
Katalikas, kurs neremia katalikiškos * 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku. ‘

Vyskupas Ketteleris

DARBINAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

4 EINA ANTRADIENIAIS IR ’
PENKTADIENIAIS

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ SPAUŲ-OCTOBER, 2 D., 1934 M., No. 76.EINA NUO 1915 METŲ KAINA 5 CENTAI

LAUKAN Iš LIETUVIŠ
KOS ŽEMES RAUBRITE- 
RIŲ ORDENO LIKUČIAI

Klaipėda — Rugsėjo 13 
d., š. m., Šaulių namuose 
įvyko masinis lietuvių mi
tingas pareikšti protestą 
prieš karžygių kapų išnie
kinimą., Susirinko tūkstan
čiai lietuvių. Pasakyta ug
ningos kalbos. Visų šūkis 
buvo: “Laukan iš lietuviš
kos žemės raubriterių or-, 
deno likučiai”. Salėje buvoj 
iškabinta šie pasipiktini
mo obalsiai:

Griežčiausioji bausmė 
barbarams, išniekinusiems 
mūsų karžygių kapus!

Lietuviškoji Direktorija 
ir lietuviškasis Magistra
te, išvalykit kraštą nuo tė
vynės išdavikų!

Jesučio žudytojai vėl 
pradėjo savo nuožmų dar
bą. Budėkime!

Rankas šalin nuo mūsų 
lietuviško pajūrio!

Prieš vokišką šūkį 
“Drang nach Osten” pas
tatykime savo šūkį ‘Drang 
nach Westen’ į lietuviškas 
žemes!

Svetimieji tiesia savo 
kruvinas rankas į mūsų*” 1 kraštą. Vieningai stovėki
me sargyboje!

Gubernatoriau, visi lie
tuviai vieningai su Tavim!

Per aukas atvaduotą 
mūsų pajūrį visi ginsime 
iki paskutinio kraujo lašo.

'LAIVAS NEW BED- 
FORD UŽPLAUKĖ ANT 

UOLOS

SON, CONN.

(TELEGRAMA “DARBININKUI”)
J. E. VYSKUPAS MATULIONIS ATVAŽIUOJA 

AMERIKON. PASIEKS NEW YORKĄ TREČIADIE
NI SPALIŲ 2 D., (Gal 3 d.? Red.) LAIVU “KUNGS- 
HOLM”, LYDIMAS KUN. MIKŠIO. PO PRIĖMIMO 
VYKSTA MARIANAPOLIO KOLEGIJON, THOMP-

Kun. J. Simonaitis, 
Elizabeth, N. J.

J. E. VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS
KATALIKŲ JAUNIMO 
PARADAS CHICAGOJE

MIKE KARDINOLAS 
GIUSEPPI MORI

Amerikon
Prezidentas Skelbia Paliau
bas Tarp Darbo ir Kapitalo

Pasažieriai Išgelbėti 
Woods Hole, Cape Cod, 

Mass. — Sekmadienio va
kare, laivas New Badford 
važiavo iš New Bedford, 
Mass. į Edgartown, Mass. 
ir kelyje ties Uncatena sa
los užvažiavo ant uolos, į 
kurią prakirto laivą. Pa- 
gelbon pribuvo žvejai su 
savo laivais ir išgelbėjo vi
sus pasažierius, kurių bu
vo apie 70. ,

KUN. MARTIS NAUJOJE 
VIETOJE

Gary Ind. — šiomis die
nomis kun. J. Martis, Šv. 
Kazimiero lietuvių par. 
klebonas, paskirtas klebo
nu į Šv. Gabrieliaus lietu
vių parapiją, y Milwaukee, 
Wis., kur klebonavo a. a. 
kun. Balinskas.

Pereitą ketvirtad i e n į 
Chicagoje, įvyko KATA
LIKŲ JAUNIMO paradas, 
ryšium su Padorumo Le- 
gijono vedama kampanija 
prieš nepadorius ir tvirki
nančius krutamuosius pa
veikslus.

Parade dalyvavo apie 
70,000 jaunimo iš parapijų 
mokyklų ir kolegijų. Jau
nimui vadovavo katalikų 
kunigai ir pasaulionys. 
Parade buvo nešama dau
gybę vėliavų ir didžiulė 
Popiežiaus vėliava.

Paroduojančių Šukiai: 
“Mes siekiame geresnių 
paveikslų, bet ne jų visiš
ko sunaikinimo”; “Švarus 
miestas reikalingas švarių 
filmų”; “švariose filmose, 
sveikas, rasi daug gražaus 
įkvėpimo savo mintims”.

-Parado vyriausiu vadu 
buvo J. E. Vyskupas B. J. 
Sheil ir parado maršalu 
buvo teisėjas J. Burke.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi-

I

RugsėjoVatikanas
29 d. mirė J. E. Kardinolas 
Juozapas Mori, Apaštališ
kojo Sosto Aukščiausiojo 
Teismo Teisėjas, Loro Pi- 
ceno, arti Macerata. Jis 
buvo 84 metų amžiaus. 
Sirgo širdies liga.

A. a. Kardinolas 
pakeltas kardinolu 
metais.

Mori
1922

TRAUKINIŲ KATAS
TROFA

Šiomis dieno-London
mis ties Warrington susi
mušė traukiniai. Užmušta 
14 žmonių ir apie 100 su 
žeista.

BUS’AS TRENKS Į 
STULPĄ

Sekmadienio vakare, So- 
merville, Mass., Elevated 
kompanijos bus’as trenkė 
į stulpą ir jį išvertė. Bus’u 
važiavusieji pasažieri ai 
nukentėjo, bet nepavojin
gai: 8 sužeisti ir nuvežti 
Centrai ligoninėn.

