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A. L. K. S. Seimas Pavyko
Liepos 2 ir 3 dienų, Ma- dalyvauja 84 delegatai ir 

rianapolio Kolegijoje, įvyko didelis skaičius svečių. 
Amerikos Lietuvių Katall 
ku Studentu ir Profesiona-J skaito sekretorius S. Vaieai- 
lų seimas. Seimas atiuarvtas tis.
iškilmingomis šventomis mi ' Tuomi ir baigėsi pirmos 
šiomis, kurias atnašavo or- seimo dienos darbas, 
ganizacijos dvasios vadas! Vakare įvyko Send rau
kini. Kripas. Asistavo: dea- gų posėdis. Priimtas su pa- 
konu — kun. Vembrė, sub- taisomis konstitucijos pro- 
deakonu —kun. Petrauskas, jektas.
kitas pareigas atliko Mari
jonų klierikai ir studentai. 
Atitinkamų pamokslų pasa
kė kun. Karlonas.

Tuoj po šventų mišių įvy-, 
ko pirmasis seimo posėdis, ta 
•Seimų oficialiai atidarė or
ganizacijos
Morkūnas, pasakydamas Į- nauninkas Kemėšis ir kun. 
žangi ne kalba. Po kalbios iš- ! J. Švagždys.
rinkta seimo garbės prezi-i Toliau sekė centro valdy
damas, kurį sudarė Marijo-1 bos raportai. Visų valdybos 
nų Amerikos 
provincijolas kun. Jakaitis, 
Marianapolio Kolegijos di
rektorius kun. dr. Navickas, 
žymusis visuomenės vadas 
ir poetas kun. Urbonavičius 
ir gerb. svečias prof. Vit
kus. Darbo valdybų sudarė: 
pirmininkas J. Pilipauskas, 
pirmas v-pirmininkas J. 
Kundrotas, antras v-pirmi- 
ninkas ponia Barziliauskie- 
nė, sekretoriai A. Mičiunas 
ir Ignotaitė. Toliau sekė ko
misijų rinkifhas. Pasveiki
nimo komisija: Aleksis, Pa
rulis ir Kuprevičius. Reso- 
liucijų komisija: kun. Kri
pas, prif. Galinis, Sabas, 
Rumbutis, kūn. Karlonas, 
Paulikonis, prof. Genys Ir 
Klimas. Mandatų komisija: 
Dambrauskas, Aleksandra
vičius, Plangiutė ir Pau
lauskaitė.

Užbaigus rinkimus eita 
prie sveikinimų. Pirmasif? 
žodis teikiamas kun. dr. Na- į 
viekui. Kiti gerbiamieji sve
čiai sveikino seimų: kun. 
Jakaitis, kun. Karlonas, ku
nigas Kripas, p. Kneižvs. 
prof. Vitkus, kun. Bakšys, 
kun. Petrauskas, prof. Gali
nis, kun. Vembrė. Taipgi 
seimų sveikino organizacijos 
prieteliai, telegramais bei 
laiškais.

Pereitų metų protokolą

- Vakare suruošta šokiai, 
kuriuose dalyvavo seimo da
lyviai, kurie kolinksmiau- 
siai praleido laikų.

Antra seimo diena pradė- 
sveikinimais garbingi)

svečių. Sveikino “Draugo*’ 
pirmininkas .}. redaktorius L. Šimutis. Ka-

provincijos Į narių raportai priimti su

• v •

padėka.
Centro valdybon* kitiems 

metams išrinkti-šie: dvasios 
vadas (Kunigų Vienybė pa
skirs), garbės pirmininkas 
— L. Šimutis, pirmininkas 
J. Morkūnas, vice-pirminin- 
kai — V. Budrevičius ir V. 
Sabas, sekretorius — A. Mi
čiunas, finansų sekr. I. Ro- 
vaitė, iždininkas P. Barzi- 
liauskas, vyriausis redakto
rius kun. Urbonavičius ir 
redaktorius J. Pilipauskas.

Šiame seime trys asmenys 
pakelti į garbės narius: kun. 
Jakaitis, Kun. Bakšys ir 
Dr. Aukštakalnis.•

Seimas nutarė sekantį sei
mų laikyti Marianapolio 
Kolegijoje. Laikų nuskrrs 
centro pirmininkas.

Vakare įvyko koncertas 
kuriame dalyvavo žymūs ar
tistai.

Antanas M a sukri u

SOVIETAI IŠLEIDO DAR 
VIENA DEKRETĄ

Maskva, — Liepos 2 d. so
vietai išleido dar vienų de
kretų, kuris dar labiau ap
sunkina ūkininkus. Dekre-

IŠRINKO NAUJA 
PREZIDENTU

I BAIGIAMA SUPIRKTI |- 
TAISUS “LITUANICA! II” Dėtuvių Diena Narianapob

Me.rieo City —Liepos 1 d 
čia įvyko Meksikos 
dento rinkimai, 
šešeriems metams Cardenas.
Rezultatas buvo iš anksto 
numatytas, nes revoliucijinė 
partija, turėdama valdžia 
savo rankose, pravedė bal
savimus sulig savo noro. Ki
ti du kandidatai nepripažįs
ta šiuos rinkimus kaip lega
lius.

NRA, EMBLEMA ATIMTA 
IŠ HARRIMAN HOISERY 

MILLS
9_____________

W ashington — Balandžio 
mėnesyje NRA emblema bu
vo atimta iš Harriman Hoi- 
sery Mills už tai, kad darb
daviai atsisakė tartis su sa
vo darbininkų atstovais ir 
nemokėjo algos numatytos 
kojinių industrijos kode.

Dabar dirbtuvė, kurioje 
dirba 653 darbininkai pa
reiškė, kad ji neturėdama 
NRA emblemos turės užsi
daryti nes negauna užsaky
mų. Vienas užsakymas 30,- 
000 kojinių buvo atšauktas 
kada pirkėjas sužinojo, kad 
firma nepriklauso prie 
NRA.

NRA vadovybe susirūpi
nusi šiuo klausimu, siunčia 
savo atstovų į Harriman, 
Tenn. bandyti surasti būdų, 
kad išvengti dirbtuvės už
darymo.

BANDANT PAIMTI BOLI
VIJOS TVIRTOVE ŽUVO 
2.900 PARAGVAJAUS 

KAREIVIU

MOTORAS BUS 050 ARKLIO
JĖGŲ

Sveikinimams išsibaigus 
įvyko istorinis įvykis, bū
tent, pasirašymas pasižadė
jimo raštu vieningai dirbti 
su Lietuvos Ateitininkais. 
Ateitininkus atstovavo prof. 
Vitkus. Gerbiamas atstovas 
savo kalboje aiškino nau
dingumų bei reikalingumų 
susivienyti su broliais lietu
viais Lietuvoje. Gerb. ats
tovas įteikė šiam seimui vie
nybės aktų, kun s buvo pri
imtas Ateitininkų kongrese 

. pereitais metais. Taipgi per 
prof. Vitkų buvo įteiktas 
šios organizacijos vienybes 
akto Ateitininkams Lietuvo
je. Vienybės aktų pasirašė 
seimo garbės prezidiumas ir 
centro valdyba. Šis istorinis 

. įvykis baigtas sugiedant 
Lietuvos hymnų.

Sekė sveikinimai; kun. 
Urbonavičius, kun. Balko
nas, ir kun. Skruodenis.

Iš mandatų komisijos
]><>rto ivKf'.įO. kai. seime

tas draudžia ūkininkams 
pardavinėti grudus kol val
džia pasiims jai priklausan
čių dalį. Einant tuo dekretu 
ūkininkams draudžiama pri 
vačiai parduoti savo grudus 
iki gruodžio 1 d.

P019 METŲ GRIŽO 
TĖVIŠKĖN

Ortelsburg, Vokietija, — 
William Zapka tarnauda
mas vokiečių kariuomenėje, 
1915 metais buvo rusų paim
tas nelaisvėn. Per dervynioli- 
kų metų jis bandė savo tė
vynę pasiekti iš Rusijos gi
lumos. Laiškai kuriuos jis 
rašė namiškiams dingdavo, 
bet pagalinus po'19 metų 
pasisekė jtfm sugrįžti į tė
viškę ir birželio 23 d. Mon- 
twitz miestelio burmistras 
iškilmingai nutrynė jo var
dų iš surašo to miestelio žu
vusių pasauliniame kare.

Liepos 4 d. į Marianapolį 
suvažiavo tūkstančiai lietu

Didžiausia sensacija bi 
tai “Lituanica III”, ku 
valdė ir demonstravo lai 
nai Januskis ir Baltrus 
nas ir parašiutninkas Gaj 
tis. Visi smalsiai apžiūri 
jo orlaivį ir ginčijosi ar 
Gaputis šoks ar ne. Pak 
orlaivis ir štai'iš 4,000 pė 
aukštumos iššoka žmog 
akymirksnyje atsidaro ] 
rasi utas ir p. Gaputis nu 
leidžia laimingai aikštės 
duryje. Jį ir lakūną Jani 
kį* sutinka minia aplod 

iinentais ir sveikina už 
gabumus.

Leidosi saulutė ir sveč 
nenoriai skirstėsi į nam

Spėjama, kad Lietui 
Dienoje buvo apie 10,C 
žmonių. Visi buvo pati 
kinti tos dienos program;

Rap.

A. A. KUN. H, TIŠKUS 
IŠKILMINGAI PALAIDO

TAS

prezi- !
Išrinktas Nupirkta arba užsakyta instru

mentų už $1.558.

Netrukus “Lituanica Ant
roji" bus pilnai įrengta 
transatlantinei kelionei. ,Šj 
mėnesi, belankydamas rvti- 
nes kolonijas. Įeit. Feliksas 
Vaitkus suderėjo ir nupirko 
naujų motorą aeroplanui ir 
reikalinguosius tol i m a m 
skridimui iasfruinentus. Už 
motorų ir už dauguma ins
trumentų duota firmoms de'j 
pozitai (už kai kuriuos jų 
jau užmokėta visa kana).

“Lituanica II” turės W- 
ASP motorų, t. y. tokios pat 
rūšies, kaip dabartinis jos 
motoras, bet tik VISIŠKAI 
NAUJĄ ir paskiausiojo mo 
delio, būtent: S1D1. Jisai 
išvysto 6,0 “arkiio jėgų" 
ties jūros paviršium, tuo 
tarpu kai senesnysis mode
lis SIC1 išvysto tik 545 “ar
klio jėgos’'. r

Tas motoras kaštuoja 
$7260. Įkeičiant “Lituanni- 
cos II” senąjį motorų, už 
kurį kompanija duoda $1,- 
260, reikės už riotora užmo- 
keti lygiai $6,000. Jau duo
ta kompanijai depozitas.—

Nupirkta Instrumentai
Nupirkta šie instrumen

tai:
Naujas Eartli Inductor 

Compass;
Kollsman Sensative Alti- 

meter (toks, kokį vartojo 
Wiley Post);

Aperiodie Straight Flight 
Compass (tiesus skridimo 
kompasas) ;

Sperrv Artificial Horizon 
& Directional Gvro with il- 
luminated Allbank Ice Wa- 
rning Indicator (kombina
cija instrumentų skridimo 
krypčiai kontroliuoti ir ledo 
signalo prietaisa);

Manifold Puslier Guage, 
Fuel Pressure Guide Inta
ke temperature Guage;

Two Instrume-it Vąpum 
Pumps'; American Bosch 
Generator; Electricallv He- 
ated Pilot.

Šituos instrumentus pavy
ko nupirkti už $1,'558, su
taupant ALTASS-gai tarpe 
pusantro ir dviejų tūkstan
čių dolerių.

Be šitų įtaisų “Lituanica 
II”, dedama dar “Variable 
Pitch” Propelleris, kuris 
kaštuos veikiausiai apie tū
kstantį dolerių, ir turės dar 
būti nupirktas Radio apa
ratas — “Sending and Re- 
ceiving Sėt”, už kurį teks 
užmokėti, tur būt, apie $500.

Didieji gazo bakai (tan- 
kos) jau yra užsakyti prieš 
trejetų savaičių laiko ir vtm 
užsakyti prieš trejetų savai
čių laiko ir yra dirbami.

Tuo būdu neilgai truks, 
iki “Lituanica II” bus ga
lutinai paruošta. Su tomis 
įtaigomis, kokiais jai duoda 
ALTASS, ji bus geriausiai 
įrengtas lėktuvas, koks kada 

|nors skrido per okeanų.

I
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Chicago, III. — šeštadienį, 
birželio 30 d., iškilmingai 
palaidotas a. a. kun. H. Tiš
kus. Gedulingos pamaldos į- 
vyko Visu Šventųjų bažny
čioje, Roselande.

Buvo matyt žmonių iš vi
sų Chicagos lietuvių parapi
jų. Didelė minia susirinko į 
bažnyčią pasimelsti už a. a. 
Flieronimo sielą. Gausinga 
minia taip pat palydėjo į 
kapus.

Chicagos ir apylinkės dva 
siškija atvyko pasimelsti už 
a. a. Hieronimo sielų ir kū
ną palydėjo į amžino atilsio 
vietų. Dalyvavo šie: Pralo
tas M. Krušas, kun. A. Sri- 
pko, kun. II. J. Vaičiūnas, 
kun. J. Raškauskas, kun. A. 
Baltutis, kun. J. Svirskas, 
kun. K. Bičkauskas, kun. J. 
Martis, kun. A. Linkus, ku
nigas J. Mačiulionis, M. I. 
C., kun. A. Martinkus, kun. 
Pr. Vaitukaitis, kun. P. Ka- 
tauskas, kun. V. Černaųskas 
ir kun. Pauliukas, domini
konas.

viu iš visu Amerikos rvtiniufc • i •- *■

valstybių dalyvauti antroji* 
Lietuvių Dienoje.

Oras gražus ir susirinku
sių svečių nuotaika taip pat 
lįuvo gera.

Programa pradėta iškil
mingomis mišiomis, kurias

i
i i
I
tI

MEDVILNĖS AUDYKLOSE 
PER PASKUTINIUOSIUS 

METUS DARBININKŲ PA
DAUGĖJO 40 PROC.

laikė kun. J. Ambotaš; asis
tavo kun. J. Švagždys ir ku
nigas S. Kneižis. Pamokslą 
sake kun. J. Vaitekūnas.

Po iškilmingų pamaldų 
sekė Dainų programa, kurią 
išpildė N. A. parapijų cho
rai.

Pasibaigus dainų progra
mai svetingi Tėvai Marijo
nai, kun. Dr. J. Navicku?
vadovaujant kvietė dalyvius 
pietauti Kolegijos rūmuose.
SPORTO OLIMPIADA
Baseball lošė So. Bostono 

Vyčių 17 kuopos komanda 
su Nonvoodo lietuvių para
pijos komanda. Laimėjo 
Norwoodas — 3—2. Tuo pa
čiu metu parke vvko visa ei
lė lenktynių ir kitokių žais
lų.

Kun. F. Strakauskas, Eo- 
įvellio lietuvių parapijos klo 
bonas aikštėje sudarė įdo
mią radio programų, kurią 
bangomis leido inžinierius 
Stasys Beleskas iš South 
Bostono.

BADAS RUSIJOJE
N e ir York — Liepos 2 

atvyko Dr. E. Ammende, i 
kretorius organizacijos, 1 
ri šelpia Rusijos badauju 
čius. Šio komiteto pirmini 
ku yra Austrijos kardino! 
Innitzer. Dr. Ammendo j 
reiškė, kad šiais metais t 
kaitros sunaikinta Rusija 
daug užsėti) laukit ir rudf 
ir žiemų virš 10 m iii joi 
Rusijos gyventojų ba 
šmėkla žiūros i akis.

Baisios Skerdynes

Buenos Aires — Bolivijos 
kariuomenei, pereitų savai
tę, po smarkių Paragvajaus 
kariuomenės puolimų pasi
sekė juos atmušti. Paragva» 
jaus kariuomenė bandė štu
rmu paimti Bolivijos tvir
tovę, bet buvo priversti atsi
traukti palikę 2,900 užmuš
tų mūšio lauke.

Šis karas jau tęsėsi antri 
metai ir vis galo nematyti.

Balandžio mėnesyje Pa- 
raguajaus kariuomenė pir
mu kartu buvo bandžiusi 
tvirtovę paimti, bet ir tada 
turėjo atsitraukti nieko ne
pešus.

TRAUKINIO IR AUTOMO
BILIO SUSIDŪRIME UŽ

MUŠTA 2 MOTERYS IR 3 
VAIKAI

Birže-North Chaftoų t
lio 27 d. ekspresinis trauki
nys iš Bostono važiuodamas 
į Chicago, visu smarkumu į- 
važiavo į automobilį kuria
me važiavo . 2 moterys ir 3 
vaikai. Visi keleiviai auto
mobilyje buvo ant vietos už
mušti.

W ashington — Baigus 
pirmus metus po NRA mė
lynojo aro, medvilnės audi
mo industrija džiaugiasi nu
veiktais darbais. Tais me 
tais darbininkų skaičius pa
didėjo 40 nuošimčiais ir iš
mokėtų algų 78 nuošimčiais 
daugiau.

Ši industrija buvo pirmu
tinė priimti kodų, Įsupant ku 
riuomi darbi ninktt darbo 
valandos buvo sumažintos ir 
algos pakeltos.

AUSTRIJOJ TERORAS 
TEBESITĘSIA

Vienna — Birželio 27 d. 
Oberalm miestelyje netoli 
Salzburgo, katalikų kunigo 
namuose sprogo bomba, bet 
žmonių nesužeidė. Teroris
tai po visų Austriją tebedir
ba savo pragaištingų darbų. 
Matrei miestelyje irgi spro
go bomba Heimvehrd vado 
namuose.

SENIAUSIAS PASAULIO
ŽMOGUS VAIKŲ 

LIGONINĖJ '
. Istanbul— Pasaulio se
niausia žmogus, Zaro Agha, 

i kuris sakosi esąs 160 metų 
I amžiaus rinitai serga ir pa- 
j talpintas vaikų ligoninėje.

Vokietijoje
AREŠTAVO KARDINOLĄ 

FAULHABER

Berlynas, — Birželio 30 
d., Hitleris, visu smarkumu 
puolė naikinti sSLvo priešus. 
Jis pats areštavo ir liepė 
sušaudyti nazių smogikų bu
rių vadą kapitonų Roehm. 
Tuo pačiu laiku ėjo suėmi
mai ir šaudymai visoje Vo
kietijoje. Kiek buvo nužu
dyta dar nėra oficialių ži
nių, bet spėjama, kad nužu
dytųjų skaičius siekia 500 
žmonių.

Šis Hitlerio įnirtimas am 
buvusių savo šalininkų yra 
aiškinamas tuomi, kad jie 
buvo pradėję daryti planus 
nuversti Hitlerio valdžių 
Tas perversmas turėjęs į- 
vykti greitu laiku.

Vice - kancleris išlikęs 
gyvas tik dėl to, kad jį užs
toja prezidentas von Hin- 
denbergas. Jo du sekretoriai 

l buvo nužudyti.
Katalikai yra rimtai su

sirūpinę, nes laike šios kru
vinos orgijos tapo nužudy
tas vokiečių katalikų akci
jos pirmininkas, Dr. Ericb 
JClausener. I

Ne tik, kad Hitlerio šali- 
I runkai jį nužudė, bet paskel- 
j bė, kad jis pats nusižudęs. 
K surinktųjų faktų paaiš
kėjo, kad jis buvo sušaudy
tas.

Liepos 5 d. naziai arešl 
vę kardinolų Faulhaber, k 
ris visados drąsiai gynė k 
talikų reikalus.

Hitlerio įsakymu, visi, k 
rie šiame “valyme” bu 
nužudyti ar priversti pat 
sau galų padaryti, lavor 
bus deginami, nes tuomi n 
rimą panaikinti visus įrod 
mus iš kūnų būtų gaTir 
matyti kaip jie mirei

Visi nazių rudmarškini 
smogikų būriai paleisti ai 
stogosna ir jiems uždraus 
dėvėti uniformą, nešioti g 
klus ar laikyti susirinl 
mus. Manoma, kad einar 
prie jų likvidavimo.

