
Visi, kuriems iš tikrųjų, rūpi religijos ir 
visuomenes gerovė, remia spaudą pagal sa
vo išgales. Spaudos kareiviai būtinai reika
lingi to rėmimo, be kurio jų spauda mažą 
arba jokio vaisiaus neduos. ____
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EINA ANTRADIENIAIS IR

KAINA 5 CENTAI

ŠV. TĖVAS PASKYRĖ ATSTOVĄ I EUCHARISTINĮ 
KONGRESĄ

VATIKANAS — šventasis Tėvas paskyrė Euge- 
nio Kardinolą Pacelli savo atstovu j Eucharistinį 
Kongresą, kuris įvyks spalių mėnesy, Buenos Aires 
mieste.

Popiežiaus atstovas, kardinolas Pacelli pirminin
kaus Kongresui.

6EN. KURILIUNAS IR DU KITI KARININKAI 
’ NUBAUSTI MIRTIES BAUSME

MIRTIES BAUSMĘ PAKEITĖ SUNKIŲJŲ 
DARBŲ KALĖJIMU

KAUNAS — Liepos 15 d. Lietuvos Karo Lauko 
teismas sprendė gen. Petro Kubiliuno, buvusio karo 
generalinio štabo viršininko, gen. štabo pulk. Juozo 
Narako ir gen. štabo pulk. Juozo Bačkaus bylą. Jie 
buvo kaltinami už “neįsakymą malšinti birželio 6 ir 7 
dd. aliarmo” prieš prez. Smetoną ir jo valdžią.

Karo teismas Petrą Kubiliuną, Juozą Naraką ir 
Juozą Bačkų nuteisė mirties bąusme sušaudant.

Visiems nubaustiems, “padavus malonės prašy
mą”, prez. Smetona mirties bausmę pakeitė Kubiliu- 
nui — sunkiųjų darbų kalėjimo iki gyvos galvos, Bac
hui — sunkiųjų darbų kalėjimo 15 metų ir Narakui— 
12 metų.

Vadinasi tik vieno p. Valdemaro karo lauko teis
mas neturėjo drąsos nuteisti mirties bausme. Viso 
jau nuteista 6 žymūs asmenys už “vadovavimą ir da
lyvavimą” “aliarme”, birželio 6 į 7 dd., š. m.

Prof. Augustinas Valdemaras nuteistas 12 metų 
kalėjimo; Vytautas - Kostas Druskis ir Stepas Ger- 
džiūnas nuteisti mirties bausme, bet prez. Smetona 
“susimylėjęs” ir mirties bausmę pakeitęs vienuolikai 
ir dešimčiai metų sunkiųjų darbų kalėjimu ir viršuje 
paminėti trys karininkai.

Kitus “aliarmo” vadus ir dalyvius karininkus 
nubaudė kariuomenės drausme. Toks jau patvarky
mas paėjo iš p. prez. Smetonos.

Austrijos Vadas Palaido
tas Iškilmingai

Naziai Apmalšinti

MONARKISTAI NORI 
PASODINTI ANT SOSTO 

KUNIGAIKŠTĮ OTTO

Vienna, ’— Liepos 28 d. 
iškilmingai palaidotas na- 
zių nužudytas Austrijos 
kancleris Engeibert Doll- 
fuss. Tą pačią dieną, val
džios kariuomenė apmalši
no nazių sukilimą visame 
krašte.

Keturių dienų mūšiuose 
žuvo apie 700 žmonių. Ca- 
rinthia ir Styria apylinkė
se naziai dar kiek laikosi, 
bet nėra abejonės, kad 
valdžia ims viršų.

Yra pavojus, kad socia
listai, kurie bandė sukilti 
vasario mėnesyje ir buvo 
numalšinti, gali, pasinau
dodami dabartine suirute, 
vėl bandyti paimti valdžią 
į savo rankas.

Manoma, kad šis nazių 
pasikėsinimas nuver s t i 
Austrijos valdžią buvo 
Hitlerio inspiruotas, nes 
austrų naziai yra Hitlerio 
šalininkai. Bet kada suki
limas nepavyko, tai vokie
čiai užsiginė, kad jie nieko 
apie sukilimą nežinoję ir 
nieko bendro su juo netu-. 
rėję.

Italijos diktatorius Mus-

solini Hitlerio pasiaiškini
mais nepatenkintas ir dėl 
įvykių Austrijoje, santy
kiai tarp Italijos ir Vokie
tijos pablogėjo. Kada Hit
leris lankėsi pas Mussoli- 
ni, tai buvo žinių, kad Mu- 
ssolini perspėjęs Hitlerį 
nesikišti į Austrijos reika
lus ir, kad Hitleris pasiža
dėjęs į Austrijos vidaus 
reikalus nesikišti. Dabar 
Mussolini įtaria Hitlerį, 
buk šis savo pasižadėjimą 
sulaužęs.

Neramumams prasidė
jus, Mussolini tuo jaus su
koncentravo Italijos ka
riuomenę Austrijos paru- 
bežyje. Yra kalbama, kad 
jis taip daręs turėdamas 
Anglijos * ir Prancūzijos 
pritarimą. Tas kariuome
nės sukoncentravimas bu
vo vokiečiams perspėji
mas, kad jie nebandytų 
kištis į Austrijos reikalus. 
Aišku, kad jei vokiečiai 
būtų pradėję siųsti pagal
bą Austrijos naziams, Mu
ssolini būtų tuojaus pa
siuntęs savo kariuomenę 
užimti Austriją. Vienu 
momentu atrodė taip, kad 
naujas karas Europoje ne
išvengiamas, bet vokie
čiai, pamatę pavojų, nusi
ramino.

Austrijos monarkistai

LDS. CENTRO VALDY
BOS POSĖDIS

įvyks liepos 31 d., š. m., 7 
vai. vakare, “Darbininko” 
redakcijos kambaryje, So. 
Boston, Massachusetts.

SAUSRA PADARĖ MIL
ŽINIŠKUS NUOSTOLIUS

Fourth VVorth, Texas — 
Iš priežasties sausros, ka
sdieną sušaudoma 1000 
galvijų. Jau daugiau kaip 
61,000 galvijų buvo sušau
dyta. Jei sausra ir toliau 
laikysis,, tai reikės išžudy
ti suvirš 400,000 galvijų. 
Visur trūksta vandens ir 
pašaro. Ganyklos visur iš
degė.

VALOSI NUO RADIKA
LŲ

VVashington — Ameri
kos Darbo Federacijos va
dai, tyliai bet nuosekliai 
pradėjo valyti organizaci
ją nuo radikalų. Visi uni
jų vadai buvo perspėti, 
kad vartojimas jėgos gin
čiuose su darbdaviais ken
kia organizuotiems darbi
ninkams. Organizacijai e- 
są svarbu turėti visuome
nės paramą ir vengti bet 
kokių neapgalvotų žygių.

NUTEISTAS SUŠAUDY
TI AŠMITAITIS

Klaipėda — Klaipėdos 
pašto valdininkės Šmitie
nės užmušėjas, kuris kėsi
nosi apiplėšti ir Klaipėdos 
pašto ženklų kasą.

Ašmutaitis birželio 25 d. 
Klaipėdos prisiekusių j ų 
teismo buvo nuteistas mir
ti. Nagrinėjant bylą, paai
škėjo, kad ir jo brolis bu
vo nusikaltimo bendras. 
Jis taip pat suimtas.

perša kunigaikštį Otto pa
skelbti karalium. Jie kal
ba, kad būtinai reikia ats
tatyti Austrijoje moriarki- 
ja ir, kad tik kunigaikštis, 
būdamas ant Hapsburgų 
sosto galės visas kovojan
čias partijas sutaikinti ir 
grąžinti valstybėje ramu
mą.

Kanclerio pereigas da
bar eina kunigaikštis von 
Starhembcrg, kuris buvo 
Dollfuss kabinete vice
kancleriu. Jis yra Heim- 
whero vadas ir didis nazių 
priešas. Austrijoje Heim- 
whero organizacija yra 
panaši į Italijos fašistus.

SUNKIAI SERGA VO
KIETIJOS PREZIDEN

TAS

Bayreuth, Vokietija — 
Iš Hitlerio centro prane
šama, kad prezidentas 
Paul von Hndenburg sun
kiai serga.

PILSUDSKIS PERTRAU
KĖ ATOSTOGAS,

i 
kad pasimatytų su aukštu

Prancūzijos karininku
. 'į »

Varšuva —Birželio 25 d. 
iš Pikeliškių į Varšuvą 
grįžo Pilsudskis. Pilsuds
kis priėmė prancūzų gen. 
Debeney pas Pilsudskį jį 
atlydėjo prancūzų karo at- 
tache Varšuvoje, gen. Dar- 
bonneu. Plsudskio ir gen. 
Debeney. pasimatyme da
lyvavo keli aukšti lenkų 
karininkai.

Gen. Debeney uždėjo 
vainiką ant lenkų nežino
mo kareivio kapo. Lenkų 
vyriausio štabo viršinin
kas gen. Debeney įteikė 
aukštą lenkų dekoraciją.

Vokiečių radio praneša, 
kad gen. Debepey yra at
vykęs į Varšuvą prancū
zų lenkų 1921 metų kari
nės santarvės “sumoder
ninti”. T

nelaimL-ant » 

GELEŽINKELIO

Shelton, Conn., —Liepos 
26 d., tavorinis traukinys 
suvažinėjo septynius ber
niukus ir vieną - mergaitę. 
Visi vaikai buvo tarp 12 ir 
16 metų amžiaus. Jie susi
rinkę ant geležinkelio lošė 
kortomis. Keletą sekundų 
prieš nelaimingą įvykį 
praėjo traukinys ant kitų 
relių ir manoma, kad pra
einančio traukinio ūžimas 
užmušė tavorinio trauki
nio bildėjimą ir vaikai ne
girdėjo atbėgančio trauki
nio iš priešingosios pusės.

MIRĖ KINO ARTISTE

Santa Barbara, Calif. — 
Liepos 28 d. garsi kino ar
tistė, Marie Dressler, su
laukusi 62 metų amžiaus, 
mirė.

Milvvaukee, Wis., 1. 27. 
—Dar dviejų didelių duon- 
kepyklų darbininkai su
streikavo. Miestui gręsia 
duonos trukumas ir ją 
teks gabentis iš kitų mies
tų.

DARBDAVIAI UŽSISPYRĖ PALAIKYTI 
NENORMALUMUS

Didžiosios Valstybės 
Ruošia Grasinimo 

Notą Hitleriui
KUNIGŲ VIENYBES | 

CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Bridgeport, Conn. —Lie
pos 23 d., pas kun. M. Pan
kų įvyko Kunigų Vienybės 
Centro Valdybos susirin
kimas. Dalyvavo kun. J. 
Simonaitis, einąs Pirmi
ninko pareigas, kun. K. 
Vasiui išvykus Lietuvon, 
kun. Pr. M. Juras, Sekre
torius, kun. M. Pankus, Iž
dininkas ir kun. dr. J. Na
vickas, komisijos narys.

Nutarta Kunigų Vieny
bės Seimą skelbti Maria
napolio Kolegijoj, Thomp- 
son, Conn., rudenį.

ATGABENO DAUGIAU 
MILICIJOS Į STREIKO 

LAIKĄ

Kohler, VVis. — Liepos 
28 d. pribuvo dar šešios 
milicijos kuopos, kad ap
saugoti mieštą nuo kruvi
nų riaušių. Įvykusiose 
riaušėse jau užmušta 2 
streikieriai ir 39 kiti su
žeisti.

Šis miestelis buvo žino
mas kaip pavyzdingas, nes 
ligšiol nebuvo jokių nesu
sipratimų tarp darbininkų 
ir darbdavių. Dabar strei
kuoja Kohler kompanijos 
darbininkai. Riaušės įvy
ko kada streikieriai aps
tojo dirbtuvę ir specialūs 
dirbtuvės sargai paleido į 
streikierius ugnį iš šautu
vų ir revolverių.

RIAUŠĖSE SUŽEISTA 50
DARBININKŲ

York, Pa. — Liepos 26 
d. įvyko riaušęs, kuriose 
50 darbininkų tapo sužeis
ta. Darbdaviai mėgino iš
vežti pagamintus cigarus 
iš dirbtuvės. Streikieriaį 
pastojo kelią ir neleido 
sunkvežimiams iš kiemo 
išvažiuoti. Susirėmimas į- 
vyko kada šerifas su savo 
pagelbininkais puolė strei
kierius sklaidyti, panaudo
damas dujas. Riaušėse da
lyvavo 1500 žmonių. Jų 
tarpe buvo daug moterų.

MINNEAPOLIS — Liepos 28 d., gubernatorius 
Olson paskelbė karo stovį mieste ir apylinkėje, kada i 
darbdaviai atsisakė priimti sąlygas, kurias išdirbo 
kun. Francis J. Haas ir E. H. Dunnigan, federalės val
džios tarpininkai. Šias sąlygas streikuojantieji sunk
vežimių šoferiai priėmė 1,866 balsais prieš 147 balsus. 
Darbdaviai atsisakė sąlygas priimti.

Dabar miestą valdys 4000 milicijantų. Kariai už
ėmė policijos ir šerifų vietas. Greit bus paskelbti ka
riuomenės teismai. Generolas Ellard A. Walsh, mili
cijos viršininkas bus tikras miesto ir apylinkės dik
tatorius. T.

6000 GANGSTERIŲ 
VALDŽIOS ŽINIOJE

VFashington, — Liepos 
28 d. paaiškėjo, kad fede
ralės valdžios teisingumo 
departamentas turi sąra
šą 6000 žinomų gangsterų 
ir kitų piktadarių, kuriiios 
valdžios agentai yra nusi
statę persekioti tol, kol jie 
bus patalpinti kalėjiman 
arba išsižadės savo piktos 
profesijos.'

ITALIJA REIKALAUJA PANAIKINTI NAZIŲ 
KARINĖ ORGANIZACIJĄ

UŽ REVOLIUCIJĄ AUSTRIJOJ KALTINAMAS 
BERLYNAS

.. BERLYNAS — Iš Čekoslovakijos gauta žinių, kad 
Anglija, Prancūzija ir Italija ruošia griežtą notą Vo
kietijai, kurioje aiškiai uždedama atsakomybė Hitle
rio valdžiai už revoliuciją Austrijoje?

Iš Munich gauta dar stipresnių gandų, kad Itali
ja yra griežtai nusiteikus reikalauti, kad Hitleris pa
naikintų nazių karinę organizaciją ir Schutz Staffel, 
juodmarškinių, parinktųjų sargybą.

Italija griežtai reikalausianti atsakymo į notą 
laike 48 valandų.

Mussolini, sakoma jau įsakęs savo ambasado
riams kitose valstybėse, kad jie praneštų interesuotų 
valstybių vyriausybėms apie jo nusiteikimą, prieš Hi
tlerio karinę organizaciją, nes jis esą įsitikinęs, kad 
nazių organizacija be paliovos grūmoja Austrijos ne
priklausomybei.

Hitlerio valdžia, tuo pačiu metu, deda visas pa
jėgas įtikinti pasaulį, žodžiais ir darbais, kad už Aus
trijos revoliuciją ji nekalta.

Bet nėra paslaptis, kad Austrija vilkina Franz 
von Papen, buvusio Vokietijos kanclerio, kaip Hitle- 
ria paskirto Austrijaj ambasadoriaus priėmimą. Toks 
Austrijos nusiteikimas labai erzina Hitlerį ir jo val
džią.

Franz von Papen ir kiti Hitlerio leitenantai su
važiavę pas Hitlerį į Bayreuthą, pietinėje Vokietijoje, 
tariasi kaip iš tos politinės balos išbristi. Pačioje Vo
kietijoje dar nėra taip ramu, kad būtų galima nu
kreipti visas jėgas į tarptautinius klausimus.

Austrijoje pranašaujamas naujas sukilimas. Vie- 
nnoje socialistai mobilizuoja savo išblaškytas jėgas. 
Monarkistai taip pat nesnaudžia ir yra gana rimtų 
kalbų, kad kunigaikštis Otto bus paskelbtas kara
lium. Monarkistai tikisi gauti ir Mussolini palankumą 
ir pritarimą.

STRATOSFEROS TYRINĖTOJA! NUSILEIDO IŠ 
60,000 PĖDŲ AUKŠTUMOS

HOLDREGE, Neb., — Liepos 28 d. — Trys drą
sūs kariuomenės lakūnai buvo priversti nusileisti iš 
60,000 pėdų aukštumos kada jų balionas sugedo. Jie 
buvo pakilę studijuoti stratosferą.

Balionas trūko. Gondola su dideliu smarkumu 
krito žemyn. Lakūnai išsigelbėjo iššokdami ore ir nu
sileisdami su parašiutais.

Gondola taip smarkiai krito, žemėn, kad visai su
siplojo ir manoma, kad veik visi moksliški instrumen
tai sugadinti ir abejojama ar bus galima pasinaudoti 
tyrinėjimo medžiaga, kuri buvo tuose instrumentuo
se užregistruota.

Lakūnai išbuvo ore 10 valandų ir 15 minučių. 
Veik visą laiką trumpu bangų radio aparato pagalba, 
jie kalbėjosi su savo viršininkais ir laikraščių atsto
vais. Jų kalbos buvo perduotos iš daugelio radio sto-

. LITVINOV KVIEČIUS LOZORAITI MASKVON
KAUNAS — Elta praneša, kad Lietuvos užsie

nių reikalų ministeris p. S. Lozoraitis yra p. M. Litvi- 
novo, SSSR, užsienių reikalų komisaro pakviestas š. 
m. rugpjūčio 1 d. lankytis Maskvoje.

MIRĖ KAPITONAS STULPINAS
KLAIPĖDA — Liepos 15 d., savo namuose mirė 

buvęs Klaipėdos uosto kapitonas Stulpinas, kuris jau 
ilgą laiką sirgo ir 1933 m., gruodžio 21 d. išėjo į per 
siją. A. a. Stulpinas gimęs 1871 m.
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LANKĖSI
šeštadienį, liepos 28 d., 

“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi žymus Providence 
lietuvis biznierius, “Darbi- i 
ninko” bendradarbis p. 
Edvardas čiočys. Jis pa
pasakojo apie providencie- 
čių lietuvių darbuotę. Visi 
džiaugiasi savo klebonu 
kun. J. Vaitekūnu, kuris 
labai energingai veda pa
rapijos reikalus, sako p.
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MIRĖ ŽYMUS 
POLITIKAS

Į

Čiočys.
P-nas čiočys užsisakė 

knygų iš “Darbininko” 
knygyno ir tikrino, kad 
jei tik Dievas duos sveika
tą kleb. kun. Vaitekūnui 
ir kitiems darbuotojams, 
įai “Darbininkas” lankys 
kiekvieno lietuvio namus.

Providence ir dabar la
bai gražiai. gvvuoja ir vei
kia LDS. 11 kuojJa ir ‘Dar
bininkas’ plačiai skaito
mas.

Sekmadienį, liepos 29 d., 
mirė Wilmot.R. Evans, žy- 

" > mus advokatas, finansis- 
‘ tas ir politikas. Jis jau de

vintą kartą buvo išrinktas 
Boston 5 Cents Saving 
bankos prezidentų. Nuo 
1924 metų buvo Jung. Va
lstybių komisi jonierium; 
per kelioliką metų buvo 
Suffolk Law School pro
fesorium.

VYČIAI LAIMĖJO
SVARBŲ ŽAIDIMĄ

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

Žmonės, kiltie dalyvavo 
tame piknike gėrėjosi są- 
jungiečių sumanumu ir i 
darbštumu.

Sekmadienį, rugpiūčio 5! 
d., blaivų pikniką rengia 
Blaivininkų 49 kuopa, 
Munchback’s parke, Ros
lindale, Mass.

Vieta žinoma. Blaivinin
kų parengimas bus labai 
įvairus ir naudingas daly
viams, nes rengėjai duos 
tris dovanas, turintiems į- 
žangos bilietus. Kaip jie 
tas tris dovanas padalins 
miniai žmonių, tai neaiš-i 
ku, bet greičiausiai, kad 
duos tik trims laimin- 
giausiems. Pusė pelno ski
ria Tėvų Marijonų neturi 
tingiems studentams.