J. E. Vyskupą Teofilių Matulionį kvietė Ameri
kon Kunigų Vienybė ir Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija. Visa mūsų išeivija džiaugėsi tuo sumany
mu ir laukė Garbingojo Ganytojo atvykstant. Ir su
laukė; Šiandien J. E. Vyskupas Matulionis pas mus. 
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija ir Kunigų 
Vienybė ruošia Garbingajam Ganytojui maršrutą, ku
rį paskelbsime gavę iš Centrų.

L. D. S. Centras Sveikina Garbingąjį Ganytoją ir 
prašo Lietuvių Darbininkų Sąjungai Ganytojiško Pa
laiminimo.

J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis atvyko pas 
mus metams suėjus nuo grįžimo iš sovietų pragaro.

Pereitais metais, spalių 19 d., iš Rusijos grįžo 
Kaunan, paleisti iš kalėjimų ir koncentracijos stovyk
lų lietuviai kankiniai, dvasiškiai ir pasaulionys, iš vi
so 15 asmenų: J. E. Vyskupas Matulionis, kunigai: 
Velička Kazimieras, Pronckietis Augustinas, Ladyga 
Jonas, Bugenis Mykolas, Čegys Vladislovas, Paulavi
čius Jonas, Deinis Vincentas, nginas Vincentas, Paš
kevičius Vitoįdas, Juršanas Kazimieras, ir pasaulio
nys: agr. Stebulis Juozas, geležinkelietis Velička Vin
centas, varg. Jesenauskas ir Ginetienė Ona.

Grįžusius Lietuva labai iškilmingai priėmė. Pa
sakyta sveikinimo kalbos. Minia žmonių verkė, žiūrė
dama į apdriskusius ir išbadėjusius kankinius. Džiau
gėsi susilaukę jų tėvynėn. Sutikimas buvo jaudinan
tis.

Garbingąjį Ganytoją pažino kiekvienas petrapi- 
lietis, nes jis ilgai klebonavo Petrapilyje širdies Jė
zaus bažnyčioje už Narvos vartų.

Rusijoje bolševikai pirmą kartą jį suėmė 1923 m. 
ir pasmerkė 3 metus kalėti. Jau tada Lietuvos valdžia 
būtų jį išgavus grįžti Lietuvon, bet Garb. Ganytojas 
atsisakė grįžti, tikėdamasis bausmę atlikęs galėsiąs 
vėl dirbti kunigo darbą. 1929 m. vysk. Matulionis at
sidūrė vėl kalėjime Solovkuose, iš kur jau nėra vilties 
grįžti, ir pagaliau buvo išvarytas dirbti priverstinų 
darbų. Dirbo miške, pelkėtose vietose. Solovkai, tai 
baisesnis pragaras ir už carų laikais “katorgą”. Ten 
bedirbdamas visiškai nusilpo ir neteko sveikatos.-Į 
Maskvą atvažiavo sutinusiomis kojomis ir turėjo gu
lėti ligoninėje.

Dėl suprantamų priežasčių nebuvo žinoma, kada 
Matulionis įšvęntintas į vyskupus. Niekas apie jo ti
tulą nežinojo. Net kun. Deinis, ilgą laiką kartu su 
vyskupu Matulioniu dirbęs miškuose, artimai su juo 
susibičiuliavęs, sužinojo Matulionį esant vyskupu tik 
grįžtant Lietuvon, Indros stoty, Latvijoje. Tai buvo 
visiems didžiausias surprizas.

Vyskupas Teofilius Matulionis gimė 1873 m., A- 
luntos parapijoj. Kunigu įšvęntintas 1900 m. Konsek
ruotas 1929 m.'vasario 8 d.

J.< E. Vyskupo Matulionio palydovas kun. Mikšys

Washington, D. C. —Se
kmadienio vakare Prez. 
Roosevelt pasakė ugningą 
kalbą per radio. Jis atsi
šaukė į darbininkus ir 

I darbdavius sudėti “gin- 
■ klus” ir pradėti taikų ben
dradarbiavimą.

Prezidentas Roosevelt 
užtikrina, kad naujai per
organizuota ir pertvarky
ta NRA apsaugos darbo 
ir kapitalo teises. Per šį 
mėnesį prez. Roosevelt 
tarsis su organizuotų dar
bininkų atstovais ir darb
davių atstovais, kad išven
gus nesusipratimų; visus 
nesusipratimus bandys li
kviduoti taikiu būdu.

Vadinasi, prez. Roose
velt užtikrina visiems tei
singumą: kas taisytina 
bus pataisyta. Duok Die
ve, kad prezidento kalba 
neliktų balsas tyruose. 
Praeity taip pat buvo pa
sakyta gražių kalbų ir duo 
ta nemažai pažadėjimų, 
bet į tas kalbas kapitalis
tai mažai kreipė dėmesio.

NRA neatsiekė to, ką 
norėjo. Pastaraisiais lai
kais išrodė, kad visoje val
stybėje kils generalis 
streikas, kurį seks civilis 
karas. Taip buvo beprade
dą pranašauti rimti vals
tybės vyrai.

Kada NRA pradėjo leis
ti kodus, buvo manyta, 
kad ir darbininkai turės 
lygią reprezentaciją tų ko
dų vykdyme. Bet labai ap
sirikome. Kodų leidėjai 
kokiais tai išrokavimais 
manė, kad organizuotų 
darbininkų atstovybė ne
reikalinga, kad ir be jos 
galima apseiti. Vėliau da
vė koncesijų ir darbinin
kams, bet labai mažai. Iš
leista apie 500 kodų, bet 
tik apie porą tuzinų kodų 
vykdinti turėjo reprezen
taciją ir darbininkai.

Taigi NRA priėjo liepto 
galą. Pažadėjimai, kad bus 
apsaugoti darbininkai ir 
smulkieji biznieriai liko 
pažadėjimais. Tikrenybėje 
pasinaudojo tik stambieji 
industrijalistai. Jie smau
gė smulkiuosius. Prasidė
jo streikai. Gen. Johnson 
išėjo atvirai prieš organi
zuotus darbininkus. Dar
bininkai reikalavo, kad 
gen. Johnson pasitrauktų.