Manoma, kad ir po s 
“apsivalymo” nuo nepagi 
dalijamu sau asmenų, Hitl 
rio pozicija nesustiprė; 
bet pasidarė silpnesnė, 11 
vis daugiau aiškėjant ap 
j<o žiauni pasielgimų, f 
daugiau didėja opozicija.

EXTRA
Iš Berlyno pranešam 

kad Kardinolas Faulhab 
telephonu pranešęs žinių 
genturai, kad Amerikoj p 
skleistos žinios apie jo are 
tarimų esą neteisingos 
kad jis esąs laisvas.
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Kviečia, 
Rengimo Komisija.
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5 didelių kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną; So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

^B^emssssessMMssM^Mi

VIETINES
K-

DAKTARAI
— ■ • į-------------

Lfetuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GAUNAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo’ 1:3O iki 5:3O po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

MaaaaaaaaaaMaaaataaaaaaaaaaaaaa*<eati****«M«aaaaaaaaaaaaMaaaaMaaa*aMa 

Į Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

[DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Į 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

| Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
Į 5 ir nuo G iki 8 vai. vakare. Ofi- 
: sas uždarytas subatos vakarais ir 
| nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

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

tarimai taip .Dariaus-Gire- 
uio .paminklo statymo komi'

«•
h«*TMu*mwnnmiiM d v ' į-WT TB-

I

BENDRAS SUStHHBIUS Sii?,™ “
LDS. 1-mos kuopos .So. 

Boston, ir 8-tos kuopos 
Cambridge, bendras susirin. 
lomas, pasitarti bendram 
ruošiamam piknikui, įvyks 

^antradienį liepos 10 d., 7:30 
•vai. vakare, pobažnytinėj 
^svetainėj, Windsor St. Cam- 
sbridge, Mass.

Abiejų kuopų nariai pra
šomi kuoskaitlingiausiai da
lyvauti.

f, •
LANKĖSI

Ketvirtadienį, liepos 5 d., 
“Darbininko” redakci joj 
ankėsi pp. Stasys Jonaitis 
šbRochester, N. Y., Kaz- 
jąuskas iš Amsterdam ii- p. 
Kąrbauskienė iš Philadel- 
Įihijos.

Pastaroji išvyko į namus 
tą pačią dieną.

VYČIAMS NEPAVYKO

Bet daugelis iš jų ir į gy* 
vuosius drąsuolius Darių ir 
Girėną perdaug šaltai žiū
rėjo; pasirodo, kad juos ir 
baisioji tragedija nepakeitė. 
Kitos Am. liet, kolonijos 
net mažai lakūnus pažinu- 
sios ir jų nemaniusios, karš
čiau pritaria, šių didvyrių 
pagerbimui ir statomam pa-' 
minklui 1 šioje didžiausioje 
lietuvių kolonijoje ne per 
daug partijų, srovių ir ne 
per daug tų visokiausių 
“nusistatymų”?! Kokia ir 
kam nauda iš to? Bet vis 
tiktai reikia pasidžiaugti, 
kad čia yra daug ir nuošir
džių tikrų Dariaus - Girėno 
gerbėjų. Dalis jų minėto j 
gegužinėj gražiai pasirodė 
ir rūpinosi, kad liktų'pelno! 
paminklui. Šios gegužinės Į 
dalyviai tikrai verti pagar- į 
bos.

Tačiau visus Chicagos ir būrys. 
apylinkių lietuvius ir 
kitataučius tikrai nustebins 
didžiulė Dariaus - Girėno 
pagerbimui rengiamoji šven 
te. Tai bus reikšmingas įvy
kis. Dainuos jungtinis Chi
cagos lietuvių chorų choras savo 'vikrumo parodyti ir 
ir 1000 dainininkų. Lietuviu ; būrys Amerikos karo lektu- 
sportininkai rodys savo je-' vų. Iš viso toje šventėje da
gas ir miklumą. O žymūs šio: lyvaus tarp 50 ir 70 lėktuvų, 
krašto lakūnai padangėse j Tuos lakinius organizuoja 
rodys nepaprastą drąsumą i vienas iš pirmųjų Amerikos 
ir gabumus. Įvairius trik-j lakūnų, kapitonas. Jis vado- 
sus ore rodys ne vienas ki-1 vaus tai didžiulei lakūnų 
tas lakūnas, bet išsyk visas rinktinei. Dabar eina pasi- 
[•jMaiaaaaaaiiiiiaiaataaaaaaaaiiiiaatiaaaatitiiBiKaiakiaiiaaaaatitaiiiiiaatiiiiittaaaaaaaiaaaaaaaanaisoaaK n t:t.-iii«t*Mii(iiiiiiiaaaaaai(8*»a(tai« pT

A. A. S. DARIUS

tetp ir šių kapitono. Netru
kus, kai bus susitarta, bus 
spaudoj paskelbta smulki 
tos didžiules šventės progra
ma. Jau -ir. dabar daugelis 
chicagiečių teiraujasi, labai 
susidonifeję tuo dideliu įvy
kiu. Pasirengimai eina.

Aviacijos šv. reng.
Komisija.

nei vieno žaidimo šią vasarą 
pralaimėjęs. Nors Vyčiai de 
jo pastangas jį nuveikti ir 
buvo pasiryžę tikrai tai pa
daryti, nes puikiai žaidė vi
si, bet nepavyko.

Teisėjo (umpire) vienpu
siškumas buvo perdidelis ii 
visiems aiškus. Žaidimas 

i baigėsi 8—6 Lazanecių nau
dai. Preškinis padarė “ho- 
me run”, gi Laučka rodė sa
vo'gabumus bolės metime 
pitehing o Kundrotas gau
dyme.

Brželio 27, Feno stadiu- 
me šalę '(Dailės Muziejaus) 
Vyčiai žaidė su Curtis Club 
tymu. Šiame žaidime ne visi 
gerieji vyčių žaidikai buvo 
atvykę. Ypatingai abiejų ge 
rujų metikų Laučkos ir 
Preškinio nebuvo. Todėl ža- 
diinas baigėsi Vyčių nenau 
dai 8 to 4. Išpradžių meti
ku buvo Klimas, bet jam 
pradžioje pradėjus nesisekti 
jį pavadavo St. Navickas, 
kuriam sekėsi geriau, bet 
jau nepavyko atsigriebti. 
Šiame žaidime dalyvavo iri 
klierikas Baltriušiunas savo 
senoje Vyčių tymo unifor
moje. Parodė, kad jis gali 
taip pat gabiai išlaikyti tre
čio bas’o poziciją kaip ir se
niau.

I

. Birželio 22 d., S. Bostone, 
iyčiai žaidė su St. Lazarus

. ADVOKATAI
UOZASCUNYsT

i 
rn • . |

414 Broadway, S. Boston, Mass j
A B

, Tel. So. Boston 0948
' • . - • >> fllHlll

GYVENIMO f
Tel. Parkvay 1864-W
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ADVOKATAS Sporl

UŽ NEATSARGUMĄ AU
TOMOBILIO VALDYME 

NUBAUSTAS $100
t
1

1

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

A. A. S. GIRĖNAS

IR

s
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Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Bostoū
Ofiso valandos nuo S> iki 12, duo 
1:3O iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarfj)
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OIDELĖŠVENTĖ DARIAUS
- GIRĖNO PAGERBIMUI

Padangių padaužos 
net. žada rodyti įvairiausius a- 

viacijos galybes dalykus. 
Dalyvaus lietuvių ir ameri
konų lakūnai, daugelis iš jų 
garsūs Amerikos lakūnai

I (iš įvairių įmesiu). Atskris

I

TIKRAS BARGENAS
PARSIDUODA

Trijų šeimynų namas. Visas iš- 
rendavotas. Atneša iš viso $50 
rendos į mėnesį. Turi visus įtai
sus. Parsiduoda už $1500. Kreip
kitės — Tel. So. Boston 2363.

JL6

Prisiekęs Advokatas 

j JUOZAS B. GAILIUS 
Veda visokias provas. Daro vi- 
’ , sus legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
^Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

MnatMaaaaiaaiaaaaattatMetiitfitttaaaaataaaaaaaHaaaaataaaaaattetaa^

1ADVOKATAS

Daktaras Maurice E. Ka- 
ssels iš Everett buvo rastas 
kaltu Somerville teisme ne
atsargiam automobilio val
dyme ir nubaustas 100 dole
rių. Pereitą ketvirtadienį 
jo automobilis susidūrė su 
kitų, kuri valdė Arthur L. 
Burckes ir 7 metų mergaitė, 
kuri grįžo namon iš mokyk
los buvo ant šalygatvio už
mušta.

Burckes buvo išteisintas.

WILUAM H. HEALEY IŠVYKO ATOSTOGŲ
18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

3
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Lietuvis Gydytoja*

Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 Ė
278 Harvard Street, 

Įkamp. Inman arti Centrai Sq,| 
Cambridge, Masa.
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Birželio 24 d. Dariaus-Gi
rėno paminklo statymo ko
mitetas surengė gegužinę 
Oaks Parke. Nors prieš tą 

, dieną gerokai lijo ir many-
i ta, kad daug kas bijos žolės 
šlapumo, tačiau daugiau 

i kai]i 800 žmonių suvažiavo 
ir maloniai praleido laiką 

i gražią dieną. Nebuvo šlapia. 
Nors komitetas prieš kelis 

, mėnesius prašė per spaudą 
organizacijų ir įstaigų ne
rengti, tą dieną gegužinių, 

• bet vis dėlto chicagiečiai tą 
,dieną rengė apie 8 geguži- 
! nes. Gaila, kad mūsų didw- 
: rni gyventam mieste taip
■ greit 1933 ni. liepos mėnesio 
j ašaros išdžiuvo dėl Soldino

■ smūgio visai in’ūsų tautai.. .

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

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

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

( reikalo išlikti Iš darbo. 
wZ Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr .Grady, 327
Foton4o«: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Seftsdleolals 10—12 ry
ta, J—5, T—8 vakare; sefrmaiVe 
ateis 10—13 tiktai.

WHITE BROOK LAUNDRY, 
INC., (LIETUVIU SKAL

BYKLA)
Skalbiame drabužius švariai. Pareika
laujant ir suprosinam. Darbą atlieka
me kuogeriausį ir dar pigiau negu kur 
kitur. Pristatome j namus tą pačią 
dieną. Pamūrykite.

89 Brookside Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Tel. Jamaica 1175

PARSIDUODA MATTAPAN E
Šis naujas tik ką pastatytas 7 kambarių namelis iš 

veneer plytų. Turi visus įtaisus. Frank Losordo Co. (tik
rai atsakominga kompanija) pastatė ši namą ir apie 25 
kitus ant šios gatvės. Gali pamatyt šį namelį bet kada— 
dieną arba vakarais. Savininkas būna ant vietos visados. 
Namas randasi gražioj vietoj ant Rosemont St., einant 
iš Tileston St., Mattapan’e. Dėl informacijų kreipkitės 
per telefoną, Hyde Park 0323.

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beleskas

(Savininkai)
Taisome’ visokius Radios. Par- 

duodame Victdr Radios, Motoro- 
/a Automobiliams Radio ir tt.

414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558

darbininkus,- atvykusius pa
sitarti. Policija sako, kad 
pas kaikuriuos darbininkus 

1 rado daugiau supuvusių 
kiaušinių.

Odų dirbtuvių darbininkai 
visose kitose dirbtuvėse dir
ba ramiai, o Goniprosv kom
panijos, kurios prezidentu 
na lietuvis, darbininkai te- 
bestreikuoja. Goniprow kom 
panija nepripažįsta unijos, 
kuomet visos kitos jau pri- 

i pažino. Toks kompanijos el- 
jgėsis yra ne kaszkitas. kaip 
provokacija.

Jei tikėti piolici jai, tai blo
gai daro ir streikuojanti dar 
bininkai, kad 'eidami tartis 
su kompanijos prezidentu; 
svaido į jo namus supuvu
siais kiaušiniais.

■
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Tel. S. B. 2805-R =
LIETUVIS

ĮOPTOMETRISTASl
j Išegzaminuoju akis š 

priskiriu akinius |
.__ kreivas akis atitie-1

sinu ir amblijoniš- š 
Š koše (aklose) akyse sugrąžinu j 
1 šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
Į 447 Broadway, South Boston j 

..... n,...........   S

Tel. South Boston 0815

GRABORIAI
3

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER IR B.OCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių iždirbysėlų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai

Aną sekmadienį keturi nau
jai įšventyti kunigai, visi 
kilę iš South Bostono atlai
kys savo parapijose pirmą
sias iškilmingas ^v. mišias. 
Jie yra: kunigai jėzuitai F. 
McCarten, J. Chapman, P. 
Fuhs, ir tėvas redemptoris- 
tas F. Sullivan.

P-lė Elena Molaitė išvyko 
į savo ūkį praleisti vasarą. 
Kartu su ja išvyko ir teta 
p. M. Karčiauskienė su šei
myna.•/

Jei kas norėtų praleisti 
atostogas tesikreipia šiuo a- 

idresu:
Silvėr Lake, Box 11 

Hollis, N. H.

I

P. J. AKUNEVIČIUS
KAZ. J. KALINAUSKAS CAMBRIDGE, MASS.

ADV0KATA8 
“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

866 Broadway, So. Boston.
Tai. So. Boston 8857 

Bostono Ofisas:
-. 60 Statė St., Room 326

Tek Hubbard 9896 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

7ęl. Talbot 2878 Dorehester, Masa.

I

* ADVOKATAI ŠALNA!
JL

366 Broad-sv^y,
South Boston. Msjss

Tel So. Boctem 3520

)ARBIF:NK() NAME

UŽ NELEGALy NARKOTI
KU PARDAVINĖJIMU 

$250 BAUDOS
Dorehesterio teisme, tei

sėjas Rįchard M. Walsh nu
baudė gydytoją Ray H. Sha 
ttuck, gyvenanti 481 Coluni- 
bia Road 250 dolerių už ne
silaikymą įstatymo, kuris 
nustato narkotikų vartoji-J0

I|

4

mą.
J Daktaras padavė apeliaci
ją ir buvo paleistas užstatęs 
kauciją suhiojė^ 1300’ dole
rių. vi.*':. ?

Šv. Juozapo Vyrų ir N, 
P. P. Marijos Motėm dr- 
jos, liepos 8 d., Palangoje, 
Lawrence (Methuen), Mass. 

PROVOKUOJA DARBININ • t rengia pi kn i ką. Cambridge 
ir apylinkių lietuviai kvie
čiami gausiai atvykti į šj 
pikniką. Vieta graži ir išva- 

šešta- davimu! patogi. Bus’ai w- 
darbi-e*s bažnyčios

i 9:30 ir 11:30 vai. ryte.
Galėsime linksmai pralei-

KUS

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

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

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

z

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Gydjr.tojas.buyG lįfidininkt|; 
žydeįįo Ąbraham, Faber įyJ 
|oje it policija,z kad
daktaras slaptai davęs Fa- 
beriui narkotikų.

Lynn, Mass. Aną 
dienį streikuojanti 
ninkai buvo atvykę pasima-. 
tyti su p. Ganaprausku, Go- i 

! niprow kompanijos pirmi- sti laikų. Yra didelis ežeras, 
ninku, -kurios darbininkai į kuriame galima maudytis, 

j tebėra streuoo lauke. 
| Darbininkai atvyko auto- 
' mobiliais ir juos kiek toliau 
Į nuo .namų paliko. Beei
nant, darbininkams j p. Go- 
ną^pyausko namus, 
pradėjo. svaidyti 
t'UĮiftis. Gouapr® 
Pąukęs policiją,

‘ku- 'i. ■

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

kai kas 
senais kiau 
uskas pasi

ni atvy- 
knojančius 
SS

' Bus skanių valgių ir gen
imų. Gros geras orkestras.
i Pasižymėję žaisluose gaus 
! dovanas.

Iš anksto įsigykite bus’ų ti- 
Į kietus. , ,

Jei kas tariasi -esąs mal- 
! dingas ir nesuva|do savo lie
žuvio, to maldingumas tuš
čias. - $v. Jokūbas.

z
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Vice-pirmininkė — Ona Siaurienė,

443 E. Tth SL, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

I’roL Rašt. — Bronė Cinnienė, 
29Gonld SL, West Rorbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Fin. RaSL — Marijona Markoniutė, 
83 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkvay 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniulinte, 

105 West 6th*SL, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 

1512 Columbia Rd., Bo., Boston, Mass. 
Kaaoa Globėja — E- Janndonienė.

1426 Columbia Rd_ So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninke kiekvieno mėnesio, 
7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sve-

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINfi 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomu Park, 80. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

I'rot. Raštininkas — J. Glineckia,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Narlėrs,
233 E. SL, So. Bestai, Mass. 

Iždininkas '— A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis, - . ; - G
■ 7 tVinfleld St, So. Boston. Masa.
'DraotUa laiko susirinkimus kas tre

čia nedėldtenj kiekvieno mėnesio, 
| 2 vaL po ptetą. Parapijos salėj, 492

E. 7th SL, So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausiM rOžiea 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI
LAIVAKORČIŲ IR 

INSURANCE, 

: K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadway, 
4Ž^JWMįb-Tiubn■ 

So. Boston, Mass
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Penktadienis, Liepos 6 d., 1934. I

Detroito Žinios
. J*
■MM ■MDARBININKAS

I

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ VIENUOLYNO KOPLYČIA, PITTSBURGII, PA.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
ŠV. PETRO PARAPIJA tapo a,leistas

Kas Tie Tauti 
ninkai?

Darbai Šioje kolonijoje
darbo.

Kada žmogui reikia d
beveik sustojo. Šiuo metul^au eentų, tai visai jų 
darbai kasmet sumažėja, bet tenka. P-nas Nicelis dar

Philadelphia, Pa.
Aš esu katalikas ir dar 

karštas katalikas. Aš taipgi 
esu lietuvis ir karštas lietu
vis. Taigi man rūpi katali
kybę ir iškelti lietuvybę, aš 
met aš skaitau straipsnius, 
kurie nori pažeminti katali
kybė ir iškelti lietuvybę, aš 
pradedu nerimauti ir kaist:. 
Taipgi man, rodos, tas pats, 
kuomet kas nors nori panie
kinti katalikybę ir išaukš
tinti tautybę. Man rodos, 
kad taip pat negalima ats
kirti lietuvybės nuo lietuvio 
ir katalikybės nuo kataliko, 
kaip, kad negalima lietuvi 
padalyti žydu arba kataliką 
budhistu. Bet kaikurie sten
giasi tą Įvykdyti. Lietuvis 
lietuviu gimęs tokiu ir mirs 
O katalikas miršta kataliku.

Katalikas lietuvis neper
simainys Į kataliką indijoną 
arba koki kokį kitą tautišką 
prigimtį. Ar katalikai ga
li antrą kartą gimti? O kai
kurie nori mus taip įtikinti. 
Taigi dabai klausiu: Kas y- 
ra tie tautininkai? žydas y- 
ra tautininkas, Kinas yra 
tautininkas,. Airys yra tau
tininkas, Italas ir lietuvis. 
Žinoma kaikurie iš jų yra 
katalikai,, kurie protestan
tai. izraelitai, įsmalitai, bu- 
dhistai ir ką daugiau. Bet 
ar mes galime iš jų išlupti 
jųjų prigimtą tautybę? Ar 
galime mes įvvkdinti, kad 
jie, antrą kartą gimtų, kaip 
mes norime ? Žinoma, aš 
čion kalbu apie tautininkus 
pilnoje to žodžio prasmėje 
nes to žodžio iškreipimas 
sunaudojimas nėra pagei
daujamas nei pagirtinas 
daiktas.

Kas tai yra tie tautinin
kai? Aš imu lietuvišką žo- 
diną ir randu tenai angliš
ką žodį nationalist. Taigi 
žiūrint į ta žodžio etimologi
ją mes randame, kad jis pa
eina iš lotiniško žodžio, “na- 
tio”, kuris reiškia, “užgimi
mas”, —prigimtis. Vadina
si išeitų taip: užgimimas 
kurioje tai tautoje ir išeina, 
kad lietuvis užgimė lietuviu.

Bet mums to neužtenka: 
žiūrėkime į Oxford žodiną 
Ką reiškia žodis “nationa 
lįst”; “asmuo turintis pa
triotišką jausmą, principus 
arba siekius; taipgi asmuo 
kuris pageidauja tautiškoj 
nepri klausomybės ’ ’.

