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Dienraščio“Draugo” Vajus VIEŠA RINKLIAVA 
CHIGACOJE

ūkininkų Streiko ju-
DĖJIMAS PLEČIASI

SpaHlJ 16 4- mūsų dien
raštis “Draugas” pradėjo 
naujų skaitytojų jubiliejinį 
vajų. Jubiliejinis dėl to, 
kad 1934 m. sueis lygiai 25 
metai kaip “Draugas” pra
dėjo lankyti lietuviu katali
kų namus.

Pradžioje buvo savaitinis, 
. o dabar dienraštis. “Drau
gas” yra užsipelnęs visos 

. mūsų išeivijos paramos.

KARDINOLASATSIŠAU- 
KĖ Į HITLERININKUS

‘, BRESLALT. — Kardino, 
nas Bertrąm, sugrįžęs iš 
Romos, 'išleido viešą atsi
šaukimą į Vokietijos dabar
tinius valdytojus hitlerinin
kus, primindamas, jog kata
likai būtinai reikalaus lais
ves savo spaudai ir laisvo 
veikimo savo organizaci
joms.

čavo pareiškime kardino
las drąsiai pasakė, jog* vy
riausybe tuojau turėtų pa
leisti iš nelaisvės katalikų 
veikėjus, kurie suimti, vi
siškai per nesusipratimą.

AUGTRUOJ SUIMTA KU- 
NIGAIKŠCIU PORA

* Tad vajaus metu ragina- 
'me Visus lietuvius katali
kus, o ypač L. D. S. narius 
stoti “Draugui” į talką. 
Patys užsirašykime ir kitus 
.raginkime tą padarjdi.

Mes linkime “Draugui” 
pasmilktą obalsį: “neviena 
katalikų šeimą neturi pasi
likti be katalikiško, dienraš
čio šiais Šventaisiais Me
tais.” įgyvendinti.

AMERIKIETIS VADO- 
VAUS DANCIGO

KOMISIJAI
GENEVA. — Tautų Są

junga yra pristačiusi Len
kijai kelių kandidatų sąra
šą, iš kurio vienas dsmuo 
bus. paskirtas laisvojo Dan
cigo miesto vyriausiu komi
saru. Tokiu , komisaru buvo 
numatytas Airijos delegatas 
Tautų. Sąjungai, Sean Les- 
ter, tačiau prieš jo kandida
tūrą užprotestavo Lenkija, 
pareikšdama, jog Lester 
esąs Anglijos parinktasis.

Naujame kandidatų sąra
še yra amerikietis, New 
York bankininkas Jerome 
Davis Grėene, 59 mietų am
žiaus. Manoma, jog jo kan
didatūra būsianti Lenkijai 
priimtiniausia.

Dancigo mieste, kurį val
do lenkai, daugumoje gyve
na vokiečiai, tad yra daug 
nesusipratimų, kuriuos ten* 
ka spręsti yyr. komisarui— 
Tautų Sąjungos įgaliotiniui.

Spalių 28 r d., Clticago j e, 
įvyks vieša lietuvių rinklia
va Dariaus - Girėno pa
minklo fondo naudai.

Viešoji rinkliava bus cįe- 
vyriiolikoj \vardų, būtent: 9, 
10, 11, 12, U, 14,16, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 
35 ir 38. Visame mieste lei
dimo negavo. Bet dėl to chi- 
cagiėčiai nenusimena, nes ir 
ką gavo apimti reikia kelių 
tūkstančių rinkėjų.

Dienraščio “Draugo” ofi
se rinkikai registruojami, 

llinkliavos reikalais pas 
mayorą 'lankėsi Draugo” 
redaktorius L. Šimutis, Al. 
Kuraskis ir adv. R. Vasi
liauskas.

“Darbininkas” raginą 
gerb. savo skaitytojus tuoj 
įsiregistruoti ir spalių 28 d, 
nuoširdžiai padirbėti kįl? 
niain tikslui.

DAUG RUSU GALĖS BŪTI 
DEPORTUOTI

. - VIENA — Austrijos kanc
lerio Dollfuss vyriausybės 

. • policiją suėmė kunigaikštį 
Sachseii — Meininger it jo 

. žmoną. Abu apkaltinti ren
gime sąmokslo prieš Austri
jos esamą vyriausybę. Ku
nigaikštis nuteistas šešiems 
mėnesiams' kalėjimo, o jo 

' žmona uždaryta į pilį neri-' 
botam laikui... • .

policija pranešė, jog ku
nigaikščių -namuose rasta __________ _ -jr-
daug slaptų dokumentų, ku-Įlių 20 d. viešai paskelbtas 
rie įrodę kunigaikščių kai-Į Prezidento Roosevėlt su So
tybę. | vietų Rusijos komisarų ta-

;---- rybos pirmininku Kaliniu

FAŠISTAI ŠALINA SENUS/"5?^:1^;“^
Spalių 10 d.-Roosevelt pa- 

ZMuNlv -rašė laišką Sovietų Rusijos 
______ ! komisarų pirmininkui laiš-

' ROMA. — Italijos fašistų Įkę, kuriame pareiškė apgai- 
: partijos sekretorius Starsice f testavimų dėlnęsamo tiesio- 

■ išleido įsakymų departa- j «inįo politinio susisiekimo

WASHINGTON. — Imi
gracijos biuro vadovybės 
nuomone, jei Amerika pri
pažintų Sovietų- Rusiją, tai 
tūkstančiai rusų būtii de
portuoti iš Amerikos į Ru
siją.

Kadangi dabar nėra san
tykių tarp Rusijos ir Ame-* 
rikos, tai deportuojamiems 
rusams negalima išgauti pu
šų ir tokiu būdu nėra kur 
juos vežti. .

DĖS MOINES, la.
Tautinės ūkininkų * “Holi- 
day” organizacijos pirmi
ninkas Milo Reno • pranešė, 
jog Prezidento Roosevelt 
kalbą per radio nepakeitė 
jo organizaeijūs nuomonės 
ir' jog ūkininkų visuotinis 
streikas bris plečiamas viso
se valstybėse^ reikalaujant 
aukštesnių kainų žemes ti
ldo produktaįns.

Jau daugiau kaip 20 vals
tybių strefkietių ūkininkų 
vadai rūpinasi sustabdyti ū- 
kio . produktų išvežimą į 
marketus.. Imtos valstybės 
keliose apylinkėse jau iš-

- . . - ’ 
‘liūs ir stabdo 

ježančiūs ūkio 
produktus į miestą.

Streiko oitaiiižacijos va
das Reiio paJėiške, jog ūki
ninkų streilii pasižadėjo 
remti dvi dideles darbinin
kų organizacijos, . turinčios 
daugiau 5 milijonų, narių.

Minnesota,.. Nebraska ii* 
lova vaistytų gubernato
riai remia Šileika ir tiekia k
savo paramą/į.

Jei ūkin&kų . streikas 
taptų' beveik! yisuotmiū y- 
į>aČ labiaušihT ūkininkų ap
gyventose valstybėse, tai jis 
būtų didelis smūgis val
džios programai, siekian
čios šalies gerbūvio atstatys 
mo. • . :

statyti piketai, kurie saugo 
didžiuosius kf 
ūkininkus.

mentų viršininkams, įsaky
damas atleisti iš tarnybos 
senus žmones, kuriuos pa
keisti jaunimais.

NUŠOVĖ ANGLIAKASĮ

Roosevelt Pakvietė Rusiją 
Deryboms

AVASHINGTON. — Spa-

be'i santykių tarp dviejų di

Prezidentas Vėl 
Kalbėjo į Tautą

. ——- -------- ;-------------- ■■-----------—■A’., - --------- >-------—<s> . . ; j

vminfcu paskolos korpota- .KRISTAUS SANDALAI 
GAUSIAI APŽIŪRIMI
ADENAU, Vokietija — 

Pnieme kaimo . Išganytojo 
bažnyčioje yra i š s t a t y t i 
Kristaus sandalai,, kurių pa
sižiūrėti atsilankpL tūkstan*

WASHINGTON. — Spa
liu 22 d.', praėjusį sekmadie
nį, Prezidentas. Rooševolt 
kalbėjo per radio į visą tau
tą, paaiškindamas valdžios 
■darbus bei rūpesčius.

Prezidento kalbos svar
biausi punktai: .

Jis pranešė, jog iŠ vie
šiesiems darbams paskittų- 
jų trijų bilijonų dolerių jau 
yrą išskirstyta du bilijonai 
dolerių įvairiems darbams, 
likusioji suma, Roosevelt Į
pranešinnų greitu, laiku bus Į

eini žmonių.
Trier katedroje išstatyto 

Kristaus apsiausto pasižiū
rėti perėjo daugiau kaip du 
milijonai žmonių.

$35,000,000 ŽUVO 
MAINE BANKUOSE

organizuoja aukso.marketą; iM^durs/Ua. • .
Finansų RekonstrukcijosI Savo kalboje Roosevelt 
Korporacija įgaliota supir-! pažymėjo, jog per pašltuti-

'• naujai iš-[irius 6 .menesius ūkhunkai
-f 

jo nuomone, ūkininkai šie*.

kineli Amerikoje
kasamą auksą,, kurio pirki- Misi laukė dideles pažangos; 
mo ir pardavimo kainas nu
statys prezidentas ir iždojmet turės pajamų 33 nuo-
sekretorius. ‘ ’

Valdžia šiuo laiku rūpi
nasi Įiasiekti prekėms tin-

AUGUSTA, Me.Mai- ;kainas kainas; nusistove- 
ne valstybės vyriausi s teisė- I jus pakankamai aukštoms 
jas Wiliiam R. Pattangall kainoms, 1 
pranešė, jog Maii^ 37 vals
tybes ir’ tautiniai bankai, 
užsidarę nuo bankų “šven
tos dienos, ’ ’ padare depozi- 
toriams 35 milijonus dole
rių nuostolių.

Užsidariusiųjų bankų rei
kalai . dabai? yra teismo zrt: 
nioje. .

Šimčiais (langiau negu per- 
mū. -J

Roosevelt pakartojo savo į
viltį į NBA, pažymėdamas, {
jog jos vaisini jau matomi. j
Ypatingai jis dėkojo miestų į
gyventojams ir pakartojo’ j

I vyriausybės pasižadėjimą j

SENIAUSIA TILŽĖS KRAŠTO 
GYVENTOJA NEMOKA

VOKIŠKAI. ....
Išimtininke Kurauiene, 

gyvenanti Tilžės krašte, 
Kaukėnų parapijojej Šul- 
betvarių kaime, šventė savo 
šimto metų sukaktuves. Ta 
proga Prūsijos ministeris 
pirmininkas, ją sveikinda
mas, padovanojo mažą pini
ginę dovaną. Karauienė gi
musi 1833 metais senoje 

... .. xi- * - j Prūsu lietuviu Avižių šei-lui’.n tuojau atsake, pazyme- j v u
damas, jog su didėliu malo
numu priima Roosevelt pa
kvietimą pasitarimams ir 
kad komisarų valdžios at
stovu bus užsienio reikalų 
komi sąrąs Eit vinof f , kurs. 
netrūkus atvyksiąs į Wash- 
ington.

dėlių valstybių, todėl jis 
prašo atsiųsti Rusijos at
stovą pasitarti su juo..

Į tą laišką komisaras Ka-

Pasaulis Domisi Rusijos- 
Amerikos Santykiais

SPRTNGFIELD. —Ang
liakasių unijos “Progresive 
Mįiięrs of America ” 15,000 
narių atžygiavo į Illinois 
valstybes .sostinę, reikalau
dami pripažint jų uniją.

Darant demonstraciją į- 
> vyko, susirėmimas, kurio lai- 

'• . ke. angliakasių Melviįl-e
Stplęs, 31 mėtų amžiaus, 

;. nušautas. Jo nušovė jais lai
koma kitos unijos, “United 
Mine Workers of America, ’ ’ 
nariai. Abi unijos jau pėr 
14 nięuešių tarp savęs pe- 
Šasi dėl pirmenybėm. • •

<

Amerikos J. V. Preziden
tui Roosevelt pakvietus So
vietų. Rusiją, atsiųsti atsto
vą pasitarimams, visame 
pasaulyje tas žygis įvairiai 
paminėtas.

Paryžiuje Prancūz i j o s 
vyriausybės atstovas pareiš
kė, kad Amerikos pripažini
mas Sovietų Rusijos pagel
bės tarptautinėms santy-. 
kiąths. , .

Kinijoje. pareikšta nuo
monė, jog toks Žygis nepa
tiks.

tnynoje. Ji ištekėjo už.vyro 
su vokiška pavarde, tačiau 
ir su juo kalbėjosi lietuviš
kai. Vokiškai kiek pramoko 
tik vėliau,, tačiau vos susi
kalba. .

Senelė turi labai gerą at- 
lūintį: mintinai atpasakoj a 
lietuviškas giesmes ir išti
sus Biblijos straipsnius. 
Taip pat. gerai atsimena 
Vokiečių karus su austrais 
1864 metais, ir prancūzais 
1870 metais. Jos vyrui teko 
aktyviai dalyvauti tuose ka
ruose.

jog Japonija neturi jokio . _
pa.sipriešimmo Amerikos SOCIALISTAI BROLIUOJASI 
žygių. Užsienių reikalų mi- SU KOMUNISTAIS., 
ųisterijos kalbėtojas pąžy
mejo, jog Japonija ra'ielu Blatt praneša, kad per Vie

noje įvykusį tarptautinės 
profesinės sąjungos suva
žiavimą buvo sudarytas šar
vo rūšies nepuolimo paktas 
tarp komunistų ir antrojo 

‘internacionalo. Paktas nu
kreiptas prieš fašizmą.

Be to, šitame.suvažiavime 
susitarta dėl visų Europos 
s. deitL partijų bendradar
biavimo su kominternu.

VIENA, Elta. 12-Ulir-

noru laukia savo dviejų ga-. 
lingu kaimynų, normališkų 
santykių atnaujinimo. ..

.Anglijos darbo, partijos 
vadas Lansbnry Roosevelt ’o 
žygį pavadino didelė įtaka 
Europos ir Tolimųjų Rytų 
taikai. .

Vokiečių laikraščiai, pa- 
f Japonijai. Japonijos minėjo, kad tai naujas sky- 

karo ministeris pareiškė, tins pasaulio istorijoje. .

AUTOBUSŲ SUSISIEKIMAS 
KAUNE,

Kauno miesto savivaldy
be atkreipė didesni o dėme- ‘ 
šio į susisiekimo sutvarlcy- 
mą. Yra išrinkta tam tikra 
komisija, kuri ištyrus rei
kalą, nutarė pasiūlyti mies
to valdybai,, kad aiitobusų 
susisiekimą paimtų į saVo 
rankas pati miesto savival
dybe nuo 1934 metų pra
džios. .Šiuo laiku autobusų 
susisiekimas yra atskirų 
koncesionierių rankose. Jie 
tarp savęs konkuruoja ir 
dažnai nesilaiko nustatytos 
tvarkos. Susisiekimui page
rinti ir papiginti nuo Nau
jų Metų miesto valdyba 
ruošiasi duotas koncesijas 
■atrinkti ir paimti susisieki
mą savo žinion. Kauniečiai 
tikisi, kad tada susisiekimas 
bus tvarkingesnis ir piges
nis. .

Kauno miestas yra vie
ni utėle sostine pasauly, kuri 
neturi tramvajaus. Kaunas 
tramvajų “pergyveno,’’ jo 
negavęs. Tramvajus dabar 
laikomas atgyvenusiu daly- 
lyku, nuo kurto nori, atsi
kratyti visi moderniški.mie
stai, nes autobusai pasirodė 
daug pigesni ir patogesni.

TRAUKINIO NELAIMĖJE 
UŽMUŠTI 9 KELEIVIAI
BITCHAREŠTAS, Ru- 

mūnija. — Keleivinio trau
kinio susidūrime su preki
niu traulfiiiiii 9 keleiviai už
muštiir 6 sužeistu ..

Prekiniame . traukinyje 
buvo vežamas žibalas. Trau
kinio susidūrimas baigėsi 
dideliu gaisru;

, bus TūĮ)inamasi 
dolerio pastovios vertes nu
statymu.

Jis pažymėjo, jog šalies ^paleisti. į apyvartą vieną bi- 4 
gerbūvio atstatymo progra- Ii joną dolerių kaip paskolą ’ 
m o j e daug kas nuveikta, bet uždarytiems bankams/ kad ; 
dar tebėra ilgas kelias į tik- šio galėtų greičiau atmokėti ; 
slo pasiekimą. nors dalį depozitų savo de- į

Roosevelt primine, ' jog įozitoriams. ’ ji
fllaų ir namų* sa\unink'afns ";:WTgWnaT^ 
daug pagelbėta . mortgičių į()osevelt reiškė gyvento- 
Ijodose; jis padrąsino visus, jamš padėką už kantrybę ir 
kuriems gręsia namų for- pasitikej’imą ir tvirtino, jog 
klozavimas, patardamas tuo- šalis grįžta į gerbūvį tikru • 
•jau telegrafuoti į namų są- keliu. 1

Hitler Reikalauja “Taikus 
ir Garbės”

REGENSBURG. — Ba
varijos hitlerininkų gink
luotų būriui susivažiavime 
atsilankė Vokietijos kancle
ris Ilitler pasako griežtą 
kalbą apie vokiečių santy
kius su užsienio valstybė
mis.

Hitler karšiai kalbėjo, 
dažnai pertraukiamas ova
cijomis. Jis pasmerkė, vals
tybes, kurios nori primesti 
vokiečiams norėjimą karo.

“Vieš, kurie turime 4% 
nietų karo patyrimą, geriau
siai žinome jo baisenybes. 
Mes taip pat esamo kvalifi
kuoti goriausiai suprasti 
skirtumą tarp “ura patrio
tizmo" ir. vienybes galingos 
dvasios. Mes. norime taikos, 
tačiau nė be garbes. Mes 
aiškiai sakome pasauliui:

Savo kalbą kancleris už- Į 
baigė tokiais žodžiais: !

. “Jei jūs seksite mane į
taip ištikimai ir taip draus- į 
mingai kaip iki šiolei, mūsų j 

: kova dėl laisvės pasauly bus į 
laiinęta. Pasaulis pagaliau . j 
Įsitikins, jog mūsų tauta į 
nieko kito nenori, kaip tik J 
laisvės, ir teisingumo” j

Jam pabaigus kalbą, gin- y. 
kluotų būrių . viršininliąs j
Roen savo vadovaujamų ■
hitlerininkų vardu prisiekė 
kancleriui Ilitler visiška iŠ- J 
tikimvbę iki mirties. J

10,089,000 BEDARBIŲ
WASl.HNGTON.~~ Dar- i

bo Federacijos prezidentas ’
Will.iam Greėn pranešė, jogr 

“ Jei jūs norite matyti, mus pūgai surinktas žinias, rug- 
tarptautinėse konferencijų- piūčio ir rugsėjo menesium- 
se, jei jūs norite turėti mus se I^0(1,000 bedarbių gavo 
j- -* 'Pautą Sąjungoje — ------------ ---------_
mes tik tada, dalyvausime, įnori kojų dar y ra 1(1,089,000 
jei jūs pripažinsito mus kai- bedarbių. ; .
po tautą; mes esame pasi-'. Darbo, federacijos . vado' 
rengę bet kuriuo Miku pasi- nuomone, esantieji .10 niili- 

į jonų bedarbiui galės būti ap- 
! rūpinti dailiu tik sutrumpi* 
mis darbi) valandas. Darbo 
federaciją griežtai reikalau
ja įvesti 30. valandų darbo 
savaitę ir mažiausiai algos 
mokėti po 60 centų valan-. 
dai.

jūsų 'rautu Sąjungoje —

rašyti sutartis, jei jos galį- 
būti .išpildomos .ir teisingos; 
liet. įneš nepasirašysime to
kių faktų, kurie negali būti 
išpildomi ir nėra garbingi" 
—taip kalbėjo Hitler į’jaut
rius, , garbes ’ trokštauČiuš 
Vokiečius. /

darbą, tačiau šiuo laiku A- '

Darbo federacijos . vado'

'.♦t
• t
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B A^h^dienis/ Spalių 24 d., 1933. ' '  

Dietines žinios!
hafeB t it r ir K a: s _ 2.

PAS MUS
į Pereitą šėkmad.iėiiį kum- . 
pd šv. Petru lietuvių bažny- 
pu jo skelbę kad Jp Eksce- . 

icija vyskupas Petras 
BAčys bus pus.iniis.- Kris-.
ąis Karaliaus Dienoje — 
palių 29-toje. ir sakys pai 
įoksIuH pi) 9:30 vaį« niišių-!

po Suinaį.. . . j
[. Nugirsta, kad 5 vai. p. p. Į 
^išos apylinkės lietuviai ku- į

Mttigąi pasitiks Jo Ekscelen-1 
vyskupą. Visi minėti 

svečiai daliausią,L 
^vakare parapijos jaunimo c 
R^parengime, Dangaus. V artų, j - ” 
^^arapi jos“salėje.^ 

| fflSTAŪnAŠAUAUS 
t ŠVENTĖJE

spaudą, lavintis, tobulinkis 
ir dirbtj gerus darbus. .

Soųtlibostofiiečiai meldžia
si, kad Dievas ilgai, dar lai
mintų / Tėvo Bružiko nuo
širdžią -misijų darbuotę. ,.

JUOZAS B. LAUČKA 
per tris metus dirbęs L.D.S. 

t organizacijai ir {‘ Darbinin-
■ kui”,. spalių 29 d. š.. m.- vyk- 
sta į Lietuvą, baigti mokslus 

Į Vytauto. Didžiojo Universi
tete. Iš Bostono išvyks spa* 
lių 27 d., 10 vak valiavę.

So. Bostono. jaunimas: 
T-Koras, Bodalietės, Vyčiai 
ir į. pagalbą pasikvietęs L,

■ D. S., kuopą ir Eederacijos.
r -.. ... .. , ( , skvrin rengia mūsų jaunam,'ini prieiti prie Sakramentų .■ .' T Tj> T 't: . .v■ • i- • t- - i- • i veikėjui p. J. B. Lauckaus-? kiinioie Kristaus Karaliaus ■, 1 • _v - .r. ¥ * x-. •• t -leistuviu vakarėli Sv. PetroV&yęnfeje. Pitau ju-ms tas, t 
*^8- ,<.l.ie,492‘E.7thSt.Gra-h1sir
|J -' J. E. vyskupo P. Bučio • ven|tin.as sumanymas, nes p. 
L mišios bus 6:30; antrosios j. R. Laučka savo darbais 
L mišios bus 7 :30. Jaunimas Į vrganizacijose užsitarnavo 
į'prašomas atsilankyti į savo Į pagarbos, 
k mišias, 8:30 vai.
F- ' Vįsi parapijos

Š v. Petro lietu viiib- Visi mi,- parapijos nariai yra ragina-

; pagarbos. k - • • • • .
Tad į rengiamąjį vakarė-

. . _ _ . _ . .. I lį gausiai sueikime p. Laiič-
kvįečiami atsilankyti į mi- į pagerbti ir jam palinke- 
Šiais 9.30 vai., išklausyti jas, ti sveikatos ir ištvermės/šie- 

į priimti Sakramentus ir užšibrięžtojo tikslo, o
y/.gir^ti Jo Ekscelencijos vys- pasiekus tikslą grįžti atgal 
g kupo ĮBučio pamokslą. ir dirbti mūsų išeivijai.

