kad 
yiena jauna moteriškė, 
kažką į laikraščius suvy
niotą įkišo į šulinį, kurin 
suteka nuo gatvės vanduo. 
Jis pašaukė ugnagesius ir 
policiją, kurie atvykę iš to 
šulinio ištraukė kūdikį 
mergaitę, kurį tuoj nuga-

DAKTARAI

NAUJA PORELĖ

benta miesto ligopip^n. 
Mergąitė’buvusi’ nęįeįįes- 
W ’kąfp i^2 Vąlūrtc!^ 
amžiaus ir manoma; ‘kad 
gyvens. Dabar ieškoma to 
kūdikio motina.

/ _________

Cambridžiaus policija, 
šeštadienio vakare, užtiko 
Slaptą bravorėlį 200 galio
nų dydžio ant trečio aukš
to namų, po num. * 103 
Portland St., Cambridge. 
Suėmė ir du vyrus, būtent, 
Reuben Sherman iš So- 
mervilles ir Frank Gricių 
iš Lincoln St., Brighton.

SAMDYS DAUGIAU 
DARBININKŲ PAŠTE

i.

V

r
Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS

: PATAPK AMERIKOS 
: ‘ PILIEČIU !

į Manant apsigyventi A- 
UięĮįkoje, reikėtų kiekvie- 
ham'-patapti Amerikos pi- 

; Ifečitt. Daugelyje įstaigų 
f ; yra griežtai reikalaujatna, 

kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
fr- kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”, kuri padės Jujns 
feptį Amerikos piliečiu. 
Jpą kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite: 

“Darbininkas”,
> 366 W. Broadway, 

$0. Boston, Mass.

'T 
i.-

‘ t -

Bi, D. S. Seinias
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas 

Skelbiamas spalių 8 ir 9 d. d., šių metų, Auš
ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mašs.

Visos LDS. kuopos ir apskričiai' prašonios 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 Vaidyba: 
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis 
Pirmininkas

Kun. J. švagždys 
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka 
Iždininkas

, P. Ražvadauskas
Sekretorius

I A. F. Kneižys.

2.__
■MHRBE3EE9

Išsirendavoją 5 gražūs 
dideli kambariai su cen- 
traliniu apšildymu. Kaina 
labai prieinama. Atsišau
kite tuojau į “Darbininko” 
ofisą, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

(ftiZIKOSMOKYKU
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

Postmaster Hurley pra
nešė, kad pašto depart- 
mentas leido jam pasam
dyti. 303 naujus pašto dar- 

obininkus Bostono pašto 
distrikte. Tiek naujų dar- 
bininkų reikėsią įvedant 

t su spalių 1 d., 40 vai. dar
bo savaitę pašto darbinin
kams.

APIPLĖŠĖ OFISĄ

MIRĖ

= Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS I

ER. M, V. CASPER |
Į Arti Municipal Building | 
Į 525 E. Broadvvay, S. Boston |

Ofiso Valandos
f Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | 
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Of'.-1 
fsas uždarytas subatos vakarais ir? 
| nedSldienials, taipgi seredomis nuo j 

12-tos dieną uždarytas. |
Į Taipgi nuimu ir X-Ray |

Rugsėjo 21, du plėšikai 
įėjo į B. A. Carroll Co. 
Ine., 110 State St., Bosto
ne septintame aukšte, 
smūgiais pritrenkė ofiso 
darbininkę Rose W. Baler, 
užkimšo burną, surišo ran
kas ir kojas ir įmetė į ki
tą kambarį^ Tuomet jie ap- 
krauste seifą. Bet ten tik 
terado $46.60. $353 nepa
stebėjo. Prieš vakarą išda
lyta $3000 darbininkams 
algomis. Matyt, kad tų pi
nigų plėšikai ir ėjo vogti.

Rūgs. 21 d., Carney ligo
ninėje mirė, po sunkios o- 
peracijos, Agota Marcilio- 
nienė, 46 metų, gyv. 55 
Story St. Ji paėjo iš Pojie- 
vonio parapijos, Ameriko
je pragyveno 25 metus. 
Paliko didžiausiame nuliū
dime vyrą Pijų, du sūnų ir 
dukterį. Laidojama su tre
jomis šv. mišiomis iš šv. 
Petro bažnyčios, rūgs. 23 
d., 9 vai. ryt., Naujos Kal
varijos kapuose.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
■ ' (GALINAUSKAg)

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

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

pagal susitarimą.

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. 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

KARAS, 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- 
džojoj karėj”. Tai labai į- 
domi knygutė, kuri nušvie
čia karo basenybes. Įsigy
kite ją tuojau, nes nedaug 
jų turime. Jos kaina tik 10 
centų. Įdėję į konvertą 10 
centų pasiųskite ‘‘Darbi
ninkui” ir tuojau gausite 
šią knygutę.

Rūgs. 21 d., mirė, savo 
namuose 476 E. 4th St., 
Antanas Ferantas, 58 me
tų/ Jis paėjo iš Joniškės 
parapijos. Amerikoje pra
gyveno 28 metus. Paliko 
nuliūdusius moterį Efra- 
ziną (Pranašaitę), tris sū
nus ir dukterį. Laidoja
mas su trijomis šv. mišio
mis, iš Šv. Petro bažny
čios, rūgs. 24 d., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Rašote, kad Providence, 
R. I., lietuvių parapijos 
ratelis užima trečią vietą, 
remiantis tuo, būk Nor- 
wood ratelis laimėjo prieš 
Pręvidence rūgs 1 d.

Man Providence, ratelio 
vedėjui tenka tas protes
tuoti, nes Norwood, rūgs. 
1 d., ne laimėjo, bet pralai
mėjo rezultatais 2—-0 Pro
vidence ratelio naudai.

Tokiu būdu mūsų ratelis 
įeina irgi į antrą vietą su 
Norwood rateliu.

Už patvirtinimą šios pa
taisos būsiu dėkingas.

F. Kairys,
Ratelio vedėjas 

Providence, R. I.

VISO KIAUŠINIŲ ŠIE
MET EKSPORTUOTA 

21.183.480

MIRĖ

Rūgs. 16 d., miesto ligo
ninėje, mirė, karštlige, 
Andriejus Ketarauskas; 
73 metų, gyvenęs, 62 Sil- 
ver St., So. Boston. Jis pa
ėjo iš Varnių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 38 
metus. Paliko žmoną Juze- 
finą (Bardauskaitę) ir tris 
sūnus. Laidojamas su šv. 
mišiomis iš Šv. Petro baž
nyčios rūgs. 18 d.

Kaunas — Viso kiauši
nių šiemet per aštuonis 
mėnesius (ligi rugsėjo 1 
d.) yra eksportuota 21.- 
183.480. Pernai per tą patį 
laiką buvo eksportuota tik 
10.459.440. Į Angliją šie
met iš to bendro kiekio 
eksportuota 12.601.440, j 
Čekoslovakiją 6.962.400, į 
Šveicariją 1.598.400, į Vo
kietiją 10.440, į Latviją 
7.200 ir į Maltą 3.600.

Tikrų draugų netrūks 
nei vienam, kuris jų ver
tas ir pats moka būti 
draugu.

OIL BURNERS

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir protiname visokius 
drabužius. Mes paimame |r prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimu už pigią kaina.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir grasiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių ir pavienių asmenų.
JURGIS 0. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tel. Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242 < 

ALENA S. STUKIENfi 
681 Washington St., 

<Norwood,.Mass.

4 PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

Rugsėjo 22 dieną Šv.i 
Petro parapijos bažnyčioj 
je priėmė Moterystės Sa-| 
kramentą p. Pranas Ku-i 
dirka, gyv. 31 Franklin 
St., Norwood, Mass. ir p. 
Mikalina Raulinaitė, gyv. 
Dorchester, Mass. Palydo
vais buvo 6 poros. Mergi
nos buvo labai padoriai 
pasipuošusios. Liudinin
kais užsirašė p. Vincas 
Kudirka ir p. Malvina 
Raulinaitė.

Jaunasis Pranas Kudir
ka yra sūnus Prano Ku
dirkos, vieno iš LDS. stei
gėjų, uolaus ir kuklaus 
darbininko ne tik Norwoo- 
do lietuvių parapijoje, bet 
ir visoje Naujoje Anglijo
je, visose katalikiškose or
ganizacijose.

Linkime jaunai porelei 
sukurti gražią lietuvišką 
šeimynėlę.

PIRMADIENY PRASIDĖ
JO RUDUO

Jei Tamsta įdomaujate, 
tai žinotina, kad pirmadie
nio vakare 7:39 vakare pa
sibaigę oficiali vasara ir 
prasidėjo ruduo.

PRISKIRIU AKINIUS

ir gydau visas akiu ligas.
DR. J. LANDŽIUS 

(SEYMOUR) 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass.
Tel. South Boston 2712

Tel. Trovrbridge 6330,

JOHN BEIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central

Cambridge, Mass.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI

Parašykite paprašydami pas —
JONAS KERDLEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

GUJUKINGAS NUME
RIS

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas 

213 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 1549

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS}

G R A B O R I U
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel S. B. 1437 

4es. 158 *W. 7th St.
Res.:Tėl. S. B. 3960 

Patarnavimas dieni ir naktį,

S

3

Rūgs. 19 d., 8 vai. vak., 
492 E. Seventh St., So. 
Boston, Mass. įvyko Šv. 
Petro parapijos naudai 
“Beano” lošimas. Lošimui 
buvo leidžiama daug pre
kių. Ir pats lošimas buvo 
įvairus. r

VYčiy EASEBALL LYGOS 
PIRMININKUI

70,“Darbininko” Nr.
rūgs. 13 d., šių metų, Tam
sta patiekėte žinutę apie 
lygą ir rezultatą.

Garantuoti Pataisymai
Ištisas išvalymas ir nau

jas knatas..............$1.50.
Už garantuotą burnerio j- 
dėjimą.....................  $2.00.
Taipgi, mes parduodame 
geriausios rūšies bume
lius, kaip tai: Florence, 
Everglovv ir kitus.

Burneriai dėl virtuvių, 
seklyčių ir skiepų nuo $20. 
iki $350.00. Del greito pa
tarnavimo
Tel. SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirtis & Co. 

322 Broadway, So. Boston,
< Mass.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke" tikrai 
verti skaitytoji) paramos.

Visi rorBinkitSs “Darbininke".

DAflBIJXIfl)<AS

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLINGCO.

C. F. GRIGAS. SAVININKAS
Išdirbėjus gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

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

Tel. South Boston 0815

D. Ar ZALETSKAS
Qraborius > BalsamuotojaaI 

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Bes. 
564 Etut Uroadway, 

So. Boston, Mais.

(THEWORKER)
Published every Tuesday und Flriday except Holidays suoh as 

Neyv Year, Good Friday, Memęriąl Day,. Inčtepępdence Day, 
Labor Day, Thanksgiving and Čhristmas

--------------fay---------------
SAINT JOSEPH ’S LITHUANIANR. 0. ASSOOIATIONOF LABOS
Entered as eeėoud-class mattėr Sept '12, 1015 at the post Office at Boston.

Mass. under the Act of March S, 18?0 .
Acceptnnce for malling at special rato of postage providod for In Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1018
SUBSCRIPTION RATEB:

Domeatlc yearly  ........  $4.00
Forelgn yėarly  ..............   $5.00
Domestlc oncė per week yeurly 12.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50

PRENUMERATOS RAINA: 
Amerikoje metams ............ $4.00 
Užsieny metams .............. $5.00 
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00 
Užulėny 1 kart RavaK?je njetnms $2.00

darbininkas
866 We»t Broadvvay ' ' South Boston, Mm

Tebphone South Boston 2.680

Š

S. BARASEVIČIDS IR 
SUNOS

Seniausias ir .įavistovis šios 
Valstybe*

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Gyvuoja 26 metai. Patarnavi-
• mas dieną ir naktį.

TURI NOTARO TEISES
Ofisai:

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

118 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockteu 390

. Gi/vcnamoji vieta:
838 Dotchester Avė.

$



Neužmirškime Kuo Esame
Man tenka didelė garbė lę prie savosios tautos, ne

bent porą žodžių per spau- [gailėdamas svetur taip 
dą, čia laikinai atvyku- [ sunkiai uždirbtų ir sveika- 
siam iš Lietuvos, prabilti (ta laiduotų milijoninių su- 
į tave,, mielas Amerikos mų. Nusidėčiau sakyda- 
lietuvi! Prabilti į tą, kuris mas, kad šiandieną jis tą 
yra brangus ne tik atski- užmiršo. Ne. Ir šiandieną 
rąm Lietuvoje gyvenau- jis remia, remia piniginiai, 

............., remia 
ir moraliai. Amerikos lie
tuvis įkvėpė tėvynės mei
lės ir jos pasiilgimo dva- 
šią Dariui ir Girėnui, ‘ ku- 

' rie nebodami Atlanto siau
bo, su šypsena veiduose, 
skrenda skelbdami pasau
liui, kad lietuviui nebaisus 
Okeanas! Kas jiems

* džiaugsmo toj valando;
* teikė? Ar sportas, pramo- 

ar asmeniška garbė?
Ne. Tai mintis pamatyti 
savo akimis tėvynę, mini
mas dainose žalias lankas, 
laukus, kuriuos ardami 
broliai artojai lietuviškai 
šneka. Pasiklausyti iš se
sutės lietuvaitės mėlyna
kės geltonplaukės krūtinės 
skambančios lietuviškos 
dainos, — pasidžiaugti lai- 
svės laime! Motinos, ar tai

* broliai, jiems to nedrau
džia. Vietoj to, priglaudę

_ j tėvynės“ meilės jausmais 
~ apimti, bučiuoja didvyrių 
> linksmus veidus ir laimina 
i juos: — Skrisk, sūneli.

skrisk, broleli, į tėvynę... 
Pasakyk, kad mes jos pa
siilgę, mes džiaugiamės 
matydami ją sapne* ir kai
po pasiilgimo simbolį siun
čiame Jus.

Tėvynės garbei aukoti 
nesigaili tėvai vaikų, žmo
nos vyrų, sesers brolių. 
Tai lietuviai per amžius 
toki buvo ir yra. Nors did
vyriams ir neteko išvysti 
tėvynės, tačiau lietuvio 
nebaido Soldino miškas ir 
šiandieną pasiryžusių turi-

čįam asmeniui, bet ir visai remia materialiai, 
lietuvių tautai.

. Paklausk pas Lietuvos 
dzūkelį, —- Kaip gi tu pra
dėjai gyventi perėjūnų nu
alintam smėliuotam ūke
ly? — Atsakis, kAd dėdė 
Amerikoje gyvenantis pa
dėjo, siųsdamas ne tuščius 
laiškus. Taip tikrai, dėdės 
ir kiti giminės ar tai pa
žįstami padėjo skurdžioms 
šeimoms ir karų nualintus 
ūkius į normales vėžes at
statyti.

Lietuvos jaunuomenė 
taip pat yra dėkinga, nes 
iš jų ne vienam Amerikos 
lietuvis davė galimybės 
stiprėti ir šviestis. Nei 
kiek nemažiau dėkingumo 
reiškia ii* pati lietuvių tau
ta, gavusi milionus savo 
kūrimosi ir vėlesniais lai
kais. Amerikos lietuvis ro
dė savo prisirišimądr mei-jjį

telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Grabotius ir Balsamuotojas 

423 S. Faca Street 
BALTIMORE, MD.

GHAS. 8. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

gerai

■
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— Eikš Zigmai, štai tė
vas tik ką kalbėjo apie ū- 
kį. Mano nuomone jo mes 
neskaldysime, o dirbsime 
išvieno, tu vieną sritį vesi 
— aš kitą.

— Kodėl ne, tu galėtum 
rūpintis trąšomis, pirki
mais, sąskaitomis, o aš a- 
rimu, sėjimu, ir kitais dai
ktais. Man būnant vokie
čių nelaisvėj, teko matyt 
kaip trys broliai ir visi ve
dę išvien dvarą valdė, ir 
puikiai gyveno. Ką čia 
kalbėt, — vienybėje - ga
lybė.
— Gerai mano vaikai, ir 

iman bus geriau mirti kai 
žinosiu, tad žemė lieka 
čielybeje. O dabar aš jus 

ba kad ir kalba, tai ir tai jungo, to neprilyginamai pavaišinsiu, kad biskį pra- 
‘ ‘ - -• • j į linksmėtumėte. Taip kal

bėdamas senis pripilė a-

me daugiau ir netenka a-(tuviškos vėliavukės prisi- 
jejoti, kad jie Dariaus ir segti. Kaikurioms šios 
Girėno žygį nebaigs. [spalvos nepatiko ir nepri-

Šiandieną mes matome ėmė. Aš, brangi amerikie- 
vietos spaudoje, kaip yra [te, apie visas tokios išva- 
patenkinti Amerikos lietu- dos nedarau, tačiau su vie- 
viai nuvykę į tėvynę, na kita tokia susitikau. 
Džaugiasi jie, džiaUgiasi i Broliai ir sesės amerikie- 
; ų laimėjimais namiškiai,1 čiai, taisykime tas mums 
aip pat nemažiau džiau- ir mūsų tautai žalingas 

giasi pati tauta, matyda- klaidas! Padėkime tiems, 
na, kad lietuvis, kuris be- kurie tolsta nuo mūsų, 
oūtų, nuo šių dienų gyve- traukdami juos į įvairias 
nimo reikalavimų neatsi- lietuviškas organizacijas, į 
lieka ir visur jis laimi. savo draugystę, priminki-

Tik man kiek skaudu, me jiems kas jie yra ir 
kad čia man besisvečiuo- kas turi būti, gražinkime 
jant teko patirti, jog kai- juos pas save! Mes lietu- 
kurie iš mūsų tautiečių, vio vardu turime didžiuo- 
žinoma iš jaunimo, nemo- į tis. Ką lietuvis parodė iš- 
ka lietuviškai kalbėti, ar- silaisvinęs ir po svetimo

mažai, nors jųjų tėvai yra didesnės tautos,, amžiais 
tikri lietuviai. , buvusios laisvos, dar iri

Be to, man dar teko pa- šiandien, neįstengia pada-' biem po stikliuką, 
stebėti, kad ypatingai ryti. Be lietuvių vadų nie-[ r*-“-1 “““
mergaitės lietuvaitės, kaip kuomet neapsėjo nei *“<_ , .