Šis žodžio apibudinimą.- 
man, rodos, tiktų kiekvie
nam to vardo užsitarnavu
siam lietuviui, nors jis būti) 
katalikas. Dar negirdėjau, 
kad katalikai būtų pametę 
savo patriotiškus jausmus, 
principus ir troškimus dėl 
nepriklausomos Lietuvos.

Paimu didžiausį žodiną, 
vardu Webeter Monarch Di- 
ctionary. Ką ten randu? 
Štai ką: “asmuo, kuris sto
ja už tautišką nepriklauso
mybę it vienybę savo tau
tos”.

Čia irgi nieko taip nepa
prasto arba ypatingo. Visi 
katalikai, lietuviai palaiko 
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ir gina Lietuvos nepriklau- '• 
somvbę ir vienybę. ]

To mums neužtenka, žiū- 1 
rėkime ar nerasime kitokio < 
išaiškinimo. Paimsime New s 
Catholis Dictionary. Kažin 
kaip ten aiškina. Randame 
tenai tiktai žodį, “nationa- 
’.ism”. Gerai ir tas, nes “na
tionalist” asmuo išpažįsta 
įįnationalism”. Tas žodis 
reiškia: “jausmas vienybės 
tarp žmonių, pamatuotas 
bendru paveldėjimu tradici
jų ir papročių, ir dažnai 
kalbos. Troškimuose centra- 
lizuojasi apie tautišką vie, ; 
nybę ir nepriklausomybę”, 1 
Aiškinimas beveik toks pat 
kaip ir viršuje, kurie per 
:oli nueina su savo tautišku
mu ir padaro savo tautybę 
t kokį dievaitį. Žmogus pė
dintas beprotišku prisiriši
mu prie tautos, savo dvasio
je įsigema arba įpuola į ego- 
zmą ir šovinizmą. Kaipo 
oks jis karakterizuoja sa- 
’o jausmus ir atsišaukimą Į 
garbingą praeitį, savo kar
žygišką pažvalgą į pašau 11- 
įius santykius, baisią nea
pkantą atėjūnų, beširdišką 
nepaisymą mažumos teisių 
r savo arogantišku nusista- 
ymu tautos seimų vadovys- 
ėje. Sudievindamas tautą, 
is nepripažiįsta pirmystes 
eisingumo principo ir už

tat pristoja prie nedoro o- 
balsio: Mano tauta, gerai ar 
įegerai (My country right 
>r wrong). Tautystė (natio- 
nalism) mūsų laikais yra 
lidžiausia herezija, (Pius 
XI).

Taigi kaip mes suprasime 
;ių laikų lietuvius tautinin
kus ? Ar pirmoje toje žodžio 
prasmėje ar antroje? Man, 
’odos, kad kaikuriems tin
ka antroji. - Štai skaitau 
“Sandaros” apibudinimą 
(autininku ir tarp kitko ra
šo: ‘Tautininkais tinka va
dintis tik tiems, kurie pir
moje vietoje stato tautą. 
Pavyzdžiui: ’ Sandarieči a 1 
pintoje vietoje stato lietu
vybę — tautą, o antro;* par- 

jtijinius bei religinius įsiti
kinimus ir todėl jiems pil
nai tinka vadintis tautinin
kais”. Žinoma, yra lietuvių, 
kurie pirmoj vietoj stato 
Taut, ir todėl jie yra vadi
nami tautininkais.

saiką, kad nelankys judamų 
-kalbamų paveikslus kol ki
no išdirbėjai jų moraliai ne
apšvarins. Sodalietės ir vy
čiai jau ankščiau pasirašė. 
Šv. Vardo draugijos nariai 
irgi pasirašys savo susirin
kime, ateinanti sekmadieni.

Vietiniame laikrašt y j e 
“Evening Herald” kadaise 
tilpo editorialas, kuris buvo 
išverstas ir tilpo “Darbinin
ke”, apie nešvarius paveiks
lus, kuriamė redaktorius 
pareiškė katalikų nuomonę. 
Tas editorialas buvo pers
kaitytas kai kurių teatrų ma 
nagerių, kuriems nepatiko 
katalikų boikotas prieš ju
damus kalbamus paveikslus. 
Du laiškai prieš tą straipsni 
tilpo tame pačiame laikraš
tyje.

Kai kuriose apylinkės vie 
tose judamų - kalbamų pa
veikslų lankymas nupuolė 
40 nuošimčių. Matyt, kodėl 
teatrių manageriams nepa
tinka katalikų boikotas visų 
paveikslų iki kol ino produ- 
šeriai susipras, kad žmo
nėms turi duoti tik tokius 
paveikslus, kokių 
nori.

Na, o kodėl mes nevadi- 
nam bolševiku, socialistu ir 
katalikų tautininkais? To
dėl, kad jie pirmoje vietoje 
stato savo religinius įsitiki
nimus”.

Tuščia galvis tasai San- 
darietis, kuris parašė tokį 
tautininkų apibudi n i m ą. 
Kol kas aš niekur nerandu 
panašaus dalyko. Tokio api
budinimo nepaduoda joks 
autoritetas.

Vadinasi sandariečiai tau 
tą laiko savo dievaičių, o ka 
talikus ir jų Dievas jie stato 
antroje vietoje. Ar ne. Pa
našiai elgiasi kaikurie Phi- 
ladelphijos “tautininkai” 
prieš ir po Aviacijos Die
nos? Kuomet katalikai ne
norėjo pasiduoti šovinis
tams “tautininkams”, kai-’ 
kurie, “vadinami‘katalikai” 
baisiai pyko ir net grūmojo. 
Kaikurie grasino net neėji- 
mu i bažnyčia. Tautininku c • * *
“dievaitis” susilaukė dau
giau garbintojų.

Katalikai visuomet statė 
ir statys katalikybę pirmoje 
vietoje. Katalikų. Bažnyčią 
pereina visas tautystės ry- 
bas. Jos negalima užtverti 
by kurioje tautoje. Ji neži
no rybų, nes tai yra pagal 
žodžio prasmės visur esanti 
bažnyčia. Užtat ji yra už 
tautą reikšmingesnė.

Katalikai visuomet buvo 
ir bus tautininkais, pirmojo 
to žodžio prasmėje, o ne ko
kiais ten egoistais arba šo
vinistais. Katalikų protas 
dar ne išsigimė jis dar svei
kas ir ramiai protaujantis. 
Katalikai nepasidavė' savo 
jausmams juos valdyti, bet 
ramiam ir sveikam protui. 
Už tat jie mylėdami Lietu- į jar kasdien,
vą, jos tradicijas, papročius 
ir kalbą gali mylėti Dievą, 
kuris įkūrė lietuvio širdyje 
katalikų tikėjimą ir leido 
būti lietuviu.

“Tu, ir Aš

SHENANDOAH, PA.

I

žmonės

DARBAI
Kasyklų darbai nuo 

landžio iki liepos m., ėjo la
bai gerai. Pereitais ir užpe- 
reitais metais tuo pačiu lai
ku kasyklos stovėjo be dar
bo. Mainieriai šiuo laiku 
kasdien dirbo, keliose kasy
klose dirbo net trims “šil
tais”, t. y. dirbo dieną ir 
naktį.

Liepos m., vasaros metu, 
anglių pardavimas nupuolė. 
Dabar kai kurios kasyklos 

, o kitos 
įtik kelias dienas į savaitę; 
o kitos, jau sustojo keliems 
mėnesiams.

ba-

,99

PADORUMO LEGIJO- 
NAS

Liepos 1 d., mūsų bažny
čioje buvo išdalinta “Pado
rumo Legijono Priesaikos” 
lapeliai. Didelis skaičius pa
rapijos narių pasirašė prie-

I

MOKYKLA
Vasarinė mokykla, 

rų Prancjškiečių vedama, 
jau prasidėjo. Pirmą dieną 
šimtai vaikų ir mergaičių 
atsilankė. Mokyklos vieta 
yra vokiečių mokyklos kam
bariuose. Seserys Pranciš- 
kietės apsistojo vokiečių Se
serų vienuolyne, mieste.

Mokykloje mokoma lietu
vių kalbos, skaitymo, rasy-

sese-

mo, lietuvių istorija ir lietu
viška katekizacija.

Štai vaikeliams proga sa
vo tėvų gimtąją kalbą išmok 
ti, susipažinti su Lietuvos 
didvyriais ir jųjų darbais 
ir maldauti Išganytoją savo 
kalboje.

Didelis būrys Shenando- 
riečių nuvyko Maizevillėn. 
liepos 1 d., ten dalyvauti 
bankiete, buvusį vikarą ku
nigą A. J. Alauską pagerb 
ti.

Dalyvavo kunigai: kun. 
J. A. Karalius, klebonas: 
kun. A. J. Degutis; klieri
kai J. Sukevičius ir J. Gau- 
dinskas, ir stud. J. Gibas.

Mūsų choro išrinktieji na
riai irgi dalyvavo.

“Pūtis”

MAIZEVILLE, PA.

Šįmet visiškai sustojo ir dau 
igvbė žmonių liko be darbo. 
Tas parodo, kad ateitis nie
ko džiuginančio nežada.

Vasaros metu ir gerai 
kiek pailsėti ir nebūtų gai
la cento išleisti, bet šįmet 
patartina savo centą taupy
ti, nes negalima žinoti kas 
bus toliau.

Žodį tarsiu apie senesnių 
darbininkų būklę. Yra senas 
priežodis: Jaunas vyras pa
rankus, senas reikalingas, 
šiais laikais tą priežodį ver- 

: čia aukštyn kojom. Ypatin 
gai Detroite, visus senes
nius darbininkus atleidžia 
iš darbo ir į jų vietas pasta
to jaunesnius. Toki Tvarka 
tarp jaunųjų pradeda pri
gyti, nes girdėjau labai 
daug j aunu sakant: “Taip 
turi būti”. Bet nepagalvoja, 
kad ir jie pasens ir bus iš
mesti į gatvę.

Mes turime įvairių drau
gijų ir organizacijų, bet ne
girdėt, kad kuri keltų pro
testą prieš tokį darbdavių 
nusistatymą. Mes turėtume 
per spaudą kelt’i protestus 
prieš darbdavius, kurie ne
priima senesnių darbininkų. 
Nebalsuokime už tokius po
litikierius, kurie neprižada 
senesniems geresnės ateities.

Atleisti iš darbo senesnius 
darbininkus ir neduoti 
jiems pensijų, tai yra grįs
ti į senovės laikus ir palikti 
juos be pagalbos. Ilgainiui 
toki tvarka įsigyvens ir iš- 
rodys, kad taip ir gerai. 
Darbininkai turėtų budėti, 
kelti protestą prieš darbda
vius, kurie atleidžia senes 
nius darbininkus.

• •Oi

Liepos 1 d., Įvyko bankie
tas mūsų naują kleboną ku
nigą A. J. Alauską pagerb
ti. Dalyvavo netoli keturi 
šimtai šios apylinkės žmo
nių, kurių tarpe dauguma 
buvo Shenandoriečiai. Sve
tainė buvo labai gražiai pa
puošta ir prirengti riet šeši 
stalai, kurie žmonių miniai 
neužteko.

Dvasiški ja irgi dalyvavo: 
kun. J. A. Karalius, She- 
nandoah; kun. K. Klevins- 
kas, Minersville; kun. dr. J. 
Končius, Mt. Carmel; kun. 
P. C. Česna, Mahanoy City; 
kun. V. Nanorta, Hazleton; 
kun. S. Dobmis, Shamokinf 
kun. V. Mikaitis, Tamaąua, 
kun. V. Ažukas, Minersvil
le; kun. A. J. Degutis, She
nandoah. Shenandoah’o se
minarijos mokiniai: klier. 
J. Sukevičius, klier. J. Gau- 
dinskas, ir stud. J. Gibas.

Kun. P. česna bankietą 
pradėjo malda. Vargoninko, 
A. Grigoraičio, Shenandoah, 
išmokinti ir vedami Shenan- 
doah’o choristai sudainavo 
“Lietuvą-Tėvynė Mūsų”.

Kun. K. Klevinskas buvo 
vakaro vedeju. Jis supažin
dino publiką su svečiais kal
bėtojais. Kalbėtojais buvo: 
kun. P. česna, kun. Dr. J. 
Končius, Dr. J. O'Toole, 
pirmininkas švento Vardo 
draugijos Schuylkill ir Car- 
bon Apskričių; kun. J. A.

ra senas vyras, bet ji ath 
ir Į jo vietą priėmė jaui 
nį. .

Dirbtuvės, kurios taip 
giasi su darbininkais 
smerktinos. ' _

Ateinanti sekmadienį 
vyks mūsų bažnyčioje S* 
licijos mėnesine: komun 
7 vai. rvte. Motinėlės pi 
ginkite savo dukreles ati

Tą pačią dieną jaun 
choras, apie 10 vai. važi 

!> Irish Hills. Visi fesusii 
I

,' a Į bažnytinę svetainę i 
■en važiuosime.

Pradedant liepos įnėr 
vėlybos mišios Šv. Petro 
tuvių bažnyčioje bus la 
mos šiokioje tvarkoje: 
mą ir trečią sekmadienį 
kys kun. Praspabus, o ; 
rą ir ketvirtą laikys 1 
Masevičius. Yra žmonių 
riems patinka pamok 
vieno kunigo, o kitiems 
to. Ta permaina duos pi 
išgirsti abiejų kunigų 
mokslų. Klebonas kas i 
madienis laikys mišias 8 
landą be permainos.

Kun. I. Boreišis, Šv. . 
tano parapijos klebonas, 
vyko Lietuvon keliems m 
siams. Jį pavaduoja k 
B. Paulukas, plačiai ži 
mas misijonierius. Nau, 
laikinam kaimynui link 
geru sėkmių.

Vladas Malinskas, kuris 
tik keletą savaičių kaip ve
dęs, yra labai blogame padė
jime. Jis jau vestuvių metų 
jautėsi blogai, bet nenorėjo 
atidėti. Po vestuvių visai 
rimtai susirgo. Pasirodo, 
kad jam augo skauduliai 
galvoje. Pa d a r y t a gal
voje pavojinga operacija. 
Yra kiek vilties, kad jis pa
sveiks, bet padėtis tebera 
bloga. Linkime pasveikti.

Tokia tai darbininko da
lis. Juozas Nicelis, kuris pe
reitą savaitę palaidojo savo 
mylimą dukrelę, tuoj po lai

Karalius ir kun. A. J. A- 
lauskas.

Varg. A. Grigoraičio va- 
dovys tėję, Shenandoah’o 
choristai: A. Pacenta, A'. 
Gataveckas, A. Dereškevi
čius, P. Dapkūnas, P. Jaku
bonis ir J. Dapkūnas sudai
navo: 1). “Aš Įėjau į Ka
marą”., 2) “Girtuoklio Dai
na”, 3) “Fordukas”

’J. Mizeriutė, varg. A. Gn 
goraičiui akotnponuoja n t, 
sudainavo Solo; 1). Kur tas 
Šaltinėlis?”, 2) “Eisiu Ma- 
mei pasakyti”.

Bankieto pasisekimas pri
klauso bilietų pardavėjams 
ir vakaro šeimininkėms, — 
Maizevillietėms ir Gilberto- 
nietėms, kurios nepailstan
čiai darbavosi.

“P.”

PRANEŠIMAS
AI.RK. Federacijos is 

jos Anglijos Apskričio 
tinis Suvažiavimas įv 
liepos 22 dieną, 2 vala: 
po pietų, Nekalto Prasid 
mo Panelės Švenčiaus 
papapijos svetainėje, 
VVindsor St., Cambri* 
Mass. Visi Naujos Angį: 
Federacijos skyriai pri 
mi atsiusti kuoaaugiau 
atstovų, nes yra daug si 
bių reikalų ir atsivežkite 
rų sumanymų dėl labo oi 
nizacijos.

Apskričio Valdyba, 
Dvasios Vadas

Kun. P. Juras 
Pirmininkas

V. J. Kudirka 
Raštininkas

D. Averka.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeiv. 

įžymaus poeto kun. K. 
bonavičiaus eilių rinku

Šią knygą išgyrė visa i 
tesnioji spauda. Visi gė 
jos turiniu, gėrėsies ir T; 
8ta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspaus* 
x ir turi 191 pusi. Jos 1 
la $1.50. Bet dabar “Dai 
ninko” spaudos vajaus i 
tu, gražiais drobės viršeli 
kaina tik 75 centai; po] 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias 
kas įsigyti Šią taip bran 
it naudingą eilių knygą.

“DAKBUTOTO” ADU, 

38A W. Broadw*y,
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Jungtinių Valstybių garsusis karo laivas Constitution, 
geriau žinomas kaipo “Old Ironsides”, buvęs rodomas 
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Eucharistinių kongresų 
užuomazgos tenka ieškoti 19 
amž. antroje pusėje, kada, 
iš vienos puses, liberalizmas 
panoro Kristų išstumti iš 
viešojo gyvenimo, o iš ant
ros pusės, jau į madų buvo 
beįeina įvairūs kongresai.

n s r s t a t # fc a g

ją enciklikų “Pascendi do
minki gregis”, kuria, dezo 
rientuodamas modernistus, 
besiknisiančius po Bažny
čios pagrindais, bene dau
giausiai prisidėjo prie Eu 
charistinių kongresų išaukš
tinimo. Eucharistijos Po-

majoras 
pritaria 
komite-

DAEBI NIEKAS
«6 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

Pranaušaujama, kad Hit- Į kius. 
lerio valdžiai ateina

■- Vokietijoj būsianti įvesta 
militarinė diktatūra, nes vi- 

| sam krašte kilo didelis sąjū
dis del Hitlerio žygių. Vo
kiečių tautai pradeda įsipyk 
ti jo avanturiškas sauvalia
vimas. Karštligingu ir ne
sveiku patriotizmu Hitleris 
sukėlė prieš save žydus, biz
nierius, pramoninkus ir ki
tus elementus, kurie nenori 
pasiduoti jo siauram, griež
tam ir keistam režimui. Vo
kiečiai mėgsta kai aukština
ma jų kultūra ir “antžmo
giška” tautybė, bet kada pri 
eita prie sterilizacijos, kuria 
norima pašalinti iš vokiečių 
veislės visus liguistus ir ne
visai sveikus žmones, tai tau 
toje kilo daug nerimastavi- 
mo, nes kas yra ištiesų taip 
sveikas, kad tuo atžvilgiu 
nebūtų galima prie jo pri
kibti1? Taigi vokiečių visuo
menėje pasigirdo balsų, kad 
to tai jau perdaug.

Prie to, Hitleris, apsvai
gintas savo pasisekimu, už
simojo pernlačiai: jis įsiki- 

į šo į sąžinės dalykus ir 
-.čia religiją užsispyrė savo

tiškai sutvarkyti. Ne tik pa-1 
neigė katalikų teises ir Ūkė . 
jimo laisvę, bet griebėsi re-I 
formuoti ir protestantų ti
kybą, organizuodamas taip; 
vadinamą tautinę bažnyčią, I 
kuri visame kame turėtų 
būti klusniu nacių įrankiu: 
Toki žygiai labai sujaudino

■ visus rimtai tikinčius vokie
čius, ypač jų vadus dvasi š-

Vokiečių pastoriai 
galas. ’ taip sujudo, kad net kreipė- 

•si į Popiežių, kad Hitlerį 
! suvaldytų. Pasipylė nesus- 
; kaitomi dvasiškių protestai, 
kurie rado pritarimo rimte- 
sniuose vokiečių sluoksniuo
se ir pamažu pakasė Hitle
rio populiarumą Bet Hitle
ris to nepaisė. Jis manė esąs 
visagalis ir net pačiam Ilin- 

Idenburgui metė pirštinę. To 
jau buvo perdaug, ir vokie
čiu kantrvbė išsisėmė.

i

: Nerami Hitlerio politika 
tokiais pat nesveikais žy
giais pasireiškė ir užsieniuo 

; se. Y pačiai jis kibo prie ma
žesniųjų valstybių, kaip Au
strijos ir Lietuvos. Austriją 
jis norėjo pavergti akyplė- 
šiškai nacių agitacija, kuri 
ir po šiai dienai nesiliauja, 
bet Dollfuss suranda premo- 
miĮ jai atremti. Visi žinome, 
kaip Hitleris elgiasi Klaipė
dos krašte. Permaža jam at
kaklios agitacijos mokyklo
se, teismuose, seimely ir po
litiškuose klubuose, — jis 

[dar suorganizavo Valdema
ro “putčą” ir iš anksto jau 
pasigyrė, kad Smetonos val
džia nuversta. Bet ir čia ga-

- vo per nagus. Žodžiu, Hitle
ris turi daugiau ragų negu 

| pajėgos jais badyti. Toki 
d | pavojingą triukšmadarį vi- 

... jsuomenė neilgai pakenčia. 
Normalus gyvenimas tik 
trumpam laikui pakenčia iš
sišokimus. Jis mėgsta eiti 
ramia vaga.