Visų draugijų valdybos] Kadangi p. Laučka dau- 
pj kviečiamos su ženklais atsi-yo-įąusia dirbo centralinėse 
^ lankyti vienuoliktą valandą i orgtuiiza'cijose,‘> tai .pagei- 
U | Sumą ir reprezentuoti sa- Į daujama gausi repręzėntaėi- 

Vff-draugįją Kristaus Kara- ’ ja iį. įg Naujosios Angy 
y liaus šventės mišiose. Mine-.j įf jos: kolonijų, .

Bažnyčios kuhigaikš- ■ 
feAi-s'sakys antrą pamokslą.
g ’ Po Sumai bus Palaiinini- 
tf mas ir atsiteisimo nialda. ‘ k r i ■ o on i p.T . .... Spalių 22 d. po 8 :30 vai.
Šv, V y. Dangaus Vartų, niišhi Tėvas J. Bružikas.pa- 

PA^apijos salėje įvyks šven- syke berniukams jų misijų 
B .tei -tinkamas teatras^ į. kurį baigos pamokslą, ir, suteikęs 
gt atsilankys J. K vyskupas jiems Popiežiaus Palaimini- 
tBūčys, Provincijolas kun. lPą, davė jiems sveikinti mi- 

' [r; J, J. Jakaitis, visos apylin- 
.Į*. kės. dvašiškija ir tūkstantį- 

nė<žmonių minia.
’ ■ • ’■ 

r'

vvrai vra

Misuy BAIGOS

Visų 1 uekanty.hu laukia
mas ‘veikalas “Paslėpta 
Brangenybė”’ bus vaidina- 
nias pirmų karta lietuviams 
Dan gaus Va rt u salė j e atei
nantį. sekmadienį, didžioje 
Kristaus Karaliaus ; šventė
je.- &is• vaidinimas tai prem
jera visiems . lietuviams,. ir 
Soutlibostoii iečiai turės gar
bę šį pirmą perstatymą pa
matyti, Veikalas -‘Paslėpta 
Brangenybė’’, vienas di
džiausiu dramos srityje. Vi
si vaidintojai gražiausiai iš
silavinę, kun.K. Jenkaits iš- 
minting a m e^ vadovavime; 
Dangaus Vartų salė grą* 
žiauria ir patogiausia vi
sam South Bostone. ^Viso
kią rūšių, margumynai visus 
sužavės.

Šis veikalas kaip tik pri
tinka Kristaus Karaliaus 
šventei, nes labai tiktai ir 
gyvai vaizduoja jaudinantį 
šv. Aleksiejaus gyvenimą. 
Prie to,, šią. Kardinolo Wi- 
semann’o dramą. sulietuvi
no, ne kas,|iitas, kaip mūsų 
poetas ir rašytojas Jonas 
Kniitas — kun. K. Urbona-

vįčius. Įvairiose veikalo da
lyse ' ir pertrauktos Įaikotap- 
pįuose gTįeŠ. p, Juozo Anta
nėliu garsus orkestras.. Tad, 
nei vienos . sekundes nppra- 
leisite nuobodžiai. .

Musų. xS(glaliccm skyrius 
yra pasižadėjęs priruošti 
šiam įvykiui tikru. įięliivįš- [ 
kų saldainiu, piketai šiam f 
parapijos, milžiniškam .įvy-! 
kini tik po 75c\ ir 50ė. Sė
dynes visos rezervuotos ir 
mažai- neišpartuotu tebėra, 
Įiet dar ir dabar galima įsi-

ęSngnžgJ. p. K'ąrd. O’Connell

Bilietus dar galimą'gauti 
•Uhirbiniiiko” • administfa-: 
rijoje, klebonijoj, ir prie 
bažnyčios. Rengėjai širdin
giausi ai kviečia Visus lietų- ' 
vitis Suuthbosfoniečįus* ir iŠ 
apylinkių kolonijų atšilau- . 
<yti į šią premjerą, garsios 
<ardiuojo Vnseniaim'o dra

mos- Paslėpta B-rangeny^ _ 
iėf” vaicliniiną^ ’ ateinantį 
sekinadiemj spalių 29. d., ■ 
Kristaus Karaliaus šventė
je, Gate o f Ileavėn salėje, 
vaiupas E, 4-th ir I gatvių, 

1 ;30 vai. vak. Pasimatysim!
• Pranelis.

IŠLEISTUVĖS

DAKTARAI
Tel So. Boston 0828 .

LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V. CAŠPER 
(KA8FAHAV1CIŪS ’ 11 
Naujoje Vietoje,

525 E? Broadway, S. Boston.
Ofito V olando »:

. Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:80 1H 
. 5 ir nuo 6 iki 8 yąl. vakare, p)!!'?.
*as uždarytai! subatos vakarais Ir 
nėdSldieniais.' t aipgi rodom ta tau* 

12-toe dienų uždarytas;
Taipgi nuiinu ir X-rag

Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
(GALINĄUSKAS)

- 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, šventų dienų, 

pagal susitarimų.

Choras, Vyčiai, Sodalie- 
:ės įr visas jaunimas deda 
pastatigaSj.. kad studento- J. 
3. Laučkos išleistuvės į Lie
tuvą Lutų didžiausios. Jos į- 
vyks spalių 25 d. 8 vai. vak., 
Parapijos salėje, 492 E. 7-tli 
St., So. Boston, Mass. Tą 
gražų jaunimo žygį uoliai 
remia L. D. S- ,}<nppa ir ki
tos vyresniųjų* drganizaci- 
j°s. /. J '

Būriai tariasi jį paleisti į 
traukinį spalių 27 d. vaka
re.

Pagirtini gerų žmonių 
darbeliai.'

IŠVYKO TĖVAS BRUŽIKAS

” jBrąčjtįsią savaite iš Ro- 
mos sugrįžo Bostono arki
vyskupas kardinolas O’Con- 
neU. Savo kelione kardino
las labai patenkintas ir 
džiaugiasi gera sveikata.

Tuo. paeiti laivu drauge 
šu kardinolu važiavo vįeho 
Įvansas laikraščio redakto
rius, AVilliam A. White, ku-

ARKLIO JĖGOS ISTORIJA

Šis terminas bei sąvoka be 
galo dar plačiai vartojamas 
ir žinomas. Visam pasau
ly tuo terminu “arklio jė
ga” žymimas variklių galin
gumas.. ’ Daugelis motoeik- 
listų, automobilistų vartoja

šio jo arldio pajėgnmiu 
Waftim sutiko. Goriausias v 
bravoro Vaitbred arklidžių . 
arklys dirbo 8 vai., botage 
varomud. . Per tą laiką.ark-, 
lys savo darbu, pakelė 1 ’niėf- ? 
re aukščio 2,|2O,Q()0. kijo- . 
granui vnndeiis, per yisą sa- 
kundą išeina arti. 73 klg.
. Šilą skaitmenį palygipo . 
ir pripažino, kad geras ark- 
lys gali pakelti per i sekuii- ./. ' 
dą 75 klg. validolis I metro 
aukščio, šią \ dienų fizikų - 
žodžiais tariarii, taįaUbus 75 
-kilogramų metrai.. Vėliau 
tikslesni išmatavimai liaro- 
dė4 kad arklio jėga pakelia

■liktai 23 kilogramo metrus. 
| Bet vis dėlto Wafto norma . 
Į laikosi tolinjesnieins lai- 
kains, kaip tam tikras vari- * 
kliu galingumo matas. Va
di naši, j p: .dabar tebelaikoma 
norma, taš vandens kilogra- ‘ 
mų kiekisf kurį per “vieną 
sekundą kėlę gerią u s i a s ‘ 
Uaitbredo pravaro arklys 
Londone.. .

gražiai, 
laiką praleidęs drauge su 
kardinolu. Ir kardinolas ir 
redakt. o r i u s. gei-i pitmo 
skauibiiitojai, tad. viens ki
tam koncertavę/. \ 

Kardinolas Romoje buvo! 
pripiltas .kelis kartus pas.! 
Sv.-Tėvą, su kųriuonii ture-1

.Profesionalai, biznieriai, pramonių* 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos/ .

Visi Karšinki les “Darbininke.”

- sijų kryžių. 400 berniukų iš-
- klausė šventas misijas.

' Trecią valandą po pietų
. , -. - ą pats pasekmingas Tėvas mi-

SOUTHBOSTONIEČIAl ' užbaigė Vj-nj mi

fcPRADĖS SPAUDOS VAjy
‘ ___ . , niė sielos išganymo darbu ir

. į. D. S. Centro valdyba I džiaugėsi misijomis. Vieįias,

Soųthbostoniečiai spaudos’ “ar matai, kaip $o. Bostone 
patinto jai jau Kristaus j anga lietuvių katalikųskai- 
Karaliaus Dienoje turės iš- eras?
dėMę pardavimui knygų, J Kreditas Soutlibostonie- 
hažnytinėj e-salėjei ir užraši- ėiams 
nes laikraščius. Tuorni uoliu pratimą.
darbu ’ JSoiLthbostoniečiai kreditas bei misijų pasek- 
pradės Spaudos vajų pirmi, niių nuopelnas priklauso

■ - '■ ' nuo, Tėvo Bružiko. Skėlbda-
v stiklas alaus Pa‘f, mas Dievo žodį, jis. pataikė

daro vietą kitam. __ Southbostoniečių širdis.
K w I [I V n S T A l Savo uolumu jis kiekvie-

n U “ U n n I. H I liąni-darė,įspūdį* Sekmadie
niais jis sakė po 6 pamoks
iąs, kitomis dienomis po 3, 
Išpažinčių išklausė apie 

t1000. Katalikų ..kiįktaščiij.
užrašė apie 51)0 pfeiniinera- 
tn. Kvietė visus dažnai eiti 
prie .Sakrąuieutų, . priklau
syti prie katalikiškų organi
zacijų, skaitytį ir platinti

■ gerą, prie Dievo vedančią

į- . K D. S. Centro valdyta į džiaugėsi misijomis. Vieirns
V ‘..niitarė turėti Spaudos va jų. kitam, girdėjau. Įkalbėjo:
F:

•f*;

pradės Spaudos vajų pirmi.

už katalikišką susi-
Bet didžiausias

■

■U
• Rrifliekęs Ądvbkatąa

JUOZAS 8. GAILIUS
• ■ Veda visokias protas.- Daro vi- 

sus legalius dokumentus.
? |17 E St. (kampai Bro&dwsy) 

South Boston, Maus.
Telefonfia: Šou. Boston 273SĮ 

Namui Talbot 2474 ‘ 
I*'.....

y

Tel. Šo. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

. Misijoiiierius Tėvas J. 
Brnžikas, K J., vedęs: ^0, 
Bostone dviejų savaičių mi
sijas, spalių 23 d. ryte išvy
ko traukiniu į Chester,. Pa., 
cnt tos pačios dienos vaka
re pradėjo misijas.

Tėvui. Bružikui linkime 
•gražiausio pasisekimo. Iš 
Chester,. Pa., jis vyks dvie
jų. sąvaičių misijoms i 
Brackville, Pa.

naudojama. Tie viduriniai lapai, 
taipgi, yra išsimanai iš puikiausio 
tabako, “Derliaus Grietinės,"ko
kį tik galima gauti.

Iš priežasties to., kiekvienas' 
L.ucky pasiekia jus pilnai pri
kimštas .nunokusiu, išsistovėjusiu, 
parinktu tabaku. Taigi ar stebė
tina, jog Luckies visuomet taip 
lengvi ir švelnūs. . (Adv.)

G R A B 0 BTaT?

TeĮ. Porter 3789

JOHN REPSH1S,M. D.
(REPŠYS)

, Lietuvis Gydytojui
; Ofiso Valandos: 2^-4 ir 6-7-8 

278 Harvard Street,.
ifcamp, Inman arti Centrą! Sq, 

Oamįridge, Mm«.

NE VIENINTĖUS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
sni”jialybejo • .

iimK.c širdies, Plaučių
Kepenų, Pilvo, Inkstų, Sk> 
gos, Patrūkimo, Beūma- 
tizmo Ir visokias Kraujo,. 
Nervų, Odos Ir Kroniškas 
abiejų lyčių ligas.
’ Paturimaiveltui .

Pasitarimas tikrai apsaugas nuo 
? nelaimių, fluidų ir kančių.

Dr.Grarty,327
Valandoj; kntradlenlals, ketvirta
dieniai* ir Bąįitadlonl^lt 10—12 n> 

' fru i-^5, 7—8 vakari'; iMuakua- 
ntalk 10-12 tiktai. , . f

VIENODUMO VERTĖ
'Turbūt jokiame kitame gami

nyje visoje šalyje vienodumas 
nėra , taip reikalingas, kaip eiga- 
rėtuose. Lapus raitydamas, diena 
iš dienos, reikaląuja. kad jų ci- 
garetai būtų, tokie pat, kaip ko
kybėje, taip ir lengvume. •

Kad išpildžius tą reikalavimų, 
Lucky Strike cigarvtų išdirbėjai 
Luckies išdirbimui deda nepapra
stą priežiūrą. Daugiau, kaip .se- 
šiošdėšimt patikrinimo instru
mentų yra naudojamu, kad užtik
rinus,. jog visi Lucky Strike eiga- 
retai yra vienodi. Ir iš priežasties 
to, negalimą atskirti vieno Lucky- 
nuo-, luto, kadangi kiekvienas 
žingsnis išdirbinio Luckies yra. 
žingsniu prie vienodumo.

Pttikiąusis trijų. ar daugiau mc- 
tų.derliaus takabas sudedama iš- 
dirhimui Luckies, ir .tuo užtikri- 
naiiia vienodumas tabako/ Išdir
binio eigoje?, patyrimo, pilnas ap
dirbimas, moderniškos patikrini
mo mašinos,-.iv. nuolatinis prižiū
rėjimas ir tyrinėjimai 'taipgi pa- 
imudojuma, kad užtikrinus, vieiio* 
durną. -

; ' Be. to dar, Luckies išdirbinio 
86 nuošiinelai tabako augalo at- 

./metama, nes tik viduriniai lapai

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R AB ORI U S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J 

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

tą .sąvoką, bet vargu ąr visi 
gerai nusimano,iš kur tas 
terminas kilęs ir kokia jo' 
istorija.

Spragą pasistengė užkim
šti- Paryžiaus laik rastis . 
uExcelsior.” Jis išsemia-, 
mai nušvietė šiuo reikalu ir 
visai patenkino daugelio 
smalsumą. .

Arklio jėgos “tėvas,” 
kaip žinome iš. fizikos, bus. 
“Džeųisas: Wa£tas; Tik štai 
labai įdomu, kokiose aplin
kybėse ta jogą buvo “išras
ta.”

Viskas atsitiko Londone: 
alaus bravore Uaitbred, ku
riame Waf tas buvo sukons- 
truktavęs garu, varomą van-. 
clens siurblį. Bravoro savi
ninkui parupo, tiksliai nu
statyti, kas geriau. vartoti (! auJ 
praktišku atžvilgiu, ar gari- | tus. 
nis siurblys, ar tas pats 
siurblys arklio varomas. Jis 
pasiūlė Waftui kokiu nors 
būdu palyginti naujai išras
tosmašinos darbą su gcriau-

Tol. Porier 2007-lV.

STULA BAIKAITĖ
PIANO MOKYTOJA 
602 PTTTNAM AVĖ., 

■ /’AMBRIDGE, MASS.

Telephone
SO. BOSTON,.,^8. a.

BAY VIEW T
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią išdirbysčių auto- 
niobllius. Taisymo ir demonstravi
mo, vieta:

1 Hamlin Street 
ir Ę, Eighth St.;

tfOUTH BOSTON, MASS.
Joc.. Kapočiujias ir peter TrciįioJcaš 

savin inkai

I JUOZAS M, DIUS |
I ■ • -.1.
f LAIKRODININKAS |

I Parduodu Įvairiausios rūšies | 
•i | auksinius ir sidabrinius daik-1

Taipgi ir pataisau. . Į
366 W. Broadway j

SO. BOSTON, MASS. |

AGENTAI
Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So. Boston,, Mass. .
Tel. So. Boston 0304-W

INSURANCE
Apdrausk namus, rakandui 

automobilius pas
; J. S. MESLIS
į 455 W. Broadway, So. Boston

Tel. So. Boston 3612 į

£
i

D. A ZALETSKO
GRAFYSTES ISTAIGA-FUNERAL HOME.

564 E. Broadway, South Boston, Mass.
Tel. So, Boston 0815.

Dabar .galėsime dar geriau lietuviąnis patarnauti, nes mūsą, 
ištaiga turi visus patogumus;

. Naujausios mados kambariai ‘šermenims Dykai. Patarąavi-
. mas. dieną ir-naktį, . ' ?

• Pilnas pasirinkbniis metalo ir kieto- medžio grabą,. Mūsą ..
: kainos: Jų etai inis grabas (Steel (Aiškėti ir vLsi.šcrnFe'uys (be 

kapą—$300 iv aukščiau. Kloto medžio .grabas ir visi šerine- ' 
nys—$115‘'ir aukščiau, Drabių.iu apdengtas grabas (Čloth 
(’ovvred) Ir'ynu šermenys — ,$7ū.00 ir aukščiau,-' .
1 D. A. 2ALRTŠKAS \ R E; ZALETSKLEMR’T

K. SIDABRAS
Važiuojan t lems į ir iš TAeluvos para- 

. pinu tpasportiis ir . parduodu
Laivakortes,

Apdraudžia bakstis, namus, rakandus 
Ir t. t.

342 IV. Broa<I\vay, S. Boston.
Telefonas South Boston l~i‘S

AGENTŪBA
Parduodamo Lahakortrs j ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ar 
greičiausių laivu. Sutvarkomu 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH .
.1 N S U R A' N 0 E

Apdraudžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius ir 1.1. 
broadway travel

BURBAU
•' K. J. VIF.SUtA, SiW. •

. 366 W. Broadiv'uy,
• So. Boston, .Mm \
Tek South . Boston

t

uekanty.hu
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AR VERTA?

MOKSLO METUS PRADEDANT

Nusileidžianti saulė, vaka
ruose pasauliui rodė, kad 
diena jau baigiasi, kad arti
nas naktis. Viskas taip tylu, 
ramumas užviešpatavo, tilc 
karts iiuo karto pasigirdi 
tykus vąjo šlamėjimas, pu
čiant per medžius, arba su- 
ciuba paukštelis savo vaka
rinę giesmę.

__ ' __ Saulutė, švystelėjus pas
kutinį kartą, ramiai už kal
no nusileido ir nakties ka
ralius artinos į savo sostą.

Viskas tyku! Staiga tolu
moj girdis balsai, artyn, ar
tyn, i b. matosi einantys du 
žmonės.
apie įvairius dalykus, ta-

• . čiau nedrąsiai, tartum ką 
nors užslėpdami,- bijodami

... kokio tai dalyko. Tik staiga 
vienas iš žmogystų klausia 
savo draugą:

“Ar - verta? Ar ve r ta 
mums tiek darbo ir triūso 
padėti, savo visas jėgas pa- 

. dėti, dirbti savo tėvų ir pro
tėvių žemei ? Ką mes už tą 
darbą pelnome? Garbės! 
Turto! Ne! Greičiausiai pel
noma žmonių panieką! Kam 
veikminga mums mt&ų^ėviy 
kalba, mūsų tėvų papro
čiai.”

Balsas nuaidėjo į tolį ir 
vėl žemėj užviešpatavo glū- nenueis, 
di tyla,.

Vaikščiodainas vienas mi
ške, svarsčiau tuos žodžius.

Ką i Ais juk ne Verterisy 
kuris ryžtųsi nusižudyti dėl 
nelaimingos meilės.. Tai 
žmogus, . kiuris nešioja savy
je meilės aistrą, bet meilės 
netekęs, nelieka bepročiu. 
Didvyriškai perneša gyvė7 
nimo smūgius. Gyvena jis ir 

j toliau, nors . perskrosta šir- 
idarnu Sako;sau; “Lauksiu 
Į Intos meilės.” Pamatęs taip 
•.nusistačiusį' savo meilės gai- 
įres žmogų, Jupiteris pyksta. 
! Jau daug- laiko praėjo. 
Naktį, mėnuliui šviečiant at 
me, visuomet girda tenoro

, , , , ,£ . • tnehnicliolišk«n . baisa. Gra-
Per/galvą vis bėgdavo, . At Sdprus balsas. Gon- 
verta ? Kaip gerai atsmn- (|0|jeras gyvena, laulda mei- 
niau tuos••girdėtus žodžius: Tinka jam šie poeto žo- 

Ar velta mums -diibti te- “Jie nusideda, kurie 
vynei, ir mano širdis, gi ei- saj>o/jog meilė mirštanti.*.” 
Čaąu pradėjo plakti, tartum . ,
norėdama man duot atsaky- Rudens vakaras.. Ne. sal
ina. Tačiau vėl buvo klausu :^s- Kanale sukasi keletas 
mas, “Kodėl?” Ar dėl to/gondolų.V Mėnulis šviečia, 
kad taptum garbingas, kad iiiekuomet. nešvietė, 
-gautūrmturto^o- gal savo sa- 
yymeilei’ patenkinti? Nei 
Dėlto, kad tai ' yra pareiga,

Rytuose dangės dega silpna 
rausva šviesa.

Tšlengva, paskui stipriau, 
tai yra meilės ir pasišventį- k ilsta paslaptinga gondolje- 
mo pareiga. Negana tik sa
kyti : . “aš myliu savo tėvy
nę, savo tėvų žemę,” bet ir 

Rodos, kad kalba j už ją reikia dirbt, jos vardą 
aukštintu Vienas senovės žir 
nys yra pasakęs: “Kas my
li savo, tėvynę, yra žmogus, 
bet kuris už ją ir dirba, dvi
gubas žmogus yra.”

Amžiai bėga. Žmonės, ku
rie buvo, dabar nėra. Ta
čiau neišdildomomis raidė
mis amžiaus knygoje 
surašyti vardai tų tėnmąi- 
nių, kurie gerą ir naudingą 
darbą dirbo tėvynės labui.

Taigi, ‘ir tų, tėvynės sū
nau, dėk ranką, prie darbo 
ir dirbk, ir nors tau dabar 
nebus atmokėta, žinok, kad 
tavo sunkus darbas už nieką

vra

r b dainą. Skambi, graži, be 
liūdesio dainele... pasiekia 
aukščiaiisią tenoro gaidą. 
Jausmui išreikšti. trūksta 
epitetų.

Kokia ta jo daina?
Avė Maria.. Ar sakiau — 

daina ? Ne! Tai sielos padė
kos malda.

Gondoljeras irkluoja luo
tą lengvais stūmimais. Arti 
jo kita būtybė.

Mėnulis linksmai nusi
šypsojo, kai gondoljeras pa
silenkė prie sužadėtinės ir 
meiliai ją pabučiavo.

Kazy^Adna.

• Būk tikras fevynės sū
nus! Dirbk!

Petras Piitys.

