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Hauptmaną Kaltina Lind- 
bergho Sunaus Užmušime

I Ųj U Į K-

Žuvo 1609 žmonės
New York — Rųgs. 20 d. 

areštuotas Bruno Richard 
Hauptman, Vokietijos pi
lietis, kaltinamas pulki- 
hinko Lindbergh sūnaus 
pavogime ir užmušime. 
Pas jį policija rado 13,750 
dolerių tų pinigų, kuriuos 
pulkininkas Lindbergh bu
vo per tarpininką Dr. Con- 
don sumokėjęs už jo sū; 
n aus paliuosavimą. Lind
bergh sūnus rastas negy
vas netoli namų.

Hauptmanas yra stalio- 
rius ir policija susekė, kad 
jis yra dirbęs netoli Lind- 
bergho namų. Jie surado, 
kad medžiaga iš kurios 
buvo padarytos kopėčios, 
kurios buvo vartotos vai
ko pavogime, buvo paimta 
iš tos vietos, kur Haupt
manas seniau dirbo.

Hauptmano žmona ir gi
minaitis Hans Mueller 
taipgi buvo policijos sulai
kyti. Policija sako, kad 
Hauptmano rašysena yra 
ta pati kaip ant laiškų, ku
rie buvo Lindberghui siun
čiami, reikalaujant pinigų 
už sūnaus paliuosavimą.

Dr. John A. F. “Jafsie” 
Condon, kuris vaiko va
gims sumokėjęs 50,000 do
lerių už vaiko paliuosavi
mą sako, kad Hauptmanas 
yra tas pats asmuo, ku
riam jis pinigus įdavęs. 
Taip pat nustatyta, kad 
Hauptmanas yra tas pats 
asmuo, kuris šoferiui da
vęs dolerį, kad nuvežtų 
laišką Dr. Condonui.

Hauptmanas ginasi ir 
sako, kad tuos pinigus, ku
riuos policija rado paslėp
tus jo garadžiuje jam įda
vęs jo draugas, išvažiuo
damas į Vokietiją. Tas 
draugas vėliau miręs ir tik' 
jam mirus jis pradėjęs pas 
jį paliktus pinigus vartoti.

Išaiškinimui šio baisaus 
nusikaltimo pradžią pada
rė Walter F. Lyto, darbi
ninkas gazolino stoty,-ku
riam Hauptmanas užmo
kėto už gazoliną auksine 
dešimtine. Tokios dešimti-

nės buvo iš apyvartos iš
imtos ir Lyto nustebo ją 
pamatęs. Užsirašęs Haupt
mano automobilio numerį, 
jis tuojaus dešimtinę nu
nešė į banką, kur patikrin
ta, kad ji yra viena iš tų, 
kurias pulkininkas Lind- 
berghas per Dr. Condon 
sumokėjo už jo sūnaus 
grąžinimą. Pranešta poli
cijai, kuri tuojaus pradėjo 
Hauptmaną sekti ir paga
liaus jį suėmė.

Nustatyta, kad 1932 me
tais, tuoj po gavimo pini
gų nuo Dr. Condon, Haup
tmanas bandė grįžti Vo
kietijon. Balandžio mėne
syje 1932 metais jis atida
rė sąskaitą pas vieną bir
žos meklerį. Šioje jo sąs
kaitoje būdavo iki 25,000 
dolerių pinigų.

Sužinota, kad Hauptma
nas atvažiavo Amerikon 
nelegaliai iš Vokietijos 13 
metų atgal. Vokietijoje jis 
buvo nuteistas sėdėti kalė
jime penkis metus už pa
vogimą 1000 markių. Po 
keturių metų' jis buvo pa
leistas iš kalėjimo sąlygi
niai ir tada atvažiavo A- 
merikon.

Policijos agentai mano, 
kad tą vakarą, kada Lind- 
bergho sūnus buvo pavog
tas, vagis lipdamas kopė
čiomis iš antrojo namų 
aukšto paslydo ir nukrito 
žemėn, pats susižeisdamas 
ir sužeisdamas vaiką, kuri 
jis vėliau paliko negyvą 
miškelyje. Yra žinių, kad 
apie tą patį laiką Haupt
manas lankėsi pas gydyto
ją, nes jis buvo koją susi
žeidęs.

New Jersey valstybės gu 
bernatorius pasirašė va- 
rantą, kuriuo Hauptmanas 
kaltinamas žmogžudystėje 
■ir jis bus greičiausiai tei
siamas toje valstybėj, kur 
piktadarystė padaryta.

Tokio, — Rūgs. 22 d. 
baisi audra siautė Japoni
jos industrijos centre. Vė
liausiomis žiniomis, audro
je žuvo 1609 žmonių ir 
4975 sužeista. Nuostolių 
padaryta apie 300,000,000 
dolerių.

Pranešama, kad vien tik 
Osaka uoste 100 žmonių 
prigėrė kada audra sudau
žė į krantus 1600 laivų. Iš 
Takamatsu praneš a m a, 
kad 2350 žuvininkų laivų 
negrįžo ir spėjama, kad 
jie žūva.

Nepilnos žinios pranešė, 
kad 13,674 namai buvo su
griauti, jų tarpe šimtai 
mokyklų ir valdžios namų. 
Apie 16,000 namų tapo ap
ardytų.

PLANUOJA PERORGA
NIZUOTI UŽDARYTĄ 

BANKĄ

Worcester, Mass., —Ma- 
ssachusetts bankų komisi- 
jonierius Arthur Guy už
gyrė planą perorganizuoti 
uždarytą Worcester Bank 
and Trust Company. Jei 
indėlininkai .tam. planui 
pritars, tai šis bankas bus 
sujungtas su Worcester 
County National Banku.

Planą įvykdinus, 4600 
indėlininkų tuojaus galėtų 
gauti 2,800,000 dolerių pi
nigais, kas reikštų, kad jie 
gautų apie 65 nuošimtį jų 
indelių pinigais ir likusią 
sumą naujos bankos akci
jomis.

WATERBURY, CONN

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi I 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

Kun. Strakauskui Padaryta 
Pavojinga Operacija

Lowell, Mass. — Pereitą Į šeštadienį, rugsėjo 22 d., 
trečiadienį, šv. Jono ligo- • 
ninėje, kun. F. Strakaus
kui, Šv. Juozapo par. kle
bonui, LDS. Literatinės 
komisijos nariui, pavojin
ga operacija gerklėje ir 
kakle.

ATVYKO LENKŲ SENA
TO SEKRETORIUS

pas kun. Strakauską bu
vo nuvykę lankyti kun. K. 
Jenkus iš So. Bostono ir 
kun. Morkūnas, MIC. iš 
Marianapolio Kolegijos, 
kuris vykdamas į Lowell 
sustojo So. Bostone ir iš 
ten abu nuvyko į Lowell

ligoninės parvežtas į na
mus penktadienį, rugsėjo 

Į Kauną atvyko Lenkų 21 d. Sergąs sunkiai, bet 
Senato sekretorius, laikra- yra viltis, 
štininkas A. Jašeckis. Jis pagalba pasveiks, 
aplankė kai kurias lenkų

Tekstiliečių Streiko Vadai 
Paklausė Prezidento

i.

TROCKIS ĮTARIAMAS 
KAIRIŲJŲ SĄMOKSLE

Madrid — Leon Trotzky, 
buvusis bolševikų komisa
ras ir vėliau ištremtas iš 
Sovietų Rusijos yra įtaria
mas kaip dalyvis susekto 
sąmokslo nuversti valdžią 

I Ispanijoje. Yra žinių, kad 
Trockis buvo pastebėtas 
neseniai Catalonijos pro
vincijoje.

10—VALANDŲ ATLAI
DAI WATERBURY, CT.

Šio mėnesio 30 d., mūsų 
bažnyčioje prasidės 40 vai. 
atlaidai. Pirmą pamokslą 
sumos metu sekmadienį, 
sakys Tėvas - Misijonie- 
rius dr. Morkūnas, MIC. 
Sekmadienio vakare sakys 
pamokslą kunigas Vincas 
Puidokas, Westfield Mass., 
Švento Kazimiero parapi
jos klebonas.

Pirmadienio ryte, 9 vai. 
sakys pamokslą kunigas 
Petras Kartonas iš New 
Britain, o pirmadienio va
kare pamokslą sakys kuni
gas dr. Bružas, M. S., šv. 
Kazimiero parapijos (Na- 
shua, New Hampshire) 
klebonas.

Antradienio ryte pamok
slą sakys kunigas Edvar
das Gradeckis iš Hartford, 
Conn., vakare pamokslą

Kun. F. Strakauskas įsakys kunigas Jonas Bal-

kad su Dievo

Pasimelskime, kad Auk- 
įstaigas Kaune ir nori su- ščiausis grąžintų mūsų va

jų veikimu dui kun. Strakauskui svei
katą.

sipažinti su 
Lietuvoje.

kūnas iš Maspeth, Long 
Island, New York.

Bus daug svečių kunigų, 
kurie klausys išpažinčių.

Mūsų klebonas nuošir
džiai kviečia visus water- 
buriečius ir apylinkės lie
tuvius atsilankyti — duo
ti viešai Dievui, Pasislėpu-

ŠV. TĖVAS DŽIAUGIASI 
LIETUVOS EUCHARIS

TINIU KONGRESU
J Jo Eminencija Kardino
las E. Pacelli rugpiūčio 16 
d. J. E. Kauno Metropoli
tui J. Skvireckiui parašė 
šio turinio laišką.:

Vargiai galėpiau išreikš
ti, kaip apsidžiaugė Šv. Tė- 

" vas, kai sužinojo, kad pir
masis visos lietuvių tau-

Kairiųjų ruoštas sąmok- tos Eueharistinis Rongre
sias neįvyko, nes policijai 
pasisekė vieną iš jų vadų 
sučiupti su daug ginklų.

JAPONIJA DEMONS
TRAVO KARINIUS OR
LAIVIUS MANCHUKUO

I

Tokio — Tuojaus po to, 
kaip Manchukub valstybė 
pasiuntė sovietais protes
to notą prieš-užėmimą jų 
teritorijos, eskadrilė, susi
dedanti iš 80 japonų kariš
kų orlaivių, išlėkė į Hsin- 
king, Manchukiio valsty
bės sostinę. J v . •

Japonai tvirtina, kad or
laivių pasiuntimas nieko 
bendro neturi su Manchu- 
kuo nesusipratimais su 
Rusija, bet esąs tik drau
giškumo ženklas, ir kad 
pasveikinti imperatoriij 
Kang Teh užėmusį sostą. 
Imperatorius užėmė sostą 
kovo mėn. 1 d. r

Rusija neseniai protesta
vo prieš japonus ir man- 
chukuoiečius už suėmimą 
Rusijos piliečių, Kinų Ry
tų gelžkelio tarnautojų, 
kurie kaltinami sabotaža- 
vime.

I

St. Paul, Minn. —Rūgs.
18 d., orlaiviui pakilus lėk
ti iš šio miesto į Chicago 
su lakūnais Mel Freeburg, 
John Woodhead ir pen
kiais keleiviais, lakūnai 
pastebėjo, kad orlaivio ra
tai neveikia. Nusileidžiant 
orlaiviui ratai būtinai rei
kalingi ir be jų nusileisti 
yra pavojinga.

Lakūnai tuojaus per ra
dio pranešė aerodromui a- 
pie įvykusią nelaimę ir ap
sisukę grįžo į St. Paul.

Grįžęs, orlaivis virš ae
rodromo skrajojo veik dvi 
valandas, laukdamas pro
gos nusileisti. Pagaliau, iš
pylė gazoliną, lakūnas 
Freeburg taip vykusiai 
nuleido orlaivį, nesužeis- 
damas keleivių. Orlaiviui 
padaryta tik 50 dolerių 
nuostolių.

sas turėjo gražiausio pasi
sekimo.

Mat Jo Šventenybei pra7 
nešta, kad tuo laiku dau
gybė tikinčiųjų, prieš tai 
paruoštų ir Šv. Sakramen
to meile liepsnojančių, di
džiomis miniomis ir mal
dingai ėjo prie Šv. Komu
nijos, ir kad nesuskaito
ma dvasininkų ir pasaulie
čių rikiuotė anoje džiaugs
mingoje iškiloje Karalių 
Karaliui aklamacijas kėlė. 
Be to, tomis laimingiausio
mis dienomis Lietuvos pi
liečiai regimai sudarė ti
kybos ir-maldingumo san
dorą su visų tautų Kuni
gaikščiu, išpažindami gi
liu įsitikinimu jo valdžią ir 
kiekvienas trokšdamas jai 
pasiduoti privačiame ir 
viešame gyvenime.

Kristaus Vietininkas 
pripažindamas užpelnytą 
pagyrimą surengusiems šį 
įvykį,, kuris tikrai yra ver
tas pažymėti Lietuvos Ba
žnyčios metraščiuose, kar
tu ir labai linki, kad tikin
tieji, kurie su vyriausiais 
savo Viršininkais prieša
kyje žmonijos Išganytojui 
pažadėjo ištikymybę, ir 
auklėtų ją karštu maldin
gumu ir pareikštų šven
tais darbais.

Kad tas linkėjimas įvyk
tų, visų mūsų Tėvas tau ir 
kitiems Lietuvos Vysku
pams ir jųjų avelėms gau
siausiu palankumu teikia 
Apaštališkąjį Palaimini
mą.

Su malonumu naudoda
masis šia proga, reiškiu ir 
aš tinkamą pagarbą.

Jūsų Ekscelencijai atsi
davęs

(pas.)Kard. E. Pacelli

i
I
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ŽEMES REFORMA 
ISPANIJOJE

šiam švenčiausiame Sa
kramente, garbę ir atlikti 
gerą išpažintį.

Novena prie šventos 
Teresės 

| prasidės šio mėnesio 25 d. 
ir su pertrauka (per 40-tės 
dienas) bus laikoma iki 
pabaigos per 9."dienas.

Madrid, Ispanija—Įstei
gus respublika, buvo pri
imtas žemės reformos į- 
statymas. Einant tuo įsta
tymu, iki šiam laikui nu
savinta didžiųjų dvarinin
kų 213,800 akrų žemės ir 
išparceliuota 8916 beže
miams. Valdžia šiems nau
jakuriams yra paskolinu
si kelis milijonus' pinigų, 
kad jie galėtų tinkamai £ 

įsikurti. r*i

W ASHINGTON, — Francis J. Gorman, tekstilie- 
čių streiko vadas, kalbėdamas per radio šeštadieni 
rūgs. 22 d., vakare, pareiškė, kad streiko komitetas 
nutarė baigti streiką ir ragina visus streikierius grįž
ti darban pirmadienį rūgs. 24 d.

Unijos vadai apsvarstę prezidento Roosevelto 
prašymą baigti streiką ir gubernatoriaus Winant ra
portą, imdami dėmesin, kad tame raporte darbininkai 
yra užtariami, nusprendė, kad darbininkai yra laimė
tojais ir. tolimesnis streiko tęsimas būtų bergždžias 
darbininkų ir darbdavių kankinimas, nutarė visą gin
čą pavesti trečiųjų teismui.

Jei streikieriai paklausys savo vadų, tai tuomi ir 
baigsis trijų savaičių streikas, kuriame dalyvavo arti 
pusę milijono darbininkų.

SUSTREIKAVO AUKŠ
TESNIŲJŲ MOKYKLŲ 

MOKSLEIVIAI
PREZ. ROOSEVELT 

TEKSTILIEČIŲ STREI
KO KLAUSIMU

____  I

Brockton, Mass., — Rug-!
sėjo 21 d. apie 2500 aukš- «.,
tesniųjų mokyklų moki- Rooseveltas atsišaukė į 
niai suruošė protesto mi- darbdavius ir darbininkus 
tingą prieš mokyklos di- tuojaus baigti tekstiliečių 
rektorių. Jie protestuoja streiką. Jis prašo, kad 
prieš tai, kad šiais metais darbininkai tuojaus grįž- 
padarė mokslo dieną pusė tų darban ir kad darbda- 
valandos ilgesnę kaip pe
reitais metais.

Po mitingo keli šimtai 
karštuolių susirinko prie 
direktoriaus namų ir ap
metė supuvusiais pomido
rais. Pagaliaus, kada mo
kiniai langą išmušė, buvo 
pašaukta policija, . kuri 
mokinius išsklaidė.

Protesto vadai nori vi
sus mokinius išvesti Į 
streiką, kad priversti di
rektorių valandas sutrum
pinti.

Tėvai nieko gero negali 
susilaukti iš tokių vaikų, 
kurie iš jaunų dienų mo
kosi nepaklusnumo vyres
niesiems. Jei tie vaikai 
Šiandien neklauso mokyto
jų, tai ryt neklausys tėvų.

Hyde Park, N. Y.—Rug
sėjo 21 d., prezidentas

v •

viai priimtų atgal darban 
visus streikierius be išim
ties. .

Prezidentas užgyrė jo 
paskirtos komisijos rapor
tą ir mano, kad darbinin
kams grįžus darban visus 
nesusipratimus darbinin
kų su 'darbdaviais bus ga
lima baigti, jei abi šalis 
kooperuos ir sąžiningai el
gsis.

Prezidento prašymas pa-> 
veikė į kovojančias šalis ir 
manoma, kad pirmadienį, 
rūgs. 24 d., bus tekstilie- 
čių streiko galas.

NAZIAI STENGIASI 
GRĄŽINTI PAGONIZMĄ

ITALIJOS POLICIJA 
SIŪLOMA PALAIKYTI 
TVARKĄ SAAR TERRI- 

TORIJOJE

Paris — Kalbama, kad 
laike plebiscito Saar terri- 
torijoje, sausio mėnesyje, 
tvarką palaikys italai poli- 
cistai, kurie kalba vokiš
kai. Mussolini davęs šiam 
sumanymui savo sutikimą.

Saar teritorija prieš ka
rą buvo Vokietijos dalis, 
bet po karo atskirta. Da
bar sausio mėnesyje gy
ventojai balsuos ar jie no
ri grįžti prie Vokietijos ar 
pasilikti kaip dalis Pran
cūzijos.

Prancūzai ir vokiečiai 
veda smarkiausią agitaci- 

■ ją ir bijodama, kad laike 
balsavimų gali būti susirė
mimų, nes vieni kitiems 

• nepasitiki ir todėl buvo su- 
1 galvota rinkimų metu pas- 
I kirti 2000 vyrų bešališkos 
į policijos. Jokia kita vals- 
1 tybė nesutiko leisti savo 
Įpavaldinių tai tarnybai, 
bet pagaliau gautas Mus- 
solini sutikimas.

Berlynas — Nazių pas-> 
kirtas protestantų tikybos 
galva, vyskupas Mueller, 
kalbėdamas Hanover mie
ste pareiškė, kad ‘vokiečių 
bažnyčia esą laisva nuo 
Romos. Tikslas, kurio mes 
siekiame yra viena valsty
bė, viena tauta ir viena 
bažnyčia.”

Tas reiškia, kad naziai 
bandys katalikus ir pro
testantus sujungti vienon 
bažnyčion. Katalikai, aiš
ku, tiems jų norams nepa
siduos. Net patys protes
tantai protestuoja prieš 
nazių žygius suvaržyti jų 
tikybos laisvę.

Prūsijos protestantų kir- 
kužių komisionieriaus įsa
kymu, vyskupas Wurm, 
kuris drįso pasipriešinti 
nazių pastatytam vysku
pui Mueller, buvo iš vys
kupijos pašalintas ir da
bar yra laikomas jo na
muose Stuttgarte policijos 
priežiūroje.