Gen. Johnson pasitrau
kus, prez. Roosevelt NRA1 
paėmė į savo rankas, ją' 
perorganizavo ir štai susi
laukėme naujų pažadėji
mų. Bet darbininkai labai 
šaltai tuos pažadėjimus 
priėmė. Laukia darbų.

Darbininkai reikalauja 
trumpesnių darbo valan
dų, kad bedarbiai gautų 
darbus; didesnių algų, 
kad dirbant nereiktų ba
dauti dirbantiems ir jų 
šeimynoms.

DARBININKAI REIKA 
LAUJA STIPRESNES 

NRA

San Francisco, Kai. — 
Amerikos Darbo Federaci
ja, per savo veikiantį ko
mitetą, reikalauja pertvar
kyti ekonominės organiza
cijos ir padidinti darbą 
pramonėje ir industrijoje.

Federacijos taryba taip 
pat pageidauja, kad NRA 
kodai būtų praplėsti taip, 
kad pasididintų darbas ir 
darbininkų algos.

Konvencijai pasiūlyta 
plati legislaturinė progra
ma, kurioje reikalaujama 
įvesti 30 vai. savaitę, mi- 
nimum algų įstatymai, se
natvės pragyvenimo užtik
rinimas ir ratifikuoti kon
stitucijos pataisą, panai
kinant vaikų darbą.

— . . ■ ■ ■ ... . *l»—

I

v /yra buvęs Rusijos kariuomenės kapelionu. Rusijos — 
Japonijos karo metu. Po karo atvyko Amerikon ir 
čia klebonavo Pennsylvania, Mich. ir kitose valstybė
se lietuvių parapijose. Pasauliniam karui praūžus kun. 
Mikšys grįžo Lietuvon.
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DR. ROGER J. ABIZAID
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Rūgs. 29 d., ryte, Šv. Pe
tro lietuvių bažnyčioje, So. 
Boston, Mass., Joseph Co- 
yne apsivedė su Ona Ala- 
sevičiute.

Trečiadienį 7 vai. vaka
re, sodalicijos pamaldos. 
Pranciškonų rekolekcijos, 
šv. Teresės ir Ražančiaus 
pamaldos 7:30 valandą..

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų nštiniakę.
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Petro bažnyčioje,

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. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

TeL Devonshire 7906 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.
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JUOZAS M. DILIS 
laikrodininkas 

Parduodu įvairiausios rūšie* 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

866 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.

:------------------------- 1
• Tel. So. Boston 0270

: DR JOHN MAODONNELliį

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadvay, 

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

Bes. 158 W. Tth St.
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Į
~ - - ---- Į

Kalba Lietuviškai
Ofiso Valandos:

i Nuo 8 iki 10 vai. rytais; 
{ nuo 1 iki 3 vai. po pietų; 

nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.
t 536 Broa£way, So. Boston 
*—---------- ----------------k----- -

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

BUČERIS 
IEŠKO DARBO

Turiu 26 metus patyrimo, tadgi 
atsakančiai žinau savo amatą. 
Kalbu keliomis kalbomis. Išdir
bau ilgą laiką Lietuviu Koopera- 
tyvėje Krautuvėje. Kreipkitės

B. Jakutis,
204 Columbia St., 

Cambridge, Mass.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER.
(KASPARAVIČIUS)

525 B. Broadvay, S. Boston Į
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždao'tas subatos vakarais ir | 
nedėldienrais. taipgi seredomis nuo į 

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

.... . __ . . . .^..5

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadvay,

So. Boston, Mass.

2

i
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Xi18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

Girdžiu, kad mūsų cho
ras vadovybėje p. Rapolo 
Juškos rengia didelę prog-

T

I VIETINE S ŽINIOS
VILNIAUS 

MINĖJIMAS
~ Kviečiamas Vyskupas

.... ...... ......... .............. ""■■■■■ ....... »
GĖDULOS • Kartu su Klara važiavo 

jos sesuo Mildreda.
Vaikas mirė bevežant Ii? 

i ganinėn.
; -----------------
| MIRĖ DR. KAPOČIAUS 

MOTINA
■ Spalių 7 d., 2 vah p. p. į- 
Vyks didžiulis minėjimas, 
spalių 9 d. Minėjimui va
dovauja L. R. K. Fedėraci- ‘ 
jos vietinis skyrius. Jame . _
kalbės kun. K. Urbonavi- bieta Pacmviene (Kapooe- 
fiua, kun. K. Vasys; dai- ne> • aPle, ™ amžiaus, 
nuos Šv. Petro parapijos ^7" Plidadelphia, Pa. Lai 
choras, artistas p. Rapolas doįa“a Shenandoah, Pa. 
Juška, dalyvaus daug dva- Pallko nuhudime savo 
siškių ir visi So. Bostono 77^’. SU,n\Dr' A'
ir apylinkės lietuviai. į KapOC?'J, " ^U ! P' 

Kas svarbiausia, kad tur .
būt šiose iškilmėse daly
vaus Jo Ekscelencija Vys
kupas Matulionis, nese
niai grįžęs iš 1 
ir spalių 2 d., 
New Yorkan.

Sekančiame
ke” plačiai pranešime apie 
bažnytinę ir tautinę Vil
niaus gedulos apvaikščio
jimą.