GONDOLJERAS
Venecijos miestas pasken

dęs tamsoje. Nei mėnulis 
nešviečia. Jis pasislėpęs 
dumbluotuose debesyse. Tik 
retkarčiais gondolai pra
sime jus, ar kieno kito jėga, 

. subanguoja kanalo S. paviu 
sius.

Šiaip visur ramu, Despo
tiškai viešpatauja galingas 
karalius — naktis.

Iš nakties juodų šešėlių,iš 
vienos kanalo pusės, o tada, 
atrodo, lyg iš visur, girdė
tis sidabrinis tenoro balsas. 
Gal koks gondoljeras? Ne
svarbu.
Koks tembras! Koks malo

nus balsas! Plaukia aukštai 
aukštai, krenta gi žemai “O 
solo meo” dainos akordai.

Daina gali ir nuožmiausi 
žmogų apmalšinti. Taip. Jei 

- tą naktį kas būtų pasiklau- 
t. . šęs to gondolj ero Imdniau- 

. šių sielos niuansų, būtų ta- 
. pęs bejėgis.

Žybtelėjo pro šalį juodas 
•' . šešėlis. Tyla. Daina nutrūko 

tirštame ore.
Sekantį rytą klausk ką 

nori, kas tai toks daminin- 
kas buvo, nesiižinosi. Nie- 

;. kas jojo nepažįsta. Tačiau
netrūksta;, spėliojimų. Dau- 

. gurno nuomonė — kad tai. 
į; •• jaunas gražus gordoljeras,
V. nelaimingas meilės auka*
j. Jis, gyventojų pasakojimų,

prižadėjęs kas naktį dai
nuoti, kol... kol meilė sugrįš 
jam. .

PRIDUODA NAUJOS SPĖKOS 
IR GYVUMO SILPNIEMS 
žmonės, kurie <lėl senatvės-arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna sayo Jėgas, svei
katą ir p.nįiJaro : {'presui ir gyvesni 
po to kaip jio variojo Nuga-Tone..

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl moterų ir vyrų, kurie susilau
kė senatvės. Jis padaro juos sveikėsr 
niais, tvirtesniais Ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. ’ Jeigu jus. esate 
senas arba silpnas, pamėginkite Nugą- 
Tone.. Po keletą dienų jus pastebėsite 
didelį pagerinimą. .

NUGA-TONE paraduodamas visose 
vaistinyčiošė. Ne priimkite pamėg- 
tlžiojimų. Niekas kitas jums nepagel
bės taip kaip NUGĄ-TONE.

PUIKI PROGA.
Pranelis:. “Ar sakei savo tėve

liui apie mūsą meilę?”
Margarita:. “Taip, sakiau.”
Pranelis: “O ką tavo tėvelis 

sakė?”
Margarita: “Taip, jis maloniai 

sutiko. Pareiškė kad tokia idijo- 
t ė, kaip aš, ir tokis tuštagalvis, 
kaip tu, puikiai tiksime į porą.” ■

ji amžinai prikaišiotų, man savo 
kraitį ; vedęs negražią, jos nemy
lėčiau, o gavęs gražią, visuomet 
p avy dėčiau. Todėl neturiu jotuos 
—ir vis tik gyvenimas niekam 
nevertas.”

SENBERNĖLIO VARGAS.
Raiilau, pasakyk man kodėl tu 

savo gyvenimo visą, brangiausi 
laiką praleidi sehber.nystėję? Ro
dės, galėjai rasti sau tinkamą 
moteriškę... ’ ■

Klausyk, Pilypai. Neapsive-. 
džiau. dėl. to, kad norėjau tiirėti 
ramtį gyvenimą, nes, gavęs gerą 
žmoną,. visuomet bijočiau jos ne
tekti, o gavęs blogą būčiau nelai
mingas; vedus neturtingą, reikią, 
.tų kęsti vargo, o vedus turtingą, 

. ■ s

STEBĖTINĄ. .
Ūkininko, sūnus: .“Skubinkis,, 

tėveli, jautis atsirišo ir puola mo
tiną.” • , '■

• Ūkininkas; “Kas atsitiko, kad 
jautis dar gyvas?” .

MANDAGIAI PAVADINO
Nauja tarnaitė: “Atsiprašau, 

ponia, bet malonėkite man paaiš
kinti kaip turiu-pranešti, kada 
laikas valgyti? Ar sakyti “Už
kandžiai prirengti ”. ar *‘ Eikite, 

‘pietautą.”
Punia: “Jeigu taip prirengsi 

užkandžius kaip, vakar, tai sa
kyk: “Užkandžiai prideginti.” :

Gyvenimas dinaminė jėga, besireiškianti vis nau
jomis lytimis. Jis taip daug ii* taip greit besikeiciah- . 
čių įspūdžių teikia, kad mes. net nėspėjam jų visų ap
čiuopti. Gyvendami išviršiniais įspūdžiais, lyg peteliškės 
džiaugiamėš pasaulio didybes nuotrupomis. Neįstcngiam 
sumokti visatos šviesybes. Mūsų iriipeto, pašėlusios ex- 
iresijos ir galvai rūkčio. stebėt’iniausi dalykai-Larinotoš 
šūvis,, automobilio smarkumas, ar aeroplano padūkęs 
greitumas. Tai mus labiausiai domina. Tuo mes daugi.au- 
giaūsia stebimės. , •••■.•

. Dažnai užsimirštam, kad šalia materialūs kultūros 
esama ir dvasines, kuria reikia nemažiau rūpintis. Jei 
kada atsimenam — pažveigiam į praeitį, pasidžiaugiam 
ar paaimanuojain r—r ir baigta. Gana jau. aimanuoti; Iš 
mūsų darbų laitkia. Nepalaidokim savęs sū mirusiais. 
Juk mes dar gyvi žmones. Mes dar gyventi norim. Ži- 
noįn, kad antru syk į gyvenimą negrįšim. Mes — žemės 
dulkes .— kosmingojo skridimo ir nepaliaujamo judesio 
verpetuose paskendę, negalini sustoti. Mes ir nenorim. 
Mes norim žengt į priekį.

. Gyvenimas begalinis, liepsnojąs ir amžinai kintąs. 
Ir istorija nesikartoja. Praėję laikai negrįžta. Kiekvie
na diena, neša su savim ką nors nauja. Praeityj galim 
semti energijos ir. įkvėpimo, pasimokyt dabartį ir ateiti 
kurt. Todėl tik aimanuot ar garbint kas paseno, siistm- 
go — neprotinga. Taikės mirė, vistiek nebepinsikels. 
Geriauipažveilam cUųsiai į dabartL ir tiesldin gaires. 
šviesesnei ateičiai, ty *

Mums — mokslus einančiai jaunuomenei — mus 
tautiečiai jau buvo paskelbę mirties dekretą. Visi aima
navo, kad mes žūstame... Nutaustame ii* suhbdievejame. 
Tačiau mes psirikėlėm. Mes įrodėm, jog ir mirštą gali 
pradėt gyvent iš naujo, l

Ačiū Dievui, j au praleidom du savo šeinius. Pasku
tiniam aiškiai nustatėm savo tikslus ir tolimesnę darbuo
tę. Tačiau tai dar ne galas. Tai nepaskutinis žingsnis, 
Mums paskutinio žingsnio negali būti. Paskutinis žings
nis. —- mirtis. Kas nori gyventi, tas nesulaikomai turi į 
priekį veržtis. Vietoj. stovėti — gyvam į grabą lįsti. T 
priekį norim veržtis! Mes norim kurti naujas vertybes. 
Statom ateities rūmus. Mes dabarties kalviai ir ateities 
žmonės. Todėl stenkimės, kad busimieji mūsų darbai bū
tų stipresni, negu buvusieji. Rinkime visas dvasines blo
gybes vienon vieton ir naikinki m. Tesudega dvasines 
srutos liepsnojančiam lauže, o mes pradėkim gyventi 
kiiltūringųjų žmonių vertus gyvenimo žygius. Mes turim 
dvasines vertybes kelti, ugdyti ir .nešti pasaulio kultū
ros biržom • •

Mūsų dvfisiries vertybes sudarė* religiškumas ir tau
tiškumas. Lietuvis be tų dviejų savybių — religiškumo' 
ir lietuviškumo — neįmanomas. Tai išsigimėlis. Kas ne
pajėgia apginti savo tautos garbės, kas nepajėgia supra
sti kilnaus žmogaus ir žmonijos tikslo, kas nepripažįstą 
žmogui dvasinės sielos ty neįstengia surasti dorovei tvir
to pagrindo, to pasakojimų apie pažangos meilę negali
ma rimtai imti. Jis stato pažangos rūmus, iš smėlio, ku
riuos, menkiausias vėjelis sugriaus. Deja, lietuvių tauta 
jaū daug,;tokių vaikų turi. Daug mūsų “inteligentų” už
miršo Dievą, atsisakė savosios tautos. Šiandien daug jų 
žūsta, ištvirkavimo ir bedievybės bangose, daug jų ver
gauja svetimiesiems. Mūsų pareiga tą blogybę atitaisyti. 
Iš mūsų tarpo, negali būti nevieno, kuris'bijotų pasisa
kyt esąs lietuvis katalikas. Mes turim kaskart giliau įsi
sąmonini savo idėjinį nusistatymą. Turim geriau pažint 
savąją pasaulėžiūrą, suprast jos protingumą ir reikalin
gumą visuomenės gerovei. Tik gerai įpratę rišti pasaulė- 

. žiūros klausimus, įstengsim atsispirti įvairioms, priešin- 
gii mums srovių skelbiamoms laisvėms.

Gyvenimas nepakenčia ištyžėlių, nepasiruošusių 
darbininkių Jam reikia darbininkų, kurie moka savo ir 
kitų ateities kelią gerinti. Reikia darbininkų, kurie mo
ka, ir gali pasišvęsti, ątsakomingai eiti savo pareigas. ir 
solidariai gyventi. Be to negalį būti visuomenėj pažan
gos, negali būti laikąs ir tvarkos. Be pasišventimo ne- 
įvesim dorų santykių piliečių tarpe, be solidarumą ir 
darbingumo nepašalinsim skurdo iš žmonių.

. Mums dažnai tenka girdėt nusiskundimų įvairių 
valdininkų ištyžimu, nesąžiningumu apsileidimu, neinan-. 
dagiunu. Imkim tai kaip mums, patiems daromus per
sergėjimas. Tų blogybių, bent užuomazgoj, kiekvienas 
žmogus turi. Jas reikia silpninti,, jei ne visai sunaikinti. 
Čia mums padės kuopų veikime aktyvus . dalyvavimas. 
Kuopoje gyvenimas yra proga mums įsigyti reikalingų 
piliečiui ypatybių. Kas išmoks ir įpras būti geru kuopos 
nariu, tasai pėskui įstengs būti geru valstybės piliečiu. 
Kas pajėgia kuopos valdyboje tinkamai eiti pareigas, 
tas bus tinkamas atsąkomingai piliečio vietai užimti.

Pradėjom naujus mokslo, nietus. Per vasarą įgavom 
naujų jėgų, atnaujinom energiją. Tad į darbą.. Taisykim, 
kas taisytina. Neužtenka tik sugalvoti ir nutarti. Kas 
gera reilda gyvenime vykdinti. Kas iš to jei bus sudaly
ti rūmų planai, jei niekas jų nestatys. Statykim. Kelio 
mums pastoti niekas neišdrįs. Nėra jėgos, kuri pasiry
žusį jaunuolį sulaikytų aUnugalėtų. Ir įneš jauni. Mums, 
nėra kelio be išėjimo. ■

Tik į priekį-r—laimėjimas mūsų!
. * . J.'PiPllipauskas.
. . (Iš “Studentų Žodžio” 6-tojo'numerio')

Mes galime parengti žirgus ristynių metui;-bet. per
gale Dievo, duodamą.

‘ •. Mainantis,

Lietuviškas Rekordas
Dariaus ir Girėno

Žygį Atminti
• n

- ■

t

Vienojo pusėje dailia “Dariaus ir Girėno atminčiai,” 
kurią įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akompanuo
jant vargonais ir. gražus lakūnų ....j r. “Dituanicos” .vai^ 
das, o kitoje pusėje daina “Kareivėliai” — Stasio Šiin- 
kauš, kurią įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Elona Sa- . 
dąuskaitėy akompanuojant pianu ir, armonika ir lakūnų . 
laidotuvių Kaune paveikslas. , . •

Plokštele atšpausdinta tautinėmis spalvomis. Gali
ma groti bile plionografu.

Kaina 75 centai. . • ,
Užsisakykite tuojau

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

. Kiekvienas, kas akylai mato ir tvirtai pasiryžta 
nejučiom išauga į genijų. .

“T ~ ^---—-ooooo . .
Didžiausia blėdinii pinigai eikvojami—-girtybei. 

------ooooo—— • /
Žmogus tik tiek žmogus, kiek jis valios turi. " V 

. Sv, Aagustinas, 
—OOOOO-- r-r— ' ' ‘ • •

Kuris' užkemša ausis, nenorėdamas varguolių skūr- 
girclėt, tas irgi šauksis, bet nebus išgirstas.

iStalemonas. -
do

H

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

“IAALDŲ RINKINĖLIS” 
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Saitais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

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

mus Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visūs užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 

“D AR B I N I N.K Ą S”
366 Broadway,

ELIZABETH.N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 1 dieną, 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti.. Valdyba

ČLEVEĮiAND, OHIO
Lapkr. 3 d. 8 valandą vakare,

g.

3

a

3

§

pir-

|
So. Boston, Mass. |

SAINT CLAIR, PA, ... i
LDŠ. 107 kp. mėnesinis |

kimas įvyks lapkr, 5, tuoj po.su- ; j 
mos. Šv. Kazimiero, parap. salėj. .. i 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir s 
užsimokėti mėnesines, mokestis ir. *•. 
naujų narių atsivesti prirašyti.

EASTON,PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkr. 5 d.,, tuoj po. sumpš,
Lietuj Salėj įvyks LDS. 51 kp. M apijos 8VetaMj. .
mtąęrims susinnkimaS. tabiami MąlonSkit visi nariai „trankyti ' 
narui prašomi subrinkti. Valdyba ,fe m5ncsims moWis ...j

M. Songaila J
BRIGHTON, MASS.

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks į 
penktadienį, lapkr. 3 d., 7:30 v., 
-ak.r Lincoln ScctninSj. 26 Lincoln j k Iupte. 5 Aušros Vartų • 
?t. Ateikite visi. Valdyba j parapjjos salėj, tuoj po sumos

• ........ I ■

N. S. PHILADELPHIA, PA. I t 
‘ LDS. 103. kp. mėnesinis susirinki 
inas įvyks sekmadienį^ lapkr, 5d , y 
tuo jaus po sumos, šv. Andriejaus i PHILADELPHIA, PA. ’ 
par. svetainėj, 1123 Lemon St j LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir Į 
kurhį užvilktos duoklės užsimok,6 I 
Ii. Taipgi atsiveskite nors po vie-. 
ną naują narį prie kuopos prira
šyti, Valdyba

WORCESTEK, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas i- 

i vyks lupki’. 5 d.

Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbią reikalų.';

Kviečia Valdyba ‘

penktadienį, lapkričio 5-tą dieną • 
vakare, mokyklos, kambary. Ątei- . 
kitę gausiai.. Nepamirškite, užsimo
kėti duokles.. Valdyba

-------—; [ WORCESTER, MASB. i
. BALTIMORE. MD. . LDS. 7 kuopos susirinkimM J-

Lapkr. 5 d.. Ssokmadio,nį, tuoj vyks lapkr. 5 dieną, 6 vai. vak^.. 
po stirnai, parapijos svetainės.kam- bažnytinėje svetainėje, 41 Prov* . 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi- idence St. Visi nariai būtinai atri- 
"inkimas. Malonėkite ateiti visi kitę, nes turimo apsvarstyti kęle- j

Kviečia Valdyba tą svarbių klausimų. Be to. ?
-----------  —~ 1 prnga užsimokėti duokle*. . '■ •!.

Valdyba ■NASHUA, N, R Į
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki, i 

mns’įyyty. lapki\ 5, tuoj po paą< .' MONTEI&O. MASS. . i
kutinių mišių, pobužnytinėj svė* . LDS. 2kp. susirinkimas i
tainėj; Kviečiame ąarius ateiti, nes . tupkr, 7 <ty Sv, Roko parap. svet. į
yrą keletą eyarVių. Humanymų; Visi nariai prašomi ateiti i šį! susi- 
Taipgi; atsiveskite ir savo draugus rinkimą ir užsimokėti senai nt J 
pripašyti prie Šios, organizacijos,' trauktas inčneįiuegduokles. . į



SLnirtdienisį Špalių iU d.,

DAFBIJtlpIjCAS
: ((The Workor)
į PttbRfihed every Tuc«day and Friday, eiept Holidays auch as 

New Year, Gbod Friday, MemoriaI Day, Independcnėe Day, 
r Labor Day, Thankagiving and Christmas
; • -----4^—- ;
BAnfT JOSEPH’B tlTKUliriAN M. (L A&300IATI0N 0F LABOR 

sltatoNd ai lecond-claBi m&tter Sept 12,1915 u thc'poit Office at Boston, Ifaag. 
nndor the Act of March B, 1870

for ifciiltnr ąį ipeclid rate 0t postage prorlded tor In Bectloti 1108 
į . Act of October 8,1917, authoriaed on Jnly 12,1918
} 8UB8CRIPTION RATH8X .•• 
Lj^iiaaUc yearly 
furija yėarly* ..,.

!jDoBMMrttc once per .vęei yearly. .<2,00 , _ . ,
r Ihoreign on<* week yearly... .$2.50 Užsieny 1 {kartsavaltCJe metami. ,$2.50

Į pirmadienio ryte, kuomet 
I viki svnpifTi TŠbndn ir nnsd- 

2_;Įmose prie pusryčių; Užval-

! į puš^ią, diUnuodami <4Tu 
| girele, iii žalioji ” ir kitas 
{melodingas liaudies dainas. 
Dainą aidai skambėjo po vi
są mišką ir pasiekė plačias 
apylinkes... Pavaikščioję po 
taukų pušyną ir nusifoto- 
gTafayę grįžome skaniems 
pietums. Po pietų išėjau 
pasivaikščioti; su savo pus- 
broliu Juozu po Mijaugonią 

. vieškelį, kuris yra vienas 
sekliausių Lietuvos kėlią ir

‘ - - -- ..................... ~
kams buvo linksma ir malo
nu ir jie nuolatos bėginėjo 
po visą erdvą klojimą.

Naktis buvo tamsą bet ne
paprastai įdomi. Buvo nuo
latiniai žaibai be griausjno, 
nes audra viešpatavo toli, 
tik jbs žaibai čia buvo mato
mi. Apie trečią valandą ry
te,.-kuomet jau pradėjo auš
ti, svečiai slinko ant šieno 
pasilsėti, kur buvo atskiros 
vietos visiems,

----- _----- . ...   ’ Buvo jau apie 10 valandą
’■ DARBININKAS - . -1:
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•' ■ — \ . igę pusryčius visi.nuvykome
KOMUNISTAI KLIŪ

TIS DARBININKŲ 
PROGRESUI

PBĖNŪMBBATOS KAINA:
Amerikoje metami ..............H00 
Užaieny.metami ........$5.00 
Viena kart eavaitBje metami;...Į2.00

Ii joną litą, į uostą jau įplau 
kiti laivai su 7—8 metrą 
[greinzle ir 15—20 tonų tal- 
poa. Betų.. tą laivą judėji-. 
mus yta padviguK jęs.

Viena iš- svarbiausiu miško . 
plukdymo sąlj’gą. yra. ta, . 
kad lenką piliečiai negali 
miško plukdyti per Lietu
vos teritori jų. Darbas turi . 
būtį atliekamas tik Lietuvos 
piliečią, kurie prie adminis- 
t racijos linijos priims miš- . 
ką iš lenki} plukdytoją. Ka
dangi greifai prasideda ru
duo, tai šiais motais miško •' 
plukdymas vargu ar bus 
Į) radot as. G re i šiaušia t ai 
bus . pradėta, tik .. ateinantį 
pavasarį. . ,

ATVAŽIUOJA AMERIKON 
RAŠYTOJAS AR&TAS

VITKAUSKAS . ' • v

Zimbs Iš Lietuvos
' LIETUVOS LENKAI PAVAR

DŽIŲ NENORI KEISTI'

Nesenai vyriausybėj e. ir'. 
visuomenėje kilo sveikinti
nas sUmaiiyinas atlietuvinti 
nėlietuviŠkai. skainbajičias 
pavardes. Juk visokio čbt.T, 

ir kitokios, galūnes 
nuims yra prikergtos lenlui 
ir rusą, kad greičiau lietu
vius nutautiiifi;.

Pąvardėms . atlietuvinti 
Lietuvos vyriausybe mosią 
atątink a m ą ; įstatyhią ir, 
kiek girdėti', . pavardžių at- 
lietuvinimas tikrai bus. gy
vendintas jau 1934 metais, 
tačiau tikrai lietuviams,

Šiomis dienomis Lietuvos 
lenkai. su garsiuoju savo 
kunigu Liaūsu priešaky,

nutarė įteikti vyriausybei 
raštą, kad jie savo pavar
džių keisti • nenorį; Na, ir 
gerai. Neš Lietuvoj “ visur 
dabar siekiama aiškumo. 
Todėl sutampą pageidavi
mai, kad lenko . pavardė 
skambėtą lenkiškai, lietuvio 
—lietuviškai.

KOKIA BUS KUAiPfeDOS 
UOSTO DIREKTORIJA,

tu Vos lisomis ir t tirtą per- 
ve/’mai-. ^štoLulimes ir įs
keltas, Lietuva negali leisti, 
kad kas nors bandytą, to uo
sto reikalus, kreipti Lietuvai 
svetimais sumetimais. Tai
gi nuo, Klaipėdos krašto į 
uosto direkciją nario pa- 
skyrimas yra labai opus reL 
kalas ir art iniįausiu laiku 
pmnatysime, kaip, jis bus 
išspręstas.

LENKAI PLUKDYSIĄ. NE
MUNU MIŠKĄ.