Tas parodo, kad naziai 
nori užgniaužti Katalikų 
Bažnyčią, bet tas jiems ne
pavyks. Ne tokie Katalikų 
Bažnyčios priešai žuvo, 
žus ir naziai. »►



Antradienis, fcttgsljn 25 d., 1&S4
di

DAKTARAI

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSffiiNKiMAS

V' Į.

LDS. pirmos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
spalių 2 d., parapijos sve
tainėje. .s-/

Į šitą susirinkimą atsi
lankykime visi, nes yra 

; svarbių reikalų organiza
cijos labui išspręsti. Be to, 
išgirsite raportus iš seimo, 
kur kiekvienam geram or
ganizacijos nariui bus į- 
domu. Taipgi bus skaito
ma paskaita paruošta 
kun. S. Kneižio LDS. kuo
poms.

Skaitlingai sueikime 
tos paskaitos pasiklausyti.

Brangūs org. nariai, ko
dėl pas mus pastaruoju 
laiku pasirodo koks tai 
apsnūdimas? Į susirinki
mus nesilankome, ateiha 
tiktai smarkesni veikėjai, 
o daugiau kur? Meskime į 
šalį nerangumą visi ateiki
me į susirinkimus ir būki
me pilni entuziazmo dirbti 

-mūsų brangiai organizaci
jai.

Šitas susirinkimas nu
keltas savaite Vėliau, ka
dangi tomis dienomis į- 
vyksta seimas. Susirinki
mas prasidės paprastu lai
ku 7:30 vai. vakare.

Valdyba.

me pilni energijos; užtat 
ją panaudokime savo tar
pe— vyčiuose.

Paskaitą paruoš šitam 
susirinkimui inž. S. Belec
kas. Susirinkimas 
tas į sekantį trečiadienį, 
nes šį trečiadienį įvyksta 
parapijos “Whist party”.

Prašome pribūti laike, 
nes susirinkimas prasidės 
punktaliai.

Kuopos Valdyba

v •,

nukel-

DR. ROGER J. ABIZAlD
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOM: 
B—4 fr T—8 F. M.

3 Malden Street, 
Boston

Du vaikėzai įvažiavo 
trokU į Jokūbo Medžio he
mą prie N ir 6th gatvini 
kampo, pereitą trečiadienį. 
Trekas įlaužė namo šoną 
ir labai sutrenkė sunkiai 
Sergantį p. Jokūbą Me
džių, kūriam neseniai pa
daryta sunki operacija. P. 
Medžius yra buvęs savi
ninkas Broadway Market, 
387 W. Broadway.

1 PASIDAIRIUS PO SOUTH
BOSTONU

Panelė Marijona Kibury- 
tė praleido linksmas atos
togas viešėdama Pylės Bi
rutės Virmauskaitės va
sarnamy prie “South Sho- 
re”. P-lės Marijonos sesu
tė Domicėlė ketina irgi 
pradėti savo metines atos 
togas šią savaitę.

Alicija Klinskaitė, 8 me
tų amžiaus, gyv. 160 D St., 
belipdama laiptais puolė ir 
labai sunkiai susižeidė gal
vą. Sužeistoji mergaitė 
buvo tuojaus nugabenta į 
Carney ligoninę.

CHORAS NAUJOJO 
VADO RANKOSE

5 "i ■Rūgs. 21 d. 8 vai. vaka-x 
rė, Šv. Petro bažnyčioje į- 
ko pirmoji par. choro 
praktika, vadovaujant nau 
jam vargoninkui p. Rapo
lui Juškai.

Į pusvalandį choras bu
vo prirengtas sekmadienio 

^programai. Choro nariai 
entuziastiškai didžiuojasi 
savo nauju vadu, o p. Juš
ką giriasi savo choro ga- 
bumais.
. Kita choro praktika i- 
vyks bažnyčioje, punktua
liai 8 vai. vakare^ penkta- 

Jdienį.
Rūgs. 22 d., 10 vai. ryte, 

p. Juška buvo nuvykęs pa
rapijos katekizacijos ir 
lietuvių kalbos mokyklon, 
kur du šimtai mokyklos 
vaikučių mokosi katekiz
mo ir lietuvių kalbos. Jis 
vaikučius mokė giedoti.

4

Girdėt, kad greit apsives 
Julius Vaičiulis, gyv. 91 
Springer St., su p-le Ona 
Krušaite, irgi gyv. 91 
Springer St., South Bos
ton.
i. >

Vincas Hauskis, 12 me
tų vaikas, gyv. 1 Dexter 
St., krito nuo autobuso ir 
susižeidė koją ir persiskė- 
lė galVą. Tuoj nugabentas 
miesto ligonitaėn, kur ir 
dabar randasi sunkioje pa
dėtyje. Tebūnie pamokini
mas vaikams nešokinėti 
ant autobusų arba trokų.

Pereitą savaitę daugiau
sia už visas kitas savaites 
buvo automobiliais užmuš
tų žmonių Massachusetts 
valstybėje, praneša regis- 
trar M. T. Ryan. 37 asme
nys užmušta. Daugiausia 
kaltė girtų automobilistų 
ir greitas važiavimas.

WčlŲ SUSIRINKIMAS
L. Vyčių 17-tos Algirdo 

kuopos mėnesinis susirin- 1 
kimas įvyks trečiadienį, 
spalių 3 d., 7:30 vai. vaka
re, Vyčių kambary.

Į šitą susirinkimą visu9 
kviečiame skaitlingai atsi
lankyti, nes turime labai 
daug svarbių reikalų iš
spręsti mūsų kuopos ir or
ganizacijos gerovei. 
. Kiekvienas geras vytis 
lokftį svarbių susirinkimų 
neapleis, jai jam rūpi or
ganizacijos gyvavimas.

Brangus jaunime skaitys 
kimės prie tų, kurie visuo
met mūsų priešakyje ir 
sargyboje mūsų organiza
cijos. .
t Dabar kaip tik gera pro
ga pradėti darbą, nes svei
ku vasaros oru atgaivino- 
Hfe sveikatą, ptaflhf 

dabar kaip tik ėst *

Tel. So. Boston 2660

Aleksandras Stepulonis, 
gyv. 5 Hatch St., parėjęs į 
namus, pereitą savaitę, ra
do apvogtus. Vagys įsiver
žė į pono Stepulonio na
mus per virtuvės langą. 
Nors keli asmenys buvo| 
išklausinėti apie vagys
tę, bet neprisipažino ir dar 
dabai* vagys nesurasti.

Dr. Jonas G. Arentas su 
savo žmona šventė savo 
metines vestuvių sukaktu
ves. Dr. Arentas žadėjo 
vėl pradėti skelbtis “Dar
bininke”. Gera rezoliucija, 
daktare.

Jokūbas Govis, 37 metų 
amžiaus, gyv. 16 Dizfield 
St., paslydo ant gatveka- 
rių bėgių prie Ahdrew Sq. 
ir susižeidė sau ranką. 
Gydytojo priežiūroje ran
ka gražiai gyja. ■ A ' į 
■j’" -- j— « '

Miesto ligoninė yra per
piltas. Ten dabar yra 1244 
ligota ių, o Vietos yra tik 
dėl 1197.

EXTRA
šeštadienį, rugsėjo 22 d.

Jokūbas Medzis mirė.
Pranelis

PAIEŠKOMI:PAIEŠKOMI:
Draugelis, Matas - Matijošius,

kilęs iš Marijampolės apskr., gy-
venęs Pittsburgh, Pa. ir dirbęs
National Tube Co. (10 - 1952)

Majauskas, Adolfas,
Elizabeth, N. J.,

Lietuvių Ūkininkų trupė, kuri savo piknike, sekma
dienį, rugsėjo 30 d., Romuvos Parke, Montello, Mass., 
parodys įvairių “ūkiškų šposų”. Iš vakaro, tame pa-

Ūkininkai kviečia kaip į šokius, taip ir į pikniką
čiame parke, įvyks šokiai.

gausiai atvykti.
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i James Curley Laimėjo
gyvenęs

turėjęs brolį Partijų balsavimuose
Bronių, mirusį 1933 m. Ben Mil
ler pavarde (10-2063).

K veda, Kvedaitis ar Kvedartas,
Pranas, kilęs iš Skaudvilės v.'2
Tauragės apskr., gyvenęs 626 Mi
ller St., Scranton, Pa., neva tar
navęs Amerikos kariuomenėje- ir
žuvęs kare (10-1316).

Jucius, Kazys, gyvenęs 345

Massachusetts valstybėje,
rūgs. 20 d., buvo daug gy
vumo. Kandidatais išrink
ti lapkričio 6 d. beveik visi
tie, kuriuos partijos savo tus

—r

Ir
MORATORIUM ĮSTATY

MAS ūkininkams 
PRIEŠINASI KONSTITU

CIJAI .

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutartį)

Kalba Lietuviškai
rf»4e»r 7

Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Užtikrintas Išgyjimas

NUOŠIRDŽIU GYDYMU
Saugus Kroniškų li
gų '• Inkstų, Plaučių, 
Kepenų, Kraujo, Ner
vų, Odos ir Patrūki
mo išgydymas be jo
kių skausmų. Sergan
tieji lieka sveiki ir 

stiprūs.
Patarimas Veltui

Gyduolės duodama. Užmokes
tis mažas. Nėra reikalo išlikti 
iš darbo. Kreipkitės ttiojaus 

pas mane.

Dr.Bratiy, 327
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais Ir šeštadieniais 1G—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie

niais 10—12 tiktai.

?enn Avė., Scranton, Pa.

Paškauskas, kilęs iš “Devyna- 
kių” dvaro, Tauragės apskr., gy
venęs Pittsburgh, Pa., Lietuvoje 
palikęs seserį Karoliną.

Avižinis, Antanas, gyvenęs 209 
No. 4th St., Duąucsne, Pa., kilęs 
iš šiliškio km., Šiaulių apskr.

Bagdonavičius, Juozas, kilęs iš 
?ane vėžiuko (Babtų f ii.)

Čepinskas, Mykolas, gyvenęs 
3rooklyne, vadinęšis Šulcu.

Davicijonas, Juozas, Stepo s., 
kilęs iš Inturkio, Utenos apskr.

Gedvilas, Jeronimas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Gittemore (Gitneris, Giteris ar 
Gatamoras), James (Jokūbas, 
Zigmas ar Ighfes)j gyvenęs Bos
tone ir jo apylinkėje (10-1536).

Jaudžemaitė, Julijona, gyvenu, 
si Gargžduose ir New Yorke.

Kuras, Juozas, kilęs iš Šakių 
apskr., gyvenęs Hoboken, N. J.

Kašiuba, Juozas, kilęs iš Dvili- 
kių km., gyvenas Seattle, Was. ir 
Brooklyn, N. Y.

Kliučnikas, Stasys, Antano s., 
gyvenęs Port BJanche, Plaine, Pa 

Karaliai, Mikas ir Petras, kilę
iš Marijampolės apskr., Mikas | 
tarnavęs kariuomenėje ir gyvenęs 
Shenandoah, Pa.

Mackevičius, Jonas, kilęs iš 
Marijampolės apskr., gyv. Stile- 
ton, Canada.

Megelinskas, Bernardas, gyve
nęs Scranton, Pa., kilęs iš Trakt) . 
apskr.

Plejeris, Alfonsas, kilęs iš Sa- 
ločių, Panevėžio apskr., gyv. New 
Yorke.

Raulinaitis, Vincas, (Roland), 
gyvenęs Elmgrove, W. Va.

Ieškomieji arba apie juos ką ži
nantieji teiksis atsiliepti į 
Consulate General of Lithuania, 

11 Waverly Place East, 
New Yotfc, N. Y. 

Lietuvos Generalis Konsulatas.

Baltimore, Md^ — Rūgs. 
19 d., jungtinių Valstybių 
teisėjas W. Calvin Chest- 
nut nusprendė, kad kon
greso priimtas bankroto į- 
statymo pataisos dėl mo
ratoriumo ūkininkams pe
reitą birželio mėnesyje 
priešingaš konstitucijai.

Einant šiuo įstatymu, ū- 
kininkams, negalėdamas 
mokėti sumos ar nuošim
čių už mortgičių gali krei
ptis teisman ir prašyti še
šių mėnesių laiko su savo 
skolininkais susitarti. Už 
šį laiką ūkininkas nemoka 
mortgičio nuošimčių. Jei 
per tą laiką ūkininkas šu 
mortgičio laikytojais ne
gali susitarti, jis gali pra
šyti teismo sulaikyti mort
gičio išieškojimo per pen
kis metus. Per tą laiką ū- 
kininkas pasilieka savo ū- 
kyje ir mortgičio savinin
kui moka tik nuomą, ku
rią nustato teismas.

Šis įstatymas esąs prie
šingas konstitucijai, nes 
jis suvaržo nuosavybės 
teises.

rius lt. gov. Gaspar G. Ba- 
con gavo 228,651 balsą.

Vadinasi turime abiejų 
didžiųjų partijų kandida- 

į gubernatorius: De
mokratų — Curley, Respu
blikonų — Bacon.

Frank A. Goodwin, ku- 
kandidatavo abejose 

Curley, laimėjo partijose, pralaimėjo. Jis

seimuose buvo užgyrę, iš-
kyrus kandidatą ex-majo-

rą Curley.
Demokratų partijoje Ja- 

mes M. i 
tos partijos kandidatūrą į »ay° ^8,084 ^demokratų 
gubernatorius. Generolas 
Charles H. Cole, kuris bu
vo seimo tai vietai užgir- 
tas, pralaimėjo, nes surin
ko žymiai mažiau balsų.

Respublikonų partijoje 
p-nia Pigeon, kuri buvo j u 
seimo užgirta kandidatu j 
valstybės kontrolie rius 
praįaimėjo, išrinktas p. 
Cook.

Prieš p. Curley kandida
tūrą buvo nusistatę visi 
demokratė; lydytai su gu ,Ed“ara“c c^FvŠi'iš- 
bernatonurtUEly, senato-Į T.-nktaR •.
riu Walsh ir p. Maynardu, 
partijos komiteto pirmi
ninku priešakyje, bet ne
paisant tos opozicijos p. 
Curley įtaka žmonių ma
sėse yra tokia didelė, kad 
jis gavo 283,583 balsų, o
i.

balsus ir 132,699 respubli
konų balsus. Nepaisant to, 
kad jis pralaimėjo, jis vis 

i vien statys savo kandida
tūrą į gubernatorius kaip 
bepartyvis, bet vargiai ga
lės rinkimus laimėti.

I
Suffolk apskrityje į kurį 

įeina Bostonas, valstybės 
gynėjo vietą laimėjo da- 
jbartinis valstybės gynėjas 
William J. Foley.

So. Bostone senatorius

Tinginyste — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigitmi. 
g........................................................ „g

Tel. S. B. 2805-R z
LIETUVIS I

DPTOM ETRISTASĮ
Išegzaminuojti akis Į 
priskiriu akiniusž 
kreivas akis atitie-Į 
sinu ir amblijoniš- = 

akose (aklose) akyse sugrąžinu | 
= šviesą tinkamu laiku.
I fr L; PAŠAKARNIS, O. D. 
Į 447 Brbadway, South Boston

I
STREIKUOJA 12,500 

DARBININKŲ I I
Lovvell, Mass., — Rūgs.

__  10 d. keturi šimtai darbi- 
jo konkurentas generolas ninku Federal Shoe kom-

JONO KMlTO EILĖS

Cole gavo 128,111 balsų, jpanijos sustreikavo. Čia 
Respublikonų partijos j jau streikuoja 12,500 teks- 

kandidatas į gubernato- j tiliečių.

GRABORIAl JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
TeL So. Boston 1437 J

Res. 158 W. Tth St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

j 

į 
š

ĮVAIRUS SKELBIMAI ~

Kun. F. P. Doyte sugavo 
dd vagilius, vagiant pini
gus iš šv. Petro ir Povilo 
bažnyčos biednųjų dėžu
tės. Vaikėzai tik rado $2.- 
32 ir su tais smulkiais ne
pavyko pabėgti. Abu vagi
liukai buyo atvykę iŠ So- 
mėrsworth N. H., ir nete
kę pinigų Bostone, nutarė 
vaginėjimais jų prisirink
ti. Labai blogai, kad jie to
kį kelią pasirinko. Gal tai 
bus jiem pamoka.

Tai gražus mūsų išeivi
jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki
nys.

Šią knygą išgyrė visa 
rimtesnioji spauda. Visi 
gėrisi jos turiniu^ gėrėsies 
ir Tamsta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspaus
dinta ir turi 191 pusi. Jos 
kaina $1.30. Bet dabar 
“Darbininko” spaudos va
jaus metu, gražiais drobes 
viršeliais kaina tik 75 cen
tai; popierto viršeliais 50 
centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti Šią taip bran
gią ir naudingą eilių kny-1 
84-

/ “BARBiNlNKO” Adm. 
3RB W. Rroardvvay,.

Sotfth Boston, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Kome ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

^Jat'ti*'tatai taataiaaiaaataatfiti t m tua tau tu tai itt iii

ADVOKATAS

WILUAM H. HEALEY |
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18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGUOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC. ■

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. Sth St., So. Borion, Mass. 

Vice-pirmininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tėl. So. Boston 3422

Prot Rašt. — Brone Ciunienė, 
29Gould St, Weri Rorbury, Mass. 
Tel Parkway. 1864-W

Fln. Rašt. — Marijona Markonintš,
33 Navarre St, Roriindale, Masa 

Tel. Parkway 0558-TV
Iždininkė — Ona Staniulinte, , 

105 West 6th SU So. Bobton. Mass 
Į TvarkdarP — Ona Mizgi rdienfi.

15t2 Columbta Rd.. So., Boston, Mari. 
Kasos Globėja — E. .TanuŠonienA ; .

1426 Columbialtd^ So. Boaton* Mari. 
Draugija savo surirfnkitnuz Kuro kas 

ari t n utamtnkg Hefcrieno skenerio, 
7:80 tat vakartį pbbažnyttnej ste-

U

Visais draugijos reikalais 'krelfriitės 
; pas protokolu raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAAALPINC I 
D-JOS VALDYBA ‘ ;

Pirm. — J. Petrauskas, r - 
i. 24 Thouta* Pai-k, So. Bdstou, Stass. 
Viro- pirm. — V. Ūedonia,

1430 Colnmbia RcL, S. Boston, Mass. 
Prot. Rašttsinkas J. GUnetįcis,

5 Thomas Park. So. Boston, Mašs. 
Ffa. iifttintakas •— Alb. NertteSp 

16 Wih£teld SI, So. Boston, ;Masą%.- 
Iždininkąs _— A, NandSOnas, <

P Rrr««way, 9b. Boston, Maaa. 
Zaikls, *

So. Bosforu iMasa- f 
stistrinMans kas tre- 
I lėtu 

pietą, Parapijos gaiš j, 492 
• So. Bost<~ ' *

5 ra, 'Rrni.4’ 
telka —- J. 
Wipfield- S' 
jgŲa įi^iko 
i
Vtl. po 
7th S

■

PETRAS MIKULSKIS
Per aštuonius metus buvęs 

partneriu
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO. 
1148 Columbus Avė.

Priešais R0XBURY CROSSING

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur Jis jfraio visų liettvią 
kreiptis, o jfr užtikrina jisai 

visiems gerą, sąžiningą fr 
mandagų patarnavimą.

; ■

LMVAKOBČIŲ IR 
> arSKRANOT, ■ 

I. SIDABRO 1 
‘ • Ofisas Gaujoje Vietoje 

— 3d6 W. Broadvay, ,■ 
•'. < Ant antrų lubų < • ■ ■

, So. iii
FrotnrioiMlltJ. biznieriai, 

kurie sketbia*! “Darbininke'* tikra! 
verti skaitytoją paramos.