I 
I

Dr. Kapočius išvyko j 
laidotuves ir grįš savo ofi- 
san, 251 W. Broadway tik 

toSvikilos pirmadiepy- 3Paliii8 d- 
atplaukęs 
< I

“Darbiniu-

UŽDARYTOSIOS RAN
KOS PREZIDENTAS 

KALTAS

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS. pirmos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 

j spalių 2 d., parapijos sve- 
' tainėje.
j Į šitą susirinkimą atsi
lankykime visi, nes yra 
svarbių reikalų organiza- ' 

' cijos labui išspręsti. Be to,
v ‘I išgirsite raportus iš seimo, 

j i y v kur kiekvienam geram or-darytosios Federal Natio- > ganizacijos narlSui busj.l 
nnįBankos prezulentas,ir 5omu. į bus skaito. |
John A. Deery uždaryto-'ma kaita paruošta 
šios Salėm Trust kompa- ^ | kuQ_
mjos virsminkas, pirma- 
dięn; spalnj 1 d., pnpazm- Skaitli ai sueikime 
ti kaltais uz peržengimą tQS kaitos pasiklausyti.

. U įstatymų.. B nariai ko.
Abu bankienai buvo tei- mug astaruoju
Slapu Federaliame kruni- ,laifaj asirodo koks tei 
nahame tasme - į-Japsnudimas? j susirtaki- 

Damel C. MuUoney bufŠ:mus nesilankome ateina 
v -Semimą:tiktai smarkesni veikėjai, 

$131,0)0 bankos pinigų ir o daugiau kur. Meskime j 
pervedimą Deery per taip nerangumą visi ateiki- 
vadinamą Straw vardu 
Miss Helen L. Ganley.

Federal National banko 
uždaryta labai daug ir lie
tuvių pinigų.

4 

Pripažintiems 
Teisėjas Morton, 
kirs bausmę vėliau.

ŪKININKŲ PIKNIKAS 
PAVYKO

.me į susirinkimus ir būki- 
įme 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.

-----------------------Į----------------------------------------------------------------- I

Sekmadienį, rugsėjo 30 VOGTU KARU SUŽEIDĖ 
d., Romuvos parke, Mon
tello, Mass., ūkininkų pik
nikas pavyko. Nors iš ryto Penktadienio vakare pik- 
lietus labai lyjo, ir per vi- tadarys vogtu automobi- 
Są dieną oras buvo neaiš- liu ant Columbia Road su
kus ir net iki pat vakaro žeidė Dorothy Coolidge, 18 
su pertraukomis linojo,'metų amžiaus. Nelaimė į- 
bet į pikniką suvažiavo Ia- vyko ant Cohimbia Road 
bai daug žmonių. Progra-, ties G. Street. 
iha buvo įvairi. Kalbėjo ‘ 
adv. F. J. Bagočius, A. F.' 
Kneižys ir S. Mikelsonas. 
Ūkininkas p. Stasys Vin- 
ciunas iš Randolph vado- *

Fr vavo.

R i V T A D L1 I Amerikoje turime daug 
U I A II Ay.l i’piet^višHų parapiją, daug8 

-jjų kra kur palaiko sporto 
raikius. Tas labai gražu ir 
.girtina, bet neužtektinai 
garsiname lietuvių vardą, 

į nors lietuviai lošia ir pa- 
į laiko tuos ratelius, 
j Klaida tame, kad ant lo- 
i še jų uniformų, nėra pažy- 
| mėtas lietuvių vardas, o 
į tiktai parapijos vardas aų-

* jglų kalboje, o tokių para- 
Į' pijų yra daug ir ne lietu- 
Įjvių.
= i Vyčiai visur pasirodo 

į lietuviais, nes ant jų uni
formų pažymėta “K of L”. 
Knight of Lithuania. Lai
ke žaidimų, žiūrovus tos 
dvi raidės “K of L” įtrau
kia į diskusijas, ir noroms 
nenoroms pradeda kalbėti 
apie lietuvius.

Vyčiai palaiko sporte 
ratelius, bet tam reikalin
ga daug lėšų. Užtat vyčiai 
kreipiasi į visuomenę pa
ramos palaikymui sporto 
ratelių.

Užėjus sunkiems lai
kams, vyčiai negali prašy
ti didelių aukų, nes beabe- 
jo nelaimėtų, bet “smul
kiais” remkime vyčių fon
dą.

Sukėlimui finansų ir lė
šoms padengti vyčiai par
davinėja tikietus.

Vyčiai dovanoms gavo 
šias dvi dovanas:

Chest of silvėrware ver- Į 
tęs S35.00 ir Boudoir Toi- 
let Sėt vertės $35.00. Pas-1 
tarąją dovaną vyčiams au- i 
kojo laikrodininkas p. J. 
Dilis.

Vyčiai ir jų rėmėjai tiki- 
•! si, kad visuonienė įvertins 

jų darbus. "L
‘! Kiekvienai lietuvis bea-
♦ bėjo turėtų remti šitą vy- 
| čių fondą ir įsigyti tikietą.

Iį , Brangieji, mūsų visų pa
reiga remti vyčių sporto 
ratelius.

Supraskime ir visi rem
kime kiek galime, nes jai 
šaltai žiūrėsime į jaunimą, 
mes jo gdliiffe netekti, nes 
neįmanoma be visuomeniš
kos paramos palaikyti. 
sporto ratelius.

Būkime visi tikri lietu
viai, garsinkime lietuvių 
vardą. Turime daug atsi
žymėjusių lietuvių sporti
ninkų, palaikykime juos Į 
prie savęs, tedaro garbę 
lietuviams.

Visi remkime vyčių spo
rtą, remkime jų parengi
mus sporto naudai, o vy
čiai bus dėkingi.

Sportą Mylįs

įTeĮ Porter 3789

! JOHN REPSHIS, M. D.

Šią vasarą tupėjo labai 
smarkų baseball’io ratelį, 
o lietuviams Amerikoje tu
rėti sporto ratelius tikrai 
yra garbė, ypatingai kada 
atsižymi kitataučiuose.