Ir tai dėl godumo tapo 
nelaimingos dvi šeimos ir 
:ų šeimų palikuonis. Da
bar buvusio seniau Klum- 
pakojų kaime yra tik vie
la pasvirusi į šiaurę trio- 
lelė su nudriskusiu stogu, 
r jeigu skaitytojas eis 
kada pro ją tegul pažvel
gia į apsinešusi langą, kur. 
pamatys dviejų vaikučių 
išbliškusius veidelius ir 
keturias mėlynas nustebu
sias akutes. Tai buvusio 
turtingiausio kaimo ūki
ninko Miniaus anūkai.

APIE IŠRADIMUS IR 
IŠRADĖJUS

I

' Išvykus svečiams, Zig- 
di-1 nio žmona pastebėjo, kad 

ir gėdinasi viešai pasiro- dingą” Lenkija. Lietuva vyras kaž ko susirūpinęs 
dyti jomis esant. Tarp kit
ko, man teko iš Uticos, N. 
Y. vykti su vietos klebono 
gerb. kuri. J. Sitavičiaus 
suorganizuota lietuvių ek
skursija į stebuklingąją 
vietą — Orzvilą. Kadangi 
į tą vietą vyko ir iš kitų 
miestelių maldininkų ir ne 
lietuvių, tai kad savuosius 
atskirti, ar geriau sakant, 
kad savuosius-galima būtų 
greičiau susirasti atsisky
rus, klebono iš vietos buvo tikrai jausimės laimingi, 
duodami ženkliukai — lie-

davė jai karalius, Lietuva ir jai besiruošiant paklau- 
davė jai maršalus ir kitus 
vadus, šiandieną taip pat 
lenkų tauta apsidžiaugtų 
gavusi lietuvį vadovą, ku
ris išvestų Lenkiją iš pur
vino skurdo.
— Lietuviais mes esame 

gimę, lietuviais ir turime 
būt. Tą garbę esame įgi
ję, tai ir neleiskime mes 
jai pražūt.

To obalsio laikydamiesi.

Lobio Auka

sti, vieną vakarą tarė jis: 
t— Klausyk Zose ar lan

ginės uždarytos?
— Na tai kas, kad užda

rytos — nustebusi paklau
sė žmona.

— Matai toks dalykas — 
tyliai ir nedrąsiai pradėjo.
— Būnant švogeriui pas 
mus aš kartą už durų bū
damas išgirdau kai jam 
tėvas siūlė paimti ant sa
vęs visaūkį.

— BeK 
dar.
— Taigi, kad nepaėmė, 

Bet gali koks velnias pa.- 
kukždėti, kad paimtų. O 
kur mes tada dėsimės. 
Tapsim jo bernais.

Ant rytojaus Zigmui 
joks darbas nėjosi, ir nie
ko gero negalėjo išgalvoti. 
Grįždamas?.,: pietų? sutiko 
žmoną nešančią malkų glė- 
bį.
— Žinai Zigmai yra laiš- 

kas nuo švogerio. Pamaty
si, kad ten apie tai nė žo- 

v. , v. . „ jdžio nerasi. Man, rodos,duodamas svečius kalbėjo | nuodgmė gali būti’ taip / 
. | tarti nekaltą žmogų.
1S i — Ne, Zosę tu nepažįsti 

įžmonių. Man atėjo mintis, 
i mes išsigelbėsime, o tai 
i padarysi tu. Kai tėvas pa
prašys perskaityti šį laiš- 
■ ką, tai tu savais žodžiais 
turėsi jį įžeisti, kad ir 

Kaip senis laikos,

J. Uždavinys.

M.' Pulauskas

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Oolumbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 
DOROHESTER, MASS.

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

(Tęsinys).
Priešingai, kai kurių iš

radėjų vaizduotė labai tur
tinga. Taip, pavyzd., apie 
išradėją, arklo su dviem 
^korpusais ir prieš nora- 
giais, o taip pat eilinės sė
jamos mašinos Sakka, prie 
progos galima pasakyti, 
išėjusio iš paprastų kal
vių, žinoma štai kas. Su
manęs savo mašiną, jis 
galvojo apie . ją visą iki 
smulkiausių smulkmenų, 
nedarydamas jokių braiži-' 
nių. 6 paskui atsisėsdavo 
su konstruktorių ir aiškin
davo jam atskirų dalių 
statybą. Taip, pagal jo nu
rodymus buvo daromi tie
siai darbo braižiniai, t. y. 
vaizdai tiksliai atitikdavo

■peisai

mas gaivėti neį apie ką ki-fg 
tą, dargi nekreipdamas do^X - 
mes į tarnybą. Staiga min
tis vėl atėjo pas manė ir’ 
vėl užmigimo momentu. < 
Tuomet aš pašokau ir už
rašiau ją.” ‘

Stropiai ištyręs savo kū
rybos procesus, matymo ir - 
klausos reiškinių tyrinę-“ - 
tojas, rezinatorius (garsų 7 
atspindėtojo) ir aftalmos- v 
kofo (akių veidrodžio) iš-, 
radėjas vokiečių moksli-, 
ninkas Hermanas Helm-, ‘ 
holcas pranešinėdavo kad' t 
“laimingi minties nušviti-/ 
mai neretai įsiskverbia į - 
■galvą taip tyliai, kad ne iš- “ 
karto pastebi jų reikšmės.. ’ « 
mintis apima žmogų stai*T 
ga”. “Kiek galima spręsti* 
iš savo patyrimo, — paša- ' 
kodavo jis, — ji niekuo-" 
met negimsta pavargusio- „ 
se smegenyse ir niekuomet; 
prie rašomo skobnies. Daž- ; 
nai jos atsirasdavo rytą, * <; 
nubundant. Ypatingai no-, 
riai ateidavo jos valando
mis neskubaus kopimo *T 
miškuotais kalnais, saulė- ■ 
tą dieną.”

(Bus daugiau) :

1

jis. juk nepaėmė vieną kitą surenkant ma-v •

Prieš keletą metų, kai 
dar Klumpakojų kaimas 
nebuvo išskirstytas ir že
mė dar tebebuvo rėžių sis
temos, taigi- į šį’ kaimą, 
nuo seno apaugusį liepo
mis, šermukšniais ir gelto
nosiomis akacijomis, at
keliavo kaž koks pradžios, 
mokyklos mokytojas. Jis- 
čia užsuko, kad pernakvo-Į 
tų. Ir tas buvo priežastis,^““; 
sužadėtuvių su ūkininko 
Miniaus dukterim.

Senis Minius buvęs smar- f 
kus ir karštas, dabar kai' tėvą išėjo apžiūrėti su se- 
važiuodamas į Kėdainius ■ sere galvijų.
nušalo kojas ir dėlei įsi-Į — Žinai ką mielas mano 
metusios gangrenos netę- žente, duok popierio tuo- i. * - 
ko pirštų, tapo ramesniu' jaus aš tau užrašau, kad ir i. • 
ir tyliu ir matyt patenkin-Įvisą žemę. — O, Minius i 't „enuSDro„o dar ir Da. 
tas tuo, kad turi lovą, o Įmoka už gerą geru atsily-l* g. . ?ukS turim kaio 
prie jos lentyną ant kurios ginti. į ’ gelbėtis P
visados rasdavosi jo myli- — Nesiskubink tėve, yra s ’ 
miausi daiktai — papiro- dar laiko, žemę manau pa- Sudrebėjo Zosei širdis ir

to jas su žmona grįžo į jo
sios tėviškę. Kartu parve
žė daug dovanų Miniui. 
Tokie daiktai ? lietuvišką 
Miniaus širdį ^visados gi
liai sujaudina.
— Ot, žentas, žentelis, 

•na, dukra tavo vyru esu 
į visai patenkintas ir tu tur 
tbūti... a... ho ho ho — Bu-

— Taip, taip tėve jis j 
toks pat geras ir man kaip! 
ir tau. — Ir išbučiavusi

Tinginystė — jauno žmo-', r 
gaus kapai. M. Sigurnt.

KADA ŽYDI SIELA?

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

_____ ______ — papiro
sai ir niekad neišdžiūstąs 
pusbonkis. Iš karto šiais 
visais daiktais rūpinosi 
pirmasis žentas Zigmas, 
kuris ir visą ūkį vedė, ta
čiau išėjus antrajai čĮuktę- 
rei už mokytojo, Minius 
diplomatiškai šį reikalą 
pavedė mokytojui. Na ir 
tuo neapsivilė.

Vasaros atostogų moky-

dar laiko, žemę manau pa-' 
skirstysi nei vieno ne- j 
skriausdamas. AŠ manau, 
kad mes galėsim išvien 
gyventi pasiskirstysi m e 
pareigomis ir darbas bus 
daug našesnis negu išsis
kirsčius — ar ne tėve?

— Gerai mano vaike, ge
rai daryk kaip geriau.

Tuo tarpu į kambarį ne
drąsiai įėjo Zigmas.

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS ŠV. JONO EV, BL. PAŠALPINE 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Kva MarksienS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botom 1298

Vlce-pkmlninke — Ona Slnurlenū,
<43 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 8422

Prot. Ba8t. — Brone CiunienO, .
2t)Gould St., West Roxbury, Mass.
Tel Pafkwny 1864-W 1

Fln. RiSt. — Marijona Markonlute, 
'83 Niįv’ftrre St, Rosllndale, Mass.

Tėl. Patkivay 0558-W *
Iždininke — Ona Stanlullnte,

105 We«t Oth St, So. Boston, Mass 
Tvnrkdarė — Ona Mltgirdlene,

1512 Oolumbia Rd., So., Boston, Mali 
Kasos Globoja — E. JanuBonlenG.

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

antri ntarninkų kiekvieno menesio,

| DRAUGIJOS VALDYBA 
Pirm. — J. Petrauskas,

24 Thomaa Park, So. Boston, Mass. 
VIce- pirm. — V. Medonis,

21 Sanger St., So. Boston, Mass. 
’ Prot. RaStinlnkas — J. Glinedds, 
į 5 Thomos Park, So. Boston, Mass. 
įFin. mfitlninkas — AlbT* Nevieta, 
1 16 AVlnfield St., So. Boston, Mas*.
i Iždininkes — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zuikis,

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

čio nedCIdienl kiekvieno mūneslo. 
> 2 vai. po pietį], Parapijos salūj, 492

E. 7th St. So. Bnatnn. Mass.

2.45

SPECIALIS PENIO NUPIGINIMAS 
New Synthetic One Coat Enamel

Pirkite tuojau

7:80 vai. vakare, pobaloytlnej sve
tainėj.

Visai* draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raitininko.

SO. BOSTON HARDWARE CO
J. KLIMAS, Sav.

379 BROADWAY, SO BOSTON, MASS
Tel. ŠOU. 0680

Parduodame visokias geležines reikmenis ir 
Sienoms Popieras.

14 Spalvų—Baltas ir Juodas 
Išdžiūsta per 4 valandas. Labai geras 

viskam pentint viduje.

Beg. kaina $4 gal.,
Dabar parduodam už

4—HOUR VARNISH...... gal. 98c.
Taipgi kiti geri bargenai pentini- 

mui iš Lauko.
norintieji pasinaudoti Šiais garais pirkiniais.

pasidarė labai bloga. Ji 
duktė turės tėvui meluoti 
ir tai nekalto žmogaus są
skaitom Tačiau buvo įpra
tusi vyrui nesipriešinti.

Perskaičiusi čia pat prie 
tėvo gailiai apsiverkė ir 
jau norėjo visą teisybę pa
sakyti, tačiau pertraukė 
ją drebėdamas ir susirūs
tinęs tėvas.

— žentas taip rašo... ma
no numylėtasis žentas. — 
Lig negyvas pasidarė Mi- 
nius, paskui sužaibavo a- 
kimis, matomai pykčio pa
gautas.
— Pala, sužinos jis nie

kinti manę — negausi nie
ko tu šunskuri.

Negalėdamas savo tam
siu protu viską suprasti 
keletą savaičių pasigriau- 
žęs atsiskirė Minius su 
šiuo pasauliu ir nepasoti
namais žmonėmis.

Patyręs didelę kląstą iš 
savo švogerio pusės, mo
kytojas užvedė bylą, kuri 
suėmė visus geresnius gy
vulius, visus nuo seniau 
sukrautus skatikus, ir net 
žemės gabalą, toki kokio 
būt reikėjo atiduoti teisin* 
gai atsiskiriant.

šiną.
Tačiau, ir esant turtin

gai vaizduotei išradėjui 
tenka skaitytis su eile la
bai reikšmingų sunkumų.

Dirbant aktyvį darbą 
sunku būva sukoncentruo
ti mintį viename kokiame 
nors uždavinyje. Ji neretai ‘ 
šokinėja nuo klausinio ant1 

; klausimo, nuo dalyko ant 
dalyko. Žemes ūkio maši
nų konstruktorius — vo
kiečių inžinierius Alle — 
apie tą vaizduotės nepas
tovumą rašė štai ką: “Kai 
aš galvojau apie patobuli
nimą arklo man prieš norą 
ateina į galvą patobulini
mai kuliamoje mašinoje; 
pradedu galvoti apie kulia
mąją mašiną, mintis lekia 
prie arklo”.

Todėl, leidžiant laisvai 
• veikti savo vaizduotei, iš- 
į radėjas turi visą laiką su- 
. laikyti ją prie vieno daly

ko. Tą domesio sukoncen
travimą labai gerai išreiš
kė Njutonas, atsakęs į 
klausimą apie tai, kaip jis 
priėjo prie atradimo pa
saulinės traukimo jėgos: 
“Aš visą laiką galvojau”.

Kitų didelių apsunkini
mas tų asocijacijų, kurios 
gimsta vaizduotei bedir
bant. Reikia mokėti laiku, 
pagauti vykusią asocijaci- 
ją, laiku įstiprinti ją at
mintyje. Kiek dingstančios 
būna tos asocijacijos, gali
ma spręsti iš pasakojimo 
anglų mechaniko Tomso- 
no, kuris, būdamas meis
tru vienos stambios teksti- 
linės dirbtuvės, dirbo dėl 
klausimo apie pašalinimą 
iš audžiamosios mašinos 
dvejeto lazdų, skirtui per
davimui nuo vieno volo ki
tam ne. viso, o pusės skai
čiaus apsirikimų. Tomso- 
nas ieškojo mechanizmo, 
kuriuo būtu galima pakei
sti tas lazdas, nepatogias 
tuo, kad jos darė bedir
bant didelį triukšmą. 
“Mintis apie tokį mecha
nizmą, •— pasakojo jis, — 
atėjo man tuo momentu, 
kai aš atsiguliau miegoti. 
Mintis taip buvo aiški ir 
paprasta, kad aš tuojau 
užmigau, maloniai įsitiki
nęs. kai kitą dieną pasiro
dė jog aš visiškai užmir
šai savo mintį, tiek papra
stą ir suprąntamą. Aš dvi 
savaites vaikščiojau, kaip 
netekęs proto, nepajegda-

Įsigykite įdomią knygų-; 
tę — “Kada žydi siela”/ 
Šv. Jėzaus Širdies Seserų' 
leidinys. Jos kaina tik 10c. 
Užsakymus siųskite: 

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

SUSIPAŽINK SU 
JERUZALE

Jei nori arčiau susipa-; 
žinti su Jeruzale ir kito-; 
mis šventomis vietomis, . 
kjir, mūsų . Išganyto^ 
kentėjo ir mirė, tai nusi-' ■ 
pirk knygą “Kelionė į Pa*' 
lestinos Žemę”, kurią pa
rašė kun. P. Gonkus.' Šios • 
knygos kaina buvo 50c., 
dabar parduodame po 25c. 
Su prisiuntimu 30c. Rašy- ~ 
kitę: “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, • 
Mass.

DR. A. VAITKUS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso valandos: 2—4 ir 7—8:30
63 Main St., Broekton, Mass.

Ofiso Tel. Broekton 4148

Namų Tel. Broekton 1364

EDW. V. WARAB0W 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St. 
TEL. Broekton 2005

'r
»•

j

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKŲ • KALIOŠŲ • SLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBS ČEVERYKUS
Darbinius <r šventadlentai** .

1152 Washington St., 
Norwood, Nms.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užnikome visokios, 

rūšies rakandų..
Laidotuvių Istal<a:

124 Amei St., Broekton, Mml 
Gyveninio vista: .

25 Batarpri* St, Broekton

3
J
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Klaipėdos Rinkimai

I 'RĮ

DARglNIMKAS
D A R RTNTNlf A Q 366 w. broadWay įU M D1 fl A JĮ BOSTON, mass. [ Laiškas iš Lietuvos

4.

Auksines Smiltys Rašo Kun. Dr. Petras 
Raščiukas .

Šio mėnesio 29 d. įvyks rinkimai į Klaipėdos sei- 
? mėlį. Savaime suprantama, kad ore prisirinko daug 

sprogstamos medžiagos, kuri bet kada gali eksploduo- 
tį. Nuotaika iš abiejų pusių labai įtempta. Vokiečiai 
pb senovei norėtų šeimininkauti Klaipėdos krašte, bet 

; neseniai praskambėjęs nacių — sukilėlių teismas, už-

(Iš angliško vertė 
Kun. Ant. M. Karu?iškis)

tiprinti kūną atostogomis. 
Iš Kauno traukiniu tiesiai 
važiavau į Joniškę, o iš 
čia maniau autobusu vyk
ti į Žagatę, bet taisomas 
kelias ir autobusai sustab
dyti. Prisėjo Joniškoje ap
sistoti ir nakvoti.

Liepos 7 d. buvo atlaidai 
pagelbėjau išpažinčių klau 
syti ir atlaikiau votivą. 
Joniškės miestas sparčiai 
auga, mat stovi ant gelž- 
kelio ir plento. Yra gražių 
namų, bet visu gražiausias 
Joniškės papuošalas, tai 
nepaprastai graži, didelė, 
vieno bokšto bažnyčia, pa
statyta nepaprastu suma
numu ir darbštumu Kan, 
L. Šiaučiūno ir parapijie
čių duosnumu. Ji gražes
nė negu lietuvių katalikų 
Baltimorės ir didesnė ne
gu Šv. Kryžiaus Chicagos 
bažnyčios. Vidus marmuro 

' imitacija išmolevotas, tę
siasi 4 kolonų eilės. Neuž
mirštas ir neseniai pas 
duris dešiniame šone įmū
rytas gražus bronzinis bau
stas Kan. Liudviko Šiau
čiūno, kurio rūpesčiu ši 
bažnyčia pastatyta, sene
lis Kan'auninkas L. Šiau
čiūnas dar gyvas ir klebo
nauja Linkuvoje, kur jis 
jaunutis kunigėlis buvo vi-f 
karu. Kelius kart apžiūrė
jau atsigerėti gražumu 
bažnyčios. Ji galėtų stovė
ti Paryžiuje, Vašingtone 
ir kituose pasaulio cen
truose. Išlauko jį gelsvai- 
baltai nudažyta, išgražin
ta daugybe menišku sto- 
vylų.