Pagal Klaipėdos konven- . 
viją, pasirašytą Lietuvos ir 
keturių .didžiąją valstybių: 
Anglijos, Prancūzijos, Ita
lijos ir Japonijos, Klaipė
dos uostą valdo trijų narių 
direkcija: pinuininkas, škir 
tas Lietuvos vyriausybės, 
vienas narjTs skirtas Klaipė- ; 
doš krašto direktorijos ii*' 
vienas narys skirtas Tautą 

Dtjjungos susisiėkinm komi
sijos. Iki šiol uosto dįrėkei-, 
joj nuo Klaipėdos buvo ge
bąs, uolus, darbštus lietuvis 
p. Borchęrtasf Jo paskyri- 
nio. laikas baigėsi1 šią metą 
spalių mėn. 1 d> Dabartinė 
Klaipėdos krašto vokiška 
direktorija nenorinti toliau 
p. Borchci'tą uosto direkci
joj nariu; ji norinti, j o. vie
ton skirti vokietį, fš to ga
li kilti rimtų.nesusipratimą, 
ypač jeigu tas vokietis ban
dytų uoste tarnauti np tiek 
uosto, kiek' vokiškuino inte
resams. O taip gali atsitikti, 
nes klaipėdiškiai vokietinin
kai bendrai nesirūpins to 
krašto reikalais, o daugiau
sia žiūri ir klauso, kokie vė
jai puria Vokietijoj ir prie 
ją stengiasi prisitaikyti. 
Klaipėdos uostą išugdė ir 
ištobulino Lietuvos Respub
lika. Ir pati Klaipėda Lie
tuvos kaina šiandie yra la
bai išaugusi ir atgijusi. 
Prieš karą Klaipėdoj buvo 
tiktai apie 25.000, gyvento ją 
o dabar, yra apie 45.000 Kai 
į Klaipėdos uostą prieš ka- 
rą įplaukdavo 2000 tonų tai 
pos laivas, didesni ir negalė
jo įplaukti dėl uosto seklu- 
mo, tai visi klaipėdiškiai 
bėgdavo pamatysi tokį. lai- 

’ vą, kaip kokį dyvą. O da
bar, kai Lietuva uosto išto
bulinimui  ̂įdėjo tirš 25 mi-

ls Kauno,-Lietuvos Žur
nalistų Sąjungos narys, pa
matyti Chicagos parodą ir • 
susipažinti' su Aim'rikos lie- 
tuvią gyvenimu, kurį pažįs
ta iš Amerikos lietuviu laik
raščių, kuriuos skaito ir ra
šo jiems nuo Lietuvos ne
priklausomybes pradžios, 
(mūsą laikraštyje Arėjas 
Vitkauskas taip pat rašo).. , 
Amerikoje Arėjas Vitkaus
kas nori kiek galima dau
giau pamatyti lietuvią ir vi
są gyvenimą, ir rašys Ame
rikos lietuvių ir Lietuvos 
laikraščiams, kaip visuomet. 
Su savimi Arėjas Vitkaus- 

Įkas vežasi paruoštą spaudai . 
apysaką . knygą, vardu:

Mergaitė prie gėdos stul-
1 u.-nvi oio-hŲ ('tespėjo Lietuvoje iš-luiCtUv i elgiasi Teisėtai, ne- ; . , . . . ,. . ; ' .■ . - • i - leisti), taip; pat turi daugleisdama jokio susisiekimo J?1. ,.. .apysaką, eilių, ir kitokią-ra- 

štii,. kuriuos. Spausdins bū
damas Amerikoje.

APAKINTAS GINKLAS

Kaip žinoma, tarp Lietu
vos įr Lenkijos nėra nei 
;diplomątinią santykią, nei 
reguliaraus siisisieldmo.Lie- 
l.u ^a kietai laikeisi savo nu- 
šistalymo neiti f santykiu® 
su Lemkija, kol Vilnius ne
bus grąžintas. Lietuvai. Lėn- 
kan . nuolat daro pastangą, 
priversti Lietuvą leisti per 
savo teritoriją bent, tranzi
tinį prekią judėjimą iš Len
kijos; Tuo tikslu Lenkija 
buvo iškėlusi Lietuvai bylą 
Tarpt autiniam Teisme 11a- 
agoj. Tačiau tą byla pasi
baigė visišku lenką praląi- 
mėjimu. Teismas pripažino, |‘1/ ■ 
kad .(sumomis aplinkybėmis } ,

.1 iiv»v olo’inui tnicnt-ni n-n_ | 
leisdama jokio susisiekimo 
su Lenkija.

Prieš keletą metą Lietu
va yra; paskelbusi taisykles 
miškui plukdyti Nemunu. 
Mat, lenkai skundžiasi, kad 
jie negali varyti miško pre
kybos, nes vandens , kelias 
Nemunu 4 Baltijos jūrą 
esąs uždarytas. O tuo tarpu 
stambios užsienio mišką fir
mos, d augiausia anglą, yra 
suinteresuotos miško pluk
dymu Nemunu, nes turi nu
pirkę daug miško Nemuno 
aukštupio Srityse, kurio ne
gali išgabenti. Tada. Lietu
va sutiko mišką Nenąmu 
leisti ii paskelbė plukdymo 
taisykles. Bet tos taisyklės 
lenkams pasirodė nepriimti
nos ir jie jomis nesinaudo
jo.. Dabar, Įdek tenka gir
dėti, lenkai su minėtomis 
taisyklėmis norį sutikti.

Miestas. Didelis. Bokštai remiasi padangių, o 
požemiai žemės širdį raižo. Pagrindžiuose slan
kioja alkanos nuplyšę būtybės, o išpuoštuose, 
blizgančiuose rūmuose putoja vynas ir kvatoja 
moteiys. Jei moki ir tu gali rieškučiomis semti 
apgaulingą gyveninio džiaugsmą. Jei būsi lai-, 
mįngas ir. tau. šypsosis vylinčia - laime, kvatos 
moterys ir putos šampanas.

Vaidotui sekėsi mieste. Jo smuikas žavėjo 
minias. Siutini) ir virkdė. Jis minią dievaitis. 
Jam', mokėjo milžiniškas suinas. Ir pajuto Vai
dota neapsakomą gyvenimo ir laisvės troškulį. 
Gyventi! Pulti į svaigulingą gyvenimo.-sūkurį 
ir paskęsti! ’

Atsirado draugą. Jiems tik.—: vynas, motu- . 
rys ir dainos. Vedė jie Vaidotą į girtus kate- ' 
šautams, kur jazz’as iiasiutašiai klykia, kur 
pusnuoges šokėjos. Būvi.) nedrasit jam ’irliūdiKi

išauklėti. Ko! jis to negau
na,. privalo kovoti, tik, žino
ma, sėkmingu būdu, sėkmin
giausias gi kovos budaš nė-: 
ra Icruvinas peštukizmas ir 
nudėvėti melagingi, šūltiaą 
bet vieningas, darbmiufaį so- Titaiu' DaugpiL
lularumas, paremtas rinitu .. P(įrog r a d 
pasitikėjimu, kad Mkovoja į vieSkeliul padaiUnįi 
uz savo ir senuos būklę, Su J.buV() sodinta gl.ažiu rae. 
gnbngat organizuota darbi-' (Mlh ...^ kTažt() kft._ 
ninku .minia, taip rimtai nu-1 niiejiai: vra t()ld tamsūs ir 
sistamisla ir kovojančia uz I kad blbai wa.
brangiausias savo teises, ka-1 žaį niedl>:!bj pasilikOj ncs 

(vienas ir kitas kaimietis 
i privažiavęs prie medelio, jį 
i nuskynę ir pavartojo kaipo joicn i vivitiro. jlu- 

įranki arkliui .mušti. Todėl! ko matyti gražią karvių ir 
’ vilnuotų avelių ir avinų.

Ateinančią dieną, liepos 
26. pasiryžau aplankyti du 
buvusius savanorius lietu
vių kariuomenėje, Motiejų 
BeJikevičią ir, Stasį Laimu
tį, kurie gyvena prie Ilgių 
ežero, netoli Mijaugonią 
kaimo. Mane lydėjo gini'i- 
jiaitis' Juozas. Nežinojom 
kur'"eiti, todėl, įėję į.Mijau- 
gėnią kaimą,: teiravoinės 
kur gyvena Motiejus Beli- 
kevičius. Pasir* >dė, kad Šita-' 
me dideliame kaime beveik 
visi šeimyniškai vadinasi' 
B clikeyįčiąi. B et surasti 
man reikalingų asmenų bu
vo lengva, nes tik keletas 
Bėlikevičią gyvena Ameri
koje ir tik iš vienos šeimy
nos yra Ona Belikevičiūtę 
Amerikoje. .

7 Darbininkai organizuoja-1 
; si į draugijas bei unijas, 
.r-ka(Lgalūtą iškovoti geresnės- 
: gyvenimo, sidygas. Tų uniją 
' vieningumui reikalingas 

tampiais ryšys bei. cementas, 
kurs jas padarytą galingas, 
ir ją Veikimą seltmingą. Ka
talikai salto,: kad tasai ce- 
mentąs turi būti tikėjimas, 
todėl, kad tikėjimas gimdo 
pasitikėjimą, o pasitikėji
mas yra būtina vieningumo 
sąlyga. Kur nėra pasitikeji-

:. mo,.ten nėra vienybės. Ko-i . ...
muilistą tarpe to pasitikę ji- Į a 11 ^utgrau ■
mo kaio tik.nėra, uos iin fi- ^dtosi, negu su būnu lllš- 

terišką agitatorių, kurstan
čiu žmones prie kruvinos 
revoliucijos. Tie kurstytojai i 
yi-a. kaip tiktai _ didžiausia f tienls ; ncWtj._

medelius gadina. ■
Einant šiuo vieškeliu pa- 

ivakaryje gabma išgirsti 
I baugus vilkų staugimas, ku

nio kaip tik nėra, ties jie ti
kėjimą atmeta. Galima drą- 

; šiai, sakyti, kad didžiausia 
komunistą yda tai tikėjimo 
paneigimas. Jie tuo labiau
siai nuo .savęs atgrąsina.

Kai dėl komunistą prie
kaišto, kad katalikams dar
bininkams nevalia kovoti 

‘ prieš išnaudotojus, . o tik 
; ■ ‘ ‘maldauti poną malonės, ’ ’ 

galima tiek pasakyti, kad 
tas ją nusidėvėjęs argumen
tas, yra pasemtas netiksliai 

y < siųprastais katalikybės prin- 
cinais, arba,: geriau pąsa- 

U- kius,;. tiksliai iškraipytais iilu 
į katalikybės principais. Mū- 
*•_ są komunistėliai kadaise y- 

.ra buvę katalikais ir jiems 
į. teko girdėti vieną kitą pa- 
ą mokslą apie kantrybę ir 

apie Užmokestį danguje už 
'. pakęstus gyvenime vargus, 
f Tai jie ir daro išvadą, kad 

> darbininkai turi maldauti 
poną malones. Katalikai 
maldauja Dievo malonės. 
Poną malonės maldauja tik 

( vergai .ir elgetos. Darbinin- 
r kas nėra liei vergas , nei el- 
įį getą, jam priklauso ne po-'

• mi išmalda, bet tinkamas 
į. pragyvenimas, kad galėtų 
į-, . be jokio vargo ir dar su 
i- perteklium išsimaitinti, sa- 
[; ‘ vo. šeima išlaikvti ir vaikus

jos divizijos vadas, kuris 
^saugoja dabartiną Liet uves- 
Lenkijps damąrkacijos lini
ją ties I Tūlo jum. Jo vienas 
brolis yra kapitonas.Angli
joslaivyne, o. kitas brolis 
profesoriauja Prancūzijoje 
tūlam universitete.

Jati buvo vakaras, kai su- 
. grįžome iš po pasivaikščio

jimų. . Keletas svečią toliau 
negalėjo Strošiūnuose pali
nkti ir išvyko į jų gyvena
mąsias vietas. Po vakarie
nės dar pavaikščiojom po 
kauną. Gyvulių banda bal
siai grįžo į savo vieteles. Te-

dabar yra paskirta bausme

K

B

tik įsimaišo komunistai ir • 
skelbia ne tiek prieš darbda- į 
vį, kiek prieš kunigą,, ten } 
tuojau susiuvo įspūdis, kad! rhl Siojc al}ylW{6je a la. 
komunistams, ne tiek rūpi; bai d d
darbininkų gerove, .taek įk bolževikais. 
smėlynas kumgij ■ ir pietį- Buvo idonlu ^žinoti kai 

, vienas iš musu švecut toto-
> rius Tautrimas, buvo 1919 
' i uotais bolševikų vadu įr 
! užėmė St roįd.ūnų kaimą. Jis 
labai įsimylėjo į Strošiūną 
kaimo lietuvaitę Franukevi- 
čiūtę ir, Lietuvos kariuome- 

f nei'išvijus bolševikus iš šios 
(apylinkės, Taūtrinias slap
tai čia pasiliko, apsivedė su 

ne mažiausios .dejones pa-' behivaite>_. iaiibiai . ^moko 
stebėtu, kad jie (komuius-1 Uetmdn kalba h. dabai. 
uu) v-i-a aršiausi .darbmmlaj I pantbežiuea. poūci.
priešai ir jų įsikišimas į i 
darbo klausimus sutrukdo • 
darbininku progresą.

Sovietų Rusijoj ( bent ofį-' 
eiąlmčj) nėra tikėjimo ir Vaidota nesenai grįžo namo. Baigė muzikos 
dėlto nėra ir pasitikėjimo • •konservatoriją ir grįžo pailsėt ir Išvėdinu prirū- 
komisarais. Dėl to nepasiti- Į kusius plaučius.
kėjimo žmones nenori clirbt'i; Laukuose sprogo pavasaris. Žydėjo, gėlės ir 
ir todėl Rusijoj, nežiūrint, medum kvepėjo beržai. Aušo. Danguje liepsno- 
derliaus, siaučia badas. . jo ryto ugnys, o susigėdus saulė prausės.upelio 

. ' ■ K. j vandenyj. ' Upelio vanduo ir paistančio lelijos 
'• ■' r> K 7. . ! buvo raudonos. Nuo saulės buvo visur raudona.

». v,M„u Ut-jo > pra«m„fc1.-|
KELIONE I LIETUVA ' piančius laukus. Jo krūtinėj gaude džiaugsmas .

A TC ^ ir Jauuatv5’ Kartu SLl juo džiaugės ir miškolyiz MLl Alb ; ■1 medžiai ir rasotos pavasario gėlės. Visur švytė-
____  t jo milijonai kibirkštėlių. Visa gamta giedojo 
sktipumą ir žemaičių atsai< j džiaugsmo himną. Kūrėjui, •
gamų. Kadangi pakj-lyjeJ _ Upelio pakrantėj, meduose, liiergaitė. Ieško- 
buvo ir suvalkiečiu ir že- ' jn skaisčiąją vandens lelijų. Jos palaidi gini a- 

' i-j riiiiai plaukai saulėje, žibėjo auksu, o jos ran
kas glamonė jo upelio* vanduo.

Smuikininką suviliojo gražus vaizdas. Jam 
natye ir pavasaris.

Pasveikino. r. . . •
Mergaite krūptelėjo ir pakėlė galvą. Jos vei

das švytėjo jaunatve. Akys buvo didėlės ir hie- 
lynos, kaip dangaus žydruma,- kai]) upelio geL 
mčs. Pilnos.lūpos raudonavo nusirpusiom puti- 

. no uogom, raudonųjų; Vožiu žiedais. .; '
Veidu-nubėgi»■ nuostaba ir rausvauną nudažė 

skruostus. Susigėdo; Prieš ją. stovėjo jaunas, 
kaip pątš pavasaris,- nepažįstamas vyras. Pro

maš bedievybės, ir tuomet 
visi, kas gj'vas, išsigandę 
busimosios kruvinos revo- 
Kūcijos, imsis t a t o prieš 
stręikierius,. Streikas lieka 
pralaimėtas pasidėkoja n t 
komunistams. Savo įkaršty
je komunistai gal to ne jum 
ta, bet jei jie kiek šalčiau- 
mokėtą žiūrėti į dalykus, tai i j 
be mažiausios abejonės pa-!

GRIUVĖSIAI dvi raudonas lūpas išskrido: “sveikas!” 
gaite, kaip pabaidyta stirna, pabėgo.

Mergaitė pabėgo, o Vaidotos akyse vaizdas 
pasiliko. Jį užbūrė ugninis, kvepiąs rasa pava
sario rytas ir mergaitė melduose. -

Tą vakaru Vaidoto smuikas verkė liūdną il
gėsi. O palenkusios galvas klausės alyvos ir kve
piančios rožės ir lauku gėlės. Ir lakštingala tą 
naktį nesuoke? Klausės žmogaus ilgesio gies
mės... . ’

ir mer-

* . *

& Tuojau sekė įdomios kai-.' 
bos pakviestąją svečiu, kad 

«*• pagerbtą pokylio šeiniinin- 
ko ir jos du anūkus, Juozą 

m ir Bronį,, kurie pasekmingai 
£•/” užbaigė gimnazijas ir atei- 

pančiais, metais įstoja į Dot- 
nuvos Akademiją ir Lietu- 

Į. vos Universitetą. Labai pa- 
■- triotišką kalbą apie Kęstu- 
r Jį:Traką žeme ir Vilniaus 

atvadavimą pasakė pi Alek- 
saiidras Maliukevičius, pa- 

rf breždatnas vilniečiui ir dzū- 
ft ką vaišingumą, ir netikėtai 
E<l prh.ninda in a s

Kądangi pokylyje ■ 
'ir suvalkiečių ir i 

rnaičią, tai po p;. Marcinke-: 
yičiaus kalbos staiga iškilo, 
audi a, kuri vienok greitai 
draugiškai po trumpą dis
kusiją apie “zanemunčikus* 
užsibaigė. ...

Už stalo stovėjo gramofo
nas; kuris nuolatos ■ grieže 
įvairias lietuviškas polkas. 
Svečiai linksminosi ir šoko 
tr dainavo. Senos moterėlės 
ir neatsiliko, ir dainavo sc- 

suvalkieČią nas.. liaudies dainas. • Vai-

Prabėgo pavasaris.. Nusilpo ir vasara. Lau
kais ruduo atūžė.- Laukuose krito lapai ir iš
skrido paukščiai. Nebežydejo alyvos ir nebekve- 
pėjo. r ližės. Ruduo viską, surąškč.

Vaidota išvažiuoja vėl į: miestą. . Gaila jam 
Dangulės. O ir ji rasotomis akimis jį palydėjo.

Vakar, kai verkdama ..leidosi saulė, jie atsi- 
skyre.... Jis padavė, jai paskutinių rožių žiedą. 
Jos veidais nuriedėjo dvi buiniosj kaip perlai 
tyros ašaros ir pro pravertas, lūpas, išsiveržė:

—Gal tai paskutinę iš tavęs rožė?... Miestas 
toks didelis. Tiek daug gražių moterų ir svaigi
nančio vynoo.
: Jis prižadėjo, .prisiekė jai meilę ir atsiskyrė.: 
Nuėjo :uamo ruoštis kelionėn. Ji —• laukti jo 
grįžtot...

Vaidota išvažuivo ir 'išsivežė kąūtįnej skais
čią .meilę ir ilgėsi.Dvi mėįnioš ak\rs jį išlydėjo 
iv mylinti .širdis laimino jo Icelius. .

Prieš keletą metų B^yly- 
no gydytojas Mcmiras |šra- , 
dęs naują ginklą revolverio 
pavidalo ir taip kaip pasta
rasis vartojamas. Iteikalui 
esant tuo revolveriu išmeta
mas vietoj šūvio tani tikras . 
chemikalas,. kuris.iūlam lak 
kui apakina žmogų arba gy
vulį. Laikinas apakimas, 
regėjimo organams nė. kiek • 
nekenkiąs. Šis 'išradimas 
tuo tarpu yrą gerasį kad pa- . 
dės atsiginti žpionėms už
puoliko, nežadant jo. Viena 
yra bėda, ta, kad užpuolikai . 
pirmi gali Suskubi i pasinau
doti ta priemone.

kvaittįsio sukūrio, kur visi pakraščiai ž\anga ir 
girtai kvatoja,

. —Ko pakabinai uosį, drauguži ? Džiaukis gy-. 
Veniniu. Anot Kellermann'o, džiaukis buitim, . 
kol lemputė dega, skink rožes, kol jos nehužy- 
dėję! Sudatižkim tauros už aistra kvepiančias 
šokėjas, už gražias ir mylinčias moterisi

—Tai ne man. Mano meile likosi už nuėsto.....
. —kvaily! Užmiršk „ją. Ikuig yra gražią nio-.
torą! . • * ' ■ ; /“: ’ ''

—Ne viena man jos neatstos.
• —Visos jos vienodos. Visose dega aistra. (Pa
žvelk aplinkui. Kiek aukso ir deimantą.' Tur*
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MEILE SOCIALIUOSE
SANTYKIUOSE

Iš itdliį socijalinės suvaitosi.
(Tąsa)

Rugsėjo .8 d.-vakarą buvo 
sušaukti . įvairių mokslų 
daktarų posėdžiai. Dr. Ri- _ 
ghetti, K. V. studentų pįr- 

' minhikas laike prakalbą a- 
pie katalikų mokslininkų 
pareigas, jų religinę ir dva* 
Sinę vienybę ir .organizaev 
ją. Po to sekė T. Gemelli, 
prof. Gismondi, dr-ės. Pig- 
liatėlii ir prof-rės Voglia- 

’ siudį diskusijos dėl prakal
boje patiektų minčių. Atski
lų fakultetų posėdžiuose 
kalbėjo: literatams — prof. 
Baroni, advokatams r- dr.

. B o utini, medikams —. prof. 
Laini, inžinieriams — dr.

- (kiltabtam '- ----- --
Rugsėjo 9 d. rytą po mi- 

\ šių, posėdį atidarius, po 
einamųjų reikalų ir infor-. 

. macijų dalies, žodį gaiura 
Milano Kat. Universiteto 
prof. Dr. J, Soranzo, Jo 
tema: Popiežiai ir artimo 
meilė. Artimo meilę Popie
žiuose yra kaipo jų cha rak-, 
teristika. Jų nuolatinis už
siėmimas-— artimo meilė. 
Archyvuose, finansų sąskai
tose etc. randame begales" 
liudijimų apie jų visokiais 
būdais; platinamą ir ’ ai- 
koiną artimo meilę... Noten 
ka apie tai daug referuoti, 
nes visi žino ir pažįsta Po
piežių munificenciją. Ir net 
askutiųjais. laikais, kada

Šuo badi 
tūkstančiai žmonių. Pijus 
NI siųsdavo vagonais viso
kiu produktų, įtaikyti' fu' 
jladaUjaučių gyvybę;

Po trumpos pertraukos, 
prasi deda paskutinioji šios 
XVII socialines savaitės 
paskaita. Ją skaito dr. A. 
Canezza. Tema: Italija ar
timo meilės istorijoje.1 Čia 
oratorius pradėjo- nuo pir
mųjų krikščionybės laiku 
atpasako j imp, pereidamas 
per viduramžius, priminda
mas anų laikų artimo mei
les italą. genijus, šventuo
sius, jų darbus artimo niei-

lės srityje etc. Priminė įvai
rių religinių ordinų ir kon
gregacijų, kilusių Italijoje, 
veikimą . ir jų veikimo vai
sius. Čia viskas lietė.tik Ita
lų tautą. Mums lietuviams 
tai ne.tiek įdomu žinoti, tai, 
dėl laiko stokos, apleidžiu.