■ INŽ. STASIUI BEljfcŠKU^<Q

i Vyčių 17-tte Algirdo .kuopos,nariui '
Jq tėyelįųi, broliui ir sesutėms, jų mylimajai 
motutei mirus, reiškiame giliausios užuojau
tos

|r

L. Vyčių 17-ta Algirdo Kuopa.
~ ~ “1:*- x y-

Rūgs. 28 d., mirė. Barbo
ra Beleckienė (Kibaitė), 
62 m. amžiaus, gyv. 419. 
Geneva Avė., Dorchester, 
Mass. Ji paėjo iš Subačių 
parapijos. Pragyveno A- 
merikoje 28 metus. Išau
gino gražiai dvi dekterį ir 
du sūnų, kurie su savo tė
vu Juozapu ilgai ją karši
no ir giliai jos gaili. Tapo 
palaidota iš Šv. Petro baž
nyčios su mišiomis Naujos 
Kalvarijos kapuose, spalių 
1 dieną., 9 vai. rytą.

A. a. Beleckienė sirgo 
širdies ir inkstų ligomis.

Liūdi vyras Juozapas*J. 
Beieskas, sūnus Stasys ir 
Feliksas ir dukterys Vale
rija ir Bronislava.

P-nas Juozapas Beieskas 
yra vienas iš pirmųjų L. 
D. S. narių, prisirašęs bir
želio 17 d., 1915 metais.

Reiškiame jam ir jo šei
mai gilią užuojautą.

sys, K. Urbonavičius, A. 
Mešlis S. J., F. Aukštikal
nis S. J. Tenepraleidžia 
neį vienas lietuvis šio So. 
Bostono lietuvių- tautinės 
šventės minėjimo.

Šv, 
spalių mėnesy, Rąžančius 
bus kalbamas rytais per 
mišias, vakarais prie įsta
tyto Švenč. Sakramento.

Tais laikais, ir. už priva- 
tiškai atkalbėjimą Ražan
čiaus, prie uždaryto 
bernakulo, gaunama 
suotiniai atlaidai.

DALYVAUS TAUTOS 
ŠVENTĖJE

Rūgs. 28 d., 8 vai. vaka
re Šv. Petro parapijos cho
ras laikė savo praktiką. 
J. Griciunas, vietos Fede
racijos skyriaus pirminin
kas, užkvietė chorą ir jo 
naują yadą, ar^tą p. Ra
polą Jušką dalyvauti Vil
niaus Gėdulos Dienos — 
spalių 9-tos minėjime, ku
ris įvyksta spalių 7 d., 2 
vai. p. p. Municipal Buil- 
ding salėje, So. Boston, 
Choras ir vadas apsiėmė 
sudainuoti kelias dainas 
Vilniaus minėjimo ir pasi
ryžimo dienos programoje
dalyvaus kunigai: K. Va- ramą.

Ketvirtadienį, 4 vai. p. 
p., vaikų-mergaičių mėne
sinė išpažintis, 4:15 vai. 
Marijos Vaikelių draugi
jos. Pamaldos vakare 
pranciškonų rekolekcijų 
baiga, įvilktuvės, Ražan
čiaus pamaldos, išpažinčių 
klausimas.

Sekmadienį, bendra Šv. 
Komunija Marijos Vaike
lių draugijos, 8:30 v. r. 
Sodaliečių — 9:30 v. r.

APSIVEDĖ • -1-- -5

Statement of The Ownership, 
Jknagemeat, Circulation, etc. 

Eequired by The Act of 
Congress of Augurt 24, 
J 1912,

of Darbininkas published Semi-weekly 
ax Boston, Masa. October L 1934 
Statė of Mass.. County of Suffolk.

Before me, a Notary Public in and 
for me Štate and country aforesaid, 
personaHy appeared Alphonse B. E. 
Podus, wbo having been dūly swora 
according to law, deposes and says 
that be is the Business Manager of 
the Darbininkas and that the follow- 
ing is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statesment of the 
ownership, management etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, reąuired 
by the Act o^August 24, 1912, embo 
uied in section 443, Postai Laws and 
Regulations, printed on the reverse of 
this forui, td wit:

1. That the numes and addresses of 
the publishers, editor, and business 
managers are: Publisher St. Jos. 
Lith. R. C. Ass’n of Labor, 366 Broa- 
dway, So. Boston, Mass.; Editor A. 
F. Kneižys, 291 l’Ieasant St., Canton, 
Mass.; Business Manager, Alphonse 
B. E. Pocius, 19 Lansdowne St., Mon
tello, Mass.

2. That Ihe owners are: Saint Jo- 
seph’s Lith. R. C. Ass’n of Labor, 
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Rev. J. švagždys, President, 20 
IVebster St., Montello, Mass.

A. F. Kneižys. Secretary, 291 Plea- 
sant SU Canton, Mass.

Daniel J. Averka, Treasurer, 555 E. 
6tli St, So. Boston, Mass.

3. That the known bondholders, 
niortgagees, and other security liol- 
ders owiiing or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages or ther securities are: Tautos 
Fondas, Brooklyn, N. Y.

Alphonse B. E. Pocius, Business 
Manager, sworn to and subscribed 
before me this 26th day of Septem- 
ber, 1934.

Charles J. Kalinauskas, Notary 
Public.
(My commission espires December 

28, 1934.)