(Bus daugiau)

savo kelionę. Į Prekape at- 
vykome 11 vai. nakties vi
si sugulę, prisibeldėme, 
pasisveikinę ir duonos su 
pienu pakramtę -atgulėme 
poilsio. 9* VI. rytą Leščių 
bažnyčioje atlaikiau sumą, 

r mišparus ir pasakiau pa- 
-1 mokslą. Leščių bažnyčia 

man brangi, nes joje priė
miau Pirmąją Šv. Komu
niją. Grįžę į Prekapę ir ke- 
liatą valandų su giminė
mis paviešėję vėl leidomės 
į Josvainius. Prekapiškiai 
jau prieš karą išsiskirstė 
į vienkiemius ir geriau gy
vena. Taip pat ir pernora- 
viškiai išėjo į kolonijas. 
Birželio 10 d. antrą Sek
minių dieną Josvainių baž
nyčioje pasakiau pamoks
lą. Po piet nuvykau į savo 
gimtinį kaimą Šiengalius 
aplankyti sunkiai sergan
čio dėdės Petro Kasčiuko, 
kurs jau mirė. Birželio 11 
d. tais pat keliais atvykau 
į Kauną.

KAUNAS, — jau netoks 
kokį palikote vykdami į 
Ameriką. Jis turi per Ne
muną ir Viliją gražius ge
ležinius tiltus. Prieš karą 
Kaune buvo tik 6 katalikų 
bažnyčios, o dabar 17. Į- 
steigtos 4 naujos katalikų 
parapijos. Aleksote, Slaba
doje, Žaliame Kalne Kris
taus Prisikėlimo ir Šv. An
tano parapijos. Svarbesnės 
visos gatvės meksfaltuo- 
tos. Mieste susisiekimas 
gražiais autobusais ir au
tomobiliais. Po visą Lietu
vą galima susisiekti auto
busais. Nuo Šiaulių į Tel
šius eina naujas gelžkelis, 
tiesema naujų plentų ir

Retai rašynėju į Ameri
kos lietuvių laikrąščius, 
bet nuolat seku lietuvių 
katalikų gyvenimą Ameri
koje skaitydamas “Darbi- 

„ . ninką” ir jame matau ma- 
Nuošalumas tai minkšta no aplankytas lietuvių ka 

kolonijas ir jų vei- 
kimą.

Šiuo laišku sveikinu Ju
mis mano brangieji bro
liai ir seserys Amerikoje 
linkiu gausių Dievo malo
nių ir siunčiu žinučių iš 
mano aplankytų vietų Lie
tuvoje. 1935 m. birželio 7 

_ _ d. autobusu iš Kauno per
Jis yra kvietkuota pieva, Raudondvarį, Babtus, La- 

pripildyta saldžiu kvaps- [bunavą atvykau į Josvai
niu, po išblankusia ir ne- njug Oras gražus. Visu 
gyva saule, kun neperduo- keli laukai ir pievos 
džiaT 3 08 Slr' gr^ai žaliuoja, išrodo bus

Laimingos sielos yra tos Ser* J^eyėžio pa.
ant kurių priedermė užde- krantese čiulba lakstmga- 
da nuošalumo valandą sų l°s> kukuoja gegutės ir lai- 
Dievu. Yra kas nors ypa- kuose čirena vituręliai, kai 
tingai giedraus ir švelnaus kur ir pempė gyvuoja. Pie- 
išvaizdoje tokių sielų, jų menėliai ganydami gyvu- 
širdys yra labiau ramios, lėlius daineles dainuoja ir 
jų žodžiai atsiduoda ma- dūdelėmis dūduoja.
loningumu, kaip vėjai, ku- „ ___. _ __. _ ,.,
rie pučia virš gėlių ir neša JOSVAINIAI. nedide- 
saldų kvapsnį. miestelis Ji puošia šiuš-

Pasaulionys šypsosi iš vė ir labai graži dvejais 
minties apie mąstymą. O bokštais mūro bažnyčią, 
kad jie žinotų saldumą to viduje gražiai išmalevota 
kasdieninio pusvalandžio ir trimis gotiško stiliaus 
nuošalaus „ pasikalbėjimo altoriais. Ją pastatė Kan. 
su Dievu! j Navickas savo rūpesčiu

II. ir parapijiečiai su Ameri-
NUOŠALUMAS YRA Mečiais savo aukomis. Se- 

POILSIS šerį On4 raaau Jau palai
dotą, 8 birželio atlaikęs už 

Gyvenimas be nuošalu- jos sie)ą iškilmingas g. 
“fLA*1 Mišias ir pavakaryje su

švogeriu J. Briedžiu vienu 
arkliuku leidomės į Leš- 
čius. 25-kįl. aplankyti ser- [daug išdygo .vieškelių, ku-

sai paguodžia, pataria, ir 
padrąsina ją; kur ji randa 
darbą belaukiantį jos, už
siėmimą visad malonų, 
naudingą.♦ * *MYLĖK NUOŠALUMĄ

Mes neliepiame tau pasi
likti nuošalume, bet mylė
ti nuošalumą, ir pasilaiky
ti sau, taip dažnai kaip ga
lima, kelias valandas atsi
minimo ir pasitraukimo, 
kur gali pasidžiaugti pasi
kalbėjimais su savo viduji
niu savimi, kaip džiaugtu
meis akyvaizda arba ma
lonia prietelio kalba.

Žinoti kaip gyventi prie- 
telystėje su savim yra gal 
vienas iš naudingiausių 
gabumų; mes niekad nenu
varginame kitų.

“Aš žinau šalį”, sako fi
losofas, “kur atmosfera y- 
ra visad gaivinanti, kur 
audros niekad neateina su
naikinti žolynų; ji vadina- 

Ir iš lietuvių pusės nemažai rūpesčio ir nerimas- si nuošalumas”.
tavimo. Nacių slibino galva, tiesa, nugalabinta. Visi “A ~ ~
sukilimo vadai sėdi kalėjime. Vienas net pasimirė, bet 
tai nereiškia, kad jų daugiau nebūtų. Eilinė hydra tu
ri devynes galvas, o vokiškoji tai dar daugiau. Nacių 
yra keletas milijonų. Visi jie fanatiškai pasirįžę sto
ti į eiles kovoti už tariamas skriaudas padarytas vo
kiečių tautai. Taigi Klaipėdos rinkimų laukiama, kaip 
kokio epokinio įvykio, jei ne nulemsiančio Klaipėdos 
krašto likimo, tai bet gi turėsiančio svarbios įtakos į 
jo ateitį. K.

į liejo daug šalto vandens ant karštų vokiečių galvų. 
-Raip žinoma, naciai buvo pjanavę ginkluotą sukilimą

• Klaipėdos krašte. Budri Lietuvos žvalgyba tą sąmoks- 
į- * lą atidengė, kaltininkus sučiupo ir Lietuvos teismas 
f nuteisė 91 nacį kalėti ir 4 iš jų mirti, bet iš Preziden

to malonės triems keturiems mirties bausmės buvo pa
keista kalėjimu ligi gyvos galvos.

Visa Vokietija buvo baisiai susijaudinusi. Jau- 
jau, rodos, puls Klaipėdą. Triukšmingoms demonstra
cijoms nebuvo galo. Bet ir Lietuva buvo susijaudinu- 

~ si. Demonstracijos kilo prieš deihonstracijas. Pasau
lis nustebo, Vokietija dar labiau ir — neišdrįso pulti 
Lietuvą. Tie įvykiai dar gyvi vokiečių atmintyje. Lie
tuviai nejuokauja. Jie griežtai gina savo suverenines 
teises. Tegu tik vokietys pratiesia savo ranką — jis 
gaus per nagus. Taigi vokiečiai, nors triukšmauja ir 
gąsdiną po senovei, bet ryžtumo pulti kol kas neparo
do.

!
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Filo de patrijo

Lietuvos Kaime
Priešais kitas jaunas 

juodbruvys iš išvaizdos 
kokios septyniolikos ar aš
tuoniolikos metų vaikinas. 
Vėliau paaiškėjo, kad jis 
jau dvidešimt penkis me
tus beturįs. Jam keletą 
mėnesių atgal padaryta 
kojų operacija, o dabar 
pasirodo inkstai esą ne
tvarkoje. Jo maistas ypa
tingas, viskas pagaminta 
be druskos.

Toliau, trečias gulėjo 
prie lango, jau apisenis 
vyras. Jis kentėjo reuma
tizmo skausmus. Kaip jis 
pats pasipasakojo, gyve
nąs čia pat, mieste, turįs 
pleciukę, namelius ir so
delį. Pereitais metais bu- 

I vę nemaža vaisių ir jis pa
stebėjęs, kad išdykėliai 
naktį vagiliauja. Reikėjo 
kas nors daryti. Jis pasiė
męs kokį nors rūbą, išei
davo į sodą ir pasitiesęs 
ant žemės nakvodavo lau
ke ir saugodavo nuo vagi- 

medžių šakos stačiai skver j lių sodą. Žinoma, tokiu

PENKIOS DIENOS 
ANTROJE PALATOJE

Vieni dideli ir keli ma
žesni namai. Didelis sodas 
ir parkas aplink. Didelis 
daržovių lysvės ir gėlių 
kliombos, tiesūs ir vin
giuoti takeliai puošia aps
krities ligoninės jaukią 
būstinę.

Deja! šių namų gyven
tojai, kiekvieną dieną, 
kiekvieną valandą nuola
tos susidūrę su skausmu ir 
vargu, kai žmogus neten
ka savo brangiausio turto 
sveikatos'

Mane pažiūrėti sveiką, 
bet tikrumoje žymų invali
dą, patalpino pirmame 
skyriuje. ,

Pirmiausia susidomėjau 
savo kaimynais, kitaip, 
nelaimių draugais. Antroji 
palata — kambarys erd
vus, iš pietų pusės saulė 
pilia spindulius praskies
tus pro abelių šakas. Vais-

pritinkanti jautriai šir-1 
džiai; bet • nuošalumas gali 
pilnai išgydyti širdies 
skausmus ir nusiminimus, 
tiktai kuomet pripildytas 
Dievo akyvaizda.

Be šios minties apie Die-1 
vą, nuošalumas gali su
teikti protui poilsį, bet jis 
apkartina kenčiančią širdį.

“Aš ieškojau poilsio vi
sur,” Šv. Pranciškus Sali- 
zietis irgi sako mums, “ir 
aš radau jį tiktai tykiame 
kampe su knyga”.

A! šis tykusis kampas; 
kas gali užtikrinti man, 
kad aplinkybės, liga, arba 
net neteisingumas neį- 
spraus manęs į jį! Kaip 
laiminga, jei aš išmokau į- 
vertinti jį išanksto, jei aš 
prirengiau jame ramų ir 
priglaustą užkampį!

I.
NUOŠALUMAS YRA 

BALSAMAS ŠIRDŽIAI
Nuošalumas! Čia tai kasi_v_______ ___ ___ ___

nors, kas mažai supranta- kurios nuvargęs keliaunin- 
mas jaunystėje; bet kuo-' kas neranda nė jokių vieš- 
met žmogus yra liūdnąi iš-1 bučių; o ar visiems gyve- 
tyręs žmonių.nepastovumą.nimams nereikia poilsio 
arba piktą; kuomet žmo-(stočių laikas nuo laiko? 
gus buvo priverstas gy-l Nuošalumas tai medžio 
venti su nelabomis širdi- svetinga ūksmė ant gyve-,— .— - --------- - —
mis, o jų yra apščiai; kuo--nimo šalikėlio; tai šaltinis, užsukome pas Jarą Perna- 
met žmogus buvo privers-. kurs atgaivina pavargusį ravos parapijoje ir išliko
tas panešti saumeilę tų J keliauninką; tai trečia sto m'e sausi. Ir toliau tesėme 
kurie vadinasi mūsų prie- tis gyvenime, apie kurią | ■ .....-, ------------

jų neskoningumą, jų išda-. 
vikystę, — tuomet, ištikro, 
jo širdis ilgėsi nuošalumo, 
atgaivinimo ir poilsio. * * *

Gydytojai dažnai įsako 
džiovininkams kvėpuoti jų 
prigimtą orą. Nuošalumas 
yra širdies prigimtas oras; 
nuošalumas, kur ji gali 
prisiminti savo jaunystes, kaip galima, palieka arti-J NUOŠALUMAS ATGAI 
savo šeimynos, savo pir- mų prietelių pasaulis, ku- ------ —-------------

Imos meilės šypsojančius, rių mes niekad nenubosta- 
[laimingus atsiminimus; „zUL-y.

1 kur praeities mylimi bal- rūs. Jie gali net palikti

gantį dėdę A. Morkų. Ke
lyje buvo užklupusi audra 
su žaibais ir lietumi, bet

teliais, jų ūpingą humorą, filosofai kalba. Pirmoje, taip meilūs, kad palieka nu 
jų neskoningumą jų išda-gyvenome su negyvomis silpninanti; bet jei esame

— tnmDAt Knygomis; antroje, su gy- rūpestingi padaryti Dievą
vaisiais musų uzsiėmi- vadovaujančiu Šeiminin- 
muose; šioje paskutinėje, apleisti tuos stropiai 
gyvename su vidujiniu sa- pįrmo priedermės pa- 
vimį namuose vidujimau- šaukimo, išeisime tiktai 
sm žmogaus paties. maloningesniais ir dievo- 

Sie meilus namai, sis tešniais' 
kambarėlis, kurin mes pa
sitraukiame taip dažnai m*

VILNIEČIAI PERKA 
VANDENI

Vilniaus spauda praneša 
daugiau, negu keistus da
lykus. Kadaise Vilniuje 
buvo daug šulinių-pompų, 
iš kur neturtingieji galėjo 
nemokamai vandens atsi
nešti, pavyzdžiui, Užupy
je, pas kryžių, katedros 
aikštėje, Vokiečių, Žydų 
gatvėse, pas Bonifratus ir 
kitur. Dabar magistratas 
tuos šulinius uždarė, o iš 
kur imti vandenį neparūpi
no. Kas nori gerti —temo-

rių nebuvo prie rusų. Tarp 
prieš karinės ir dabartinės 
Lietuvos yra didelis skir
tumas.

DELTUVA. — Liepos 28 
d. autobusu atvykau į Del
tuvą, miestelis mažas, baž- 
riyčia medinė, viduje gra
žiai išmaliavota. švento
rius platus ir apsodintas 
medžiais. Per Šv. Petrą čia 
atvažiavo Arkivyskupas, ka pinįguS< yra pastatytos 
Jį sutiko skaitungiparap!- atitinkamos būdelės, kur 
jieciai ir 20 kunigų. Gany- sėdinčios bobelės parduo
toji pagerbti buvo pasta- da vandenį po 2-3 skatikus 
tyta daug garbės vartų ir^ž kibirą. Vidutiniškai šei- 
gražiai išpuošta bažnyčia, i mynai per dieną reikia 5 
Arkivyskupas pasakė gra- —6 kibirų vandens, o tai 
žų pamokslą, priminda- • paima 15 skatikų per die
nias, kad Deltuvos parapi- n4, 4,50 auks. per mėnesį.

.i----------- 'Vargšui 15 skatikų didelis
pinigas: 3 kilogr. bulvių 
arba beveik 1 klgr. duo
nos. Dėl to jie stengiasi 
vartoti kuo mažiau van
dens, o dėl to kenčia šva
rą, higijeną. *

mų prietelių pasaulis, ku-| VINA IR PRIPILDO 
GYVENIMĄ 

Nuošalume, gyvenimas, 
rodos, nelekia taip sku
biai. Deja! kuomet jis yra 
praleistas prie sunkaus 
darbo, ir randame, kad 
tiktai maža dalis lieka, ar 
nejaučiame it norėtume jį 
sugniaužti, taip sakant, 
kuomet jis eina pro mūsų 
rankas?

“Mat y m u, paliekame 
protaujantį”, sakė vienas 
iš seniūnų. “Mąstymu, pa
liekame, išmintingais: ar 
išmintis negeresnė už žino
jimą?”

Veikimo laiku rankioja-

me, ir kurie niekad neiky-

lankyti savo artimųjų ir žmogų. Tai būta silpna- 
pažįstamų gulinčių ligoni- ' pročio. Mūsų draugas pa-lucuiių oaAuo oiutidi an.vci į pazįoLd.mų gulinčių ligoni-t procio. iviusų draugas pa

biasi per langus kambario būdu jis vieną kitą vagišių nėję. Į mūsų palatą niekas ( pasakojo apie tą silpna-
Vidun, tik gaila, kad šią 

7 vasarą vaisių ant tų me
džių visai nesimatė.

Mūsų palatoje buvo sep- 
k tynios lovos: trys tuščios, 

keturios su ligonimis. Man 
- pirmomis valandomis at- 

ų rodė keistoka, kad guliu 
! ligoninėje, kaip koks dide- 
k lis ligonis. Aš atsistojęs 
k ant kojų turėjau prasiblai- 

vyti ir kitus stebinti, kad 
f ’ esu toks ligonis.
į , Šalia manęs gulėjo su 
j aukšta temperatūra jau- 

guolis, sergąs plaučių už-
L . Jis jautėsi silpno-, 
f kai, dažnai^ prakaitavo, 

gulėjo jau 'trečią savaitę. 
ĮCąip jis pats pasipasako- 

. jo, buvo ūkininkaitis karš
tąs, greitas, žvalus, dobi- 
įus piovė, prakaitas var
vėjo. Baigęs darbą nusi- 
maųdė upėje; bet štai, vos 
kelioms valandoms pras
unkus, ir jis, karščio a- 
pimtas, guli lovoje klejo
damas. Dabar guli ligoni- 

’ nėję.

r

pagavo, bet toks savo tur
to saugojimas jam nepi
giai kainavo, gavęs aštrų 
reumatizmą, gydęsįs na
mie kuom galėjo ir kaip 
išmanė, dabar ir ligoninė
je keletą dienų pragulėjęs, 
bet viskas veltui, niekas 
nepagelbėję. ‘Kad nors 
skausmai būtų mažesni’, 
dejavo senukas.