Viri farrinkltEs “Darbininke".



Antradieniu Rugsėjo 25 d., 1934 DARBININKAS

A. Brazdžius.
ARTOJĖLIO DAINA.

1. Kinkysiu širmą žirgelį,— 
eisiu purenti laukelio... 
Vargelį savo aparsiu, 
skausmelį tai užakėsiu.
2. Pasėsiu žalią linelį, 
įdiegsiu gelsvą kvietelį; 
Išdygs tuoj linas, kvietelis,
sužeis ir visas laukelis.

3. Pagels nuo saulės kvietelis, 
pražys mėlynai linelis...
Tai eisiu lankyti laukelio — 
širdies raminti skausmelio.
4. Sutelksiu didžią talkelę, 
nuplausiu gelsvą kvietelį. 
Aruodus pilnus pripilsiu 
ir pokylį didį surengsiu...
5. Ateis tuoj ir rudenėlis, 
pagels ir žalias linelis. 
Prašysiu jauną mergelę 
padėt nurauti linelių.
6. Mirkyti vešiu linelį — 
skandinsiu savo vargelį. 
Išmirks geltonas linelis — 
pražus šimetis vargelis.
7. Neverki tat, motinėlę, 
močiute sengalvėle,— 
dar jaunas tavo sūnelis, 
įveiks jis kietą vargelį!

Ir. Jis, - Nežuvo
Ruduo. Medžių lapus vė

jai drasko. Lyja. Purvy
nas iki kelių — plauk 
kaip per jūres — niekur 
sausos vietelės nerasi...

Miesto sodne ant seno, 
medinio, šlapiais medžio 
lapais apkritusio suolo, su
sikūprinęs, kaklą į apyka
klę įtraukęs sėdi Paspir - 
gių Jonas — snaudžia...

Ne, nesnaudžia, jis sva
jonėse prisimena tuos lai
kus kuomet ir jis dar bu
vo laimingu, doru žmogu
mi.

Jo tėvai gyveno miesto 
pakraštyje menkoje grin- 
telėje, kurioje buvo taip 
jauku, švaru, šilta, malo
nu, miela...

Vakaras, tėvai iš sun
kaus dienos darbo grįžus, 
visi valgydavo skanią va
karienę, giedodavo karun- 
ką, poteraudavo ir eidavo 
gulti į švarų, minkštą šil
tą patalą... ilsėtis... Laba- 
nakčiai meiliai jį motina

pabučiodavo ir peržegno
davo.

Jau paaugėjęs, lanko mo 
kyklą. Mokslas gerai se
kasi. Mokytojai giria. Tė
vai džiaugiasi. Kaimynai 
jį savo vaikams pavyzdžiu 
stato.

Jaunuolis kartu su tė
vais kas šventadienis eina 
į bažnyčią, šventų mišių ir 
pamokslo klauso. Grįžęs iš 
bažnyčias, saviškių ir na
miškių ir draugų draugys
tėje maloniai laiką pralei
džia...

Laimingi tie seni svajo
nių laikai... bet kur jie? — 
Gyvenimo audrų sūkuriai 
juos išnešiojo, išsklaidė — 
jų nėra!..

Štai mirė jo tėvai. Karo 
audra jį nubloškė į Rusi
jos gilumą. Susidraugavo 
su pasaulio lygintojais, su- 
bedievėjo, ištvirko, prasi
gėrė...

Edą Veneros ligos. Gir
tuokliavimas ant veido ir

PITTSBURGH, PA.
PRANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJAMS PRANEŠIMAS

„ šiuomi pranešama, kad metinis šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų Seimas įvyks Šv. Pranciš
kaus Vienuolyne, Pittsburgh, Pa., sekmadieny, 7 d. 
spalių š. mM pirmą valandą po pietų.

Kviečiame Rėmėjus kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti. Prašome visas draugijas ir organizacijų kuopas, 
aplinkybėms leidžiant, taip pat atsiųsti savo atstovus. 
/ Svečiai, kuriems aplinkybės leistų atvažiuoti il

gesniam laikui negu ekskursijos leidžia bus aprūpinti 
nakvyne.

Atvažiavę galėsite pasidžiaugti kalnų gražumu ir 
praleisite linksmai kelias dienas... Sykiu., prisidėsite 
prie kilnaus darbo — remdami Seseles Pranciškietes 
ne tik materialiai, bet daug daugiau savo gerais pata
rimais, prielankumu ir gera valia.

Adėlė Marčinlaitienė
• ' Rėmėjų Centro Pirm.

proto išspaudė savo ant
spaudą. Į ką jis dabar ta
po panašus — nežmoniš
kas. /k

Brrr!.. šalta... pasipurtė 
visu kūnu...

— Po velnių... viskas 
baigta. Išsitraukė iš kiše
nės revolverį, prisidėjo 
prie smilkinio ir jau nore - 
jo šaut sau į kaktą, bet...

Šv. Panelės Marijos^baž- 
nyčioje suskambėjo var
pai “Angelas Dievo”.

Jono ranka sudrebėjo, 
revolveris iškrito...

Varpas skambėdamas 
gaudė: dan... dan... dan... o 
jam tarsi kas su basliu į 
galvą kalė:

— Jonai ką tu darai? 
Jonai prie ko tu priėjai? 
Jonai kas tu buvai?
Jonai kas tu dabar esi?
Ar tokį tavę auklėjo ir 

norėjo matyti amžinatilsi 
motina?..

Pradėjo ašaros pačios iš 
akių per skruostus riedė
ti ir nė pats nepasijuto 
kaip pradėjo kalbėt senei 
nekalbėtą, dar motinos iš
mokytą: “Sveika Marija” 
ir amžina atilsi” už savo 
motinos vėlę...

Jo širdyje užvirė kovos 
audra. Kovojo geras su 
blogu. Blogumas sakė: — 
nieko iš tavęs neišeis, ėsi 
prasigėręs girtuoklis, iš
tvirkėlis, valkata — do
riems žmonėms baidyklė,, 
šlykštynė... Juk nuo pir
mojo degtinės stiklelio pa
ragavimo tu įkliuvai nela- 
bojam į nagus ir iš jo ne
laisvės neišspruksi. Kam 
dar vargt, skurst, kamuo
tis... šauk į kaktą ir galas. 
Jei dabar nenusišausi, tai 
revolverį pragėręs net ir 
nusišauti neturėsi kuo...

Bet geroji dvasia karto
jo: — Turėk viltį Dievuje. 
Esi didelis nusidėjėlis. Per 
girtybę įklimpai į visokias i 
nuodėmės ir nelaimes. Vi
si tavęs nekenčia, šlykštė- 
jasi, niekina, bet yra dar 
nelaimingųjų Motina Ma
rija danguje. Ji visiems 
nuodėmių ir klaidų atleidi
mą išmeldžia, nusiminu
sius ramina, paguodžia, 
priglaudžia.

Jonas visą kiaurą naktį 
išvaikščiojo po sodną ir 
anksti rytą bažnyčioje pri
ėjo išpažinties...

Nušvito jo akis iš 
džiaugsmo gavus sąžinės 
ramybę... Bet iš nakties 
taip buvo peršlapęs ir per- 
šąlęs, kad gavo sunkų 
plaučių uždegimą ir nuga
bentas' į miesto ligoninę 
mirė.

Palaidotas biednuome- 
nės kapinėse kaip pasitai
sęs girtuoklis ir atsivertęs 
bedievis...

Ant jo kapo dievobai
mingi žmonės pastatė me
dinį kryžių su tokiuo Už
rašu:

— “Viena “Sveika Mari
ja” girtuoklį ištraukė iš 
pragaro nasrų — štai čia 
jo kapas — pasimelski- 
me”.

« •
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Žinios Iš Lietuvos
NEGALIMAS ĮVYKDYTI 

ĮSAKYMAS—
Šakių miesto žemės savi

ninkams įsakyta nudažyti 
J aptvėrimai aliejiniais da
žais. Kadangi dabar jau 
Įprasidėjo lietingas oras ir 
medis jau įmirkęs, todėl 

I nudažius lietus vėl nuplau
na. Be to, reikalavimas da
žyti aliejiniais .dažais la
bai brangiai kainuoja. Ar 
nepakaktų nudažyti švedi- 
niais dažais.

LIETUVOJE TIESIAMI 
NAUJI PLENTAI IR 

GELEŽINKELIAI

P. Virakas

ipareikalavo policijos, kad 
ta juosta būtų pašalinti 
Policija ilgai svarstė k 
karštuolių pranešimą, beįt 
nutarė kapo neliesti ir nū 
rusiąją lietuvę palikti ra
mybėje.

pamokslėlį apie Šv. Sakra
mentą. Laike sumos pa
mokslas buvo pritaikintas 
tėvams apie jų Pirmąją 
Šv. Komuniją, kaip jie ta
da priėmė Šv. Komuniją ir 
kaip dabar gyvena, prašy
damas vaikučius, kad jie 
prašytų V. Jėzaus, kad tė
veliai, kurie yra atšalę, vėl 
sugrįštų prie Jo.

Po mišparų vaikučiai bu
vo įrašyti į škaplierius, o 
po visam klebonas kun. J. 
Zabulionis klierikas Z. Ko
maras ir vaikučiai buvo 
nufotografuoti.

Bijutiškietis.

rasų ir Utenos bei Seinų 
ir Alytaus ruožuose. Plen
tus numatoma pastatyti 
Panevėžys — Ramygala— 
Kaunas; Kaunas — Jur
barkas — Raseiniai — 
Klaipėda. Tai yra patys 
svarbiausieji Lietuvos te
ritorijos ruožai, kurie dar 
neturi padoraus susisieki
mo. Kitose vietose nors 
nėra geležinkelio ir plento, 
bet yra geri žvyruoti pir
mos rūšies vieškeliai.

Šitų Lietuvos sričių gy
ventojai sužinoję, kad jų 
rajonuose bus statomas 
plentas ar geležinkelis, la
bai apsidžiaugė. Jie siun
čia įtakingesnių žmonių 
atstovus į įvairias val
džios įstaigas, prašydami 
darbą kuo greičiausiai 
pradėti. Kai kurie darbai 
bus pradėti dar šiais me
tais. Kiti tikimasi, kad bus 
vykdomi ateinančiais me
tais. Lietuvos valdžia yra 
nusistačiusi pirmiausiai 
sutvarkyti krašto susisie
kimą, o paskiau jau vyk
dyti ne taip svarbius ant
raeilius darbus. Tvarkant 
susisiekimą, gretimai dar 
iškyla ir tinkamų tiltų sta 
tyba. Nors jau daug tiltų 
yra pastatyta, nors jie su- 
ryjo nemažai pinigų, ta
čiau jų dar daug reikalin
ga ir dar jie pareikalaus 
pinigų.

Vykdant tokius plačius

Lietuvoje dar yra tokių 
vietų, kurioms artimiau
sias plentas ar geležinke
lis yra už keliolikos kilo
metrų. Vasarą su plentu 
ar geležinkeliu susisiekti 
visiškai lengva, nors ir to
lesnis galas kelio būtų. 
Bet kai ateina šlapi pava
sario ir rudens laikai, ku
rie* labai pabiaurina Lietu
vos kelius, tai ūkininkui 
yra. labai sunkiai įmano
mas padoresnis susisieki
mas. Lietuvoje jau seniai 
suprasta, kad keliai, tai y- 
ra žmonių ekonominio gy
venimo arterija. Juk be 
gerų kelių krašto kultūra 
ir žmonių gerovė negali 
pakilti, šitą tiesą supranta 
netiktai Lietuvos -valdan
tieji sluoksniai, bet jau ji; krašto susisiekimo gerini- 
eina iš plačiųjų Lietuvos 
visuomenės sluoksnių.

Neseniai Zarasų, Aly
taus, Seinų ir Panevėžio 
ūkininkai nutarė, kad 
jiems tose vietose būtų 
pratiesti nauji plentai ir 
geležinkeliai. Ūkinin kai 
net sutiko patys dirbti 
plentų ir geležinkelių sta
tybos darbus, savo ark
liais vežti statybos me
džiagą, žvyrą, smėlį, ak
menis ir tt.

Turint galvoje, kad Lie
tuvos ūkininkai pasižadė
jo tiek daug pagelbinių 
darbų atlikti, tai ir naujų 
plentų bei geležinkelių sta
tybos klausimas lengviau 
sprendžiamas.

Numatoma, pravesti nau 
jas geležinkelių linijas Za-

i

TĖVAI MISIJONIERIAI 
LASALETH

Gerb. skaitytoją ir prietelią 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą ‘‘Darbinin 
ke.” Tokiu bildu biznierius dar 
geriau supras, kad skalbtis “Dar
bininke” apsimoka.

Tėvai Misijonieriai La 
Saleth darbuosis sekan
čiose vietose: —

Kun. I. A. Abromaičio 
vadovybėje — Novena Šv. 
Teresėlės, rugsėjo 25 — 
spalių 3 — Girardville, Pa.

Spalių 4 — 7 — Nauga- 
tuck, Ct. Triduum Lietu
viams Airių parap..

Spalių 14 — 21 Hudson, 
Mass. misijos, lietuviams 
Airių parap.

Toliau iškilminga Nove
na prasidės Tėvų La Sa- 
lethe,, baž., Hartford, Ct.

Rūgs. 10 — 19. paminė
ti Marijos gailestingą ap
reiškimą ant kalno La Sa 
lethe, Prancūzijoje, rugsė
jo 19,10:46 vai. '

Lietuviams, kaip ki
tiems yra ypatingos pa
maldos įvairiose kalbose.

Išpažintis klausomos va
karais ir rugsėjo 19 d. ry- 

Je iš toliaus atvažiavus.

L*

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Rugsėjo 2 dieną buvo 

plačiai paminėtas Lietu
vos pieno ūkio pirmasis 
dešimtmetis. Šia proga 
Klaipėdoje buvo sušauk
tas gausus Lietuvos pieni
ninkų kongresas, kuriame 
dalyvavo keli tūkstančiai 
to ūkio rėmėjų. Kongrese 
tarp kitų, kalbas pasakė ir 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Tūbelis ir žemės ū- 
kio ministeris Jonas Alek
sa. . *

— Rugsėjo pradžioj 
Klaipėdos krašte Giruliuo 
se Lietuvos žurnalistų są 
junga jau baigė statyti sa 
vo vilą. Žemės sklypą žur 
nalistams buvo padovano 
jęs žymus Klaipėdos kraš 
to lietuvių veikėjas, pema 
miręs šuišelis. Netrūkus š 
vila jau bus galutinai bai 
gta ir joje Lietuvos žurna 
listai ateinančiais metais 
galės priimti iš užsienic 

■ nuolatos atvykstanč i u: 
svečius.

mo darbus, bus aprūpinta 
keli tūkstančiai darbinin
kų nuolatiniu kelių metu 
darbų. Tuo būdu pagerės 
netik Lietuvos gyventojų 
kultūrinis bei ekonominis 
gyvenimas, bet ir bus Lie
tuvoje visiškai išnaikintas 
nedarbo klausimas. Ligi 
šiol susisiekimo gerinimo 
klausimas Lietuvoje buvo 
statomas ne pirmoje eilė
je. Lietuvos visuomenė bu
vo užsidegusi visokiausių 
nors ir menkos vertės pa
minklų statymu, tuo tar
pu kai svarbiausieji reika
lai buvo nustumti į šalį.

Tsb.

— Lietuvoje neseniai 
lankėsi Japonų karininkų 
delegacija. Kol kas jos 
lankymosi tikslas yra ne
žinomas. Ši delegacija Lie
tuvoje išbuvo labai trum
pą laiką. Kiek ilgiau ji bu
vo Berlyne. Turint galvoje 
užsienių spaudos paskleis
tas žinias, kad tarp Japo
nijos ir Vokietijos yra pa
daryta slapta karo sutar
tis, šios karininkų delega
cijos nuvykimas Berlynan 
skaitomas reikšmingu fa
ktu.

— 1938 metais busimo
je Lietuvos dainų šventė
je dalyvauti jau užsiregis 
travo 203 chorai su 775( 
dainininkų. Tačiau daini 
ninku ir chorų bus daut 
daugiau, nes ligi šiol dar 
ne visi pranešė apie savo 
dalyvavin^. ši dainų die 
na, kuriai dabar jau Lię 
tuvos muzikos sluoksnia 
taip intensyviai ruošiasi 
bus didžiausia ligi šiol bu 
vusi dainų šventė.

■v •

BIJUTIŠKIS

Pirmoji Komunija
Bijutiškio parap. (Ute

nos ap.) — Rugpiūčio mė
nesio 26 d. š. m. sekmadie
nį buvo pirmoji Šv. Komu
nija. Apie 70 vaikučių pir
mą kartą priėmė Viešpatį 
į savo nekaltas širdeles.

Dešimtą valandą prieš 
sumą, klebonas kun. J. Za
bulionis su procesija vai
kučius pasitiko šventoriu
je, pašlakštęs švęstu van
deniu ir prataręs keletą 
žodžių įvedė į bažnyčią. 
Prieš Šv. Komuniją pasa
kė pritaikytą pamokslėlį 
apie Kristaus surengtą 
puotą. Po pamokslui išda
linta Šv. Komunija, kuria 
priimti visi ėjo poromis su 
žvakėmis ir klaupė prie 
altoriaus. Visi vaikučiai 
buvo baltai pasirengę, kas 
darė labai gražų įspūdį, iš 
šalies žiūrint tarsi ange
lėliai prieš Viešpatį ati
duoti Jam garbę. Procesi
joje ir einant prie Komu
nijos vaikučius padėjo 

itvarkyti klierikas Z. Ko
maras.

Po Šv. Komunijos, kun. i 
J. Zabulionis pasakė kitą)

i

— Neseniai ties 
Škotijos ' krantais 
rastas butelis su rašteliu 
lietuvių lakūnų Dariaus ir 
Girėno atminimui skirtas. 
Raštelis yra toks: “tegul 
jūros dievaitė Juraitė ži
no, kad be baimiai lietu
viai lakūnai nugalėjo šį 
vandenyną ir kad jis ne
begali įkvėpti baimės” — 
aviacijos Įeit. T. Nekro
šius, Oalandų Amerikos li
nijos laive Statendam; 
1933 metų rugpiūčio 25 
dieną”.

Rytų 
buvo

— Netoli Tilžės yra se
nos vieno kaimo kapinės. 
To kaimo beveik visi gy
ventojai kalba lietuviškai, 
jie lanko lietuviškas pa
maldas. Kaimo kapinėse 
esantieji paminklai beveik 
visi su lietuviškais para
šais. Minėtose kapinėse 
palaidojus vieną vietos lie
tuvę, ant kapo sūnus už
dėjo vainiką, kurio juosto
je buvo lietuviškas užra
šas: “Ilsėkis saldžiai — 
tavo sūnus”. Apylinkes 
vokiečiai, kurie negali nie
ko pakęsti, kas lietuviška,

— Per pirmą jį šių meti 
pusmetį iš Lietuvos į už 
sienius išvažiavo 713 žmo 
nių, 274 vyrai ir 439 mote 
rys. Daugiausiai važiavt 
žydai į Palestiną. Į Jungti 
nes Amerikos valstybes iš 
važiavo 82 žmonės, Argen 
tiną 46, Braziliją 77, Ka 
na 27, Uragvajų 24, Pietį 
Afriką 145, Palestiną 301 
žmonės. Pernai per tą pa 
t į laiką į Palestiną iš Lie 
tuvos išvažiavo 464 žmo 
nes. O šiemet į Palestiną 
ir į kitas valstybes iš Lie 
tuvos išvažiavo iau 52iv

žydai. Tsb.