DARĖ LIETUVIUI 
KARJERĄ

prie jo pribėgau:
— Dievo pasiuntinį pa

gelbėk...
Lietuvoje netoli šiandie- j Karininkas norėjo mana 

nustumti, bet Rasputinas 
sulaikė.

— Palauk... Ko tu nori?
Rasputino buvo didoka, 

tačiau reta barzda, akys 
juodos, žybėjo lyg žiežir
bos. Tačiau aš neišsigan
dau.

— Noriu pastoti į lauki
nę diviziją, užsitarnauti.

, -

I

I

Liepos 23 d., Boston Co- 
mmon, tūkstantinei miniai 
žiūrint. Vyčiai žaidė su 

! West End House tymu, 
į Minėtas tymas šiam žaidi- 
jmui buvo žymiai sustip
rintas naujais gerais žai- 
dikais. Metiku prieš Vy
čius pastatė lenką ir gana 
gerą. Vyčiai irgi pastatė 
savo genausį metiką — 
Laučką.

Kova buvo įtempta. O- 
ponentai antrame persi
mainyme užsivarė vieną a- 
pibėgimą, o vyčiai nieko, 

persimainy- 
”, Mickevi- 
“three base

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray
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VYČIAI PRIEŠ 
LAURENCĄ /

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos pusmetinis susirin
kimas įvyko liepos 25 d.,' 
1934.

Susirinkimas buvo gana
±!i“?£aS."arįi! 5.gaU’ fiT šeštame { 

me (žaidė 7) V. 
čius padarė 

o Mikas Marksas po 
i jo sekė su “home run”.

' Bet teisėjas (umpire) pa? 
reiškė Markso apibėgimą 
neskaitąs, būk jis nepalie- 

. i tęs trečio beiso. Vyčių ty
mo vedėjai Kabalinskas ir 
Batastini griežtai užprote
stavo tokį teisėjo nuos
prendį. Ypatingai Batasti
ni, kurs tuo laiku prie pat 
trečio beiso stovėjo kaipo 
patarėjas, griežtai ir karš
tai argumentavo teisėjui, 
kad Marksas palietė beisą, 
taip, kaip taisyklės reika-

TeL So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

sus gražiais įnešimais.
Pirmiausia sekė įvairių 

komisijų raportai iš pirmo 
pusmečio veikimo.

Svarbiausias tai buvo į 
sporto raportas, gurį išda- 1 
vė baseball ratelio mana- 
džeris M. Marksas.

Iš jo raporto paaiškėjo, 
kad sportininkai labai at- 
sižymėjį šio sezono žaidi
muose. Nors tebėra trečio
je vietoje, bet tikisi jsi- 
grumti i antrą (gal ir į pir 
mą ?) ir rungtis už čempio
natą Hub lygoje.

Taip gi susirūpinta L. 
Vyčių N. Anglijos Apskri
čio išvažiavimu. Kadangi jauja. Jam pagelbon stojo 
yra skiriama dovana tai publika nurodydama tei- 
kuopai, kuri daugiausiai !sėjo klaidingumą. Tuomet 
pasidarbuos piknike, tad teisėjas savo nuosprendį 
mūsų kuopa tikisi laimėti, Į atšaukė. Kilo triukšmas iš 
nes išrinkta veikti darbo i Ritos pusės, kuris tęsėsi 
komisija. r ' * J~ '

Išrinkta atstovai į Sei-1 apsimalšino.

t

W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)
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i Tel. Porter 3789

| JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvio Gydytoju
| Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
Įkamp. Ininan arti Centrai Sq, 

Cambridge, Maaa.

g 
I

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgši jsistovėjęs kranjas, 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. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Grad!,327žs::t^.
Fakmdo«: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir teMadlenlals 10—12 ry
ta, 3- 5, 7—8 vakare; sekma it U 
nlals 10—12 tiktai.

Sekančiam sekmadienį 
rugpiūčio 5 d., įvyks įdo
mus baseball žaidimas 
tarp L. Vyčių 17-tos Al
girdo kuopos ir Lavvrence 
Lietuvių parapijos tymo. 
Žaidimas įvyks Columbus 
Stadium, So. Bostone.

Laurenciečiai savo tymu 
labai didžiuojasi — skaito 
jį tvirčiausiu tymu rytuo
se, nes jis nuveikęs net 
Marianapolio Kolegijos ty
mą, bet Bostono Vyčiai 
neturi tokios aukštos nuo
monės apie jį. Jie tikisi 
taip pat lengvai apsidirbti 
su lawranciečiais,,kaip ap
sidirbo su worcesterie- 
čiais.

Taigi, įdomu bus pama
tyti šį susirėmimą.

Kitas labai svarbus žai
dimas įvyks ketvirtadie
nio vakare, rugp. 2 d. Co- 
iumbus Stadium. Šis žaidi
mas su Curtis Club tymu, 
bus už Hub Lygos čampio
natą. Jei šį žaidimą Vy
čiai laimės, tai tuomi lai
mės Hub Lygoje antros 
metų pusės čampionatą. 
Tai aišku, kad žaidimas 
bus įtemptas ir įdomus.

Sport. •

j 
ninės demarkacijos linijos 
gyvena įdomus senis Jo-! 
nas Barabanovas. Ankš- ] 

I čiau jo pavardė buvo Ba- j 
rašius, bet jis išvažiavęs 
Rusijon sumanė padaryti; 
karjerą ir persikrikštijo 
Ivan Barabanov.

Taigi, tas Barabanovas 
Didžiojo karo metu prisis- 

' taisė prie princo Aleksan
dro Petrovičiaus Olden- 
burskio, kuri buvo vyriau
sias karo sanatorijos vir-! 
šininkas. Neragavęs para- į 
ko, Barabanovas buvo vy-! 
mausiu feldčeriu, paskui į 
sandėlių užveizda ir pini- j 
gų turėjo, kaip geras ad
jutantas. Tačiau jis svajo
jo kitokios karjeros.

— Būdamas Petrapily— 
pasakojo Barabanovas — 
aš viską žinojau, ką daro 
Griška Rasputinas. Žino- j 
jau, kad jis dažnai eina 
pas ponią Chrestovą, vė
liau pas vidaus reikalų mi- 
niesterio žmoną ir kitas dOVana priedo)" 
aristokrates. Aš dažnai jį 
pasaugodavau, tačiau pri
eiti prie jo buvo labai sun
ku.

— Rasputiną labai sau
godavo ir neprileisdavo. 
Kartą man vis dėlto pavy
ko prie jo prieiti. Raspu
tinas pirmą valandą nak
ties su trimis civiliais ir

DIDELIS 
IŠVAŽIAVIMAS

Rengia
Blaivininkų 49-oji kuopa 
Rugp. — August 5, 1934. 
MUNCHBACK’S PARKE 

Roslindale, Mass.
Gros puikus orkestras. 

Bus gardžių užkandžių ir 
gėrimų. Visi atėję būsite 

I užganėdinti.
Dvi brangios dovanos 

bus duodamos turintiems 
įžangos tikietą. (Trečia

kryžų, o manęs neleidžia, 
sako reikia gimti Kauka
ze.

— Molodec. O kur tu gi
mei?

— Lietuvoje...
— Lietuva... Ak ji ten, 

kur nors prie Rygos —nu
sijuokė Rasputinas. — Ge
rai. Parašyk carui prašy
mą bus viskas tvarkoj...

Nusilenkiau ir skubiai 
pasišalinau. Poryt jau ma
ne išsiuntė pas didįjį ku
nigaikštį Mikalojų Alek
sandravičių, kuris tada 
buvo divizijos vadu.

— Na tai ką užsitarna
vai? — buvo paklaustas 
Barabanovas.

— Nagi nieko. Tuoj ki
lo revoliucija ir aš vargais 
negalais pabėgau namo. 
Ir dabar ) labai gailiuosi; 
kad persikrikštijau. Visi 
iš manęs juokiasi ir bara- 
bonu vadina. Geriausia — 
kokiu gimei, tokiu ir mirk 
— sako senis Barabano
vas. Tsb.

MAJORO VADOVAUJAMA
POLICIJA PUOLĖ DARBI

NINKUS

i kokį 15 minučių iki visi!
. Sekė žaidi- L. 

mą, kur įvyks rugpiūčio ;mo pabaiga. Oponentei J 
dienomis, New York’e. ]

Gautas laiškas nuo sei- kitą metiką, 
mo rengimo komisijos t. y.

KINO ATSTOVAS TARĖ 
SI SU PADORUMO LE 

GIONO ĮGALIOTINIU

ienkutjatšaukė ir pastatė f"?™* /ub69., žiūrėŠ 
kaip keletą mušeikų muse 

“ * ’ , _ pocijantą ir nei vienas ne-
- . < Bet jau negeriau sekėsi. haTlds Visi žiūre-

nuo vyčių 12-tos kuopos, Preškinis padarė “hit’\ ' "
su padėka uz sveikinimus |Grigas jo „ho.

me run”. Mūsų Laučka gi 
taip gabiai mėtė bolę pas
kutiniame persimainyme j 
kad oponentai tik orą rai-i 
žė su savo lazdomis; Vy-

su padėka už sveikinimus Į 
seimui programoje. Susi
rinkime dalyvavo svečių 
mok. P. Galinis ir Maria
napolio Kolegijos studen
tas J. Overka. Gerbiami
svečiai pasakė turiningas ciai |aįmėjo rezultatu 4 to 
kalbeles, ypatingai stud. | įr tuomi laimėjo teisę 
Overka. Jis pabrėžė reika- baigti uf čampionatą. 
lingumą mokytis lietuvių Sport.
kalbos ir linkėjo išsilaiky-___________

. ti visuomet lietuviais. „ SUMUŠĖ POLIClJANTĄ 
Dalyvavo ir mūsų klebo- _______

nas kun. P. Virmauskis. į Sekmadienį, liepos 29 d.. 
P-lė F. Grandelytė skai- Columbus parke, gauja iš-i

» ° jo kaip kokios parodos.
Vėliau policija areštavo 

tūlą George Balkowski, 
20, gyv. 28 Ward St. ir Jo- 
seph Karalchik, 19, gyv. 
23 Woodward St., abu iš 
So. Bostono.

BLAIVININKŲ IŠVA
ŽIAVIMAS

Pusė pelno skiriama Tė
vų Marijonų netu r t i n- 

: giems studentams.
į Kviečia visus atsilankyti,

RENGĖJAI
PASTABA: Jei tą dieną 

lytų, tai visas parengimas 
įvyks parapijos svetainė
je, 7-tos gatvės, So. Bos- 

vienu karininku išėjo iš! ton. Mass.

ATIDAROMI!
ŪKININKŲ TURGAI ATVIRAME ORE 

BUS ATDAROMA 
Ketvirtadieny, Rugpiūčio 2 d., Thomas Park, 

South Boston, Mass.
šie Turgai bus atdari nuo 6 vai. ryte iki 1:30 vai. po 

pietų Rugpiūčio 2 d. ir kiekviena Ketvirtadieni iki Kalėdų. 
BUS PARDUODAMA ' .

, šviežios Daržovės, Vaisiai, Gėles ir 
Paukščių Produktai

PIRK TIESIOG NUO ŪKININKŲ

Seattle, — Liepos 
policija išvaikė du tūkstan
čius streikierių, kurie pi Rie
tavo prieplaukose. Policija 
panaudoji ašarines dujas 
prieš streikienus ir po 15 
minučių aštrios kovos, strei- 
kieriai buvo priversti atsi
traukti.

Dvylika streikierių areš-- 
Luotą, bet nei vienas iš strei
kierių ar policijos nebuvo 
sunkiai sužeistas, nors visi 
nukentėjo nuo dujų. Miesto 
mayoras Charles L. Smitb 
pats vadovavo policija.

GRABORIAI

te paskaitą temoje: “Ko- tvirkėlių vaikezų užpuolė 
dėl lietuviai yra mažai ži- policijantą Thomas J. He-I 
nomi Amerikoje ir laiko- rlihy smarkiai sumušė,, 
mi bemoksliais?”. Ji nuro- Rada jis bandė areštuoti 
dė kokių priemonių mes nežinomą asmenį su jo 
turime griebtis, kad lietu- kompanijonu, kurie pao- 

I vių vardą išgarsinus ir mę David Sehrafšky tro- 
| kad lietuviai būtiį žinomi ką. Gange vaikezų puolė 
, ir gerbiami. . j policijantą ir atėmė iš jo

areštuotus asmenis ir j] 
baisiai sumušė it nugin-

a
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Prohibiciją panaikinus, 
pamiršta prieš prohibiciji- 
niai laikai. Draugijos ir 
organizacijos, su maža iš
imtimi, rengia piknikus 
su svaiginamais gėrimais. 
Rodos, kad taip ir reikia, 
kad be to negalima apsei- 
ti. Vietinė Moterų Sąjun
gos kuopa išbandė sureng
ti pikniką be svaiginamų] 
gėrimų. Na ir ką, ar ma
note, kad jos prakišo? Ne,l

Martin P. Quigley, ats
tovas kino išdirbėjų, buvo 
atvykęs iš Hollywood į 
Bostoną tartis su kun. Ru- 
ssell M. Suliivan, S. J.,l 
kuris atstovauja šios die
cezijos padorumo legioną.!

* rKun. Suliivan reikalau
ja, kad šioje apylinkėje 
būtų filmų išdirbėjų pas
kirtas cenzorius, kuris 
cenzūruotų filmas, kurios 
buvo paieistos į rinką. 
prieš liepos 15 d.

a_
P. Quigley nesutiks pri

imti padorumo legiono 
reikalavimų.

■

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

Res. 158 W. 7th St.
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

buvo entuziastingas 
as gražių mlriSių.

R.
klavo.

Apie du
rą

-

NUMAŽINTOS VAKARINĖS 
KAINOS I NANTASKET 

BEACH
Kiekvieną vakarą, išskyrus vaka
rus ir dienas Sekmadienių ir 

Šventadienių.
GEROS TIK NUO 6 VAL. VAK.

Nuo R0WES’S į abi pusi 
WHARF, kas ‘ OAf 

valandą. OvC.
NĄ.NTASKET BOSTON STEAM3OAT, CO.

{VAIRŪS SKELBIMAI
ISliHiinmiiimiiiiiiiiiiiiiiihiitiiiHiitHiiiniiiiiiHiiimiiiiiiifl

ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY
i

I

18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

i

= t

Kas Sugrąžina nusidėjėlį j 
nuo jo klaidos kelio, 'tas iš-; Lietuvos dukterų^draugijos 
gelbės jo sielą nuo mirties i P0 GLOBA motinos svc., 
ir apdengs daugybe 
mių. Sv. Jokūbas. ! Vice-pirmlninkė — Ota Siaurienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronė Ciunlenė, 
29Qould St, West Rcibnry, Mias, 

I Tel Parkwav 1864-VT
Fin. Rašt. — Marijona Markonintė, 

5 didelių kambariu tenementas' 
“DARBININKO” Name. Dėl ta- Iždininkė — Ona StaninllntS,

IŠ8IRENDAV0JA

formacijų kteipkltėg į “ Darbinin
ko ” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną: So. Boston

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvay

- 80. ĖO8TON, MASS.

AGENTAI
LAIVAKORČIŲ IR 

IN8URANCE, 

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadvray, 
Ant antrų lubų 

So. Boston, Mass.

A
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Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai. karte skelbiasi "Darbininką,” tik
ra'. -erti skaitytoju

V lai tarUnkitSe ‘Darbininką.’*



Antradienis, Liepos 31 cL; 1934.

Dėkingumas

DARBININKAS

Iš prigimties esame lin
kę reikšti dėkingumą. Dė
kingi esame Dievui, kad 
leido mums išvysti pasau
lį, dėkingi tėvams už jų 
rūpestingumą, dėk ingi 
žmonėms už patirtą pagal
bą, bet pasitaiko ir prie
šingai* dažnai tenka gir
dėti nusiskundimų dėl ne
dėkingumo.

Nedėkingumas yra nege
ro būdo žymė, ir labai daž
nai dėkingumo trūksta 
vaikams.

Vienoje šeimoje buvo 
dvylikos metų berniukas, 
vardu Kaziukas, ir už jį 
dvejais metais 
mergaitė.

Mergaitė buvo mandagi 
net su tarnais, o berniu
kas buvo nemandagus. Už 
sesers

— Žinai, bičiuli, tamsta 
neturi vaikų. Bet, jei turė
tum, tariuos, vienodai rū- 
pintumeis tiek jų sveikata, 
tiek elgesiu, ir viena ir an
tra labai svarbu jų atei
čiai. Vaikų elgesį iaikau 
visų svarbiausiu dalyku. 
Man liūdna, kad mano sū
nui trūksta nuoširdumo. 
Jis labai nejautrus; nie
kuo negalima jo sujaudin
ti ; kol buvo mažas, laikiau 
menkniekiu, o dabar jau 
labai tuo susirūpinau. Tai, 
ką vadiname dėkingumu, 
jam visai svetima. Jis, jei 
ką duodi jam, ne tik už

vyresnė tai nepabučiuoja, bet net 
nenusilenkia; paėmęs nie
ko nepasako ir visuomet 
jį reikia raginti padėkoti. 
Taip jis elgiasi su manim,

patarnavimus nie- su motina, su seseria, su
kuomet nedėkodavo. Jam 
rodės, kad patarnauti yra 
sesers pareiga, o kai sesuo 
primindavo ir sakydavo 
pamiršęs padėkoti. Taip 
pat būdavo ir su tėvais: 
kai jam duodavo naują 
drabužį, arba padarydavo 
kokį nors malonumą, jam 
patikdavo, bet apie pade-1 
kojimą niekuomet jam ne
ateidavo į galvą. Tėvai 
matė, kad jam trūksta gi
lesnio jausmo, bet nemo
kėjo to jausmo sužadinti. 
Įvairūs tėvų pasikalbėji
mai apie dėkingumą ne
darė jam įtakos. Tėvai tu
rėjo vieną pažįstamą gy
dytoją, bet pas jį eidavo 
tik tada, kai kas sirgdavo, 
nes gydytojas labai maža 
turėjo laiko.

tarnais ir su kitais žmonė
mis. Pats nežinau, kas da
ryti: nenorėčiau, kad toks 
užaugtų.

—Gerai, kad tik tokia 
blogybė, — tarė susimąs
tęs gydytojas. — Teisybė, 
tai bloga, bet pataisoma. 
Gaila, kad man ankčiau 
nepasakei.

— Ar turėtum vaistų? 
— paklausė tėvas.

Vieną vakarą tėvas nuė
jo pas gydytoją. Gydyto
ją rado namie ir gydyto
jas pamatęs pažįstamąjį 
tarė:

— Na, tur būt, kas nors,
jūsų šeimoje serga?

— Ne, pone gydytojau, 
— tarė pažįstamasis. — 
Visi esame sveiki, bet pa
mačiau tamstos languose 
šviesą ir atėjau. Noriu su 
tamsta pasikalbėti ne kaip 
su gydytoju, bet kai su ge
ru bičiuliu.

— Na, sėsk, pasikalbė
sime, — tarė gydytojas.

Sportininkas Jonas Dir
sė (Dixon), Lietuvių Die
noje, Marianapoly, pasižy
mėjo savo sportiškais ga
bumais lošiant baseball. 
Jis Norwoodo lietuvių pa
rapijos rately buvo meti
ku pernai ir šįmet ir užtat 
tas ratelis laimėjo. Jonas 
taip pat yra ir žymus 
kumštininkas.

Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO 
ŠYPSENOS

Bankininkas: “Aš nieko nega
liu tamstai duoti, aš turiu pakan
kamai neturtingą giminią — ma. 
no brolis kainavo man daug pini
gu”.

Elgeta: “Bet tamstos brolis sa- j 
k? man, kad jis niekuomet nieko 
iš tamstos nėra gavęs”.