Trečia diena ligoninėje 
buvo sekmadienis. Gražus, 
saulėtas rytas. Netrukus tos girdisi šūkavimai. Ten 
pradėjo skambinti varpais gulįs žmogus, sergąs sme

genų uždegimu. Gale kori
doriaus girdėti nepaliau
jamas balsų koncertas, y- 
pač rytais. Tie garsai atei
na iš vaikų palatos.

Vakare atvyko į mūsų 
palatą dar vienas ligonis, 
sergąs išiasu. Mūsų pala
tos ligonių kompaniją ga
na linksma, nes nėra silp
nų^ nei dejuojančių. Ypač 
paskutinysis mūsų drau
gas mėgsta įvairius pasa
kojimus. Ligoninės sode 

’ kai kurie pastebėjo keistą

neužeina, mat, visi ligonys 
iš gana toli atvažiavę. 
Kiek vėliau įeina viena 
moteris ir dairosi. “Jo jau 
nėra”, — pasakė jai vienas 
iš ligonių, “šiąnakt mirė”. 
Paskui jis ir mums papa
sakojo, kad šis ligonis 
pats pėsčias prieš porą 
dienų atėjęs ligoninėn ir 
miręs. Jis sirgęs širdies li
ga.

Iš trečios palatos nuola-

pamaldoms. Iš mano lovos 
matėsi pro langą raudoni 
bažnyčios bokštai. Mano 
artimas kaimynas - ligo
nis išsiima rožančių. Malo
nu, kad yra drąsių jaunuo
lių, kurie nesigėdi viešai 
parodyti savo tikybinius 
įsitikinimus,- o tai jau vis 
retesnis dalykas, . kad ir 
šventoje Lįiįųyojej

Po pietų pasipilta kori
doriais lankančiųjų saviš
kius žingsniai. Moterys su 
ryšuliais ir vaikai eina ap-

protį šiokių “štukų”. Bai
giant statyti Panevėžio 
katedrą šis silpnaprotis 
užlipęs ant pačių aukš
čiausių sąsparų rąsto ir 
sau besėdįs. Atėję darbi
ninkai ir meisteriai visaip 
jį mėginę prikalbėti nulip
ti, bet jis sėdįs ir tiek. 
Tuomet vienas darbininkų 
išsiėmęs degtukų dėžutę, 
tarytum besiruošęs tuojau 
padegti medį, ant kurio 
tas beprotis sėdįs. Tas, 
kaip mat, nulipęs žemėn. 
Dabar tas beprotis išdau
žęs savo kaimynams lan
gus. Klausiamas, kodėl 
taip padaręs, šiaip pasiaiš
kino: — visai nebegaliu 
čia gyventi, iš vienos pu
sės vokiečiai iš kitos ru
sai neduoda man ramybės, 
turiu su jais kovoti”. Pa
sirodė, kad ištikro jo kai
mynų būta iš vienos pusės 
policijos • valdininkas vo< 
kiška pavarde, iš kitos — 

! rusų šeima. Tai tau ir be? 
. protis.

ja įsteigta dar pagonijos j 
laikais. Pažymėtina, kad 
deltuviečiai visi maži ir di
deli gražiai gieda bažny
čioje. Žmonės dori ir die
voti. Ganytojas patenkin
tas deltuviečiais liepos 30

® PAVALAKEJE PRO- Deltuvos apylinkes gražios, TOKOLAI už ŠVENTUS 
ir pasipuošę miškais. Į. ŽODŽIUS KRYŽIUJE 
Deltuvą atvykau pas savo, 
pirmąjį kleboną kun. K, 
Kazlauskį, pas Jį Svėda
suose prieš 23 metus 1912 metų proga pasistatydino 
aš ir kunigas Antanas ’ “ ‘ ~ -- - -

Pavalakės, Rodunės val
sčiaus, lietuviai šventųjų

i kryžių su šv. Kazimiero 
(paveikslu ir žodžiais: “Jė-

jsų’\ Rodūnės policininkas 
j už tai surašė protokolus 
Vaciui Jakučiui, Andriui 
Kanevičiui, Adolfui Kane
vičiui ir Mykolui Kanevi
čiui.

To nepaisydamos, mer
gaitės kryžių gėlėmis ap
sodino, o vyrai aptvėrė 
gražia tvorele. Kryžių pa
šventino Pelesos klebonas 
kun. J. Tutinas.

me'gėlės ir laurus; poilsio .Strazdas buvo vikarais, (L _
valandomis išdirbame iuoslPer laiką siek tiek paki- zau, Jėzau, pasigailėk mu- 
į vainiką amžinybei. tėjome. Tam prisiminti nu-1-”’ v-

Vėl aš pakartoju, laimin- vykome j Ukmergę ir nusi-1
ga ta siela, kuri myli nuo- fotografavome tokioje pat
salumą. Mes pradedame 
būti išmintingais kuomet 
■jaučiame reikalą pasitrau
kimo nuo pasaulio apie 
mus, nors bent kėlioms va
landžiukėms kasdieną. Bet 
mes niekad neturime pasi
traukti į nuošalumą nepri
sirengę, daug mažiau ver
čiami ten blogo ūpo arba 
suerzinimų; ir neturime 
leisti jam būti plikam ir 
nemebliuotam; protas turi 
visad rasti ten malonų už
siėmimą, ir širdis malo
nius atsiminimus.

pozoje kaip prieš 23 me
tus, aš išrodau mažai ap
senęs, nors gražių plaukų 
jau nesimato fotografijoj. 
Liepos 1 d. su kunigu A. 
Strazdu autobusu iš Uk
mergės grįžome aš į Kau
ną, o jis į Skuodą.

Liepos 3, 4 ir 5 buvo ku
nigų rekolekcijos, jas ve
dė tėvas Jėzuitas B. An- 
driuška. Sustiprinęs sielą 
dekolekcijomis, 6 liepos 
išvykau į N. Žagarę sus-

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

La Beaumelle.

♦



Antradienis, Rugsėjo 24 d., 1936 UKREININRAS

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, M. I. C. — Dvasios Vadas; kun. A. Sve> 
dus — pirm., Mkrianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Maukus 
— vice-pirm.; .V. J. Blavackas — raSt., 7 Mott St., Worcester, 
Mass.; O. Sidabrienė- — ižd,, 6 Commonwealth Avė., VVorcestCr, 
Mass.; M. l'rmonienė ir A. Znveckas — iždo globėjai; kun. P. 
JuSknitis — Redaktorius, 423 Wlndsor St, Cambridge, Mass.

nebuvo vietos ne tik šokti, 1 
į bet ir judėti.

— Tai niekis! — gyrėsi 
seniai. — Pamename, se
naisiais laikais vieną kar- i 
tą gudų buvo tiek daug 
privaryta, kad visame

_ mieste netilpo. Nebuvo ga- 
pas juos ariama, — paša-1 ūmumo išsaugoti. Kiek jų 
kė ir nuslinko toliau tarp tada pabėgo! Kiek jų rais- 
pamėlynavusiomis rauko- tuose supuvo paklydusių, 
mis, verkiančių vergų. Vi- O dabar vienas kiemaitis 
sas kiemas buvo pilnas jų r ir tai nesklidinas.
šauksmų ir ašarų. Slavai Toli priemiestyje paskli- 
laužė rankas, keliaklupš- do trimitai. Jų balsą pa- 
čiavo, alpo, o pro pravirus kartojo kariai prie tilto, 
vartus naujai atvykstą ka- Atsiliepė sargybinis ant 
riai varė vis naujus jų pul- sienos bokšto ir tuoj nuo 
kus, kiekvienas ženklinda- vartų keli alebardininkai 
mas savuosius kitaip, rai- šoko skleisti platų kelią 
kščiais ir botagų smūgiais atvykstančiam kunigaikš- 
per pečius. Žemi, kresni, ėiui. Tik dabar žmonės su- 
plaukais apžėlę mozūrai sispaudė ankščiausia. Su- 
lankstėsi kiekvienam pra- sigrūdimas buvo toks, kad 
einančiam lietuviui kariui lengvai galima^ buvo pra- 
ir maldaute maldavo pasi- eiti per kiemą žmonių gal- 
gailėti. Ypatingą lermą jų vomis, kaip grindiniu. Už- 
tarpe kėlė moterys ir plon- tai per patį vidurį buvo 
balsiai vaikai. Jų buvo pa- paliktas takas valdovui, 
lyginti nedaug, bet jų bal- Štai jis. Per miestą jį ly- 
seliai skardėjo širdis ve- dėję būgnų ir švilpimo 
riančiu klyksmu. garsai vartuos nutilo. Jis

Dvariškiai baigė vergus joja pats vienas, tylus ir 
skirstyti. Jų atrinkti pa- rūstus. Trumpa, juoda, 
tys stiprieji, gražūs vyrai kiek gauruota barzda sle- 
darbininkai stovėjo sky- pia pasitenkinimo šypse- 
rium ir Sužinoję, ’kadną. Tankūs antakiai den- 
jiems teksią dirbti naujus gia žvilgsnį. Tik iš išdi- 
piliakalnius kasant ir pi- džios arklio eisenos^ gali- 
laites statant rodė didelį ma pažinti, kad jo šeimi- 
susirūpinimą. Jų tarpe bu-1 pinkas žygiu patenkintas, 
vo pasklydęs gal kiek ir J 
pagrįstas gandas, kad to
kių kariškų pastatų darbi
ninkai, darbą baigę, daž
nai būdavę nugalabijami, 
kad statybos paslapčių ne
išduotų. Amatninkai buvo 
geriausiai nusiteikę. Jie 
vaizdavosi, kaip jie naujo
je vietoje lipdys puodus, 
aus drobę, ]
suks virves ir, lengvai per-1 kad štai dabar kaip tik 
simesdami ' iš -nusiminimo geriausias laika*, prašyti 
į linksmumą, susitaisė pri- jo bet kurių malonių. Su- 
mityviuš smuikus iš’ ašutų, prato tai ir belaisviai, 
švilpukus ir trimitukus iš Kunigaikščiui sustojus 
karklo ir jau bandė šokti, kiemo viduryje, jų tarpe 
Juos apsupo vis tirštėjanti pakilo toks liarmas ir ver- 
žiūrovų minia ir jos šauk- ksmas, kad iš bendro riks- 
smai pamažu ėmė stelbti nio tik žodį vieną tegalima 
moterų belaisvių aimana- buvo išskirti: Mylosti, my- 
vimą. lošti!
— Jų nesuprasi, — ste- — Ko jie taip vaitoja? — 

bejosi lietuviai. — Tai ver- paklausė kunigaikštis ap- 
kia, tai šoka. Juose sėdi sidairęs.
dvi dvasios ir jos rodosi — Jie įsitikinę, kad Tam- 
paeiliui. Iš jų akių, kaip stos Mylista pusę jų pa
pas vaikus, čia šaros srū- skirsite dievams aukoti, 
vena, čia džiaugsmas tryš- Kriviai tikrai to prašo. Jie 
ka. Tai nuliūsta be galo, sako, seniai jau dievams 
tai džiaugiasi be saiko. gyvų žmonių nebuvo auko-
— Kuo tu vardu? —klau- ta...

sinėjo kitame kiemo gale —; Apsieis. Belaisviai man 
gavęs savo karo grobio da- reikalingi. Teaukoja die- 
lį bajoraitis, plačianuga- vams bulius.
rius, žemakakčius bernas. | — Taip. Bet jeigu, dievai
— Kaip tave vadinti?
— Voitek.
— O tave kaip?
— Voite^
— tave?
— Voitek...

— Pasiutimas. Vienų Voi-lgU Vilniuje tiek daug. Pu- 
tekų puskapį man įpiršo, sę Lietuvos jais išarsiu, 
Teks juos savaip vadinti, girias iškirsiu, pilių kiek

— Ot lankstūs, lenkiasi, supilsiu... — kunigaikštis 
kaip vėjo siūbuojamos atsistojo balne, jo veidas 
nendrės. Nėra kitos tiek prašvito ir akyse sužibo 
nuolaidžios ir be jokios neslepiamas džiaugsmas, 
savigarbos tautos. Mušk Jis gudriai nusišypsojo, 
jį kaip nori, o jis vis sieks lengvai linktelėjo prisiar- 
tavo rankas bučiuoti, — tinušiam iš pilies Krivei ir 
aiškino jaunimui žilabarz- patraukęs pavadžius sušu- 
dis karys. — Ir todėl juos ko:
ne liachais tenka vadinti, —Tebus palaiminti die- 
o lenkais, ar laukais. Min- vai už pergalę! Tedžiau- 
kšta, bestuburė tauta. giasi visi lietuviai! Te-

O pro plačiai atkeltus džiaugiasi ir mozūrai ! Vi- 
vartus vis plūdo ir plūdo įsiems jiems dovanoju gy- 
naujos grįžtančių karių jvybę. 
kuopos. Kiekviena jų supo 
belaisvių būrelį. Kunigaik
štis iš jų pasiimdavo pusę 
ir jo tarnai dabojo, kad ši 
pusė būtų iš pačių stip
riausių ir vikriausių vyru
kų. Pagaliau visas kiemas 

i prisigrūdo sausakimšas ir!

Tamstai tokių lenkpalai- 
kių šimtą atvarys.
— Na, kada atvarys, ta

da ir šit^ gaus, šiurkš
čiai atsiliepė dvariškis. — 
Dabar skirkite juos abu 
kartu prie žemdirbių. Te
parodo mūsiškiams, kaip

KLEK JUNGTINĖSE ikad jokie įstatymai nenu- 
VALSTYBESE SVAIGA- blaivęs šalies, dabar bando

LŲ IŠGERIAMA įpiršti blaivybę vieton pro* 
----------- hibicijos. Prieš saliuninė 

Prohibicijos laikais vai- lyga varosi, kad valdžia į 
džia jokių statistinių žinių1 savo rankas paimtų išdir- 
negalėjo patiekti, kiek per 
metus žmonės išgeria svai
galų. Kaikurie spėlioja, 
kad tuomet daugiau išger
davo. Retam name nesi- 
rasdavo kukninių karče
mų. Kiek valdžia konfis
kuodavo naminių bravo
rų? O kiek išliko neliestų? 
Kiek nelegaliai importavo 
įvairūs agentai? To nieks 
nesužinos.

Panaikinus prohibiciją, 
kiek J. V. valdžiai žinoma.1 
bėgyje vienų metų ameri-j 
kečiai išgėrė keturesde-:ant P°Pieros- 
šimts du milijonu galionų! Praeitas seimas buvo 
degtinės ir trisdešimts' skaitlingas, gražus, gyvas, 
peikis milijonus alaus Priimta visa eile gražių 
bačkų. O kiek dolerių pra- rezoliucijų, 
gerta?

Tkip vadinami sausieji,' pavyzdžiu ir medžiaginei, 
dabar .vėl gaivina bei nau-; Naikinti blogą įprotį vai* 
jina pajėgas kovoti su ai- sinti svečius svaigalais... 
koholizmu. Daugelis pasi-[Ąr kas daroma, kad tas 
mokinę iš prohibicijos, rezoliucijas vykinti?

bystę ir pardavinėjimą 
svaigalų. K. F. J.

SEIMUI PRAĖJUS

Metų bėgyje laukiame 
'seimo. Iš anksto ruošia* 
! mes prie seimo. Siunčiame 
I atstovus, kurie daro įvai- 
i rius įnešimus, rezuliucijas, 
kad išjudint bei užihtere- 
suot visuomenę. Seimas 

i praeina, visa darbuotė, vi
sos rezoliucijos liekasi tik

Pasibriežta
blaivybę platinti: žodžiu.

Pirmieji Lenkai Vilniuje
(Istorinis apsakymas) smaigė virvagalį, o kojos 

įtripseno vietoje.
— Geras bus rąstams vil

kti. Prie statybos! O kokia 
ten mergina už jo nuga
ros?

■— Tai jo duktė,. kurią

Aukštojoje Vilniaus Pi
lyje viskas pakvipo laimė-1 
jimu. Siaurame, tankių au
kštų rąstų apsuptame kie
me žmonės virte virė. 
Stumdėsi kariai, bėgiojo stengėsi apginti, ir kurią 
sukaitę pasiuntiniai, žiop-!visą kelią nešė, 
line jo miestelėnai. Pačia-, — Eikš čia!
me vidury susigrūdę sto-1 Milžinas neramiai krūp- 
vėjo tylūs, purvini ir dul-.telėjo, kai grubi sargybi- 
kėti nelaisviai. Keli bajo- nio ranka traukė už peties 
rai stovėjo šalia jų ir go- pasislėpusią mergaitę. Bet 
džiai sekė senį dvariškį, i jis nesipriešino. Juk dabar 
kuris rinkosi kunigaikščio nieko nepadėtų nei jėga 
dalį. Jis ramiai apžiūrinė-1 nei verksmas. Prieš senį ir 
jo iš eilės kiekvieną nelais-' bajorus stovėjo trapi, mė- 
vį, prityrusia akimi įverJ lynakė, skaistaus veido 
tindamas jo išsilaisvinimą i lenkaitė. Nujausdama pa- 
bei . pajėgumą. Kartais vojų, ji abiem rankom lai- 
trumpai klausė laužyta' kė tėvo liemenį ir akimis 
slavų kalba: ! ’
— Co umieš, co doma ro- 

bil?
O kada suvargę mozū-. dočių — bajorų.

rai nemokėjo atsakyti, nes' — Imkis sau, — nelauk- 
greitomis negalėjo suvok- tai sutiko dvariškis.

— Mes bandėm ją atimti, 
bet tėvas neduoda, — įsi
kišo sargybinis.