E. Tamizeriūtės ir F. Uro, 
turtingo šilko fabrikanto rū 
pėsčio ir propagandos dėka 
pirmas eucharistiniu tikslu 
maldininku suvažiavimas į- 
vyko 1847 m. Avinjone. Nuo 
1881 m. panašūs suvažiavi
mai įgavo tarptautinių kon
gresų pobūdį, nors kai ku
riuos jų vis dar galima va
dinti tautiniais. Tačiau po 
Londono (1908), Kolne 
(1909), Montrealio (1910), 
Madrido (1911), Vienos 
(1912), Čikagos (1926) ir 
Dublino (1932) Eucharisti
niai kongresai jau tapo viso 
pasaulio akis patraukia 

į tarptautiniai įvykiai.
i Pijus X (1903.VIII.4— 
11914.VIII.20). kurio gyve
nimo programa buvo: “Om- 

, nia restaurare in dursto”, 
1907 m. IN.8 išleido garsią-

Jogailos 500 m. Mirties 
Minėjimas .

Imu — jų istoriko Dlugošo 
raštų.

Jogaila buvo Algirdo sū
nus, bet jo motina buvo ru
sė, pravoslavė. Tur būt jos 
įtakai pasidėkojant, Jogaila 
buvo labai prietaringas. A- 
not Dlugošo, Jogaila “iš 
barzdos išraudavo plaukų ir 
juos suraizgęs tarp pirštų, 
vandeniu prausdavosi ran
kas. Visada, pirm išeidavo 
iš namų, tris kartus apsi
sukdavo ratu ir ant žemės 
besdavo į tris dalis sulaužv- 
tą šiaudelį: to jį buvo išmo
kinusi jo motina, kuri buvo 
graikų tikėjimo”. Paskui, 
patapęs 'kataliku, Jogaila 
buvo labai pamaldus, bet I 
burtų nenūsi kratė, o del t m- j 
ginystės (jis ilgai miegoda-1 
vo) mišių mažai kada pas-. 
kirtu laiku klausydavo. Jo
gaila labai mėgdavo miškuo
se medžioti. Del medžioklės 
nebodavo nė svarbiausių 
valstybės reikalų. Kai del 
tariamų vado gabumų, tai

istorikas Dlugoš trumpai at 
sako: “Karo metu Jogaila 
buvo nerūpestingas ir sun
kus, viską stropiai sukrau
davo vadams ir jų padėjė
jams”. Gerai žinome, kad 
ties Žalgiriu viskas buvo su
krautų mūsų Vytautui, kurs 
tą naštą didvyriškai pakėlė.

Šiandie lenkai labai giria 
Jogailos politiką, bet tais 
laikais, atsimindami jo klas
tingumą su Kęstučiu ir Vy
tautu, jie Jogaila neperdau- 
giausia pasitikėjo, nes ant 
visit karališkų raštų ir do
kumentų turėdavo pasirašy
ti ir jo žmona Jadvyga. Len 
kams, žinoma, labiausiai pa
tinka ta Jogailos politika, 
kad jis prijungė prie Lenki
jos daug Lietuvos ir Rusi
jos žemių ir padėjo pagrin
dus taip vadinamai Jageliu- 
nų idėjai, vadinasi, lenkų — 
lietuvių unijai. Ta idėja 
lenkams taip tinka, kad ir 
po šiai dienai nenori jos pa
miršti, bet lietuviams toji 
Jageliūnų idėja sudaro ne
skanios rūgšties ir dėlto Jo
gailos vardas priverčia mus 
kaistai atsirūgti. K.

nuo 1906 m. skiria jiems pir 
mininkauti kardinolą -lega
tą.

Ligi Šiol tarptautinių kon
gresų buvo 31. Pirmasis Ll- 
lle 1881.VI.28—30 d., o jau 
31-asis Dubline 1932.IV.22 
—26 dd., kuris laikomas ge
riausiai pavykusiu. Tiesa, 
nepaprastas ir impozantiš
kas buvo Čikagos euch. kon
gresas (1926), bet jis dau
giau darė įtakos savo iškil
mingomis ceremonijom i s, 
maldingų dalyvių karšto re
ligingumo pavyzdžiu, negu 
mokslingomis paskaitomis, 
kaip tai buvo per ne vieną 
kitą tarptautini eucharisti
ni kongresą. Tai buvo tiks
linga, nes Suvienytųjų Vals
tybių gyventojų daugumus 
yra nekatalikiškas; tad no
rint, kad ir jie iš kongreso 
lengviau savo dvasios reika
lui pasinaudotų, teko rūpin
tis kalbėti į juos ypatingai 
išorinio impozantiškumo ir 
imponuojančio religinio pa
vyzdžio kalba.

Ligi 1900 m. didesnė dalis 
kongresu įvyko prancūzų te
ritorijoje, o vėliau —.dau
giausiai kitose šalyse: Ro
moje, Londone, Madride, 
Vienoje, Kartagoje (1930) 
ir taip toliau.

Ruošiami ir tautiniai, pro- 
vincialiniai ir dieceziniai 
kongresai. Italijoje tokių 
kongresų buvo 1931 m.—29: 
1932 m. — 34. Jų reikšmė 
taip pat didelė, o dažnai net 
didesnė už tarptautinių, ka
dangi į juos gali visi atsi
lankyti.

1932 m. vasarą Vokietijo
je, Kolne, buvo suruoštas 
71-asis euch. kongresas, į ku 
rį daug suvažiavo angliaka
sių, fabrikų darbininkų iš 
Vestfalijos ir Rūro klastų, 
ant kalno buvo padarytas 
altorius, prie kurio paskuti
nę dieną klausė šv. 
per 250.000 žmonių.

Lietuvoje pirmasis dijece- 
zinis euch. kongresas buvo

Chicagos ir apylinkės mie 
stų lietuviai daugiausiai pa
sigenda savo sparnuotų did
vyrių Dariaus ir Girėno. 
Šie visų pasaulį sujaudinę ir 
nustebinę drąsuoliai Chica- 
goje augo, mokėsi, lavinos’, 
ir stiprino savo galingus 
sparnus, kuriais 1933 m. lie
pos vidury perskrodė au
dringo Atlanto padangę ir 
pasinėrė nakties audroje vir 
šum Europos žemyno.. . Vi
sos tautos susigraudino ir 
liūdėjo dėl didžių mūsų la
kūnų tragedijos po tokio 
puikaus ir nepaprasto lai-

sušauktas 1928 m. Panevė
žyje. 1931 m. tokie kongre
sai surengti Kaišiadoryse, 
Šiauliuose, Telšiuose ir Vil
kaviškyje, 1933 m. panašūs 
kongresai įvyko Švėkšnoje 
ir Panevėžyje, pastarasis į- 
spūdingiausias ir gražiau
sias gausingu vyrų dalyvu- 
mu.

1934 m. birželio m. 29, 30 
ir liepos m. 1 d. įvyks pir
masis tautinis Lietuvos Eu
charistinis Kongresas Kau
ne.

Tai bus Lietuvai istori
niai Eucharistijos metai, 
nes lietuvių tauta nuo Kris
taus mokslo pažinimo laikų 
pirmų kartą vieningai lenk
sis prieš pasaulio Viešpati 
Švenčiausioje Eucharistijo
je. K. B.

“R."

mėjimo! Chicagos didmies
čio gyventojai ypatingai di
džiavosi garsių dviejų chi- 
cagiečių žygiu.

Lietuva baisiai liūdėjo, 

priėmusi b r a n g i u s 

skraidžiusius kūnus, ku 

riu net nenorėjo žemėn 

užkasti — uzbalzamuo- 
tus laikys amžinai pa

garbai ir visada semsis 
stiprybės iš Dariaus-Gi

rėno žygio!

Tokio įvykio istorijoje dai 
nebuvo. Taigi, 

neveltui šie du Spar

nuoti Lietuviai gyveno 

ir žuvo!

Visos kultūringosios tau
tos reiškė nuliūdusiai mūsų 
tautai nuoširdžią užuojautą 
ir gėrėjosi dviejų lietuvių 
talka oro susisiekimo pažan
gai.

Darius ir Girėnas Ko ro
boto (automatiško valdyto
jo), be radijo ir su. senais 
prietaisais tiesiai nuskrido 
4(XX) mylių! Taip tiesiai ir 
tiek toli per vandenyną, dar 
niekas nebuvo nuskridęs! 
Dėl to abu lakūnai tapo is
toriniais.
, Lietuviai pasigenda savo 

lakūnų, kurie linksmino ir 
drąsiais lėktuvo vartalioji- 
rnais stebino visus — net ir 
garsius kitataučių lakūnus! 
Gailesys ilgainiui rimsta. 
Kad kilnus didvyriškas Da
riaus ir Girėno gyvenimas
ir jų žygis nėbūtų užmirštas dų žemės drebėjimas.

ir net būsimoms kartoms 
primintų didžių drąsą ir pa
siaukojimų aukštai idėjai, 
sumanyta pastatyti jiems 
paminklas jų mieste. Dos
nūs patrijotai sudėjo ir ko
mitetai uždirbo tam reikalui 
jau per $5200.

Chicagos miesto 
ir valdyba mielai 
ir pavedė statymo
tui tartis su parkų viršinin
ku. Granto parke jau nėra 
vietos paminklams, o Džiak- 
sono (Jackson) parke jokio 
paminklai nebus statomi. 
Dabar vieta parenkama ki
tuose parkuose. Miesto val
džia labai atsižvelgia į tai, 
koks paminklas bus. Kai su
žinojo, kad jo statyba tvar
kys ir prižiūrės žymiausio. 
Amerikoje ir garsaus pašau* 

by skulptoriaus L. Tafto pa* 

dėjėjas J. Szaton’as (meni
ninkas arkitektas ir skulp
torius), išsyk ėmė kitaip žiū 
rėti į reikalą. Be to, statybų 
prižiūrės Tafto mokinys lie
tuvis Stasys Pocius, gabus 
skulptorius, kuris žiemų pa
dirbo Dariaus biustą. Komi
teto valdyba, susitariusi su 
šiais ir kitais skulptoriais, 
nusprendė statyti 10.000 do
lerių vertės paminklą. Tai
gi, šis paminklas bus, meniš
kas, gražus ir vykusiai at
vaizduos Dariaus-Girėno 1- 
deją ir jų žygį.

Daugelis kolonijų jau pri
sidėjo aukomis. Svarbu, kad 
ir kitos kolonijos neatsilik
tų, kad sąžinė būtų rami. 
Pasiskubinkim, malonūs tau 
tiečiai! Mažai trūksta. Siųs
kit aukas fondo kasininkui: 
Mr. J. Krotkas, 2201 W. 
Cermak Rd., Chicago, III.

K-to sekr. P. Jurgėla,

Beuthen, Vokietija, —Au
kštoje Silezijoje, birželio 20 
d., Įvyko žemės drebėjimas, 
kuris užvertė žemėmis sep
tynis mainierius Karsten 
Zentrum kasykloje.

Paskutiniais laikais įvyk
sta įvairiose pasaulio daly
se smarkūs žemės drebėji
mai. Vėliausiai įvyko Argen 
tinoje ir palietė teritorijų 
47,000 kvadratinių mylių. 
Nuostolingas žemes drebėji
mas įvyko birželio 15 d. In
dijoje. Silpnesni žemės dre
bėjimai įvyko Jungtinėse 
Valstvbėse, rvtuose ir vaka- 
ruošė. Balandžio 14 d. šiau
rinėje New Yorko valstybė
je buvo jaučiamas 30 sekun-

Tęsinys.
Išklijavo vienų. Antrą. Trečią.
Niekas nepastebėjo.
Drebėjo rankos. Taip pat visas kūnas.
Nuėjo panemuniais į Šančius.
Ten daug dirbtuvių. Kareivinės.
Oja buvo jau nebe taip pavojinga.
Klijavo ant tvorų, sienų, dirbtuvių vartų. 
Sekėsi.
Apsiprato šiek tiek. Nebe taip jau ir baisu.
Eidamas pro dežuruojančią vaistinę, paste

bėjo duris laikrodį. Buvo jau po dviejų penkios 
minutės.

Dar pčranksti sutarton vieton.

Atsiminė, dar kareivines.
— Reikia ir ten išklijuoti. Dar turiu pusva

landį laiko.
Ir nuėjo. r ,
Tikriau pasakius, nušliaužė, nuslinko pasie

niais, patvoriais.
Kareivines pasiekęs, apsidairė.
Nesimatė nieko.
Priklijavo vieną prie telefono stulpo prie-

šais kareivinių vartus. Kitą prie raudonos mū
rų sienos.

Varkala užsimiršo. Nepastebėjo, kad ta vie
ta buvo apšviesta kabančia prie vartų elektrine 
lempa. Nepastebėjo, kaip artinosi iš kito galo 
du patruliai. '*

Šie pamatė.
— Stok!
Vancala krūptelėjo, šaltas prakaitas praši- 

sunkė.
Pagalvojo gal sekundę ir šoko bėgti antron 

gatvės pusėn.
Pasigirdo šūvis.
Tuoj pat ir antras.
Kulipka prazvimbė pro šalį.
Dar viena.
Ir dar.
Užkliuvo už mažojo traukinėlio bėgių ir par

griuvo. ,
Atsikėlė ir vėl mėgino bėgti.
Prisiminė tuo momentu žmoną; Ignuką.

i Jie laukia jo.
I Atsirado kažkokių ypatingi} jėgų.

Be reikalo.Į

Visai čia pat subliovė kariško šautuvo vamz 
jdis. Pajuto galvoj diegiančią vietą.

Akyse žalsvas dumblas. Viskas jame susi
maišė.. susivėlė.

I

Susipynė kojos.
Sukniubo.
Galvoj nebespėjo sunarplioti nė vienos min

ties. i
Viskas trūko iš kąrto.
Nebejuto, kaip, pribėgę, patruliai nušvietė 

su elektrine lempute veidų.
Per kairįjį skruostų grakščiai išsilenkė rau

donas kaspinas. Toj vietoj, kur ankščiau buvo 
stambiais antakiais pridengta akis — didelis, 
juodas taškas. Į jį tas kaspinas atsirėmęs.

Gulėjo aukštilnelkas, plačiai išskėstomis ran
komis.

Vienoj iš jų laike, sugniaužęs, pluoštų raus
vos spalvos lapelių.

Rytą dienraščiai pranešė savo skaitytojams 
tirštomis raidėmis.

— Šią naktį vietos sovkomo pasiustas tam
sus gaivalas iąegino išklijuoti prie kareivinių 
visuomeninę kurstančius atsišaukimus. Budrios 
mūsų, sargybinių akies pastebėtas, mėgino bėg
ti ir tapo našautas. Įvykis tiriamas toliau. Hą- 
ryšyj su tuo pas kaikuriuos asmenis padalyta 
kratos. <
Šiauliai, 
1.931-XII-1O

* ■ (Pabaiga)
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Žinios Iš Lietuvos 
VALOMA KLAIPĖDOS I 
KRAŠTO POLICIJA

Lietuvos teisingumo orga
nų veikla vis daugiau ir 
daugiau išaiškina tą kruopš
čiai kombinuoti) planą su
kelti Klaipėdos krašto neri
mą ir sutrukdyti sparčiai 
žengiantį pirmyn krašto a- 
titautėjimą. Jeigu krašto 
mokyklose turėjo būti vei
kiama vokietininkų tikslu, 
paimti priaugančią kartą sa 
vo įtakon, tai jau artimes- 
nieins bandymams atplėšti 
kraštą nuo Lietuvos buvo 
panaudojami ne tik aptem
dyta ir politiškai mažai nu
sivokianti suaugusių dalis, 
bet dar gi ir Klaipėdos kra
što policininkai.

Klaipėdos vokietininkų 
partijos jau seniai buvo ap
galvoję, kad policija papra
tusi vartoti ginklus ir dauge 
lis autonominės policijos bū-1 
darni išsigimėliai lietuviai, 
atėjus išdavimo valandai 
galės būti tam darbui tinka
mai panaudoti. Todėl nieko 
nelaukdami ragindavo kraš
to policiją drąsiai įsivelti į 
politinį gyvenimą, o ypatin
gai į priešvalstybinę veiklą.

Ko gi policijai laukti, 
kad ją versdavo šia krypti
mi eiti ir krašto direktorija. 
Policijos tarnautojai visur 
via tiek disciplinuoti, kad 
jie niekados nesielgia prieš 
savo viršininkų pareikštą 
valią. Ir jeigu krašto poli
cininkai taip be jokios ato
dairos metėsi į priešvalsty
binį darbą, tai jie gerai su
prato, kad krašto direktori- 

' jai tas patinka ir ji to nori. 
Geresniam direktorijos nu
sistatymui tuo klausimu su
prasti atsimintma neseniai 
jos išleistas aplinkraštis sa
vo policijai, kuriuo ji drau
džia padėti saugumo polici
jai jos veiklioje kovoje su 
priešvalstybiniais gaivalais. 
“šiuo valdžios įstaiga, netu
ri bendradarbiauti ir visi 
jos įsakymai, nežiūrint iš 
kur jie išeitų, neturi būti 
pildomi”, sakoma viename 
direktorijos įsakyme polici
jai.

Žinoma, tokios netvarkos 
pradėjo nepakęsti krašto gu 
bernatorius. Įsivėlusius į po 
litinę veiklą krašto polici
ninkus jis tuojau pareikala
vo iš direktorijos, kad jie 
būtų atleisti ir jų vieton pa
skirti Lietuviai lojalūs kra
što gyventojai. Tačiau kraš
to direktorija visai atvirai 
pasireiškė, kad ji priešvals
tybinius gaivalus globoja, 
nes direktorija policininkų 
netik nepašalino, bet gi net 
nesuspendavo kol teismas 
galutinai pasisakys dėl jų 
prasikaltimo dydžio. Nežiū
rint tokio direktorijos nu
sistatymo, Klaipėdos krašto 
priešvalstybinėje veikloj^ 
pasižymėjusius policininkus 
valstybes saugumo organai 
areštuoja ir tardo.

Tsb

nes neturėjo molų, o krantai 
taip pat nebuvo sustiprinti. 
Uosto gilumas būdavo apie? 
4—5 metrus Tačiau 1923 mc 
tais Lietuvai perėmus uos
tą, nežiūrint, kad buvo tas 
pats uosto gilumas, imtasi 
jis plačiu mąstu tvarkyti. 
Per tą laiką lig šiol atlikti 
milžiniški darbai moluose ir 
krantuose. Ankščiau vieto
mis audrų ir bangų buvo vi
sai pragraužti molai ir 
jiems gręsė pavojus sugriū
ti. Padaryta daug naujų į- 
rengimų ir statybų, kurių 
tarpe pirmą vietą užima 
naujasis uosto baseinas.

Prieš didįjį karą Lietuva 
Klaipėdos uostui buvo užsie 

inis. Susisiekimą tada da- *■ __
bartinė Lietuvos feritorija 
turėjo palaikyti Nemunu ii 
dėl to Klaipėdos uostas ne
galėjo būti tinkamai išplės
tas. Dabar pratiesus gele- 

! žinkelį uostui vra patikrin
ta graži ateitis.

Klaipėdos uostas, 'dar da
bar per pirmąjį dešimtmetį 
Lietuvai buvo nuostolingas 
ir jo išlaikymas kaštavo 
daugiau, kaip 23 milijonus 
litų. Pastaraisiais metais 
uosto nusotoliai šiek tiek su
mažėjo, nes jau gaunama 
daugiau pajamų.