Po paskutines paskaitos, 
Mons* Bornareggi, soc. sav. 
pirmininkas pranešė susi
lenkusioms, kad vakare jis 
laikysiąs “savaitės^ ližclar 
rymo prakalbą/o puto, visi 
eisią į Vatikaną, kur visi 
būsią priimti Popiežiaus 
atidi j enci jo je.
XVII-os soeijaUnes savai

tes uždarymo posėdis.
Tuoj po iškilmingo posė-

nareggi. pradėjo savo “sa
vaites” uždarymo prakalbą. 
Čia jis aptarė ir siftfetizavo 
beveik, visų savaites orato
rių jiaskaitas, jas įvairino 
savo mintimis ir atpasakoji
mais . 'ir tuo baigė savo ilgą 
kalbą. Čia nerefeiuoju, nors 
sutrauktai, . jo kalbos, nes 
pirmose savo refęreiicijose 
esu padavęs, visiį oratorių 
platesnius arba, trumpes-

... f to iKto iymss ‘
vo užpildytos savaitės daly-J 
vių. Popiežius buvo sutik
tas kaistais aplodismentais, 
ir “Chistus vincit” giesme* 
Apėjęs visas • sales ii* pada- 1 
vęs visiems pabučiuoti Ga
nytojo žiedą, Šv. Tėvas atsi
sėdo sęstan ir prabilo malo
niais, tėviškais žodžiais į su
sirinkusius. Karštai padė
kojo visiems už vizitą į Tė
vo namus, kartie atėjęt pra
šyti jo palaiminimo ir .pa
drąsinimo žodžiiį. Pranešė, 
kad visas smulkias refenėi- 
jas apie jų kėlių dienų dar
bus pra gaVęs per Mons. 
Pizzardo ir už tai jiems tė
viškai <lekojąs*; Tiek daug 
dalylai jie yra girdėję. įr sa
kę, kad jam jau netenka 
daugiau apie tai kalbėti, pa
sakoti. Reikia džiaugtis ir 
prašyti Dievą,. kad visų jų 
girdėtų paskaitų mintys at
neštų laukiamų vaisių ir bū
tų gyvenime vykdomos. Pa- 
minėjo, kad jam buvę labai 
malonu tonus pat dienomis 
priimti atidijėneijoje moky
tojų maldininkų būrį,., nes ir 
jis pats, pirmais saVo lumi- 
gystės, metais, buvęs ketvir
tojo pradžios mokyklos sky
riaus mokytojas. Mokymas 
ir artimo meilė, turi. eiti 
ranka rankon, vienybėje 
prie bendro krikščionių ide
alo. Pasidžiaugė . atskirais 
įvairių mokslo šakų dakta-

|Sveikata*Brangus Turtas’
i

oje . mirdavo

mus. Skaitytojas atrastu, 
nors kitokioje formoje, bet 
visgi tas pačias pereitų ora
torių mintis. Taigi dispen-. 
suoju save nuo to darbo.

Kitų metų XVIII» italų 
socijalinei savaitei jau pa
ruošta ir Šv. Tėvo aprobuo
ta bendra tema yra: “Pro
fesijų m • de.’’ Jai priduo
dama j .tingos.. svarbos ir 
aktualumo.

Po kelių K. V. vadų pa
dėkos ir sveikinimo prakal
bų, paskutinis posėdis buvo 
uždarytas ir visi susirinku
sieji po palaiminimo Švenč. 
Sakramentu ir Te Deum šv.' 
Apolinaro bažnyčioje, nuėjo, 
į Vatikaną, kur 20 y. buvo 
Popiežiaus priimti ąudijen- 
cijoje.

Pas Popiešiu.
Konsistorijumo ir kitos 

aidimos Vatikano salės bu-

, tingos ponios'. Šeimų motinos ir 'dukterys. Visos 
gero vardo. Kokios jų minos nekaltos. Tačiau 
kažin ar rasi nors vieną, • kuri.neskirtų slaptų 
susitikimų. Jų buduarai galėtų papasakoti 
skandališkiausių istorijų...

—Gal būt...
—Pažvelk į jų apnuogintus alebastrinius pe

čius. Į jų kvepiančius veidus, į paslėpta aistra 
. ■ žibančias akis... Ar gi tai.tavęs, nevylioja, ne

gundo... Tai-tiesiog siutina.*.
Vaidota įtikėjo ir paskendo aistros ir vyno 

sukūriuose. Užmiršo skaisčiuosius Dangutės ir 
.'mėlynas akis ir nekaltą jos šypseną. Moterys 
alpo dėl jo tamsių slaptingų akių ir vardo. Jam 

' atsivėrė keliai į gyvenimą. Neviena, gražuolė, 
karminuotom lūpom, slapčia svajojo apie jį. Įr 
svaigo Vaidotą moterimis ir sėmė gyvenimą

> rieškučiomis. Moteris, jam buvo, kaip šampano 
taurė, kaip cigaretas, kuri surūkius numetama.-

Dainomis ir šampanu laistomi metai skrido 
dienomis# o dienos.sekundėmis. Ir syąigo .smui- 
.k’ini tikas vylingoj laimėj, ujo jaunystė puvo ir 
sieloj kasdien didėjo tuštuma... .

Kambaryj rojalis. Ant rojalio'Milošo Venera 
ir tuščia šampano taurė; Šalia.'daug žemės rau- 

• dų.išverkiąs sinuikas/’ ’ • • ' .
. t '■ Vaidota sėdi. T< Hely j. Vienas. ?
t Jau keliolika metų praūžė. Daug.kartų pava- 
| saris at ėj<»i r nuėji»* 1 )aug kart ų žydėj<> ir nužy-

. SALDAINIAI.
<

. Pašo Dr. G. I. Plo^sj
Amerikos žmonės yra la

bai pripratę prie saldainių 
valgymo. Statiška parodo, 
kad kiekvieno, asmens yra 
suvartojama, daugiau nei 
šimtas svarų per metus.

.Prieš šimtą metu, kaip 
statistika parodo, tik po de-‘ 
šimtį svarų suvartodavo per 
metus kiekvienas asmuo* 
Tas padidėjimas cukraus 

plaukte plaukia tikėjimas ir 
artimo meilė. Romos Baž
nyčia yi*a' pažįstama savo 
artimo meiles charakteriu, 
Džiaugėsi ir dėkojo Šv. Tė
vas, kad toji soč. savaitė bu
vo lyg atsakymas į jo enci- 
klikas Nova impendet ir Ca- 
ritate Chrisfi compulsi. Be 

..to, ji buvo atsakymas į šiuos 
ypajiuguosius šventuosius 
metus. • •

Šių šv. Me'tų vaisius, ne
gali būti kitoks, bet toks, 

. kokį siūlė pats Išganytojas : 
krikščioniškojo gĮAenimo 
atnaujinimas, to gyvenimo 
intensifik a c.i j a, didesnis 
darbštumas, kurs yra to pa
ties krikščioniškojo gyveni-

vartojimo pareina nuo gd- i 
minimo įvairių saldainių ir ] 
perdidelis jų vartojimas.

. Saldainių valgymas yrą 
Amerikos žmonių įprotis ir 
tą įprotį jie įgalina iš mažų 
dienų. Bile kokiame vieša
me susirinkime arba 'pasi
linksminime vietoje, kur 
vaikų yra, pamatysi, kad 
vaikai turi saldainių ranko
se. •

Pažyldgkime į krautuves 
ar bučernes bei grosernėš— 
visur pamatysite užtektinai 
saldainių, O tas įrodo mums * 
kad yra pakankamai pirkė
jų, nes kitaip jos nebūtų 
laikomos. Saldainių pirkėjų 
didžiuma yra vaikai.
. Cukrus priduoda energijos

Saldainiai yra padalyti, 
iš labai . stipraus cukraus 
skiedinio (solution). Cuk
rus yra savotiškas koncen
truotas maistas. Cul<rus yra 
Labai lengvai suvirškinamas 
ir duoda energijos kiniui. 
Bet sykiu cukrus, kaipo 
toks yra nenaudingas kimo 
augimui, nes jis neturi sa
vyj vitaminų, kalkių, fosfo
ro ir geležies druskų. Tik 
rudas cukrus turi biskį mi-

jiems geriausio pasisekimo, 
nes jie esą “sal terrae.” Bet 
ir virš mokslo stovi artimo 
meilė, itin, pati artimo mei
le duoda mokslams priemo
nes. ‘‘Šeire etiam superemi- 
nentem scientiae charita- 
teni”, .tarė Baltasis Senelis. 
Daktarai —T Ih’ū.Teuoti —tai 
yra apšviesti. Jie dabar tu
ri kitus šviesti,’ nes patys 
jau apsišvietę. Jie daugiau
sia gali nudirbti artimo 
meilės, dirvoje. Pradžioje, 
aišku, . turi būti: tikėjimas, 
nes jis atidaro visus mokslo 
kelius.. Bet kai proto ir 
mokslo šviesa bus dar nu
sviestą tvirtu tikėjimu ir 
artimo meile, tada'tie lau- 
reuoti galės daryti tikrus 
stebuklus.,. Tų posėdžių 
Vietą jre buvo pasirinkę Ro
mą. Roma, o ne kuris kitas 
miestas turi -būti artimo 
meiles mokykla, iš kurios

mo produktas. Visa Tai irt- -ntnali nes niedziugosr 
lieka ir stengiasi atlikti Ka
talikų Veikiniaš, todėl prie 
jo. turi visi glaustis, kaip 
kūdikis glaudžiasi prie mo
tinos krūtinės. .‘‘Ego veni 
ut vitam habeant et abun- 
dantius habeant?’

Su ypatingu meilės išreiš
kimu Šv. Tėvas savo kalbos 
pabaigoje .teikėsi laiminti 
visus susirinkusius, jų dar
bus, idėjas, visus vadus ir 
paskirus narius, jų šeimas, 
gimines, pažįstamus/, ku
riuos kiekvienas iš ten esam 
čių.turi mintyje ir širdyje 
ir nori, kad būtų Tėvo pa
laiminti.

Nauji džiaugsmingi ir dė
kingi. šauksmai, aplodismen
tai ir sveildnimai.. Visi tuo 
pareiškė meilę ir prisiriši
mą jų sielų Gan\ tojui -t-Šv. 
Tėvui.

Tuo ir baigėsi XVII ita
lų sočijalinė savaite^

dėjo rožės* Vaidoto veide atsirado raukšlių, ir 
smilkiniai sidabru pasipuošė.

Šiandie ir vėl ruduo. Vėl išskrenda paukš
čiai ir krenta lapai. . Už lango liūdnai medžių 
šakose švilpia vėjas. Už lango violetinė rudens 
naktis. Liūdna kaip našlaičio rauda, kaip mirš
tančios gulbės giesmė.

Vaidota laiko rankoje sildžiuvusį. raudonos 
rožės žiedą, kurį kadaise išvažiuodamas į mies
tą buvo Dangutei davęs. Sudžiūvo rožės žiedas, 
mirė jo nesulaukusi Dangutė.

Pažiūri Į pajuodusį žiedą. Susiima rankomis 
galvą ir įsižiūri i pro/langą juoduojantį tolį* .

Tamsiam lango .fone pasirodo liūdnas Dan
gutes veidas ir prašančios akys. Jis negali žiū
rėti į tą liūdną veidą ir maldaujančias akis.

Užsimerkia. Žaibu praskrenda atsiminimai. 
Žaliuojančios pievos; Jėga aisliojantis pavasa
ris ir'jaunystė. Dangale, kuriai meilę prisiekė.

Skaisčiomis varsomis nušvito nesuteršta pir
moji meile in jaunosios dienos.

Pažvelgė į baltą,Veneros figūrą.
Ir visas susimaišė. Mintys sudrisko. Atsimi

nimai dingo. Kažkokia.purvįna banga įsiveržė į 
jo sielą ir suteršė skaisčią praeitį. Akyse stojos 
vynu ir. aistra apsvaigusios . naktys. kafešanta
nuose ir tu pirmoji naktis rausvam kambary ir 
tas baisus pabučiavimas... Ausyse skambėjo 
keistas kvatojimas*.. . • / ■

Skausmas plyšo. Gaivoje kale šimtai kalvią.

tos chemiškos rūgšties, bet . 
perdaug cukraus vartojant , 
pasidaro nebaiąnsuotas mai 
stas, o tas susilpnina dantis 
ir jie greit genda.
Perdidelio cukraus vartoji- 

m o pasekmės.
Cukrus arba saldainiai: 

paakstiną prie veikimo glei
vių liaukų ir sudaro gleivi
nę, minkštą skiedini, kuriuo 
apšivelia dantys 'ir. paskui 
net Slinku tai nuvalyti. Nor- 
mališkai cukrus arba saldai 
iriai eina į vidurius arba į 
žarnas, be atmainos, — tai 
reiškia, be chemiškos reak
cijos. Saldainių perdidelis 
vartoj imąs yra nesveika dėl 
vi rškininio aparato. J eigų 
saldainių yra valgoma, kuo
met pilvas tuščias, tai saL 
darniai arba cukrus suerzi
na plonas pilvo liaukas nuo’ 

. kurių priklauso virškinimo 
skysčiai. Cukrus nigsta la
bai greitai, ir . daug ant sy
kio vartojant, sudaro minė
tą erzinimą arba iritaci ją 
žarnose* Ta iritaci ja sulai
ko susigėrimą minerališkų 
elementų į kūną, nors jų bū 
tų 'ir užtektinai arba per
daug.

_ Taigi, vaUo-pu-d—(mkcųr 
rcikia vartoti po mažai ir 
ant pabaigos valgio dėl 117- 
sigardžiavimo. Bet vengti 
cukraus vartojimą būtų dar 
geriau, nes cukrų kūno apa
ratas pats pasigamina iš 
duonos, grūdinio maisto, 
truktų ir daržovių. Tokiu 

- būdu cukraus nereikėtų var
toti. Bet kuris negali be jo 
apsieiti, tai reikia vartoti 
labai atskiestą ir po maža 
dalį. '
Saldainiai neit uratiškam e 

muistei
Geriausia yra užganėdinti 

vaikus su saldainiais, kurie 
randasi naturališkame mai-

Cukrus gadina apetitą
Cukrus sumažina apetitą 

dėl valgių, ir padidina ape
titą dėl saldainių. Saldaini ii 
valgytojai daugiau jų nori, 
o kartais ir visai praranda 
apetitą dėl reikiamo maisto, 
—kaip pavyzdžiui, duonos,' 
mėsos, sviesto pieno ir dar
žovių. Daržovės yra reika
lingos dėl vitaminų gavimo, 
o kiti valgiai dėl energijos 
ir. augimo. Tokiu būdu pa
sidaro nebalansuotas mais
tas ir trukumas vitaminų 
ir niinerališkos medžiagos 
[jadaro silpnus dantis ir 
kaulus.- - tv; . i •■ ste, pavyzdžiui: meduje, 

Pirmiau buvo sukurta te-1džiovintose slyvose, dafes 
ori j a, kad-per didelis cuk
raus arba saldainių vartoji
mas daro blėdį. Cukrus rūg
sta įr dėl to pūna dantys. 
Bet dabar surandama, kad 
iię vien dantys pūna nuo

Pašoko. Atidarė langą. Ūžtelėjo šalta rudens 
Srovė. Algi viliu, prablaivė. "7

Lauki1 medžių viršūnėse šnekėjosi varnos, 
liūdnai švilpė vėjas ir stogeli žibėjo mėnesiena.

įsiklausė. Lauke raudojo žemė. Skambėjo il
gesys ir skausmas, kaip Chopino “Laidotuvių 
marše.” Žemė vasarą laidojo.

Ir užgulė Vaidotą nenumaldomas ilgesys ir 
•skausmas.

Šiąnakt jis vėl norėtų, nueiti į katedrą ir 
klausytis didingos vargonų muzikos, kuri se
niau jam buvo tokia baisi ir nesuprantama. No-, 
retų suklupti prie Kūrėjo kojų ir išliet Jam sa
vo' skansiiią ir. nuodėmes ir prašyt kaip Magda-. 
leda atleidimo, Jis norėtų yel smuikuoti tik sau 
ir lanko lelijoms..

Bet keliai į katedrą jam svetimi ir lauke jau 
ruduo. Katedrą jis išmainė į kabaretus, o siela, 
kaip, ir lauko lelijos peržydėjo/Liko neviltis, ir 
skausmas..;

Sudribo į fotelį. ' : .
Akyse skraido juodi šikšnosparniai, o krūti

nę kirminu g ra ūžia.gailesys. Pragertos jauny s- 
tes; įjraiili<>t < >s vakarykšeii>s iiienos, kurios nc- 
hegiįš kaip negrįžtų 'išgiedota giesme ar su sau
le dingusi • aušra.' . Prabėgi), praūžė. Nuskendo 
amžinybėj ir (Iihgo. Tik širdyj ir aut veido žy-_ 
įneš. įkirto ir sieloj tuštumą paliko.** •

(Amerikos palmo vaisiai), 
razinlcse bei džiovintose fi-. 
geso. Viršininėti dalykai tu
ri tinkamo, saldumo ir yra 
lengvai virškinami.

Sekantis dalykas yra pa
lyginamos vertės su dviem 
arbatiniais šaukštukais cuk
raus: puse didelio obuolio, 
pusė didelio, banano, vienas 
vidutinio dydžio apelsinas, 
viena figa ir dvi dątes.

Geras dalykas vakams 
paduoti* vietoj saldainių, tai 
truktų mišinys, kuris yni

gana. .syeilęa dėl vaikų ir 
vaikai Juo užsiganediiia? . ;
1 \a imk sumaltų sekančių' da
lykų: pusę puoduko, razin- . 
kų, pusę puoduko dątes, pu
sę puoduko figų, pusę puo
duko riešutų ir biskį lemeno 
dėl pagerinimo skonio. Tas ; 
viskaš imi būti ', gerai su
maišytas ir sukietėjus rei
kia sukapoti į šmotukus ir 
vartoti kaipo saldainius.

Mokyklose paj)rastai, yra , 
n lakinami vaikai, kad jie; • 
saldainių nevalgytų arba, 
kad ir valgo, lai valgytų tik 
po valgių. Tūlose inokyklosė \ 
visai nevalia Įiąrdavinėti 
saldainių, . kad vaikas at-. . 
praimti nuo blogų papro
čių. Kilose mokyklose par
duoda saldainius su pasitei
sinimu, kad vaikams, nori 
suteikti gerų saldainių ir ; 
juos išnokinti, kuomet juos 
valgyti,—r tai reiškia, po. ’ • 
valgiui. Dar kitose mokyk- 
h >se ; Trn ”■ [)aT(taviiTej a mūi *
įrukjai-vietoje saldainių su • 
tikslu, ..kad nupratiiiti nuo . 
saldainių.

• Be abejones, mokyklos 
stengiasi dėl vaikų kuo dau- . 
giausia suteikti naudos iš 
sveikatos atžvilgio. . Bet tos 
visos mo kyklų | Kištai ig< >s y- 
rą bergždžios, nes vaikai 
.nueina Į mokyklas su ne-.

. geistinais piipročiais, o tų 
'"papročių kaltininkė yra mo

tina ir niekas kitas. Aš ti
kiu/kad gerbiamam skaity
tojui leko ne kartą patčmy- 
ti (kaip ir aš esu niatęš) 
motiną vežant vežimėly vai
ką, kuris neturi nei mažiau
sio supratimo apie saldai
nius. Vienok motina turi pa- į 
davus vaikui kokį nors.šmo
te lį saldainio ir nuodija vai
ko kūno sistemą, o dantinis 
tai. daugiau nuo to prisiei- . 
na nukentėti. Na, o vaikui/ 
paaugus, molinu dejuoja, 
kad jos 'vaikas lino saldaL 
nių yra neatginamas ir tuo
met tariasi su kaimynkoms, 
ką jinai turi daryti, kad 
vaiką nuo jų ntpratinti. Su
prantamas dalykas, tą. įpro
tį reikia sunaikinti.

.Taipgi .motinos# vietoj . 
kokių saldainių, duokite vai- ■ / 
kams kramtyti kietą duonos . 
plutelę, —tuo vaikui nesu
teiksite . blog-o papročio, ir 
jis bus sveikesnis, turės ge- 
rus dantis arba bent geres
nius, negu saldainius valgy
damas. .

Gėrimas pirmiausia, ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei- « 
kia.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

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

“DARBININKAS,.” Lietuvių Šv*. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina, dukart į savaitę,. 366 W.

■ . Broadtvay,. So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus- . ' 
mečiui $2*00. .

“GApŠAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivieni jimo . 
organas, išeinąs 73 B. South SI., AVilkes-Barre, Pa,. 
Metams -2.00. . •

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų brganizaci- . 
jos žurnalas, 366 IV. Bvnad\vay/So..‘Boston.,-Mass. . 
Metams $2.00. Į užsienį — $3*00. Atskiro nume
rio.kaina 20c. . ’ ■ '

“ŪAIVAS,” savaitinis Tėvų Mari jonų žurnalas, 2334 S* 
Oaklev A vai, Chicago, Illinois* Metams $2*00.

aM()TERŲ DIRVA,M A. L* R* K. Mot erų'Sąjungos me- 
nosinis žurnalas;. 2322 W. 24th SU Chieago, IU.

. Metams 2.00/ ‘ y . • I .
‘.UrYTiS/’ Lietuvos Vvoiu žurnalas, išeina dukart į me- f ■ 

nesį, 4736 S,Wo‘dd Št., Chicago, IH, Metams $2.00. ■. |
• *. ■■ • • ■ ■■ ■■ . ■ • ■ ‘■ t
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Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

GAMBRIDGE, MASS.
(Tęsinys)

, . Kas yra Kristaus, valsty
bes vėliava ir kokie yra jos 
ženklai? :

Kristaus: valstybės vėlia
va yra tas -dvasinis baltas 

. nekaltybės rūbas, kurį kiek
vienas . kūdikis per krikšto 
Sakramentų, i apvalytas nuo 
pinnpradės nuodėmes, aptu
ri. Priimant kūdikiui krikš- Z
to sakramentų, tame rūbe 
lieka antspauduotos septy
nios žymės, arba ženklai, 
kurie vadinasi: 1).-Išmintis, 
2) Supratimas, 3) Sumanu- 

; mas, 4) Tvirtumas, 5) Mo
kėjimas, 6) Maldingumas ir

davėjas jaustųsi smarkiai į- 
žeistas, ’ Tad nebūkime žiop
liais, Žinokime, kad mūsų 
katalikų pareiga yra gerai 
pažinti Šventosios Dvasios 
mums suteiktas dovanas ir 
suprasti jų vertę.
v Suprasdami tų dovanų 
brangumų ir vertę, mes nio- 
kėsime tinkamai jas saugo
ti, jausime savo širdyse dė
kingumų ir meilę tam dova
nų Davėjui ir tuomi paro
dysime, jog mes esame Jo 
valstybės piliečiai ir geri 
kareiviai, kurie gerai žino 
kareiviškų mokslų ir ištiki
mai J am tarnauja.

Jeigu yra dvasinė, valsty-

: . DAR B ININ KAS
be, kurios karalius yra Kri-! 
stus, Kurs kitaip .vadinas! .• 
Šviesa ii* Tiesa, • jeigu yra ■ 
kariuomene ir vėliava, tad Vienintelio, lietuvių kata- 
turi būti ir įjriėšūš,. arba ki- Jikų dienraščio .‘‘Ryto’’ vie^ 
ta valstybė ir karalius, su rias. bendraidarbįs labai karš- 
kuriuomį■ tenkagrumtis, ko- t&i šaukė: “Kodėl-Lietuvo- 
vuti.« Ir. jis ištikrųjų yra. j<\ nėra saleziečių.” Deja, 
Jis vųdinaši tamsybių vai- '•vėliau tuo svarbiu klausimu 
dovas. Jis taip pat turi vai- 'niekas niekur. neišsitare. 
stybę, kariuomenę ir vėlia- :Palaimintojo kun’ Jono 
vuų Jo vėliava taipgi turi j ^škii įsteigtos saleziečių, 
septynis ženklus, kurie va- kongregacijos vienuoliai už- 
dinasi: 1). Puil<ybę, 2) Go- isilina beturčių vaikų ir y ar
damas, 3). Pavydas, 4) .Pa,-1 gingosios jaunuomenes mo- 
leištuyavimaš, 5) Apsiriji-J kynni\ir auklėjimu.. Juk kas 
mas arba persivalgymas, 6)J gį nt‘žino kum J. Bosko orą- 
Rūstumas ir 7) Tingėjimas.' fonjų j Todėl Ši - vienuolija

Supratę abiejų valstybių j yra laba i naudinga ir svar- 
tvarkų ’ir vėliavų ženklus,) įi. Jėzuitai ir Marijonai bei 
toliau bandysime suprastJrkitos kongregacijos auklėja 
pažinti būdus ir įrankius, mūsų tauthT“ ir kitoms tau- 
kurie yra vartojami kovoje! j 
tarp tų dviejų dvasinių val
stybių kariuomenių.