BOSTONAS NEGAUS 
ANGLIŲ DYKAI

Rengia
ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA

GRABORIAI

I
i

Šiais metais Federalė 
i valdžia atsisakė duoti ang- 
lių Bostono miesto suvar- 

MERGAITĖ 15 METŲ gusioms šeimynoms. Šel- 
AUTOMOBILIU UŽMU- ;pimo departamento direk- 

SĖ VAIKĄ (torius p. Dowling praneša,
• -------— kad šiais metais Bostono

Rugsėjo 29 d., Klara Ju- miestui kainuos ketvirta
I dikaitė, 15 metų amžiaus, dalis milijono dolerių ap- 

gyv. 632 E. 8th street, va- rūpinti suvargusias šeimy- 
žiavo skolintu automobi- nas anglims.
Hu ir prie kampo D ir, Pereitais metais Federa- 
West Third St., užvažiave lė valdžia miestui davė 
ant Joseph Robertio, 5 me-122,000 tonų anglių.
tų amžiaus, gyv. 166 W.l 
Third St., kuris ten žaidė. į 
Mergaitė Judikaitė polici- j 
ja areštavo ir kaltina ją 
užmušime vaiko ir už vai-!

Spalių-Oct. 13 d., 1934
ŠV. PETRO PARAPIJOS SALĖJE

492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.
Pradžia 6 vai. vakare ' .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

REMKIME VYČIŲ 
FONDĄ

L. Vyčių vietinė kuopa, 
ra ą MftoMpbilio be. kaip praeity, taip ir dabar, 
leid ~ ‘palaiko sporto ratelius.I

PHRAS MIKULSKIS
Per aštnonius metus buvęs 

partneriu 
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO.
1148 Colnmbus Avė.

Priešais RONBURY CROSSING 

Telefonas: HTGHLANDfl 8280 
kur jis jirašo visų lietuvių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą.

Lietuvos Dukterų draugijos
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. t

Pirmininkė — Eva Marksieaė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

Prot RaSt. — Bronė Clunienė, 
29Gonld St, West Roxbū^y, Mass. 
Tel Parkwav 1864-W

Fin. Rašt — Marijona Markonlntė, 
33 Navarre St., Roslfntiale; Mass. >

Tel. Parkvay 0558-W

į 105 West 6th St, So. Boston, Mass 
iTvarkdarė — Ona MizglrrUenė, 1 
^1312 Columbia Rd., So, Boston, Masa.

į 1426 Columbla Rd, • So. Boston, Masą. 
| Draugija savo susirinkimus laiko kas 
i antrą u ta minką kiekvieno Mėnesio, 
I 7:30 vaL vakare^ pobažnytinėj «t«- 4«{nXt * v?- *

Per šį Balių bus priimami nauji nariai už nupi
gintą kainą. Nuo 18 iki 25 m. už Baliaus tikietąj nuo ______
25 iki 45 už pusę įstojimo su daktaro liudijimu. Tai y- j 
ra gera proga nepriklausantiems prisirašyti.
įžanga vyrams, 50c. , , . Moterims, 25c.iK^S^*

širdingai kviečia visas,
KOMITETAS

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINfi . 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vlce- pim» — V. Medonls,
1430 Columbla Rd.. S. Boston, Masa. 

Rrot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Nsviera, 7
’16 WlnfteM St, So. Boston, Mass.

IJhįninkaa. —- A. Naudštflnaa, j ; j
885. E. Broadvay, So. Boston, Masa. 

Maršalka — J. Zatkfa,
. 7 Wiaflehl St, -So. Boaton, Mass.

i Draugi ja ląiko susĮrtakimuš kas tre- 
r čia- neMMiatfp kiekvieno mėnesio.

LAIVAKORČIŲ IR
INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisu Naujoje Vietoje

308 W. Broadvay,
- Ant antrų lubų

So. Boston, Mot.

v , ■
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GELEŽGALIAI PILVE

t

Perkūnas
*

i

I

ne-,bulių mėsai. Gyvulių mė-
• [sos statymas jau pradė- 

Panevėžio apylinkėj, kad tas.

gydomosios galios, bama, jog, kai pirmą kart pasiverčiąs ožiuku, juod- OAVfYrtn+in-ti —T-JI  •  • v • v •
I

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PRANEŠIMAS PITTS- Lietuvą ir dar nėra išsiža- 

BURGHO IR APYLIN-
KĖS LIETUVIAMS VISŲ Vilniaus, 

PAŽIŪRŲ
<

Džiaugiamės mes ameri
kiečiai, džiaugiasi visa 
Lietuva atgavusi laisvę, 
nepriklausomybę, bet ta
sai mūsų džiaugsmas nėra 
pilnas, nes Lietuvos širdis 
— sostinė Vilnius paverg
tas atskirtas nuo Lietuvos 
kūno vos plaka... Kiekvie
nas tikras Lietuvos sūnus 
ir duktė prisiminę paver
gimo (spalių 9) dieną, nu
liūsta ir tuo liūdesiu nori 
bendrai pasidalyti su ki« 
tais. Todėl ne tik Lietuvo
je, bet ir čia Amerikoje di
desnėse lietuvių kolionijo- 
se visų pažvalgų lietuviai 
susieina bendrai tuo liūde
siu pasidalyti. Kad tokį 
susiėjimą čia Pittsburghe 
padaryti, tai Lietuvių R. 
K. Federacijos Pittsbur- 
gho apskritis sukvietė vi
sų sriovių bendrą susirin
kimą, rugsėjo 12 d., Šv. 
Kazimiero mokyklos sve
tainėje ir čia išrinkta tojo 
Vilniaus užgrobimo dienos 
paminėjimo prirengimo 
komisiją: Juozas Tamke- 
vičius, kun. V. Sadauskas. 
Kastas Vaišnoras, Jonas 
Grėbliunas, Juozas Kizis, 
Antenas Janule v i č i u s, 
Skrabis ir V. Medonis. Tat 
toji komisija jau uoliai ir 
darbuojasi, kad atsakan
čiai prisirengti paminėji
mui tos liūdesio dienos.

Jau pakviesti žymūs ka
lbėtojai: kun. J. Misius, p. 
Petras Pivaronas, kun. V. 
Sadauskas, Jonas Mažuk- 
na ir Juozas Bulevičius.