Bankininkas: “Gerai, jeigu aš! 
nieko nedaviau savo broliui, ar Į 
tamsta manai, kad aš duosiu kq j 
nors tamstai!”. (“Die Muskete”, 
Vien). \

savo vyrą blogesniam... ”.
Žmona: “O, gydytojau, ar jis 

mirs!”.
Gydytojas: “Ne, bet turiu jam 

uždrausti alą”. (“P.iegende Bla- 
tter”, Munich).

Gydytojas: “Tamsta paruoši

Šeimininkas: “Ar tamsta žinai, 
ką aš darau su mokiniais, kurie 
meluoja!”.

Mokinys: “Taip, tamsta juos 
padarai prekybos važinėjančiais 
agentais”. (“Pages Gaies”, Y- 
verdon).

— Tariuos rasiąs. Ateik 
rytoj po pietų su savo sū
num, nes tuo metu turiu 
daugiau laiko, jei bus gra
žus oras, o jei lytų, ateik 
kitą dieną.

Tėvas, atsisveikinęs gy
dytoją, išėjo. Atėjo sutar
toji diena. Tėvas pasakė 
sūnui, kad norįs eiti su juo 
drauge pasivaikščioti. Sū
nus labai džiaugėsi ir tuo
jau apsirengė.

Praėjęs kelias gatves, 
tėvas įėjo į gydytojo prie
angį ir paskambino.

—Kur cinam, tėveli? — 
paklausė sūnus.

— Pas mūsų gydytoją. 
Jis čia gyvena, — atsakė 
tėvas.

—Tur būt, turi kokį rei
kalą? — paklausė sūnus.

— Pas gydytoją galim 
eiti ir neturėdami reikalų. 
Mes jį lankysim, kaip ge
rą pažįstamą, — tarė tė
vas.

Atidarė duris ir pamatė 
gydytoją. Pasisveikino.

—Prašau sėsti, — pa
prašė gydytojas. — Ma
tau, kad pas mane atėjote 
ne kaip ligonys, nes abu 
atrodote sveiki. Kaziukas' 
pas mane dar pirmą kar-i 
tą.

—Taip, pone gydyto
jau, — atsiliepė Kaziukas.

Kai gydytojas su tėvu 
atsisėdę ėmė kalbėtis, Ka
ziukas, pastebėjęs spinto
je žvėrių, Vabzdžių ir mi
neralų kolekcijas, pasipra
šė gydytoją leisti pasižiū
rėti.

Paskui visi trys išėjo iš 
kambario ir nuėjo į sodą. 
Čia jie pamate nepaprastą Į 
dalyką. Kai gydytojas įė
jo į sodą, tuojau atskrido 
žvirblis, kuris be baimės 
atsitūpė ant gydytojo gal
vos ir pradėjo pešioti 
plaukus. Kaziukas džiau
gėsi ir stebėjosi, kad žvir
blis, kuris jam atrodė toks 
laukinis, yra toks jaukus,

— Nemanykit, kad žvir
blį mokiau, — tarė gydy
tojas. — Galiu žvirblį pa
imti tiek kartų, kiek no
riu. Kai valgau pietus, jis 
man tupi ant peties arba 
vaikščioja ant galvos ir 
daro tai, kas jam patinka. 
Tai mano auklėtinis. Vie
ną kartą, kai smarkiai li
jo ir buvo pakilęs -didelis 
vėjas, jis iškrito iš medžio 
ant žolės ir buvo beveik 
negyvas. Aš jį pasiėmęs 
maitinau, o žvirblio atmin
tyje. matyt, išliko ligi šio) 
toji baisi valanda. Nuo to 
laiko praslinko dveji me
tai, o jis man vis reiškia 
savo dėkingumą. Visą žie
mą tupėjo kambary ant 
gėlių, o atėjus pavasariu) 
išskrido į sodą, bet pabu
vęs kiek sode, vėl atskren
da į kambarį. Kambaryje 
susikrovė lizdelį ir perėjo. 
Mačiau,’ kaip žvirblis rūpi
nosi savo jaunikliais. Tas 
žvirblis mane labai džiugi 
na.

Gydytojo pasakoji m o 
Kaziukas klausėsi atsidė
jęs ir, kai gydytojas jam 
padavė žvirblį į rankas, 
jis pabučiavo jį ir žiūrėjo, 
kaip jis iš kambaHo iš
skrido ir nutūpė į medį.

— Matau, Kaziuk, kad 
tau mano žvirblis patinka. 
Dar tau parodysiu ir dau-

giau ko, bet turim eiti ki- pradėjo trupinti į vandenį, 
tur.

Visi nuėjo į gėlyną, kur 
augo įvairių gėlių.

— Paliesk pirštu šio au
galėlio lapą, — tarė gydy
tojas. — Jis labai jautrus. 
Paliestas lapelis susiglau
dė, palietė antrą ir tas su
siglaudė.

—Rodos, kad augalėlis 
jaučia mano palietimą — 
atsiliepė Kaziukas.

—Šis augalas vadinasi 
mimoza. Jis patraukia mū
sų dėmėsi tuo, kad jo la
peliai sukinėjasi į saulę,! 
lyg stengdamiesi išreikšti 
saulei dėkingumą už šilu
ma ir šviesą.

Kaziukas ir dabar susi
mastė. Ivg reikšdamas gė
lei pagarbos, ir daugiau 
jos nelietė.

—O dabar eisim į kitą 
pusę — tarė gydytojas.

Ir visi nuėjo prie tvenki
nio. Tvenkinys buvo dide
lis: apkastas pylimu ir ne
toliese augo du dideli gluo
sniai, kuyių šešėlis buvo 
matyt vandenyje. Pirmu
tinis prie tvenkinio priėjo 
Kaziukas ir pamatė dide
lę žuvį, kuri greit pasislė
pė. Kai prie tvenkinio pri
ėjo Kaziuko tėvas su gy- ■ 
dytoju, toji pat žuvis vėl 
išplaukė, bet ir dabar pasi
slėpė. Gydytojas prie tven
kinio priėjo vienas ir ištie
sė ranką, žuvis išplaukė 
ir nebesislėpė. Ji iškišo 
galvą iš vandens ir kraipė 
uodegą, lyg reikšdama 
džiaugsmą.

— Kodėl dabar žuvis ne
sislepia? — paklausė Ka
ziukas.

— Taip. Kaziuk, žuvis 
jaučia. Aš tau papasako
siu, kaip tat atsitiko — 
nasakė gydytojas..

Prieš metus buvau kai
me pas vieną savo mokslo 
draugą. Jis man, kaip aš 
dabar jums, parodė savo 
ūkį. Apžiūrėjęs ūki nuėjo- 
me i sodą, o paskui prie prilaukdavo
tvenkinio, kuriame buvo prie krašto ir vigas judė. 
daug zuvu. davo lyg norėdamas paro-

Mano draugas, ant kran- dyti savo pasitenkinimą, 
to stovėdamas, išėmė iš ki- kad mane mato, o aš mė- 
šenės gabalą duonos ir tvdavau jam duonos tru-
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KVIETIMAS J VYTAUTO! 
DIDŽIOJO MUZIEJAUS į 

TALKĄ
Aš paėmiau ir draugo 
duonos trupinių ir taip pat 
mėčiau į vandenį. Buvo 
giedri diena ir švarus van-|~ Amerikiečiai stebina pa- 
duo. Jame buvo matyti į- 
vairaus- didumo žuvų. Pir
mutinis puolė prie duonos 
lydys, bet iš netyčių pasi
painiojo vikri maža žuve
lė, pagriebė duonos trupi
nėlį ir su savo grobiu pa
bėgo.

Žuvelę puolė lydys, 
jis netrukus išplaukė 
gyvas ir kruvinas.

—- Ar matai, kas atsiti
ko? — Lydys sužeistas!— 
tariau draugui.

— Gali būti, nes tvenki
nio dugne yra aštrių ak
menų. — Gaila jo, mudu 
nekalti, — kalbėjo drau
gas.

Sužeistas lydys nekrutė
jo. Norėjau pažiūrėti, kas 
jam atsitiko.

— Eik namo ir atnešk 
man gabalėlį audeklo ir 
siūlų!

Draugas nuėjo, o aš tuo 
tarpu, įbridęs į vandenį, 
išsiėmiau iš vandens vos 
gyvą lydį. Pamačiau, kad 
lydys persikirto galvą; iš 
didelės žaizdos tekėjo 
kraujas, o pačioje žaizdo
je kyšojo akmuo.

Akmenį išėmiau ir su
plėšęs audeklą aprišau žai
zdą, o paskui paleidau ly
dį Į vandenį. Po valandė
lės lydys pradėjo krutėti, 
ir mtidu nuėjom namo. Ry
to metą nuėjau prie tven
kinio pažiūrėti savo paci- 
jento. Lydys priplaukė 
nrie krašto. Aš jį paėmiau 
ir pataisiau nusmukusį 
raištį.

Lydžiu rūpinausi ketu
rias dienas, nes tas rūpes
tis teikė man didelio ma
lonumo. Penktą dieną nu-, 
rišau raištį. Lydys buvo 
vikrus ir, matyt, sveikas. 
Kasdien ateidavau tą pa
čią valandą prie tvenkinio 
ir būdavau gan ilgai. Man

Saulė

bet
vos

A rėjas Vitkauskas

Kai motinos švelnios aš neturėjau, 
kai nuo artimųjų žmonių man kentėjau, 
kai nusivylęs visu kuo buvau: 
tave palinksmintoja težinau!
Tu, šviesioji, gaivinanti temokėjai 
ir po nakties vėl viltį man žadėjai, 
tik tu pirmoji į širdį atėjai, 
nors ten griuvėsius teradai... 
šviesk man, prašau, meili saulute, 
būk žmona man gera, motute, 
kai tik man liūdna bus—tu šviesk, 
man ranką guodžiančių ištiesk!.. 
Kažin žmonių artimų aš ar rasiu, 
kažin kentėti ar ramiai paprasiu: 
cik šiandien gyvenu, rytojaus neturiu... 
Tave aš tematau, saulute, ir jaučiu... 
Štai, niekas neateis manęs dabar paklausti, 
kodėl širdis — lyg ją kas nors apkaustė, 
o tu, saulute miela, pro langą atėjai, 
kai pasiilgau aš tavęs, žinai. .. _ 
Ar žmogų rasiu aš, kuris kaip tu nušvies 
man kelią iš tamsų, man kelią iš nakties— 
aš to nebežinau, aš to nebejaučiu: 
tave, saulute miela, tave tik teturiu!. .- 
O, jeigu taip tikrai, kaip tavo spindulys, 
bičiulis nuoširdus mane dar pamatys: ,
saulute, mes abu ilgėsime? tavęs, 
kai būsi tu — mūs širdys laimę švęs!
Vilčia tava, saulutei nušvitus:

1930,IX.22 d.

saulį savo dangorėžiais, gi 
lietuviai trokšta pasirody- 
dyti su didingu ir visai 
Lietuvai reikalingu pasta
tu: Vytauto Muziejumi 
Kaune. Grįžę iš Kauno A- 
merikon keliauninkai pa
sakoja, kad Muziejaus di
dingi rūmai daro garbės 
Kaunui ir visai Lietuvai. 
Muziejus statomas ir veik 
jau pastatytas visuomenės 
aukomis. Sienos, stogas 
jau pernai metais buvo 
baigti. Šiemet įrengta ke
letą salių ir kambarių, į 
kuriuos perkelta Lietuvos 
istorinių brangenybių da
lis. Švedų liaudies dirbinių 
paroda irgi jau naujame 
muziejuje šią vasarą įvy
ko.

Iki šių metų galo norima 
užbaigti muziejaus įrengi
mą visiškai. Tam tikslui 
betgi reikia 600,000 litų. 
Lietuvos vyriausybė pas
kyrė iš savo pusės 300,000 
litų, gi antrąją pusę visuo
menė yra prašoma suneš
ti.

Paskutinį kartą ir Ame
rikos lietuviai yra kvie
čiami prisidėti. Kiekvieno 
aukuotojo vardas arba 
pasidarbavimas draugijos 
ar klubo vardas yra užra
šomas muziejaus garbės 
rėmėjų knygosna; be to, 
Lietuvos Gen. Konsulatas 
New York’e kiekvienam 
aukautojui siuntinėja ne
mokamai gražius Vytauto 
paveikslus.

Vytauto Didžiojo Ko
mitetui, Kaunas, Lith- 

uania.
Tebūna amžiams Vytau

to paminklas (muziejus) 
visur gyvenančių lietuvių 
vienybės paminklas!

pinių, ir net liesdavau jį 
ranka.

Prieš išvažiuodamas dar 
kartą nuėjau prie tvenki
nio, o paskui atėjo ir drau
gas.

— Aš tau atiduosiu šį 
lydį, nes, matau, esi labai 
juo susidomėjęs. Turi so
de tvenkinį, ten jį galėsi 
auginti. Aš duosiu indą,

LIETUVIU DIENA RUGP. 
15 D. LAKEWOOD, PA.
Kasmet visos lietuvių pa

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

Visi kas gyvas važiuokite 
į Lakewood 155 d. rugp.

Spaudos Kom. narys

kuriame galėsi vežti.
/ Draugas nuėjo atnešti 

indo, o aš išsiėmiau iš van
dens lydį.

Namo grįžau traukiniu 
ir po dviejų valandų ke
lionės buvau namie. Pir
mutinis mano rūpestis bu
vo išleisti iš indo savo ke
lionės draugą. Taigi nuo 
to laiko lydys, kurį čia 
matote, gyvena mano tve
nkinyje ir visuomet jį ma
tau patenkintą. Jo pripra
timas ir glamonėjimasis 
rodo jį atmenant, ką jam 
esu padaręs gerą, ir už vi
sa tai jis man dėkingas.

— Labai stebiuosi, po
ne gydytojau, kad žuvis 
taip daro, — atsiliepė nus
tebęs Kaziukas.

— Juo maloniau, vaike
li, jei žuviai netrūksta to, 
ko kartais žmonėms labai! 
trūksta, — pasakė gydy-l 
to jas.

(Iš Mokytojos Pasako
jimai).

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

Popiežius Leonas XIII.
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------

Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras.

* • 
Vasara 

Lietuvoje

Informaciją 
klauskite pas 
vietini agentą 
arba

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

nėmis.
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VYSKUPO P BUČIO 25 
METŲ JUBILIEJUS

Eucharistiniu 
kuriame jis 

Be abejonės.

Garbingai minimas ne 
tik mūsų, bet ir tarptauti
nėj spaudoj, pihias nuopel
nų mūsų tautai ir Katali
kų Bažnyčiai, aukštai ger
biamas Vyskupas Petras 
Būčys susilaukė dar vieno 
jubilėjaus: šią vasarą su
kanka 25 metai nuo to lai
ko,-kai jis priėmė vienuo
lio - Marijono įžadus. Tas 
garbingas Jo Ekscelenci
jos jubilėjus kaip tik su
puola su 
Kongresu, 
dalyvavo.
malonu buvo mūsų numy
lėtam Vyskupėliui matyti 
tokią milžinišką tikinčiųjų 
minią, pareiškiančią savo 
meilę ir ištikimybę Eucha
ristijai, ir būti liudininku 
to fakto, kad Katalikų 

į Bažnyčia gyvai veikia mū
sų tautoje, nežiūrint iš vi
sur statomų tam kliūčių. 
Ir pats garbingas moks
linčius — Vyskupas džiū
gauja savo širdyje, kad ir 

; jis pats labai įžymiai pri- 
. sidėjo prie tikybos atgiji- 
' mo Lietuvoje, sustiprinda

mas dvasinę armiją Mari
jonų vienuoliją, kurią jis 

: drauge su a. a. Arcivysku- 
~ pu Matulevičium atgaivi- 
, no. Nes Vyskupas Petras

Būčys nebuvo vien tik ei- 
. linis vienuolis. Jis buvo 
- vienas iš kūrėjų - atgai- 
; vintojų.

Mirus paskutiniam Bal- 
j tųjų Marijonų Generolui 
' Senkui, visi manė, kad su 
i juo užsibaigė Marijonų 
I vienuolija, nes rusų val

džia neleido auklėti jaunu 
a klierikų ir tik laukė, kol 

senieji vienuoliai išmirs. 
Bet čia atsirado du jauni 
kunigai profesoriai, išėję• v

aukščiausius mokslus na
mie ir užsieniuose ir pasi
žymėję ne tik mokslingu
mu, bet ir persiėmę aukš
čiausiais gyvenimo idea
lais, paremtais giliu tikėji
mu ir nesutepta dora. Tie 
du kunigai tai buvo J. Ma
tulevičius ir P. Būčys. A- 
bū sėdėjo ant vieno suolo 
Fryburgo universitete. A- 
bu pasižymėjo tokiais pro
tiniais gabumais, kad jie 
buvo universiteto pažiba 
ir pavyzdžiu ne tik lietu
viams, bet ir visų kultū- 

; ringų tautų studentams, 
i “Matulevičius ir Būčys nu
švietė Fryburgo universi
tetą”, — taip sakydavo 
tie, kuriems teko drauge 
su jais mokytis. Didelė 
karjera buvo atsidariusi 

į tiems šviesuomenės va- 
: dams, bet juodu pasiskyrė 
geresnę dalį — paliko vie
nuoliais — Marijonais ir 
tuomi padarė milžinišką 
pasitarnavimą mūsų tau
tai ir Katalikų Bažnyčiai. 
Be abejonės, Vyskupas 
Būčys savo atmintyje lai
mina tas pasiryžimo die
nas.

Gerų 
miršta 
žmonės,
juos malonėmis ir atpildo-, 
mis (atlyginimais), o žmo
nės — darbais. Vyskupas 
Bučys, kaipo tikras vie
nuolis, kantriai neša abu
du jungu: tarnauja Dievui 
ir dirba žmonėms. Tas si
dabrinis vienuolio jubilė- 
jus tai tik trumpai atoslū
gis — džiaugsmingas pa
žvelgimas į garbingą pra
eitį. Ateit}' Vyskupas Bū- 
čys mato tik darbo ir dau
giau darbo...

darbininkų nepa- 
nei Dievas, nei 
Dievas apkrauna

i

I

K.
%

Bravo! Nuginkluokit Raudo
nąją Armiją

Komunistų organas ‘Lai
svė’ daro štai kokį prane
šimą:

: “Lietuvių Darbi ninku 
Susivienijimo seimas priė- 

' mė labai svarbią rezoliu- 
į ciją. Jis nutarė pasiūlyti 

Lietuvių Susivienijimui A- 
merikoje, Rymo Katalikų 

: Susivienijimui' ir Aukš- 
■ čiausiai Prieglaudai Lietu- 
I viu Amerikoje bendromis 
‘ spėk mis sušaukti šį ru
denį bei žiemą visuotiną 
Amerikos Lietuvių kon
gresą prieš karą ir fašiz
mą. LDS. vaLyba • bo:ši
lkai čia pasisavino mitelį 
A)S. inicijalus. Red.) įga-

Kiek A. L. R. K. Federa
cija yra pasidarbavusi ka
talikybei ir lietuvybei, tai 
jau nėra reikalo čia aiš
kinti. Ji ir dabar darbuo
jasi nemažiau, rasit ir 
daug daugiau. Tačiau, ste
bėtinai : neatsižvelgi ant 
josios, galima sakyti, mil
žiniškų pastangų, ir kata
likybė ir lietuvybė netik
tai nedaugėja, bet net ir 
mažėja, ypač profesiji- 
niuose sluogsniuose. Mes 
regime aiškiai, jog profe
sijonalų (gydytojų, juris
tų, dantistų, vaistininkų 
etc.) ir vertelgų (biznie
rių) dauguma yra tai ar
ba atšalusieji katalikai ir 
lietuviai, arba net ir visai 
prisiglaudę prie aršiųjų 
katalikybės ir lietuvybės 
priešų, žodžiu sakant, prie 
Įvairių laisvamanių.

Ir kas stebėtina, tai tas, 
jog šitokių atsiskyrėlių

--- --------- 4.

LIETUVOS VALDŽIA IK 
PLETKIMNKŲ NUSI- ' 

GANDO

save1 ri taip vadinamos civilės 
' drąsos. Už akių, tai mūsiš- 
' kis moka pašnekėti; ta
čiau, kada reikia rimtai 
susidurti viešai, tai tuoj 

j nutyla, lyg tartum kas ne
gera būtų pasidarę.