(Bus daugiaus)

LIETUVOJE
bar gyvena Italijoj bei sale
ziečių vedamose misijose 
(Azijoj, Afrikoj j Pietų. A- 
merikoų ir kitur.). Teauk- 
lėja jie mūsų apleistų jį var
go jaunimų, našlaičius arba 
visai beturčių tėvų vaiku
čius. Teteikia jiems mokslų, 
kad jie taptų naudingais 
mūsų tautai sūnumis. Už 
pagalbų saleziečiai mums 
šimteriopai atsimokės, auk
lėdami mūšų Vargo jaunimų 
ir vaikučius.

6.

Kaltinėnai Ir Jų Gamta

Įkas girdėti uetuviųI
KOLONIJOSE I

Daug yra šalių Tvėrėjo!' 
apdovaitoti} žavėtinu gam- i 
tos grožiu. Tuomi jos di
džiuojasi tarpe kitų tautų, 
"didžiuojasi ir garsina visam 
pasauliui, kad žmonės vyk
tų pasižiūrėti jų gamtos 
prašmatnybių. Tačiau tuomi 
gamtos gTožiŪjnęi kiek nėra 
nuskriausta ir mūsų žemė-— 
Lietuva; Ir ištikrųjų, kam 
įma tekę matyti garsias 
gamtos grožiu šalis, ir kas 
turėjo progos arčiau pažin
ti Lietuvos gamta, tas be- 
abejones pasakys, kad tos 
išgarsintos gamtos grožybes, 
nei kiek nėra gražesnės už 
Lietuvos žaliuojančius miš
kus, už banguojančias lan
kas, už aukštuosius kalnus.

. Šiuomi trumpu- rašinėliu 
neturiu tikslo iškelti viso 

Htietuvos grožio, " bet noriu 
tik paimti mažai ir lietuvių 
kam žinomų, tolimų Žemai
tijos kampelį, mažų Kalti
nėnų miestelį.. •

Kaltinėnai randasi Tau
ragės apskrityje, Žemaitijo
je, Kaltinėnai, nėra koks 
prekybos, kultūros, ar švie
timo miestelis. Čia nėra gra- 
žių trobesių, didesnių dirb
tuvių ir įmonės įstaigų, čia 
kuone visos samanotos, že
mos, toli nuo viena kitos, 
kalnų pašlaitėse ilgoka eile 
išmėtytos, dūminės pirkios. 
Pats miestelis gilioje dau
boje,iš visų pusių apsuptas 
aukštų kalnų ir todėl priva
žiavus prie pat miestelio, jo 
vis nematyti, tik kyšo pro 
kalnų viršūnes' srwli baž
nyčios bokštai. ProTjęstclir 
tarp kalnų šlaitų, srauniai 
teka skardinga Akmenos 
upė. Miestelis senas ir jo 
augimas visai nežymus, hės 
yra prie blogo susisiekimo: 
traukinys už 30 kilm., plen
tas irgi beveik nearčiau- Ta
čiau, šiandienų Kaltinėnai 
jau turi visas reikalingi au
stas žmonėms įstaigas. Turį. 
Vcdsčių, keletu pradžios mo
kyklų, turi daktarų, vaisti
nę, policijos nuovadų, na ir 
ant galo, turi dektinės mo
nopolį: Tačiau, esant kri
zini, žmonės tuo monopoliu 
nelabai naudojasi, geriau
siai pasigamina* savo “įia- 
minikes.”

Kaltinėnų valsčiuje buvo 
ir dabar dar yra daug dva
rų, todėl lenkiškos orienta
cijos žmonių ir iki Šiandie
nų yra užsilikusių. Pasitai
ko nemaža ir dabar tokių, 
kurie nemoka dar lietuvių 
kalbos. Senesniesiems tas 
dar gali būti dovanota, ta
kiau, jaunimui tas yra nodo-

Vanotina, Geda ! Ar dar ii- ’ 
gai taip, ar ilgai?!

Meskime žvilgsnį dabar į 
Kaltinėnų apylinkes, nepa- 
praštai gražias, akį verin- 
cias. Visos raukšlėtos, lyg • 
senos močiutes rūpesniu iš
vagotas veidas.. Čia niekur 
nėra lygios vietos, anot vys
kupo Baranausko: “Kalniii 
ant kalnų ir ant tų kalnų 
dar maži kalneliai.’’ Kur ' 
tik eisi, kur tijč;-pažvelgsi,. ... 
visur tik kainai ir slėniai, ■ 
lyg didžiausių vulkaniĮ iš
draskyta žemė. Vieną kalną 
nuo kito skiria srauniai te
ką kalnų upeliai, šlaituose 
begales šaltinių, šaltinėlių, 
iš kurių semia, mūsų jaunos 
dukrytes vėsinančio vande
nėlio, kur jaunieji berneliai 
girdo savo bėrą žirgelį, gir-., 
do n; dainų •"dainTb)ja apie 
savo jaunųjų mergelę.

Kalnai vienas kitų steng
damiesi prašoldi, kelia savo 
galvas aukštyn, štai Stii- 
burkalnis, Nepriklausomy
bes kulnas, pakilę ‘aukščiau 
kitų dairosi aplink ir lyg su 
panieka žiūri į mažesnius, 
aplink save stūksančius, 
kalnelius. Bet visų kalnų 
tėvas — Medvėgalis ir mo
tutė :— Girgždėta, didžiau- 
damiesi savo garbinga. pra
eit imi — šventųjų ugnim ir 
vaidilučių chorais,, didingai 
žvelgia. į platųjį pasaulį ir 
tartum nori išvysti didingų 4 
tolimas ribas — nuo jtuv 
iki jūros. y .

Čia kuone kiekywnas di
desnis kalnas turi s^vo le- 

lio kalnų yra. toks padavi
mas : Kai*tų įsiveržus į Že
maičių šalį priešams ir ne
tikėtai apsupus Medvėgalio 
tvirtovę, žmonės nebegalėjo 
duoti žinių art i m o s i o m. s 
tvirtovėms apie priešų įsi
veržimų, kad jiems ateitų į 
pagalbų.- Tada iš kalno pa- ■ 
sirodžiusios dvi' jaunos mer
gaitės ir pasakiusios: “Mu
dvi galime.” Jos davusios 
žinių kitoms tvirtovėms ir 
priešai buvę išvyti.. Nuo to 
paeina kalno vardas (Mud
vi galime — Medvėgalis).

Iš to kas čia pasakyta, 
apie Kaltinėnus, matome, 
kad Kaltinėnai Lietuvos 
Apės, Kaltinėnai — Lietu
vos Šveicarija, Kaltinėnai 
.—Lietuvos grožybė. Mes to 
grožio tinkamai neįvertina
me, bet įvertina tinkamai 
tas, kas savo krašte tokių 
gamtos prašmatnumų netu
ri. Liūdna, kad ir mūsų lie-* 
t aviai važiuo ja į sveti n ;uš 
kraštus pasigrožėti gamta, 
tuo tarpu nepažįsta savo
sios. Nežino, kad ir mūsų 
tėvynė yra labai graži.

J. šniaukštu^

Mūsų darbininkijoj ko
munistai turi maža pasise
kimo. Žinoma, esama ir su
viliotų, kaip ir visur kitur. 
Juos daugiausia vilioja mo
kamas 'atlyginimas. Mat ko
munistai mokų atlyginimų 
už atsišaukimų platinimų, 
vėliavų iškabinę jiiną, Šnipi
nėjimų komunizmo naudai. 
J ei kas prie komunistų ir 
prisideda, tai ne dėl to, kad 
jau būtų ir įsitikinę į komu
nizmo tikrovę, 0 tik dęl anų 
mokamų atlyginimų. Tačiau 
jie savo dvasioj labai ir la
bai tolimi nuo komunizmo 
idėjų, ir net jų nekenčia. 
Nekenčia ir paties komuniz
mo ir komunistų.

Užtat mūsų darbininkija 
mielai buriasi į katalikiškų
jų lietuvių darbininkų fede
racijų, noriai skaito labai 
įdomiai prof. Pr. Dovydai
čio vedamų darbininkų or
ganų 1 ‘ Darbininkų, ’ ’ kuria
me bendradarbiauja žymio
sios mūsų plunksnos pajė
gos.. “Darbininko” kalba 
gana taisyklinga, mat jo re
dakcijoj dirba . keletas stu
dentų filologų - kalbininkų. 
Visi ir dabar atsimenam 
“Darbininke” t'ilpusį straip 
sn į ‘‘ Auganistanas. ? >''

toms. intcl igenti j ų, auklėj a 
tautoms vadus. # Tuo gi. tar
pu saleziečiai auklėja vargo 
jaunimą, vargšus vaikučius, 
juos moko ir jiems rodo tie
sos ir meilės kęlia^ Ir tik
rai, saleziečiai sav.o darbais 
to palankumo visiškai užsi
tarnavo. Jų įsteigtose orato
rijose ir institutuose rado 
prieglaudų ir įgijo mokslų 
beturtis jaunimas — varg
šai ir apleistieji vaikai bei, 
anot mūsų betariant, pus
berniai. Jie čia išmoko ko
voti su gyvenimu, Dievų 
mylėti ir jau nebetapo vi
suomenės parazitais, kokiais 
jie būtų tapę, jei į salezie
čių įstaigas nebūtų patekę.

Todėl ir Lietuvoje būfi- 
I nai .reikia saleziečių įstai- 
I gų: oratorijų, institutų ir

Kitaip šie septyni ženklai 
vadinasi Šventosios Dvasios 
Dovanomis. .- Tos dovanos! 
mumyse plečiasi, auga. Ži- J 
homa, jeigu mes tinkamai i 
jas prižiūrime . ir tobulina-, 
me. Kaip jos auga ir kokios ’

' yra pasekmės augimo, teks ;• 
. prisiminti, vėliaus, kuomet

kalbėsim atskirai apie kiek- d., Aušros Vartų bažnyčioje 1 a T<arp\ūšiim A Džekevi- 
.' vieną tos vėliavos ženklo i prasidėjo misijas, kurias ve- j^įUSj y. Cams’; po 50c._ T.

reikšmę. .J... ;.da tik faj iš Metuvoį.atyy-.jjjttįveckįitę/y. Belskis,
Jeigu Šventoji Dvasia, kgs trumpam laikui prela- čapienė, D. N.ameilm, O. 

; mums tapus Jos valstybės. tas .T. Maciejauskas. ■ . Misevičienė, V. Mėnciūnas, 
' piliečiais, suteikia šias do-1 Misijos baigsis 40 valan-. y_ Mee'iūnas A. Aliukonis

- - ’ A. Aliukonis ir A. Akulavi-
“■ čius; smulkių auka surink-trr -r i ? -"C; , , •‘v».. MAIZERVILLE, PA. ta 12.00. visG Juk Ugt srol salezieeuj

Spalių 28 d., Šv. Liudvi- 50. . ‘
ko lietuvių par., bažnyčioje,' Aukų. rinkimui pasihai- 
prasidęda . misijos, kurias gus, kalbėjo Brown univer- 
ves pral. J. Maciejauskas. šit et o studentas J. Šimkevi-

,jeigu mes Į Misijos baigsis išk'ihningo- čius. Programų užbaigė vie-
• ■ -1 laiko- j mis pamaldomis lapkričio 1 tos klebonas kun. J. Vaitie-

MISIJOS
SO. AVORCESTER, Mass. 

— Ketvirtadienį, spalių 19

Vilniaus vadavimo reika
lams padalyta rinkliava. 
Po $1.00 aukojo kun, J. 
Vaitekūnas, A. O. Avižinis, 
E.' Čiocis, D. Bernatavičius,

vanaš, tad aišku; jog Ji no- ■ dų atlaidais spalių 24 d. 
ri, kad, mes. tas dovanas tin-'

. kainai įvertintume. Mes tąsi 
dovanas tinkamai įvertinsi
me tik tada, kada mes jas , 
gerai pažinsime .ir’• suprasi-

. me jų vertę.
Pavyzdžiui, j 

mylime, kokį žmogų, 
;mė jį savo geru draugu iv 
suteikiame jam kokia dova
nų, . tada mes žiūrime, kaip 
tas žmogus tų mūs. duotų 
dovanų priima ii’ įvertina.

• Jeigu mūsų draugas, paė
męs nuo mūs. dovanų ir, nei 
ačiū nepasakęs, numeta jų 
kur užkampiu ir visai ’jųja 
nesirūpina, tada aišku, jog 
mes tokiu mūsų draugo pa
sielgimu liktume smarkiai 
įžeisti, ir -daugiau jam dova
nų neteiktume. Tai būtų aiš
kus ženklas, jog tas žmogus 
mūsų visai nemyli ir nėra 
mūsų draugas.

. Sakykime, * jeigu kokis 
turtuolis kokiam beturčiui, 
kad .padarytų. jį turtingu ir 
laimingu, padovanotų kelis 
brangakmenis, o tas, nesu-

. prasdamas jų vertės, ati
duotų tas dovanas kokiam 
Sukčiui žydeliui už kelis

. centus, tai aišku, jog mes 
tokį žmogų pavadintume

kunigų lietuvių tautybės 
yra, rodš, desėtkas. Jie da-

diena. ‘ kūnas.

PROVIDENCE R. I.
Dzūkas.

MONTREAL, CANADA
Spalių 8 d. 7:30 vai. vak. 

surengtas. Vilniaus gedulo 
dienos minėjimas. Publikos 
prisirinko pilna svetainė. 
Programų vedė vietos kle
bonas kųn. J. Vaitekūnas, 
pasakydamas jautrių kalbų 
apie lenkų gruoboniškumų..

Parapijos choras sudai
navo Lietuvos himnų ir ke
letu, patrijotiškų dainelių.

Kalbas pasakė Mariana- 
polio kolegijos studentas 
V. Sabas ir kun. Al. Bublys, 
M. I.. C. Marianapolio stu
dentai B. Ivanauskas ir J. 
Kuprevičius sudainavo due
tus taip gražiai, kad, žmo
nėms reikalaujant, Turėjo 
pakartoti dainas. Jiems a- 
komponavo varg. Banys,. M. 

:I. C. P-lė Aliukonytė pasa- 
. žioplių, kvailiu^ o dovanų kė eilėraštę apie Vilnių.

DRAUGI JŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

MIRĖ.
Rugsėjo 15 d., po dviejų 

savaičių ligos, mirė Ė. Kab- 
linskas, 46 metų amžiaus, 
palikdamas dideliame nuliū
dime žmonų,.. 2 dukteris ir 
sūnų. Velionis išbuvo kon
duktoriumi per 20 metų.

■Laidotuvės įvylm iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios, kur 
klebonas kun. Bobinas, kun. j 
Ažukas ir vienas kunigas 
prancūzas atlaikė šv. mi
šias. Į kapus lydėjo didelė 
minia lietuvių ir prancūzų, 
orkestrui griežiant gedulin
ga maršų. .

Rugsėjo 26 d. palaidotas 
a,, a. Jonas Valukonis, 70 
metų amžiaus. Velionis bu
vo neturtingas žmogus. Baž
nytini patarnavimų suteikė 
kun. J. Ašakas.

Nuliudime liko yelionies 
žmona, du sūnūs ir dūkte. .

čiausių moterų. Ji ypač 
daug dirbo parapijai, įvai
rioms draugi joms. Ji daug 
aukojo bažnyčiai, kai ši bu
vo statoma. Priklausė -dau
geliui katalikų draugijų. 
Žodžiu buvo susipratusi ka
talikė ir lietuvė.

Velionė Sirgo 8 mėnesius 
po operacijos. Paskutinį pa
tarnavimų gražiai suteikė 
nioterų draugijos. Laidotu
vėse dalyvavo didelė minia 
žmonių. Bažnyčios langai 
buvo išpuošti gedulo ženk
lais. Atlaikytos sviriu 3. šv. 
mišios, kurių laike choras 
giedojo gedulingas giesmes.

Velionė paliko gražių sei- 
Į numėlę, gerai išauklėtų. Te- 
igul ilsisi ji amžinai Viešpa- 
tyje- ■

Mirusiųjų giminėms reiš
kiame daug užuojautos.

t trealietis.

PRANEŠIMAS

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ09
PO GLOBx MOTINOS iV0% 

Ūrmlninkč— Eva Marksienč.
; • 625 Ė. 8th St, So. Boston, Mass. 
‘ Vlce-plriuinlnkS— Ono Siaurlehg,

443 E. 7th S.t, So. Boston, Mass.
Tel; So. Boston' 8422-R

Prot. Riišt. — Bronė Chinienė,
29 Gdiild St, West Ro^bury, Mass.

. Tel. Parkway 1864-W
FIn. Balt —r Miirjona MnrkonlntP

33. Navarre St, Rosllndale, Mass. 
Tel. Barkway' 0658-W

. JidlnlnkP — On* Stanlullutfi
’ 105 Wert 6th S t,; So. Boston. Mm

Tvarkdarį — Ona Mizgirdlenfi
1512 Columbla Rd., So. BoHton. Masa. 

Kasos Globėja — E. Jnnušonleęė 
•. 1426 Columbin Rd., So. Boston, Mnia 
Draugija savo, susirinkimus laiko kas

antrą* Utaminkn kiekvieno mėnesio, j 
T1*80 vai. vakare, pobaknytlnėj ava-

■ ■ tąiu«. -■ Y„ ,

riaabj draugi Jo* reikalais kreipkite* 
dm protokolu rajttlnlnke.

Spalių. 30 d. palaidota a.- 
a. Agota Kreivienė, palikusi 
dideliame nuliūdime vyrų, 
2 sūnus (Leonardų ir Anta
nų) ir dukterį Marytę.

Velionė buvo viena darbš-

iv. JONO EV. BL. PATALPINES 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, .
24 Thonias Park So. Boston,

1 Vice-plrm.—V.. Medonls,
1430 Colutnbla Rd., S. Boston, Mana 

Prot-RaStlriinkas — J. Gllneckla
5 Thompjp Park So. Boaton Mam 

Fin. Raštininkas — Pr., Tulelkis,
109. Bowen St., So. Boston, Mass. 

fftdininkus—A. Nau9Ilūuaa 
. §85 E. Bromhvay. So. Boston. Mtun-

MarŠalka •— Zalkbs •
7 yZlnfield St. So. Boston,. Mam.

Draugija laiko ėnslTtnklmns kas tralai

I nėdOlflienJ. kiekvieno mėnesio, 2 vai 
po pietų. Parapijos salėj, 492 H. Ttt 
St, Šq. Bvtfton, Mm*.

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę ’4 Darbininką ’ ’ nonų 

meskite, bet duokite kitiems pa 
skaitytį. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su ”Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide 
jos priešų propagandą.

— MOTERŲ SĄJUNGOS 
CONN. APSKR. KUO

POMS, :
Šiuomi pranešu, kad Mo

terų Sąjungos Conn. Apsr 
kricio metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 19 d., 1933, 
Šv. Andriejaus parapijos 
svetainėje, Chureh. ir Stan
ley gatvės, New Britam, 
Conn.

Pradžia 1 vai. po pietų. 
Kviečiu visas kuopas pri
siųsti skaitlingai . atstoves, 
nes yra daug svarbių rcilca- 
bj‘

Taipgi pagaminkite nau
dingų įnešimų apskričio ir 
visos organizacijos labui. •?

. Marijona ,ToJMaitc, 
M, S. Apskr. raštiniu.

Lietuvoje komunistus pa
laiko žydeliai. Tikrai, per
žiūrėkime tik suimtųjų ko
munistų sąrašus, ir tik vie
nų kitų lietuvį tenai rasim. 
Šiaip visi kiti žyliai. Mies
teliuose komunistiškus at
sišaukimus, išmėto, komūnis- 
tų vėliavas iškabinę ja vis 
žydeliai.

Nors ir gera žydams gy
venti Lietuvoje, kaip nie
kur kitur. Čia jie tikri po
nai: turi savo rankose tiek 
urminę, tiek detalę preky
bų. Mūsų koperatininkai bei 
paskiri verslininkai su žy
dais konkuruoti jokiu būdu 
nesugeba. Tikrai sunku su 
jais konkuruoti. Mat, mūsų 
koperatininkai bei paskiri 
verslininkai nepajėgia imti 
prekes betarpiai iš fabrikų. 
Jie prekes ima iš urminin
kų, kurie yra visi žydai. 
Na, žydai urmininkai žy
dams smulkiesiems pirk
liams parduoda viena kaina, 
tuo gi tarpu lietuviams kų- 
peratininkams bei verslinin
kams parduoda , visai kita 
kaina, Tod;ėl žydai tas pa
čias prekes pajėgia daug* pi
giau pardavinėti, nei mūsų 
koperatininkai bei smulkie
ji pirkliai. Štai, kodėl mūsų 
žmonėms prekyboj labai 
sunku konkoruoti su žydais. 
Štai, kodėl taip dažnai ko^ 
peratyvai bankrūtuojų. Tie
sa. čia dar prisideda ir mū
sų žmonių nesąžminguinas 
bei noras tuojau pat pralob
ti ir . prabangiai gyventu

Štai, kodėl mūsų žmonėms 
prekyboj taip sunku vers
tis.

Dziegas,

Nuo Sustingusių Sąnarių 
. Niekai- taip nepadarys lanksčiai*, juk 
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCIiOR\ PaimEvpėUeriu. [trinkite 
užtenkamai Faih>Expellerio iy apnikite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atbukintais. ištrinkite Paitvlispelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvč*.

J'nin-Ejcpelleris yra labai persisun
kiančiu per odi) ir ju* galite patirti su 
kokiu greitumu varoma* skausmas Uuk, 
Visose ydlstiftC-se kaina dSc, ir 70c;— 
skirtingo didumo bonkutįs.
TikUi tikrad* tUrt Inkaro vaisbaženkii.

PAIN-EXPELLER

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija timokfc 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą, vieną 
dolerį. • * . ’

Alus niekad, nerti taip 
nustelbęs .kaip tie, kurie jį 
geria.
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Waterbury, Conn.
Našlaičiu Prieglaudos 15 Metų,, 

Sukaktuyes
viąi paaukavo visą duoną ir 
Iškepė inesą. ’ * .