Muzikalę programą pri
rengti pavesta muzikui V. 
Medoniui. Jisai uoliai tuo 
rūpinasi ir dirba. Vilniaus 
užgrobimo diena pripuola 
spalių 9 d., bet patogumo 
dėlei bendras tos dienos 
paminėjimas įvyks sekma
dienyje, spalių 7 d. lygiai 
8 valandą vakare, Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 
Jane Street, S. S. Pitts
burgh, Pa. Tat šiuomi, vi-, 
sus, kas tik myli tėvynę'

(Burtai ir prietarai)
Jau penki šimtai metų, 

lietuviai metė garbinę sa
vo galingąjį Perkūną. Ta
čiau, slapčia jis dar buvo 
garbinamas ir vėliau. Taip 
kaip senovėj mūsų sentė
viai garbino Perkūną, da
bar jo pas mus niekas ne
begarbina. Bet prietarų 
bojantiems seniems žmo
nėms jis dar nenustojo sa
vo pirmykštės reikšmės. 
Perkūnas jiems nesupran
tama dangaus galybė.

Perkūną, kaipo nesu
prantamą galybę, senovės 
žmonės savotiškai sau vai
zdavosi. Žemaičiai kartais 
vaizduojasi jįxkaip raitelį, 
sėdinti ant ugninio žirgo 
ir svaidantį akmenimis 
kulipkomis, kurios vadina
mos “perkūno kulkomis”. 
Mokslo žmonės jas vadina

dėjęs jos širdies sostinės 
, kviečiame atsi

lankyti į virš minėtą ben
drą paminėjimą Vilniaus 
užgrobimo dienos. Įžanga 
dykai. Visi ateikite. Išgir
site gražių dainelių, pasi
klausysite įdomių prakal
bų...

Su tikra pagarba, 
Rengimo Komisija

PHILADELPHIA, PA. _ _ _ _ • 
ATSIŠAUKIMAS

Šįmet lapkričio 29 d. su
eina lygiai 25 metai kaip 
a. a. J. E. Vyskupas Gas
paras Cirtautas įšventino 

i į kunigus Igną Zimblį, Šv. 
Jurgio parapijos kleboną.

Mes jurgiečiai, kazimie- 
riečiai ir andriejiečiai la
bai gerai žinome, kad ku- 
nigas I. Zimblys už savo 
uolumą tikybiniuose reika
luose, už patarnavimus ■ 
mums, už artimo meilę, už 
skleidimą apšvietos ir ki
tus kilnius darbus Bažny
čios ir Tėvynės labui yra 
vertas kuodidžiausios visų 
pagarbos.

Todėl mes visi jo gerbė
jai ir gerbėjos, sulig išga
lės ruoškimės ji pagerbti. 
Lapkričio 25 d., vakare. 
Muzikalėje svetainėje į- 
vyks mūsų gerb. kleboną 
pagerbti vakarėlis. Bus 
vakarienė, koncertinė pro
grama ir šokiai.

Visi kviečiami tame pa
rengime dalyvauti. Iš ank
sto įsigykite tikietą, kad 
žinotume kiek svečių daly
vaus. Šokių tikietai teip 
pat iš anksto platinami.

Rengėjų Komitetas
Kazys Žadeikis, pirm. 
Ignas Lėpa, vice-pirm. 
Petras Jenėliunas, sekr. 
Julius Maslauskas, ižd. 
Natalija Mockeliunaite, 

Kom. nare.
T. S. Bažnytinis paminėji
mas tų brangių mums vi
siems sukaktuvių įvyks 
lapkričio 29 d., ryte, Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje. Vi
si dalyvaukime.

Komitetas.

belęmnitais. Tai suakme
nėję gyviai.

Kartais, sako, Perkūną 
galima matyti pasivertusi 
paprastu medinčium ir be- 
šaudantį savo priešus — 
velnius.

Kai kurie seni žmonės 
tvirtina, jog Perkūnas vi
sados gyvenęs padebesiuo
se, o griaudžia tik tada, 
kai supyksta, vadinas, kai 
barasi. Taip man pasakojo 
viena senutė iš Kunigiškių 
kaimo, Šiaulių valsč.

Įdomiai vaizduojamas 
lietus ir perkūnas Žemai
čiuose, Šaukėnų apylinkėj, 
Šiaulių apskrityj. Čia, kai 
perkūnas griauna, žaibuo
ja ir lietus lyja, yra sako
ma, jog tai Dievalis pade
besiais vežioja vandens 
kubilą. Kai vandenį išpi- 
lia, tai pasidaro lietus, o 
kibirkštys, išskeltos ratų

ir arklių kanopų, — žai
bai. j ma, jei pirmasai perkūnas

Šiaulėnų apylinkėj teko | pareina prieš pusiaudienį, 
girdėti, jog perkūnas tren- tei tą metą būsianti lietin- 
kiąs su kokiu nors daiktu: ga vasarą, o jeigu po pu- 
kartais su akmeniniu ga- siaudienio — tai sausa, 
ląstuvu, o kartais su gele- Ką žmonės darydavo 
žine pasaga. Dažnai ran- i pirmą - kart perkūnijai 
darni akmeniniai kirveliai į griaudžiant senovėje, neži- 
visur Lietuvoj vadinami nome, todėl stebėkim, ką 
perkūno kirveliai, kuriuos dabar daro žmonės, ypač 
jis svaidąs žemėn iš pade- Į tie, kurie labiau prisirišę 
besiu audrai užėjus. Tie. pne senovės prietarų, 
kirveliai, žmonių manymu,; Panevėžio apylinkėj kal
tini !
Todėl sergantieji jais tri- j išgirsti perkūną griau
na skaudamąją vietą. Dėl džiant, tuoj pasivoliok že- 
tos priežasties juos sunku mėj, tai tada niekados per- 
išgauti ir muziejams.

Gintaro atsiradimas Lie-
• v -

Panevėžio apylinkėj tiki- mušęs po jais pasislėpu
sius velnius. Audroje pata
riama nebūti arti didelių 
akmenų.