Bi jo maž i a u s i 0 pa
šiepimo; trokšta garbės. 
Todėl, jei ką ir veikia, tai 
jau būtinai reikalauja vie
šo pagyrimo ir net medžia
ginio atlyginimo (kad ir 
pavyzdžiui spaudos vajuo
se).

Į visus profesijonalus, 
ar vertelgas žiūri su pavy
du. Neperka pas savuosius

žydas, atvykęs iš 
gimtinės vietos į tolimiau-; 
sius pasaulio kraštus, po 
kelių metų pratunka, iš 
apdriskusio žydelio virsta 
pratukusiu finansistu. Pa
prasčiausias gydytojas po 
keletos praktikos metų, 
pralobsta...

Panašios eisenos laikosi 
ir socialistai (laisvama
niai). Jųjų nė vienas nepa
laiko katalikų, kadangi 
tai prieštarautų jų nusis
tatymams (principams). 
Per rinkinius jųjų nė vie
nas nebalsuos už ištikimą
jį kataliką, mė vienas ne
palaikys profesijonalo, ar, lietuvius katalikus vertel- 
vertelgos kataliko, 
vienas neišsirašys 
talikiško laikraščio, 
vienas nepirks krautuvėje, nalus dėl tos pačios prie 
kurios savininkas bus tik- žasties,

, ras katalikas. Savo nusis- 
i ij tatymus (principus) siūlo 
j ir gina stačiai akiplėšriš- 
kai!

Profesionalams, vertel
goms ir gabiesiems papra
stiesiems darbininką m s 

; patraukti į save, jie nieko 
nesigaili. Jie jį stačiai vy- 
lioja, žadėdami palaikymą 
ir užtikrinimą jųjų būklės. 
Taigi,, suprantama, jau- 

i nas profesijonalas, ar ver
telga, matydamas sau tiek 
naudos medžiaginės ir tiek 
rodomo j o draugiškumo, 

į linksta prie laisvamanių 
j iš pradžių tik pelno dėliai, 
o pamažu ir visai su jais 
susilieja, ypač, iš prityri
mo žinodamas, jog lietu
viai katalikai tinkamai 
jojo nepalaikys. “Pasaulio 

i sūnūs gudresni už šviesos 
sūnus!” 

j “Šituose šviesos sūnuo- 
! se”, stačiau kalbant, Ame
rikos lietuviuose, katali
kuose mes labai mažai te-. R. K. Federacijos veiki- 
matome gudrumo savie- mas neatneš tos naudos, 
siems, t. y. katalikybės ir, kurios ji siekia, 
lietuvybės reikalams aprū-1 
pinti.

Taip vadinamų katalikų d’e Seimui pagalvoti ir pa- 
lietuvių Amerikoje yra sitarti, ir pagaliau nusta- 
dauguma. Daug mažesnė tyti būdą, šitam mūsų ka- 
dalis tenka laisvama- talikų ištižimui prašalinti, 
niams. Tačiau matome, 
jog šita “mažuma”, suly- niu įsisąmoninti (suprasti, 

j ginant (proporcijonaliai) įsitikinti), geriausis, mano 
turi savy daug daugiau in-' manymu, būdas būtų tai 
teligentų ir šviesesniųjų, paskaitos (kuo dažniau- 
kaip kad “didžiuma”, (Čia šiai ir kuo plačiausiai), 
aš neimu sąskaiton kuni- daromos ne kunigų (ka- 
gų), daugiau spausdina ir' dangi su jųjų paskaitomis 
išpardavinėja laikraščių ir mūsiškiai yra jau perdaug 
knygų. I apsipratę iki nuobodžiui),

Lietuviai katalikai netu- bet pasauliečių. Kadangi

Paskutiniuoju laiku 
Kaune ir provincijoje yra 
labai daug žmonių, kurie 
visuomenėje skleidžia į- 
vairių gandų, tikrų ir ne
tikrų. Toki žmonės labai 
erzina valdančiosios parti
jos žmones ir valdovus.

Tsb. praneša, kad “tam 
tikros įstaigos pletkais su
sidomėjo ir jau parengė 
atitinkamą įstatymo pro
jektą, kuriuo asmenys, 
skleidžiantieji įvairius ple- 
tkus, bus baudžiami”.

dauguma visgi tai nėra 
kokie ten išdykėliai, iš
tvirkėliai!

Kame gi glūdi priežas
tis? Man regis, jog į šitą 
klausimą labai gerai atsa
kęs jau Jėzus Kristus sa
vo prilyginime apie netei
sųjį užvaizdą, sakydamas* 
“... šio pasaulio sūnūs gu
dresni sayo giminėje už 
šviesos sūnus.” (Šv. Lūkc 
XVI).

Pasaulio sūnumis Jėzus 
pavadino čia visus besirū
pinančius tiktai žemiškai
siais reikalais, gi šviesos 
sūnumis tikinčiuosius. Ši
tų žodžių tikrumą priparo- 
dė mums ir istorija, ir gy
venimo prityrimas. Imki
me pavyzdžiui žydus ir vi
sus taip vadinamus laisva
manius.

Žydų tauta išblaškyta 
po visą pasaulį. Ji visų ne
kenčiama, visų niekinama. 
Ir visgi ji ne tiktai nepra
nyko, bet, galima tvirtin
ti, laiko savo rankose su
gniaužus visą pasaulio po
litiką ir finansus. Kodėl? 
Gi todėl, kad žydas yra vi
sur žydas — ar tai Ameri
koj, ar Europoj, ar Afri
koj. ar Azijoj, ar Australi
joj. Jie visi laikosi krūvos, 
visur vartoja savąją kal
bą, laikosi savo papročių, 
savo tikėjimo, finansuoja 
savuosius vertelgas (biz
nierius), ima globon sa
vuosius pavargėlius, stato 
savo mokyklas, palaiko 
vien tik savuosius profesi- 
jonalus, vien tik savo pra
monę, vien tik savąją pre
kybą. vier. tik savo ban- 
kierius ir t. t.

Su svetimtaučiais jie ta
da tiktai susideda, kai 
mato iš šio einančią sau 
naudą. Todėl jie stengiasi 
įsibrauti į svetimuosius, 
išviršiniai dėdamies bičiu
liais. gi įsibrovę ir įsigalė
ję, jie parodo savo nagus, 
iš kurių jau sunku beišsi- 
veržti... Tai jųjų Talmudo 
etikos dėsniai...

Tarpusavy jie kartais ir 
susipeša; tačiau, ten, kur 
reikalas paliečia jųjų tikė
jimą ir tautybę, jie stoja

• v
ne gas. kadangi šie yra lietu

ką- ’ viai. Nesikreipia į lietu- 
nė vius katalikus profesijo-

tą apsireiškimą. Ji turi į- 
sitraukti į kovą prieš karą 
ir fašizmą. Toks visuoti
nas kongresas būtų milži
niškas žingsnis ton kovon. 
Bet kaip į šitą klausimą 
atsakys SLA ir Rymo Ka
talikų Susivienijimo va
dai ?’

Kaip tie vadai atsakys į 
komunistų pasiūlymą, ir 
mes nežinome, bet atsaky
mas, rods, savaime siūlosi. 
Karo pavojų ir kruvino 
fašizmo siautimą matome 
visi, bet šaiia to visi ne- 
bolševikai taip pat įžiūri
me ir bolševizmo siautima 
Europoje ir jo augimą A- 
merikoje. Kai karas, tai 
jau visiems. Kadangi rau
donoji armija yra galin
giausia visam pasauly ir 
ji priduoda bolševizmui 
aršiausio militarizmo cha
rakterį, tai kovą prieš ka
rą pradėkime nuo raudo
nosios armijos nuginklavi
mo. To reikalauja papras
čiausia logika.

Taigi, jei “kovos prieš 
karą” sumanytojai nori, 
kad kas su jais rimtai kal
bėtų, tegu pradeda agita
ciją prieš raudonąją armi
ją. Tąsyk tarsime jiems į visados iš vien, 
“bravo” ir stosime į ben
drą kongresą. K. jog labiausiai nuskurdęs

I
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Todėl mes ir matome

K t'n. Pr. J. Vaitukaitis.

Jėzus Kristus Dievas

liota tokį pasiūlymą for
maliai padaryti anų orga
nizacijų valdybom. Siūlo
ma visoms organizacijoms 
sudaryti bendras kongre
so šaukimo komitetas.

Mes sveikiname LDS ši
tų žygį (ne mūsiškio LDS 
—Red.) Mes manome, kad 
tokis visuotinas kongresas 
turėtų didžiausios reikš
mės. Šiandien tik paskuti
nis politinis neregys gali 
nematyti karo pavojaus 
arba kruvino ' fašizmo 
siautimo Europoje ir jo 
augimo Amerikoje. Lietu
vių visuomenė negali šal
tai, bešališkai žiūrėti į ši-

l r afe
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Viešpats Jėzus Kristus iš Dangaus atėjo į 
žemę, kad išganyti žmones, kad juos mokyti ir 
kelią nurodyti į Dangų. Per Savo stebuklus ir 
pranašystes, Jėzus Įbristus nuodugniai įrodė, 
kad Jis buvo tikrai atėjęs į žemę iš Dangaus ir 
tikrai Mesijas, tikrasis Gyvojo Dievo Sūnus, 
Kurs yra Pats Dievas.

Jei imsime Jėzaus kristaus gyvenimą, gau
sime tvirtą liūdymą ir galingą įrodymą, kad 
Jėzus Kristus tikrai yra Dievas. Iš Jo moky
mų, matome Jo gyvenimo tobulybę. Jam nebu
vo negalimas nū vienas įsakymas, kurio nėbūtų 
įvykdęs ar išpildęs. Nebuvo nė vienos dorybės, 
kurią skelbė žmonijai, kad nebūtų praktikavęs 
Savo gyvenime. Visame Savo gyvenime Jis nu
rodė kilniausią ir tobuliausią gyvenimo pavyz
dį. Ir apie tokį Savo gyvenimą teisingai Jis y- 
ra pareiškęs: “Aš daviau jūins pavyždį, kad, 
kaip aš jums dariau, taip ir jūs darytumėte’’. 
(Jon. XIII, 15).

Kristuje matome ideališkos tobulybės ir tik
rojo istoriškojo realumo vienybę. Ta tobulybė

Mat, ima mūsiš
kius pavydas, kad atsiran
da lietuvių katalikų su-^ 
maningesnių, kaip, kad jie 
patys!

Man teko pačiam klau
sinėti - lietuvių katali k ų 
profesijonalų ir vertelgų. 
Ir štai, sužinojau, kad 
juos palaiko ne lietuviai 
katalikai, bet tik svetim
taučiai ! Tačiau, kadangi 
svetimtaučiai turi daug 
savųjų, tai ateina į lietu
vius tik atliekuoniai. Su
prantama, jog lietuviai 
katalikai profesijonal a i, 
ar vertelgos yra priversti 
arba skurdžiai gyvuoti, 
arba persimesti kairiojon 
pusėn.

Tai ne mano iš piršto 
išlaužtas išsivaizdavimas, 
bet skaudus faktas.

Kol mes lietuviai katali
kai Amerikoje nepradėis- 
me labiau rūpintis ir pa
laikyti savųjų profesijona
lų, ar vertelgų, tol visas

— Liepos 6 dieną į Klai
pėdos uostą atvyko didžiu
lis Anglų karo laivas —. 
kreiseris “Orion”. Laivas 
buvo iškilmingai sutiktas 
ir priimtas. Tam tikslui 
Klaipėdoje buvo sudary
tas net specialus komite
tas, kuriam vadovavo 
Klaipėdos krašto įgulos 
viršininkas pulk. Lansko- 
ronskis. Klaipėdos visuo
menė šio laivo atplaukimu 
ir pačiu laivu labai domisi. 
Laivas Klaipėdos uoste iš
viso stovės apie 10 dienų. 
Jo pažiūrėti iš kai kurių 
Lietuvos vietų rengiamos 
ekskursijos.
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Tsb.

Taigi šiuo žvilgsniu ver
tėtų ateinančiam Clevelan- 

ė Seimui pagalvoti ir pa-

Mūsiškiems šiuo žvilgs-

tai reikalauja ir laiko ir 
pinigų, tai štai ir reikia 
apgalvoti, iš kur gauti lė
šų, parinkti tam tikri žmo
nės (ypač paprastųjų dar
bininku), nustatyti pas
kaitų eigą, spaudoje daž
nai gvildenti šis klausimas 
etc. etc. Įpareigoti draugi
jų atstovus griežčiau vyk- 
dinti rezoliucijas; ieškoti 
ypač jaunuolių savanorių; 
šiuo žvilgsniu glaudžiau 
susiliesti su Moterų D-ja 
(visados daugiau nuvei
kia moterys, kaip, kad vy
rai).

Suprantama, mano pa
siūlymas yra tiktai pavir
šutiniškas. Smulkesnę pro
gramą galima nustatyti, 
tiktai smulkiai išnagrinė
jus visas reikalas, palie- 
čiąs Amerikos lietuvių ka
talikų veikimą.

Kol pasauliečiai inteli
gentai pilnai nesusirūpins 
šiuo klausimu, sunku bus 
ko pastovaus sulaukti...

Kun. Al. Bublys M. I. C.
Marianapolio Kolegija

«

buvo visada tikra ir teisinga visame Jo gyveni
me, Ta tobulybe Jame glūdėjo ir Karčios Kan
čios metu ir Kalvarijoje ir tada, kai Jam atro
dė kad Dangiškasis Tėvas Jį apleido. Strausas, 
ne katalikas, Šv. Rašto garsus dėstytojas, sako: 
“Niekada, niekada nebus niekam tobulesniai 
iškilti, kaip Jėzus, kad buvo iškilęs; nė vienas 
kitas negalės su Juomi susilyginti”. O Renanas 
panašiai kartoja: “Niekas negali susilyginti su 
Jėzumi Kristumi.”

z • iJėzus Kristus dorybes buvo neabejotinos ir! 
taip tikros, kad net Jis Pats neišdildomai jas i 
pagrįso, sakydamas: “Kas iš jūsų gali parodyti 
manyje nuodėmę?” (Jon. VIII, 46). Pirma ne
gu priešai, kurie visada Jį sekė ir persekiojo 
ant kiekvieno žingsnio, norėjo kame nors suras- 

i ti kaltę ir Jam primesti, bet nieko negalėjo 
į Jam užmesti. Net Poncijus Pilotas, nuplovęs 
' savo rankas, buvo priverstas paskelbti Jį nekal
tu. šių dienų laisvamaniai ir bedieviai tuščiom 

I varto Šv. Rašto puslapius^ kad rasti priekabę, 
I bet neranda ir gale turi Jam. kaipo Dievui — 
‘Žmogui, duoti garbę ir Šlovę.

Visos dorybės nušvinta Jėzuje Kristuje di
dingame majestote, bet beribė Jo meilė viršija 

į visas kitas dorybes. Ta meilė buvo magnetas,

kurs visus traukė nenusibostančių Jo mokinių 
klausytis. Jis buvo meilingas visiems žmonėms. 
Tai buvo Jis. kurs tarė šiuos žodžius: “Ištikrų- 
jįj, sakau jums, kiek karių jūs tai padarėte vie- 

'nam šitų mano mažiausių brolių, man padarė
te” (Mat. XXV, 40). Tie žodžiai pagimdė krik
ščioniškąjį broliškumą; tie žodžiai kas dieną 
gimdo heroizmo ir nuoširdaus pasiaukojimo 
stebuklus. Jėzus Kristus taip pat buvo meilin
gas ir nusidėjėliams. Jis nuo jų nesišalino, nū 
neapkentė jų draugovės, bet su jais sėdėjo prie 
vieno stalo ir kartu dalinosi valgiu. Ir kai fa
riziejų ir muitininkų klaidingoji ir apakusi 
puikybė Kristui išmetinėjo, Jis atsakė jiems: 
“Ne sveikiems reikia gydytojo, bet sergan
tiems” (Mat. IX, 12). Kai nusidėjėle moteriš
kė prie Jo prisiartino ir ašaromis pradėjo lais
tyti Jo kojas, jas šluostyti savo galvos plaukais, 
bučiuoti ir brangiais aliejais tepti, žiūrovai pa
sipiktino ir tarp savęs kalbėjosi: “Jei šitas bū
tų pranašas, juk žinotų, kas ir koki yra mote
riškė, kuri prisiliečia Jojo, nes ji yra nusidėjė
lė”. Tačiau, Viešpats Jėzus žinojo, kas ji buvo 
per viena ir kadangi Jis žinojo, Jis buvo jai 
meilingas ir gailestingas, nes tarė: “Atleidžia- 

nes ji daug • mylėjo”ma jai daug nuodėmių,
r
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Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

^tęsinys)
TIKIU į JĖZŲ KRISTŲ

Atsakius į klausima kad 
Jėzus Kristus tikrai pasauly 
gyveno, skelbė savo dangiš
kąjį tiesos mokslą, ir tą mo
kslą patvirtino stebuklais, 
apie kuliuos daugelis žmo
nių paliudijo, net savo gy- 
vastistimi, tad, rodos, jau 
neturėtų būti jokių abejoji
mų, jog tai yra tiesa, o ne 
kokis prasimanymas. Ta- 
čiaus gal ne vienas prikibs 
prie žodžių: “Kurs prasidė
jo iš Šv. Dvasios, gimė iš 
Marijos Panos”. Na, čia ne 
vienas gal pasakys, kad tai 
tikra nesąmonė, su kuria 
mokslas negali sutikti. Nes 
kaip-gi gali gimti žmogus iš 
moteriškės vyro nepalies
tos? Žinoma, ši tikėjimo pas 
laptis yra žmogui nesu
prantama, kaip nesupranta
ma yra medžiagos ir gyvy- 
bės atsiradimas. Bet kadan
gi mes tikime ir žinome, 
kad Dievas yra visagalis, 
todėl pas Jį nėra nieko ne
galimo. Vienok šių dienų 
bedieviai tokiu trumpu- atsa
kymu visgi gal jausis nepa
tenkinti ir reikalaus aiš
kesnio įrodymo. Į tai jau at
sakymas yra duotas 75 me
tai atgal ir kasmet yra pa-

I

PILNŲJŲ BLAIVININKU 
KUOPOMS

I J f t v

visoms 
kad šį 

metinis v • .

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

Nelaukite paskutinių die
nu, siuskite dabar. Čekius 
arba Money Order išrašyki
te sekančiai:

Anna Sidabras ir siųski
te V. J. Blavaekas 7 Moti 
St., Worcester, Mass.

V. J. Blavaekas

ties Dievo pakartojamas. 
Kaip ir kur?

Štai kaip tą Dievo duoda
mą atsakymą aprašo kuni
gas, (dabar jau vyskupas) 
P. Bueys:

“Žmonės skaito šventųjų 
gyvenimus ir dūsauja, kodėl 
senovėje būdavo d^ug ste
buklų ,o dabar visai nebesą. 
Ponaičiai, mokslo pradžios 
paragavę, kaskart dažniaug 
kalba, kad senovė nebuvo ki
tokia, kaip dabartis: ne ta
da stebulų nebuvę, ne dabar 
nesą, nes nėra kam jų dary
ti — nėra Dievo. ■

‘ ‘ Nestebėtina žmon ė m s 
šnekėti klaidą, kurie tik sa
vo kaimą težino, bet kas mo
kintu statosi, tas turėtų ži 
noti didžiausius Europos at
sitikimus devyniolikta m e 
šimtmetyje. Pačiame vidu
ryje 19 šimtmečio, pačiame 
apšviestame krašte Francū- 
zijoje ėmė darytis stebuklai 
ir darosi ligi šiai dienai. 
Matyt yra kam juos daryti: 
yra ir Dievas.