! — Ką reiškia “neduoda” ? 
Rėšk jam kančiuku per 

'kiaušą ir duos!
Milžinas nujautė, kas

Kartais vojų, ji abiem rankom lai-

maldavo pasigailėti.
— Mano sūnui tiktų, — 

prašnabždėjo vienas barz-

ti, kas jiems naudingiau, 
jis aiškino klausimą:
— Koliosa robic? Železo 

kovac? Ar tolki zemlerob?
Nelaisviai į visą atsaki

nėjo vienodu galvos link
telėjimu ir sunku buvo su
prasti, kokius amatus jie jam gresia ir staiga su
žino ir kam jie tinka. Bet kniubo, rankomis griebės 
senis žiūrėjo į delnus, rau- senio kelių ir bučiuodamas 
menis, veidus ir lengvu' jo apsiausto skvernus pra- 
hankos mostelėjimu atrin-' dėjo maldauti:
kdavo amatninkus vienon į —Bud mylostiv, pane 
krūvon. Suradęs mozūrą į ktvin, bud mylostiv! Nero- 
surištomis rankomis, jis zlučaite nas. še ma dčer,— 
supyko: 'tai mano duktė. A j, aj, aj,
— Kiek kartų sakiau,' a j! Nerozlučaite nas! Chri- 

kad kieme pančius reikia iStom Bohom modliu! Aj, 
nuimti. Nepabėgs. iaj» aJ» aJ-
— Kad šis liachas baisiai I Senis ilgai žiūrėjo į su-

stiprus. Jis kuolu nudobė j tirpusį ties jo kojomis mil- 
vieną mūsiškių ir neužmu- ”’«*•-
šėme jo tik tam, kad paro
dyti Tamstai. O kokios ko
jos, o krūtinė! Jis dviem 
galvom už savuosius aukš
tesnis ir beveik prilygsta 
man. .— Aiškino seniui 
sargybinis.

Senio akyse sužibo susi
domėjimas. Prieš jį stovė
jo baltaplaukis, raumenin
gas mozūras ir niūriai žiū-ne marti rūpi. — Mano sū
rėjo iš viršaus. Jo pirštai'nūs drąsus, kitą kartą jis

žiną. Jo baltakasė, vien
marškinė dukra kartojo 
tėvo judesius ir verkšle
nančiai aimanavo: Aj, aj, 
aj!
— Gražus balsas. Duokit 

ją mano sūnui, Tamsta,— 
prisiminė bajoras staiga 
užsidegusiomis akimis, iš 
kurių galima buvo išskai
tyti, jog jam šį kartą visai

iSveikata-Brangus Turtas ■
Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

TĖVŲ DĖMESIUI
Rašo Dr. S. Biežis, Chi- 

cago, Illinois.

kad jam pavyko, kiek nuo 
savųjų atsilikus, įvelti be- 
sivijantį Mazovijos (kunigą 
į siųstus ir ne tik jį patį 
parblokšti, bet dar ir gra
žių arklių pelnyti su bal
nais ir naujoviškais gink
lais. Tad nors kunigaikš
čio išvaizda po senovei rū- 

x____  sti, bet visi žino, kad jis
kals * geležį j linksmas, patenkintas ir

Vargu būtų galima rasti 
šeimą, kuri nemylėtų savo - . .
vaikų Belinkėtų jiems Į puoja, ausys kartas nuo 
so geriausio, šituo sumeti- skausta ir menkiau 

x- • • .j. . uz kitus girdi, būna piktas,mu tėvai juos siunčia j .. ■5 ,F. ,
mokyklas, kurių sezonas neklusnus- Ylsa tal daz- 
jau prasideda. Jie būna,”a Paeina nuo suge- 
švariai, gražiai aprengia- 'duslų tonsllų lr Paaugu- 
mi ir knygas nešini j 
sveikina su savo mylimais 
tėvučiai. Tai gražu pažiū
rėti. Juk tai tautos ateitis, 
tai tėvų paguoda, šis regi
nys sudaro tik paviršutinį 
vaizdą, gi tikrasis paveik
slas gludi jų sveikatoj. Tik 
sveiki vaikai gali turėti 
reikiamą pasisekimą, md/ 
kykloje ir, bendrai, gyve
nime. Ir tik iš sveikų vai
kų tegali tauta tikėtis ge
ros ateities, o tėvai jais 
pasididžiuoti.

Kad vaikas šiaip taip 
gali žaisti ir mokyklą lan
koti, tas dar anaiptol ne
pažymi jo sveikatos sto
vio. Yra daug mažesnių 
trūkumų, kurie žymiai su
laiko normalį išaugimą 
kaip fiziniu, taip ir proti
niu atžvilgiais. Tokie trū
kumai, jei laiku pastebia- 
mi, dažniausiai lengvai bū
na pašalinami. Užtat, kiek
vieno vaiko sveikata turi 
būti bent sykį į metus pa
tikrinta, t. y. vaikas turi 

. būti gydytojo nuodugniai 
išegzaminuojamas.

Jei vaikas neužtektinai 
sveria,’ pablyškęs, bevalio 
kiek reikia, tai yra ženk
las’ kad kas nors su juo

1 negerai. Jei tokiuose atsi- 
! tikimuose priežastis nepa
šalinama, tai jau jis neiš
augs į stiprų vyrą ar mo
terį. Janų progų gyvenime

--------------------------- 1 trūksta inteligentinių pa- 
mažai tebus, už ką grei- jėgų, tki sunku su ištautė- 
čiausia tėvams rūgos, kadriniu kovoti. Škotijos lie- 
nesirūpino jo sveikata. |.tuvia^ prašo atsiųsti jiems

Sakysime, vaikas dažnai ’*
slogas-šaltį pagauna, mie
godamas per burną kve-

inteligentų iš Lietuvos.
Žymiausi lietuvių veikė

jai yra kunigai, kurių Di
džiojoj Britanijoj tėra tik 
du — vienas Londone, an
tras važinėja po visą Ško
tiją. Yra dar keli lietuvių 
kilmės mokytojai, bet jie 
nieko kas lietuviška nepa-*

atsi-; adenoidų. Jam mokslas i žįsta. Paminėtini dar lietu* 
nAsinolrn dainai1 •_____ ____ -nj o__________nesiseka, mokytoja dažnai (vįs muzikas Ed. Serafinas, 

bara, nes ne viską girdi, kuris kuria t kompozicijas 
kaip reikia; vaikai jį pe-'škotų tonfŪmoms, ir M. 
šio ja, tyčiojasi ir nenori strunskis, Londone užpa- 
su juo žaisti. Tėvai dažnai tentkvęs išradimą — maši- 
visai be ręikąlo jį bara ir ną pyragaičiams kepti, 
net muša, vienok tas nei kurų ja sukant ranka, per 
kiek jo nepataiso. Tokio minutę iškepa 60 pyragai-
vaiko reikia gailėtis įr gy- gįų, bet įjungus elektrą, iš- 
dyti, nes jis serga. Pašali- keptų daugiau.
nimas tonsilų iradenoidų 
tokiame atsitikime vaiką

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 
ALBUMAS DEL 

ORKESTROS

mūsų žygių nelaimins?
— Laimins, nes aš to no

riu. Žiūrėk, — ir kunigaik
štis lėtai pamojo ranka 
aplink. Nuo senų, nebeat
menamų laikų nebuvo ver-

Viso Škotijoj yra apie 
13.000 lietuvių (knygoje 

Z__ _ ______i” klai
dingai pažymėta 3.000), 
daugiausia atvykusių iš 
Suvalkijos. Burtis į vieną 

. Taip 
Carafine per procesiją su
sirinko apie 2.500 lietuvių 
ir visas bažnytines gies
mes giedojo lietuviškai. 
Vietos klebonas, kun. Tay- 
lor, įrengęs įspūdingai gra
žų Liurdą su grota, yra 
lietuviams labai palankus. 
Pažymėtina ir vienintelio 
Škotijoj lietuvio kunigo 
Gutausko veikimas. Jis ne- 

i turi nuolatinės pastovios 
vietos ir bažnyčios, bet va
žinėja po visą Škotiją, ap

rūpindamas lietuvių dvasi
oj. pins reikalus. Jis yra. ir „ 
* j f aktinasis “Išeivių Drau

go” redaktorius. Įdomu, 
" kad “Iš. draugas” spaus

dinamas spaustuvėlė, ku
rioj dirba tik vienas žmo
gus — viena lietuvaitė.

Į Škotijos lietuviai yra su- 
i siorganizavę į taip vadina- 
! mą parapijinę draugiją, 
kurios pirmininku yra Šir- 

. niūkia. Veikia ir kitos or-sakomos svarbos vaikų ge- o.anizacHos. gv J110zaD0 
rovei. Reikia aiškiai su- ,® j™,,™” ifi
prasti, jog tai yra tėvų “*a)< ^aivyųbėds ir moterų"

pilnai pagydys ir padarys!?\ 
ji normaliu I“Pasaulio lietuviai

Kartais vaikai netik ne-, 
mėgsta skaityti, bet ir į, 
mokyklą labai nenoromis. . , 
eina. Žinoma, jam mokslas;}?6^ Jie me£sta. 
labai nesiseka. Tėvai ai
manuodami skundži a s i, 
kad turi labai negabų vai
ką. Gi tikroji priežastis, 
tai matymo trūkumas, ku
rį pašalinus tinkamais aki
niais, vaikas staiga pasi
daro gabus, gyvas ir no
riai bėga į mokyklą. Mat, 
akiniai jam naują pasaulį 
atidaro, nes jis jau viską 
mato, kaip reikia.

Sugedę, išpuvę dantys 
netik veido išžiūrą sugadi
na, bet ir sistematiškai la-1 
bai daug pakenkia. Yra la
bai didelė klaida guostis,! 
kad kiti, geresni dantys iš
dygs. Čia jūsų dentistas 
daug jam sveikatos šutau-1 
pys ir jį laimingesnių pa
darys. i

Visiems trūkumams čia 
nėra vietos. Suminėjau jų ; 
tik keletą, kad atkreipus! 
tėvų dėmesį, nes tai neap- ^ulisT

Kas mėgsta groti lietu
viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpė
tu!. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

LOTINIŠKOS GIESMĖS

tiesiogme pareiga įsaugm- d.įs'’ir ku* Gutausko • 
ri caun trailriia tam crvAi- cti savo vaikus taip svei
kais, kaip aplinkybės lei
džia. Nuodugnus jūsų šei
mos gydytojo egzaminavi
mas vaikų žymiai prisidės 
pasiekti šio tikslo.

ŠKOTIJOS LIETUVIAI
Škotijos lietuviai dau

giausia gyvena miestuose 
ir dirba fabrikuose ir ang
lių kasyklose. Daugiau lie- 

I tuvių apgyventi miestai y- 
™-T Craigneuk.

Kas norite įsigyti gražių 
Jotiniškų giesmių su gai- 
domis, tai nusipirkite mu-j;a'Q17SgoW7‘”(į"aĮgneuį 
ziko - komp. V. Niekaus Carfine> SBelįhil> M^ssenJ 
lotiniskų giesmių albumą, hr Biantire. Į suruoštas pa
kariame tilpsta sekančios skaįįas šiuose miestuose 
giesmės: Asperges me. Vi- prisirinkdavo daug žmo- 
di aquam, dvi giesmės O nįų. paprastai daug tei- 
Salutans, dvi giesmės raudavosi apie Vilnių,
Tantum ergo, keturios g. Kiaipėdą. Škotijoj palikta 
Venį Creator, Libera me, užuomazga trims naujiems 
Sacerdotes Dommi, Glona yyg skyriams.
tibi Trinitas. šios giesmės 
tinkamos giedoti dviem ir...... . Senieji Škotijos lietuviai 
keturiems maišytiems bal-nemoka ir kalba- 
sams: Soprano, alto, teno-.8*. lietuviškai, tačiau jų 
rui ir basui. Šio albumotva^a^ Jau su tėvais 
kaina tik 50c. Užsisakyda-' vartoja lietuvių kalbą. At- 
mi siųskite Čekį ar money(ro^°> kad ištautėjimas 
orderį, “Darbininkas”, 366 smarkiai eina ir Škotijoj,

steigta jaunimo s-ga. Mo
kyklų lietuviai visai netu
ri.

Į Pasaulinio liet. Kon
gresą Škotijoj lietuviai at
siuntė du savo atstovu •— 
p-lę Gučionytę ir Pošką.

Lietuvos reikalais Škoti
joj visi įdomaujasi. Glas- 
govo Gorbols biblijotekoj 
yra jau 23 lietuviškos kny
gos, tačiau biblijotekos ve
dėjas yra didelis lietuvių 
simpatikas ir per p. Užda
vinį jis užsakė lietuviškų 
knygų už 100 anglų svarų 
(3.000 lt.) Biblijotekos 
vaikų skyrius pageidauja 
lietuviškų paveikslų, ku
riais nori išpuošti vaikų 
skaitymo stalus, žodžiu, 
Lietuvos vardas Škotijoj 
yra malonus ir Lietuvai 
daugelis reiškia simpatijų, 
tik reikia labiau susirūpin
ti ten gyvenančiais lietu- 
'viais, kad jie greit neištau* 
tetų. a tV

Pralotas A. Dambraus
kas - Jakštas, vienas žy-

Prašvitęs iš pradžių kri- 
vės veidas vėl apsiniaukė, 
bet jo nepasitenkinimas 
paskendo bendro džiūgavi
mo klyksme. Mozūrai svai
dė į viršų kas ką turėjo: 
kepures, pančius, lazdas. 
Lietuviai kėlė J viršų gin-

W. Broadway, So'. Boston, |n°rs pastaruoju laiku, daž- miausių Lietuvos plunks- 
Mass. niau girdint apie Lietuvą, nos darbininkų, šiemet mi-

imama tautiškai susipras
ti. Lietuvius labai paveikėĮsius, barškino jų papuoša

lais ir šaukė valio! Tai ši- ir airių tautinis bruzdėji- 
taip niekinami lenkai pa*» mas, nes airiai yra škoti- 
matė pirmą kartą Vilnių, jos kaimynai. Ir, gal būt,

“M. V.” r->x. _ j.reikalai eitų gerai, bet kad

ni 75 metų amžiaus sukak” 
tWeį. Jo naujausią knyga 
yra: Pikto Problema, 236 
pusi, leidinys. Knyga pa
rašyta pašnekesių formom
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Gyvojo Ražančiaus, Ąpkš-I 
tąlystės Maldos ir Sodali-I 
ei jos draugijų, tąi tų drau
gijų nariai, kleb. kun. P, 
Strakauskui vądovąųjant, 
buvo nuėję į namus ir at
kalbėjo rąžančių.

Apie a. a. AĮeįsąhdro 
Kriaučiūno staigią mirtį 
jau buvo rašyta kito ko
respondento, tai aš pasi
tenkinsiu tuo ką čia para
šiau.

i Likusiai šeimynai ręiš- 
iris yra labai pasišventęs' kiu nuoširdžią užuojautą.
i parapijai ir jos labui dar-' Nuliūdęs Draugas

s*

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ ! 
KOLONIJOSE
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IkykĮų praktika, nei krašto]tas, kas bus tose vietose, 
Į ekonominiu bei kultūriniu

MANTA IH I čiams. Tuomet visi galės*. inunIELLUj IvIHuui (pamatyti kleboniją ir visi 
•' —--------  1 bus pavaišinami.
: LDS. 2-ROS KUOPOS 
:EXTRA SUSIRINKMAS
•• Trečiadienį, rugsėjo 25 
dieną, 7 valandą vakare, 
Jšv. Roko parapijos svetai
nėje įvyks LDS. 2-ros kuo
pos “extra” susirinkimas.

Už visus tuos pasiseki
mus šįmet mūsų parapijo
je mes turėsime būti dė
kingi pirmučiausiai ponui 
Kazimierui Petroniui, ku-1 
via nvn laivai rva ciiSvmn+-na

parapijai ir jos labui dar-i 
i Prašome visų narių būti- buojasi kiek tik jis gali. 
*nai dalyvauti, nes turime' Jis yra dabartinis parapi- 
rdaug svarbių reikalų ap-! jos pirmininkas. Jis yra
'tarti.
; Taipgi bus renkami ats
tovai į LDS. Seimą.
•• Primename tiems; kurie 
pdar neatsilyginote pilnai 
įuž savo prenumeratą, pra
šome atsilygint šiame su
virinkime. Valdyba.

SIOUX CITY, IOWA
: KLEBONIJA JAU 
. STATOMA
• Jau 13-ti metai kaip mū- 
įsų kleb. kun. Jurgis Ces
sna čionai klebonauja ir jis 
sako, kad šitie bus jo lai
mingiausi metai šitoje pa
rapijoje. Pirma, kad šįmet 
mūsų bažnyčia buvo labai 
gražiai išmaliavota ir pa
puošta šventais paveiks
lais. Būtent, virš altorių 
■toks yra paveiksiąs: Dan
giškasis Tėvas ir Dvasia 
Šventoji pasirodo su ange
lais. Kiti paveikslai yra 
Lourdo, kuris rado kaip 
Panelė ŠvenČ. apsireiškė 
.Šv. Bernadetai; kitas rodo 
kaip Išganytojas apsireiš
kė šv. Marijai Margaretai. 
t>aug žmonių ateina tų pa
veikslų pamatyti ir net 
■stebisi kaip gražus. Mes 
.galime dabar pasididžiuo
ti, kad turime vieną iš 
gražiausių bažnyčių šita
me mieste. Buvo taipgi 
naujos durys ir naujas pe
čius įtaisyti bažnyčiai.
. Dabar klebonas labai 
džiaugiasi, 1
,jau statoma: Per 13 metų 
jis gyveno katedros rezi
dencijoje apie 3 milias to
lumo nuo bažnyčios. Bet 
ne tik klebonas džiaugiasi, 
visi parapijonai džiaugia
si ir laukė tos dienos kada; 
klebonas apsigyvens mūsų 
tarpe. Klebonija bus mūri
nė, septynių kambarių. Ji 
statoma prie bažnyčios. 
Parapija turi pusę bloko 
nuosavybės. Bus da vietos 
dėl mokyklos pastatymo.

Kad klebonijai įtaisyti 
reikalingų rakandų, dyvo- 
nų ir visų reikalingų daly
kų klebonas paprašys pa- 
rapijonų ir draugų, kad 
jam padarytų “showers” 
taip, kaip jaunavedžiams 

' yra daroma. Kleb. tikisi 
labai daug gražių daiktų 
gauti. Bus paskirti vaka-

. Jis yra 
priežastimi naujo bažny
čiai stogo, pagražinimo 
vidurio bažnyčios ir dabar 
statomos klebonijos.

Klebonija bus užbaigta 
lapkričio mėnesyje. Mūsų 
vyskupas Edmund Heelan 
žada duoti dėl klebonijos 
$1,000 auką. Kada kleboni
ja bus užbaigta bus su
ruošta visai parapijai di
delis balius bažnyčios sve
tainėje.