1 ūkininkai ' "
produktų,.kaip tai: pąukš- 
;čių, .daržovių ir tL Višien^ i 
dėkoja klebonas ir globėjai. 1 

Buvo ir prakalbėlių. Vą- 
rėmimo: karo Vedėjas buvo klebonas I 

darbas prasidėjo mūs para-, kun. Valanfiejus. Jisai de-Į 
pi joje lygiai 15 metų atgal.; ko jo visiems už skaitlingą 
Daug geny padarytar^pu- j ntsilankyiną ir gražų pąre£ 

minią. Paskui perstatė kal
bėti šiuos kunigus: . Gau- 
ronską ir Kripą,. daktarą 
Aukštakalnį, Tarną Matą, 
Aleksandravičių, adv. Bon$- 
ky,: M r. Phęlan, Dr. Hill, 
Jonuką Lešunąitį ir Zails- 
kienę. Visi pareiškė savo 
gražius ir malonius įspū-. 
džius.

Prie-to buvo ir koneerti-

Pereitą šeštadienio vaka
rą įvyki) IVaterbury‘o lietu- 

•. .. Amt inilžiniškoje salėje tik
ras istoriškas vakaras. Tai 
buvo vakariene paminėti ir 
paremti našlaičius lietuvius 
mūšą parapijoje^ Našlaitna- 
mis ir našlaičių

Čianie rėmime.' tų našlaičių. 
Kai. jie išeina iš ša;. Juozapo 
prieglaudos klebonas rūpi
nasi,, kad jie patektų pas ge
rus žmones dirbti arba gy
venti. Jau Įdek vietų yra 
parūpinęs klebonas įun. 
Vakuitiejus! Turime dabar 
mūsų našlaitnamy per 20 
našlaičių. Našlaičius prižiū
ri gerb. R ubUauskienė.

uė-dali s. Dainavoi Marcelė 
ko mūs mokykląpradinę ir' Andrikiūtė, Bronė Želoniū- 
aukštesnę ir kiti dirba boAV- t ė ir pianu gražiai ir klasiš-. 

Tirig alleys arba kuo kitu kai skambino p-lė Radvily- 
užsiima. Rodos, per 200 iš; (ė. Gražiai visus palinksmi- 
jiį gavo vietas arba darbus no jaunimo lietuviij orkest- 
iš mūsų našląitnainip! Tai, ras, kuris susideda iš šių 
iš tikrųjų gražus ir kilnus , jaunikaišių: Norbert. Alek- 
mįelaširdystės darbas. - isįs, Edmundas Jenušaitis,- 

Buvo labai skani mūdųm J- Alfonsas Jerusevičius# Vin- 
vakaLienė. Darbavosi daug Į .cas Klimas, Stasys Aukšta- 
žinonių, ypatingai ponas 1 kalnis ir Vincas Skystimas. 
Aleksandravičius, ir daug; Labai gerai, kad turime sa- 
geraširdžių moterų ir v\vrų. ’vo grynai lietuvišką orkesL 
R'eikia jiems padėkoti už1 ra. Jau žinome, kad jei ką 
lokį gražų ir nuolatinį pasi-Lį savo rankas paima prof. 
aukojimą.

Atsilankė apie 600 žmo
nių! Visi gardžiai privalgę 
ir dar liko; . Buvo visokių 
valgių: dešrų, pyragų ir 11 
Riverside Baldng Co. lietu-

Keturdešimte New Britain'naują lietuvišką katalikišką kąrą vaįdinįmaią bei pasį- 
kada jau turime lipnumais sėkmingiau, 

net ii- perdaug lietuvišku y1? •') išvesti, gin ame 

silpnai gyvuojamu laikas- lsi(r 1)asiseįdmo.„ dėl sportu 
čių, tai jau perdaug. Tai is- • 
eitų taip, kaip su Lietuvos 
senovės kunigaikščiais... bu
vo jįj daug ir jie susiskaldę 
kovojo vienas prieš kitą įr 
Lietuva, buvp silpna, bėt 
Rimgaudas atėjęs visus ku
lti gaikščius suvieniji)... tuo- j 
met Lietuva pradėjo stiprė- i 
ti ir augti ir tapo didžiau- j 
šia valsh'bė Europoje.

. Žinoma, kas jau pradėta... 
jeigu fra geras ir naudin
gas jr tuo pačiu reil<alingas 
darbas ar žygis... remkinie 
.visi. Bet’ lietuviai turetij. 
stiprintrtą ką jau turi, ge
rinti,.. platinti, o ne steigti 
vis naujus! Tai mano nuo
monė ir tą nuomonę skir
čiau ir. kitiems lietuviams. 
Bet. jeigu kas yrą gera ir 
reikalingą, remkime1... visi! 
Mažiau, lietuviai, susiskal
dymo, o. daugiau susiglaudi
mo! ( Tada bus aiškiau ir 
broliškiau veikiamą. Jeigu 
lietuviai katalikai Ameriko
je turėįų tik vieną lietuviš
kai katalikišką dienraštį,ku
ris išeitų kaip ; Ne\v York 
Times ir kiti svetimtaučių 
laikraščiai, tai turėtume 
kuo didžiuotis ir galėtume

. pasirodyti pasaūjiiū, o ne 
taip, kaip dabar, tu rime pen
kis laikraščius, bet nei vieno 
tikrai . stipraus ir didelio ! 
Lietuviai, mės vis vengiame 
vieningų dąrbų... Kodėl?!

DEL C. L. C. ŽIEMOS
* SPORTO PROąRAMO

Aną dieną Wą,te.rburyje 
turėta C. L. C. arba Conn. 
Litliųaman Catluįlies Sporto 
vedėjų (iš vašų Conn. lietu
vių parapijų) susirinkimą 
aptarimui sporto progra
mos kaip tai,. boAvling, bas- 
ketball ir tt, žiemos metu; 
Pereitą žiemą mes turėjome 
labai pasekmingą programą. 
Didžiausia kliūtis pasek- 
mingeshiain darbui buvo 
transportacija. Šiemet ta 
klintis jau pašalinta ir ma
noma, bendtais tą patį va- giname ir kviečiame ateiti 1

ne liek kaistais patriotišr * 
kais jausmais, kiek šaltu 
Lprotii ir kad paskui nesaky
tumėte, jog katalikai fai 
rengia ir ima visą atsako
mybę. . ■"
PAŠTABA. James’ą (Je- 

nušaušką) nusavino socia- 
T_tJ. . ’listai .iš “Naujieną” su p.

. Kih hett^ jG1.ig.aii!iu Jic Stt.
atx.a\« įkaini} jg soeialistij..

r ! Tame komitete nėra nei vie- 
,no kataliko - tautininką ar- 

’ ba rimtesnio tautininko- 
liberalo.

Komitetą ^sudaro žmonės, 
kurie kovoje dėl Lietuvos 
nepriklausomyb ė s t šaukė: 
“Lietuvai nei centcr/J~

Ir tiesa, jie Lietuvai nei 
cento nedavė.

Tiesa, jie norėjo Aleną iš 
katalikų įtraukti į komitetą, 
bet ką vienas katalikas ga
lėtų padaryti prieš dešimts 
ar daiigdau socialistų, gerai, 
organizuotų ir padariusią 
t ransatį'antinio skU d i ra o 
planus.. Socialistams vienas 
katalikų tūzas būtų laimėji
mas, nek- jie tada galėtų 
skelbti komitetą beparty- 
višku, visos visuomenės re
miama. Nėra durnių p-nai 
socialistai! J ei jus norite, 
kad plačioji ir patrijotingo- 
goji visuomenė remtų naują 
transatlantinį skridimą, tai 
iš tos visuomenės ir komite
tas gali SUsidaryti.* ‘

Na, jei naują transatlan
tinio skridimo darbą pasi- 
Įmi ų Ųariaus-Girėno komi
tetą s, kuris dabar renka au
kas pastatyti žuvusiems la
kūnams paminklą, tai būtų 
galinta pasitikėti, nes tą ko- 
initetą sudaro katalikai. — 
tautininkai, tautininkai—li
beralai, na, rodos, buvo Ade
nas ir iš socialistų. . ••

Bet remti vien socialistą 
sudarytą komitetą būtų ly
giai . kaip išsižadėti savo 
brangią idėjų.

Žinoma, jei kas nori dirb
ti su socialistais mes nepa
vydime, bet lai žino, kad 
dirba, su socialistais ir kad 
už tą darbą neatsako nei 
katalikai - tautininkai, nei 
rimtesnieji tautiiiinkai-libe- 
ralai. .
Del naujųjų žygių.

Lietuviai jau nuo senovės 
myli aus naujus žygius da
ryti, ę ne -senus sėkmingai 
baigti ir išvesti kaip tai da
ro visi protingi žmonės. 
Kaslink naujų žygių, turiu 
dėmesy j naujų laikraščių 
steigimą ir tam panašiai. 
Daryti ko naujo, jau neturi
me yra garbinga ir tikrai 
verta,, bet griauti arba silp
ninti senus.. (įėl abejojančių 
naujų... dalykii, man išrodo 
visai vaikiška ’ir neprotinga. 
Žinoma, aš pats remsiu vi
sus naujus sumanymus, jei 
jie pasirodo verti pareąn- 
mo.... bet tūkstantį kartų 
būtų geriau remti ii* palai; 
kyt'i senus, jau pradėtus, 
gražius , lietu vi iį darbus. 
Kad ir žygis iš Ne\v York į 
Ųamią..., nėra, naujas smha- 
nynuis, bet tik tęsinys Jaku- 
nų Ųariaus ir Girėno pra
dėtojo . žygio. Bet. stpig’ti

tą. viską išvesti, ^inldme

sis, Edmundas Jenušaitis;

Darbavosi daug Į .ėas Klimas, Stasys Aukšta- 
yjiatingaį ponas ! kalnis ir Vincas Skystimas.

Aleksis arba jo sūnus tai 
turi išeiti kas nors gero. 
Taip ir su orkestrą.

Vakariene baigėsi su šo
kiais ir gražiais pasišnekėjn- 
ina'is. ’ .' •

Del Naujo Žygio iš New York į Kauną

Lapkričio 5 d. vakare į- 
vyks susirinkimas lietuviu, 
salėje prie 48 Greene S t., 
AVątęrbury, Conn. dėl ap
tarimo naujo žygio iŠ Nevv 
York i Kauną kitą pavasa
ri, kuri žada atlikti laku- 
nas James arba JenuŠaus- 
kas. Mes lietimai katalikai 
jo nepažįstame, bet jeigu jis 
ištikiu jų žada . užbaigti tą 
ką amžinos atminties lakū
nai Darius ir Girėnas, did
vyriškai stengėsi padaryti, 
t ai mano dešino j i j am ir jo 
žygiui jau ištiesta ir tą patį 
^padarys visi lietuviai. Bet 
lietuviams, ypač katalikams 
veikia neužmiršti dvieju da
lyką,būtent: kad nekatalikai 
.įrengia tą susirinkimą Gree- 
nie Street salėjo ir, kad to
kiais atvejais (kaip tai kal
bama apie didvyriškus žy- 

. . gins h- apie tokius di.dvy-

ritis lakūnus kaip Darių ir 
Girėną) žmogus labiau va
duojasi karštais jausmais, 
kaip. šaltu protu. Vaduoki- 
ines visuomet šaltu protu, 
kad paskui nereikėtų gailė
tis kam mes prisidėjome aiv. 
baile. Bet jei mes tik iš
klausysime kokio vieno kal
bėtojo ir sumosime savo 
centus, nežiūrint kam, gal 
mes vėliaus save kaltinsime 
arba kitus, Įr čia reikią .pri
minti visiems Avaterburie- 
. čiams, kad nekatalikai ren
gia ir kviečia į tą susirinki- 
tną, bet kiti, kurie su mumis 
nedalyvauja. Reikia žinoma 
plačiai žiūrėti į visus ir su. 
tikėjimu, ir meile, bet visuo-. 
met su šaltu protu! Užtat 
kas iŠ Avaterburiečiu ■ lietū- 
viii katalikų ten eis, tegul 
hėužrniršta Airšminėtų dvie
jų dalykų, būtent: vaduotis

ir lietuvių jauiiimo sųbend- 
rinimo ir 9'usi4raųgąviino. ■

STUDENTŲ ŠOKIAI
. LAPKRIČIO 4 D.
Jau antri metai kaip gy

vuoja. Waterbųryj studentų 
kuopa.. Ji labai veikli įr 

[daug darbuojasi. Turi susi- 
Į rinkimus kas mėnesį (antrą 
sekmadienį), mokosi lietu
vių kalbos, turi bovvling ra
telį ir bendrai prisideda 
prie parapijos veikimo iiy 
rėmimo. Pernai turėjo labai 
skaitlingus, ir pasekmingus 
šokius. Šįmet vėl turės me
tinius ir milžiniškus šokius. 
Tai bus lapkričio 4.. Jau pą- 
samclytas orkestras ir su
rinkta iki 15 dovanų, kurios 
biis. išdalintos tą ATakarą. Tj- 
kietai jau atspausdinti ir 
uoliai pardavinėjami. Lau
kiame tiktai daug atsilan
kančių į šokius. Bus 8 šmo
tų- orkestras. Apart doA?anų 
arba prize’ių, dar žada “ex- 
tra gbod times” visiems ir 
visoms. Įžanga labai pigi ir 
lietuvių katalikų jaunimui 
bus ypatingai malonu daly
vauti tuose šokiuose. Kvie
čiame visus-visas, nes. bus 
amerikoniškų ir lietuviškų 

..šokių. .
Taigi, jaunimėli, neuž

mirškite lapkričio 4 ir atei
kite į mūsų šokius. Ne tiek 
norime tų skambučių pini
gučių, kaip norėtume su
burti visus ir visas, lietu
vius ir lietuvaites, po AŪena 

; pastoge ir pasilinksminti. 
Mes atlikome jau savo dalį, 

i Ar jūs savo atliksite Ir atei- 
■ site į tuos šokins i Atsimin

kite, ir jūsų tėveliai ir dva
sios vadai nori matyti, kad 
jūs linksmintumėtės.... bet 
tegul tai būna ne su svetim
taučiais, bet su savaisiais 
lietuviais - lietuvaitėmis— 
katalikais ir katalikėmis! 
Jie tada žinos, kad jūs gra
žiai linksminatės ir viskas 
bus gerai. Tat, širdingai ra-

Pereitą savaitę New Bri
tam 'e Lieįuvi tf. parapijoje 
(šy, Andriejaus) įvyko ,40 
Valantų atlaidai. Klebonas 
kun. Antanas Vaškelis labai
UZlėvllg-VSlj. K.tl(L ZlIlOliCS i<Wp 
gausiai lankėsi. bažnyčioje
per visas tris dienas. Buvo
daug svečių kimigų kaip tai
iš Hartford kunigai Ambo-
tas ir Gradeckis, iš LaSalet-
re 4xoiegijos Kiimgai ciaivia- 
ras Cibulskis ir Lutkus, iŠ
'VVaterbury kunigai Valan-
tiejūs, Kripas, Gauronskis
ir Ražaitis, ■ iš Ne\v Haven
kun. Karkauska’s, iš Anso-
nia kun, Kazlauskas ir iš
Bridgeport kun. Pankus.
X cULlOKblllb bdKt KtllJ JgclL

Kazlauskas, Gradeckis ir
Pankus.

svetimt,aličius kaip tai 
Bųsbuell Memoriąl Hart- 
Torde, Buckingham llall,. 
AVąterbuiy ii* tt. • '

BSOOKIVN, N. Y. '

Reikia pripažinti Ne\v 
. Britainiečiams daug garbės 
už skaitlingą atsilankymą ir 
gražų papuošimą Dievo Na
mo - Bažnyčios. Garbė vieti
niam klebonui kūn. Vaške
liui, jo asistentui kun. Kar
ionių ir mergaitėms sodai i e-1 
tems. Visų nuotaika jaudi
no jauną mergaičių- daly
vavimas procesijoje,

Atlaiduose dalyvavo • ir 
gerbiami vargonininkai iš 
visos . Conn. valstybės “baž
nyčioje ir po. pamaldų turė
jo savo varginininkų susi
rinkimą dėl ateinančios žie
mos programos, kurią išpil
dys viso Conn. lietuvių pa
rapijų chorai susijungę į 
vienai milžiniška chorą, va-

Karalienes Angelų para
pijoje prasidės trijų dieną 
Rekolekcijos arba *‘Tri- 
duurn,” antradienio vakare 
spalių 31 ir baigsis laplni- 
čio 2 cl. vakare 7:30 vai. 
Per visas Rekolekcijas .iy- . 
t ais i r vakarais bus ' pamal
dos, ir sakomi’speci jalus pa-^, 
mokslai. Kaitrioji vasara, 
išsiblaškymo dienos jau už
sibaigė, todėl dabar kaip tik 
tinkam i ausis laikas kiekvie
nam yra duotas rimtai ap- ” 
niąsiyti tikslą, dėl kurio .. 
Dievas‘.sutverė žmogų.

Parapijietis,

40 VALANDŲ: ATLAIDAI
40 valandų atlaidai Šv. 

Jurgio parapijoje prasidės 
spalių 29 d. Pradžia įvyks 
per Sumą su iškilminga 
procesija. Užkviesti sakyti 
pamokslus kum J. Balka
nus, naujas Maspetho para-- 
pi jos klebonas, kum Stonys, 
Patersono klebonas ir kum . 
J. Simonaitis, Ęlizabetho 
klebonas. Per visas tris die
nas (29, 30 31 dd. spalių), 
bus Šv. Sakramento garbi
nimas. Choras giedos nau
jus Mišjiarus, pritaikintus 
iškilmei, vadovaujant varg.

Surprise Party

Į
L

. t

i L I E T U V O N
PER HAMBURGĄ

.Mus nesupiiini' laivai suteikia proga pa- ' 
toglai keliauti by kuriuo* rtieti] sezonu.

Į Abi pusi, New Yorkas-j;|ryQ gQ . 
r Kaunas, trečia JUase :

^avnltitiiai*.Išplaukimai; .Patogus gele-
• ^takėliais susisiekimas, iš Hamburgo. 

Informacijų RrpipkitCs Į vietiniu* 
•• agentus arba ■ :

Waterburyj, spalių 19 d-, 
Dr. Hill namuose prie Bank 
Street© įvyko graži “sur- 
prise party” dėl Dr. Hill. 
Tai buvo jo penkių metą 
vedybų proga. Susirinko 
gražus būrelis- jo draugu ir 
pažįstamų bei giminių jam 
surprise padaryti ir- jį pa
sveikinti.

. Dalyvavo šie aąmenys: 
Dr. Colney ir Mrs. Cdliiey 
(kuri yra slauge ir pačiam 
daktarui daug padeda. Ji 
buvo kelis kartus jau pa
garsėjus dėl kokio ten ne
paprasto gabumo ir sąma- 
įiumo kas išgelbėjo vieno 
žmogaus gyvybę),. Dr, ir 
Mrs. Hill,- Dr. jtnd Mrs. 
Saj iranas, kum Kripas, gra
belius Jomis Stokos, Mr. ir 
Mrs. Radvila, Mr. ir Mts. 
Machulaitis, Mr. .ir Mrs* 
Liūdinąs ir Pranciška Ąąk~

štakalnytė. Viši gardžiai 
valgė, šnekučiavo, ir korta
vo iki .vėlumai.

Dr. Hill (Aukštakalnis) 
pirmiau gy ve n o Wijkes 
Barre, Pa., bet jau daugiau 
kai metai kaip Watėrbury- 
je praktikuoja. Jis čia turi 
dabar gerą clientėlę nė tik 
iš lietuvių, bet ir iš svetim
taučių. Jis yra. getas ir są
žiningas katalikas ir geras 
boivleris. Jo ofise rasi di- 
džiausį . moderniškumą bei 
Švarumą... o kas num .patin
ka ir daugeliui lietuvių 
(taip man jie sakė) . įkiš jį 
rasi vėliausius lietuvišus ka
talikiškus laikraščius. Kiti 
lietuviai, daktarai (ačiū, ne 
visi) mano, kad be ją gali
mą apsieiti... bet kai. reikia 
lietuviui katalikui. kentėti 
of ise ir laukti pas dąktany 
tai yra geriausias, suraniini-

vieną milžinišką cnorą, va-jinivJllllvn va
dovaujant gerb. konip. Alek- |l\ -P- Sakui. JO valandų at- 
siui, iŠ Waterbury. Šis di- j ^^ • baigiasi, antradienio- 
džiulis choras kiekvieno je j vakare su iškilminga proce- 
parapijoje su savo gražio- slJa- Žinovas. .
mis dainelėmis, išpildys va* 
karo programą! Tai bus 
naųjįenybė ir daug malonu^ 
mo žmonėms atsilankiu
siems. į vakarą. Lauksime ir 
linkime tuo tarpu tokią pro
gramą prirengti, kad būtų
galima ne tik netuviu.para-l ^i?,ą^^1^'^ 
pijose atlikti, bet u1 P“® uesa; šiai komedijai yra

. , -vi i- i -vi ;/nešiautasi pilnu tempu irmas katalikiškas lietuviškas ; 1 ± ..i -i v^- n i . * ttu x -ivisi ia galėsime pamatytilaikraštis. Daktaras Hill tai:.. _. ... i t lapkričio men. 26 d., 1933,sugebėjo suprasti ir daug; y .v. . . Lv •:".Apreiškimo Paneles Sy. pažinomu tai man vra patemi-i ■ . ... • • . . \T. ‘ . “ i lapijos salėj, Brooklyn, N.
•j?* ■ i

Linkime daktarui Hill di
džiausios kloties ir pasiseki- 
mo mūsų tarpe. Kiek jisai 
per savo din i c V ra gero lie
tuviams katalikams iš šy. 
Juozapo parapijos dykai- 
padaręs! Ir tebedaro. Tai 
jo sumanymas su D r. Col
ney ir vaistininku Bendie- 
riu gelbėti suvargusius lie
tuvius katalikus, kurie alsi-1 
neša klefyono paliudymą, 
kad yra verti, ir tikrai ne
gali užsimokėti. Sveikiname 
tokius žmones, kurie tiek* 
pasišvenčia savo broliams 
lietuviams! Ir linkime ne 
tik ilgiausių metų,-bet ir di
džiausios kloties jų profesi-' 
joje! •

Telefonas; Rlaia 1350. .

JONAS 6REBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PACA STREET,
BALTIMORfi, Mt).

TIKIU NAUJIENA
- ■ Jau buvo rašyta, kad vai- 
dyht - mėgėją grupė . ruo- 
šian statyti įdomią kome
diją “Moterims Neišsime-

pijose atlikti, bet ir .

Paprastai, ką nors ren
giant, yra priimta mušti vi- ' 
sa jėga į reklamos būbną iš
sišiepus, tačiau įneš, bė jo
kių “būbną’’vien tyliai pa- . . 
yisakom, kad * kom e d i j ą 
‘'‘Moterims Neišsimeluosi” . 
yra viena iš įdomiausiu. Tai 
originalus, mūsą pačią šei
myninio gyvenimo vaizdelis, 
atvaizduojąs vieno žento su 
uošviu patekimą į moterų 
“nuspręstas slaistas.” .

Visa tai išpildys 
Įsi k o i ęs ‘ ‘ Vyt aut o’'
lą Ratelis. Be to, žada būti 
šia i j i įvai r.i programa, kurią. 