“Nesenas laikas 1858 me
tai, žinoma šalis pietų Fran- 
cūzijos pakraštys. Ten yra 
apskričio miestas, vardu 
Liardas. Dabar jame yra a- 
pie 8 tūkstančiai gyventojų, 
o prieš 50 metų buvo tik pu
sė. Minėtais 1858 metais 
Liurde gyveno Pranciškus 
Subirus su savo žmona Liu
dvika ir su ketvertą vaike
lių. Prieš užgavėnes tuos 
žmones badas taip suspaudė, 
kad Pranciškus iš bado sir- 

|go.
a

pelyje. Mergaites pamate 
šakų anapus mažojo upelal- 
čio ir persiskyrė. Dvi svei
kosios persimetė klumputeą 
per upelį, perbrido ir nubė
go, o liguistoji Bernadeta 
likosi šioje pusėje, abejoda
ma ar bristi, ar ne.

“Pabaigus abejoti ir nu- 
siaunant kojas, tik ėmė kas- 
žin kas ir suūžė lyg vėjas, 
bet vėjo nebuvo. Bernadeta 
sužiūro ir pamatė labai ma
lonią šviesą aukštutinėje 
akmens uoloje, o tos šviesos 
viduryje stovėjo skaisti mo
teriškė, tokia jauna ir tokio 
didžio, kaip 16 metų mer
gaitė. Bernadeta nė akių a- 
titraukti negalėjo nuo apsi- 
reiškiusios Panelės, taip 
buvo malonu į ją žiūrėti.

“ Nė nesi jusdama Subi- 
riutė atsiklaupė, išsiėmė iš 
kišenės savo rožančių ir ėmė 
kalbėti. Apsireišku šioji 
taipgi turėjo rožančių baltų 
poteriukų ant auksinių vie
lelių suverta su gražiu auk 
siniu kryželiu apačioje. Per
sižegnojo abi drauge: ir Ap
sireiškusioji ir piemenaitė, 
Piemenaitė kalbėjo rožančių 
ištisai, o Apsireiškusioji te
pritarė tik prie žodžių Gar
bė Tėvui ir Sūnui ir Šven
tajai Dvasiai paslapčių pa
baigoje.

“Apširėiškusiosios balsas 
buvo toks malonus, kokio 
ant žemės negirdėti nė iš 
žmonių lūpų, nė iš bažnyčios 
vargonų. Jos veidas buvo 
nežemiško gražumo, o rūbai 
balti, kaip baltųjų lelijų žie
dai. Per juostą ji buvo apsi
juosusi plačiu kaspinu, spa, 
lvos kaip dangaus mėlynė. 
Kojų tik pirštų galai teky
šojo iš po baltų rūbų, o ties 
abiem kojom spindėjo po

Atėjo riebusis ketver-; £ražią geltoną radastą. Nė 
gas, 11 vasario: troboje bu- sas nežvilga taip gražiai, 
vo drėgna ir šalta, o malkų I 
nė šipulio. Motina pasiuntė 
mergaites į šlaitą už miesto 
parinkti ' nukritusių šakų 
Vyresnioji buvo vardu Ber 
nadeta, o jaunesnioji Anta 
urna. Prie jų prisidėjo kai
na ynų mergaitė Joana.

“Mergaitės atsidūrė tolo
kai už miesto, ties augštu ir 
stačiu kalnu, kurs iš vieno 
akmens, o to akmens šone 
buvo dvi lindynės, viena iš 
jų buvo tokio didžio, kad 
joje galėjo stovėti stačias 
žmogus. Pro tiedvi uolas že
mai bėgo upeliukas, kurą j
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MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS"

Vilniaus Geležinio Fondo 
Aukso Knyga
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Kainos:

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

Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25) '

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

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siuskite sekančiu antrašu:

“DAR B I N I N K A S”
366 Broadway, — So. Boston, Maža. ,

v

kaip tiedvi radasti.
“Rožančių sukalbę j u s, 

Apsireiškusioji Panelė, mei
liai nusišypsojo piemenaitei, 

i linktelėjo galvą atsisveikin- 
i dama ir išnyko. Paskui ją 
užgeso ir šviesa. Bernadeta 
pasijuto lyg iš šviesos į tam- 

t są patekus, nors tai buvo vi
durdienis. Kaip akis apsi
prato, pamatė, kad nė tru
pučio nėra tamsiaus, kaip 
buvo prieš regėjimą.

“Pakilusi Subiriute grei
tai perbėgo per upelaitį ir 
nejuto žiemos vandens šal
čio. Paskui su aniedviem

P. B. S. Sekretorius, čia ir baigėsi didesniame u- parbėgo namo šakomis neši- Mij’etienė.

na. Savo regėjimą išpradžių 
slapčia pasipasakojo sese 
riai, o nuo tos patyrė moti
na ir vaikų išklausinėjo. 
Motina barėsi ir uždraudė 
dukterim, kad daugiaus ten 
nevaikščiotų. Bet ligi sek
madieniui jau ir kitos ma
žosios mergaitės žinojo, kad 
Bernadeta Masabielio urvo 
matė Baltą Panelę. Visos 
suklaupusios prašė Subirie- 
nę, kad leistų Bernadetą 
pas urvą. Subirienė leido.

“Mažosios keliauninkės, 
pasiėmė bažnyčioje švęsto 
vandens, kad būtų su kuo 
pašlakstyti apsireiški m ą. 
Sakė jei nelabasis, tai nuo 
švęsto vandens pabėgs. Nu
ėjusios į vietą suklaupė ir e- 
mė melstis. Bernadeta vėl 
išvydo Panelę, o kitos nieko 
neišvydo. Bernadeta šlakstė 
švęstu vandeniu, o Apsireiš
kusioji Panelė džiaugėsi. 
Kitos mergaitės nustebo, 
kad Subiriutės veidas persi
mainė, pasidarė gražus ir 
labai šviesus, lyg nuo kokių 
dangiškų spindulių.

“Antrasis mažų mergai
čių būrelis pasivėlino. Tos 
atbėgo piktos, kad Bernade
ta jų nepalaukė. Viena iš
dykėlė tyčia metė akmenį j 
uolą, Apsireiškimas prapuo
lė, kaip žaibas ūmai, o Ber
nadeta persigandusi pasty- 
ro. Daug buvo išgąsties ir 
vargo, kol ji atsigaivino. 
Gavusi tai žinoti motina iŠ 
miesto atbėgo pas Masabie- 
lį, norėjo plakti Bernadetą 
ir sakė, kad regėjimai reik 
išvaryti iš galvos. Kitos mo
ters nedavę, o Subirienei 
buvo b’iauru, kad mieste ki
lo šnekos.

“Mergaitę užtarė ponia 
Ji pasiprašius

dar Peiretikę, protingą mei I 
giną, nusivedė Bernadetą 
pas urvą 18 vasario. Skais- j 
Čioji Panelė vėl pasirodė | 
Subiriutei ir prašė ją ateiti, 
kasdien per 15 dienų atkal- j 
bėti tame daikte po vienai 
dali rožančiaus. Mergaitė Į 
prižadėjo, motina nesiprie- j 
šino, manydama, kad kokiai 
nors numirėlė tų maldų rei- i 
kalauja. Taip Bernadeta 
ten vaikščiojo kasdien ligi j 
kovo 4 ir beveik kasdien1 
matydama Skaisčiąją Panč
iu

“Su mergaite pradėjo ei
ti ir kiti žmonės. Kasdien j u 
būdavo vis daugiaus. Iš pra
džių ėjo moterys, paskui ė 
mė prisidėti vyrai ir ponai, 
ir daktarai, ir advokatai, ir 
oficierai. Prisirinkavo pol 
kelis tūkstančius žmonių, o į 
paskutinę dieną buvo dau
giaus negu 20 tūkstančių 
maldininkų.

“Kunigai buvo labai ne
linksmi iš to; užsidraudė, 
kad nė vienas nei kojos ten 
nekeltų. Jie taip šnekėjo: 
ne mes tą darbą pradėjom, 
nei mes ir atsakysim; negali 
žinoti kas iš to išeis. Tegu 
tik nors vienas kunigas pri
sideda ir tegu pasirodo, kad 
tie apsireiškimai ne iš Die
vo tai tikėjimo priešininkai 
visą kaltę ims ir suvers ant 
mus; viso pasaulio laikraš
čiai ir bubnys, būk kunigai 
pramanė melagingus regėji
mus.

Bus daugiaus.

bina per XIX-ką amžių, yra ištikimi Jo sekė
jai ir išpažintojai. Ir Jis bus garbinamas per 
visus amžius iki pasaulio pabaigai. '

Skaitant Šv. Rašto puslapius, matome liūdy- 
mus ir įrodymus, kad Jėzus Kristus buvo Pats 
Dievas visame kame lygus Dangišką jam Tėvui. 
Kad geriau suprasti Jėzaus Kristaus dievybę, 
pažvelgkime į Šv. Rašto kai kurias vietas ir 
pasiklausykime tartų Jo Paties žodžių: “Kas 
valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas tu
ri amžinąjį gyvenimą,, ir aš prikelsiu jį pasku
tinėje dienoje” (Jon. VI, 55). Žmogaus Sūnus 
“siųs savo angelų ir surinks savo išrinktuosius 
nuo keturių vėjų, nuo žemės pakraščio iki dan
gaus krašto” (Mark. XIII, 27). “Tėvas nieko 
neteisia, bet visą teismą atidavė Sūnui, kad vi-- 
si gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvas” (Jon. V, 
21). “Ką Tęvas daro, tai taip pat daro ir Sū
nus” (Jon. V, 19).

Iš tų kelių Šv. Rašto pavyzdžių, matome, 
griaunamas įrodymas, kad; kalbėjo tiesą. Savo kad Jėzus Kristus visame kame vra lygus Tt- 
žodžiais įrodė, kad Jis buvo Gvvojo Dievo Sū- vui. Jis nuveikė ttfos darbus, kuriuos vien Die

vas gali nuveikti. Jis atleidžia nuodėmes; Jis 
sako, kad Tėvas siųs šv. t 
apreiškė, kad pasaulio pa 
teisti gyvųjų it numirusių

(Luk. VII, 47). Sėdėjusieji draug prie stalo 
ėmė sakyti patys sau: “Kas yra Tasai, Kurs 
ir nuodėmes atleidžia?” Jis gi tarė moteriškei: 
“Tavo’*tikėjimas išgelbėjo tave; eik ramybėje, 
ir daugiau nebenusidėk”.

Jėzus Kristus irgi mylėjo ir savo kraštą ir 
gyventojus, kurie Jam buvo nedėkingi. Dieviš
kasis Mokytojas liejo ašaras, kai iš tolo pama
tė Jeruzaliaus miestą, nes jo gyventojai neno
rėjo klausyti Jo meilės ir gailestingumo evan
gelijos. Dieviškojo Išganytojo Širdis taip yra 
perpildyta ta beribe meile, jog plyšo paskuti
niame žemiškojo Jo gyvenimo momente čia, že
mėje. Kai agonijoje ir baisiose kančiose Jis ant 
kryžiaus kabojo tarp žemės ir dangaus, ir kai 
priešų ir piktadarių ir galvažudžių buvo išjuok
tas ir išniekintas ir pervertas ragotine, Jis at
vėrė lupas ir kalboje: “Tėve, atleisk jiems, nes 
nežino, ką darą” (Luk. XXIII, 34).

Jėzaus Kristaus žodžių šventenybė- yra nesu-

nūs, kad Jis buvo tikrasis Dievas. Jis įsteigė 
tikrąjį visuotiną tikėjimą visų žmonių sielų iš
ganymui. Ir Jėzus Kristus yra vsų tikini 
garbinamas, kaipo Dievas. Ir tie, kurie Jį 1 I į

Bevažinėjant man šią 
vasarą po amerikiečių 
naujokynus, paaišk ė j o, 
kad šen ir ten atsiranda 
žmonių, kurie V. G. Fon
do reikalus ypatingai arti 
ima prie širdies ir norėtų 
tam tikslui padėti arba uo
liu pasidarbavimu, arba 
gausesne auka.

Tokiems žymesniems ko
votojams kaip tik ir patar
nauja V. G. Fondo Aukso 
Knyga, įkurta dar tik šių 
metų pavasarį. V. G. Fon
do Aukso Knygos Taisyk
lių pirmas punktas skel
bia:

“Pavieniams asmenims, 
organizacijoms ir įstai
goms, pasižymėjusiems y- 
patingu uolumu aukojant 
arba dirbant Vilniaus Ge
ležinio Fondo ugdymo dar
bą pažymėti, — steigiama 
“Vilniaus Geležinio Fondo 
Aukso Knyga ’.

Aštuntasai gi punktas 
sako: “Aukso Knyga sau
gojama V. G. F. Komitete 
iki bus atvaduotas Vil
nius. Vilnių atvadavus, ii 
padedama Vilniuje muzie
juje”.

Knyga ypatingai dailiai 
meniškai sudaryta ir bus 
tikras muziejaus papuoša
las, ypač kad ji liudys am
žiams, kurie asmens ir or
ganizacijos Tautos kovų, 
už savo sostinę laikais y- 
patingu pasiaukojimu yra 
pasižymėję.

Į knygą bus įrašomi vi
sų pirma tie, kurie pirmų
jų trejų metų bėgyje pasi
žymėjo ypatingu uolumu. 
Pagal penkis Aukso Kny
gos skyrius (Vilniaus Rin- 

j ktinių, V. Aušrininkų, V.
Vėliavininkų, V. Vartinin
kų ir Vilniaus Kovotojų) 
visi tie Fondo nariai - rė
mėjai, pavieniai asmens, 
kuris iki šių 1934 metų pa
baigos įmokės (skaitant 
dolerį vertą maždaug 5 lt. 
95 ct.):

200 litų ($33.61) — bus 
įrašytas Vilniaus Rinkti-, 
niais.

100 litų ($16.81) — bus 
įrašytas Vilniaus Aušri
ninkais.

75 litus ($12.61) — bus 
įrašyti Vilniaus Vėliavi
ninkais. i

50 litų ($8.41---- bus įra
šyti Vilniaus Vartininkais.

25 litus ($4.21) — bus į- 
rašyti Vilniaus Kovoto
jais.

Organizacijoms yra nu
matytos didesnės aukos. 
Atitinkamai pen k i e m s 
skyriams jos turėtų įmo
kėti:

Į Vilniaus Rinktinių sky
rių — 500 litų ($84.04).

Į Vilniaus Aušrininkų— 
300 litų ($56.42).

Į Vilniaus Vėliavininkų 
— 200 litų ($33. 61).

Į Vilniaus Vartininkų — 
150 litų ($25.21)-.

Į Vilniaus Kovotojų — 
100 litų ($16.81).

Įsirašymo į Aukso Kny
gą geriausias būdas bus 
toksai: asmuo, orgat&n^ 
ei ja (kad ir atskira kuopa 
ar skyrius) ar įstaiga įsi- 
gija savo vardu Vilniaus 
pasą ir įlipina iki 1935 m.

sausio m. 1 d. už tokią su* 
mą Vilniaus ženklelių, 
kaip viršuj buvo nurody* 
ta, pagal pasirinktąjį sky* 
rių. Be to apie asmens, or* 
ganizacijos ar įstaigos įsi
rašymą į Aukso Knygą} 
reikia pranešti atitinka
mam Vilniaus Akcijos 
Centrui Amerikoje, kuris 
savo keliu painformuos V, 
V. S-gos Centrą Lietuvoje,

Į V. G. F. Aukso Knygą 
bus galima įsirašyti ir vė
liau, šiems metams pasi
baigus. Tačiau pavėlavu
siems yra nustatytas žy
miai aukštesnis pasiauko- 

1 jimo laipsnis, remiantis 
principu “kas pirmesnis, 
tas geresnis” ir “ką gali 
padaryti šiandien, neati
dėliok iki rytojaus”.

Taigi visų patriotingų ir 
pasiturinčių asmenų dėme
siui pavedame šį svarbų 
V. G. F. reikalą. JekV. V. 
S-gos ar Federacijos sky
riuose paslrekš ypatingai 
uolių Fondo darbuotojų, 
kurie kad ir mažai patys 
galėdami aukoti, daug ta
čiau dirba Fondo naudai, 

1 apie tokius darbuotojus 
1 Fondas lauks atitinkamų 
i organizacijų nutarimų ię 
1 sulaukęs. įrašys juos į Au- 
j kso Knygą.

Kaii. F. Kemėšis, 
V. G. Fondo Pirm.

1
New York, 
1934.VII.20 d.

PADĖKA

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

Fenelon.

Mums lankant Amerikos 
lietuvių kolonijas, Įvairios 
organizaeijos bei pavieniai 
asmenys parodė mums la
bai daug širdies, ir labai 
daug kuo ir medžiaginiai 
ir moraliai mums padėjo.

Visiems jiems išvažiuo
dami reiškiame kuonuošir- 
džiausią padėką.

Kan. F. Kemėšis 
Balys Vitkus > 
Petras Babickas 

New York \ .
i 1934.VH.2U d.

Jei kas tariasi esąs mal-« 
dingas ir nesuvaldo savo lie- 

Įžuvi'o, to maldingumas tuš
čias. Šv. Jokūbas.

I

kelbtii koks mirtingasis žmogus, visa nebūtų 
tiesa. Tačiau, Jėzus Kristus yra tikrasis Die
vas. Dėl to visa, ką Jis apreiškė, turi būti tie
sa ir visa turi įvykti, nes Jėzus Kristus yra pa
reiškęs: “Dangus ir žemė praeis, bet mano žo
džiai nepraeis”.

Nesuskaitliuojami stebuklai, kuriuos Jėzus 
Kristus įvykdė, yra neklaidingas liūdymas ir 
galingas įrodymas, kad Jėzus Kristus yra tik
rasis Dievas, nes patys žinome, kad vien tik 
Dievas gali stebuklus vykdyti, o Išganytojas jų 
nevykdė Dievo Tėvo vardu, bet Savo vardu. 
Pasaulio Išgelbėtojas visada kalbėdavo: “Aš 
tau sakau, kelkis ir vaikščiok!”

Kiekvienas Šv. Rašto puslapis ne tik nusa
ko, bet ir įrodo Jėzaus Kristaus dievybę; ir Jė
zus Kristus yra tikrasis Dievas, antrasis Šven
čiausios Trejybės Asmuo, Gyvojo Dievo Sūnus, 

I “Kurs yra, Kurs bus ir Kurs ateis... Kurs y- 
ra ištikimas liudytojas, numirusiųjų pirmgimis 
ir žemės karalių Kunigaikštis, Kurs mus mylė
jo ir apiplovė Šato Krauju nuo mūsų nuodė
mių, ir padarė iš mūsų karalyste ir kunigus 
Dievui Savo Tėvui; Jam garbe ir viešpatavi- 

Įmas per vsus amžių amžius!” (Apreišk. 1 4-6).

i
1

i

Telefonai; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 8. PACA STREET. 
BALTIMORE. MD.

GHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

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

Vyrai — Atyda!
Štai yra specialia pranešimas .kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, Jcnris 
pasieki “viduramži” ir laučia rOlka- 
lingum^ tam tikro gaivinančio TONI- 
KO. Kad suteikti gali mum 4 tūks
tančiams. kurie dėl kokios nors prio- 
žastlęa jrt) dėl loja užsisakyti.

Nuga-Tone
mėnesio trw
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Šį Skyrią Veda Amerikos Lietuvių Daktarą Draugija.

KAS KALTASi
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Roko par. kleb. jubilieji
niame bankiete, Romuvos 
Parke.

i
VARGONINKAJ, RUOŠ

KITĖS SEIMAN.

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
ož prenumeratas knygas už 
pilną jų vertę. Nukirpę 1934 m.

64 metrai, lėktuvo korpu-| kuponą siųskit*

Vieni stipri-

t -- 1.

PmfMloMlal, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke" tikrai 

įverti skaitytoju paramos.
» Visi garsinkite “Darbininke".

i
I

i
dį ir įteikė dovaną, sukasi r- 
taip smarkiai lyg aštuo- 
niolikinis jaunikaitis.

Labai gyvai šoko Ir Bro- laimingos kelionės ir ma- 
cktono Pašto Viršininkas lonių atostogų tėvynėje.