Per paskutinįjį dešimtme
tį į uostą įplaukė apie 1700. 
jūrų laivų atvežusių apie 
900.000 tonų. Gi per tą patį 
laiką vidaus vandens laivai 
atvežė apie 180.000 tonų ir 
jų įplaukė apie 3500.

Importas jūra per pasku
tiniuosius kelerius metus pa 
didėjo, ypač dėl to, kad žy
miai daugiau buvo‘įvežama 
popiermalkių ir apvalios 
miško medžiagos. Klaipėdos 
lentpiūvėse buvo ji apdirba-

SOSTINĖ

I

I

ma ir vėl išvežama į užsienį. 
Taip pat padidėjo akmens 
anglių, geležies, druskos ir 
kitų prekių judėjimas Klai 
pėdos uoste.

Varniai yra pačioj Žemai
čių krašto gilumoj. Miestelis 
nėra didėlis, bet gyventojų 
yra apie 3500. Gatvės ne vi
sos įgrįstos: tik pačiame 
centre, Bažnyčių yra dvi; 
medinė ir mūrinė. Tai Se
nieji ir Naujieji Varniai.

Varniai žymūs savo dviem 
gražiais ežerais, kurie, iš a- 
biejų pusių apsupę miestą, 
gyventojus peni gardžia žu
vimi. Žiemių pusės ežeras va 
dinamas Biržuliu, antras, 
žiemos vakaruose —Lukštu. 
Biržulio ežero vakariniai 
krantai aukšti ir jais eina 
vieškelis. Rytų pusėn ežeras 
siaurėja. Iš pietų nėra jo
kio kranto. Ten žemė lygi 
su vandens paviršium, dėl 
to telkšo didelės pelkės. Tas 
pelkes žmonės šienauja, bei 
išvežti negali, nes su ark
liais įvažiuoti suriku, anl 
vietos sukrauja kūgius, o 
žiemos metu, kai užšąla, par 
gabena šieną į namus. Į eže
rą žiūrint, atrodo, kad jis y- 
ra aukščiau už miestelį. Iš 
ežero žiemių pusės — miš
kas ir pelkės liūliuoja. Ten 
veisiasi daug įdomių paukš
čių.

Lukšto ežeras guli vaka, 
ruošė ir suteikia nemaža 
naudos, nes iš jo išteka upė, 
kuri suka daug įvairių ma
šinų. Be to, namaža joje pa
gaunama žuvies; jos pakra
ščių pievose kasamos geros 
rūšies durpės.

Varniai yra gražūs savo 
gilia senove: čia buvo mė-

Šio žmogaus profesija yra 
vesti tų miestij reikalus, ku
rių finansinė padėtis yra to
kia bloga, kad jiems gręsia 
bankrotas. Irving J. Bower 
tapo paskirtas New Rochel- 
le, N. Y. miesto vedėju. 
Prieš tai jis panašias vietas 
turėjo Pontiac, Mich., Li
ma, Ohio ir Greensboro, N. 
C. miestuose.

giama Lietuvos ir Žemaičių 
kunigaikščių lankymosi vie
ta, čia buvo pirmoji Žemai
čių vyskupystės sostinė, čia 
ir dabar pilna užsilikusių p 
vairių padavimų apie seno
vę.

Varniai tai vienas labiau
siai žinomų Žemaičių mies
telių.

pusės dalyvausiąs ministe- 
rio pirmininko pavaduoto
jas skujanickis. Kas bus iš 
Estų pusės tuo tarpu dar 
nežinoma. Kaip bus susitar
ta dėl pagrindinių klausi
mų, tada toliau derybas ves 
patys visų trijų valstybių 
užsienių reikalų ministeriai.

Daug kalbų Lietuvoje su 
kėlė estų užsienių reikalų 
ministerio neseniai įvykęs 
apsilankymas Varšuvoje.

Sakoma, kad estų vyriau
sybė norėjusi atsiklausti len 
kų nuomonės dėl Lietuvos 
memorandumo. Jie net len
kų spaudai yga pareiškę, 
kad nesidčs Pabaltijo vals- 

j tybių sąjungon, jeigu ta są
junga bus aktai iš trijų val
stybių: Estijos, Latvijos ir 

į Lietuvos. Estija eisianti tik 
i tokion sąjungon, jeigu ją su 
i darys trys minėtos valstybės 
ir, be to, dar Suomija, Len- 

i kija ir Vokietija. Ar ištik- 
Į rųjų Estų ministeriai Var
šuvoje taip kalbėjo, tikrai 
nežinia, bet jeigu tai būtų 

[tiesa, tada sąjungos suda- 
i rymas virstų neįvykdomu 
dalykų, nes tada Lietuvai 
tektų atsistoti kitoje pozici
joje. Tsb.

buvo nušviestas transatlan
tinis kelias.

Dariui ir Girėnui pamink
lo projektas bus netrūkus 
priimtas ir galutinai jam 
vieta parinkta. Paminklo 
kertinis akmuo bus padėtas 
didvyrių žuvimo dieną — 
šiais metais liepos 17 dieną.

Pereitais metais Lietuvos 
visuomenė plačiai kartojo 
gandus, kad Dariaus ir Gi
rėno kūnai išvežti balza
muoti į užsienį ir kad ten 
bus galutinai nustatoma jų 
žuvimo priežastis. Didvyrių 
palaikams apsaugoti valsty
binė komisija tuos gandus 
kuogreičiausiai nuneigė.

Didvyrių kūnai buvo bal
zamuoti Vytauto Didžiojo 
universiteto labaratorijoje.

“ALIARMAS” KAUNE

plaukiais. Nuolat kalba kaž
kokių maldų. Dedasi nieke 
nežinojęs apie jo šalininki; 
planus, nors visų laika darė 
aliuzijų apie jam rūpinti 
premieravimą.

Savo išvykimą iš Žarav ••

su aiškina tokia sofistika:
— Aš buvau valdžios or 

ganų priežiūroje, karininka 
yra valdžios organų žinioj* 
ir aš turėjau jų klausyti.

J klausimą, kokį karinin
kai Voldemarą Zarasuos* 
vadavo, jis atsako lakoniš
ku:

— Nežinau.
— O kokių laipsnių?
— Aš karininkų laipsniu 

niekuomet nepažinojau, — 
priduria buv. krašto apsau
gos ministeris A. Voldema
ras.

“L. A.’
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KLAIPĖDOS UOST010 
METU DARBAI

k
r y • f . * t

Klaipėdos uostas įsteigtas 
daugiau, kaip prieš 200 me
tų. Tačiau ankščiau įėjimas 
į jį buvo labai nepatogus ir* 
j i \ įse nuo vėjo bei oro, Vilnius, t

Vilniaus Kalėjime

Nebegrįš jau laisvos dienos, 
Nebegrįš svajonės tos;
Neklausis jauna širdelė 
Meile trykštančios dainos...

Nebvilioja manęs niekas, 
Tik daina liūdna, 
Kartais veržias iš krūtinės 
Gaili — kruvina...

Mintys tiesia man takelį 
Iš erškėčių digliuotų, 
Einu ramiai į “kalnelį”, 
Būdams rankose priešų!

Man negaila savęs pačio, 
Nei mano jaunų dienų, 
Tik man gaila štai viengenčių, 
Kurie vargsta nuo priešų..

Man negaila šio pasaulio 
Ir negaila jos turtų, 
Bet tik gaila tėvužėlių 
Jų senučių vargstančių...

Ir štai mano tiesus kelias: 
Pribarstytas akmenų... 
Šios baisybės nesvajotos.

i Žūt jaunam, tarp svetimų! 
O, tėvyne! Nors aš žūsiu— 
Tu gyvuok tik, amžinai, 
Skleisk tik šviesą tarpe brolių, 
Būsi baisi dėl priešų...

Šviesa išvaikys tamsybes, 
Stiprins jaunas krūtines; 
Vilnius, simbolis brolybės, 
Suriš visus vienybe...

Nors ant šalto mano kapo 
Sužeis žolė be gelių, 
Bet ramus grabe gulėsiu, 
Žydint laisvei lietuvių...

Ir tu Lietuva,, tėvynė! 
Atkreip akis ant vaikų, 
Kurie tur kartu gyventi. . 
Priglausk juos po sa’ sparnu...

.-a:-. Birželio 6, 24.
“ KaUnys”

APIPLĖŠĖ TEISĖJUS

DARIUI IR GIRĖNUI PA
MINKLAS PRADEDAMAS

DAR ŠIEMET STATYTI
Lietuvoje didvyrių Da

riaus ir Girėno vardui įam
žinti yra sudarytos dvi ko
misijos: valstybinė palaikų 
komisija ir jų paminklui 

i statyti komisija. Pirmai ko- 
' misijai vadovauja vidaus 
[reikalų viceministeris Šten- 
: celis, antrajai — Lietuvos 
į aero klubo pirmininkas pro- 
; fesorius Z. Žemaitis.

Dariaus ir Girėno palaikų 
komitetas pasirūpino, kad 
mūsų transatlantinių didvy
rių ir Lituanikos likučiai 

i būtų tinkamai sutvarkyti ir 
ilgiems laikams liktų ap
saugoti. Dabartiniu laiku 

1 didvyrių kūnai jau yra ga
lutinai baigti balzamuoti ii 
parengti laidojimui. Didvy- 

Į rių palaikų globos komite
tas stengiasi parūpinti Da
riui ir Girėnui tinkamą sti
klinį karstą, kuriame juos 
būtų galima matyti. Be to, 
stengiamąsi jiems įrengti 
tinkamų, nors ne kapitalinį, 
kuklų rūsį mauzoliejų, ku
riame jų karstai būtų gali
ma padėti. Rūsys mauzolie
jaus jau pradėtas statyti 
Kauno kapinėse. Jeigu atei
ty šias kapines tektų panai
kinti, tai Dariaus ir Girėno 
karstai bus iš mauliejaus iš
imti ir padėti Tautos Pan
teone prie Prisikėlimo baž
nyčios, arba prie jiems bū
simo paminklo atitinkama
me rūsyje.

Dariui ir Girėnui pamink
lą. greičiausiai, statys Link- 
smakalnv prie karo aerodro
mo, arba buvusioje patodos 
aikštėje Kaune. Paminklas 
numatomas daugiau prakti
ško pobūdžio. Reiškiama 
daug pageidavimų, kad Da
riui ir Girėnui paminklas 
būtų didžiulis oro sviturys, 

., . kipiMįe būtų įuengtasna^-
Dabdt pranešama, kad tri- i tifiiam skraidimui lėktų 

jų valstybių konferencija |-.[ Fams rodiklis. Tai būtų sim- 
vyksianti artimiausiu laiku boliškiausias paminklas, nes 
birželio mėnesį. Latvių spau didvyriai žuvo naktį ii 
da praneša, kad iš Latvių i jiems jokiais švyturiais ne-

abu plėšikai

Kovo mėn. iš Kretingos 
kalėjimo pabėgo kalinys —- 
žmogžudys, o su .juo drauge 
ir kalėjimo prižiūrėtojas. 
Abu piktadariai per tą lai
ką Žemaitijoje pridirbo 
daug vagysčių fr plėšimų. 
Kadangi juos policija lig
šiol dar nesugavo, tai plėši
kai Įsidrąsino ir pradėjo 
dieną daryli stambesnius 
plėšikavimus.

Gegužės 29 d. pavakare 
Balsys ii

Kazlauskas — pastojo kelią 
į Telšius važiavusiam Šiau
lių apygardos teismo sąsta
tui. Plėšikai dviem revolve
rio šūviais peišovė automo
bilio radiatorių ir automobi
lį sustabdė. Atkišę revolve
rius, plėšikai pareikalavo vi 
sus važiavusius iš auto išlip
ti ir atiduoti pinigus. Auto- 
mobiliuje važiavusieji teisė 
jai teturėjo tik 160 litų, ku
riuos plėšikams ir atidavė 
Atėmę pinigus, piktadariai 
tuo pačiu automobiliu leido
si bėgti. Į įvykio vietą tuo
jau buvo iššaukta policija, 
kuri radusi pėdsakus, tikisi 
piktadarius netrukus sugau 
ti. Už tai jiems būtą mirties 
bausmė.

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ĮGALIOTINIŲ KONFEREN

CIJA BUS KAUNE
Jau buvo pranešta, kad 

Lietuvos vyriausybė pasiūlė 
Latvijai ir Estijai nustatyti 
trims valstybėms bendradar 
biavimo dėsnius. Latvių ir 
Estų vyriausybės pasiūlymų 
priėmė. Tada Lietuvos vy
riausybė pasiūlė pasitari
mus pradėti artimiausiu lai
ku Kaune.

Aviacijoje Voldemarą j,o 
globėjai guodė kažkokiomis 
‘ ‘ derybomi s ’ ’ prezidentūro- 
je, iš kur jis laukė sau mi 
nisterio titulo. .Tačiau įvy
kiai vystėsi visai kita kryp
timi. Kai saugumo departa 
mentas galop gavo tikrų ži
nių, kad Voldemaras pas
lėptas aviacijos rajone, pas 
vieną jo globėją karininką, 
tuojau buvo pareikalauta 
Voldemarą išduoti. Užsime? 
gė maždaug toks dialogas:

— Pas tamstas yra Volde 
maras ?

— Taip.
— Prašome jį tuojau iš

duoti saugumo departamen
tui.

— Mes neturime susisie
kimo priemonių.

— Bus atsiųstas departa
mento auto.

— Lauksime.
Buvo pasiųstas automobi

lis su depąrtamento valdi
ninku. Tačiau ėjo kažkoks 
delsimas. Tuomet buvo duo
tas karo vadovybės įsaky
mas aviacijos vadovybei tuo 
jau Voldemarą pristatyti j 
vyriausią štabą, kur jis gru
pės aviacijos karininkų su 
aviacijos štabo viršininku 
priešakyje ir buvo tuojau 
automobiliu atgabentas. Ka
ro vadovybės Voldemaras 
čia pat buvo perduotas sau
gumo organams.

Voldemaras, kaip kalba
ma, savo išvaizda ir poel
giais daro keistą įspūdį. 
Veidas apaugęs ilgais gy va-

Ankščiau laukų sausini
mas ir drenažas Lietuvoje 
buvo lyg ir pamirštas. Ta
čiau paskutiniuoju laiku 
lauku drenavimu Lietuvos 
ūkininkai pradeda vis dau
giau domėtis. Daugelis jų į- 
sitikino, kad nors drenažas 
už nusausinimą atvirais 
grioviais yra brangesnis, ta
čiau žymiai naudingesnis.

Kad ūkininkai galėtų len
gviau drenuot i laukus 
jiems žemės ūkio ministeri
ja duoda kreditų, šiais me 
tais drenažo darbams pra- 

' vesti yra paskiria 400.00C 
litų. Kreditai teikiami pas
kolos keliu 15 metų už labai 

Į mažus procentus.
Šiais metais numatoma 

išdrenuoti apie 130 ūkių 
i Vidutiniškai skaitant vienc 
hektaro nusausinimas dre- 

i nažo kaštuoja apie 350 liti). 
Šiemet nusausinti numato
ma apie 1200 hektarų.

Be to, bus sudaryta dai 
2000 hektarų nusausinime 
drenažu projektai, kurie nu
matomi įvykdyti ateinan
čiais metais. Prie drenažo 
gavo darbo apie 400 darbi
ninkų.

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Boną kuponus 
už prenumeratas ir knygas ui 
pilną ją vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siuskite

BREMEN

«
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DIDELE EKSKURSIJA 
(LIETUVĄ 

Rengi* ir praiuri
□•tuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoj*

Populiariu Espress Garlaiviu

, Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 18d., 1934 m.,

Ekskursantai keliaujantieji į Lietuvą garlaiviu Bre- 
men, bua perkelti į garlaivį Stuttgart Bremerhave- 
ne.
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DARBININKAS
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WORCESTER, MASS.

ir apylinkes lietu- 
kurie telegramai.5?,

I 
į
i

nepaprastai geri rezultatai. 
Mechaninė ventiliacija be

veik visiškai sunaikina vi
sus jonus, kurie yra ore. Ij
kitos pusės, visi tie jonai, 
Į<urie atsiranda kambario o- 
re, radioaktvvio sienų me-

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK.
681 Washingt<m St.
NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnnt Ava.

Tel. Norwood 1020

2

| WILLIAM BARSIS, JR.'
ADVOKATAS

r 148 Merrimack St.,
HAVERHILL, MASS.

ĮRoom 2, Telefonas: 6080
j 351 Essex St., Lawrenoe, Mass. 

Room 38, Gleason Eldg.
Tel: 26137

vra statyboje nepaprastai 
svarbus ventiliacijos klausi
mas.

Natūrali oro jonizacija, 
[jos laipsnis ir teigiamų ai

-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

JAUNIMAS I THOMP
SON’Ą

Nors nedarbas trukdo, bet 
jaunimas vyksta į Lietuvių 
Dieną — Liepos 4 d. Vieni 
važiuoja busais, kiti priva
čiais automobiliais,

Ponai S. Čeikauskas, Gri
nai, Juodkai organizuoja 
vykstančius busais. Bet kaž
kodėl šiems darbas sunkiau 
einasi. Manoma, kad priva- 
tiškieji automobiliai jiems 
trukdo. Ar šiaip ar taip, 
daugelis važiuoja 1 Thomp- 
soną.

Mūsų klebonas, kun. P 
M. Juras per tris sekmadie
nius ragino parapijiečius 
dalyvauti Lietuvių Dienos 
piknike.

SPORTAS
Altoristų, Jaunų Vyrų pa

rapijoje Organizacijos ir 
Šv. Vardo Draugijos base- 
balininkų rateliai rungti- 
niuoja du sykiu savaitėje; 
Pirmadieniais ir Ketvirta
dieniais. Iki šiol sunku 
spręst kuris “teamas” lai
mės mūsų klebono kun. P 
M. Juro skirtąją dovaną, 
kuri bus įteikta pasigaigus 
sezonui. Su kitomis koloni
jomis negauna progų susitik 
ti. Gal mūsiškiai nugąsdino 
kitų kolonijų lietuvių žaidė- I 
jus, kada supliekė Mariana- 
polio žaidikus. Girdėjau, 
kad Altoristai, liepos 1 d. 
važiuoja žaisti į Brockton, 
su Šv. Roko parapijos žaidi 
kais. įdomu, kuris laimės? 
GAVO AUKSO MEDALIc

Lawrence High School 
čampijonas - žaidibas Adol
fas G. Medelinskas, baigda
mas šiais metais High 
School, gavo taip vadinamą 
“Cregg Medai” už pasižy
mėjimą atletikoje. Šis mik
lus žaidėjas nėra mokykloje 
vienatinis. Sporto srityje 
Lawrence High vadovauja 
lietuviai. Ir jų didžiuma.
VASARINĖ MOKYKLA

Mūsų klebonas kun. P.*■ t

M- Juras šią vasarą turės 
vaikučiams vasarinę mokyk
lą. Registracija prasidėjo. 
Daug vaikučių pareiškė no
rą mokytis tėvelių kalbos it 
Lietuvos istorijos.- Mokyk
los vadovavimui pasiaukojo 
mokytoja p-lė Adelė Pinai 
tė. Pri geibūs p-lė Ona Son- 
gailaitė. Istorijos pamokas 
apsiėmė duoti klierikas Jo
nas Padvalskas, kuris nese
niai iš Montrealės Semina
rijos grįžo pas tėvelius atos
togauti.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KORPORACIJA

Žmonės sako, kad kiek
viena pradžia yra sunki. A- 
merikos Lietuvių duonos 
korporacija sparčiai auga. 
Ką tik užsimezgė, bet kapi
talas auga, mat šerihinkų 
skaičius nuolat didėja. Kor
poracijos pirm. F. Krance- 
vičius ir Direktoriai rūpi
nasi sudaryti didelį kapitalą 
ir iš karto pradėti gerą biz
nį.

Birželio 24 d. turėjo su
rengę prakalbas. Dėka mūsų

klebono P.« M. Juro turėjo 
žymiausiąjį kalbėtoją kun. 
J. Švagždi, kurio kalbos tu
rinį negreit tepainirš. Pane
lė Julė Jekavonytė, tėvelio 
Švagždžio parapijietė, irgi 
nustebino visus savo turi
ninga kalba.