SUTUOKTUVES
Rugsėjo 1 d. sekmad. į- 

vyko mūsų bažnyčioje la
bai gražios jungtuvės, bū
tent, Adolfo Žibo su pane
le Erna Baltušiute. šliūbas 
buvo laike Šv. Mišių, kurių 
išklausė pilna bažnyčia 
žmonių. Klebonas pasakė 
jaunavedžiams pritaikintą 
pamokslą. Ponas Žibąs yra 
choro narys ir parapijos 
raštininkas. Panelė Baltu- 
šiutė yra taipgi choro na
rė ir turi gražų balsą. Ka
dangi svečių buvo apie 
200, tai parapijos svetainė 
buvo pasamdyta dėl vestu
vių baliaus. Linkime jau
nai porelei geriausio pasi
sekimo naujame gyveni
me.

VIEŠA PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią 

padėką giminėms, kaimy
nams ir pažįstamiems, vi
soms draugijom? ir vi
siems tiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo laido
jant mano mylimą vyrą ir 
mūsų šeimos tėvą Alek
sandrą Kriaučiūną. Ypa
tingą padėką reiškiame 
kleb. kun. P. Strakauskui 
už dvasinį patarnavimą. Į 
Taipgi dėkojame grabo- 
riui Vladui Mikšiui. Ypa
tingai dėkojame visiems 
už dvasinius bukietus — 
šv. mišias. Aukotojų sąra
šą laikau kaip svarbiausi 
dokumentą.
Ona Kriaučiūniene ir 

Šeimyna.

LAIDOTUVĖS
Rugsėjo 1 d. ligoninėje 

po operacijos mirė Ona 
Sunklodienė, 42 metų se
numo, palikdama didelia-

CIEVELAND, OHIO

FEDERACIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS
A. L. R. K. Federacijos^ Naujosios Anglijos 

kricio nepaprastas suvažiavimas įvyks rugsėjo 29 dJ^^jį įUtuviams
2 vai. po pietų, Šv. Juozapo par. svetainėje, Rogers St., Valstybinio mokyklų lie- 
Lowell, Mass. ItuviŠkumo dalyje įrodoma,

Visi šio apskričio skyriai prašomi išrinkti atstoJ^įd lietuviškos mokyklos 
vus. Bus išduotas raportas iš Federacijos Kongreso, yrą žymioje dalyje tik ta

riamai lietuviškos, nes jo
se dėsto mokytojai, kurių 
daugumas nemoka paten
kinamai lietuvių kalbos, 
kad lietuvių kalbos moko
ma vyriausiai I ir II sky
riuose, kad

lietuvių kalbos pamokos 
traktuojamos nepalan- 

i kial ii* dažnai vedamos 
netinkamai.

Pabrėžta, kad lietuviškų 
mokyklų yra per mažai, 
ries, imant gyventojų ir 
vaikų sąrašų duomenis, 
mokyklinio amžiaus vai
kų tūrėtų būti bent 13,000, 
p mokyklų tikrai lietuviš
kų yrį vos 14 ir, be to, jos 

I visos pirmojo laipsnio, va-

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

DIENOTVARKE

kur dabar uždarytas 12 
lietuviškų pradžios moky
klų, kun. Čibiras atsakė:
— Eina gandų, kad dau

gumoje tų vietų būsian
čios privatinės mokyklos. 
Kai kur, kaip šit Pažemiš- 
kyje, greta privatiškos 
mokyklos jau. ankščiau 
buvo valdiška, kitur buvo 
netolimoje kaimynystėje, 
tai, matyt, vaikai bus pri- 
skirti prie artimiausios 
mokyklos. Vėl Kalviškyje, 
turimomis žiniomis, įsteig
ta lenkų draugijos “Ma- 
cierz Szkolna” privatinė 
mokykla.

Turiu įspūdžio, kad kai 
kurios vietos šiemet dar 
neturės arti jokios mo

kyklos.
O kaip reaguoja tėvai 

tose vietose kur uždarytos 
mokyklos? Kun. Čibiras 
atsakė:
— Tėvai nerimsta. Vieni 

jų įteikė deklaracijas,; 
kad mokys vaikus na- 
mie, kiti kreipėsi į mi
nisteriją, kad leistų 
jiems “Ryto” mokylaą 
turėti, kiti šaukiasi/ į 
“Rytą”, kad gintų lieju- 
viską mokyklą. Apskri
tai, visi pasiryžę daryti 
ką tik gali, kad patik
rintų savo vaikams lie

tuvišką auklėjimą.

įdomios iškasenas
VILNIUJE

1. Suvažiavimo atidarymas malda.
2. Atstovų registracija ir mandatų priėmimas.
3. 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: I tik ^"skvriu““'
Dvasios Vadas Kun. P. Strakauskas Gite memorialo m su-
Pirmininkas Vladas Paulauskas formUltioti reikalavimai
Raštininkas B. Jakutis. I lietuviškų privatinių ir lie-

tuvišky valstybinių moky
klų atžvilgiu. Reikalauja
ma leisti statyti lietuviš
kas privatines mokyklas 

mokyklų švietimo draugi-1 visur, kur yra lietuvių, 
(jos begalėjo atidaryti, o nors ten ir veiktų yalsty- 
1 senosios pamažu buvo už- binė mokykla; leisti steig-

yra tam tin- 
valdžios* organai visuomet I karnos sąlygos, butų erd- 
atrasdavo gana tokio ar vumo reikalavimus sude- 
kitokio formalio pagrindo. H"x: -■ 1 :~
Vietoje uždaromų privati
nių lietuviškų mokyklų 
buvo steigiamos valstybi-

joms arba stigo lietuviš
ko mokymo ir auklėji
mo, arba lietuviškieji 
dalykai ir lietuviškas! 
auklėjimas buvo taip 
traktuojami, jog neten
kino ir mažiausių mūsų 
tautos jteį?įų- ir jreikala-j 

vinilų.
Tai buvo juntama iš spau
dos balsų ir dar labiau iš. . _ -
tėvų ir veikėjų nusiskun-P:aįiP2br.ez^a» 
dimų. Laikinasis Vilniaus lietuvių švietimo drau- 
lietuvių komitetas, imda- 8!^® ^?k jren-
mas visa tai domėn, nuta- gimė, tiek mokslo prog- 
rė esamąją padėtį prista- raiboje, tiek moks 1 o 
tyti ponui švietimo minis- pnemonese ir dėstyme 
teriui, o per jį visai Len- "era nusikaltusios vals- 
kijos vyriausybei ir visuo- tybimam lojalumui. Tą 
menei, tikėdamasis, kad geriausiai įrodo faktas,
objektyvus ir pilnesnis kad hgsiol ne vienas be
daly ko nušvietimas galės privatinių mo-

,pašalinti kai kuriuos nešu- 
sipratimus bei nežinoji-
mus ir leis teisingiau įver- ^as S1?? rusies nusi- 
tinti mūsų reikalus. Lr. . kaitimų. _ t 

Kovo 15 d. memorialas yisa, mus^ kaKybe, sa->
hmm ii oi Ir f n a avriofimo kOHlH 11161110^3^16, • KHCl

Okupuotoje Lietuvoje
DIDELIS ŪKININKŲ 

SKURDAS
Šiais metais ekonominė daromos. Uždarymo spren U 7 skyrių lietuviškas m 
-iže Vilniaus krašto ūki- dimas pagrįsti švietimo IkykląS, kur yra tam t ikrize Vilniaus krašto ūki

ninkus taip smarkiai pris
lėgė, kad sunku jau ir be- 
išsiversti. Nežiūrint į tai, 
kad ši Ivaskra labai daug 
kur sugadino derlių, išmir
kė bulves, supūdė šieną, nės~bet

Vilniaus- spauda prine
ša apie kasinėjimus Trakų 
pilies griuvėsiuose. Nese
niai šioje pilyje bekasinė
jant, užtikta dalis nežino
mų ligi šiol vartų bei ke
liamojo tilto likučiai. Tuo 
tiltu pilis arčiausiai susi
siekdavusi su dabartine 
Karaimų gatve. Vartų ir 
tilto likučiai labai gerai 
išsilaikę, kad galima bū
sią juqs.restauruoji ir grąi 
žinti tą išvaizda, kokią tu
rėjo senovėje. Lydoje be
kasinėjant rasti senovės 
rūmų pamatai.

rinti su krašto galimumais 
ir valstybės mokykloms 
taikomomis norm o m i s, 
mokytojų moralybės pa
reiškimus padaryti pri
klausomus nuo teismo 
sprendimo ir lietuviškų 
mokyklų vizitatorių pa
skirti lietuvį, rimtą ir ne
šališką žiribgų.

Kadangi švietimo val
džios organai savo palan
kumą lietuviškai privati
nei mokyklai kai kada re
mia tariamu mūsų neloja
lumu ir retorsijų reikalu,

neužderėjo rugiai, — vis 
dėlto kainos už žemės ūkio 

dėjo iškihmngomis pamal-Į gaminius yra pasakiškai 
domis 11 vai. ryte. Daly-įvažos. Rugių ir kviečių 
vau ja šimtai j
Bažnyčios Vadų ir minios tesnis nei pernai, bet kai- 
maldininkų. Kongresas nos už juos vietoj pakilti 
baigsis ketvirtadienį, rug-—nukrito^ ^Paskutiniuoju 
sėjo 26 dieną, iškilminga metu už rugių pūdą moka- 
procesija ir Šv. Tėvo lai-jma iki vieno zloto (apie 
minimu. litas ir 10 et.). Tiek pat y-

_______  ra mokama ir už avižas.
Rugsėjo 29 dieną, šv. Kviečiai šiek tiek branges- 

Jurgio lietuvių parapijoj ni, nes už pūdą mokama 
įvyks LRKSA. 142 kp. va- iki dviejų zlotų. Ūkininkai 
karas, 7 vai. vakare. Bus neturi beveik jokių kitų 
suvaidinta juokinga kome- pajamų, o prie tokių kai- 
dija “Amerikos dovanos I nu, iš javų nieko negalima 
Lietuvoje”. surinkti. Pieniški dalykai

Rengėjai kviečia visus labai P^8 ir nėra kuvr 
gausiai ateiti. Po vaidini- parduoti, nes visame kras- 
mo bus ir šokiai ir korta- pe Vfa tik labai nedaug 
vimas. Laimėjusieji gaus pieninių. Uz pieno litrą 
dovanas. Koresp. mokama 3 4 skatikai.

---- Beveik kiekvieną dieną 
NAUJOS ANGLIJOS VY-kaimus lank0 ivairiiim°- HHUJUD Mnuujua I_l kes£jų rinkėjai rekvizito- 
ČIAMS IR VISUOMENEI!__ ketus ūkininkų mokesčius 

Šiuomi pranešama, kad pasiima ir parduoda iš 
N. A. L. Vyčių pusmetinis varžytinių paskutinį ūki- 
suvažiavimas perkeliamas ninku inventorių: pagal- 
nuo rugsėjo 29-tos į spalių ] vės, antklodes ir kita. 
13-tą dieną iš priežasties 
bažnyčios šventinimo, šv. 
Kazimiero parapijoj. Pro- 
vidence, R. I.

mųjų delegatų norės daly■(LIETUVOJE BELIKO TIK 3j 
vauti tame nepaprastame _____
įvykyje Providence, tai yjSA LIETUVIŲ KAL- 
permaina yra būtinai rei- [tYBE, KAD AUKLĖJA 
kalinga. [SAVO VAIKUS LIETU-

Kviečiame visas kuopas VIŠKOJE DVASIOJE 
kuoskaitlingiausiai daly- ----------
vauti pusmetiniame seime Vilniaus Rytojaus ben- 
su naujomis jėgomis ir dradarbis kalbėjosi su Vil- 
mintimis. niaus “Ryto” pirmininku

Taipgi kviečiame visus kun. Čibiru apie lietuviš- 
dvasiškius, profesijonahis kų mokyklų būklę Oku- 
ir tų kolonijų jaunimą, Kun.
kur negyvuoja Vyčiai ar
ba apsnūdę atvykti ir pri
sidėti prie to gražaus ka
talikiško ir lietuviško dar
bo!

Nepamirškite di e n o s 
Spalių 13, 1935. Vieta — i 
Šv. Pranciškaus parapijo
je, Lawrėnce, Mass. Prasi
dės 1:30 vai. po pietų. 

Vincas KereiŠis, 
Pirmininkas.

Septintasis Eucharisti
nis Kongresas jau prasi

Katalikų derlius šiemet buvo pras
iu mininss tesnis nei nemai. bet kai-l

VILNIAUS LIETUVIŲ 
MEMORANDUMAS DEL 

MOKYKLŲ

kad klebonija me nuliūdime savo vyrą

gcLULi. -Dilo jj cL o rk 11 vi vdncr į . /
rėliai klebonijoje vyrams,! ,S1 Jiems- 
moterims, mergaitėms ir i 
vaikinams. Po tam bus ki
ti vakarėliai svetimtau-

Antaną ir 5 vaikus, kurių 
du dar maži. Gražios lai
dotuvės su trejomis Šv. 
Mišiomis įvyko rugsėjo 6 
d., kurių vienas klebonas 
laikė, o kitas dvejas sve
timtaučiai kunigai. Laido
tuvės neįvyko greit dėlto, 
kad laukė sūnaus iš ka
riuomenės.

Rugsėjo 5 d. mirė na
muose Motiejus Bujokas, 
palikdamas nuli ū d i m e 
žmoną Veroniką ir du sū
nų. Jo gražios laidotuvės 
su trejomis šv. Mišiomis į- 
vyko rugsėjo 9 d. Motiejus 
buvo 52 metų amžiaus.

A. A. Ona Sunklodienė ir 
Motiejus Bujokas buvo ge
ri katalikai, priklausė prie 
parapijos ir gausiai jai 
aukavo. Parapija gailisi 
netekusiųjų. Amžiną atsil-

Koresp.

Vilnius. — “Dziennik 
Wilenski” praneša, kad lie
tuvių mokyklų organizaci
jos įteikė mokyklų yado-

1

LOWEIL, MASS

Iš 90 LIETUVIŠKŲ MO 
KYKty OKUPUOTOJE

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

. Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti gerą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudo® išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP- 

? ŠOK”. Joje tilpsta 160 į- 
Vaįrių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $1.00. 
Užsakymus siųskite:

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

Rugsėjo 7 dieną iškil
mingai palaidotas žymus 
Šv. Juozapo parapijos na
rys, Darbininko senas 
skaitytojas, Aleksandras 
Kriaučiūnas. . Jis priklau
sė prie katalikiškų drau
gijų ir jose veikė. Velionis 
paliko dideliame nuliūdi
me savo žmoną Oną, sū
nus Aleksandrą ir Joną ir 
dukteris: Marijoną ir Zo- 
flją-

Kadangi a. a. Aleksan
dras priklausė prie šv. 
Vardo draugijos, o jo visa 
šeimynėlė priklauso prie

Čibiro paaiškinimai rodo, 
kad

, lietuvių švietimas Vil
niuje yra visiškai su 

griautas.
Štai ką, atsakinėdamas 

į V. R. korespondento 
klausimus, papasak o j o 
kun. Čibiras.

i — Pradedant 1927 m. lie
tuvių liaudies švietimo pa-, butų reikalavimai nėra pa
dėtis ėmė darytis vis sun-Į grįsti nei šalies įstaty- 

lkesnė: naujų pradedamųjų linais, nei valstybinių mo-

kyklų darbuotojas ugrai vybei memorandumą dėl 
teisino organų nubaus- lietuviškų mokyklų Šven- 
* ........ * [čionių, Vilniaus — Trakų

| ir Braslavos apskrityse a- 
’tidarymo. Lietuvių memo- 

buvo įteiktas š^etimo*mi" I komū memoriale, kad! randume nurodoma, kad 
nisteriiai * ministeriios at« i auklėjame savo valkuose i paskutiniais metais padi** stovas 3pažSėjci memoria- lietuviškumą Retorsijų Į dėjo keturiais šimtais mo
lą ištirti, užtikrino, kad vartojimą dėl tų ar kitų...........
vyriausybė nenorinti lietu- Lietuvos valstybes pare- 
vių nutautinti, tik norinti dymų, liečiančių Lietuvos 
turėti jų lojalumą valsty
bei, kad negalinti leisti 
lietuviams kitų tautų vai
kus lietuvinti ir siūlė vi
sais reikalais tartis vieto
je su Vilniaus kuratorija.

Ligi šiol Laikinasis ko
mitetas jokio atsakymo 
iš švietimo ministerijos 
į savo memorialą nega

vo.
Memorialas, be įžangos, 

turi dvi dalis — vienoje 
aptariama lietuviškos pri
vatinės mokyklos padėtis, 
kitoje — valstybinių mq- 
kykių lietuviškumas. Me
moriale 

nušviesti lietuviškos pri
vatinės mokyklos var
gai bei keblumai, kilę 
dėl nepalankaus taiky
mo jai įstatymų.

Minima pilietybės, cenzo, 
politinės moralybes reika
lavimai, metinių koncesi
jų sistema, b. mokytojų 
netvirtinimas dėl pedago
ginių sumetimų ir tt, 

Ypatingai atkreiptas dė
mesys į butų klausimą: 
čia įrodoma, kad erdvių

kyklinio amžiaus lietuvių 
vaikų skaičius, o lietuviš
kų mokyklų skaičius per 
tą patį laiką sumažėjo aš- 

Vihdaus’krimto lietuviai j tu°nio,m!s' Atsižvelgdamis 
yra savo krašto piliečiai,! 1 tai, lietuvių orgamzaci- 
o ne kitos valstybės I j°s Prašo leisti atidaryti

daugiau lietuviškų mokyk
lų.

lenkus, memorialas laiko 
netinkamu, nes

o ne kitos valstybės 
įkaitai.

— O kaip yra su 12 pra
džios mokyklų, kurias Vil
niaus kuratorija uždarė 
1934 — 1935 mokslo me
tais? —- paklausė Vilniaus 
Rytojaus bendradarbis.

i — Tikrumoje kuratorija 
■ šiemet uždarė ne 12, o 14 
mokyklų; dvi (Krukliai, 
Kalviškės* buvo uždarytos 
iŠ rudens. “Ryto” valdyba 
paprastai kuratorijos nu
tarimus skundė švietimo 
inihisterijai. Ligi šiol iš 

[ministerijos nėra atsaky
mo deĮL 8 mokyklų. Gauti 
atsakymai kurato rijos 
[sprendimus patvirtino.

— Tokiu būdu, kiek 1935 
— 1936 mokslo metais Vil
niaus “Rytas” turės pra
džios mokyklų? —• vėl pa
klausė laikraštininkas.