Įkas girdėti .lietuvių
KOLONIJOSE

Pagerbe LDS. Cen 
tro Pirmininką

*1 v* • X1 T • J •nilzimska Lietuvių
Šventė Chicagoje

Chicagos liet, organiza- mas eina plačiu frontu, 
ei jų ir draugijų išrinkta
sis Komitetas LIETUVIŲ 
DIENAI rengti birželio 
mėn. susitarė su Dariaus- 
Girėno Paminklo Statymo 
Komitetu bendrai surengti 
milžinišką šventę šio pa- ■ gražios lietuviškos dainos, 
minklo naudai. Pradžioj nardvs visoki lėktuvai, ku- 
buvo numatyti didžiulė ir 
nepaprasta programa pas
kirstyti net dviem die
noms: 1000 žm. choro dai
nos, sportas, žymių asme
nų kalbos ir 60—70 lėktu
vų pasirodymas įvairiose 
aviacijos srityse. Tačiau 
tam būtų susidarę net a- 
pie 1200 dol. išlaidų. Ilgai 
svarstęs tuos reikalus ir 
po ilgų derybų su promo
toriais Paminklo Stat. Ko
mitetas nusprendė nerizi
kuoti didelėmis išlaidomis 
ir rengti vieną dieną. Tų 
derybų sugaišinti, abu ko
mitetai liepos 20 d. nutarė 
bendromis pastango mis 
rengti LIETUVIŲ DIENĄ 
ne liepos 23-29 dd., bet ru
gpiūčio 5 d., nes: 1) anks
čiau nesuskubta, 3- parapi- ers, J. Urbonas ir J. Vaiš
ijų chorai nebūtų galėję vilas (4 lietuvaitės ir 2 lie- 
liepos 29 d. dalyvauti, 2) > tuviai jaunuoliai) su para- 

______ ___ i iš lėktuvų. 
Garsūs lietuvių sportinin
kai pasirodys įvairiose 
sporto srityse. Bus ir ki
tokių malonių įvairybių. 
Kalbėti pakviesti Illinois’o 
gub. H. Homer, Lietuvos 
pasiuntinio pav. M. Bag
donas ir kiti aukšti asme
nys.

Įžanga aerodroman tik 
25c. Visas pelnas skiria
mas Chicagoje statomam 
Dariaus - Girėno pamink
lui. čikagiečiai ir kitų a- 
pylinkės kolonijų lietuviai 
susidomėję ta nepaprasta 
Lietuvių Švente, rengiama 
tokiu kilniu tiksiu, ir žada 
gausiai dalyvauti.

Dariaus - Girėno Pa
minklo Stat. Komi
tetas ir Lietuvių Die

nos Komitetas

Milžiniškam chorui va
dovaus komp. A. Pocius. 
Kai kurias populiarias 
liaudies dainas dainuos 
choras ir visa minia. Pa
dangėje, kurioje skambės

nardys visoki lėktuvai, ku
rie darys įvairiausius drą
sius ir pavojingus triksus 
ore ir savo ūžėsiu primins 
Dariaus - Girėno LITUA
NIKĄ, kuri prieš 1 metus 
taip stebino ir džiugino 
čikagiečius ir kitų koloni- 

! jų lietuvius, o taip pat ki
tataučius. Skraidys lėktu
vas, kuris staiga iš vietos 
aukštyn pakyla. Milžiniški 

į lėktuvai vežios keleivius.
LITUANIKĄ skridim u i 
parengęs aviacijos inžinie
rius lakūnas Laird’as var- 
taliosis ore ir rodys nepa
prastą savo vikrumą ir 
gabumus padangėje 
(stunts). Amerikos Lietu
vių Aerokiiubo nariai: M. 
Urbonaitė, M. Motiekaity- 
tė, S, Balčiūnaitė, O. Mey-
-- —~~ — — • ■ ——>-

milžiniškas 1000 žm. cho- siutais šoks 
ras gali dalyvauti ir pasi-j 
rengti tik rugp. 5 dienai ir 
3) lakūnai, parašiutai ir 
aerodromas gauta tik rug
piūčio 5 d. Uoliai veikia 
aviacijos, damų, sporto, 
spaudos ir tikietų platini
mo komisijos. Pasirengi-

L. VYČIU N. A. APSKR! 
ČIO KUOPOMS

Remdamiesi metinio su- j 
važiavimo nutarimais, krei
piamės į visas Naujos An
glijos Vyčių kuopas, kad 
uoliai imtumėtės darbo visu 
pasiryžimu pasekmingai su
rengti mūsų metinį išvažia
vimą, rugpiūčio 12 d., T*a- 
langoje, Lavvrence-Mathuen, 
Mass.

Kadangi laiko jau mažai, 
tai visos kuopos kuogrei- 
čiausiai turėtų išrinkti dar
bo komisijas, skaitlingai or
ganizuotis į išvažiavimą.

Taipgi prisimindami pra
eitų metų pasekmes ir visą 
tvarką, raginame, kad kiek
viena kuopa turėtų atskirą- 
užsiėmimą gegužinėje. Dau
giausiai pasidarbavusi kuo
pa gaus dovanų.

Kurios kuopos manytų 
tūrėti kokį nors “biznį”, 
malonėkite pranešti Apskri
čio pirmininkui.

Brangus jaunime, kad ši
tas mūsų išvažiavimas būtų 
sėkmingas, kad pasiliktą 
gražus atbalsiai, tai turime 
įdėti visas savo jėgas, risi 
stoti darban.
£ z Atminkime, kad kiekvie
nas dirbame sau, o ne kitam. 
Užtat visi į bendrą darbą! 
Bendromis jėgomisedirbda- 
mi turėsime gražius vaisius.

METINIS IŠVAŽIAVI
MAS

Šv. Kazimiero parapijos 
susirinkimas įvyko liepos 
27 dieną, bažnytinėje salė
je. Susirinkimo tikslas bu
vo tinkamai prisirengti į 
parapijos metinį išvažiavi
mą, kuris įvyks rugpiūčio 
5 dieną, Maironio Parke.

Minėtame susirinkime 
dalyvavo sekančių draugi
jų atstovai (vės):

Šv. Onos dr-jos P-nia A- 
lavošienė, F. Kandrotienė, 
O. Jandžiunienė.

Moterų Sąjungos 5 kuo
pos — O. žiurinskienė, O. 
Bruožienė, M. Urmonienė.

Šv. Petronėlės dr-jos 
M. Anušauskienė, M. Jur- 
geliunienė.

Šv. Kazimiero dr-jos — 
V. Kupstas, M. Ščiuka, P. 
Morkūnas, B. Popka, J. 
Mitrikas, J. Zaleckas.
. šv. Vardo Jėzaus dr-jos 

— J. Daučiunas, J. Jurke
vičius.

L. Vyčių — A. Bataitė, 
J. Bačinskas, F. Puzaro, 
V. Kereišis, B. Ališauskai
tė.

Birutės dr. — P. Kučins- 
■ kas, J. Bruožys, A. Backū- 
nas.

Choro — O. šilešiutė, S. 
Aukštikalnytė.

Moksleivių — J. Raga- 
liauskas.

Blaivininkų — V. Rimša, 
V. Blavackas.

Šv. Kazimiero Seserų 
Rėmėjų skyriaus — M. 
Sčiukienė, M. Delionienė, 
A. Milienė.

Tretininkų — M. Orenie- 
nė.

Šv. Marijos Vardo dr.— 
E. Kupstienė, A. Lukošie
nė, P. Bačinskienė ir V. 
Kupstienė.

Užsiregistravus draugi
jų atstovams, išrinkta į- 
vairios komisijos.

Susirinkimui vadovavo 
klebonas kun. A. Petrai
tis; kun. S. Vembrė, pagel
bėjo; M. Delionienė rašti
ninkavo. Tikimasi, kad iš
važiavimas bus pasekmin
gas. Prie to žada prisidėti 
ir ŠV. Jurgio draugija.

Reporteris

Montello, Mass. — Sek-, kaip jis sako, “ne už mano 
madienį, liepos 29 d., 
Roko parapijos draugijos 
ir parapijiečiai pagerbė 
savo kleboną, LDS. Centro 

i Pirmininką kun. Joną Šva
gždi, jo 15 metų klebona
vimo sukaktuvių proga.

Pagerbimo vakarėlis į- 
vyko Romuvos parke. Da
lyvavo apie 500 žmonių, 
tarp kurių buvo žymus 
miesto ir valstybės oficia- 
lai ir mūsų išeivijos vadai 
kunigai,- kaip tai: Kun. 
Dr. Jonas Navickas, M. I. 
C., Marianapolio Kolegijos 
Rektorius, Kun. K. Urbo
navičius, Kun. Pr. M. Ju
ras, Kun. J. Vaitekūnas ir 
Kun. J. Skalandis.

Toastmasteriu buvo vie
tinis šv. Roko parapijos 
vikaras kun. Juozapas Pe
trauskas, kuris, rodos, ir 
to vakarėlio surengimui 
buvo iniciatorius ir vadas.

Programa pradėta 6 va! 
vakare. Buvo dainų, kalbų 
ir muzikos. Kalbėjo visi 
žymesnieji svečiai. Jubi- 
liejatas kun. švagždys pa
dėkojęs rengėjams, ypa
tingai kun. J. Petrauskui 
ir kunigams dalyviams,

su p-le Oksaite. Visi links
minosi iki 10:30 vai. vaka
re. Skirstėsi į namus pilni 
gražiausių įspūdžių, linkė
dami savo mylimam ir 
gerbiamam klebonui kun. 
J. Švagždžiui ilgiausių me-

iycLaJJ i i c u/j iiiri-im

Šv. asmens gražiais žodžiais 
piešimą, bet už parodytas 

! gražias širdys”, ir visiems 
1 ir visoms asmenims ir 
draugijoms už linkėjimus 
ir dovanas, pasakė turi
ningą kalbą, apibudinda
mas kunigo ir parapijie
čių — katalikų pareigas.

Pirmoji dalis programos 
baigėsi apie 9:30 vai. va
kare. Po to rengėjai visus 
pakvietė užkandžiauti.

Jaunimas, gavęs laisvę, 
orkestrai grojant, pradėjo 
linksmintis — šokti. Susi
darė labai gyva ir lietuviš
ka nuotaika.
nosi skaniais montelliečių 
šaunių šeimininkių paga
mintais gausiais užkan
džiais, kiti šnekučiavosi ir 
dalinosi įspūdžiais, gy- 
viausioji dalis publikos, 
daugumpje jaunimas, šo
ko, kad net grindys linko. 
Žiuriu, kad ir Dr. Budrec- 
kis, kuris parapijiečių var 
du pasveikino kun. Švagž-

AUGUSTINAS SKLENIS, 
stambus biznierius (Athol, 
Mass.), didis “Darbinin- 

i ko” prietelis ir rėmėjas, 
LDS. 4 kp. narys rugpiū
čio 1 d., laivu Washington, 

i išvyksta Lietuvon. Jis vy- 
iksta į Vabalninku mieste
lį aplankyti savuosius. Va- 
balninkuose p. Sklenis tu
ri moderniškus, ameriko- 

«, namus, ku- 
jriuose yra katalikų cent
ras. r

Gerb. p. Skleniui linkime

[Sveikata ^Brangus Turtas] 
........... .......M...-......... i 
pažiūrėjo iš lauko, paskui į 
vidų, biskį paspaudė, pažiū
rėjo į akis ir paklausė “Ar 
nori gyvas būdamas supū- 
ti?” Atsakiau, kad ne. “Jei 
nenori, — sako medikas — 

į “tai skubėk pas dantų gy 
’dytoją.” Na, ir štai atėjau.

Ištikrųjų, jaunikaitis ga- 
i na blogai atrodė. Mat, pū
liuojančios šaknys, kurios 
gamina pūlius, buvo giliai 
smegenyse, dančiui ištrupė- 

l jus, tat, vietoj kad pūliai ei
tų pro smegenis į burną, 
veržėsi pro veidą. Jis tą 
ženklą nešios kol gyvas bus

Dabar klausimas, kas kal
tas ? Tėvai ? Vaikas ? Ar 
dantų gydytojas, kuris trau
kė jaunikaičiui pirmą dan
tį? Skaitytojui palieku, nu
spręsti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

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

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

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

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

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

VI. Daukša, 
Pirm. 

Jonas Brundza, 
Rašt.

PIKNIKAS
Rugpiūčio 12, Maynarde 

Voses darže įvyks pasku
tinis parapijos išvažiavi
mas. Jau išlaimėjimo kny
gelės pardavinėjama. Kas 
daugiausiai tų knygelių iš- 
parduos gaus labai gražią 
ir brangią dovaną.

N. P. P. Švč. par. choras, 
turės savo išvažiavimą 
rugpiūčio 5 d., Green Har
bor.

Rengėjų komisijoje: Jo
nas Kalinauskas, Ona Ka
linauskaitė ir B. Sutkiūtė.

so ilgis 35 metrai; greitu
mas — apie 240 kilometrų 
per valandą. Lėktuvas ga
li pakelti iki 7000 kilogra
mų. Keleivių gali paimti 
apie 40. Šio lėktuvo įgula 
sudaro 23 žmonės.Rašo

Dr. G. I. Bložis.
Pietų laikas. Nesant d-ro 

S. Biežio jo paties kabinete, 
einu pas savo kaimyną, dan
tų gydytoją Lancaster’s ir 
drauge einame pietauti, nes 
kai valgant turi su kuo pa
sikalbėti, tuomet lėčiau val
gai ir geriau maistą sukrarn 
tai, drauge dantis ir žandu 
raumenis daugiau pamankš
tini' ir tuo pačiu palengvini 
virškinimo aparatui.

Štai, dvylikta valanda. 
Mano pilvas jau skatina vai 
gyti. Na, ir traukiu pas kai
myną. Nuėjęs radau jį dar 
tebedirbant prie savo kėdės.

— Ar ilgai dar dirbsi ? — 
sušukau. — Eiva valgyti.

Lig nusigandęs mano kai
mynas atsisuko ir, pamatęs 
mane, sako:

— Eik čia, žingeidų paci- 
jentą turiu.

Prisiartinau prie kėdės. 
Sėdi vaikinas vos septynio
likos metų jaunikaitis, nu
liūdęs su kruvinu kairiu 
žandu.

—O kas atsitiko? —klau
siu.

Gydytojas, turėdamas ran 
koje keletą kruvinų, pajuo
dusių mažų danties šakne
lių, buvo bepradėjęs pasako
ti, bet susilaikė ir, atsigrį
žęs į jaunikaitį, sako:

— Gal būt geriau, jai tu 
pats pasakysi/

Jaunikaitis, pasisukinęs, 
pasitrynęs po kėdę pradėjo 
pasakoti įvykį, arba, geriau 
sakant savo nelaimę.

— Prieš porą metų naktį 
labai pradėjo dantis skaudė
ti. Tat anksti rytą nubėgau

— Birželio pabaigoje 
speciali Lietuvos susisieki
mo ministerijos komisija 
apžiūrinėjo daugelį Lietu
vos geležinkelių ruožtų. 
Sąrašyje su Kauno — Vie
vio geležinkelio linijos ap
žiūrėjimu, .Lietuvos visuo
menėje kartojasi gandai, . 
kad komisija turėjusi tik
slą nustatyti, ar tuo gele
žinkeliu bus galima atnau
jinti susisiekimą tarp 
Kauno ir Vilniaus. Tačiau 
pasirodė, kad šitie gandai 
yra be pagrindo. Juos nu
neigė ir pati susisiekimo 
ministerija.

pas dantų gydytoją • ir jis 
man iš traukė tą labai skau
dantį dantį. Traukdamas jis 
mane tiek užgavo, kad vė
liau, kur tik pamatydavau 
dantisto iškabą, tai tuojau 
prakaitas išpildavo, o į den- 
tisto kabinetą jau niekuo
met nemaniau eiti. Prieš 
metus, mažiau. pradėjo 
skaudėti kitas dantis. Iš pra 
džių biskį paskaudėdavo n 
vėl nustodavo, o vieną kar
tą tai dikčiai‘pradėjo skau 
dėti. Nuėjęs į vaistinę ga
vau tokiu raudonų vaistų. 
Nors smegenis išdegino, vie
nok dantis paliovė skaudė-1 
jęs ir viskas buvo tvarkoje. 
Bet vėliau ir vėl pradėjo 
skaudėti, bet pakenčiamai, 
gi vėliau kai kada ir veidas 
ištindavo. Bet nesant skau
smo didelio, aš visai nekrei
piau dėmesio. Paskui dantis 
ištrupėjo ir smegenis lig su
gijo. Džiaugiausi, kad tai 
yra geriausias dalykas — 
nusipirkti vaistų nuo kurių 
dantis nustoja skaudėti, o 
vėliaus net ir istrupa. Bet 
tas džiaugsmas buvo neil
gas.

Vieną rytą pajutau, kad 
man žandas niežti. Suradau, 
kad aš ant žando tunu ma
žutį spuogą. Nukrapščiau tą 
spuogą ir nieko ypatingo. 
Biskį kraujo pasirodė, kad 
juo tolyn, tas spuogas eina 
didyn. Na, paėmiau ir gero
kai spuogą išspaudžiau. 
Kraujas su pūliais išėjo. 
Dabar, manau sau, bus ga
las tam spuogui. Kas tau! 
Ant rytojaus jis dar dides
nis. Tuomet supratau, kad 
reikia ieškoti to, kas geriau 
žibo apie spuogus. Na, ir 
nuėjau pas mediką. Tam ne 
reikėjo daug “monkintis”:

— Paskutiniuoju laiku 
tarp Lietuvos ir viso Pa
baltijo rusų emigr antų va
roma smarki propaganda, 
kad jie vyktų apsigyventi 
į Pietų Ameriką. Tam reo- 
kalui Kaune yra įsikūrusi 
ir speciali draugija. Mat, 
Paragvajaus vyriausybė 
rusams padovanojo dide
lius žemės plotus ir duo
da lėšų įsikūrimui. Mano
ma, kad vėliau visus rusus 
į Pietų Ameriką veš Para
gvajaus laivai nemoka
mai. Šio mėnesio pabaigo
je, ar rugpiūčio pradžioje 
iš Lietuvos į Paragvajų iš
važiuos apie 400 rusų šei
mynų. Vėliau jų važiuos 
daugiau, kaip 2000 šeimy
nų. Tsb.

— Pernai gruodžio mė
nesį Klaipėdos krašto gu
bernatorius dr. Navakas 
paskelbė įsakymą, kuriuo 
turėjo būti pašalinti iš au
tonominių krašto įstaigų 
svetimšaliai valdininkai, 
daugumoje mokytojai. At
leidžiamieji valdinin k a i 
tuo gubernatoriaus įsaky
mu buvo suskirstyti gru
pėmis. Liepos mėnesio 1 d. 

j suėjo terminas apleisti 
tarnybas paskutinei gru
pei. Kitos grupės savo vie
tas paliko jau seniau.

L. D. S- Naujos Anglijos 
Apskričio šių metų išvažia
vimas įvyks rugpiūčio 26 d., 
Palangos Parge, prie Fo- 

I ręst ežero, Lavvrence, Mass.
Sulyg N. A. Apskričio 

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

I-vairaus sporto žaislus.
Rengimo Komisija.

Liepos 29 dieną š. metų 
Stefanija Baikaitė, gyv. 
602 Putnam Avė., Emma- 
nuel College alumnė, lan
kėsi Monntello’je pas savo 
Kolegijos draugę Emma 

Rengimo KomisijaĄ Oksaitę ir dalyvavo Šv.