‘‘Darbininko” Adminis
tratorius p. Pocius taipgi 
žadąs lietuviams jaunuolis.

SVEIKSTA

Juozas Blaževičius, žaiz- 
damas hole- “Palangoje
Altoristų ratelyje su Šv. 
Vardo Draugijos “teamu”, 
turėjo nelaimę. Gerokai į- 
skeltas kojos kaulas baigia 
gyti. Jau vaikštinėja ir rier 
nori žaisti, bet negali.
SULAUKĖ DUKRELIŲ

Juozas ir Bronislova Jes- 
kelevičiai (Jaskal) džiau
giasi susilaukę dukrelės.

Frano ir Marijonos Pily
pų šeimynėlė ilgi susilaukė 
dukrelę. Neteko nugirsti ka
da krikštys ir kokiais var
dais.

Naujieji Gydymo 
Metodai

Rusu spaudoje pasirodė nizacijos veikimas ir į odos 
mokslininko g\d. prof. Či- ligas: ekzeuią, psorijazį, nic 
ževskio ir kitų sensacingi žus, įvairias votis ir tt. Dau 
atradimai gydymo srityje jo gelyje atsitikimų pasiekta 
nizuoto oro pagalba.
BANDYMAS SU GYVI’

LIAIS '
Jonizuotu oro pagalba pii 

miausia buvoja romi bandy
mai su žiurkėnus! Pasirodė, 
kad, veikiant jonizuotam o Jžiagos spinduliavimo dėka 
rui, gyvulėliai daug greičiau (plytos, tinkas) per pusva- 
auga, svoris jų nepaprastai landi visiškai išnyksta, kai 

tik įeina žmonės 1 kambarį, 
kurie kvėpuodami tuč tuo 
jau sugeria visus kambario

Moterų Sąjungos Apskri
čio Piknikas, kuris įvyko 
birželio 17, Maironio parke 
labai gerai nusisekė su pa 
galba aukotojų. Aukojo p- 
lė Ivaškiutė, Katinienė, Pu- 
telienė, Mikolaitiene, Mata 
činskienė, Daugėlienė, Na- 
shua 58 kp., Sidabriutė, Ma
žeikienė, Žemaitaitienė.

Darbu prisidėjo 5 kp. pir
mininkė M. Urmonienė, De 
liemene, Putelienė, Mikolai- 
tienė, Sidabrienė, Skirkevi- 
čienė, Bmožienė, Bieliaus
kienė, Zeaderienė, Galčienė, 
Volių įgevičienė, V ai tekuni e- 
nė, N. Jokubaitė, Zalnierai- 
tienė, Žurinskienę. *

Vyrai, kurie padėjo Są- 
jungietėms, pp. Liutkus, Ba 
čys, Delonis, Sriupša, M. 
Stiuką ir A. Žemaitis.

Diena buvo graži. Pasise
kė keletą kontestų turėti.

Kiaušinių nešime laimėjo 
pirmą dovaną Vytautas 
Skrinskis, antrą Albinas 
Glavickas, trečią Matilda 
Liutkiutė.

Siūlų vėjimą moteris lai
mėjo Veronika Liutkienė.

“Balloon” pūtimą laimė
jo Edvardas Siugždinis.

Keletą jaunuolių kiauši
nių nešime konteste laimėjo 
Alena Žemaitė, Akinas De- 
jutis, Alena Rutkauskiutū, 
Juozas Logmas, Albinas Tu 
mas.

Taip-gi dar neatsišaukė 
laimėtoja “bureau scarF 
No. 153 B. C. Kas turite tą 
numerį prisiųskite Apskr. 
pirm. T. Mažeikienei, Kilby 
St. ir bus pasiųsta dovana.

Lietuvių Benas vadovau
jant ponui Bliūdžiui dova
nai grojo gražias melodijas. 
Žmonės buvo patenkinti.

Visiems dekuoju kas tik 
prisidėjo prie šio pikniko, 
kuris davė pelno $111.18. 

.. Apskr. Pirm.
J. Mažeikiene.

Nieko neveikti — reiškia į 
mokytis daryti blogą.

S v. Augustinas.

didėja, darosi daug geresni 
1 plaukai ir stipresnis veislin- 
i gumas. Jonizuotos žiurkės 
Į niekad neserga ir daug lė- ore esančius jonus. Todėl ir 
ciau sensta. Jei kuri ir su
serga, tai daug greičiau pa
sveiksta, negu paprastos 
žiurkės

Vėliau buvo daromi ban ! 3- 
dymai su paukščiais, kiau Į 
lėmis, avimis ir k. gyvuliais. 
Bandymai su kiaulėmis ir 
avimis ir k. gyvuliais. Ban
dymai su kiaulėmis ir avi
mis parodė, kad aerojoniza- 
cija dar daugiau veikia į sil
pnus ir liguistus gyvulius, 
negu į iš prigimties sveikus. 
Silpnieji ir atsilikusieji eg
zemplioriai 1—2 mėnesių a- 
eronizavimo kursą savo svo
riu paveja ir net pralenkia 
savo vienmečius.

Bandymai su stambiais ra 
guočiais galvijaist taip pa 
davė labai gerų rezultatų, 
nes labai greit kilo' jų svoris, 
nepaprastai dauginosi pie
nas, labai gerai buvo suvar
tojamas maistas ir t.t.

Augalus bandant, taip pat 
pasirodė, kad aeronizacija 
labai gerai juos veikia.

ASTMOS GYDYMAS
Po ištisos eilės bandymų 

su gyvuliais buvo pereita 
prie bandymų su žmogum. 
Ypatingai gerų rezultatų 
šioj srity pasiekė gydytojo 
Prozorovskio bandymai. Pa 
sirodė, kad geriausiai pasi
duoda šiam gydylnui bron
chinė astma Kaip žinoma, 
bronchinė astma yra labai 
atkakli liga, kuri ilgus me
tus nepasiduoda išgydyti. 
Prozorovskis Įrodė, 70 pro
centų visų susirgimų astma 
buvo išgydyta. Prozorovskio 
bandymas taip pat patvirti
no ,ir kitų daktarų bandy
mai-. Be to, Prozorovskis į- 
rodė, kad aeronizacija nepa
prastai veikia ir į kitas li
gas, pav., mėnesinių sustoji
mą, plaukų kritimą, kvėpa
vimo sunkumą, galvos skau
dėjimus, nemigą, darbštumo 
sustojimą ir t. t.

D-ras Čubarovas atrodo 
teigiamą veikimą neigiamų
jų aerojonų į moters pieni
nių liaukų funkcijas

Dabartiniu laiku aukštas 
kraujo spaudimas, kuris yra 
labai dažnas pasiekus žmo
gui 45 metus amžiaus, aero- 
nizacijos būdu 85 procentai 
susirgimų yra lengvai išgy
domi.

Taip pat jau yra labai ge
rų vaisių pasiekta gydant 
aeronizaeijos būdu gripą, 

I kvėpavimo takų katarą, en- 
I fizemą ir kai kurias lengvo 
tuberkuliozo formas 
ODOS LIGŲ, ŽAIZDŲ IR Į tojantis tarpusavis veiki-

V0ČIŲ GYDĄ MAS ■ mas: kraujas perduoda savo 
Taip pat jau ištirtas aero-[elektros apkrovimus audi-

Arthur galva
i perorganizuotos vald ž i o s 
biuro, kinis prižiūrės, kad 
būtų pildomi įstatymai, ku
rie nustato svaiginančių gė
rimų gaminimą, vartojimą 
ir pardavimą. Jo priežiūro
je bus 4,000 tarnautojų.

neigiamų jonų kiekis, kaip 
tyrimai parodė, turi daug 
daugiau įtakos į organizmą, 
negu ligi šiol buvo manoma. 
Bandymai parodė, kad di
desnis kiekis neigiamų jonų 
ore didina medžiagos pasi
keitimą, sustiprina gyvulių 
ir augalų augimą, apsaugo 
juos nuo ligų ir tt

Jeigu ore yra perdaug di
delis kiekis teigiamų jonų, 
tai organizmas pajunta de
presijos reiškimąsi, medžia
gos pasikeitimas silpnėja, 
augimas taip pat susilpnė
ja ir palinkimas į ligas au
ga.

JTAKA į nervų 
SISTEMĄ

Natūralios aeronizaeijos 
tyrimo darbai turi laabi 
daug svarbos pasirinkimui 
vietų kurortams, sanatori
joms ir poilsio namams. Nu
statyta, kad tose vietose tu- 
n būti kuodaugiai neigiamų 
ir kuomažiausiai teigiamų 
jonų.

Daugeliu bandymų išaiš
kinta, kad dirbtina aeroni
zacija nepaprastai smarkiai 
veikia į kraują ir kraują 
gaminančius organus. Greta 
keitimosi kraujo elektrinių 
organizmo ląstelių ir audi
nių ypatumus Neigiamos a- 
eronizaeijos įtakoj sustiprė
ja dujų keitimasis ir bend
ras medžiagų keitimasis, o 
teigiamų jonų įtakoj, prie
šingai, dujų ir medžiagų kei 
timasis susilpnėja.

Širdies indų sistema, kaip 
ir kvėpavimo funkcijos, taip 
pat įvairiai reaguoja į tei
giamus ir neigiamus aero- 
jonus. Neigiamieji jonai pa
kelia nervų sistemos gyvu
mą, ir teigiamieji — numu- 
v • • tsa ji.

Prof. Vasilevskio ir prof. 
Čiževskio eksperimentai dei- 
do nustatyti, kad gyvajam 
organizme yra dar vieną 
funkcija, kuri sykiu su du
jų pasikeitimu, druskų, van
dens, baltinių ir kitais pasi
keitimais turi taip pat labai 
atsakingą veikimą gyvajam 
organizme. Profesoriai šią 
funkciją pavadino elektros 
pasikeitimu.

Tarp elektrinių kraują 
kolloidų krovinių ir visų or
ganizmo ląstelių (audinių) 
elektros krovinių yra nenus-

mams ir organams, o orga
nizmo audiniai ir organai 
savo apkrovimus, esančius 
paviršiu i j, atiduoda prabė
gančiam kraujui, neteku
siam savo elektros apkrovi
mo

Kraujas, atiduodamas sa
vo elektrą organizmo ląste
lių ir audinių paviršiuj, kei
čia jų elektrinius ypatumus 
ir padaro jas daugiau ar ma 
žiau (pareina nuo elektros 
apkrovimo ženklo) leidžiąs 
maisto medžiagai ir dujoms.

KOVA SU VĖŽIU
Iš elektros pasikeitimo te

orijos pradeda aiškėti ir ki
ta labai svarbi problema. 
Tai pavojingųjų vočių tera
pijos problema, taip pat ir 
vėžio.

Prancūzui • mokslininkas 
prof. F. Vlesas neseniai įro
dė, kad funkcijiniai ląstelių 
ypatumai, nuo.kurių jos į- 
gauna* palinkimą į vėžio li
gą, tiesioginiai pareina nuo 
elektros apkrovimo, kurį ne 
ša kolloidų ląstelių dalelės. 
Ir juo mažesnes pasidaro e- 
lektros-apkrovimas, tuo la
biau padidėja visiško neu- 
tralizavimosi galimumas ir 
sykiu su šiuo nebetenka at
sparumo prieš baisiąją ligą 
Prof. Viešo bandymai nea
bejotinai parodė, kad palin
kimo laipsnis į vėžį tiesiogi
niai pareina nuo kolloidų lą
stelių elektros apkrovimo 
dydžio.

Taip pat šiemet padaryti 
bandymai prof. Vasiljevo, 
prof. Goldenbergo ir doc. 
Vai naro aiškiai įrodė, kad 
organizmo senėjimas apkro
vimo sumažėjimo, taip sa
kant, nuo sistematiško ląste
lės elektros išsikrovimo. Pa
sirodė, kad embrijonai turi 
maksimalį ląstelių elektros 
apkrovimą. Senėjant elek
tros apkrovimui, išlėto vis 
krinta ir galų gale pasenus 
liekasi labai menka ląstelių 
elektros apkrovimo dalis, ku 
ri yra reikalinga silpstan
čių ląstelių funcijų gyvybes 
palaikymui.

šis bandymas, remiantis 
jonifikacijos metodu ir elek 
tros keitimosi teorija, davė 
galimumo pastatyti naują, 
šiek tiek netikėtiną, atjauni
nimo problemą.

VIRTUVĖS INDŲ 
REIKŠMĖ

Netikėtai iškilo nauja pro
blema: kokį vaidmenį vai
dina tie metaliniai kolloidai, 
kurie susidaro gaminant vai 
gį tam tikros rūšies metali
niuose induose ir kuriuos 
mes sykiu su valgiu siun- 

į čiame skrajoti po visą mūsų

RADIO STOTIES WATR 
NAUJIENOS

Senai sumanytas, "bet il
gai lauktas dalykas galop į- 
vykdintas, kuris kels Wa- 
terburio ir lietuviu garbe. 
Šis didelės svarbos įvykis, 
tai buvo iškilmingas atida
rymas vietinės radio stoties 
— WATR — IVaterbury, 
Conn., birželio 15-tą, kur da 
Ivvavo miesto valdininkai, i- 
vairių tautų bei tikėjimų va 
dai. vietiniai ir svečiai arti
stai. Mūsų miestas, kuris 
nasauly pragarsėjo kaipo 
‘Brass Center of the vVorld 
ypatingai dabar gali skaity
tis didesnių miestų tarpe, 
turėdamas radio stotį (1190 
kilocyeles).

O mes AVaterburio lietu
viai didžiuojamės miesto pa 
žanga ir esame labai dėkingi 
WATR stoties steigėjams ir 
vedėjams, kad atsižvelgiant 
į Waterburio kitų tautų 
skaitlingumą, jie ypatingai 
pagerbė lietuvių tautą, kvie
sdami dalyvauti radio sto
ties atidaryme. Dėl svarbių 
priežasčių negalėjome imti 
dalyvumo penktadienio pro
gramoje. Todėl paskirta 
mums šeštadienį, birželio 16. 
pusvalandis nuo 2:30 iki 
3:00 po pietų.

Kokį malonumą teikė lie
tuviams visur garsinama 
Lietuvių Valanda. Visi ne
kantriai laukė išgirsti per 
radio savo bočių kalbą, pa-' 
klausvti skambiu lietuvišku •' C £

dainelių...
Mūsų gerb. vargoninkas, 

komp. A. Aleksis, į trumpą 
laiką parūpino labai turinin 
gą atidarymui programą.

Lietuvių Radio Valandą 
labai įspūdingai atidarė mū
sų kleb. kun. J. J. Valantie- 
jus, pasakydamas įžanginę 
prakalbą.

Po to pavedė programos 
vedimą gerb. A. Aleksiui, 
kuris taip pat nuoširdžiai 
pasveikino visus lietuvius 
klausytojus, trumpai paaiš
kino lietuvių radio valandos 
didelę reikšmę, ir prižadėjo 
kad visoje savo galimybėje 
stengsis suteikti lietuvių vi
suomenei daug džiaugsmo 
per šią lietuvių radio valan
dą. ’■

Šv. Juozapo parapijos 
choro būrelis triukšmingai 
pasveikino klausytojus ga
linga lietuviška daina.

Sujaudino kiekvieno šir
dį. Garsusis ir populiarusis 
Norbert’o Aleksio jaunuolių 
orkestras šauniai grojo viso
kias meliodijas. Buvo bega
lo malonu išgirsti dainuo
jant ir mūsų brangius solis- 
tus-solistes (Brone Zelonal- 
tė, Natalija Plangaitė, El
vyra Nainytė, Marcele An-

drikytė, Norbertas Aleksis) 
kurių balsai kaip ir scenoj 
tikrai žavėjo.

Labai svarbu visuomenei 
žinoti, kad šią valandą bus 
vykdoma jei tik lietuviai 
norės, rems rengėjus ir arti
stus. Reikalaujama parama 
tik toki — jei kam patin
ka ši valanda, malonėkite 
pasiusti WATR stotin truni 
pa anglų kalboje laiškutį, 
kad patinka lietuvių valan
da ir norėtumėte, kad ją 
kuoilgiausiai palaikytų. Ne
patingėkite parašyti, pagirti 
savo rengėjus ir artistus. 
Lietuviai remkime lietuvius.

Labai širdingai (lekuoja
me mūsų priedeliams, vieti
niams 
viams,
telefonais ar laiškais gražiai 
sveikino radio valandos ar
tistus ir linkėjo gerų pasek
mių. Džiaugiamės, kad 11 
kitų miestų lietuviai gėrėjas 
VVaterburio gražiais dar
bais, linki mums viso gero. 
Ačiū. Gavome sveikinimų iš 
Hartford, New Haven, New 
Britain, Bristol, Washing- 
ton Depot, Naugatuck, U- 
nion Citv ir kitų miestų. 
Sveikina mus ir svetimtau
čiai. Jiems ypatingai įdomi 
ši lietuviu valanda, nes mū-4 7

sų rašytojas kun. J. J. Kri- 
pas anglų kalboje puikiai 
išaiškina lietuvių kalbos bei 
tautos istoriją.

Taigi lietuviai, naudoki
mės šia gražia mums duota 
proga pasidžiaugti lietuvy
be ir kad šeštadienis po pie
tų turėkime “šeimynišką 
deitą” prie savo radio. Ne
pamirškite valandos — 2:30 
iki 3:00 p. m. Kas savaitė 
išgirsite naujenybių...

Valio Lietuviai!
M. A.

organizmą? Jeigu kolloidi- 
nės metalo ar jo hidrato da
lelės neša teigiamą elektros 
apkrovimą, kaip, pav., aliu- 
minijo dalelės ir jo hidra
tas, tai tada turi neutrali
zuoti organizme neigiamuo
sius auk r o rimus, kurie yra 
ląstelių paviršiuje arba net 
gali pakeisti jų ženklą. To
dėl tyrinėtojai yra linkę ma
nyti, kad kai kurios rūšies 
indai gali labai kenkti žmo
gaus organizmui, t. y., gali 
iššaukti įvairias votis, kepe 
nų, inkstų ir kitas ligas.

LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

'Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais. Įgaliojimus ir ki
tus dokumentus tvirtinu, 
nes esu Viešas Nota ras.Lai
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čevervkus 
(shoes). Jaunimui gražiau
sių šilkinių marškinių. 
Krautuvė didelė ir pilna vi
sokio tavoro. Beje, mūsų 
krautuvė atdara ir vakarais 
iki 9 valandai. Malonėkite 
mus nepamiršti.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
American Dry G«ods Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Man.
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Šį Skyrią Veda Amerikos Lietuvią Daktarą Draugija.

ŠARLATANAI BEI APGA-1“8 (kurt’»j patys nesupranta) jį taip į- 
baugina, kad jam net kin
kos pradeda drebėti iš bai- 

Rašo Dr. P. Z Z alatovis,^^ 
gydytojas ir chirurgas,

Chicago, 111.

VIRAI

Kada šarlatanai jaučiasi* 
kad auka jau yra pilnai, pri

Be abejo, teko daug sykių 
girdėti nuo žmonių ir nema
žai skaityti laikraščiuose, 
kad tokie ir tokie žmonės, 
pasivadina neva ‘daktarais’, 
stebuklingai gydo visokiau
sias ligas, — tiesiog daro 
stebuklus gydyme. Jie sako-' 
si žmonėms kad esą dideli 
“profesoriai,” ir supranta
ma, jų gydymo būdas ski
riasi nuo genį daktarų. Jie 
būk permato visą ligonio 
kūną ir jo visas ligas vien 
tik akimis pažiūrėję į jį.

Kad daugiau biznio sau 
gavus jie giriasi kiek suma
nydami' visiems žmonėms, 
ypatingai, sergantiems, ko
kius stebuklus jie gali pada
ryti.

Žinoma, tokie “daktarai” 
via niekas kitas, kaip tik 
šarlatanai bei apgavikai. 
Jie taip daro, kad patrau
kus žmonių dėmesį ir tuo bū 
du juos prsikviesti į savo o- 
fisą. O kuomet tokiems šar 
latanams pavyksta kokį 
nors nesusipratėlį žmogų į- 
tempti į savo ofisą, tai tuo
met jie tokiam žmogui tie
siog per prievartą įkalba 
kokią nors ligą. Įkalbėję 
žmogui kokią nors ligą, jie 
ją paskui “gydo”.