— Vilniaus “Rytas” da
bar turi tris mokyklas 

I—Dainavoje, Lynežeryje 
Ir Nąniškyje. 1926-1927 

turėjo per 90.
’ Laikraštininko paklaus-

NUBAUDE VILNIAUS 
RYTOJAUS REDAKTO

RIŲ

Vilniaus miesto teismas 
rugpjūčio 30 d. sprendė 
Vilniaus Rytojaus atsako
mojo redaktoriaus Juliaus 
Naviko bylą, kurioje jis 
buvo kaltinamas už įdėtą
jį š. m. Vilniaus Rytojaus 
10-tame numeryje Laikin. 
Vilniaus Liet, komiteto at
sišaukimą “Savajai višūo- 
menei”. Teismas Naviką 
nubaudė vieną mėnesį ka
lėjimo ir 300 zlotų pabau
dos. Navikas bylą perdavė 
aukštesnei instancijai.

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, kis iŠ- * 
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybą nuodė
mių. Šv. jofctdm



PKRBIKINKSSAntradieniu, Rugsėjo 24 it, 1^35

“Darbininko” Naudai Vakaras
Graži Drama Judamuose Paveiksluose

Bažnyčia Katakumbose
, Šv. Agnietei nukerta 

galvą. (Fabijola)
Rengia LDS Centras padedant kuopoms

VAKARAI ĮVYKSTA ŠIOSE VIETOSE:

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

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

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

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

u' ĮŽANGA 25c., VAIKAMS 10c.

Šv. Sebastijonas susau 
domas vilyčiomis.

VW^|»g! 3

į

ŠTAI KĄ RAŠO APIE ŠIUOS PAVEIKSLUS GERB. M1SIJONIERIUS 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 žavėJaučius reginius atvaizduojančius senovės 
krikščionių kančių ir kovų už tikėjimą! Čia matai tikrus dvasios milžinus!”

“žiūrint j 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”.

Žinios Iš Lietuvos
HITLERIS NERVUOJASI

DEL KLAIPĖDOS
* RINKIMŲ

o o

Niirnberg, Vokietija, — 
Rūgs. 14, — Matyt, kad 
Hitleris nervuojasi dėl į- 
vyksiančių rugp. 29 d. 
Klaipėdoj rinkimų, kad net 
savo sudarytoje 5 punktų 
programoje, kuri bus pa
tiekta nazių partijos šuva- 
žiavimui ir sušauktam 
Rėichstk

tybė yra vienas ir tas pat 
nedalomas organiz m a s; 
pavesti nazių partijai ab
soliučią teisę, kad jų įsa
kymams nusilenktų katali-

Jis vedė 8 dienų rekolekci
jas broliams ir tiek pat 
dienų rekolekcijas kuni
gams.

KIEK LIETUVOJE YRA 
GYVULIŲ

kai ir protestonai. Taip I Birželio 30 d. Lietuvoje 
pat skelbiama, kad Vokie- buV0 arklių 579.390 (pern. 
tija visiškai išsitraukia is 579 W) lvij 1311i850 
Tautų Sąjungos ir visiškai! -
pasiliuosuo  ja save nuo 
Versalės sutarties.

arba Lenkijos — Vokieti
jos santarvė siekia daug 
giliau, kaip kad yra mano
ma, arba Vokietija jaučia
si pakankamai stipri, kad 
drįstų rizikuoti nutraukti 
santarvę su Lenkija ir 
pradėti Versalio sutarties 
teritorijalinių klauzu 1 i ų 
revizija Rytų Europoj.

412.504 lt., bet turto par- vaš prieš juos. Nesenai iš- savo geriausių ir įdomiau- 
duota už 274.175 lt.; nekil-1 ėjusi iš spaudos didelė šių knygų sąrašam Knyga 
nojamojo turto varžyty-i knyga “Sparnuoti Lietu- priruošta ir išleista dari
nių buvo 706 sumoje 4.235.1 viai Darius ir Girėnas”,kai. Ji puoš Jietuviškus 
288 lt., bet turto parduota' padeda mums visiems pa- knygynus ir aiškiai bylos
už 3.194.060 lt. Viso var- žinti 
žytinių buvo. 2.094 sumoje 
5.647.735 lt.

(1,315,340), jų tarpe mel
žiamų karvių 819,740 
(819,740 (819,040), avių 

JAUNOS KOMUNISTĖS Mali
Reichstagui antrame pun- ■ 
ktė ' sak‘6ftfk!Ufc Mkalatiti 
AngliM Prancūzijos Ita- - Rugp. 28 d.
Inos ir Japonijos aktyviai'- .dalyvauti Klaipėdos kraš-te.ls“e b™>.16 
to rinkimuose, rugp. 29 d..! komunistes Chajos Aski- 
kad užtikrinus vokiečių uazytės byla. Ji buvo kal- 
kandidatams į Klaipėdos tįnama, kad balandžio 28 
Seimelį teisingą elgesį iš dieną vakare Vilijampolė- 
Lietuvos pusės.

Čia Hitleris matyt nu-

Anglijos!. Prancūzijos, Ita-
BYLA lių l,257;900 (1,288,440) 

vištų ^,841,S$jtžąsų *£,005. 
960.

NUBAUDIMAI

Kauno komendantas 
darbininkų kįršinimą 
mėn.

PRAGYVENIMO MINI
MUMAS LIETUVOJE

tuos nepaprastos1 
dvasios vyrus, jų gyveni
mą ir padeda geriau su
prasti jų žygio reikšmę. 
Tai visa nušviečia daugy
bė dokumentų, laiškų, iš
rašai iš kitų tautų spau-

už
Statistikos duomenimis J dos ? auT^ a8menlĮ nuo' 

pragyvenimo išlaidos vi- mones- KnVgo# automs

je su kitu vyriškiu, kuris 
pabėgo, iškabinus komu- 

jauČia, kad lietuviai gali Distų vėliavą su parašir; 
pravesti daugiau lietuvių “Jaunuoli, į bendrą frontą 
į seimelį nei vokiečių, to-j už Sovietų Lietuvą. L.KJ, 
dėl naziai ir nervuojasi, S.” Aškinazytę pasivijo ir 
kad net Klaipėdos signato- 
rų pagalbos šaukiasi.

Toje pat programoje nu
statoma, kad nazių svas
tika patampa Vokietijos 
tautine vėliava vietoje lig
šiolinės.

sulaikė šaulys Gerčas. Ve
dant vienas nepažįstamas 
vyriškis norėjo ją atimti. 
Antrojo dalyvio pavardė 
per tardymą nepaaiškėjo.

Kariuomenės teismas C, 
 Aškinazytę pripažino kal- 

DAR AUKOJA F. VAIT- ;ta, bet kaiP nepilnametei 
paskyrė ne kalėjimo baus
mę, bet perduoti į discipli
narinę auklėjimo įstaigą.

KUI SUTIKTI

KAUNAS. — Papildyda
mas savo ankstyvesnį pra
nešimą Komitetas F. Vait
kui sutikti skelbia sekantį į 
sąrašą organizacijų bei as
menų, kurių aukos įplau
kė į Kooperacijos Banką 
arba į Lietuvos Aero Klu
bo, kasą: Leckavos šaulių 
ugniagesių komanda 15 lt., 
Klaipėdos pašto buhalt. 
skyr. 61 lt., 15c., Klaipė
dos Teismas 38 lt. 50 et., 
Ukmergės apskr. komen
dantūra 8 lt. 70 et.
šiol vartojamos juodos, 
baltos ir raudonos vėlia
vos; taip pat, kad nazių 
partija ir Vokietijos vals-

PERMAINOS MARIJO
NŲ KONGREGACIJOS 

VADOVYBĖJ

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
UŽGROBTI KLAIPĖDĄ

Svarbu, Kaip Tuo Atžvil
giu Laikysis Lenkija

Londonas. — “Manches- 
ter Guardian” diplomati
nis korespondentas prane
ša iš tikrų šaltinių patyręs 
kad

Be r 1 y n e svarstomas 
klausimas dar kitais me
tais pradėti akciją Klai
pėdos kraštui nuo Lietu
vos atplėšti.

Korespondento manymu, 
daug kas pareis nuo to, 
kaip toliau rutuliuosis Ita
lijos — Abisinijos konflik
tas ir Prancūzijos vidaus 
krizis. Toji Berlyno akcija 
vyktų tuo būdu, kad Klai
pėdos krašto vokietinin
kai, reicho padedami, pa
imtų valdžią į savo rankas 
ir lįetuyius išvytų.

“Vokiečių sumanymai 
i nueitų niekais tik tada,

sekančioms mūsų kartoms 
ayie tikruosius tautos sū
nus, drąsuolius — Darių 
ir Girėną. Knygos auto
rius ir leidėjas užsitar
nauja aukštos pagarbos ir 
vispusiško kredito”.

Lietuvos konsulas Clų- 
cagoje A. Kalvaitis taip 
pat pareiškė nusiStebėji- * 
mą dėl medžiagos gausu
mo .ir leidinio gražumo.. .

Susipažinus su žymių 
mūsų diplomatų ir konsulų 
nuomonėmis, labai pravar-

_ ■ pragyvenimo isiaiaos vi- , _ . . ° ,
u /i- a duvasario mėnesiais buvo ilabai 1^e£^į?ar®,1 neno' 

arešto mubaude S. (litais)Alytus rej0 kalbetl tiktai savo
Kremeryt^-- Marijampolės BOrSBft' Kaurias^^du.-bet savo išvadas ii- 
komendantas ginklų:^ Kgdainiai 553 Kjai. j susektus faktus paiyam- 
laikymą nubaudė ukinin-l ėda 75 7 53i3Jno autoritetingais doku-
kus Cepulioni; Kruvell<Mariiamnolė 59 6 Mažei-raentais ir kltl2 asmenų 
Ramanauską ir Petraitį .. . įg Pasėliai 75 7 ' Pareiškimais. Tas ypatin- tu visiems susipratusieųis 
po 50 lt. arba 5'par. Įnešto i Panev-1 ’ 553 Raseiniai! gai Padi(^ina knygos ver- lietuviams sekti geru pa- 
ir Vainikonį 25 lt. arba 4 59 4 ? Lazdi Itę.
nar. arešto. «. I ,par. arešto.

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
JAU PASIRUOŠĘ SEI
MELIO RINKIMAMS

jai (Seinų ap.) 56,0, Ša
kiai 53,9, Šiauliai 62,0, Ši
lutė 74,5, Tauragė 61,2, 
Telšiai 55,5, Ukmergė 57,4, 
Utena 59,3, Vilkaviškis 
64,8 ir Zarasai 51,6. ’

vyzdžiu: perskaičius Šią 
T . . v . . .. i knygą — albumą, padėtiLietuvos uzsiemųreika-L ^^ sav0 ^erfausių 

ų ministeris S. Lozoraitis į“ ‘kad šafiniai ne* 
labai aukštai jvertino _sią Lietuvos
Igiygą W labai susidomėjo į £ veikėjai 
ja. Ministens teikėsi tai I““ J<t._ ivxiniO1.CnO z?“, .. niekam neskolinti knygų 

. Tad; pažymėti savo laiške lei- , jaik ti jas savo k nyX 
Klaipėdos kr. Seimelio1 pigiausias pragyvenimas dejams ir autoriui. n-Jy kad ir kiti įsigytų 

Įose, Lietuvos pasiuntinys gen}’ knygl} Tai grtž^ 
2dos Jungtinėse Am. Valstybė- paprotyS. o paskolintoji 

se pulk. P. Žadeikis pareis- knyga apie Darių ir Girė-

rinkim£i paskirti rugsėjo 
mėn. 29 dieną. Vyr. rinki
mų komiai jon paskirti: 
pirm. 5— Vikt. Gailius, na
riai — Tolišius, Pannars, 
Davils ir E. Galvanauskas. 
Taip lietuviškosios gru
pės, taip vokietininkai 
šiuo laiku , jau susidarė 
kandidatų sąrašus.

yra Alytuje ir Zarasuose, 
o brangiausias Klaipėdos 
krašto miestuose. O paskolintoji

V

MERGAITĖS KOVA 
BERNU

SU

WILLIAM J. GHISHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS1

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Teloph’one:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: Pi. 6286

Marijampolė, Lietuva — 
Buvusį paskutiniu laiku 
Lietuvos Marijonų Kon-! jeigu įsikištų Lenkija; 
gregacijos Provincij o i ą1 gi jeigu ši laikysis nuoša- 
kun. V. Gergelį dabar jaukiai, aišku, kad -vokiečiai 
pakeičia parvykęs iš An- nepaisys Klaipėdos Statu- 
glįjos Londono lietuvių 'to ir Tautų Sąjungos San- 
klebonas kun. A. Petraus- | doros”, /ašo laikraštis, 
kas. Jis paskutiniu laiku, “Bet jeigu Lenkija leis 
buvo ten pakeitęs kun. VI. Vokietijai atsiimti Klaipė- 
Mažoną, šiam išvykus dą, rašo taliąu laikraštis, 
Harbino misijom Dabar gi tada Dancigo (ir gero 

priedo — koridoriaus) grį
žimas prie Vokietijos te
būtų tik laiko klausimas. 
Todėl

sunku tikėti, kad Lenki
ja stovėtų nuašaliai.

Bęt jeigu ji to nedarys, jai 
teks išsiskirti su Vokieti
ja.”

Baigdamas, “MLG.” di
plomatinis koresponden-

į Londoną vyks kun. dr. 
K. A. Matulaitis, ligi šiol 

i vadovavęs cehtraliniam 
Lietuvos Marijonų Kon- 
gregaci jos Namui Mari
jampolėje.

Naujasis provincijolas 
kun. A. Petrauskas dabar 
gyvena Marijampolėj, šio
mis dienomis ten gyvena 
ir Marijonų Kongregacijos

Pajeslys, Kėdainių ap.— 
šmotiškių kaime pas vie

ną ūkininką tarnavo mer
gaitė ir bernas. Rugpiūčio 
29 d. tas bernas su mer
gaite išvažiavo į lauką žir
nių parvežti. Laukuose to
li nuo žmonių, jis užpuolė 
mergaitę ir nogėjo ją išža
ginti. Dora mergaitė nepa
sidavė. Bernas, norėdamas 
ją nugalėti, išsuko jai ko
ją. Bet tuo tarpu atbėgo 
šuo ir įkando jam į koją. 
Vos tada jis paleido mer
gaitę ir pats išbėgo į savo 
tėviškę.

kia: “Darbas atliktas rū
pestingai ir todėl ši knyga 
yra vienas iš paminklų ne
užmirštamiems kilnios 

i dvasios drąsuoliams”.
Mums visada rūpi ir įdo-I. Š‘os. paf u?!inybė® se* 

mu žinoti, ką žymūs Lietu-1 gorius dr. M. Bagdonas 
vos valstybės vyrai ir di-i 81t,alP at8lk?Pe aP'?.si ’e!' 
plomatai mano ar sako Į-ikaIą: ‘L8 tlkr™l 81u? lel’ 
vairias klausimais, r 
vienas : . w-™ox».iriaus ir bireno atminus,kelia tam tikrų rūpesčių s- - —
ar įspūdžių. Kai prieš 2 
metus du drąsūs amerikie- ( 
čiai Darius ir Girėnas su' 
savo ] 
laukė kiek geresnio oro, 
visi lietuviai labai susirū
pino ir vienas su kitu šne-

Kį SAKO LIETUVOS 
DIPLOMATAI

• (kalą: “Iš tikrųjų, šiuo lei- 
-, 1 diniu labai turiningai yra

svarbesnis įvykis' Paminėta a.a. didvyrių Da- 
- ■■ inaus ir Girėno atmintis.

Šios knygos paruošimas ir 
I išleidimas, neabejotinai, y- 
|ra p. K. Stulpinienės ir 

imu™ pradantėje kaP‘ J?r&°s Pažymėtinas
nuopelnas”.

Lietuvos pasiuntinys
Anglijoje B. K. Balutis pa-

generolas kun. A. Cikoto. tas įŽĮūri du galimumus

KIĘK PER I PUSMETĮ 
BUVO VARŽYTINIŲ

Kaunas — Už nesumokė
tas skolas sausio — birže
lio mėn. įvyko 1.388 kilti, 
t. vayšytynės sumoje į.-

ną, tikrai, negreit sugrįš 
savininkui.

Skaitytojau, ir pats taip 
aukštai įvertinsi ir bran
ginsi-šią knygą, kai įsigy
si ją ir perskaitysi;

Siųsk užsakymus: 
“Darbininkas”,

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

T

sutaisyta ir puikiai išleis
ta. Jos išleidmas yra labai 
geras dalykas ir kaip lei
dėjams, taip autoriui rei
kia už tai didelis ačiū pa
sakyti. Tai yra itin gražus, 
naudingas ir patvarus pa
minklas didžiam ir nepa
mirštamam Žygiui pami
nėti”.

Laikinai einantis Lietu
vos generalinio konsulo 
pareigas New Yorke P. 

ą*w*4*vjv*** jų Dsužvardiš pažymi: “Kny- 
praeities ir kilnių darbų, jgą Sparnuoti Lietuviai Da- 
Bet visi lenkėm savo gaL riUŠ ’ir Girėnas įtraukiau

perskris vandenyną ir pa
sieks Lietuvą? 1933 me
tais liepos menuo laikė su
kaustęs visos lietuvių tau
tos dvasią: pirmąją mene
sio pusę mums nerimą kė
lė didis lūkesys, o antrąją 
pusę išgyvenom sunkią 
tragediją ir pradėjom di
džiuotis tų dviejų vyrų he
rojiškumu.

Tų drąsuolių arčiau ne
pažinom. nežinojom jų

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. šią knygutę yrį. 
parašęs A. Jakštas. JOS 
kaina 10c. Su prišiuntbųti 
15c. Užsakymus' siųskitę: 
“Darbininkas”, 36Q M-. 
Broadway, So. Boston,, 
Mass.

TIK UŽ ĮO ŲENTy į
“Darbininkas” yra gay<ęk 

iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo 
draugui įdomią atvirute, 
tai įsigyk jų. Prisįųsk 
“Darbininkui^ į kon^ėBi 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 ąt- 
tvirucių. 41 1 ' ‘ į

i
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Rytinių Valstybių Žinios
V THOMPSON, CONN WATERBURY, CONN

MARIANAPOLIO 
KOLEGIJOS ŽINIOS

IŠVAŽIAVO MOKYTIS

Garsaus Oakville lietu
vių garadžniko ir biznie- 
rio, Sylvestro Zdanio sū
nus išvažiavo į Mt. St. 
Mary’s, Emmitsburg, Ma

vo Little Snack Valgyklą 
netoli Fifth Avenue, regis, 
West 56th gatvės. Linki
me jiemdviem pasekminga 
aiznio.

betho Lietuvių parapijos
Chnrn varia on iSvmian-

1 Mokyklos Atidarymas
Rugsėjo 5-tą dieną pra

dėjome mokslo metą Šv. 
mišiomis, kurias atlaikė v -------------
gerbiamas direktorius, ku-!ryland mokytis medicinos.