— Lietuvoje plačiai kal
bama, kad rugpiūčio mėn. 
pradžioje į Kauną atskris 
didžiausias pasaulyje lėk- 

■ tuvas “Maksim Gorkij”.
Šis lėktuvas turi 8 moto
rus, apie 1000 arklių jėgų 

! galingumo; jo sparnų ilgis
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Lenkai Atvirai Svarsto Vii
/

niaus Klausimą
Jau kuris laikas, kai kui darbuose dėl lietuvių 

Lenkijos aukštosios poli-Į lenkų santykių, 
tikos vairuotojai, suka sau 
galvas ir išdirbinėja įvai
rius planus, kaip įeiti į 
normalius santykius su 
Lietuva. Tie patys lenkai 
žino, kad be teigiamų Vil
niaus klausimo išsprendi
mų, Lietuvai palankia 
prasme, Lietuva niekados 
nesutiks įeiti į normalius 
santykius su Lenkija. Yra 
žinių, kad lenkai, ypač įta
kingi Vilniaus krašto len
kai, Varšuvos valdžiai nu
rodo, kad susitaikinti su 
Lietuva, dabar lenkams 
būtinai reikalinga. Šis 
klausimas.* paskutiniuoju 
laiku labai pagyvėjo. Spė
jama, kad šiuo klausimu 
pasiinformuoti neseniai 1 
Kauną buvo atvykęs ir žy- Lenkijoje yra balsų, nuro- 

Lenkijos politikos dančių, kad Lietuvos -Len
kijos dabartiniai santykiai 
reikia būtinai sutvarkyti 
Lietuvai garbinga kryp
tim. Kiek čia yra tikro 
nuoširdaus Lenkijos nusi
statymo, sunku pasakyti. 
Tačiau jau pats faktas, 
kad Lenkijos valdžios blo
kas net pačiam Pilsuds
kiui dalyvaujant yra labai 
reikšmingas, charakterin
gas ir kalba pats už save.

Tsb.
_

Lietuvoje ši žinia plačiai 
svarstoma. Dėl jos eina į- 
vairiausių kalbų ir reiš
kiama įvairiausios nuomo
nės. Toks Lenkijos valdan
čiųjų partijos posėdis bene 
bus pirmutinis, nuo to lai
ko, kai lenkai yra pagro
bę Vilnių. Dabartinė kebli 
Europos politinė padėtis, 
matyti, kad lenkus irgi 
verčia rimtai pagalvoti ir 
susirūpinti sutvarkyti lig 
šiol esamus nenormalius 
santykius tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Lenkai irgi pa
galiau suprato, kad nor
malūs santykiai jiems bū
tų tik naudingi ir reikš
mingesni, negu dabar pa
grobtas Vilniaus kraštas.

mus 
veikėjas, kaip sakoma, de
šinioji Pilsudskio ranka, 
pulk. Prystoras.

Šiuo metu ties Druski
ninkais Pikeliškių dvare 
vieši Lenkijos diktatorius 

• Pilsudskis ir pulk. Prysto
ras. Liepos 9 d. Druskinin
kuose posėdžiavo Lenkijos 
seimo vyriausybės bloko 
Vilniaus grupės atstovai. 
Šiame posėdyje dalyvavo 
ir Pilsudskis su Prystoru. 
Manoma, kad jis buvo su
šauktas Pilsudskiui pagei
daujant.

Per kalbamą posėdį bu
vo plačia prasme iškeltas 
Lietuvos - Lenkijos santy
kių sunormavimo klausi
mas, kuriuo kalbėjo ge
riausi Lenkijos šio klausi-, 
mo žinovai. Visos kalbos 
buvo ypatingos, tuo, kad 
jose buvo reiškiamas no
ras surasti priemones aps
varstyti klausimams, ku
rie tiek Lenkijai, tiek Lie
tuvai turi abipusės ypatin
gos reikšmės.

Svarstant šiuos klausi
mus keletą kartų kalbėjo 
pulk. Prystoras. Pirmiau
siai jis papasakojo savo 
pastabas ir įspūdžius iš 
neseniai jo buvusios kelio
nės į Kauną. Po šių pasta
bų posėdžiavusieji pilsuds- 
kininkų Vilniaus grupės 
atstovai išrinko tam tikrą 
komisiją lietuvių - lenkų 
klausimu, kad ji galėtų 
atstovauti vyriausybes blo

v •

v •

VĖL DIDŽIULĖS NELAI
MĖS ŠIAURĖS LIETUVOJE

Dar daugelis atsimena, 
kai 1929 metais šiaurės 
Lietuvą buvo ištikęs dide
lis nederlius, o jos gyven
tojus — žiaurus badas. To 
viso priežastimi buvo tais 
metais pasitaikiusios dide
lės liūtys, kurios supūdė 
visus laukų pasėlius. Tų 
metų nederliaus paliesti ū- 
kin inkai dar ir šiandien 
negali išbristi iš didelių 
bėdų bei skolų.

Dabar vėl iš tų pačių 
šiaurės Lietuvos vietų į vi
sus tautiečius vėl pasklido 
skaudi žinia, kad ten pat 
šių metų liepos 1 dieną vėl 
įvyko skaudi gamtos ne
laimė, kuri dar labiau su
naikino kraštą, negu anie 
nederliaus metai. Liepos 
1 d. šiaurės Lietuvoje 
siautė nepaprastai smarkf 
audra, kuri daugiausiai

perėjo per Meškučių, Papi
lės, Skaisgirio, Joniškio ir 
Gruzdžių valsčius. Baisi 
ledų ir sniego kruša visiš
kai sunaikino pasėlius, 
daržoves, pievas ir užmu
šė daug naminių bei lauki
nių paukščių.

Ši audra trūko tik vieną 
valandą. Tačiau per tą lai
ką sniego ir ledų iškrito 
tiek daug, kad dar ryto
jaus dieną nuo jų baltavo 
visi laukai. Krisdami ledai 
išdaužė trobų langus. Dėl 
nepaprasto kritalų gausu
mo ištvino grioviai, balos 
ir upeliai; visa žemė buvo 
padengta storu vandens 
sluoksniu, kurio net nesu
spėjo išgerti išdžiūvusi že
mė. Krušos metu siautęs 
vėjas sugriovė nemažai 
pastatų.

Krušos baisius padari
nius žmonės pamatė tik 

, kitą dieną, kai saulė su
naikino storą ledo ir snie
go klodą. Laukai, kuriuo
se buvo gražūs apsėti ru
gių ir kviečių plotai, žalia
vo vasarojus ir kitoki au
galai, dabar atrodė, kad 
juos sunaikino palaidų 
galvijų kaimenės. Aštrūs 

Į ledų gabalai sukapojo ja
vus ir juos su purvais su
maišė. Taip pat sunaikino 
ir daržoves.

Šiaurės Lietuvoje šių 
metų derlius visiškai su
naikintas. Ūkininkams ir 
jų galvijams gręsia baisi 
bado šmėkla...

I

KAS GIRDĖTI LIETUVOS 
KAIMUOSE IR MIESTE

LIUOSE

Obeliai, Rokiškio apskr.— 
Iš birž. 24 į 25 d. čia būvio 
didelės šalnos, kurios pada
rė ūkininkams daug nuosto
lių. Nuo šalnos nukentėjo 
ištisi plotai bulvių, kurios 
teatsitaisys gal tik iš atžalų 
ir tik vėliau pribręs. Nema
žiau nukentėjo agurkai ii 
pomidorai, daugumai šįmet 
neteks jais pasigardžiuoti iš 
savo daržo.

JOKIAME ADMINIS
TRACIJOS APARATE 
NEBUVO TOKIOS NE

TVARKOS 
kaip Klaipėdos savivaldy

bėje, — rašo Ostsee 
Beobachter

f

DIDELIS NUPIGINTAS
*| O Lietuvos Vaizdų-Atviru- 
X &U ir knygele “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., kapeliono kuii. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų

PERKŪNIJOS AUKOS 
Semeliškės, Trakų apskr.

Šakaldonių kaime birželio 
20 d., ūkininkę M. Jakavi- 
čienę savame name žaibas 
nutrenkė. Žaibas per atdarą 
kaminą trenkė į namo vidų 
ir išėjo per langą. Namas 
pasiliko sveikas. Kitus esan
čius tam pačiam name pri
trenkė ir ajklegino.

Tas pats debesys Ivoniš- 
kių kaimo ūkininko arklį 
nutrenkė, kuris važiavo iš 
Auštadvario turgaus. Ūki
ninką smarkiai pritrenkė ir 
išmetė iš vežimo į griovį.

Jau ne pirmas įvykis šią 
vasarą Semeliškių apylinkė
je. Prieš mėnesį laiko per
kūnijos buvo mirtinai nu
trenktas Mustenių kaimo ū- 
kininkas, kuris tuo laiku a- 
rė lauką ant kalno. Visai iš
vilktas iš rūbų ir sužalotas 

j žaibo. Po juo didelė, gili 
t skylė kurioje įtraukta žaibo 
Į tabako geležinė dėžutė ir re- 
! plės, kurios buvo švarko ki
šenių je. Arklys vietoje už
muštas.

v •

Reikalaukite
44Darbininko” Adm.

366 W. Broadway, So. Boston, Mass

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis 
bininke” apsimoka.

I

KLAIPĖDA VII. 11 El
ta. Ostsee Beobachter, pra 
nešdamas apie ligšiolinio 
Klaipėdos vyriausio bur- 
mistroą dr. Briudlingerio. 
atstatymą ir Simonaičio1 
paskyrimą komisariš k u 
vyriausiu burmistru, rašo: 
“Su dideliu džiaugsmu 
Klaipėdos gyventojai su
tiks pirmą Klaipėdos kraš
to direktorijos tvirtą žing
snį. Atstatymo ir valymo 
darbas, kurį direktorija 
vaso, buvo būtinai reika
lingas, nes nebuvo jokios 
paslapties, kad jokiame 
administracijos apara t e 
nebuvo tokios netvarkos, 
kaip kad Klaipėdos savi
valdybėje”. Laikraštis nu
rodo, kad miesto savival
dybėje viešpatavo didžiau
sias portekcionizmas ats
kiroms klikoms, draugys
tėms ir net šeimynoms. 
“Seniai jau nebebuvo pas
laptis, kad kaip tik miesto 
savivaldybė buyo priešval
stybinis lizdas ir seniai 
jau žinoma, kad ligšolinis 
miesto vyr. burmistras, 
dr. Brindlingeris, jokiu bū 
du nebuvo tinkamas tai 
atsakingai vielai. Klaipė
dos gyventojai jau daug 
metų jautė, kokias sumas 
jų sąskaiton miesto savi
valdybė išeikvodavo. Tas 
gi sumas gyventojai turė
davo sumokėti ir be jokios 
kontrolės jos būdavo išlei
džiamos mažos reikšmės 
reikalams. Klaipėdos mie
stų gyventojų pasitenkini
mas savivaldybės šeimi
ninkavimu buvo pasiekęs 
aukščiausį laipsnį. Gyven
tojai jau seniai buvo nepa
tenkinti padėtimi, kuri, 
Brindlingeriui esant savi
valdybėje, buvo įsigalėju
si. Jis negalėjo suprasti, 
kad toks išplėstas valdy
mo aparatas miestui ad
ministruoti būtinai būtų 
reikalingas. Gyventojai ne 
galėjo suprasti, kaip visą 
laiką mokesčiai būdavo 
keliami ir niekad nepripil
davo kiauros miesto ka
sos. Gyventojai buvo pasi
piktinę miesto savivaldy
bės veikimu, kuris ne len
gvindavo, bet sunkindavo 
piliečių gyvenimą..

Pagaliau Klaipėdos kra
što direktorija • įsikišo ir 
padarė galą netvarkai, ku-1 
ri Brindlingerio savivaldy
bėje viešpatavo. Sveikinti- ( 
na/ kad buvusiam pirmi- , 
ninkui Simonaičiui paves
tas valymas, kuris savo e- 
nergijos dėka tai įvykdysi 
ir, svarbiausia, susiaurins. 
Klaipėdos miesto išlaidas 
ir tuo būdu Klaipėdos mie-

sto gyventojų taupumo 
reikalai bus tinkamai su- 

j prasti. Mokesčių našta, 
kuria Klaipėdos gyvento
jai yra prislėgti, šiuo lai
ku daugiau nebebuvo pa
keliami. Tą padėtį supra

to direktorija ir padarė 
gyventojų reikalams nau
dingų žingsnių, nes direk
torija pageidauja, kad pi
lietis, nebūtų apsunkintas 
ne vienu centu, kuris būtų 
išleidžiamas neproduktin
giems tikslams.

Kaip laikraštis toliau 
praneša, atstatytas vyr. 
burmistras Briadlingeris 
netikėtai ir visų nusistebė
jimui buvo išvykęs atosto
gų ir liepos 9 d. vakare vėl 
sugrįžo. Liepos 10 d. prieš
piet jis atvyko į miesto 
valdybą ir čia patyrė apie 
komisariškojo vyr. burmi
stro paskyrimą ii’ apie tai, 
kad naujas vyr. burmis
tras pradėjo eiti savo pa
reigas.

APSAUGOS LIETUVOS
DARBININKŲ SVEIKATĄ

Čia pat turi būti priemonių 
pasišvldyti valgiui, pakan
kamai praustuvių su muilų 
ir rankšluosčiais bei spinte
lių rūbams ir maistui susi
dėti. Kiekvienoje įmonėje, 
kur yra pavojus susižeisti, 
turi būti spintelės su vais
tais pirmajai pagelbai ir 
tvarstomoji medžiaga.

Šios taisyklės bus jau ne
trūkus pradėtos įgyvendin
ti. Naujai steigiamose pra
monės įmonėse jos bus iš 
karto reikalaujamos visos 
vykdyti, gi dabar veikian
čiose jos bus vykdomos pa
laipsniui, kad galima būtų 
suskubti padaryti reikiamus 
patalpų pertvarkymus.

Lig šiol įmonėse to visko 
beveik nebūdavo. Darbinin
kams būdavo sunkios darbo 
sąlygos, o iš jų nemažai rei 
kalaujama. Dabar tam tik 
ros Lietuvos įstaigos Lietu
vos darbininkų medžiagine 
ir dvasinė būkle yra labai 
susirūpinusios. Daroma vi
sos pastangos užtikrinti 
Lietuvos clarbiniiikains ge
resnį rytojų.

Tsb.

Lig šiol Lietuvos pramo
nės darbininkai specialiais 
įstatymais buvo mažausiai 
globojami. Matydama šį 
trūkumą, Lietuvos darbinin
kų vargus, Lietuvos valdžia 
ėmėsi juos šalinti. Neseniai 
vidaus reikalų ministerija 
paruošė pramones darbinin
kų samdos įstatymo pakeiti
mą.

Tame įstatymo pakeitime 
daugiausiai dėmesį kreipia
ma į darbininkų medžiagi
nės būklės'gerinimą. Dabar 
ta pati ministerija paruošė 
taisykles Lietuvos darbiniu- 
kų sveikatai bei gyvybei ap
saugoti.

Šiose taisyklėse yra nu
matyta kokios turi būti pra
monės įmonėse darbo sąly
gos, kad darbininkai nenu 
kęstų nei sanitarijos, nei hi
gienos atžvilgiu. Tarp kitko 
pasakyta, kad uždarose į- 
moniii patalpose kiekvienam 
dirbančiam turi išeiti nors 
po 10 kubinių metrų oro ir 
nors po 2 kvadratiniu metru 
grindų. Tos patalpos, kurio
se yra kenksmingų dulkių, 
dujų ar garų, minimos nor 
mos turi būti dar daugiau 
padidintos, Be to, patalpos 
turi būti dar taip įrengtos, 
kad gaisro pavojaus atsiti
kimu, visi darbininkai galė
tų laisvai ir kuo greičiausia} 
iš įmonės pasišalinti.

Žiemos metu pramones į 
monių patalpos tur būti ge 
rai šildomos ir vedinamos. 
Be kita ko turi būti naudo
jamos visos priemonės, kad 
garo katilai ir mašinos ne
sudarytų darbininkams jo
kio pavojaus. Darbinin
kams, kuriems dėl darbo 
gręsia pavojus susižeisti a- 
kis nuo garų, skysčių, ske 
veldrų ir t. L, tūri būti duo
dami apsaugos akiniai arba 
kaukes. Taip pat turi būti 
duodami chalatai, žiurstai, 
specialūs rūbai, jeigu jie 
reikalingi esant tam tikro
mis atliekamo darbo sąlygo
mis.

Be visų tų būtinumų tai- Į 
sykiėse dar numatyta, kad 
didesnėse įmonėse turi būti 
įrengtos patalpos su stalais 
ir suolais valgyklai, o reika 
lui esant, ir karšto vandens.

v •

GEN. KUBILIŪNAS 
TRAUKIAMAS 

TEISMAN

Pereitame “Darbininko” 
numery įdėjome žinutę, 
kad prez. Smetona paskel
bė amnestiją birželio 7 d.

įvykio dalyviams, vadina
si, atleido nuo teismo ir 
teismo^kiriamos bausmės, 
bet paliko nubausti draus
mės tvarka.

Bet trys karininkai per
duodami teismui. Kas jie 
toki? Nagi buvęs Lietuvos 
generalio štabo viršinin
ką^ gen. Kubiliūnas, buvęs 
aviacijos viršininkas pulk. 
Narakas ir buvęs gusaru 
pulko vadas pulk. Bačkus. 
Jie traukiami teisman už 
tai, kad “būdami tokiose 
aukštose pareigose rodė 

* neveiklumą su bloga valia 
įvykių metu.” rašo Tsb.

JONO KMITO EllfS
Tai gražus mūsų išeivijos 

C įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir turi 191 pusi. Jos kai- 
įa $1.50. Bet dabar “Darbi- 
nirtko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centaipopie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM,
366 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

—Gyvenimo taurė taptų karti iki aitrumo, jei į ją 
neįkristų keletas karčių ašarų.

Pitagoras.

“Neteiskite ir nebūsite teisiami.. . Neteiskite pirma 
laiko, iki neateis Viešpats. Jis tai. apšvies paslėptuosius 
tamsybėse dalykus ir atidengs širdžių sumanymus. Tuo
met kiekvienas bus jo pagyrimas iš Dievo.” (1 Kor. 4,5.)

LDS. Kuopų Susirinkimai 
duoklės užsimokėti. Taipgi atsi
veskite nors po vieną naują narį 
prie kuopos prirašyti.

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

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

CLEVELAND, OHIO.
Rugp. 3 d., 8 valandą vaka

re, Lietuvių Selėj įvyks LDS. 51 
kp. mėnesinis susirinkimas. Ger
biami nariai prašomi susirinkti.

_____________________ i

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugp. 3 d., 7:30 v 
vak., Lineoln Svetainėj, 26 Lin- 
coln St. Ateikite visi.

BALTIMORE, MD.
Rugpiūčio 5 d., sekmadienį tuoj 

po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyks LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti 
visi.

■i

I

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, rugp. 5 dienų 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsi
mokėti duokles.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks rugp. 5, tuoj po 
sumos. Šv. Kazimiero parap. sa
lėj. Kviečiami visi nariai daly
vauti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis ir naujij narių atsivesti 
prirašyti.

WORCESTER. MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugp. 5 d., Aušros Var« 
tų parapijos salėj, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks nigp. 5 d», tuoj po su
mos, Šv. Mykolo parapijos sve- j

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 5 d., 6 vai. vaka
re, bažnytinėje svetainėje, 41 

tainėje. Malonėkit visi nariai at-1 Providence St. Visi nariai būti- 
silankyti ir mėnesines mokestis j nai ateikite, nes turime apsvars^ 
užsimokėti. I tyti keletą svarbių klausimų. Be

to, gera proga užsimokėti duok
les.NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinįs susirin
kimas įvyks rugp. 5, ‘tuoj po 
paskutinių . mišių, pobažnytinėj 
svetainėj. Kviečiame narius atei- rugp. 7, Šv. Roko parap.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas ĮVyks

ti, nes yra keletą svarbių suma-1 tainėje. Visi nariai prašomi atei- 
tiymų. Taipgi atsiveskite ir savo Lį j į susirinkimą ir užsimokėti 
draugus prirašyti prie šios orga- senai užtrauktas, mėnesines duo- 

Į nizacijos.

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnešihis stttirin- LDS. 14 kp. 

RimflS JVV1CS5 ft /J v a ? Ilrivnoa vvrtrVc
rugp. 5 d., tuojaus po sumos,
Andriejaus par. svetainėj, 1123 jos svet, 180 New Tork Avė.. 
Lemon St. Kviečiame narius iri Neįtark, N. J. Visi nariai prašo 
nares ateiti ir kurių užvilktos mi atsilankyti.

Mes.