Ir dar kaip gydo ?... To
kie šarlatanai tuojau pasi
žiūri gerai į ligonį, paima 
j.o kišenės pulsą ir pradeda 
savo auką ligonį “gydyti” 
žodžiais. Jie savo kalbomis 
bei ligoniui nesuprantamais

. tada jam duoda didelę bon- 
ką nudažytų vaistui, dažniau

• šiai pasaldintų burokų rasa- 
į lo, bei kitų tirpalų.

Žinoma, ligonis tuos 
stus” geria, iki jam 
bosta. Kuomet ligonis 
deda nusiskųsti, kad 
“vaistų” vartojimas 
nei kiek negelbsti, tuomet 
Šarlatanai pakeičia rašalą į 
kitokią spalvą dažniausiai 
pipirais pakartinta. Jie vėl 
ligonį verčia net po prievar
ta gerti tą jų kartų skysti
mą da ilgiau, nors patys ži
no gerai, kad tas jų kartus 
skiedinys irgi ligoniui nie
ko negelbės. Reiškia, šarla
tanui žmonių sveikata yra 
menkniekis. Svarbiausias jų 
tikslas kuodaugiaUsia tai 
gauti doler ių nuo lengvati
kių žmonių.

“vai- 
nusi- 
pra- 

tokių 
jam

Telefonas; Plata 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir B alsam uoto j m 

423 S. PACA STREET. 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarriauju
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo 75-100-150 ir aukščiau. 
Tel. — South 0083

gerai

(Pagal privat — docento 
R. Palbeno mokslišką pasi
kalbėjimą).

Daugelis pacientų su iš
didumu pareiškia gydytojui, 
kad visą savo gyvenimą nie
kuomet nenešiojo jokių aki
nių, dargi su silpniausiais 
stiklais.

Ir jie suprasti negali, ko
dėl, nežiūrint į toki “atsar
gų elgėsi” su savo akimis, 
jų trumpa regystė iki di
džiausio laipsnio. Bet pana
šaus “atsargaus elgesio” 
nauda — prietaras, gailėtis 
reikia, įsišaknijęs kai kame 
dargi tarpe gydytojų. Ta 
pažiūra, kurios dabar yra 
tiktai nedaugelis senų gydy
tojų, yra klaida, atsiradusi 
moksle prieš apie 45 metus.

Reikia visokiais būdais ko 
voti trumparegystės atsira
dimu —bet jeigu jau ji at
sirado, mažiausiame laips
nyje, būtinai tuojau pat pra 
dėti nešioti akinius su stik
lais tokio stiprumo, kuris
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Mūsų įmonė padirba visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokristijos reik- 
menus. Pas mus galima gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrimų žva
kių, aukojamųjų lempelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo anglių. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems mielai prisiunčiame pilną 
mūsų dirbinių katalogą.

A. Gross Candle Co. Ine
,s,i.

•-

ŽVAKIŲ DIRBĖJAI KUO 1837 METŲ

Baltimore, Md.
NEW YORKE ATSTOVAS: CHANUI BLOG
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trumparegystė yra paseka

pimo domės arba nežinoji
mo, be susidomėjimo ir pa-1 
taisymo, — didelei skriau
dai matymui.

Trumparegystės išsivysti- 
mas gresia akiai tiktai jos 
augimo laikotarpyje. Dir
bant artimame atstume a- 
kies išoriniai raumenys 
spaudžia akies obuolį, dėlei 
to padidėja ir spaudimas 
jo viduje; akis žinoma, sten
giasi išsiplėsti į tą pusę, ka
me nesutinka sau priešingo 
spaudimo. Vienintelė neap
saugota nuo to spaudimo 
dalis baltymo plėvelės tai ta, 
kuri apima akies obuolio už
pakalinę akies dalį. Ta akies 
dalis turi panašiose sąlygose 
augti greičiau už kitas. Akis 
palaipsniui darosi kiaušinio 
pavidalo, tiek kiek didėja 
trumparegystė. Taip atsi- 

, randa tipiškas pailgėjimas 
, trumparegės akies. Prie

šakinėje dalyje tokia akis 
yra paprastos statybos, gi 
užpakalinėje dalyje ištemp
ta.

> Jautrus šviesiai tinklelis 
nustumia drauge su tuo per
daug į užpakalį. Jame gali

, ryškiai, atsivaizdinti tiktai 
arčiausieji daiktai, gi toli
mesnieji atsivaizdina ne ai
škiai. Tame ir yra trumpa 
regystė.

, Prijungimu atitinkamo 
įlenkto stiklo galima tokią- 
akį vėl nustatyti tolumui, 
Ji gali įgauti paprastą ma
tymo būdą taip pat ir be sti
klo, — per pastangą raume
nų, iš kreivinimą jos krišpo- 
liukų ir teikiančių jam tą 
pavidalą, kurio jis yra žiū
rint daiktus arti. Vienok, 
su tuo akies pritaikymu (a- 
komodacija) fiziologiškai 
surištas atitinkamas suartė
jimas akių ašių. Tas nesu
traukomas surišimas abiejų 
mechanizmų veda prie to, 
kad truputį trumparegis a- 
kių dvejetos, dirbant be aki
nių, stengiasi kiek galima 
priartinti prie savęs mato
mą daiktą. Bet kuo arčiau 
priartinus matomus daik
tus, tuo didesnis darosi rau
menų spaudimas į akies o- 
buolį ir, reiškia, trumpare
gystė turi didėti. Aišku, kad 
geriausia priemonė prieš 
trumparegystę didėjimą — 
teisingai parinkti akiniai, 
visai ištaisytieji matymą ir 
gražinantieji teisingą akies 
akomodaciją. Taip pat a- 
kiniai padeda, esant dides
nei trumparegystei, atlikti 
darbą tolymesniame atstu
me nuo akies, ir tuo vėl gi 
pasalinamas pavojus trum
paregystės didėjimo. Taigi 
jeigu atsirodo, nors ir maža
me laipsnyje, trumparegys
tė, tai akiniai, visai atsta- 
tantieji matymą, nors ir ne
išgydo to trūkumo, bet už
tat apsaugoja nuo tolymes- 
nio trumparegystės didėji
mo neišvengiamo jaunystės 
amžiuje. Be to Čia tinka taip 
pauir visos tos apsaugoja 
mos priemonės, kurios ap- 
saugoja visai sveiką akį nuo 
trumparegystės atsiradimo.

Kai akies augimas jau pa-

Visiems yra gerai žinoma, 
kad tokie Šarlatanai pir
miausia Išgydo žmonių kiše
nes. Tokie “specialistai” bei 
“proresorai” taip gerai iš
valo žmonių kišenes, kad jo
se dažniausiai nei dulkių ne
belieka.

Kuomet šarlatanai paste
bi, kad ligonio kišenėse dau 
giau dolerių jau nebėra, kad 
jo sveikata žymiai nusilp
nėjusį, kad pats ligonis be
veik nebesukalbamas, piktas 
nervuotas ir nustojęs jas pa 
sitikėjimo, tai tuomet jie pa 
taria tokiam ligoniui kuo- 
greičiaus'iai važiuoti kur 
nors į šiltus kraštus tyru o- 
ru pakvėpuoti’.

Kad atsikratyti ligonio su 
ištuštintomis kišenėmis, jie 
pradeda jį bauginti, kad* jo 
sveikatai jau yra rimtas pa
vojus ir kad tolesniam 
kui pasilikti ant vietos 
nebegalima. Mes tavęs 
liau gydyti nebenorime, 
tu mūsų patarimų neišpil
dai ir pats neužsilaikai taip, 
kaip mes tau buvome sakę 
pžsilaikvty bei daryti. Reiš
kia, viskas mūsų jau užbaig 
ta su tavimi.

lai- 
jau 
to- 
nes

Kaip Apsisaugoti Nuo Trum 
paregystės

augi-

’•!

visai atstato paprastą maty
mo jėgą.

Dalykas tame, kad papra
stą matymo jėgą sudaro la
biausiai palankias sąlygas 
užlaikymui akies paprastos 
statybos. Gi nepataisyta 
trumparegystė slepia pati 
savyje sėklą tolimesnio to 
trūkumo to augimo, 
mo, kuris tęsiasi, kol nesu
stoja akies audimas. Be rei
kalo manoma, būk tai dide- 
lis skaičius žmonių, nešio
jančių akinius, rado išsipla 
tinimą kurioje nors valsty
bėje akies trūkumų. Pavyz- 
džui, Jungtinėse Valstybėse 
puls į akis nepaprastas aki
nių gausumas, o tuo tarpu 
akių trūkumai amerikie
čiuose sutinkami daug re 
Čiau, negu pas mus. Dalykas 
tiesiai tame, kad amerikie
tiška publika yra sveikesnės 
nuovokos apie, akių higieną 
(kaip ir apie dantų priežiū
rą), negu mūsų. Pas mus
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palyginamai maži akių trū
kumai paliekami, dėl nekrej neteisingo akies augimo, tai

pasibaigus augimui turi su
stoti ir didėjimas trumpare
gystės. Pavojingiausias- ta 
prasme amžiaus laikotarpis 
nuo 12 iki 17* metų. Gi jeigu 
trumparegystė suspėjo jau 
augimo laikotarpyje pasiek
ti didelio laipsnio (laimei, 
tas pastebima retai ir išaiš
kinama blogu paveldėjimu), 
tai kyla rimtas pavojus dar 
didesnio, tolimesnio jo didė
jimo ir po 24 metų amžiaus. 
Liguista ir jau sušvelninta 
baltymo plėvelė užlaiko išsi
plėtimo nuo vidujinio spau
dimo. Tais apgailėtinais 
atvejais anksti ar vėlai atsi
randa sudėtingi susirgimai 
akies vidujinės plėvelės, ga
lintieji atnešti ir visiškai a- 
klybę. Tokie atvejai reika
lauja nepertraukiamos prie
žiūros ir stropaus gydymo 
bėgyje ligonio viso gyveni
mo. •

Anksti atsiradusi trumpa
regystė veikia ligonio kūno 
ir dvasios Išsivystymą. Ji 
susilpnina jo domesį vi
siems daiktams ir reiški
niams, esantiems toliau už 
ištiestą ranką, daro jį nevi
kriu, negrieštu ir nedrąsiu 
elgesiuose,nes trumparegis 
pažįsta savo artimuosius vė
liau negu jie jį, sumažina jo 
pastabumą, ir tt.

Visa eilė užsiėmimų jam 
Uždaryta — trumparegis ne
gali būti medžiotoju, šauliu, 
kareiviu, jūrininku, polici
ninku, vežiku, automobilio- 
vežiku, geležinkelio tarnau
toju, matininku, ir miški
ninku, dailininku, statytoju, 
skraidytoju, ir t. p. Ir trum
paregystė yra, po dantų ku
riozo, labiausiai išsiplatinu
si žmonėse liga: Vokietijoje 
keturi penktadaliai visų mo
kinių vyresnių gimnazijos 
klasių serga trumparegyste! 
Reikia tiesiai stebėtis, kad 
valstybė ir visuomenė jau 
senai nepradėjo kovos su ta 
žmonių nelaime. Virš 90% 
visų trumparegystės atvejų 
būtų buvę galimi išvenkti. 
Tai net teoriškas manymas: 
už tai kalba kelių dešimtme
čių patyrimas.

Labai svarbus, kovai su 
trumparegyste mokykloje, 
gera šviesa iš kairės pusės, 
ryškus, stambus raštas va- 
dovėlų ir stambus tiesus ra
šymas (rašyti) būtinai ra
šalu, o ne paišeliu arba gri
feliu, teisinga liemens būklė 
sėdint užskobnies. Sąsiuvi
nis ir knyga turi būti atstu
me vienos trečiosios metro 
(5 colių) nuo akiij. Bet svar 
blausia, tai savalaikiškas iš- 
skyritnas į atskirą būrelį tų 
mokinių, kurie dėlei prasi
dėjusios trumparegystes jau 
nebemato gana aiškiai rei
kiamame atstume. . Tie mo
kiniai tūri būti parodyti gy
dytojui okulistui, kuris ir 
prirašo jiems teisingus aki- 

, nius. Bendrai; visų mokinių 
akys per metus turi būti du 
kartu patikrinamos gydyto
jo. Prietaringa baimė aki
niams turi būti išguita, aki
niai — geriausia priemonė 
prieš besivystančią trumpa-

sibaigė, — t. y. nuo 24 metų re£ys*C- 
amžiaus, — jai jau nebegrę- 
sia nei trumparegystė, nei I būdu permesti akims tai, 

! tolitnėsiits friitftpferėgys4 ės! įjas pasakyta. Trumpsregy-
[ didėjimas, jeigu tiktai prieš stė atsiranda dėl dažno ir 
tki tas trūkumas nebuvo pa- j per didelio didėjimo viduji- 
siekęs didelio laipsnio. Tas nio spaudimo į augančios a- 
ir suprantama, jeigu jau kies obuolio išviršiniais a-

Tai leiskime sau trumpų
j -« -a - A

APSAKYMĖLIAI
KAS ĮVYKO PRIE TROJOS

Daug įvairių nuotykių pa
tyrę graikai priplaukė Tro
ją. Tuomet Troja buvo di
džiausias ir galingiausias 
miestas visoj Graikijoj. Ji 
buvo apsupta tvirtomis sie
nomis iš nepaprastai dide
lių akmenų. Pagal padavi
mą tas sienas statęs nebe! 
kas,, bet pats jūrų dievaitis 
Neptūnas.

Graikai turėjo atlikti ne
lengvą darbą. Mat, Trojos 
karalius valdė ir globojo ne 
tik Troją su apylinkėmis, 
bet ir dauc kitu tautu ii 
valstybių. •

Šios, sužinojusios apie 
priešų atvykimą, atsiuntė i 
Troją didelius kareivių bū 
rius.

Atvykusieji graikai iš pra 
tižios pamėgino taikiu būdu 
išspręsti bylą. .Tie nusiuntė, 
du pasiuntinius: nukentėju- 
sį Menelajų ir įtakos kara
lių Odisėją. Šis buvo laiko
mas geriausiu kalbėtoju, 
Trojiečiai priėmė pasiunti 
nius su didele pagarba. Pa- 
siutinvs, pagal graikų pa
pročius buvo neliečiamas 
šventas asmuo. Už pasiunti 
nio nuskriaudimą ar išnie
kinimą patys dievai keršyda 
vo skriaudėjams. Pasiunti
niai buvo pakviesti į Trojos 
seniūnų susirinkimą. Šalia 
Trojos karaliaus ir jojo su
augusių sūnų buvo susirin
kę išmintingiausi ir garbin
giausi Trojos vyrai.

Pirmas prabilo Menela- 
jus. Jo kalba buvo trumpa, j 
bet užtat aiški.

— Yra du keliai: teisybes 
ir skriaudos. Trojiečiai pa
sirinkite vieną jų, kuriuo 
manote eiti! — baigė jis sa
vo kalbą.

Po to atsistojo kalbėti gar 
susis Odisėjas. Šis savo iš
kalba sužavėjo trojiečius: 
jiems dar niekuomet neteko 
girdėti tokio puikaus kalbė
tojo. Trečiasis iš eilės kalbė
jo Parisas. Jo kalba buvo 
menka. Trojiečiai nesutiko 
grąžinti Elenos Menelajui, 
vadinas, pasirinko skriau
dos kelią.

Nieko nepešę, grįžo pa
siuntiniai į laivus. Graikai 
pasirengė išlipti sausumom 

kies raumenimis ilgai be
skaitant, rašant, paisant ir 
t. p. iš arti.

Bet kokios rūšies matymo 
silpnumas, menka šviesa, 
smulkus arba neaiškus raš
tas, perdaug smulkus dar
bas, perdaug aukštas darbo 
skobnis, perdaug kernos kė
dės, — žodžiu, visa kas pa
deda akiai prisiąrtinti prie 
žiūrimo daikto, padeda atsi
rasti ir augti trumparegys
tei. Gi- atsiradusi trumpare
gystė slepia savyje priežastį 
vis tolimesnio jos didėjimo, 
dėlei perdidelio priartinimo 
daiktų prie akių.

Kovoti su trumparegyste 
galima tiktai, dabojant prie 
darbo teisingo, atstumo iT 
visišku pataisymu pačios 
mažiausios trumparegystės 
pėr teisingai parinktus aki
nius.

Arėjas Vitkauskas.

i Trojiečiai bandė priešintis 
bet narsusis Achilas, daug 
trojiečių nukovęs, priverti 
juos trauktis tvirtovėm Pri 
sidėjo ilgas 10 metų karas.

Graikai tais laikais netu
rėjo jokių įrankių sienonu 
griauti. Jie tikėjosi, kad 
kaip nors pavyksią įsibriau 
ti į miestą pro vartus ir to
kiu būdu paimti Troją. Be 
to, graikai pradėjo užpuldi
nėti Trojos sąjungininkus 
Tokie užpuolimai suteikda 
vo jiems daug grobio. Ypač 
pelningas buvo Limpų mies 
to užpuolimas. Graikus vedi 
Achilas. Daug aukso, sidab 
ro ir kitų brangių dalyki; 
pateko į graikų rankas; po 
draug buvo suimta ir jaune 
karalienė — našlė Brizėida 
Ją pasiėmė pats Achilas ii 
labai ją pamilo. Bet neilga 
Brizėida linksmino Achilą 
graikų vadai nutarė atiduo
ti ją Agamemnonui.

Achilas baisiai užsigavo ii 
atsisakė dalyvauti kare. Pa 
sitraukus Achilui, trojiečia 
pradėjo smarkiai spaust 
graikus. Trojiečiams vos ne 
pavyko padegti graikų lai 
vai ir ant visados atkirsti 
kelią į tėvynę.

Veltui Agamein n o n a s 
smūgio prislėgtas, siūle A 
cliilci atgal Brizcidą, dauį 
aukso ir kitas brangias do 
vanas. Šis buvo nepermal
daujamas. Trojiečiai, paskt 
tinti tuo, kad Achilas neini 
į kovos lauką, vis smarkiai 
puolė graikus. Patys gar 
Siaustoji graiku karžygiu 
buvo sužeisti ir turėjo pas! 
traukti iš mūšio. Tik Aja 
ksas dar kovėsi įtūžęs pri< 
laivų. Bet ir jis turėjo pasi 
traukti. Vienas graikų lai 
vas jau buvo padegtas.

Achilui, kuris matė save 
draugęi pralaimėjimą, sus 
kaudo širdį. Jis pamatė, kac 
perdaug pasikarščiavo, ii 
norėjo atitaisyti padaryt; 

, žalą, tik nežinojo, kas reikė 
' tų daryti.

Achilo draugas Patrobiai 
paprašė jo, kad jam leisti 
užsidėti jo šarvus. Achilą: 
sutiko ir nusiuntė į pagalbi 
savo kareivius.

Patroklas, persrrengęs A 
chilo šarvais, išvyko į mūšį 
Trojiečiai, išvydę Achilo ša 
vus, pametė laivus ir skubia 
grįžo tvirtovėm Graikai vi 
josi juos ir daug jų nukovė 

Patroklas, besivydama: 
trojiečius, nė nepastebėjo 
kaip pribėgo prie Trojo: 
vartų. Čia jam pastojo ke 
lią vyriausias Priamo su 
nūs, garsiausias Trojos kar 
žygis — narsusis Hektoras 
Įvyko dvikova. Hektorą: 
laimėjo. Patroklas žuvo 
Ties Patrobio lavonu įvyki 
karšta kova. Trojiečiai nori 
jo lavoną pagrobti ir pasku 
už brangius pinigus grąžint 
graikams, o graikai pasiry 
žo neprileisti prie tokio sa 
vo draugo išniekinimo. Pa 

; galiau lavonas buvo atvežtai 
Į į stovyklą. Tik Achilo šar 
{vus suskubo Hektoras nu 
I vilkti nuo lavono. Achilą J ;i 
bai sujaudino mylimo drau 

Į go mirtis ir jis pasiryžo at 
kiršyti tr jie-kn- >. o ypm 

Hektorui.