ALRK MOTERŲ SĄ-GO!
CONN. APSKRIČIO ' 

KUOPOMS
Šiuomi pranešu visoiū • 

kuopoms, kad Moterų Są 
jungos Conn. Apskriči* 
metinis suvažiavimas į 
vvks spalių 7 d., 1984, Šv 
Kazimiero parapijos sve
tainėje, 339 Greene St. 
New Haven Conn. Pradžia 
1-mą vai. po pietų.

Kviečiu visas kuopas 
skaitlingai atstovių pri
siųsti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Šiame 
suvažiavime bus plačiai 
svarstoma apie naujų na 
rių vajų; bus išduota ats
kaita iš buvusios Geguži
nės: taipgi bus renkama 
valdyba ateinantiems me
tams.

Būtu malonu matvti ats- 
lovių iš kuopų, kurios se
niai nedalyvauja suvažia
vimuose.

Marijona Joknttaite,
Conn. Apskr. rašt.

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

’ Vietinis: “Sahib (pone), ai 
mačiau tigro pėdsakų apie mylią 
į šiaurę nuo čia”.

Medžiotojas: “Puiku. Kuris 
[kelias į pietus!” (“Glasgow 
New8”). '

“Mina, ar buvo kas nors vir
tuvėje šį vakarą!”

“Taip, ponia, mano senelė”.

“Ji yra didelė rūkytoja ir 
įsitikinusi, ji bus nusiminusi 
likusi savo pypkę ant virtuv* 
skobnies”. (“Ulk", Berlin).

“Keli žmonės težino, be 
vieną kartą padariau ,?-r-
dus .

“Kokį automf -,au,
dojai!” (Stanford Chapa-~al ”).
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dar

sakoma, kad lietuvis pa
šoka kaip liūtas, o nukrin
ta kaip ...na, tiek to kaip, 
bet nukrinta, vadinasi, ne
baigia pradėtojo darbo. 
Ne visame, žinoma, tas po
sakis teisingas. Ūkyje, pa
vyzdžiu, lietuvis labai su
manus ir ištvermingas, bet 
biznyje jau ne tsftp. Visuo
meniniame veikime da? 
mažiau, o politikoje — na, 
politikoje bei valstybinia
me susitvarkyme dar nie
ko labai teigiamo ar nei- 

I giamo apie lietuvį negali
ma pasakyti, nes toje sri
tyje jis dar tebelaiko sun
kius kvotimus ir į kurią 
pusę jis nukryps
nežinia. Politikoje jis tik
rai pašoko kaip liūtas — 
na, gal ir toliau išlaikys 
savo rolę. Su sprendimu 

: reikia palaukti.
Bet kalbant apie visuo

meninį gyvenimą — čia aš 
turiu omenėje mūsų išeivi
ją — tenka tai čia, tai ten 

"pastebėti, kad lietuviams 
trūksta ištvermės. Kadai
se žydai siuntė pas romė
nus savo atstovus, norėda
mi įeiti su jais į politišką 
sutartį bei talką. Žydų at
stovai labai išgyrė romėnų 
tautą, kad, girdi, jie (ro
mėnai) pavergė daug tau
tų savo narsumu ir kan
trybe. Tą žodį “kantrybę” 

[■ žydų atstovai panaudojo 
tiksliai, nes kam nors už
kariauti pakanka smar- 

■ kaus ir narsaus puoliko, 
; bet užkariautajam išlaiky- 
r ti vieno narsumo nepakan-

ka. Čia jau reikia ir kan
trybės. Ir tai, sakysim, ne 
vien pasyvios kantrybės. 
Neveiklioji kantrybė viską 
atlaiko, bet nieko nesuku
ria. Tokios kantrybės lie
tuviai parodė visus kal
nus. Bet tokia kantrybė 
tinka tik jungui nešti ii 
persmarkiai nedejuoti. Ir 
apsileidėlis gali turėti 
daug kantrybės, bet šiaip 
jau palikti pirmos rūšies 
tinginiu. Prie kantrybės 
dar reikia pridėti'sumanu
mo, energijos ir ištvermės. 
Tie faktoriai sudaro tvir
tą organizuotą tautą ir 
stiprią valstybę.

Jau nekalbant apie vals
tybę — Amerikoj mes lie
tuviai jos nekuriame — vi
suomeniniame veikime bū
tinai reikalinga ne tik 
kantrybė, bet ir sumanu
mas ir ištvermė. Sumanu
mo, rods, mums netrūksta. 
Lietuviai gabūs ir norūs 
organizuotis. Tačiau su iš
tverme mums toli - gražu 
siekti iki tikrai organizuo
tų tautų. Sumanome greit, 
pašokame kaip liūtai ir — 
ne tai, kad nukrintame 
kaip musės, bet nejučio
mis, pamažėliu nuslystame 
į pilną apsileidimą. Ta yda 
būtinai taisytina. Mes ją 
ir stengiamės kiek taisyti 
— bent seimais, bet tie 
seimai, seimai — koki jie 
šabloniški ir apsnūdę!.. 
Na, kaip pasakė vienas £l 
senų veikėjų: pajudinki
me, vyrai, žemę!..

K.

Kertinis Akmuo Dariaus-
Girėno Paminklui

Sutvarkius galutines a- 
pyskaitas, paminklo komi- 

rugsėjo 11 d. 
kad pelno pa

minklo fondui davė šie 
rengimai: 1) gegužinė bir
želio 24 d. — $368.52, 2) 
didvyrių žuvimo minėji
mas liepos 17 d. — $110.- 
■to, (iš lakūnams skirto 
Margučio leidinio ir lakū- 
ų fotografijų), 3) Lietu
kų Diena Harlemo aero- 
brte rugpiūčio 5 d. — 

$572.70. Iš viso $1051.72.
I Fondo kasininkas J. 
Krotkus pranešė, kad pa

minklo fonde jau yra 
$6602. 58.

1920 metais rugpiūčio 
26 dieną pirmieji naujai 
susikūrusios Lietuvos ka
riuomenės pulkai įžygiavo 
į savo senąją sostinę Vil
nių. Tai buvo labai svar
bus įvykis mūsų kovoje 
dėl Vilniaus. Dabar kol 
Vilnius lenkų pagrobtas, 
nepriklausomoje Lietuvo
je ir viso pasaulio lietu
viuose kasmet minimas šis 
įvykis, kaip Vilniaus gele
žinio fondo diena.
' 1919 metais sausio 1 —4 

dieną laikinoji * Lietuvos 
vyriausybė buvo priversta 
palikti Vilnių, nes tuo lai
ku dar nebuvo susiorgani
zavusi Lietuvos kariuome
nė. Tada Vilnius atiteko 
bolševikams. Atsikėlusi į 
Kaimą, vyriausybė pir-

tuva išvyjo bolševikus ir 
bermontininkus iš savo že
mės ir stiprino vidaus san
tvarką, galvodama apie 
Vilnių. Tarp lietuvių ir 
lenkų kariuomenės santar
vės valstybės nustatė de
markacijos » liniją, kurią 
lenkai nuolatos laužė. Len
kai taip elgėsi dėl to, kad 
juos rėmė prancūzai, kurie 
tada lenkams buvo labai 
palankūs. Į lietuvius pran 
cūzai žiūrėjo su nepasiti
kėjimu, nes lenkai vaizda-
vo lietuvius bolševikų ir tiko ^^„3^ a Vil
vokiečių šalininkais. O 
tais laikais nebuvo dides
nio nusikaltimo santarvės 
akyse, kaip būti įtartam 
draugaujant su bolševi
kais ir vokiečiais.

Visa tai buvo lenkų pik- 
miausiai griebėsi kurti ka-įtas šmeižtas, nes lietuviai 
riuomenę, pašaukdama sa
vanorius ir atidarydama 
karo mokyklą. Lietuviškos 
ginkluotos pajėgos kas
dien didėjo ir tvarkėsi, 
taip kad po kelių savaičių 
jau prasidėjo kovos su be
siveržiančiais bolševikais. 
Karių ūpas buvo pakeltas, 
visi troško kuo greičiau
siai Vilnių atvaduoti. Tai 
būtų netrūkus pavykę, bet 
lenkai lietuviams visiškai 
netikėtai užbėgo už akių ir 
Vilnių paėmė iš bolševikų 
1919 metais per Velykas.

Lenkų rankose Vilnius 
išbuvo daugiau, kaip me
tus, ligi 1920 metų vidur
vasario. Per tą laiką Lie-

prašomi padėt galutinai 
išugdyti fondą ir greičiau 
pastatyti mūsų didvy
riams gražų paminklą jų 
gyventam mieste!

K-to sekr. P. Jurgėla

tuo laiku, kaip tik smar
kiai kariavo tiek subolše- • 
vikais, tiek su vokiečiais. 
Bet santarvė patikėo len
kams, nes jie manė, kad 
didelė Lenkija galėsianti 
apsaugoti Vakarų Europą^ 
nuo bolševizmo. Šitą san
tarvės nuomonę lenkai su
gebėjo puikiausai išnaudo
ti. Santarvė nesipriešino 
ir lenkams lengvai pavyko 
pagrobti Vilniaus kraštą, 
daug gūdų ir ukrainiečių 
žemių. Jeigu Lietuva ne
būtų stojusi su ginklu ran
kose savo laisvės ginti, tai 
lenkai būtų užėmę ir visą 
Lietuvą.

Kai 1920 metais lenkai 
kariavo su bolševikais ir 
karą buvo beveik prakyšę, 
tai jie iš Vilniaus nors ne
norėjo trauktis ,bet bolše
vikų spaudžiami, velyjo 
Vilnių geriau atiduoti bol
ševikams, negu lietuviams.

Moteris ir Jaunimo Au 
klėjimas Tautiniu 

Žvilgsniu

1920 metais liepos 15 dle- ! 
ną nuginklavus ties Lent
variu lenkų brigadą, Lie
tuvos kariuomenė įėjo į .__>_ . 1T^. .. . .. T . .
Vilnių, bet jau čia rifoir' ~ 1,uk’ i^o Dabar ji dalinama Lietu-
bolševikus Kadangi nrieš iUetuTOS vld*us reikalų vos savanoriams, kūne 
3 Ss būte^^^ž ir Pen«vėžio pirmieji liejo kraują už
dieThL“’ P“
sirašyta taikos sutartis su 
bolševikais, tai Lietuva 
tuojau pareikalavo, kad 
bolševikai iš Vilniaus pasi
trauktų, nes Lietuva laikė
si griežto neitraliteto. A- 
pakinti trumpu laimėjimu 
kovoje su lenkais, bolševi
kai ilgai delsė, nenorėjo iš 
Vilniaus pasitraukti ir lau 
kė karo pasekmių. Tik po 
kelių savaičių derybų, pa
matė, kad ties Varšuva 
pralaimėjo bolševikai su

ĮVAIRIOS ŽINIOS

valdybių atstovų pasitari
mas dėl plento tiesimo iš 
Panevėžio per Ramygalą į 
Kauną. Ateinančiais me
tais jau numatoma šia 
kryptimi nutiesti apie 6 
kilometrus plento. Tų apy
linkių ūkininkai sutinka 
privežti plentui akmenų, 
smėlio ir žvyro. Akmenų 
skaldymą ir žemės darbus 
vykdys miestų bedarbiai.

niaus. 1920 metų rugpiū
čio 26 dieną į tikrąją savo

— Nuo 1919 metų ligi 
: 1934 metų Lietuvoje išpar
celiuota apie 660.000 hek
tarų žemės. Liko dar iš-

sostinę, kaipo atvaduoto- Parceliuoti 34.000 hektarų, 
jai įžengė Lituvose kariuo- Išparceliuotų žemių ankš- Y’_ ____1__________T •____ Z—2________čiau priklausė įvairiems 

Lietuvos dvarininkams.
menės pulkai. Lietuvos so
stinė Vilnius buvo savo 
sūnų rankose.

šešias savaites ligi ne
lemtos spalių 9 dienos, ka- kalne plevėsavo Lietuvos 
da lenkai sulaužė Suvalkų Vytis. Tsb.

$

— Plėsdama savo kultū
rinį veikimą, Lietuvos šau-« 
lių sąjunga pradėjo visa
me krašte statyti savo 
nuosavus namus kultūros 
reikalams. Šaulių .namai, 
tautos namai. Šiuo šūkiu 
vadovaudamosi Lietuvos 
šaulių sąjunga jau įsigijo 
gražius namus Kaune, 
Tauragėje, Utenoje, Anyk
ščiuose, Varėnoje, Kelmė
je.

Rugsėjo 2 dieną toki di
deli šaulių namai buvo iš
kilmingai pašventinti U- 
tenos apskrityje, Saldutiš
kyje. Šaulių namuose bu
riasi visos kultūrinės Lie
tuvos organizacijos.

tl

sutartį, Vilniuje Gedimino

J. Petronis.

Mašinos Ratukas
Buržujus pavertė jau mus į mašiną — 
didžiulės mašinos ratuką, 
ir tas ratukas jojo kelią gražina 
ir laimės upėn jį vis suka.

Žmogus, kaip mašina: negyvas sukasi 
tarytum kokis automatas.
Nuvargęs vyras, moteris suplukusi 
šviesos dirbtuvėje nemato...

Buržujus mašiną sukūrė milžiną, 
sukūrė didelę vergiją.
Ir tamsios dienos mūsų širdį vilginą 
ir mūsų skurdas neužgija...

Kasdien sunkiau... Ir vergija sunkiausioji 
žiauriai užklupo darbo žmogų;
turtuolis mašinon stipriai įkaustė jį, 
ir sukas mašina be slogų.

Tamsus gyvenimas. Gyvenims mašinoj. 
Žmogus jau mašinos ratukas.
Turtuolio kelią sukdamies mes gražinam, 
o mūsų kelii^— vargan sukas..._________

v •

— Lietuvos valstybės 
saugumo departamento di 
rektorius nuo rugsėjo 1 d. 
pasitraukė iš pareigų ir iš
vyko į užsienį baigti poli
tinius mokslus. Jam direk
toriaujant buvo pertvar
kyta Lietuvos kriminalinė 
ir saugumo policija ir su
eita su visuomene į glau
desnį kontaktą, ieškant į- 
vairių kriminalinių nusi
kaltėlių.

— Spalių 14 — 15 dieno
mis Kaune bus devintas 
metinis Vilniui vaduoti są
jungos skyrių atstovų su
važiavimas. Tikimąsi, kad 
šis suvažiavimas bus labai 
gausus ir reikšmingas. Ja
me svarbiausiai bus disku
tuojamos ir nustatomos 
sąjungos veikimo gairės. 
Dabar jau Vilniui vaduoti 

I sąjunga Lietuvoje turi a- 
pie 25.000 narių. Tsb,

i

tumėm gimę azijatais, arba afrikiečiais, ar
ba kokia kita rase. Kadangi mes gimėme lie
tuviais iš Aukščiausiojo valios, tai mes netu
rime teisės savo tautybės lygiai kaip ir tiky
bos keisti.

Žymus lietuvių filozofas prof. S. Šalkau
skas pasakė: “Jeigu žmogus nesijaučia dori
nės pareigos tarnauti savo tautos uždavi
niams, negali būti kalbos apie jo tautinį su
sipratimą”. Reiškia, kad mes į patrijotizmą 
turime žiūrėti kaipo į dorybę, o ne kaipo j 
biznį. Žmonės, kurie išsižada savo tautos, 
kad pragarsėti, arba kad praturtėti, jie pa
tampa nevien tautos išgamos, bet jie ir prieš 
Dievą nusideda, nes jie priešinasi jo valiai. 
Ką mes pasakytume apie tuos žmones, kurie 
būdami katalikais eitų į kokią nors kreivaa
kių arba žydų bažnyčią vien dėl to, kad te
nai sėdynės yra patogesnės? Arba jei teat
ras yra puošniau ir brangiau įrengtas nei 
bažnyčia, tai jie vieton į bažnyčią, eitų teat- 
ran? Mes lietuvės katalikės privalome gerb
ti, mylėti ir didžiuotis sava tauta, ir tokią 
pat meilę bei prisirišimą privalome savo jau
nimui įskiepyti. Gal nekurtos paklaus, o kuo 
gi gali lietuvis pasididžiuoti, kad mūsų tau
ta yra tokia maža ir varginga? Doras ir pro
tingas žmogus neatsižvelgia ar jo motina y-j 
ra turtinga, ar biedna; jis savo motiną my
li todėl, jog ji jo motina, o ne todėl kad ji ga
linga ar didinga. Mylimas lietuvių išminčius 
prof. S. Šalkauskas savo knygoje “Lietuvių 
Tauta ir Jos Ugdymas” išsireiškė šitaip:

“Tauta mylima ne dėl to, kad ji yra di
delė, graži ar galinga, bet dėl to, kad ji yra 
sava, kitą kartą net dėl to, kad ji yra nelai
minga”...

< Omūsų lietuvių tauta ir yra dainai ne
laiminga, ir persekiojama per daug metų, 
galima sakyti, net amžių. Turime UŽ ką ir di
džiuotis savo tauta: lietuvių liaudies muzika 
žavisi net svetimtaučiai, lietuvių tautodaile

merikoje, rodos nėra vilties bi kokiai tautai 
išsilaikyti prieš amerikonizaciją. O mums 
lietuviams kaip mažam būreliui juo sunkiau. 
Mes dar nespėjome atsikratyti lenkizmo, ru- 
sizmo, kaip jau vėl papuolėme į kitą bėdą, 
būtent amerikonizmą. Per šimtus metų buvo
me prispausti po rusų letena, tautiškai su- 
silpnėjome, ir užtai greitai pasiduodame sve
timai įtakai. Nežiūrint kaip blogai ir bevil- 
tingai atrodo šiandieną mūsų tautinė proble
ma, ji nėra aršesnė kaip kad buvo lietuvių 
tautinis klausimas prieš 50 metų. Lietuvoje 
tada net du priešai lietuvius smaugė. Mūsų 
inteligentai buvo visai sulenkėję ir savo pa* 
vyzdžiu lenkino liaudį; o rusų valdžia viso
kiais būdais persekiodama vertė lietuvį suru
sėti. O visgi tuodu galingi priešai neįstengė 
pergalėti to vargšo lietuvio šiaudinėje pasto
gėje. Lietuviai netik atbudo iš tautinio už- 
snudimo, bet net įsteigė savo valstybę ir spė
jo atsistoti garbingai kitų tautų tarpe; kai
po tauta, nekurtais atvejais yra net pavyz
džiu kitoms tautoms.

Mes, amerikietės moterys, neužmirški
me, jog didelį, labai didelį darbą atliko tauti
niame atgimime lietuvės moterys. Neabejo
ju, kad čionai susirinkusiųjų tarpe randasi 
tokių, kurtas jųjų motinėlė mokino lietuviš
kai skaityti prie ratelio, o gal ir tokių čia 
randasi, kurių giminės už lietuviškų knygų 
platinimą net kalėjime buvo* Paklauskime 
mes, kodėl jie tiek pasišventė dėl lietuvių 
kalbos? Juk Dievui maldą galima bile kurioj 
kalboj kalbėti. Jos taip narsiai kovojo už sa
vo kalbos išlaikymą todėl, kad jos žinojo tą, 
ką dauguma lietuvių katalikių moterų šian
dieną pamiršo, būtent, jog esame lietuviais 
nė iŠ savo pasirinkimo, bet iš Aukščiausiojo 
valios. Tas mums katalikėms yra geriau su
prantama nei kitiems. Mes turim savo tautą 
gerbti ir mylėti kaipo Dievo mums skirtą. 
Juk jei Aukščiausia butų panorėjęs, mes bū-

(Sutrauka paskaitos skaitytos Moterų 
sesijoje, A. L. R. K. Federacijos 24-me 
Kongrese, Cleveland, Ohio).