LIETUVIŲ “HOLY 
NAME DRUM CORPS” 

GAVO TAURĘ

pigas Dr. J. Navickas ir 
jam asistavo kunigai šve
das ir Pauliukonis. Atitin
kamą pamokslą pasakė 
kun. Kazimieras Urbona
vičius.

• Po pietų išdalyta knygos 
ir ant Rytojaus sunkus 
mokslo metas prasidėjo. 
Šia proga noriu priminti 
mūsų šių metų naujus mo
kytojus būtent: Prof. Dr. 
Rymavičius iš New Ha- 
Ven, Conn., kuris dėsto 
graikų kalbas; Prof. Jero
nimas Reskevičius iš 
Penn., kuris dėsto praty
bos mokslus, ir apart to 
tvarko footbolo ratelį.

Plenumo Susirinkimas
Šeštadieny, rugsėjo 7 d., 

įvyko pirmasis plenumo 
susirinkimas, kurį atidarė 
praeitų metų vice-pirm. 
Stasys Grafąs. Priimta 
nauji nariai ir aptarta į- 
vairūs klausimai. Šių me
tų valdyba: pirm. Stasys 
Grafas, vice-pirm. Jonas 
Šakočius, rašt. Pranas 
Skeivis.

Linkime jaunam Zdaniui 
geriausių pasekmių. Tai 
rimtas vaikinas ir gabus 
moksluose. Jisai ilgą laiką 
darbavosi su studentais ir 
studentų kuopa jam linki 
visad gera.

Jo tėvai vis atvažiuoja 
mūsų parapijon, turi pui
kų biznį ir pernai pasista
tė karališką naują moder
nišką garadžių. Biznis jam 
sekasi ir gauna jisai kos- 
tumerių netik nuo lietu
vių, bet ir nuo svetimtau
čių. Jie puikūs patrijotai 
lietuviai ir gražiai pavyz
dingai gyvena. Smagu ir 
malonu matyti, kad kai 
kurie mūsų lietuviai žy
miai yra prasimušę bizny
je ir, kad siunčia savo vai
kus į aukštus mokslus ir 
tai į katalikiškas mokyk
las. Tai gražus susiprati
mas ir jiems užtai garbė.

Jaunasis Zdanis yra ne
menkas basketballininkas 
ir muzikos mėgėjas.

Mūsų vaikučiai Holy Na
me (St. Joseph’s) Fife and 
Drum Corps gavo puikią 
didelę sidabrinę taurę nuo 
New Britain’o lietuvių už 
tai, kad jie taip gražiai 
pasirodė New Britaine su 
ietuviais, kuomet buvo 

Conn. Valstybės 300 metų 
apvaikščiojimas tame mie
ste. Ta taurė ir taurė ku
rią išlaimėjo golfininkas 
Kazys Jurkonis randasi 
buvusio šerifo Jenušaičio 
krautuvės lange. Kas nori
te pamatyti, tai nueikite 
pas šerifą ir pasižiūrėkite 
patys. Žinau, kad ponas 
Jenušaitis “nekikys”, bet 
dar kviestų visus lietuvius 
ateiti ir pamatyti. Bet ne
mėginkite jų pirkti, nes 
vargiai beparduos taures 
jųjų savininkai. Valio, vai
kučiai, St. Joseph’s Holy 
Name Fife and Drum 
Corps! Keep it up!

Choro vadą, su įžymiau- g 
siomis choro solistėmis?
Dainuoja 3 sesutės, p-lės j į 
Buniutes ir solistė p-lė Ve-'jį 
ra Pranskaitė. Visos su- U 
dainavo po 3 daineles, ku- jį 
rias puikiai atliko. Paskui 
p. J. Žilevičius pratarė ke
letą žodžių į Lindeniečius, 
o ypač į jaunimą, raginda
mas, kad stengtųsi suda
ryti vietinį Lietuvių cho
rą. Paskui Harrisoi ir 
Kearney parapijos choras 
sudainavo keletą dainelių, 
vadovaujant gerb. t>. F. 
Hodeliui. IŠis Chovas labai

įi 
U

I

i!
gražiai sudainavo, Choro,s 
dvasios vadas, kun. J. Kin- £

LINOEN, N. J.
LANKĖSI WATERBU- 

RYJE

WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

■U

LIETUVIŲ DMBININKĮI 
SĄJUNGOS SEIMAS

Waterbury’o Savings Bankoa Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Banko je. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St. i

OLIMPIADA
į Sekmadienį, rūgs. 8 d., į- 
yyko mūsų metinė Olim
piada. Beveik visa Kolegi
ja dalyvavo ir ketino pa
rodyti savo gabumus.
1 Auksinis medalis buvo 
suteiktas Juozui Stanio- 
niui už gavimą daugiausią 
punktų.

Sekantieji buvo įvairių 
sporto įvykių laimėtojai:

100 y d. dash Jurgis Jo- 
delis; Footbolo Spardimas 
(punting) — Juozas Sta
nionis; (Javeliu Throw)— 
Juozas Stanionis; Footbo
lo metimas — Jonas Šako
čius ; Sviedinio metimas — 
Juozas Kamandulis.

Pas pp. Juozus Dubaus
kus lankėsi įžymūs lietu
viai svečiai advokatas Gai
lius su žmona iš Boston ir 
pp. Kavaliauskai iš Cleve- 
land. Džiaugėsi waterbu- 
rieČių įstaigomis ir pačiu 
miestu. Neilgai teko jiems 
būti waterburyje.

ta dalyvavo kartu ir dai
navo chore. Garbė Harri- 
soniečiams už tokį malonų 
atsižymėjimą.

Taipgi Newarke Šv. Ce
cilijos choras buvo kvies
tas, bet dėl kokios prie
žasties nedalyvavo.

Buvo keletą miesto val
dininkų, kurie gėrėjosi lie
tuvių veikimu.

Čia reikia pažymėti, kad 
diena buvo labai graži už
tai ir piknikas gerai pavy
ko. Pelno liko apie $140.00. 
Taipgi buyo buvo “cash 
prįze”. Laimėjo 1-mą $3.- 
00 Nr. 516, Fred Jenkin, 
711 So. lOth SL Newark, 
N. J., 2-rą $2.00 Nr. 709 
laimėjo J. Budrecki, 163 
Second St. Elizabeth, N- 
J. šio pikniko surengimui 
prisidėjo ir pasidarbavo 
organizuotomis .jėgomis t. 
y. A. L. R/K. Moterų Są
jungos 53 kp. ir Lietuvos 
Vyčių 113. Taipgi šiam pa
rengimui suteikė paramą 
mūsų apylinkės dvasiš
kiai: Kun.. J. Simonaitis, 
Elizabetho Lietuvių pąr.

PARVAŽIAVO Iš 
ATOSTOGŲ

drai. O laiku bėgant ir lai- gyvenęs Baltimore, Md. 
kams gerėjant Lindenie-| Kaupas - Kaupelis, Jo
čiai susilauks parapijos nas, gyvenęs Rockford, 
arba filijos ir suriš Lindę- UI., Aberdeen, Wash., A- 
no lietuvius į vieną neju- karo veteranas
domą grupę. Nebereikės,73).
eiti pas lenkus ar airius. . Kerteiis, Vladas, kilęs is 
Yra lietuvių, kurie dabar šlaal,1« aPs.^’. - 
ne pas lietuvius eina, bet petras ,
bėga pas lenkus, nes sako pįttsburgV Pa.
“polska naša” geriau mus| Milašauskas, ’ Tadas, ki- 
pagerbs. Tai buvo atsitiki- ięs iš Nemakščių v., Rasei- 
mas laike mūsų pikniko, 8 nių a.
d. rugsėjo, kaikurie nuėjo " 
pas ponus ir mokėjo po 
$1.00 už tikietą, o lietuvių 
piknikui gailėjosi 25c. 
Brolau ar sesuo, pagalvok 
ką darai. Nelaukite, kad 
kitatautis tave pagerbtų. 
Pavyzdžiui į šį parengimą 
suvažiavo iš kitų apylin
kės miestų, kad paremtų 
Lindeniečių kilnų darbą, o 
jūs akių neparodėte. Tai 
pagalvokite iįiib Lindeno 
lietuvių ateitį, nes gerai ži
note, kad mes turime už
laikyti savo Draugijas, or
ganizacijas, kp. ir šį para
pijos Fondą. Mes turime 
rūpintis, kad galėtume iš
laikyti savo, nes neturime 
nė bažnyčios, nė mokyk
los, nė savo svetainės, tu
rime kampininkauti ir

Milinkevičiai, Jonas ir 
. Petro s., gyvenę

FOOTBOLO RATELIS
Mūsų footbolo ratelis 

jau antra savaitė kaip 
praktikuoja. Kaip minėjau 
pirmiau, šiais, metais turi
me du tvarkytoju: J. Ra
kauską ir Jeronimą Res- 
kevičių, buvusį žaidiku šv. 
Marijos Kolegijoje, Balti- 
more. Taigi šiais metais 
tikimės turėti labai stiprų 
ratelį. Praėjusių metų žai- 
dikai, kurie grįžo šį metą 
žaisti, yra: Kapitonas Vin
cas Kazlauskas, Juozas 
Stanionis, Teodoras Kaz- 
hiskas, Antanas Drangi
nis ir Antanas Bambalas.

SPAUDOS SUSIRINKI
MAS

- “ šeštadienį, rūgs. 14 d., į- 
vyko pirmasis Spaudos 
sekcijos susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė kun. 
Vaškas. Prisirašė gan 
daug naujų narių ir visi 
ketino ką nors parašyti.

. Šių metų valdyba yra se- 
ykauti: Pirm.-— Antanas 

Bambalas, vice-pirm. An- 
tanas Akstinas, rašt. Ed
vardas Einoris.
L Bronius Mažukna (L.K.)

Šiomis dienomis iš Coast 
;o Coast atostogų parva
žiavo du broliai Kazys ir 
Antanas Račai. Kaip jau 
rašiau jiedu yra buvę gar
siame Hollywood mieste, 
Grand Canyon ir tt. Kuo
met buvo Holliwood tai 
matėsi su garsiais kino 
žmonėmis kaip tai ponu 
Halliday, Ben Lyons, Bebe 
Daniels, Alice White, 
Francis Gordon ir daug ki
tų. Jie matė traukimą nau
jo ir klasiško paveikslo 
“Tale of Two Cities” kurią 
parašė — žymus anglų ra- 
šėjas Charles Dickens. Pa
tarė visiems lietuviams U. 
paveikslą pamatyti. Taipgi, 
jiedu buvo Kalifornijoje 
kuomet orlaiviai parvežė 
lavonus Wiley Post ir WiU 
Rogers. Jiedu ieškojo lie
tuvių Kalifornijoje ir ki
tur, bet sunku buvo rasti, 
nes daug laiko neturėjo.

Abudu parvažiavo trum
pai pas motinėlę, kuri gy
vena Waterbury, o paskui 
išvažiavo New Yorkan ati
daryti kitiems metams sa-

PUIKIAI PAVYKO
Rugsėjo 8 d. S. M. Linde

no Lietuvių R. K. Parapi
jos Fondas surengė pikni
ką -Park. Casinor Miijcįiell 
Avė., kuris labai gražiai 
pavyko. Buvo daug svęčių 
iš visos New Jersey apy
linkės miestų kaip tai iš 
Elizabeth, Newark, Harri- 
son & Kearney, Jersey Ci
ty Bayonne, W. Orange, i klebonas, Newarko Lietu- 
N. J. ir iš kitur. Visi link-‘vių parap. klebonas kun. 
smai laiką praleido prie I. Kelmelis ir kun. Vaice- 
geros orkestros. Progra- kauskas ip kun. J. Kinta 
ma buvo sekanti: Komite-i Harrison ir Kearney N. mokė{ Q :
to pirm. p. J. Liudvinaitis J. Uz ką Lindeno lietuviai 
perstato šio parengimo ir šio surengimo komitetas 
tikslą ir kviečia Gerb. Pro- taria nuoširdų ačių. Tai 
fesorių J. Žilevičių, Eliza- yra malonu darbuotis ben-

ATSARGIAI SU UGNIMI!

Jei ųori 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, S6. Bos
ton, Mass.

r----- -
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If YOU ORDER

7Engiand\ 
k COKE k VVINTER 
PRICE PROTECTION P LAN
AVON COAL & GRAIN Co.

Across Erom Avon Railroad Staiion 
TEL. 3990 AVON, MASS.

rai, kad turime žemės plo
tą, tik reikia vienybės. 
Vienybė-Galybė! Komite
tas dėkoja gerb. vietos ir 
apylinkės biznieriams už 
suteiktą paramą apgarsi
nimais, tai gerb. p. A. S. 
Trečiokui, Ed. E. Patrikui, 
F. S. Smolsky, Dr. W. F. 
Blažiui, Ą. Rupšui, Step. 
Agentui, M. Gudelienei, H. 
Povilaitienei ir P & K Ba- 
kery. “Vijurkas”

BROOKLYN, N. Y.
; Rugsėjo 10 dieną du ber
niukai, Antanas Brangai- 
tis ir Simonas Jakupčio- 
nis,' bevaikščiodami palei 
dokus, pamatė ką tokio 
plaukiojaht vandeny. Jie 
manė, kad tai didelė žuvis, 
bet priėję arčiau pamatė, 
kad tai mažas vaikutis. 
Berniukai ištraukė vaikutį 
iš vandens ir pašaukė poli
ciją. Bet vaikutis jau buvo 
negyvas. Policija drąsuo
lius berniukus, kurie iš
traukė kūdikį pagyrė už 
drąsumą. Rap.

PAIEŠKOMI:

Kavaliauskas, Antanas, 
kilęs iš Šiaulių apski*., gy
venęs Čikagoje.

Kuras, Juozas, gyvenęs 
Hoboken, N. J. ‘ ,

Kuzminskas, Stasys, Pe
tro s., gimęs Šiauliuose,

gyv. Brooklyn, N.
Mikucionis, Antanas, ki-Į 

lęs iš Veprių v., Ukmergės 
apskr., ūkininkas.

Marčiulaitis, Kazys, pa
sivadinę Charles May, gy
venąs Connecticut v.

Megelinskas, Bernardas, 
kilęs iš Trakų a., gyvenęs 
Scranton, Pa.

Mackevičius, Jonas, ki
lęs iš Beviršių km., Liuba
vo v., gyv. Kanadoje.

Norkus, Antanas, gyve
nęs Seattle, Wash., kilęs iš 
.Bartininkų v., Vilkaviškio 
apskr.

Pakulis, Walter, gyvenęs 
New York, N. Y.

Padelskas, Juozas, gyve
nęs McKees Rocks, Pa.

Petrauskai, Antanas ir 
Petras, kilę iš Blindžia- 
kupsčio km., Veiverių val
sčiaus.

Razma, Juozas, gyvenęs 
pas Meškelienę, Bridge- 
port, Conn.

Radžiūnas, Vladas, gyv. 
Port Chester, N. Y.

Rapalis, Stasys, gyvenęs 
Mt. Carmel, Pa.

Rinkevičius, Aleksan
dras, gyvenęs Lowell, 
Mass.

Stumbrys, Lenonas, ki
lęs iš Vaitkūnų km., Pane
vėžio apskr.

Švelnys, Petras, gyvenęs 
Waterbury, Conn. ir Mai
ne valstybėse.

Sabaitis, Juozas, kilęs iš 
Šakių apskr., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Šrederis, Jonas, Kazio s., 
gyvenęs Somerville, Mass. 
Skukauskas, Julijonas, Jo
no ir Juozapatos Petruške- 
vičiutės sūnus, gyvenęs 
Bostono apylinkėje.

Šumkauskas, Juozas, ki
lęs iš Kailinių km., Seinų 
a., gyv. Luzernė, Pa.

Šakalinis. Edvardas, 
va miręs Naugatuck 
Waterbury, Conn.

Volkavičiai, Jonas 
Juozas, Leonardo s., gyve
nę Brooklyn, N. Y.

Veteikis, J., gyvenęs 
Maidsville, W. Va., kilęs iš 
Rokiškio apskr.

Žičkaitė, Petronėlė, neva 
karo slaugė, žuvusi kare.

Ieškomieji arba apie 
juos ką žinantieji, teiksis 
atsiliepti adresu:

Consulate General of 
Lithuania,

Lietuvių Darbininkų Są
jungos 20-tas seimas buvo 
paskelbtas, kad įvyks rug
sėjo 23 ir 24 d.d., bet ka
dangi nuo 23 dienos prasi
deda Tautinis Eucharisti
nis Kongresas, Cleveland, 
Ohio, tai seimas nukelia
mas į spalių 8 ir 9 d. d., 
Aušros Vartų parapijoj, 
Worcester, Mass.

Kleb. kun. K. Vasys la- 
bai nuoširdžiai priima sei- 
mą ir kviečia LDS. kuopų 
ir apskričių atstovus gau
siai suvažiuoti.

Seimas prasidės iškil
mingomis pamald o m i s. 
Pirmos dienos vakare į- 
vyks koncertas ir prakal
bos, o antros dienos vaka
re įvyks Aušros Vartų pa
rapijos vakarienė, kurioje , 
bus pagerbti ir seimo ats
tovai.

Taigi Gerb. LDS. apskri
čiai ir kuopos, jei dar ne
išrinkote atstovų, prašome 
tai padaryti ir pagaminti 
seimui įnešimų.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

Telefonai:
Waterbury - Enterprise 6500 

New Britam 321

Tel. 755

JOSEPH S. KANU
DANTISTAS

476 Main St., 

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai * prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connccticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

ne- 
ar

ir

11 Waverly Plaoe East, 
New York, N. Y.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių Ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir kn^oa 

Užeikite ir* būsite patenkinti
433 Park St., Hartford, Conn.

NOTAĖY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BHOOKLYN, N. Y.

puikiai įrengto* /M koplyčiom duo
damo* mylimiem* pašarvoti do
vanai. Nuiimilmo valandoj kreip
kite* pu* mu*. Patarnavimai yra 
nltikrintM-Ir ai pritiname kaine-
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