■

■ Penktadienis, Liepos 6 d., 1934.
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LAKŪNU PAGERBIMO IŠ- į*;-
KILMIŲ EIGA lietuviai ir vienas, lakūnu

z draugas pilotas amerikonas.
b) Posto Aeno - Sekcijos 
(busimojo Dariaus - Girėno 
Aero Klubo) įkūrimas: pa
sižadėję sumokėti po 25 do
rinius ar daugi ui mokomo
jo lėktuvo pirkimui asme
nys sumokės dalį pinigų (ha 
lansa sumokės ligi 1935 n;, 
gegužės 8 d.) ir bus “char- 
tei- menibei's”, bus sun gis-i toks 
truoti rėmėjai, i 
aviacijos studentų 
dės - <•) kariškas lakūnu pa-j 
gerbimas: I rvs šūviu salvos 
oran, trimitas ‘‘Taps”, pa
garba vėliavomis, ginklu, 
ranka. Gal būt dar prisidės 
vėliavų įteikimo iškilmės. 
Programą ves Posto vadai.

LIEPOS-16 d. — Radio-. 
programos. Šiuo metu pla
nai. Legionieriai V. Matuse
vičius ir J Dumčius, taipgi 
ir p. J. Ginkus pasiūlė savo 
valandas iŠ stoties WMB0. 
Dėl radio programos taria
masi su vietos Dariaus - Gi
rėno Fondu. Numatoma tu
rėti vieną programą iš dide
lės stoties amerikonams.

LIEPOS 17 d. — a) Ry
tą pamaldos Ap? eiškimo pa
rapijos bažnyčioje; New 
Yorko Miestas davė sutiki
mą laikvti pamaldas angare 
arba aerodrome, betgi nu
matoma, kad pai.laidos bus 
skaitlingiau lankomos lietu
vių apgyventame centre. Pa 
maldų eiga rūpinasi vietos 
gerbiamoji dvasiškija ir 

Į Fondas; Postas parūpins 
ginkluotas, vėliavų garbės 

■ sargybas ir kas bus jam pa- 
! vesta.
i b) Vakare civilės iškilmes 
vienoje salių. Dariaus - Gi
rėno Fondas yra prašomas* 
šių iškilmių eigą nustatyti. 
Postas parūpins tvarkda
rius, garbės sargybas ir gal 
vieną kalbėtoją.

Bendrai — programa su
sidės iš bažnytinių, karišką 
ir civilių, ir radio paskaitų, 
iškilmių. Be to, vieną dieną 
(gal liepos 17 d. vakare) 
bus lakūnų daiktų, laiškų, 
dokumentų, ženklų, orlapių, 
pašto ženklų, brošiūrų, laik
raščių iškarpų, etc. paroda. 
Jau turime: abiejų lakūnų 
gimimo metrikas, kariškus 
rekordus Amerikos armijo
je, kpt. Dariaus tarnybos la 
pą iš Lietuvos kariuomenės, 
orlapius, Girėno pusbačius, 
atvaizdų, laiškų ir tt.

Visi lietuviai prašomi lie
pos 17 d. papuošti namus 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis, arba perjuosti jas 
juodais kaspinais, arba pri
segant kaspinus, arba (A- 
merikos vėliavas) nuleidus 
iki pusiau stiebo. Automobi
lius prašoma papuošti ma
žomis vėliavėlėmis. Aišku, 
savigarba reikalaūja, kad 
vėliavos būtų tikrų spalvų, I gavusios organizacijos teik- 
švarios, neraukšlėtos. [sis pasiųsti atstovus i komi- 

Aero - Klubo numatoma J- sijų pasėdžius. Eilinis posė-,j 
sigyti mokomąjį lėktuvą ir dis Įvyks penktadieny, birž. 
mokinti lietuvius jaunuolius 29 d. 8 vai. vakare Posto 
skraidybos meno. Klubas i bute, 262-A Hūmboldt St 
veiks prie " Bennett Field.! Brooklyn, N. Y. 
Laikinai jis bus Dariaus - A. L. L. Dartui-Girėnui 
Girėno Posto Aero - Sekei- j Pagerbti Komisija.

Savo š. m. birž. 20 d. posė
dy. A. L. L. Posto Dariaus- 
Girėnui Pagerbti Komisija 
nustatė šią programą, kuri 
bus vėliau kiel: pakeista ir 
papildyta.

LTEPOS 15 d. — Iškil
mei prie angaro Nr. 7, Ben- 
nett Field aerodrome. Turi 
automobilius, bus kviečiami 
susirinkti nurodytoje vieto
je ir, su policijos palydovu, 
eilėje vykti aerodroinon. Vi
si kiti žmonės kviečiami at
vykti tiesioginiai i aerodro
mą. Kadangi tą dieną aero
drome vyks oro paroda, i 
kurią nustatytas Įžangos mo į F 
kestis, tai aerodromo admi
nistracija p’ašė iškilmes nu
kelti į vakarą, 5—G vai. po

75 Statė Street 
BOSTON

c

Pavasaris 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola

tiniai išplaukimai 

per COPENIIAGĄ.
Visi kambariai iš 

lauko, su maudy

nėmis.

Informacijų 
klauskite pas 
vietinį agentų 
arba
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2 ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Lygiai prieš penkiasde
šimtis metą mokslu akade
mijoj prof. Pasteuras 
skelbė savo skiepijimo 
diin.ą prieš iiasiurimą. 

skiepi jimas buvo prade 
ir paskelbto, j tas daryti žmonėms lik me- 

pa va r- Janis praėjus nuo išradimo 
dienos.

Pirmasis “stebuklingai” 
išgydvtas, kuriam Pasteu- 
ras padarė skiepijimą, buvo 
jaunas elzesietis Juozas Mei 
sferas.

1885 m. liepos 8 d. J. Mei- 
sterą sukandžiojo pasiutęs 
šuo. Gydytojas, kuris sutei
kė vaikui pirmąją pagalbą,: 
atsiminė, kad neseniai laik- i 
Paščiuose buvo skaitęs apie i 
“Pasteuro’ išradimą”, kuris 
es.-), sęy.lo gyvulius nuo pa įįį 
siutimo.

— Nieko nerizikuojame, 
pasakė provincijos gydyto
jas Meisterio tėvams, —vež
kite savo sūnų i Paryžių. 
Visaip gali būti...

Nuvežę ligonį pas Pasteu- 
rą, kuris įleido vaikui gyvu
liams vartojamus skiepus ir 
jis pasveiko. 4‘Stebuklinga
sis” išgydymas labai nuste
bino pasaulį ir visi į Paste- 
uro išradimą įtikėjo. '

ORGANIZUOJAMOS DAR 
BO STOVYKLOS

125 jaunuoliai, kurie instru
ktoriaus iš Varšuvos vado- 

ivaujami, tiesia Druskininkų 
plentą.

I Jau suorganizuota ir tre
čia darbo stovykla, kuri ne

.J>a trukus išžvgiuos i daibvietę. 
susideda iš 240 jaunuo- 

.. Iių, kilusių iš Vilniaus ir ar
timi] apskričių. Ta stovykla 
tik laukia savo komendanto 
atvykstant iš Varšuvos.

Numatyta suor •an’znoti 
į ir daugiau stovyklų. Orga 
nizavimu rūpinas; vadina 
moji jaunimo organizacija.

Dabar stengiamasi nusta- 
tvti jaunuolių bedarbių skai 
čių. .Dalis tų bedarbių bus 

'išsiųsta į darbo stovyklas, 
dalis bus priskirta prie a- 

’ matininkų amatų išmokti ir 
dalis bus nusiųsta į tam tik
rą ūkio centrą, kuris dabar 
vra organizuojamas, išmok-

iii uKinuiK.auii

i Jau suorganizuotose dar
bo stovyklose jaunuoliai gy
vena palaidinėse- Jie gauną 
apdarą ir pilną išlaikymą, 
be to, 50 grošų į dieną ir 5 
zlotus kas mėnesį Įsidėti į 
taupomąją kasą. Daugumas 
jaunuolių yra kilę iš netur
tingų sluoksnių ir nemoka 
jokio amato. Visi jie yra su
darę sutartis trejiems me
tams su darbo stovyklomis, 
žiemos metu jie bus moko
mi amatų.

s:

.Timmv Dykęs, senas base- 
bnllminkąs, neskirtas vedė
ju Chieagos White Sos ko
mandos vieton Levv Fonse- 
ca. • e

ĮSIGYK SAU NAMUS
Į metus laiko NAMAI' PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namą: di- 
delią, mažą, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng-1 
vą sąlygą. GALIMA PAPIRKTI 
Už MAŽA $500 pradini ĮMOKĖ- 
JIMA. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad-1 
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

(Elta) Vilniaus laikraš
čiai praneša, kad Vilniuje 
ir Vilniaus krašte jau suor
ganizuotos kelios darbo sto
vyklos. Pirmą stovyklą su
organizavo lenkų šaulių są
junga. Stovykloje dirba 175 
jaunuoliai. Jie darbuojasi 
daugiausiai Vilnias mieste.

Antra darbo stovykla bu
vo suorganizuota gegužės

LIETUVOJE ĮKURTA 
SMULKIU ŪKiy ŠAKŲ OR

GANIZACIJŲ SĄJUNGĄ

bai didėja einant pamerkiu 
žemyn Į Milioniškes. Perlo
jos miestelis ir parapijos 
kaimai pasižymi giliu lietu- 
višku susipratimu. Tokia y- 
ra ir lenku okupuotoji Per
lojos dalis.

Perlojoj yra dvi bažny
čios. Pamaldos laikomis nau 
jojoj mūrinėj, kurios aukš
tas bokštas Užmerkio paver
gtiesiems broliams yra lais
vės švyturiu. Senoji bažny
čia yra iš maumedžio ir, pa- 
saš padavimo, dar Vytauto 
statyta. Ją norėjo nupirkti 
Karo Muziejus, bet perlo- 
jiškiai perbrangiai užsipra
šė, tai muziejaus atsiusti ty
rinėtojai Įrodė, kad ji... ne 
Vytauto statyta — ir nepir
ko Alytuje buvo kilusi min
tis nupirkti ją Dzūkų mu 
ziejaus statybai ant Alytaus 
piliakalnio, tačiau" muzie
jaus iniciatoriai tam nepri
taria, Bet viena tikrai žino
ma, kad bažnyčia labai sena, 
o parapija įkurta Vytauto.

Senesniuose plėšimų atsi-Į 
tikimuose buvo pastebėta, 
kad žinantieji apie plėšikus 
nevisados pranešdavo atitin
kamoms valdžios įstaigoms 
ir dėl to susidarydavo sun
kumų plėšikus beieškant. 
Dabar užtai toki piliečiai 
bus baudžiami mažiausiai 
trejus metus kalėjimo. Taip 
pat numatytos sunkios baus
mės tiems asmenims, kurie 
slėps arba padės slėpti nusi
kaltimų dalyvius.

Be plėšiką bus smarkiau 
baudžiami ir tie. kurie sten
giasi nešvariu būdu įsigyti 
turtą arba tuo turtu verčia
si. Ateityje asmuo, kuris nu 
sikalt.o Įsigijęs, paėmęs lai
kyti paslėpti įkaitą, išleisti 
arba išleidęs svetimą turtą, 
žinodamas, kad tas turtas 
yra gautas plėšiant, yra bau 
džiamas kalėti sunkiąją dar 
bų kalėjimo ligi astuonių 
metų.

Paskutiniuoju laiku Lietu 
voje dažnokai pasitaikydavo 
ir svetimo turto išaikvoji- 
mai. Dėl to tas asmuo, kuris 
matydamas arba žinodamas 
valstybės, savivaldybės, kre
dito ištaigi], kooperatyvų ar 
kitų visuomeninių įstaigą 
tarnautoją gyvenant pla
čiau, negu jo gaunamoji al
ga, arba žinomai turimas 
turtas leidžia, nepraneš apie 
tai vyresnybei, viršininkui 
ar valdžios organams, galės 
būti baudžiamas paprastu 
kalėjimu. Be to, patys išaik- 
votojai bus baudžiami nuo 
šešių meti] ligi gyvos galvos 
sunkiųjų darbų kalėjimu.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

VIETOSE

Telephone Stagg 2—4109 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

4i s

NOTARY 
PUBLIC

Telefonas: 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios dno- 
damos mylimiems pašarvoti do
ra-ai. Nuliudimo valandoj krelp- 
kitčs pas mus. Patarnavimas yra 
nžtlkr- :* k o

ja, iki sutvirtės. Steigėjais 
skaitysis asmenys sumokėję 
po 25 dol. ar daugiau prieš 
1935 m. gegužės m. 8 d. (la
kūnų aerodroman atskridi- 
mo 2 metų sukaktis.) Rėmė
jais galės būti bet kas. No
rintieji mokintis aviacijos 
kviečiami registruotis pas 
p. K. Vilniškį, 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Orga
nizacijos komisiją sudaro: 
pirm. Įeit. Pr. Kaminskas, 
nariai: K. Jurgcla, V. Ku
ras, V. Kaminskas, A. Povi- 
lanskas, J. Šimonis, M. Sa- 
benka, K. Vilniškis. Jau pa
sižadėjo mokėti V. Kuras, 
A. Povilanskas, J. Šimonis, 
M. Sabenka.

Postas išsiuntinėjo kvieti
mus stambesnioms vietos or
ganizacijoms; kvietimų ne-

Ligi šio laiko Lietuvoje 
veikė apie 30 smulkių žemės 
ūkio šakų, organizacijų. Jos 
šalia kultūrinio darbo vi
suomenėje dirba ir grynai 
praktišką darbą, turi daryti 
prekybinio pobūdžio patar
navimus ir t. t. Vadovauti 
visų tų organizacijų ben- 
dresniam veikimui buvo jau 
čiama tam tikros įstaigos 
stoka. Prašalinant šį trūku
mą neseniai Lietuvoje Įstei
gta smulkių ūkio šakų or
ganizacijų sąjunga. Šį są
junga aiškins, kurių prekių 
ir kiek įsivežama iš užsie
nių, kurių galima čia pat pa 
sigaminti ir darys žygių, 
kad visko, ko galima pasiga
minti vietoje tikrai būtų pa
sigaminama. Be to, sąjunga 
rūpinsis sudaryti palankias 
sąlygas parduoti savo gami
niams. Tsb.

LIETUVOJE PLĖŠIKAI IR 
IŠAIKVOTOJAI BUS 

SMARKIAI BAUDŽIAMI
Paskutiniuoju laiku Lie

tuvoje labai padažnėjo va
gystės, užpuolimai, žmogžu
dystės, įsiveržimai ... Ne 
kartą Lietuvos visuomenė 
iškėlė gyvą reikalą imtis, 
kaip galima griežtesnių prie 
monių visiems tokiems gai
valams sudrausti. Lietuvos 
vyriausvbė pagaliau į tai at
kreipė dėmesio ir jau pa
ruošė baudžiamojo statuto 
pakeitimų bei papildymų 
projektą. Pagal šį projektą 
įvairaus lauko plėšikams, 
bei išnaudotojams paskirtos 
aštrios bausmės.

Už žmogaus nužudymą, 
plėšiant arba grobiant, nu
sikaltusius bus baudžiami 
sunkiųjų darbų kalėj’imu 
mažiausiai 10 meti], arba li
gi gyvos galvos, arba mir
ties bausme. Už plėšimą ar
ba grobimą nusikaltusieji

— Birželio 9 — 11 dieno
mis Kaune Įvyko lietuviu 
— Latvių vienybės dešimta
sis jubiliejinis kongresas. 
Ta proga, iš Latvijos į Kau 
ną buvo atvažiavę apie 100 
latvių visuomenės atstovi] 
ir Latvijos studentą choras, 
kuris Kauno valstybės teat
re turėjo koncertą. Taip pat 
ir iš Estijos buvo atvykusią 
Latvių - Estą draugijos ats
tovai. Kongreso metu Kau
ne buvo atidaryta Latvių 
paroda ir skaityta įvairiais 
klausimais eilė paskaitų.

Šis kongresas turi didelę 
reikšmę ta prasme, kad jis 
imsis visuomeniškos inicia
tyvos suartinti visas tris Pa 
balti jo tautas ta kryptimi, 
kaip Lietuvos vyriausybes 
savo garsiame memorandu
me buvo siūloma. Tsb.

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

Bulver.

Perlojos miestelis išsista
tęs ant abiejų Merkio upės į baudžiami sunkiųjų darbų 
krantų, kurio kairioji pusė kalt j imu nemažiau aštuonių 
yra lenkų okupuota Merkio i meti] arba ligi gyvos galvos 
krantai čia yra nuostabiai '.ir jeigu plėšimas ar grobi- 
gražūs. Pertojoj yra ir eže- Imas padarytas pakartotinai 
ras, kurio pliažas labai tin- arba asmuo plėšimais tik 
ka vasarojimui. Apylinkes ^verčiasi, tai nusikaltėlis ga- 
pušvnėliai yra labai jauni, j Ii būti baudžiamas sunkiųjų 
ir plaučių ligony s jais džiau darbi] kalėjimu ligi gyvos14 IUU»U I VI <41 UIJ MIIVJIUIU lig* gyvus’

Įgiasi. Vaizdų įvairumas la-j galvos arba mirties bausmėj
V ----- ...j* ’ -- < ‘‘ - f*.*?.,..

Mūsų tautos dainiaus Jo
no Maironio-Maėiulio ir ra
šytojo Tumo-Vaižganto pa
laikai ligi šiol buvo padėti 
Kauno bazilikos rūsiuose. 
Čia jie ilsėjosi tik laikinai. 
Dabartiniu laiku Mair.onio- 
Mačiulio karstas jau perkel
tas į specialę kriptą bazili
kos šventoriuje, o Tumas- 
Vaižgantas netrūkus bus pa 
laidotas Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje.

Poetas Maironis-Mačiulis, 
prieš mirdamas, buvo parei
škęs noro būti palaidotas ba 
zilikos šventoriuje. Pildant 
šį jo norą, šiemet šventoriu
je buvo pradėta statyti kry- 
ptą. Kriptos projektą pa
daro inžinierius Kudokas. 
Rūsy padarytas iš juodo 
marmuro sarkofagas i kurį 
padėtas karstas. Įeiti i rūsį 
galima koridoriumi. Sarko
fagas matomas pro langą — 
paties karsto nematyti. Rū
sys labai gerai izoliuotas, 
kad neprieitą prie karsto ir 
sarkofago drėgmė.

Rašytojas Tumas - Vaiž
gantas savo testamente buvo 
pareiškęs norą, kad jį pa
laidotų arba Svėdasuose, iš 
kuriu apylinkės jis yra ki
lęs, arba Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje, kurią jis taip 
mylėjo ir kuris labai rūpi
nosi. Vaižganto komitetas 
nutarė įvykdyti jo šitą norą 
ir pradėjo ruošti jam amži
no poilsio vietą Vytauto Di
džiojo bažnyčioje, šiuo me
tu bažnyčioje daroma krip
ta. Palaikai i šia vieta bus* 4. *.

perkelti dar birželio mėnesį.

AUTO KATASTROFOJ 9 
UŽMUŠTA IR 25 SUNKIAI 

SUŽEISTA
Catavba, N. C. — Birželio 

22 d. auto sunkvežimis va
žiavo pilnas negrų į Moores- 
ville. Prie kelio užsisukimo 
susiudrė su kitu sunkveži
miu ir devynis negrus vietoj 
užmušė, o 25 sunkiai sužei
dė.

TTasAin/jrZon — Birželio 
26 d., William Green, Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas pareiškė, kad 
nors gegužės mėnesyje dar 
buvo 10,267,000 bedarbių, 
bet bedarbių skaičius mažė
jąs. Jo žiniomis gegužės mė
nesyje 300,00(1 bedarbių gri- 
žę darban.

v*

22 Vyčių Seimas New Yorke
Lietuvos Vyčių 22-trąjį seimą apsiėmė surengti 12 

New Yorko kuopa, New Yorke. Seimas įvyks antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį, rugpiučio 7, 8 ir 9 dienomis, 
Aušros Vartų parapijos salėje, 568 Broome Stwet, New 
York City, N. Y. ; -

Kuopos pramogų komisija praneša, jog seimo laiku 
kuopa rengia išvažiavimą laivu, vakarienę ir didelius Šo
kius, Knights of Columbus viešbutyje. Galutina seimo 
tvarka bus paskelbta spaudoje vėliau^

I Liet. Vyčių Centras.