Brangios ir mylimos lietuvės:
Gyvename šalyje, kur tenka aštriai susi

durti su mūsų jaunimo ištautėjimo klausimu. 
Kaltiname mes vieni kitus, kad mūsų jauno
ji karta vis labiau nuo mūsų tolsta. Tėvai 
kaltina mokytojas, būk jos negana moko lie
tuviškai; mokytojos kaltina motinas, kad be
skiepija lietuviškumo savo vaikučiams. Vie
ni kaltina kunigds už įvedimą angliškų pa
mokslų į bažnyčias, kiti kaltina jaunimą, jog 
tarp savęs lietuviškai nesikalba.

Mes, lietuviai, lygiai kaip ir kitos tau
tos, papuolėme į sūkurį, prieš kurį yra labai 
sunku atsilaikyti. Visas tautas be išimties 
kišama į amerikonizmo katilą, kur norima iš 
visų tautų suvirinti vieną amerikonišką bui
zą. Kas išeis iš tokio viralo, niekas dar nega
li pasakyti, nes tai gal būt pirmas toks pa
saulio istorijoje įvykis, kad tiek daug įvairių 
tautų, net ir rasių suplauktų į vieną šalį. 
Tiesa, niekas rodos čionai nevaržo tautinio 
auklėjimo, nėra žiaurios priespaudos, nė per-

į sekiojimo kaip kad buvo Rusijoje arba kito 
' se šalyse, o visgi ištautėjimas Amerikoje la- 
■ bai sparčiai eina. Pasirodo, kad idealai grei- 
čiau dingsta nuo ištižimo nei nuo priespau
dos. Jeigu Amerike mus kas nors persekiotų 
dėl mūsų tautybės,'draustų mums bfiti lietu* 
viais, tai pas mus iššauktų pasipriešinimą ir, 
mes uoliau gintumėm savo idealus ir stro
piau darbuotumemės savo tautos labui.

Piž’-elgu? į šiandier.inį tautų i

globėjai tuo reikalu teira
vosi ALTASS centre, ku
ris pareiškė, kad tokios 
aukos ten negauta.

Nesusipratimams išven
gti viBi Dariaus -.Girėno 
gerbėjai prašomi aukas 
siųsti tiesiai Dariaus - Gi
rėno paminklo fondo ka
sininkui, kaip jau buvo ne
kartą skelbta: Mr. J. Kro- 
tkas, Darius - Girėnas Me- 
morial Fund, e/d Metro- 

Įpolitan Statė Bank, 2201 
W. Cermak Rd., Chicago. 
in.

Komitetas nutarė staty- 
■ ti $10.000 vertės paminklą 
naujausioje ir gražiausio
je Chicagos lietuvių kolo
nijoje — Marųuette Parke, 
kaip Chicagos miesto val
džia dar ankščiau siūlė.

Kertinis akmuo bus ši* rudenį padėtas.
kolonijų lietuviai

I

j
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turiu Amerikos Piliečių 
Kliubas (Manchester, N. 
Hj siuntė per ALTASS 
auką ($4.00) Dariaus - Gi
rėno paminklui ir reikala
vo kvit

ii ir
'<$ forrV' Visu imą A-
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CINTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Juškaltis— 
pirm., 428 WInsdor St, Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Mankos — II vice-pirtn.; V., J. Blavackas — rašt.; 
7 Mott St, Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Cbmmon- 
wealth Avė., Worcest«r, Mass.; M. frmonienė ir A. Zaveckas — 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson. Conn.

“SAUSROS PAAIŠKI
NAMOS”

Ištyrimas parodo, kad he- 
rezijos, 
gavystė,

Kokia

girtuoklystė, ap- 
yra sausrų prie
žastimi.
buvo priežastis

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zinku- 
Eosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t. y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems nėr 
vanos. Medikališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nuramin
ti sujaudintus, svyruojančius, skau
dančius nervus. Jis yra brangus ner
vų suirutėse, kurios pagimdo “nusi
dėvėjimo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 
reikalingo būdavojimui tvirtesnių 1- 
sveikesnių raumenų ir sugrąžinimui 
spalvos ir pilnumo išblyškusiems. plo
niems, veidams. Be to, NUGA-TONE 
turi šešias kitas brangias gyduoles, 
l’radėkit imt NUGA-TONE šiandien 
ir tėmykite kaip stiprėsit. Parduoti:', 
visi aptiekoriai su garantija grąžin
ti pinigus. Tik Vienas Doleris mėne
sio trytmentui.

Nuo užkietėjimo imkit — UGA-SOL 
— idealų I.iuosuotoją vidurių 25c. ir 
50c.

nesenai patirtų sausrų, 
kurios užregistruotos kaip 
didžiausios vidur-vakari- 
nių J. V. valstybių istori
joje?

Vienas Kansas valstybės 
dvasiškis, kuris praleido 
žymią savo atostogų ‘ dali 
berinkdamas ir sutrauk
damas įvairių luomų bei 
profesijų asmenų nuomo
nes kas link nesenai ištir
tų sausrų priežasties, ra
do stebėtiną ir įvairų at
sakymų skaičių.
Minėtasis dvasiškis 

šiuos atsakymus sutraukė 
iš laiškų ir laikraščių re
daktoriams rašytų, iš jo 
girdėtų pamokslų ir priva
tinių pasikalbėjimų. Štai 
keletą patirtų sausrų prie
žasčių, kurioms daugelis 
žmonių pritaria ir kurias 
ne vienas karštais argu
mentais palaiko:

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos

Nuo rugpjūčio 26 d. Tė
vas J. Bružikas, S. J. vėl 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. Bružikas 
nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina.'Jis yra iš
platinės tonus katalikiški} 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir 
spaudos apaštalas. Tesu
teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilge 
gyvenimo.

Tėvo J. Bružiko Misijos 
Įvyks šiose parapijose:

Rūgs. 10 iki 17, — 1390 
W. 15ht et., Gary Ind.

Rūgs. 18 iki 23, — 1011 
Douglas St. Siuox City, 
Iowa.

Rūgs. 24 iki 30, — 1540 
West Str., Rockford, III.

Spalių 1 iki 7, — 12259 
Emerald Avė., Chicago, 
BĮ.

Spalių 8 iki 21, — 614 
W. Mahanoy Avė., Mahą- 
noy City, Pa.
Spalių 22 iki 28, — Je- 

zuit Novitiate, Wernersvi- 
lle, Pa.

I
I

Dievo Rūstybe
1. Gamtos savybių bei 

| turtų naikinimas, k. a., 
kiaulių skerdimas, medvil
nės augalų arimas, kas y- 
ra Dievą įrūstinęs.

2. Svaiginančių gėrimų 
, vartojimos bei girtuoklys
tės “atgimimas” ir nepa
dorumo bei piniginių loši
mų (gambįing) padidėji
mas, už kurias nedorybes 
esame šiomis sausromis 
baudžiami.

3. Prohibicijos panaiki
nimas, už kurią kenčiame 
šią sunkią bausmę.

4. Visokių šių dieninių 
“modernistų”, humanistų” 
herezijos ir nerūpinimasis 
prašalinti agnosticizmą.

Komunistai Kaltinami
Dievas mus baudžia šio

mis baisiomis sausromis 
todėl, kad šioji šalis pri
glaudžia ir pritaria komu
nistams.

Ūkininkų bandymas ap
gauti valdžią komų, kvie
čių, medvilnės gyvulių ir 
kitų pramonių derybose 
bei sutartyse.

Žmonių neatsargumas 
su miškų kirtimu, vandens 
ir kitų gamtos brangeny
bių aikvojimu.

Įvairios radio oro ban
gos, kurios “džiovina” at
mosferą.

. Automobilių “Monoxide” 
Gasas

i “Monoxide” gasas iš au
tomobilių motorų tokių 
chemikališku būdu pavei-

, kia į orą, kad lietaus ne
galima susilaukti.

i Įvairių ežerų, upių bei 
tvenkinių džiovinimas.

1 Upių bei ežerų užtvenki- 
. nimas ir to vandens su- 

naudojimas žemės reika- 
: lams.

“Sausrų Perijodo” pasi
kartojimas, kuris pirmiau 

• 1883-84 ir 1901 metais čia 
■ atvarė panašias sausras.

Autas

Stasias Būdavus
‘TE DEUM LAUDAMUS’ BESIKLAUSANT...

Naikina Švietimą Vilniaus Krašte

t

Padangėn plasdena suvirpę varpai, 
Verkia vargonai, sienos tik dreba, 
Tirpsta dejonės, tirpsta skausmai, 
Širdys ištrokšta aukštybių melsvų...

Sielai šiandiena priskyniau vilčių, 
Akys šiandieną plačiau pražiūrėjo, 
“Te Deum laudamus” jau tarpe aidų 
Plasnojančią laimę sieloms pažadėjo... 

Šiandieną jaunystė netaip jau aptemus, 
Šiandieną ir brolių veidai švesesni, 
Nes plinta aplinkui “Te Deum laudamus”, 
Ir lanko pasaulį malonė skaisti...

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

Romos Ciesorius Kons
tantinas Didysis 326 m. 
rengdamos kariautų su 
Maksencijum, turi n č i u 
dvygubai daugiaus ka
riuomenės nors tada dar 
buvo pagonis vienok pra
šė krikščionių Dievo pa
galbos ir eidamas į mūšį 
su savo kareiviais nuolat 
meldėsi prie Jo. Kartą vi
dudieny pasirodė jam ant 
dangaus ženklas kryžiaus 
su parašu: “Tuomi ženklu 
pergalėsi”. Sapne jam pa
sirodė patsai Kristus ii* 
liepė tą ženklą kryžiaus 
pažymėti ant vėliavos. 
Nors su daug mažesne ka
riuomene Konstantinas pa 
sėkmingai nugalėjo Mak- 
sencijų, kurs bėgdamas 
nuskendo upėje Tibro. Po 
to Konstantinas patsai 
priima krikščionybę ir 
duoda pilną laisvę krikš
čionybei.

Šv. Elena Konstantino 
Didžiojo motina pati nu
keliavo Jeruzalėn, kad su
rasti kryžių, ant kurio mi
rė mūsų Išganytojas Jė
zus Kristus. Atradus tris 
kryžius, bet nežinodama

—

ant kurio mirė Išganyto
jas, patariant Jeruzalės 
vyskupui Šv. Makarui pa
darė bandymus. Suradę 
mirtinai sergančią mote
riškę ir kaip tik palitėjo 
sergančią ligonę su kry
žium moteriškė tuoj atsis
tojo sveika. Taipgi keletas 
numirėlių paliestų kryžiu
mi Išganytojaus atgijo. 
Buvo taipgi bandyta su 
kitais dviem kryžiais, bet 
jąkių pasekmių nepasiro
dė. Toje vietoje kur atra
do Išganytojaus kryžių 
Ciesoriene Šv. Elena pas
tatė gražią baziliką. Taip
gi surado ir kitus Kristaus 
kančios įraukus ir išdali
no juos po įvairias bažny
čias. Kas norite sinulkme- 
niškiau apie tuos visus da
lykus sužinoti skaitykite 
krikščionybės istoriją. Už
tikrinu visus, kad Kris
taus kančios aprašyme 
taipgi jokių priešingumų 
mokslui nerasite.

B.
(Bus daugiau)

Nieko neveikti — reiškia 
mokytis daryti blogą.

Šv. Augustinas.

gėrisi net aukštos kultūros žmonės, ir stebi-1 jiems taip kaip tėvams nuvykus į svetimą 
si, kad paprastos kaimo moterėlęs moka taip į šalį reiktų sau duoną užsidirbti, šeimynas su

kurti? Mūsų šių dienų jaunamartės nei pa
prastų barščių nemoka be knygų pagaminti. 
Man prisimena vienas anekdotas, kad dvi 
jaunamartės išvažiavusios atostogoms per 
visą savaitę mito tik “bindzais” ir sardinko- 
mis. Paklausiau kodėl jos tik tuo maitinasi, 
atsakė, kad išvažiuodamos pamiršo pasiimti 
su savim virimo knygas.

Namai tai yra tėvų garbinga karalija. 
Viskas kas yra dora, prakilnaus, vaikai turi 
matyti pas savo tėvus. Namuose vaikai turi 
išmokti mylėti ir gerbti savo tėvus. Iš savo 
motinos jie turi išmokti gerbti ir mylėti sa
vo tautą, savo tikybą. Namuose jie turi gauti 
pirmą supratimą apie Dievą ir Tėvynę. Meilę 
į vaikų širdis geriausiai gali įskiepyti tik 
motina. Katalikiškos lietuvių mokyklos gali 
žymiai padėti tėvams vaikus doresniais iš
auklėti, gali papildyti ir praplėsti vaikučiuo
se tikybinį bei tautinį supratimą, gali duoti 
jiems kitokių gyvenimui reikalingų žinių; bet 
išugdyti jaunimo širdyje prisirišimą prie vis
ko kas dora, prakilnu ir šventa, — gali tik 
motina. Neužtenka, kad mes mokame gra
žiau savo vaikučius papuošti, minkštesnius 
vystyklėlius jiems nuperkame, gardesnį mai
stą jiems pagaminame. Tas viskas gerai ir 
reikalinga, bet nė užtai garsiausios pasaulio 
motinos yra garbinamos. Ne už maisto ska
numą ir rūbų puošnumą Šv. Augustino moti
na tapo Šventa. Ne už išlepinimus didi pasau
lio žmones savo motinas garbina, bet užtai, 
kad motinos išmokė juos pažinti ir pamylėti 
kas yra gera ir prakilnaus. O kas gali būti 
motinai meilesnio ir brangesnio, kai išgirsti 
iš savo vaikų, jog viskas ką gero jie savyje 
turi tai dėka jų motinai?

Kiekviena protinga ir dora motina sten
giasi, kad jos duktė ar sūnus, priklausyti} 
prie lietuviškų katalikiškų organizacijų. Pri-

puikius audinius išausti, paargučius išrašyti. 
Lietuvių kalbos mokosi pasaulio kalbininkai, 
ir gėrisi jos gražumu, priskaitydami mūsų 
kalbą prie seniausių pasaulyje kalbų.

“Kalba yra brangiausias tautinės indi
vidualybės turtas” — sako prof. Šalkauskas. 
Moteris — motina turi pirmiausia išmokyti 
savo vaikučius lietuviškumo. Namuose pri- 

’ valo kalbėtis su vaikais lietuviškai, reikalau
ti ir įtikinti, kad vaikai su tėvais ir tarp sa
vęs kalbėtus lietuviškai; ne tik kalbėtų, bet 
ir jaustųsi esą lietuviais ir tuomi didžiuotų
si. Tėvai ir vaikai kalbėdami lietuviškai pri
valo jausti, kad jie kalba tąja kalba, kurią 
mokosi ir gerėjasi pasaulio mokslinčiai. Jūs 
duosite progos savo vaikučiams išmokti ne 
vien tik vieną iš gražiausių kalbų pasaulyje, 
bet dar iššauksite pas vaikus daug didesnę 

L pagarbą link savęs, nes jūs tampate jų mo
kytojais. Kalbėdami savo namuose tik lietu
viškai, mokinate juos to ko negali išmokti 
gatvėje.

Labai save pažeminate savo vaikų aky
se mėgindami su jais kalbėti angliškai, o to
ji kalba, kaip jūs pačios žinote, jums labai 
sunkiai duodasi. Jau iš mažens vaikas pra
deda jausties daug “maiųiresnis” už save 

į tėvą ir motiną. Šių dienų vaikų patvirkimas 
remiasi tuomi, kad vaikai neturi pagarbos 
ir paklusnumo link savo tėvų; o tas didžia 
dalimi kyla iš to, kad motinos vieton moky- 

įį ti savo vaikus, tai pačios vaikus pamėgdžio
ja. Kitaip tariant, sulyg lietuvių patarlės 
“kiaušinis vištą mokina”... Ir nestebėtina, jei 
dabartinio jaunimo tarpe randasi tiek daug 

1 arogantizmo, jei yra tokių pasipūtėlių ^ma
nančių, jog nėra pasaulyje to ko jie nežino
tų; jie nepripažįsta jokio autoriteto nei dan
guje, nei ant žemės prieš kurį jie nusilenktų. 
Tik kažin ką darytų tokie “išminčiai”, jeigu

.klausydami prie organizacijų, jie turi pro
gos pasitarnauti Tautai ir Bažnyčiai. Lietu
viškose organizacijose jie turi galimybės be
ndrauti su savo vienminčiais, rišti visuome
niškus klausimus, platinti savo idėjas, stip
rėti tautiškai ir tuo pat metu patys tobu- 

Į lėti. Nebaikštykimės' jei mums nepatinka vie 
nas antras asmuo kokioje nors draugijoje, 
bet pažinkime idėjinių organizacijų įstatus. 
Taigi pačios įsirašykime ir savo vaikus ra
ginkime kad įeitų į tas draugijas, kurios tu- 

įri prakilnius siekius, kaip tai: L. R. K. Mo
terų Sąjunga, Lietuvos Vyčiai. Prie Lietuvos 
Vyčių katalikiškojo jaunimo organizacijos 
turėtų priklausyti kiekvienas doras vaikinas 
ir mergaitė. Moterų Sąjunga turėtų sujungti 
visas lietuves moteris ir mergaites, nes tai 
yra vienintelė katalikių moterų organizacija 
Amerikoje.

į ,

Gerbiamosios, nežiūrint kaip sunki ir ke
bli yra mūsų tautinė padėtis Amerikoje, ji 

j nėra sunkesnė už mūsų tautinę problemą bu
vusią Lietuvoje mūsų laikais. Ir mes lietu
vės moterys negalime nuleisti rankas ir duo
ti mūsų jaunimui prarasti savo tautinę są
monę. Prisiminkime savo motutes, kaip jos 
pasišventė mokydamos mus garbinti savo 
Sutvėrėją lietuvių kalba, nors joms užtai ka
lėjimas grėsė. Kaip maloniai jos savo vai
kučiams lietuvišką dainelę niūniuodamos, mo 
kino garbingos Lietuvos praeitį gerbti! Argi 
mes Amerikos lietuvės būsime ant tiek išti- 
žusios, kad nesugebėsime šioje laisvės šalyje 
išmokyti savo jaunimą pamilti ir gerbti savo 
tautą, už kurią mūsų protėviai galvas guldė, 
už kurią tūkstančiai lietuvių Sibire žuvo, už 
kurios laisvę šimtai jaunuolių gyvybę paau
kavo? Moterys, jūsų rankose yra Amerikos 
lietuvių jaunimo klausimas. Jūs būsite atsa- 
komingos prieš Dievą ir Tėvynę už lietuvių 

i jaunimo ištautėjimą.

Užgrobę Vilniaus kraštą 
lenkai pradėjo persekioti 
visokį lietuvišką judėjimą. 
Taip pat jie naikino ir 
trukdė lietuvių kultūrinę 
gyvenimą. Dar pačioje pra 
džioje Vilniaus krašte bu
vo keli šimtai lietuviškų 
pradžios mokyklų, kelios 
gimnazijos, mokytojų se
minarijos ir suaugusiems 
mokyti kursai. Pamažu ii 
masiniais atsitikimais Vil
niaus okupantai sunaikino 
visą lietuvišką švietimą, 
brukdami savo lenkiškąjį.