į

NEWARK, N. J.
. mėnesių is susirin- 

sek m a d i e n j. Įkimas įvyks penktadieni, 
rugp. 10 d., 8 v. v., Šv. Jurgio dr-

.-s
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Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIO 

PROGRAMA

Lietuvių Radio progra
ma iš stoties WATR pra
sidės rugpiučio 18 d. Vėl 
bus nuo 2:30 iki 3 vai. po 
pietų šeštadieniais (Day- 
light Saving Time). Kom
pozitorius Aleksandras A- 
leksis žada paleisti oro

vimas prie Compounce e- 
žero, Bristol, Conn. Daly
vavo apie 100 narių ir 
daug svečių, tarp kurių 
buvo kunigai Valantiejus, 
Kazlauskas, • Gauronskas 
ir Kripas.

Visi turėjo, linksmiausį 
laiką.

( Vadovavo p-lė Adėlė 
Liutkiutė, Bulevičiutė ir 
Kmtaitė.

Jis čia lankėsi su savo Kadangi iškilmių pasėkb- 
žmona lietuvaite (Versec- je daromos pastangos išgau- 
kaite) pas jos tėvus ir pas I 
savo tėvus — graborių Jo
ną Dielininką.NOVENA PAVYKO

Šiomis dienomis Novena 
prie Šv. Onos, kurią vede 
Tėvas Jonas Bružikas, S. 
J., misijonierius, buvo sė
kminga. Žmonės gausiai 
lankėsi į pamaldas ir klau
syti pamokslų.

Tėvelis Misijonierius la
bai džiaugiasi tokiomis di-
deliomis pasekmėmis. Gar-; bangomis daug naujų lie
tė waterburiečiams!

Kleb. kun. J. Valantie- 
jus ypatingai džiaugiasi 
savo parapijiečiais ir dė- 
kuoja visiems, o ypatingai 
Misijonieriui Tėvui Bruži- 
kui už tokį kilnų pasidar
bavimą.

tuviškų dainelių ir muzi
kos.

Taipgi kalbės kun. Jo
nas Kripas.

LANKĖSI BARANAUS
KAITĖ

Šiomis dienomis pas sa- 
| vo tėvus lankėsi New Yor
ko Broadtvay žvaigždė p- 

|lė Julė Baranauskaitė ki
taip žinoma Judith Bar-

MARIJOS VAIKELIŲ Iš- Ton. Ji yra profesijonalė 
artistė - dainininkė.

Rudenį žada su savo

Šv. Juozapo parapijos 
draugijos smarkiai ren
giasi prie vakaro,- kuris 
įvyks rugsėjo 16,d., Tas 

■ vakaras yra rengiamas 
pagerbti savo mylimą kle
boną kun. Juozapą Valan- 
tiejų.

Visi ir visur raginami 
pirkti vakarienės bilietus. 
Jų galima gauti pas komi
sijos narius.

I

BROOKLYN, N. Y.

ti Grand St. nuo East River 
ligi Union Avė. pavadinimą 
“Lituanica Avė.”, visos vie
tos organizacijos kviečiamos 
Legionui talkon tą didei] 
darbą atlikti galimai grei
čiau.

A. L. L. Dariaus-Girėno 
Posto štabas.

SEKMADIENĮ, RUGPIUČIO
(AUG.) 5 D.

AMERIKOS UEVJVIŲ KATA
LIKŲ STUDENTŲ IR ALUMNŲ 
ORGANIZACIJOS 3-ČIOJI ME/ 
TINIO SEIMO, ĮVYKUSIO MA 

RIANAPOLIO KOLEGIJOJ, 
Thompson, Conn., 1934 m.

Liepos 2 ir 3 dienomis,

PROTOKOLAS

STUDENTŲ SUSIRINKI
MAS

Aną vakarą apie 50 s tu-. 
dentų (čių) susirinko ap-1 
tarti Seimo nutarimus. Vi- į 
si bei visos karštai priėmė 
savo atstovų raportus iš 
įvykusio Seimo.

Šiame susirinkime daly
vavo ir įdomiai kalbėjo 
Tėvas Bružikas. Jis išgyrė 
studentus ir ragino lavin
tis moksle ir dvasioje, jei 
nori pasiekti aukštumos ir 
tapti tikrais mokslo žmo
nėmis.

Dalyvavo ir keli alum- 
nai.

Rugpiūčio 5 d. įvyks iš
važiavimas p. Stokes va
sarnamy, prie Quossapong 
Lake.

VAŽIAVIMAS
Aną sekmadienį įvyko

Marijos Vaikelių •išvažia- kuopele vaidinti Chicago-

SEIMAS NEW YORKE

York Oi-

primosią 
sekančias

je.
PAMINKLU! ČIKAGOJE 

$24.60.
PADORUMO LEGIONAS

Lietuviai labai palankiai 
atsiliepė i pradėtą kampa
niją prieš nepadorius ir 
šlykščius paveikslus. Jau 
organizuojamas Padoru
mo Legionas. Kurie dar 
neprisirašė tai teateina j 
kleboniją ir teatneša apli- 
kacijos su savo parašais.

ĮSIGYK sau namus
» . .

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar.. PIRK 
ir tu! Turime visokiu namu: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronse, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
Už MAŽA 3500 pradini ĮMOKĖ- 
JIMA. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTF. — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
Sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
ga patarnavimą!
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Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC
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ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Paršamdau Automobilius Ves-Ž 
tuvėms, Krikštynoms ir viso- I 

kiems pokyliams.

I

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nubudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinamu kainą.

J. Pilipauskas, Thompson, 
administratorius — J. Gu- 
danavičius, Thompson. Se
kantis organizacijos metinis 
seimas šaukiamas vėl Ma
rianapolio Kolegijom Laiką 
nuskirs Centro pirmininkas. 
Seimą malda uždarė kun. P. 
Karlonas, kurį seimas pas
tatė kandidatu į Organiza
cijos dvasios vadą.

Seimo prezidiumas, 
J. Pilipauskas, 

Pirmininkas.
Prof. J. Kundrotas,

.1 vice-pirmininkas.
P-nia Barsi liauskienė, 

II vice-pirmimnk. 
A. Miciunas ir 
E. Igriotaitė,

Sekretoriatas.

(Tęsinys)
Centro finansų raštinin

kė, I. Rovaitė, plačiai ir i- 
domiai pranešė apie josios 
vienų metų darbuotę ir vei
kimą; suteikė daug gražių 
sumanymų ir patarimų kas 
link organizacijos pagerini
mo. Seimas priėmė raportą 
ir nutarė jį patalpinti laik
raščiuose.

Ponas D. Averka, kuris 
laikinai ėjo administrato
riaus pareigas seimui išdavė 
‘ ‘ Studentų žodžio ’ ’ ekspe
dicijų, spausdinimo ir kitų 
jo reikalų atskaitą. Priim
tas.
. Centro raštininkas, S. 
Vaičaitis pranešė, jog pra
ėjusiais metais išsiųsta arti 
30 laiškų, o gauta apie 10. 
Neteko pereitais metais tiek 
daug rašinėti, kadangi ne 
tiek dirbta propagandos 
darbo kaip pirmaisiais me
tais.

“Studentų žodžio” re
daktorius, J. Pilipauskas, 
džiaugiasi plačia studentų 
ir sendraugių parama ir 
skatino ir toliau aktyviai 
bendradarbiauti, nes orga
nizacijos žurnalas yra josios 
širdis. T.odėl jame turi glū
dėti kas jai brangiausia. 
Tuomi baigėsi rytinis posė
dis. Pertrauka pietums.

POPIETINĖ SESIJA
1:30 vai. po pietų tęsia

mas posėdis, kuriame sei
mas svarstė ir priėmė kai- 
kuriuos bendruosius ir sen
draugių konstitucijos punk
tus.

Po to sekė rezoliucijų ko
misija išdavė sav,o praneši
mus. Rezoliucijų priimtą 
arti 20. Jos liečia ne tik pa
čios organizacijos veikimo 
ar žurnalo reikalus, bet ir 
daug kuomi atsiliepia į pla
čiosios Lietuvių išeivijos 
gyvenimą Amerikoje. Tarp 
visų nutarta, 1935 m. su
rengti studentų ir alumnų 
ekskursiją į Lietuvą ir jei 
bus galima dalyvauti Atei
tininkų jubiliejiniam Kon
grese. Tikimasi vežtis ir 
sportininkus, kurie atsto
vautų organizaciją Lietuvos 
olimpiadose.

CENTRO VALDYBOS 
RINKIMAI

Ateinantiems metams 
Centro valdybon išrinkti šie 
asmenys: Garbės pirminin
kas — L. šimutis, Chicago, 
Dl., pirmininkas — J. C. 
Morkūnas, Rochester, N. Y., 
I vice-pirmininkas — V. 
Budrevieiutė, So. Boston, 
Mass., II vice-pirm. — V ; 
Sabas, Thompson, protoko- j 
lų raštininkas — A. Miciu- 
nas, Thompson, finansų ras 
tininkė — L Rovaitė, Ro 
ehester, N. Y, vyriausias 
redaktorius — kun. K. U r

Į bonavieius, redaktorius —

Sekmadienį, rugpiūčio 5 
dieną, Sea Breese Parke, į- 
vyks Rochester lietuvių ko
lonijos ' LIETUVIŲ DIE
NA, i kurią ruošiasi daly
vauti visi seni ir jauni Ro
chester lietuviai po savo ko- 
lcnijos garbingo vado kun. 
Jono Bakšio vadovybe. Be
veik visos draugijos ir orga
nizacijos dirba iš vien, kad 
padaryti šią Lietuviu Dieną 
kuodi džiausią ir pasekmin- 
giausia. Komitetas yra pa
ruošęs didelę įvairią ir įdo
mią programą dainų šventę, 
sporto žaidimai, šokių ir 1.1.

Rochester LIETUVIŲ 
DIENA prasidės su didele 
paroda, kuri įvyks nuo Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos, 
12 vai. pietų, standart time. 
Visi, visi, seni ir jauni Ro- 
r*'ester lietuviai ir jų drau
gai, kurie turi automoblius, 
yra nuoširdžiai prašomi da
lyvauti su savo pasipuošu
siais automobiliais šioje di
džiulėje parodoje.

Visų kitų kolonijų 
viai: Niagara Falls, 
terdam, Utiea ir t.

__ w«

ELIZABETH, N. J.
ŠV. ONOS DRAUGIJOS 

PUSRYČIAI

Liepos mėn. 16 d. š. m. 
mūsų vietinėje bažnyčioje 
prasidėjo Šv. Onos Nove- , 
na. Narės vietines Šv. O- 
nos draugijos puošė alto
rių prie’Šv. Onos stovy los 
ir lankėsi skaitlingai kas 
vakarą į pamaldas.

Pereitą sekmadienį, lie
pos m. 22 d., šv. Onos 
draugija užprašė šv. mi
šias, kuries buvo atlaiky
tos 9 v. r. Mišias iaikė sve
čias kunigas, o pamokslą 
sakė klebonas kun. J. Si
monaitis. Mišių laiku visos 
Šv. Onos dr. narės ėjo prie 
Šv. Komunijos in corpore.

Po mišių buvo surengti 
bendri pusryčiai, parapi
jos svetainėje. Pirmininkė 
E. Lukšienė prašė kun. Si
monaitį pradėti pusryčius 
su malda. Toliau sekė kun. 
Simonaičio kalba, kurioje 
pažymėjo, kad tai pirmą 
sykį Šv. Onos dr. narės tu
rėjo bendrus pusryčius ir 
ragino toliau dirbti ir vei
kti gražiais pavyzdžiais 
Dievo ir artimo meilei.

Išklausę kun. J. Simo z 
naičio gražios ir paragina
nčios kalbos, narės išreiš
kė padėką gausingu ploji
mu ir atsistojimu. Pusry
čių metu taipgi kalbėjo: 
E. Nevulic-nė, P. Goberie- 
nė, E. Žemeckienė, O. Mi- 
lukienė, B. Paulikienė, S. 
Krizonienė, P. Petraitienė, 
ir V. Karalevičienė.

Šeimininkės, kurios pa
ruošė pusryčius buvo: U. 
Džiovalienė, M. Bernotie
nė, P. Jaunienė, A. Pecku- 
vienė.

Po pusryčių ir kalbų vi
sos narės pageidavo, kad 
ir kasmet būtų suruošti 
pusryčiai, nes tai sudaro 
gana didelį ir gražų įspūdį 
ir priduoda daug daugiau 
energijos darbuotis.

O. B.

Per liepos 17 d. vakarines 
iškilmes Dariui - Girėnui 
pagerbti išplatinta 49 lakū
nų atvaizdai, gauti iš Pa
minklo Statymo Komiteto 
Čikagoje. Surinkti pinigai, 
$24,60, persiųsti Čikagon 
liepos 18 d. pef Kom-to se
kretorių kpt. P. Jurgėlą. 
Dariaus - Girėno Postas 
dar turi 151 atvaizdą. At
vaizdai parsiduoda po 50c. 
ir jų galima įsigyti Posto 
bute. 262-A Humboldt St., 
Brooklvn. N. Y. Visiems 
aukotojams ačiū.

A. L. L. Dariaus-Girėno 
Posto Štabas

RENGIA LIETUVIŠKĄ 
MOKSLIŠKĄ PARODĄ

Yale Universiteto kam
bariuose, p-lė O’Neil su 
pagalba komp. A. Aleksio 
ir jo sūnaus Norberto, ku
nigo J. Kripo ir p. Stanis- 
lovaitienės rengia lietuviš
ką mokslišką parodą. Tai 
bus išdėti įžymesnių lietu
vių rašytojų raštai ir skai
tomos paskaitos apie Lie
tuvą, jos žmones ir istori
nius įvykius.

Lietuviškas orkestras 
gros lietuviškus kurinius 
ir choras, vadovaujant 
komp. Aleksiui, sudainuos 
lietuviškų dainų. Be to, 
bus ir žymesni lietuvių so
listai.

P-nia Stanisiovaitienė 
žada išstatyti rankdirbys- 
tės mezginius ir audinius. 
Paroda bus įdomi ir tur
tinga.

Tokiais parengimais mes 
keliame Lietuvos ir lietu- 
vių vardą.

Garbė sumanytojams ir 
rengėjams.

Lietuvos Vyčių 22-ras 
seimas įvyks š. m. rugpjūčio 
7, 8 ir 9 dienomis Aušros 
Vartų parapijos salėje, 586 
Broome S t., New 
tv, N. Y.

12 kuopa, kuri 
šį seimą rengia 
pramogas:

MOONLIGHT SAIL
Pirmos seimo dienos va

kare, antradienį, rugpiūčio
7 d. įvyks vakarinis išvažia
vimas (Moonlight Sail) lai
vu Amerikana. Jame gros 
šokiams orkestras ir bus į- 
vairūs perstatymai. Jis iš
važiuoja iš Battery Park 
8:00 vai. vakare.

PAGERBIMO VAKA
RIENĖ

Antros seimo dienos va
kare, trečiadienį, rugpiūčio
8 d. pagerbimui seimo ats
tovų yra rengiama iškilmin
ga vakarienė Aušros Vartų 
parapijos salėje, 586 Broo
me St., N. Y. C. Be įžymių 

i kalbėtoji] ir kitų artistų 
programą išpildys Lietuvos 
Vyčių Great Neeko choras, 
o apskričio dramos ratelis 
suvaidins komediją “The 
Red Lamp” (Kodėl ne lie
tuvišką veikalą? Red.) va
karienės pradžia 8:00 vai. 
vakare.
IŠKILMINGI ŠOKIAI

Seimo užbaigimo dienoje, 
ketvirtadienį, rugpiūčio 9 d. 
Knights of Columbus vieš
butyje, 51st St. ir 8th Avė. 
New Yorke įvyks pusiau 
formaliai iškilmingi šokia* 
Draugijos, kurių didžiausi? 
skaičius narių dalyvaus šie- 
me parengime laimės 2 sida
bro taures. Pradžia 8:30 va
landą vakaro.

Bilietų visiems šiems pa
rengimams, kurių kainos y- 
ra vienas doleris, galima 
gauti pas vyčių narius.

Rengėjai tikisi, kad ne 
tik apylinkės vyčiai, bet lr 
lietuvių visuomenė abelnai 
savo skaitlingu atsilankymu 
parems šį seimą, ypač visus 
šiuos nepaprastus parengi- |iš Brooklyn, N. Y. Jisai 
mus.

I

RENGIA “FIELD DAY”

Kaip kasmet, taip ir šį
met, rudenį, Conn. Valsty
bės lietuviškas - katalikiš
kas jaunimas rengia ‘Field 
Dey’. Tai bus labai įvairi 
Sporto Olimpiada ir šo
kiai. Šio parengimo darbą 
yra pasiėmę hartfordie- 
čiai, vadovaujant kun. E. 
Gradeckui.

Manoma sutraukti tūks
tantinė minia lietuvių iš 
visos valstybės.

LANKĖSI WATERBURY

Waterbury lankėsi inži
nierius Juozas Dielininkas

A. J. M.

Am. Liet. Legiono Da
riaus - Girėno Postas šiuo 
turi garbės pareikšti širdin
gą padėka šiems asmenims:

Savo darbšeiajai komisi
jai, kuri sugebėjo trumpu 
laiku priruošti ir įvykdyti 
punktualiai pavyzdingas iš
kilmes; gerb. dvasiškijai ir 
vpae kun. N, Pakalniui už 
bendradarbiavimą ir liepos 
17 d. pamaldas Apreiškimo 
parap. bažnyčoje; p. Anta
nui Baniui, kuris taip im
ponuojančiai atliko muzika- 
Ję programą iš mesto stoties 
WNYC, kurios vadovybe 
buvo sužavėta jo balso ir 
parinktų dainų grožio ir ža
dėjo daugiau lietuviškų pro
gramų tiekti; gerb. kalbėto
jams n. gen. konsului P. 
Žadeikiui. vice konsului P. 
Daužvardžiui, prof. B. Vit
kui ir legionieriams; pp. lie
tuviški] jų radio-programų 
vedėjams, kurie paaukavo 
savo programas Dariui ir 
Girėnui pagerbti, legionie
riui V. Matusevčiui ir rėmė
jams J. Dumčiui ir X^Ęa- 
mui: dd. X. Garšvai. A’JVa- 
lantiejui ir 'A. Radzevičiui, 
kurie teikėsi kareivius par
vežti i visas iškilmes: karo 
kapelionui majorui J. HeaH 
ir 16-to pėstin. pulko karei
viams ir vadovybei: p. 'A. 
Kasmočiui, už vaišiu karei
viams surengimą; ir visiems 
iškilmių dalyviams; ir pp. 
redaktoriams, kurie nemo-dirba inžmieri jos darbą j

B. M. T. Line kompanijoj, karnai išlalmes garsino.

lietu- 
Ams- 

t. yra 
nuoširdžiai kviečiami atvyk
ti į Rochester Lietuvizi Die
ną. Prašoma atvykti prieš 
12 vai. standart time, prie 
St. George’s Church, 545 
Hudson Avė., Rochester, N. 
Y. ir mes visi linksmai nu
važiuosime ,į Sea Breeze 
Park. Komitetas lauks jū 
sų atvykimo ir suteiks jums 
tikrą -“Rochesterišką good 
time!”

Sea Breeze Park yra 5 
mylias nuo Rochester. Vė
liaus atvažiavusiam iš kito 
miesto galima lengvai paši
le rauti kelią nuo visų gy
ventoju. ‘

Lauksime Jūsų visu ? Įvy
kimo:

Šv. Jurgio par. Klebonas 
Kun. Jonas Bakšys

LIETUVIŲ DIENOS 
Komitetas

I

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

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie, skelbiasi “Darbininke” tikrai 
▼erti skaitytojų paramos.

Visi garsinkltSs "Darbininke".

I vice-pirmininkas

SKLEISKITE SVTE84
Perskaitė. “Darbininką” nen» 

j meekfte. bet duokite kitiems pa. 
skaityti Tokiu bbdu oupažfn. 
ilsite kitus su “Darbininku” ir 
L. D 8 tr atremsite mflsij Ida 

' Jos pridhj propagandą.