: pamalę ay išgirdę tikrai . 
jausimės patėnkintu Taigi, .. .. 
lauksim lapkričio ,26 cL 'ir 

•žiūrėsim kas. t eiį įvyks; . .
. Pakutis. '

naujai 
Vaidy-

Danį? geriau šeiniojv tris A*a- 
gis turėti negu vieną girtuo
klį. ftoin. ^tvklįtaš.



Antradienis, Spalių 24 d., 1933. Di K R BĮNINKAS

REZOLIUCIJOS
DIDŽIOJO NBW YORKO 
LIETUVIŲ DRAUGIJŲ 

TRANSATLANTINIO
’ SKRIDIMO REIKALU

gnu,

Susirinkime, įvykusiame 
skalią' 15, 1933, Karalienes 
Angelą par. salėj, Brook
lyn, N. Y., dalyvaujant 47 
lietuvią draugiją atstovą 
priimtos sekančios rezoliu
cijos: . *

1. Kadangi ‘ Ghicagos so
cialistai suorganizavo ir in
korporavo Transatlantinio 
skridimo komitetą, visos lie* 
tuvią tautos vardu, ir ka
dangi tą Korporaciją suda
lo vieni socialistai ir prie
šaky stovi pats ją vadas, 
kuris Dariui ir Girėnui 
ruošiantis garbingam žy-

Nau j'ienose ’1 visaip
iškoliojo lietuvių tautai gar- 

. biligus vyrus Dai'ią ir Gi
rėną, —

2. Kadangi minėtos gru
pės. piniginius reikalus ir 
paties skridimo klausimą, 
aptarti turi teisę tik korpo
racijos direktoriai, o visuo
menė, kuri tam tikslui sude
da pinigus, neturi jokios 
teises apieTai net tarti savo 
žodį, u*

3. Kadangi’ socialistai no
ri kalbėti visos Amerikos 
lietuvią visuomenės vardu, 
visuomenė jokiu būdu ir no- b 
rėdama, negali pasitikėti , 
vadovybe tą, kurie Dariaus- 
Girėno garbingą žygį iš 
anksto išniekino, pavadim 
darni neatsakinga avantiū
ra, pasipinigavimo it pasi- 
reklamavimo priemone. So
cialistai bandydami baigti 
Dariaus-Girėno žygį, visos 
tautos, vardu, surišę su par
tijos interesais, lenda į vi
suomenės priešakį, tuo skau 
džiai įžeisdami mus garbin
gą karžygiu atminti bei lie
tuviu tautos vardą, antrąjį;

. skridimą suorganizuoti sta
to į pąvojąi

TODĖL 1. Mes socialistą 
pastangas Dariaus - Girėno 

- .garbingą atmintį komercią- 
lizuoti — griežtai smerkia- 

' nie; ’
2. Mes palaikome princi

pą, kad antrąjį transatlan
tinį skridimą įvykinti, baig
ti Dariaus - Girėno garbin
ga žvgi, atliktu visi Ameri- 
kos lietuviai, visą koloniją 
komitetams susitarus, ir ne 
biznio, bet grynais lietuvy
bės pamatais vaduojantis;

3. Mės pageidaujame, kac. 
ir lakūnas tam garbingam 
žygiui būtu parinktas visos

.. visuomenės ir būtą pasi
šventęs lietuvią tautai rizi
kuoti,. jei reikės, ir savo gy- 

. vybę. Prie to, jei yra pasi- 
ryžęs pasisekimo laurų vai-

nįko nesutepti biznio išrb- 
kavimais.

Atsižvelgdami Dariaus-J 
'Girėno . mūsą tautai pasi
aukojimą, Didžiojo ' New. 
Yorko lietuviai giliai įver
tina ir Dariui-Girenui skri
sti padėjusią darbus. Dėlto 
visiems komitetams, atski
riems veikėjams bei aukoto
jams it visiems kuomors 
skridimą parėmus i e m s —J 
reiškia gilią padėką. Da
riaus - Girėno giminėms Di
džiojo New Yorko lietuviai 
reiškia gilią užuojautą.

Atsižvelgdami į Vokiečiu 
barbariškumą pasireiškusį 
Klaipėdos krašte ir Prūsą 
Lietuvoje, ją persekiojimus, 
net užpuldinėjimus Lietu
vosi veikėją ir valdininką, Į 
įspėjame Lietuvos Aero 
Klubą nepirkti iš vokiečių, 
to žemės sklypo,. kuMnūsu 
garbingo atminimo didvy
riai Dalius ir Girėnas suti
ko mirtį. Tokioje vietoje 
jiems paminklo statymas 
būtą' nuolatinė Lietuvią- 
Vokiečių santykiu ardymo 
priežastis.

Nutariama šias rezoliuci
jas paskelbti Amerikos ir 
Lietuvos, lietuvią spaudoje.

Susirinkimo Prezidiumas: 
K. Vilniškis, pirm., D.Klin- 
ga, vice pirm. Sekretoriai : 
J. Tumasonis ir E. Rudni- 
<as.

CAMDEN, N. J.
Pral. Maciejauską Pagerbti 

. vakariene. .
1 Spalią 26 d., vakare, kleb. 
kum Virbickis su savo pa* 
rapijiečiaiš rengia iškilmių- 

| gą vakarienę pral. J. Ma
ciejauską pagerbti ir išleisti 
į Lietuvą, kuris išvyksta 
lapkričio 4 d, iš New Yorko 
Prancūzijos linijos laivu
rille de France.”

girnoms, tai nors kiek prisi
dekime savo darbu prie pa
rapijos palaikymo. Teko su
žinoti, kad biznieriai, kurią 
parapijoj yra labai daug, 
žada įvairią dalyką aukot i 

’ bažmui ir surengti net spe
cialius biznierių vakarus. 
Redos, tai bus p. J. Garšvos 
Iniciatyva.. ,

SUSIRINKIMAS
Didžiojo New Yorko,' Fe

deracijos apskričio mėnesi
nis susirinkimas įvyks spa
lią 27 d, 8 vai. vakare, Ka
ralienės 1 Ahgelą parapijos 
svetainėje. . |

Visi draugiją, atstovai i 
malonės dalyvauti šiame su
sirinkime. Bus daug svar
bią reikalų tariama. Bus ir 
keli raportai iš buvusią pa
rengimą— konferenciją.

‘ , Apskfr. valdgjoa.

CLIFSIDE, N. J.
NRA IR LIETUVIAI. 1 I ’ <
Spalią 12 d. įvyko NRA ; 

paradas, kuriame dalyvavo ; 
apie trys tūkstančiai žmo
nių atstovaudami šio mies
telio draugijas.

Buvo kviesti ir lietuviai 
per Lietuvią Piliečių Klu- 

Ibą, bet klubas atsisakė pri- 
Į sįdėti. Mat kaikurie draugu
žiai nei patys nežino kas jie 
toki,. ir neturi supratimo, 
kad toks dalyvavimas būtą 
pakėlęs Ii etuvių vardą.

iParade dalyvauti nenuta
rė, bet gatvėse ir tie patys 
‘ ‘ draugučiai ’ ’ žiūrėj o paro
dos,

. Čia beturiu priskaifomą 
apie 300. ___ .

J, V. Moterą draugija 
dalyvavo—parade?-—Gaubė
joms. Jos nešė gražią iška
bą ir vėUavaš Amerikos ir 
Lietuvos. Katalikią moterų 
draugija kvietė ir kitas mo
teris, bet joms kas kitas rū
pi, Jos į susirinkimą atsive
dė šunis.

Gaila, kad nesusipratu- 
sios moterys taip žemina sa
vo ir kitu lietuvią vardą.

J. V. Moterų draugija ge
rai. gyvuoja, ir kada tik ką 
surengia ris joms pavyksta.

-Dirbkite, jums ir Dievas 
. padės.

PRAL. MACIEJAUSKAS | 
BROOKLYNE

linksmą komediją “Mote- j 
rims Neišsimeįuosi.” Lauk
sime ju pasirodant.

Fiėtumd 
f 1 I

Karalienes Angelą'parap. 
bazaras, kuris įvyks lapkri
čio 11 d. ir Užsibaigs lapkr. 
19, nuosavoje parap. svetai
nėje, reikia tikėtis gražią 
pasekmių, nes kaip draugi
jos, taip pavieniai parapijos 
nariai nuoširdžiai dirba.

V A L A N P O S : Į
Nud 9—12 iŠ ryto, 2—8 vak. I • 

Sventadięniais nusitariu 
499 GRAND STREET J 

(kumpus Union. Avė.)' . |

_ . B R O 0 K L Y N, N. Y. Į

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BUDAS K, VENCIUS
D ANTĮ ST AS 

X—RAY
Narni] Telefonas.: Michlgap 2—4273

Niagaros ’ Krioklį, Chicagą, 
Wasii? ngtoiią, New Ilaven, 
Nuw York su daugeliu jo 

Į apylinkių. Visur teko sitsi- 
Į pažintį sn daug lietuviškos 
visuomenes. Žmonės nnanda- 
gąSy meilus, nuoširdus, atvi

lius-ir vaišingi. Neapsako
mai. linksma ir malonu buvo 

I man praleisti su jais laiką, 
pasidalinant visokiais įspū
džiais. Radosi ją .tarpe ir 
kitokią, bet jei pasaulyje 
nebūtą blogą tai negalėtu
me skirti gerą. Visvieii aš 
grįžtu su visu maišu goriau

sią įspūdžiu. L
. Visiems. Amerikos lietu-, 

i viaitis, - suteilmsmms—iriam 
tiek daug malonumo, tariu? 
širdingiausį dėkui. •. . |

Tiesa pasakius, . išsiilgau f 
jau savo mylimos tėvynės I 

_______ __  . Lietuvos, išsiilgau savo Į 
net 6 prizai, kuriuos išlošė: ^as* la prog'a kun. S, P. |draugą ir pažįstamą. Nevi- ą

Kažkas į . ausį pašnabždė
jo, kad Karalienes Angelą 
par. choras rengia puiku pa
silinksminimą — HaŪoricen 
Party,. šeštadienį, spalią 28, 
parapijos salėje. Jis. gražiai 
sugieda bažnyčioje ir įvai
riuose parengimuose, tai ga
limas daiktas, kad ir jo ba
liuje bus galima linksniai 
pašokti. Įžanga tik 25c.

Vietinis^
“BUNCO PARTY” GE

RAI PAVYKO.

. Atsidarius N ęw. Y orka 
State medžiojimo, sezonui,- 
daugelis to puikaus sporto 
mėgėju. lietuvių išvyko į 
kainus medžioti. Laukiame, 
ką gero jie ten pagaus. Aš 
manau, kad jie rinks tik 
greituo s iri s briedžius ir 
tvirtas meškas... Konsulas 
P. Žadoikis ir Dr. Valukas 
tai tikrai po mešką parsi-

gcsnius savo artimąją atsU 
tikimus. > / * .

• Ten kuvu's.

MASPETH, N. Y.
-rilaŽančiaus pamaldos . 

šį mėnesį Atsimainymo baž
nyčioje įvyksta sekmadie
niais 4 vai. p. p., trečiadie
niais ir penktadieniais 7 :30 
vai. vakare. Sekmadieniais 
esama dabar trejos mišios, 
bet nuo lapkričio 29 d, bus 
ketverius: 8, 9 10 ir 11. vai. .

Profesionalai, blznh-rlal, pnimohln* 
kai, kurie skelbiaši "Darbininkė,” tik
rai verti skaitytoji] paramos.

Vl«| imrnlnkit&i "Dnrhlninka ”

= Tek Bryant 9-7763 |

CLEMENT VOKETAITIS'

A. L. R. K. Moterą S-gos 
24 kp. spalią 12 d., surengė 
‘‘bunco party”, kuris pui-. ._ - ,
kiai pavyko, žnionią buto Remeikos tėvukas* Nors tai 
neperdaugiausia, bet links- virs 80 metą senu
mai ir gražiai pašoko. Buvo ^s’ buvo dar gana grei-1 
net 6 prizai, kuriuos išlošė: ra.s* a n x t .
Klaševičiūtė, U. Mikulskio- p^onlenva sekmadienį per pa- jioja, manęs Amerika su sa-

• vo stebuklais ir grožybėmis, 
prisigraudinęs, paprašė visų n daug gražiau atrodo 

parapijiečią -atsilankyti į lietuviška bakūže, ir juoda 
specialias gedulingas šv. mi- duona daug skanesnė Lietu- , 
šias trečiadienį ir pasimels- voje. Grįžtu į savo brangią- 
ti. Į gedulingas pamaldas jn Šalį Lietuvą, daug ko pa-

, . . ,r x “ buvoriuvažiavę iš visą kolo^ tyręs ir pasimokęs iš ameri-
ti, kad ir Moterų S-gos n-inrin i • - •ZA .v,. y* v niją apie 2/kunigai, tneao- kieeią gyvenimo. Sugrįžęs(Apreiškimo . I anelcs Sve..L yis03 yįrgoni- tuo,jaus stoju į savo draugu
parapijos) kuopa renge ko- hlnkai. Liks - tėvynės sargybom
kį tai išvažiavimą Lietuviu hr i •Tr . t. . vienms. ars visi kaip vienas esam
bet vėliau pasirodė apsukri VESTUVES. I Pasnyzę guldyti galvas uz 
net vėliau pasu ode apsuk- . . _ , v . siivo. brangią tėvynę. .. Mes
resnes Eaiahenės Angelu A. Saurusaitienė, darbšti | esame nusistatė būt 
par. sąjunginės ir jos-be- veikėja ir Mot; S-gos 24 kp. pakiusnūs ' “Laisvės7 var- 
veik slapta surengė biuro pirmininkė išteka už p.Pra- puj,” kuris kiekviena vaka- ’ 
naudai išvažiavimą, kuris kapo iš N. J. Šliubas įvyks ra nn-isįj šventovėje-(Karo' 
pavyko ir davė gražaus pel- Karalienės Aągelą parapi- Atūžėjuje) pri mena “O ' 
no. Tačiau, joms neužsileido joj lapkričio 4 d., šeštadie- skambink per. amžius vai- 
ir Karai. Ang. par. Šv. Ro- ąį. 1
žančiaus dr-ja; ji biuro nau- 
dai surengė sezoninį iš va-.
žiąvimą Forešt Parke. Nors 
žmonių buvo neperdaugiau- 
sia ir pelno liko mažiauy bet 
geri norai ir pastangos pri
sidėti . prie tokio kilnaus 
darbo yrą dideli. Valio są- 
juBgietėš ir rožanČinės, o 
taipgi ją klebonas . kun. S. 
P. Remeika su savo darbš- 
čiu vikaru. Lauksime ir ki
tą pasirodant.

NAUJI PIONIERIAI.
A!ūsu apylinkėje lietuvią 

organizaciją yra įvairią į-1 
vairiausių, bet scenos mėgė
ją, rodos, labai mažai. Tie
sa, gal ir yra keletas rate
liu, bet jie savo veikimo vi
sai neparodo. Kodėl?:. Gal 
dėlto, kad čia didmiesčio gy
venimas su savo, prašmatny
bėmis viską nustelbia. Bet 
teatrai lieka teatrais, jie 
svetimi mūsą tautai, mūsą 
praeičiai ir papročiams. 
Nors ir menkiau atlikti, bet . 
lietuviški veikalai mums y-. 
ra brangintini dėl ją savo
tišką tąutinią sentimentą; 
dažnai, perspėjanti ir pamo
kinanti. Reiltėtii, tat, susi
rūpinti mūsą scenos popu
liarinimu ir jos 'vystymu iš
eivijoje. Tiesa, pernai kiui. 
Stonis vienur kitur pasiro
dė su savo grąpe, bėt. būtą 
gerai, kad tokio gražaus 
darbo griebtųsi ir kitos ko
lonijos. Taip, nors nedrą
siai, ątsirado ir Brookly.no 
drąsesnių jątmuolią, .kurie 
griebėsi to. darbo ir susior
ganizavę į “ Vytauto Vaidi
lą riRatelį,” ruošia scenai |

Paulius,
. Lietuvoje mirė kun. S. P,

‘. ADVOKATAS

nė, V. Daubaras, P. Lukas Į,lhQkslą pats nepaprastai, su- 
ir dar 2 neteko sužinot var
dą.
VIENOS KITOMS NE

PASIDUODA.

113 West 42-nd St.

New York, N. Y.

KLASČIAUS

5 Piknikams, baliams, koncertams.
S Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
| mams smagiausia vieta Brook- 
j lyne-Maspethe. Jau laikas u£slsa- 
| kytf salę žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Betts Avė, 
Į JONAS KLASČIUS, Sav^ į 
j Maspeth, N. Y. Į

J. A. K.

C. BROOKLYN,N. Y.

no. Tačiau, joms neužsileido joj lapkričio 4 d., šeštadie- , 
karas Lietuvos, tas laisvės 
nevertas kas. negina jos,”

Aviacijos įeit. Nffkrošis.Leit. Nakrošis Atsisvei 
kiną sa Amerikiečiais BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evcrgreeri 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BAEŠAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB 

BROOKLYN, N. Y.

MIRE. ■
Alek Sak 34 metu am

žiaus, 55 So. 5-tlr St.', mirė 
spalią 14 d. Palaidotas spa-

I 1 "»[■■ ■ ..III-
Tel. Stagg 2—5048 Notai? Publle

M. F. BALUS INC.
AR^GI?

Per keletą dieną girdisi 
keistas šnabždėjimas Šv. 
Jurgio parapijoje. Rodos, 
kad kelia klausimą kodėl ne
turime savo parapijoje ba
varo. Sako buvęs Apreiški-

Spalią 25 d. pral. J. Ma-rmo Par> ir tuojau įvyks Ka- 
ciejauskas biis Brooklyne, rolienės Angelą par. baza- 
N. Y. pas Apreiškimo P.į^s. Kodėl mes neturime? 
Švč. parapijos kleboną kun.
K, Paulonį.

Pral. Maciejauskas kvie
čia savo pažįstamus, • tos 
dienos vakare, tuoj po Ro
žančiaus. pamaldų, ateiti į 
parapijos svetainę pasikal
bėti, nes lapkričio 4 d. iš
vyksta į Lietuvą.

Kas žino, gal ir turėsime? 
Parapletis.

PARENGIMAI
. Rudens sezonui prasidė
jus daugybe. įvairią paren
gimą persikelia į svetaines. 

_______________________  Čia dar tik nesenai susi- 
Girtuoklis nuolatos k?si-Įtveręs Vytauto Vaidilą Ra-

telis rengia vaidinimą ir šo- 
— k'ius lapkričio 26 d., Apreiš- 
* j kimo Pan. Svc. parap. sąlė- 

| je. Jie stato linksmą kome- 
| diją “.Moterims . Neišsime- 
I luoši.”

naši į savo gyvastį.

( Visiems, Visiems!
f LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS
Į Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- Į' 
i pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo |

. I namus lietuvią■'prięfelių ir patarėją—Jaikraštį <
į “Dai-bininką.” Jei Jumyse kils graži mintis
| ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- j
i vanoti naują maldaknygę, rožančią ar gražią |

'. Į stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame. I
Į LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine. Į

. . f . Buvusi “VYTAUTO. SPAUSTUVE.” 1
. j . 423 Grand St. Brooklyn, N. Y. Į

| • ' STagg 2-2133 ■ " ' • '[

Susirinko visos Karalie-
_ nes Angelą par. draugijos 

• Į ir niitarė suruošti parapijai.
bazarą. Bazaras prasidės 
nuo lapkričio 11 ir tęsis iki. 
lapkr.- 20 d. Visos draugijos 
žada turėti savo “būdas”; 
bet kurios dar nepradėjo 
ruošti prašomos pasiskubin
ti prisidėti;'Mes naudojame 
parapijos, šviesas' ir patai* 

[pas susirinkimams ir paren-

2

Daugumas lietuvią mano, 
kad Amerika nepasiekiama, 
modernišką1 pasaką šalis. 
Todėl man labiausiai ir no
rėjosi ją pamatyti, bet tuo- lią 17 d. Alyvą kalno kapi- 
jau.visos svajonės dingdavo 
kai ranka atsidurdavo kiau
roje . kišenėje., Ilgiiš metus 
taupęs centą po cento, pasi
jutau, jog jau pilnai užten
ka ne tik nuvažiuoti Ameri
kon, bet galiu ir grįžti. (Ir 
štai šią metą liepos mėnesio 
6 dieną 6 vai. vakare aplei- 

| dali musą laikinąją sostinę
Kauną. Visa savo kelione 
negalėjau sugyventi su min
timi, kad aš važiuoju į A- 
menką. Bet štai liepos mė
nesio. 19 dieną apie.šeštą va
landą vakare išvytais,- žmo
nių rankomis pastatytus 
Stebuklus, tai buvo Nė\v 
Y orkas sU savo dangorai
žiais. Nė nepastebėjau, kad 
įjau įvys mėnesiai praėjo 
kai gyventi Amerikoje. Spa
liu mėn. 21 dieną reikia vėl 
apleisti triukšmingąjį New 
Yorką. Į Ameriką važiavau 
norėdamas pamatyti savo] 
broliu, seserų, giminiu, pa* 
žysta.mą ir šiaip susipažinti 
su visą Amerikos . lietuvią 
gyveniniu, kaip čia kas gy-1 
vena, kas verkia dejuoja,’ar 
linksminasi dainuoja. Per 
tą laiko daugiausiai gyve
nau New Jėrsey pas savo 
brolį Kazį Nakrošį.: .Be to, ] 

[dar teko matyti: Montreal,.

nėse. ' ?
Marė Burkis 53 metu am

žiaus, 71Gold Št., mirė spa- 
I lią 16 d. Palaidota Spaliu 19 
d. iš šv. Jurgio bažnyčioj 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvią apeigomis rū
pinosi graboriiis J. Garšva, i.

Šią metą spalią mėn. 10d. 
p. P. Okienė su dukrele ir 
p. Žarelięnė savo bute 19 
Chestnut st., Brooklyn, N. 
Y, surengė “Surprise par-1 
ty” savo dukrelės - sesutės 
p. Snieškienės gimimo die
nai paminėti. Dalyvavo gi
minės ir gražus būrelis 
draugą, kurie p. Sniečkienei 
įteikė gra ž i u dovanėliu.. 
Prisisotinus. skaniais val
giais 'ir praleidus linksmai • 
laiką,., prie, geros nuotaikos 
visi svečiai išsiskirstė' kas 
sau.

Taigi gražus apsireiški- 
I mas, kuomet 'ir mūsą lietu
viai nepamii’šta: vienu ar ki
tu būdu paminėti • ypatin-'

Graborius ir Balsamuotojar
J

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel Stagg 2—07S3 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandanskas)

G EAB ORIU8 
107 Union Avė., Brooklyn, M.T.

Telephone Stagg 2-4409 
tfOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

■ klems pokyliams

Tek N‘ewtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRALOKIUS ir , 

BALSAMUOTOJĄŠ
Apdriiutla V Košė šakou® 

Notur.v Public H-.
5441 — 72-nd Street,

Arti Grand St,
MASpETU, L. L. N. Y. ,

i
MOT. LAUKUS, Fotografas

214 Bedford Ant., Brooklyn
■ ? 'Cel. EverRivcM G—4G14

<................  ••• ?U. 1

Brookly.no
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