Vilniaus krašto lietuviš
kas mokyklas steigdavo ir 
išlaikydavo lietuvių švieti
mo draugijos. Jų žymiau
sios “Rytas” ir “Kultūra”. 
To krašto lietuviškose so
džiuose dar prieš keletą 
metų abi draugijos turėjo 
daugiaus, kaip 100 lietu
viškų pradžios mokyklų. 
Tačiau lenkų nuolatiniai 
persekiojimai lietuviško 
švietimo priėjo ligi to, kad 
ėmė masiniai uždarinėti 
lietuviškas mokyklas. Pa
mename, kad 1927 metais 
lenkai Vilniuje uždarė vie
nintelę lietuvių mokytojų 
seminariją, kad lietuviai 
negalėtų pasiruošti savo 
mokykloms tinkamų mo
kytojų. Tuo pačiu laiku 
buvo uždaryta keliasde • 
šimts lietuviškų pradžios 
mokyklų.

Šių mokslo metų pra
džioje abi Vilniaus krašto 
lietuvių švietimo draugi
jos turėjo tik apie 20 mo
kyklų. Teoretiškai jos tu
rėjo mokyklų dar antrą 
tiek. Tačiau tos mokyklos 
jau visi metai neveikia.

To viso lietuviškų mo
kyklų mažėjimo Vilniaus 
krašte priežastimi yra ne
teisingai lietuviams taiko
mi lenkų valdžios švietimo 
įsakymai. 1922 metais len
kų švietimo ministeris iš
leido įsakymą, kad naujai 
statomose mokyklose būtų 
įrengti visi patogumai ir 
higieniškumas. Tačiau tas 
įsakymas neliečia senuose 
butuose esamų pradžios 
mokyklų. Tačiau žemes
nioji lenkų švietimo val
džia su tuo įsakymų pra
silenkia ir reikalauja, kad 
lietuviškos mokyklos butų 
atžvilgiu būtų lygios nau
jai pastatytoms lenkiš
koms mokykloms. Gi į se
nuose butuose esančias 
lenkiškas mokyklas ne
kreipia jokio dėmesio ir 
jokių patogumų nereika
lauja. Lietuvių švietimo 
draugijos negali naujų 
mokyklų statyti ir nemato 
iš to jokios naudos, nes 
mokyklos buto klausimas 
nėra vienintelė lietuviškų 
mokyklų naikinimo prie
žastis.

K. Račkienė

Kita priežastis, tai yra 
lenkų švietimo valdžios iš
galvoti vadinamieji moky
tojams moralybes liudiji
mai. Mat, mokytojams 
prieš skiriant jį į mokyklą 
turi iš lenkų administraci
nės valdžios gauti ištiki
mumo liudijimą. Tačiau 
lenkai lietuviams mokyto
jams tokio liudijimo visiš
kai neduoda, nors mokyto
jai ir būtų tinkamiausi. O 
be moralybės liudijimų 
mokytojai netvirtinami.

Taip pat Vilniaus kraš-

to lietuviams mokytojam^ 
daug kenkia ir visokių vi* 
zitatorių ‘akies ’neturėji* 
mas. Nors mokytojas iiU 
jo mokykla yra pavyzdin* 
giausia, tačiau po vizita
toriaus apsilankymo jis iš 
pareigų atleidžiamas, žo
džiu, iš lietuviškų mokyk* 
lų valdžia daug daugiau 
reikalauja, negu iš lenkis* 
kų valdiškų mokyklų, nes 
lietuviškas privatines mo-, 
kyklas ji laiko prabangos 
dalyku.

Jeigu lenkų švietimo va- * 
ldžia teisingai vykdytų vi- " 
sus lenkų švietimo įstaty
mus, tai, net sulig paskuti
niosios oficialios lenkų 
statistikos, lietuviai Vil
niaus krašte turėtų turėti 
apie 310 savo mokyklų. 
Tačiau dabar, kaip jau sa
kyta, lietuviai teturi tik 
apie 20 tokių mokyklų.

Nors lenkai lietuviškas 
mokyklas uždarinėja, ta
čiau susipratę lietuviai te- x 
vai reikalauja, kad naujos J 
mokyklos būtų steigiamos., 
Jie savo vaikų į lenkiškas 
nenori leisti, nes žino, 
koks vaikams ištautėjimas , 
gręsia. Nebodami jokių , 
pabaudų ir net kalėjimo, 
Vilniaus krašto lietuviai 
geriau moka pabaudas, 
bet savo vaikų lenkinti ne- . 
leidžia. • , :

Lietuvišku mokyklų mo
kytojai savo darbą dirba 
su pasišventimu, nors 
jiems nėra užtikrinto ry* • 
tojaus. Šalutinis suaugu* 
šiųjų lietuvių švietimo dar; 
bas varomas per spaudą: . 
lietuviškas draugijas, skai 
tykias, suaugusiems kur-, 
sus ir tt. Prie dabartinių 
sąlygų, girdėti, kad lenkų 
valdžia yra nusistačiusi 
netolimoje ateityje visiš* 
kai panaikinti Vilniaus • 
krašto lietuviškas mokyk* 
las. Tai būtų skaudžiau- • 
sias lietuviams smūgis iii ? 
jų tautiško judėjimo žy
mus užgniaužimas.

Tsb.

LIETUVIU KOLEGIJOS I 
RĖMĖjy SEIMAS ’ _ _ _ _ 1

Rytinių valstybių Kole* 
gijos rėmėju seimas įvyks • 
spalių 12 d.’ COLUMBUSl 
dienoje, Marianapoliėj L« 
Kolegijoj, Thompson, Ct. I

Seimo atidąrymas įvyks 
iškilmingomis šv. Mišio* 
mis 10 vai. ryte, Kolegijos 
koplyčioje, kurias atna
šaus Kolegijos Rektorius 
kun. Dr. J. Navickas. 1 .

Pamokslą pasakys mūsų 
išeivijos veteranas garbu
sis kun. K. Urbonavičius. Į ~

Tad visos Lietuvių rėmė
jų kuopos privalo skaitlin* - 
gai tą dieną dalyvauti sei
me.

v •

-
Kurios lietuvių kolonijos 

dar nėra įsteigusios L’. Ko- " 
legijos rėmėjų skyriaus in ’ 
bendrai, kuriems rūpi lie
tuvybės ir jo ateitis Ame* ■ 
rikoje, malonėkite Colum- 
bus dienoje, t. y. 12 spalių 
atvykti į Marianapolio L« . 
Kolegiją, Thompson, Conru 
nors ir pavieniai.

Kun. V. PnidoKas, 
R. V JI Kolegijos 5 • 

*> ' Rėmėjų Pirmininkas
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DARBININKAS
Iii duoti joms teigiamų re- 
(zultatų tik tuo atveju, bai-Rygos Susitarimas Pirmas

Žingsnis I Pabaltijo Sąjungą KTįS
-------  tikrą savo užsienių politi

ko valstybių neprikišu- kos savarankiškumą, jei 
somybę, dar kartą pa- JU politika pasidarys gink- 
rodė tikruosius Vokie- las kokios nors imperialis- 
tijos fašizmo norus Pa- tinės valstybės rankose, 

baltijyje. ----------------
Batodžio mėn Lietuvos LIETUVOS PILIAKALNIAI 
iniciatyva įskeltu trijų Pa
baltijo valstybių bendra- _ . ~ . . -. .darbiavimo planu siekia- L LyP~ Lietuvos lankos 

■ma bendromis jėgorms ^margintos kalnam u- ma- 
ginti savo nepriklausomy, ^ kalneliais visoje saly- 
bę nuo vokiečių imperialis- Pe skamb? P**“
mo pasikėsinimo. Laikraš- Y™“- ž“°,ne!’. Pasakoja,
eio nuomone, charakteriu- *a!> tuos, kalnelius milzi- 
ga tai, kad vokiečių spau- “* s"Py‘ę’ Tkad. Juos 
datą pasiūlymą priėmė le ^dmųjU Ltetuvos kurn- 
“ant durtuvų” ir kad Len- Šekščių laikais garsus ka- 
kija tuo klausimu užėmė r0, vadai, savo žygiams at- 
neigiamą nusistatymą. T11*- Gerbia ^ones tas 

vietas, jas saugoja ir lan- 
Reikia manyti, kad pasi- ko. Įvairių iškilmingų 

tarimams, susijusiems su švenčių nuotaikai pakelti 
Lietuvos pasiūlymo įgy- Į apylinkių žtnonės dabar 
vendymu, taip pat padarė 
palankios įtakos ir teigia
mas visų Pabaltijo valsty
bių nusistatymas dėl savi
tarpio paramos Rytų pak
to sudarymo, nusistaty
mas, kuris pasireiškė per 
Estijos ir Lietuvos užsie
nių reikalų ministerių at
silankymą Maskvoje.

Sovietų Sąjunga, visą 
laiką varydama taikos 
politiką, gali žiūrėti tik
tai teigiamai į Pabalti
jo valstybių pastangas 
sustiprinti savo nepri

klausomybę.
Sovietų Sąjunga tai paro-

. Maskva — “Pravda”, ko
mentuodamas parafuotą 
Rygoje trijų Pabaltijo val
stybių susitarimą, pažymi, 
kad,

tai yra pirmas konkre
tus žingsnis mažojo Pa
baltijo bloko idėjai rea

lizuoti.
Laikraštis primena, kad 
savo laiku tokio bloko idė
ją veikliai propagavo tam 
tikri Estijos ir Latvijos 
sluogsniai, kurie galvojo 
apie didžiosios Pabaltijo 
sąjungos sudarymą, į ku
rią įeitų Suomija ir Lenki
ja. Įsigalėjimas Vokietijo
je fašistų iš pagrindų pa
keitė užsienių politikos pa
dėtį Rytų Europoje.

Vokietijos fašizmas ne
slėpė ir neslepia savo 
imperialistinių ti k s 1 ų 
Pabaltyje. Ypač aštri 
padėtis susidarė pasku
tiniu laiku autonomi
niame Klaipėdos kraš
te, kur vokiečių fašis
tai veikia teroristiniais 
veiksmais, sudarę atvi- 

■ rą agentūrą, dirbančią 
Klaipėdai atplėšti nuo 

Lietuvos.
Į apsigynimo priemones iš 
Lietuvos vyriausybės pu
sės Vokietija atsakė eko
nominėmis represijomis, 
kuriomis faktiškai buvo 
uždaryta siena Lietuvos 
eksportui ir tranzitui, ir dė ir darbe, pasiūlydama 

- stengėsi tuo būdu privers- Lenkijai ir Vokietijai ga
rantuoti Pabaltijo valsty-

v —

> 
I

- ti Lietuvą nusileisti.
Vokietija, atmesdama bių teritorinę neliečiamy- 
1934 metų pavasari Lit- bę.
vinovo pasiūlymą ben
drai garantuoti Pabalti- dradarbiavimas, tačiau, ga

Pabaltijo valstybių ben-

A. M. D. G.
Amerikos Lietuvių Jėzuitų 

Misijonierių Maršrutas
Tėvas Antanas Mešlis S. J.

Keyser Island 
r - So. Norwalk, Conn.
Rūgs. 25 — Spalių 4.

St. Francis Rectory,
94 Bradford St., 
Lawrence, Mass.

Spalių 7 — Spalių 21, 
St. Peter’s Rectory,

• 50 W. Sixth St.,
So. Boston, Mass.

Spalių 21 — Spalių 28. 
St. Joseph’s Rectory, 
117 Lackawanna Avė., 
Dureya, Pa.

Spalių 28 — Lapkričio 4, 
Keyser Island (?)

Lapkričio 4—Lapkričio 11 
St. Ann’s Rectory, 
16 Dennison St., 
Luzerne, Pa.

Lapkr. 11 — Lapkr. 18. • 
Bellas Road, 
Wanamie, Pa.

Lapkr. 18 — Lapkr. 25. 
190 So. Meade St., 
Willkes-Barre, Pa.

Lapkr. 25 — Gruodžio 2.
St. Anthony’s Rectory,

, • 517 Lackawanna St.,
Forest City, Pa. 

Gruodžio 2 — Gruddžio 9.
St. Casimir’s Rectory,
68 Chestnut St., 
Plymouth, Pa. • 

Gruodžio 9 — Gruodžio 16.
64 Church St., 
Pittston, Pa.

PRIERAŠAS: Gavėnios laikas šiais metais ir kitais 
visas užimtas.

Tėvas Pranas Aukštikal
nis (liūgai) S. J. 
761 Harrison Avė 

Boston, Mass.

susirenka vakarais prie 
tų piliakalnių, ten linksmi
nasi ir ugdo savyje didin* 
gą garsių praeities lietu
vių dvasią.

Apie tuos kapus — mil
žinkapius skamba dainos 
visose apylinkėse, kur tik 
jie yra. Daug skambių pa
davimų dar ir šiandieb 
vaikščioja žmonių lupose. 
Kai kurie jų, padavimai ir 
dainos jau tebėra užrašy
ti, kiti dar sudaro vadina* 
mąją liaudies kūrybą — 
tautosaką.

Šie Lietuvos piliakalniai 
yra netik krašto papuoša
las, bet ir vertingi mokslo 
atžvilgiu. Lietuvos arche
ologai juos kasinėdami 
randa įvairių davinių apie 
mūsų krašto gyvenimą 
dar tais laikais, kurie jo
kiose knygose nėra užra
šyti. . Pernai buvęs Apuo
lės, o šiemet Impilties pi
liakalnių kasinėjimai Lie
tuvos mokslininkams davė 
tiek medžiagos, kuri labai 
ryškiai vaizduoja priešis
torinių laikų lietuvių tau* 
tos gyvenimą. Jeigu šian
dien būtų iškasinėti visi 
Lietuvos piliakalniai, tai 
lietuvių gyvenimas seno-

Rugs. 23 — Spalių 6. vėje būtų nušviestas, kaip 
St. Joseph’s Rectory, (ant delno. 
Newport, R. I. '

Spalių 7 — Spalių 21 
St. Peter’s Rectory, 
50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Spalių 21 — Spalių 28 
Wernersville, Pa.

•<

Žymiausieji Lietuvos pi
liakalniai yra Apuolės, Im
pilties, Velykiškių, Ruda
minos, Merkinės, Lyškia- 
vos. Kai kurie jų senovėje 
gindavo Lietuvą nuo prie
šų, nes jų buvo pastaty
tos pilys. Tų pilių aukštuo-

Spalių 28 — Lapkričio 4 jse bokštuose blvo uždega- 
(?) mos ugnys, visam kraštui

Lapkričio 4—Lapkričio 11. | skelbiančios priešo įsiver- 
St. Ann’s Rectory, 
16 Dennison St., 
Luzerne, Pa.

Lapkr. 11 — Lapkr. 18, 
St, Michael’s Rectory, 
1703 Jackson St., 
Scranton, Pa.

Lapkr. 18 
190 So. Meade St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Lapkr. 25 — Gruodžio 2 
Wemersville, Pa. (I) 

Gruodžio 2 — Gruodžio 9.
St. Casimir’s Rectory, 
68 Chestnut St., 
Plymouth, Pa.

Gruodžio 9 — Gruodžio 16.
64 Church St., 
Pittston, Pa.

Gruodžio 16 —
St. Casimir’s Rectory. 
Nashua, N. H.

Lapkr. 25.

SveikatadBrangus Turtasįj
Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

SVEČIAS NAMUOSE

6-
šiai dirbdamas ir vargda
mas, savo dalį — apdai
nuoja. *

Laikas pagimdo iš tų 
varguolių narsius, karin-

• keisti — vieną dieną duoti gus, drąsius Lietuvos sū- 
' šaukštuką apelsino skys- Į nūs.
įčio, o kitą dieną du šauks- Ant sulūžusių aukso ka« 
tuku pomdamuro. Ir kas- runų, gautų nuo priešų 
dien po truputį padaugint liekanų, jų tariamos “kul-

kad jis to laiko jau suma- 
įnim drauge prie stalo juo
dą duoną grauš. Reiškia,
JUS Sąrašai apie maistą, taip> kad vaįkas> kuomet tūros”, supuvusio padaro,

Rašo Dr. G. L Bložis,
dentistas, Chicago, III.
Jonas skubinos į darbą 

su išsipūtusiom kišenėm, 
lyg mažas vaikas - pieme
niukas obolių prisidėjęs. 
Pusdienis Jonui kaip ma
tai prabėgo. Per pietus 
vaikšto po dirbtuvę ir da
lina cigarus, cigaretus, 
kam saldainius ir džiau
giasi. Girdi, atvažiavo sve
čias, kurio laukęs. Viskas 
juiku: motina sveika, sū
nus sveikas. ’

Baigęs darbą Jonas ne
gaišuoja, nekalba net su 
draugais. Skubinos namo. 
Jo draugai juokias: esą, 
Jonas bijo žmonos, kad ne
muštų, dėlto skubinas na
mo. Jonukas atsako, kad 
dabar jo jau namie laukia 
net du: širdelė ir širdukas 
ir nei jokiu būdu negalįs 
jų užmiršti.

Tėvams besidžiaugiant, 
laikas bėgo kaip vanduo. 
Mažas Jonelis jau buvo še
šių savaičių.

Vieną gražų šeštadienio 
pbpietį, Negalienė, pasi- 
guldžius mažą Joneli ant 
lovos, džiaugės, kad mažy
tis jau galvutę bando pa
kelti. Tuo tarpu, kur bu
vęs, nebuvęs, *įeina dakta
ras Nekutis, norėdamas 
pamatyti Negalių namus 
ir bendrai visą namuose 
tvarką.

Negalienė, nesitikėdama 
gydytojo, labai nustebo, 
susigėdo ir pradėjo atsi
prašinėti, kad nuogą vai
ką pasiguldžius ant pagal
vės laiko. Daktaras, neda- 
vęs Onytei nei baigti kal
bą, pagyrė ją, kad mažam 
Joneliui duoda gerai pasi
tampyti, pažaisti, o tas la
bai sveika.

Atsirado ir Jonas, kuris 
pripuolęs prie gydytojo 
pradėjo siūlyti naminės, 
kurios pirkęs iš kaimyno g j aus nebekliudė ginkluo- 
Spr.tako. Bet gydytojas to lietuvio, 
atsisakė priimti Jono “los- 
ką” sakydamas, kad jis 
visai tokio dalyko nevar- 
tojąs, o laiko tik vaistams. 
Vienok Jonas nenusiminė, 
kad gydytojas nepriėmė jo 
“vaišių”, bet su šypsena 
ant lūpų kreipės į gydyto
ją sakydamas:

— Taigi, taigi, daktar,

vaistai, vitaminai, kaip 
tamsta juos vadini, ir O- 
nytės ant porčių degina
masis saulėj nieko negel
bėjo.

Čia Onytė atsiliepė į sa
vo vyrą, kad nepliaukš
tų ko nereikia ir duotų 
daktarui dalyką paaiškin
ti.

Gydytojas lyg biskį pik- 
Įtelėjo, bet apsišluostęs ske 
jpetaite veidą pradėjo aiš-l 
kinti:

— Ponas Negali, nenusi
mink, jūsų sūnui dar per 
anksti turėti dantis. Pir-

bus trijų - keturių, mene- atsikelia amžius merdėju
siu, apelsinų skysčio gau-s; 
tų apie 8 uncijas, podamu- 
ro 16 uncijų. Taipgi, reikia 
duoti Cod Liver Oil bent 
dešimt lašų į dieną ir vė
liau vis daugiau kasdieną. 
Cod Liver Oil galima duo
ti du kart į dieną dešimt 
lašų rytą ir vakarą.

Dabar to vaikučio yra 
. labai svarbus momentas, 
į Netik jo dantys to visko 
reikalauja, bet ir kaulai, 
nes dabar jo yra spartus, 
augimas. Apie 5 — 6-tą 

mus dantis jis gaus, kuo- i mėnesį jam pradės pieni- 
__ _ -__ ____; n*a* dantukai dygti ir tę- 
j mėnesių. Dabar jo dantų- s*s *ki dviejų arba trijų 
į kai yra po smagenukais metukų, bet jau ir pasto- 
I susiformavę ir. kai laikas Pirrml krūminių karū

nos jau formuojasi, bet jie 
Gydytojui paklausus O- ^išdygs ankščiau negu 

nytės, kaip sūnų valgydi- vaikas bus penkių šešių 
na, ką duoda ir tt. ji atsa- me^ 
kė, kad laiko prie krūties, 
ką gydytojas pagyrė ir lie
pė duoti į dieną šaukštu- kad jie nueitų pas dr. Tau- 
ką apelsino skysčio taipgi šauską ir gautų visas in
du šaukštuku pomdamuro formacijas apie būsimus 
skysčio, arba galima pa- i vaiko dantis.

I
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i met bus penkių arba šešių

susiformavę ir, kai laikas 
ateis, išdygs.

v •

• v

J, Jaunutė Nepriklauso* 
ma Lietuva.♦ ♦ ♦

Gyvename ypatingus lai
kus. Mūsų istoriniai prie
šai skelbia mums karą* 
Skelbia mums karą ne vie
ša i, bet slaptai.

Štai vokiečiai sukūrė iš
tisas eiles politinių orga
nizacijų Klaipėdos krašte, 
pradėjo vokietinti kraštą 
per mokyklas, savivaldy
bes, teismus ir, net krašto 
valdininkus užkinkė sa
viems tikslams propaguo
ti.

Lietuva pasijudino. Ir 
pradėjo šluoti iš pūvančių 
Klaipėdos krašte kampų, 
vokišką elementą.

Lenkai klastingai pasi
grobę Vilnių, 14 metų jį 
išlaikę užtverta nuo Lie
tuvos “Kiniška” siena, 
matydami, kad nebegalės 
priversti Lietuvos atsisa
kyti Vilniaus, sumanė 
dviem būdais padaryti ek
sperimentą ant Lietuvos.

Skaudūs Lietuvai tie ek
sperimentai ir jie Lietuvą 
šaukia budėti.

Pirmas eksperimentas, 
priversti Lietuvą atsisa
kyti nuo visų pretenzijų 
prie Vilniaus, tai sudary
mas Lenkų - Vokiečių vie
ningos ’ taikos sutarties, 
nukreiptos prieš Lietuvą. 
Politinis lenkų politikierių 
manevras neprileisti suda
ryti Pabaltijo valstybių 
Sąjungos, žodžiu, užrubeži 
nė tų dviejų kaimynių val
stybių politika ėjo Lietu
vos ne naudai.

Antras eksperimentas, 
tai lenki; propaganda apie 
taikų susitarimą su Lietu
va, neatiduodant Vilniaus.

Lenkų politikieriai pasi
drąsino lankyti Lietuvą 
tiesioginiu keliu: Varšuva 
— Kaunas, kad sudarius 
sau palankias sąlygas, pri- 
rengimui Lietuvos visuo
menės prie sau palankių 
aplinkybių, reikšti noro 
tartis su lenkais.

Šis antrasis eksperimen
tas bene bus skaudžiau- i .sias.

Juk kam paslaptis Vii- 
kurie niaus krašto aukos, kurios 

nelietuviai. Užsidaro ir ne-:kartojasi taip dažnai, 
prisileidžia. Ponai keršija.! Broliai, išeiviai, sukrus- 
Uždeda ant jo sunkią bau-r kime. Reikalaukime grą- 
džiavos naštą, bet jis ne- žinti Vilniaus kraštą, 
pabūgsta, bet ir sunkiau- J. K. Marcys.

v •

Atsisveikindamas su Ne- 
galiais dr. Nekutis patarė,

Žvilkterejus į Praeitį
Pervertę savo istorijos Jaunutei Jadvygai ieško 

lapus, tuojaus pastebime, vyro. Lietuvoje kaip tik i- 
kad mes lietuviai buvome žiūri silpnos valios kuni- 
persekiojami ištisus šimt- gaikštį Jogailą,- (kuris 
mečius priešų,
tekdavo kartais ir labai 
nukentėti, kartais garbin
gai kovą laimėti.

Kaikurie gi žinodami
1 mūsų lietuvių karingumą, 
nedrįso stoti karo lauke 
preš lietuvį ir pradėjo ieš
koti progų, kaip prie lie
tuvio prieiti, prisigerinti 

| ir tik taikiu būdu, klastin
gai apgauti.

Vokiečiai gavę smūgį 
Tannenburgo mūšy, dau-

bet griebėsi 
i kultūrinių būdu nutautin
ti.

Prieš šimtmečius jie 
Prūsų lietuviams davė į- 
vairias stipendijas, būk 

; tai lietuvių kalbai išmokti, 
prisimesdami tikrais lietu
vių tautos prieteliais. Bet 
jie tą darė, kad patraukus 
lietuvių šviesuomenę, kas1 *—7 7 7 | uCLUVlll O V 'lllvlly IvCL ?

kas bus, kad mano sūnus -jiems dalinai ir pavyko

nuo kurių tais laikais jau po tėvo 
Algirdo mirties, valdė Ry
tų Lietuvą) kuriam ir į- 
perša jaunutę Jadvygą už 
žmoną ir įdavė Lenkų ka
raliaus karūną.

Jogaila griebiasi jung
ti Lietuvą su klastingąja 
Lenkija.

Prasideda mūsų tautos 
moralė tragedija. Jogailos 
ainiai visiškai suriša uni
jos ryšiais Lietuvą su Len- 
ki ja.

Nutautėjo mūsų kuni
gaikščiai, bajorai, išsiža
dėjo savo kalbos ir ją pa 
miršo. Paliko ištikimas 
savo tautai vargdienis su- 
krypusioje bakūžėlėje gy
venantis lietuvis.

Nuožmi vargo našta iš
šaukė reakciją lietuvio 
kaimiečio, gyvenančio po 
Šiaudine pastoge, nesusi- 
cėti su visais tais,

• v • v

dar dantų neturi?”
Gydytojas pertraukė Jo

no kalbą garsiu juoku.
— Ištikrųjų — sako Jo

nas, — sūnus jau šešių sa
vaičių, o dar ne vieno dan
ties neturi; aš maniau,

žimą į mūsų šalį. Taip dar 
šiandien Merkinės, Lyš- 
kiavos, Kernavės ir kitų 
apylinkių gyventojai pasa
koja įvairių padavimus, 
kaip jų senoliai pamatę pi
liakalniuose degančias ug
nis burdavosi į pilis ir gin
davo kraštą nuo užpuoli
kų.

Daugelyje Lietuvos pi
liakalnių senovėje būdavo 
kūrenamos dievams ugnys 
ir maldos atnašaujamos 

Į Lietuvos Dievams. Tai bū
davo dar tais laikais, kai 
lietuviai garbindavo įvai
rius gamtos reiškinius.

Be piliakalnių, Lietuvoje 
yra nemažai vadinamųjų Itas gražias senovės lieka- I 
švedukalnių. šie kalneliai, nas apsaugoti. Yra išleis-^ 

Į kaip žmonės pasakoja, bu- tas net specialus piliakal- 
vo supilti tais laikais, ka- niams ir sienenoms tvar- 
da Lietuvą buvo užplūdę kyti įstatymas.

Švedai. 0 tai buvo prieš 
300 metų, kai švedai per 
Lietuvą traukė į Lenkiją. 
Ypatingai švedukalniais 
gausios Utenos apskrities 
Daugailių ir Salaku apy
linkės. Salako miškuose 
tokių kalnelių yra keli 
šimtai. Pasakoja, kad juo
se yra palaidoti užmušti 
švedų kareiviai. Dabar jau 
Lietuvos valdžia stengiasi

I

Ir šiandiena matome ko
kią sunkią kovą reikia 
vesti Klaipėdos krašte, 
kad atstačius pirmykštę 
krašto padėtį, kuris buvo 
grynai lietuviškas, Mažo
sios Lietuvos kampelis.

Prieš keletą šimtmečių, 
lenkai jausdami, kad ne
galės karo lauke atsilaiky
ti prieš lietuvius, pradėjo 
ieškoti progų prisigerinti.

Lenkų karalius Kazimie • 
ras apsiveda su Gedimino 
duktere Aldona. Tais lai
kais lenkų valstybėlė bu
vo mažytė, o Lietuva pla
ti ir galinga.

Vėliaus lenkai, matyda
mi, kad jiems labai nau
dinga turėti tokią galingą 
valstybę, sumanė prie pir-

. mos progos, atnaujinti vie 
Tsb.' nybės ryšius.

i

NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Anglų Kalboje

"AN EXCURSION-TO LITHUANIA”
Labai įdomins aprašymus, apie savo kelionę į LIETUVĄ pa
rašė A. A. Sacks. šioje knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnių, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gkera 
proga, ypač čia augusiam jaunimui susipažint su jų tėvelių 

gimtine — tėvyne.
ši knyga, su kietais apdarais, turi 308 puslapius, 38 gražius 

paveikslus ir Lietuvos Žemėlapį.

KAINA $3.00. SU PERSIUNTIMU
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskite:

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

______________________________________________________________________________________________________________
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socialis-

Darbininkas

DETROIT, MICH.

99

LOWELL, MASS.

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas.

Saliamonas.

Centro Valdybos paruoštu 
vajaus projektu, jį užgyrė.

Antradienis, RugaSjo" 25 1, 19341.

P Parapijiečiai Pagerbė Savo Kleboną, Jo 20 m. Kunigavimo ir 15 m. Klebonavimo Sukaktuvių Proga
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ŠV* Juozapo par. (Waterbury, Conn.) parapijiečiai iškilmingai pagerbė savo kleboną kun. Juozapą Valanti e jų, jo 20 metų kunigavimo ir 15 metų klebonavimo sukaktuvių proga, čia mato 
me vakarienės dalyvius, kurių buvo apie 650. Prie garbes stalo, pačiame vyduryje sėdi solemnizantas kun. J. Valantiejus; jo kairėje stovi vakarienės toastmaste ris kun. J. Kripas, o dešinėjt 
sėdi Waterbury miesto majoras Hayes ir kiti garbes svečiai kunigai, daktarai, advokatai ir 1.1. Vakarienės dalyviai, kaip parodo salėje laikrodis, buvo nufotografuoti 8:37 vai. vakare, sek 
madienį, rugsėjo 16 moderniško jeparapi jos audito rijoje.- -- * - „ L ’ - —-watertury-American

_________________  1 • - - - ______________ * •. ■ ‘ • .>r ., 
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Visa Lietuva Laukia “Lituanicos
Lietuvos spauda labai 

nuoširdžiai rėmė antrąjį 
skridimą. Iš Lietuvos gau
ta gana daug ir aukų.

Dabar visi Lietuvos gy
ventojai su nepaprastu su
sidomėjimu laukia at- 
skrendančio “Lituanikos 
II” ir jos vairuotojo Įeit. 
Vaitkaus ir nesulaukia.

Tsb rašo, kad ir “Lietu
vos žmonės pradeda kalbė
ti, kad šiais metais jojo 
nebus galima sulaukti”.

Žinoma, kad ne, nes AL- 
TASS komiteto žiniomis, 
“Lituanica II” dar negata- 
va, nors tam tikslui, kaip 
praneša, surinkta $30,000.- 
00.

Leit. Vaitkus, nepakęs
damas žmonių kalbų ir 
kaltinimų, kad tik nepa
liktų socialisto Grigaičio 
su kompanija.

Plačioji visuomenė su
dėjo apie $30,000, bet so
cialistų organas “Naujie-

nos” dalį tos visuomenės 
niekina ir šmeižia.

ALTASS yra korporaci
ja, kurią valdo daugumo
je socialistai iš “Naujie
nų”, kuriems ne antrasis 
skridifnas rūpi, o tik jų 
pačių kromelis — 
tų organizavimas.

Nebereikalo art. A. Va
nagaitis ALTASS vadina 
Amerikos Lietuvių Tauti
nio Atgimimo Socialistu 
Sąjunga, nes tikrenybėje 
socialistai ją kontroliuoja.

Štai ką rašo dienraštis 
“Draugas” apie sutartį su 
lakūnu p. J. Janušausku 
(James):

m SOCIALISTŲ REDAKT0 
* RIUS NORĖJO SKRISTI

* *
“Mes turime po ranka naujie

niečių sutarties su lakūnu. J. Ja
nušausku (James) kopijų, po ku. 
ria tarp kitų pasirašo “President 
of “Naujienos” -— Lithuanian 
News Publishing Company P. Gri 
gailia.” <

“Šioje sutartyje, pasirašytoje 
1933 m. rugsėjo 10 d., naujienie-

čiai pasižada suorganizuoti drau
giją sukėlimui kapitalo antrąjam 
transatlantiniam skridimui. Su
tartyje pažymėta, kad

skridimas įvyksl934 metų va
sarą

ir kad jam finansuoti reikės a- 
pie penkioliką tūkstančių dolerių 
Toje pačioje sutartyje įrašyta, 
kad lakūnui J. James bus moka
ma algos $100.00 į mėnesį ir visi 
kiti ekspensai.
* “Įdomiausia kontrakto vieta- 
yra sestas paragrafas, kuris taip 
skamba:

“If it vili be possiUe, that to- 
gether with J, B. James — Janu 
šauskas fly Anthony Vaivada, aa 
radio operator. Further, if it iš 
found possible to make a non- 
stop flight from New York or 
from Chicago, refueling the pla
ne with gasoline this side of the 
ocean”.

“ši sutartis tarp naujieniečių 
ir lak. Janušausko aiškiausiai pa
sako, kad antrasis skriditaas or
ganizuojamas šiems, bet ne vė
lesniems metams. Sulig to susita
rimo skridimui turėjo užtekti 
$15.000. Mūsų visuomenė sudėjo 
du syk tiek ($30.000) ir dar lėk
tuvas neprirengtas ir pinigų ne
užtenka. Tas faktas ir kelia vi
suomenėje abejonę apie naujie
niečių nuoširdumą šiame skridi
mo organizavimo darbe ir apie jų 
sugebėjimą tokiam darbui vado
vauti. Už tuos pinigus du lėktų-.

Kaip Pasaulinio Karo me
tu socialistai trukdė tauti
niai nusiteikusiųjų lietu
vių patriotinį ir labdarin
gą darbą, patys išnaudo
dami nesusipratusią darbi
ninkiją raudonomis kny-

i naudoja visuomenę pasi
naudodami Dariaus ir Gi
rėno sukeltu eutuziazmu.

Nusimaukite maską ir 
stokite prieš visuomenės 
teismą.

Tokią tai sfitartį “Nau
jienos” turėjo su p. James. 
Įdomu, kokią sutartį p. 
Grigaitis pasirašė su įeit. ■ gutėjnis, taip, ir dabar iš- 
Vaitku?

ALTASS arba p. Įeit. 
Vaitkus, jei nori palaikyti 
visuomenės pasitikėjimą, 
apsiginti kalbų ir įtarimų, 
tai nieko nelaukiant turė
tų paskelbti pasirašytą su
tartį arba nors jos kopiją 
pasiųsti laikraščių redak
cijoms arba centralinėms 
organizacijoms.

Jeigu “Naujienos” buvo 
sudariusios skymą su Ja- 
mes’u, tai jos gali būti tu
ri skymą ir su p. Įeit. Vai
tkum. .

Visuomenė aukojo an- 
trąjam skridimui, tai vi
suomenė turi teisę reika
lauti smulkmeniškų apys
kaitų ir sutarties.

Piktinasi Amerikos lie- 
tuviai, kad juos taip apvy
lė ALTASS, bet dar labiau 
piktinasi Lietuvos gyven
tojai, kad juos apvylė 
skridimu ir išnaudojo * 

Tšb rašo iš Lietuvos štai 
ką:

“Nemažai Lietuvos gv- 
vu buvo galima nupirkti ir trans- ventoiu piktinasi LietUVO-

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LDS. 97 kuopos susirin
kimas įvyko rūgs. 12 d. 
Buvo skaitytas Centro 
kvietimas dalyvauti orga
nizacijos XIX seime. Nu
tarta seime dalyvauti.

Nariai buvo patenkinti 
LDS centro finansų apys
kaita, kuri irgi buvo susi
rinkime perskaityta.

Nariai susipažinę su

.1
O

Šiame mieste yra daug 
audenyčių ir lygiai kaip ir 
kituose tekstilės centruo
se, taip ir čia darbininkai 
streikuoja. Pirmiausiai už
sidarė didesnieji fabrikai 
Mažesniuosius fabrik u s 
privertė uždaryti darbi
ninkai. Kol kas čia darbi
ninkai laikosi ramiai ir jo
kių riaušių neįvyko. Kele
tas raudonųjų bandė dar
bininkus sukiršinti, bet jie 
tuojaus pačių darbininkų 
buvo sudrausti.

Korap.

atlantiniam skridimui, prirengti.
“Kad socialistai manė skridimą 

išnaudoti savo dienraščio Stiprini
mai apie tai buvo paskelbta daug 
faktų. Bet visų stipriausias buS 
tas faktas, kad jie planavo ‘Nau
jinu’ redakcijos narį Ant Vai
vadą įtupdyti į lėktuvų, kad lak. 

taurias jį veltus į Lietuvą, 
tiras'tokiam skridimui. Vai- 
bfitl'-aprri^t savo kelionę

je paskleistomis mintimis, 
kad “Lituanikos H” skri- 
dimą.reikia atidėti kitiems 
metams. Jautų
priminus, jimas
gali užgesyti tą lietuvių
tautos entuziazmą.

Šv. Jurgio parapija
Pereitą vasarą pas pp. 

Medinius viešėjo rašyto
jas p. Arėjas Vitkauskas. 
Jis čia aplankė įdomesnes 
vietas ir lankėsi lietuvių 
parengimuose. Dėt r o i t 
News, rūgs. 9 d. laidoje, 
labai gražiai paraše apfc 
rašytojo lankymosi tiksią 
ir pažymėjo, kad jis renka 
žinias apie vieną trečdalį 
lietuvių, gyvenančių Ame 
rikoje, kad į rašytoją Det
roitas padaręs labai gen 
įspūdį, ypač automobilių 
industrija. ,<
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Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC

75 Stnte Street 
BOSTON

I 
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I

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinj agentą 
arba

Jerusevičius, Karinauskas Prabilo klebonas. Jo kai- būry’ui teko antrą vieta..kieno adresai bus žinomi; 
ir Juozapas Kupstas. ba buvo pilna dėkingumo Nebuvo jokių nemalonumų , todėl, kad šį darbą paleng-

NOTARY * Telefonas: 
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

680 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Paikiai įrengto* <1vl koplyčios duo
damo* mylimiems pašarvoti do- 
mat * NūHndhno valandoj -kreip
kite* paa mua Patarnavimas yra 
įdukrintas ir ui prieinamą kainą.

1
ALEKS. RADZEVIČIUS

GRABORIUS
402 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos! 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves-1 
tuv&ns, Krikštynoms ir viso- | 

kiems pokyliams.

Rytinių Valstybių Žinios
Connecticut’o Valstybė-
pereitu du sekmadieniu 

įvyko istoriniai dalykai, 
būtent: pirmą sekmadienį 
įvyko Connecticut Lithua- na, Lukošius, 
nian Catholics’ Field Day; nušaitis su žmona, 
antrą sekmadienį įvyko tyvų leitenantas 
vakarienė kleboną kunigą Balanda su savo žmona, 
J. Jį Valantiejų pagerbti Antanas Valantiejus su 
jo 20 metų kunigystės 15 žmona;*- Mr. & Mrs. Rav 
metų klebonavimo ir 40 Fanning (Waterbury A- 
metų parapijos gyvavimo merican redaktorius), Mr. 
sukaktuvių proga.

Klebono Kunigo Valan- 
tiejaus Sukaktuvės

Kaip garsinome šiame 
laikraštyje, taip tikreny
bėje įvyko rugsėjo 16, sek
madienį. Ryte įvyko paties 
klebono Solemnizanto ku- 
nigo J. J. Valantiejaus iš
kilmingos mišios, asistuo
jant kunigam daktarui Jo
nui Navickui ir Antanui 
Vaškevičiui; abu Marijo
nai ir iš Marianapolio Lie
tuvių Kolegijos, Thomp
son, Conn.

Pritaikintą pamokslą pa
sakė kunigas Jonas Ambo- 
tas iš Hartford. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Vaiku
čių procesija buvo gausi ir 
graži. Bažnytinė muzika 
bei iškilmės bažnyčioje bu
vo labai įspūdingos.

Vakare 6 vai. Naujoje
salėje įvyko didžiausia iš 
iškilmingiausia šios para
pijos istorijoje vakarienė. 
Dalyvavo apie 650 žmonių! 
Garbės svečių buvo daug. 
Vakarienė karališka. Mu
zika ir kalbos turiningos. 
Toastmasteriu buvo kuni-

I gas Kripas.
.Prie garbės stato sėdėjo 

kunigai: Valantiejus, Kri
pas, Ambotas, Navickas, 
Bružas, Lynch, Švagždys, 
Mulcahy ir Cryne., Water- 
bury’io miesto majoras P. 
Hayes, Congresmonas Ed
vardas W. Goss iš Washin- 
gton, teisėjai McGrath ir 
Slayin su savo žmonomis, 
Morta Zaijilskienė ir Dr. 
Tarnas Condon.

Taipgi prie garbės stato 
sėdėjo kunigai: Puidokas, 
Pankus, Lutkus, M. S., A- 
bromaitis, M. S., Kazlaus
kas, Vaškelis, Kartonas, 
Karkauskas, Vaitekūnas, 
Juraitis, Ražaitis, Gauron- 
skas, Wirkus, Piechoski, 
Foster, Gradeckas, Vaške
vičius, Carroll, Vembrė; 
daktarai Lynch iš Canada, 
Hill ir Colney (Aukštakal-

IONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE. MD

niai), Stanislovaitis, Sa- 
pranas, Selenas, Zeman- 
tauskas: advokatai Balan
da Broniška su savo žmo- 

šerifas Je- 
detek- 
Matas

& Mrs. Farrington (Wa- 
terbury Democrat redak
torius), komp. Aleksis, 
Norkevičienė ir visa eilė 
kitų garbingų svečių.

Visi bei visos buvo susi
sėdę kai 20 jaunų mergai
čių (kas reiškė klebono 20 
metų kunigystės skaičius 
ir šerifas Jenušaitis atėjo 
į salę kartu su Juozapu J. 
Valantiejų. Visi atsistoję 
ilgai, karštai plojo. Paskui 
Morta Zaijilskienė (visų 
komisijų pirmininkė) per
statė kunigą Kripą toast
masteriu, kuris atkalbėjo 
maldą ir po to visi bei vi
sos susėdę valgė gardžius 
karališkus valgius. Ko ten 
nebūta? Ir vištienos, ir 
kumpio, ir dešrų, ir kavos, 
ir kopūstų, ir šaltos košės, 
ir vienu žodžiu karaliui 
būtų užtekę. O baltai apsi- 
rėdžiusios darbininkės it 
bitės lakstė ir tarnavo. 
Pasistiprinus ir išgėrus 
kavą, žmonės ramiai, pa
tenkintais veidais, lauke 
kas bus toliau. Kunigas 
Kripas, atsistojęs prie 
“mike.” perstatė lietuviu 
WATR lietuvišką radio 
programą.

Programą leidžiama oro 
bangomis kas šeštadienį 
po pietų 2:30 vai. Pirmiau
sia grojo linksmą polką 
Young Melodians’ Radio 
Orkestras, vadovauja n t 
Norbertui Aleksiui. Šis 
orkestras gana gražiai pa
garsėjęs. Jų yra 10.

Po to. sudainuota klebo
no garbei ‘Ilgiausių metų’. 
Visas choras dainavo ir la
bai gražiai, vadovaujant 
komp. Aleksiui, kuris ir 
veda kas šeštadienį Radio 
programą per WATR. So
lo dainavo gerb. Bronė Ze- 
lioniūtė, Marcelė Andri- 
kiūtė, ponia Sapranienė ir 
Natalija Plangiutė. Nor
bertas Aleksis, pritariant 
chorui, sudainavo klasišką 
Sasnaus k o “Karvelėli”. 
Tas numeris man ypatin
gai patiko kaip ir “Meilė”, 
kurią sudainavo Zelioniū- 
tė.

Be to, Norbertas Aleksis 
dar vieną smagią dainelę 
sudainavo, pritariant vyrų 
chorui.

Sesutės Stulginskaitės 
sudainavo duetą, kurį la
bai gražiai išpildė. Lilian 
Pukinskaitė puikiai grojo 
smuiką ir Norbertas Alek
sis paskambino solo pianu, 
pritariant Young Melo
dians’ Orkestrai... Be to, 
vienas kvartetas, kuri su
darė Petras Lazdauskas, plojo.

Young Melodians’ Or- ir kuklumo, ir prašė visų viskas ėjo labai sklan- 
grojo Aldonoso pritarimo ateityje parapi- džiai, nesJmvo iš anksto 

viskas parengta. Reikia 
labai užgirti Komisiją už 
tai, nes buvo malonu žiū
rėti ir patiems dalyviams, 
kai viskas buvo gražiau
sioje tvarkoje.

Vakare įvyko šokiai. Šo
ko jauni ir seni. Grojo 
Black & Gold orkestras.

Komisija džiaugiasi, kad 
visi turėjo good time ii' 
kad liko pelno. Buvo ma
tyti, net ir iš kitų valsty
bių žmonių, kuriemsz tas 
labai patiko ir pareiškė, 
kad labai norėtų ir savo 
valstybėje tą patį matyti 
ir įvykdyti. Kitų Valsty
bių lietuvių katalikų jau
nimo vadai! Jūs tą galite 
padaryti ką mes esame pa
darę. Mes jokio stebuklo 
nepadarėme... tiktai pasi- 
rūDinome ir dirbome!

Jūs tai darykite ir pa
matysite, kad jaunimas 
nori veikti ir organizuotis, 
tiktai reikia jiems tinka
mų vadų.

kės t ras _ ..____ ..   
Polką, vieną amerikonišką! jos Dievo ir Tėvynės rei- 
ir visas choras sudainavo kaluose.
Vilniaus —Navicko ir tuo-■ Paskui ragino jisai visus 
mi užsibaigė muzikos pro- iietuvius pasilinksminti ir 
grama. Scena buvo išrėdy- suvalgyti kas liko. Visi 
ta kuopuikiausiai su kle- linksminosi iki vidūnak- 
bono paveikslu ir numeriu ties. Šokiams grojo Young 
1894 tai parapijos įsikūri- Melodians Orkestras.
mo metai ir 1914 — 1934I Vakarienės dalyvius nu- 
(20 metų kunigystės me- fotografavo Bražauskas ir 
tai, kurie buvo išrašyti di- Waterbury American. Til- 
delėmis auksinėmis raidė- • •• • ....
mis) ; viršui “Ilgiausių me
tų!”

Prasidėjo kalbos. Vaka
ro vedėjas perstatė miesto 
majorą Frank Hayes. Šis__ _________ J _________
žmogus yra labai artimas su gražiu aprašymu ir net 
klebono ir lietuvių priete- 
lis ir niekuomet neatsisa
ko dalyvauti lietuvių pa
rengimuose. Tą dieną jisai 
dalyvavo italų piknike, pa
skui pas žydus ir paskui 
po kiek laiko atėjo pas 
mus lietuvius ir išbuvo ga
na ilgai. Tai parodo ja 
draugiškumą ir jisai už tai 
visų tautų yra mylimas 
Waterburyje. Jisai savo 
kalboje labai išgyrė lietu
vius, už susiklausymą su 
gerbiamu vadu savo klebo
nu. Jis klebonui pasakė la
bai daug komplimentų.

Kongresmonas Edvar - 
das W. Goss iš Washing- 
ton, kur jisai atstovauja 
Waterbury’io žmones, la
bai rimtai kalbėjo, ir nors 
jis nekatalikas, bet katali
kus labai išgyrė ir džiau
gėsi, kad gavo pakvietimą 
nuo lietuvių.

Paskui kalbėjo geri kle
bono prieteliai teisėjai 
McGrath ir Slavin. Jiedu 
išgyrė klebono darbštumą 
ir sumanumą vesti tokią 
didelę parapiją ir susilauk 
ti nuo savo parapijiečių to
kį karštą ir širdingą priė
mimą.

Dr. Tarnas Condon, Su- 
perintendent of Schools in 
Waterbury, senas klebono 
pažįstamas ir prietelis, 
prisiminė apie klebono 
jaunystę ir apibudino jo 
mokslo metus ir kunigys
tės pašaukimą.

Kalbėjo kunigai dakta
rai Navickas ir Bružas, 
kurie kaip geri klebono 
prieteliai dr draugai, išgy
rė klebono darbštumą ii 
nuopelnus Dievui ir Tėvy
nei.

Komp. Aleksis labai jau
smingai kalbėjo apie kle
boną kaip kunigą ir darbi
ninką ir ragino jaunimą 
sekti jo pavyzdį — siekti 
mokslo ir likti lietuvių va
dais.

Kun. Kripas skaitė visą 
eilę telegramų ir linkėji
mų, tai nuo parapijos 30 
draugijų, tai nuo broliu 
kunigų iš visos Amerikos, 
tai nuo profesorių, tai nuo 
giminių ir pažįstamų. Pas
kui jam buvo įteikta stam
bi dovana.

Gerbiamam Solemnizan- 
tui atsistojus, visi bei vi
sos 650 žmonių atsistojo 
ir kaip vienas ilgai ilgai

-----

po vietiniuose anglų laik
raščiuose: Waterbury A- 
merican and Republican ir 
Waterbury Democrat. Til
po gražus didelis paveiks
las Waterbury American

buvo anglų laikraštyje 
Waterbury American Lie
tuviškas straipsnis! Tai 
bene pirmą kartą anglų 
vietiniame laikraštyje til- 

i po lietuviškas straipsnis. 
Tai buvo nuopelnas ir su
manymas redaktori aus 
Fanning, kuris prašė ma
nęs parašyti tą straipsnį, 
kuriuo, žinoma, džiaugėsi 
visi lietuviai.

Taip ir pasibaigė ilgai 
laukta diena! Dar kartą 
linkime per šio laikraščio 
skiltis klebonui Ilgiausių 
Metų!

Šie biznieriai, pavieniai 
asmenys' ir* šeimynos davė 
stambesnių aukų: Brook= 
lyn Baking Company, Bra- 
ssco, Cremo Brewing Co., 
Largay’s Brewing Co.. 
Waterbury Brewing Co., 
Diamond Ginger Ale Co., 
kiti davė pinigais, kaip 
tai: Judge McGrath ($25), 
Judge Slavin $10, Rūtelio- 
nienė $20 ir daug kitų po 
$10 ir $5 ar mažiaus.

Klebonas kun. J. Valan
tiejus per šį laikraštį dė
koja visiems ir visoms už 
tokį jam garbės suteikimą.

Lietuviai remkime tuos 
biznierius, kurie taip 
stambiai aukavo. Norė
čiau visą eilę išvardinti.
kurie davė kiek nors, bet 
kadangi bus atspausdinti 
lapeliai su visų vardais ir 
pavardėmis ir ką ir kiek 
aukavo ir tie lapeliai bus 
padėti prie durų bažnyčio
je, tai čia neužimsiu vie
tos.

C. L. C. Sporto Olimpiada
Conn. Valstybės lietuviai 

jaunuoliai-lės turėjo savo 
trečią metinę Sporto Olim
piadą, Lake Compounce, 
Bristol, Conn. Diena pasi
taikė graži, nei per šilta, 
nei per šalta. Tai buvo 
rugsėjo 9. Susirinko apie 
4,000 lietuvių. Buvo iš vi
sos Conn. Valstybės. Pro
grama prasidėjo lygiai 1 
valandą. Sporto Olimpia
da tęsėsi iki 6 vai. vakare. 
Jaunuoliai dalyvavo plau
kimo lenktynėse, šokime, 
mėtyme, bėgime ir taip to
liaus. Taurę laimėjo Bris- 
tol’iečiai (Lithuanian Ca- 
tholic Crusaders). Tai jau

LIETUVOS RANKDAR
BIŲ PARODA NEW 

YORKE

Šilvinskas), Balti m o r e 
(kpt. Dr. J. A. Bučnis, adv. 
N. Rastenis) ir kitur.

Jau kuriasi postas New 
Britain, Conn. Dar prieš 
Seimą laukiama susiku-. 
riant postų kitose koloni
jose.

Oro Skyriui talkon pasi
siūlė lakūnas J. Laskeris, 
lietuvis. Kai atsilankys la
kūnas A. Kiela ir Įeit. S.

ti, Lietuvos Gen. Konsula
tas prašo visų vietos drau
gijų, klubų ir organizacijų 
— atsiųsti Konsulatan sa
vo narių adresus, sąrašus.

Laike parodos numato
ma lietuviška programa. 
Sykiu su lietuviais parodo
je dalyvaus taipgi ir estai; 
todėl paroda bus garsina
ma visoje New Yorko 
spaudoje, kaipo “Baltic Sabas, skyrius turės savo 
Statės Home Industries”. 
Latviai šį kartą parodoje 
dalyvauti nesuspėjo , jie 
gal prisidės vėliau; bet su 
lietuviais ir estais drauge 
parodoje dalyvaus šveica
rai.

Yra laukiama, kad paro
da pavyks komerciniai, 
bet paroda suloš didelę ir 
tautinės kultūros rolę. Pa- 
siriioškime. Panašios pa
rodos įvyks ir kituose mie
stuose, kaip 
Philadelphia, 
Cleveland ir 
gauta žinių, 
šioms parodoms interesuo
jasi labiausiai moterų 
draugijos ir klubai.

Laukiame todėl, kad Di
džiojo New Yorko lietuvės 
moterys patronizuos paro
dos organizuotai.

pasitarimą ir prasidės 
skraidymo mokymas.

Kitas Posto susirinki
mas įvyks spalių 11 d. va
kare.

KOMUNISTAMS NEPA
VYKO SUARDYTI PAR

LAMENTO POSĖDIS

Daugelis pastangų pasi
rodyti su lietuvių liaudies 
dirbiniais Amerikoje tam
pa apvainikitofds būsima - 
ja didele paroda, kuri į- 
vyks š. m. spalių 15 d. ir 
tęsis iki spalių 27 d.

Paroda organizuojama 
komercijos pagrindais: vi
si (išskyrus keletą muzie
jinių dalykų) eksponatai 
bus parduodami. Paroda iš
vyksta pirmos rūšies New 
Yorke krautuvėje: B. Al- 
tman Company, kampas 
34th St. ir 5th Avė. Ši 
krautuvė yra padariusi 
per Lietuvos Generalinį 
Konsulatą sutartį su Lie
tuvos “Marginių” B-ve ir 
“Marginiai” pristatys į pa
rodą gražiausius ir bran
giausius lietuvių liaudies ; 
artistiškus dirbinius: au
dinius, mezginius, linines 
staltieses, rankšluoščius, 
aprėdus moterims ir vai
kams, taipgi žaislus, lėles, 
piešinius, gintarus ir taip 
toliaus.

B. Altman Co. krautuvė 
yra labai susidomėjusi 
Lietuvos dirbiniais, kaipo 
naujiena ir tikisi, kad vis
kas bus ūmai išparduota, 
kas parodoje bus išstaty
ta. B. Altman Co. krautu
vės viršininkai veikia kon
takte su Lietuvos gen. 
konsulu New Yorke ir tai
pogi sueiti į kontaktą su 
lietuviškos kolonijos ats
tovais, kad paroda pavyk
tų ne vien komerciniai, bet 
ir socialiai.

Lietuvos konsulas savo 
keliu geidžia, kad į parodą 
atsilankytų kuoskaitlin- 
giausiai visi šios apylinkės 
lietuviai, ypač jaunuome
nė: nes juk ta paroda duos 
progos “pamatyti Lietuvą 
Čia New Yorke”, B. A1U 
man Co. norėtų išsiuntinė
ti pakvietimus visiems,

LEGIONIERIAI 
SUBRUZDO

Antrojo Karių - Jūreivių 
Seimo šaukimo darbui į- 
pusėjus, vietos lietuvaitės 
eina liegionieriams talkon: 
ketvirtadieni, rugsėjo 27 
d., 8 vai. vakare, A. L. L. 
Dariaus - Girėno Posto 1 
Nr. bute, 262-A Humboldt 
St. šaukiamas moterų su
sirinkimas, sudaryti mote
rų rėmėjų būrį (Ladies’ 
Auxiliary).

Legiono Seimas įvyks 
Posto bute lapkričio 18 d. 
1 vai. po pietų.

Iš Chicagos laukiama at
skrendant lakūno Antano 

| Kietos, vieno nedaugelio a- 
įmerikiečių, kurie, kariavę 
Prancūzijoje, 1920 metais 
nuvyko Lietuvos kariuo
menėn. Apart jo, dalyvaus 
ir kitas lakūnas, Įeit. Seve
rinas Sabas. Be to, daly, 
vaus ir garsusis narsuolis, 
Vyties Kryžiaus su kar
dais didvyris raitų žvalgų 
viršila Vladas Balčas. Lau 
kiama stiprios atstovybės 
iš Chicagos (kpt. P. Jurgė- 
la, pusk. V. Rėkus), iš Bo
stono (vyr. Įeit. A. O. Šal
na, Įeit. J. J. Romanas), 
Philadelphia (gusaras K.

Hague, Holandija — 
Rūgs. 18 d. policijai pasi
sekė nugalėti po sunkios 
kovos grupę komunistų, 
kurie susėdę į 10 automo
bilių bandė suardyti paro
dą, kurioje dalyvavo kara
lienė Wilhemina. Ji važia
vo atidaryti parlamento 
posėdį.

Kada posėdžių salėje ka
ralienė pradėjo kalbą, ko
munistai vėl sukėlė triuk
šmą. Trys komunistai, par 
lamento nariai, buvo iš 
posėdžių salės išmesti ir 
vėliau areštuoti.

e

ĮSIGYK SAU NAMUS
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
'žmones juos perka dabar. PIRK 
| ir tu! Turime visokiu namę: di
deliu, mažę, be ir su garadžiais 

i ir darželiais. Visose lietuvię ap
gyventose vietose — Brooklyne, 

i Brome, Maspethe ir kitur. PAR- 
DUODAME PIGIAI ir ant leng- 

I vę sęlygę. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradinį ĮMOKĖ- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 

1 RAŠYK: 8AMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 

(1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
rvlvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!