Merkiniečiai dzūkai sa
ko, kad jei perkūnas tren
kia medin ar naman ir jį 
uždega, tei tada veinią už
mušė. Jei neuždega, — vel
nias liko gyvas.

Mano tėvas pasakodavo, 
jog perkūnui, persekiojan
čiam velnią, ir žmogus tu
ri padėti. Audroje velnias

jei kas bijosi perkūno, tai 
tam patariama valgyti su
pelėjusią duoną.

Pasvaliečiai sako: jei no
ri, kad perkūnas načioę 
netrenktų, nevalgyk nie
kad paskutinio valgio kąs
nelio.

Šiaulėnų apylinkėj sako
ma, kad užėjus perkūnijai 
negalimą nei miegoti, nei 
gulėti, nes tokioj būklėj e- 
santį žmogų perkūnas ga
li nutrenkti.

Šiaulėnų apylinkėj seni 
žmonės draudžia vaikams 
sakyti žodį “perkūnas”, jo 
vietoj liepia vartoti ‘griau-» 
stinį’. Žodį “perkūnas”, sa
ko, gali tarti tik suaugę 
žmonės, ir tei su didele pa
garba, kad jo neužrustin- 
tų.

Žemaičių sakoma, jog 
nuo perkūno niekur nepa
sislėpsi. Nors ir po puodu 
pasivoši, vistiek jei būsi 
kaltas, jis ir ten tave at
ras.

Dabarties perkūno gar
bei ugnies niekas pas mus 
jau nebekūrena, tačiau 
perkūno iškeltoji ugnis 
dar tebėra laikoma nepa
prasta ugnimi.

Merkinės apylinkėj dzū-

į trobą perkūnas netrenk
tų, namų pastogėn kis* 
perkūno atskeltą medžit 
skeveldrą.

Šiaulėnų apylinkėj, kad 
į namus perkūnas netrenk 
tų, kiša pastogėsna, už du 
rų ir langų Verbų, Joninii 
ir kitų švęstų žolių.

Veik visoj Lietuvoj tvir 
tinama, jog kurių narni 
pastogėj nusilipdė lizdi 
kregždė ir jame apsigyve 
no, tai į tuos namus ne 
trenks perkūnas. Taipgi 
jei ant kurio namo stoge 
apsigyvena gandras, tai 

I sako, perkūnas ir į tą na 
į mą netrenksiąs.

Raguvėlės apylinkėj sa
koma: jei nori, kad perku 
nas į trobą netrenktų, tur 
namų pastogėn pakišti ne 
gyvą varlę.

Perkūno įtrenktas me 
dis, sako, turįs ypatingos 
galios, tc-dėl jis kartai: 
vartojamas nelygi n a n ' 
koks vaistas.

Dzūkijoj seni žmonės po 
rina, kad jei nori, idanl 
šautuvas gerai muštų, rei 

j kia jis aprūkyti perkūne 
uždegto medžio angliais.

Panevėžio apylinkėj tvir 
kai sako, kad perkūno už- tinama, kad jei norima i: 
degtų namų nereikia ge- dirvos 
sinti, nes tai esanti šventa 
ugnis.

Šiaulėnų apylinkės seni 
žmonės tvirtina, jog 
griaustinio uždegtą trobą 
reikia gesinti rūgusiu pie
nu, nes ji vandeniu esanti 
neužgesinama.

Merkinės apylinkės dzū
kai sako, kad perkūno už
degtą trobą galima užge
sinti tik su ožkos pienu. „ 

Pajūrėlio apylinkėj, Tau
ragės apskr. žemaičių sa
koma,’jog perkūno įtrenk
tą ugnį niekuo neužgesin
si. kaip tik su burokų ra
šalu.

Pasvalio apylinkėj tvir
tinama, jog jei perkūnas i 
troba trenkė, tai nieko ta
da iš tos trobos nereikia 
nešti laukan. Mat, gaisras 
neišsiplatins ir kiti trobe
siai neįsidegs.

Kada mūsų žmonės neži
nojo perkūnsargių ir nesu
prato, kas tei yra perkū- 

[ nas, apsisaugojimui nuo 
perkūno turėjo prasimanę 
įvairių burtų ir prietarų, 
kurių nemaža dar ir daba.r 

Į galima išgirsti is senų 
žmonių.

Merkinės ir kitose Dzū
kijos apylinkėse griausti
niui užėjus bėgama aplink 
trobą varpeliu skambi- kiaulių ir 3.000 karvių ir 
nant, kad perkūnas 
trenktų.

varniu, žalčiu ar vokietu
ku. Jį galima nušauti tik 
sidabrine saga ar pinigu, 
arba užmušti šermukšnio 
medžio lazda, jei muši pa
ėmęs ją už laibgalio. Iš už
mušto velnio pasipilia pi
nigai, o kartais derva su 
sieros kvapu.

Kunigiškių kaime, Šiau
lėnų valse per audrą ant 
ūkininko klojimo stogo šo
kinėję “vokietukai”, todėl 
tuo metu trenkęs perkū
nas ir sudeginęs tą kloji
mą.

Gruzdžių apylinkėj gir
dėjau aiškinant, kad jei 
nupieši velnią trobos sie
noj ar durų išorinėj pusėj, 
tai tada trenkiąs į tą tro
bą perkūnas. Vienas žmo
gus, sako, nupiešęs velnią 
daržinės duryse, ir tuoj 
perkūnas ją sudeginęs. 
Velnią galinga piešti tik 
nakti mėnuliui šviečiant, 
anglimi ar juodu degutu.

Merkinės apylinkėje, o 
taigi ir kitur Dzūkijoj, už
ėjus perkūnijai patariama 
nebėgti pavėjui, kad prie 
pasiraitojusių drabuž i ų 
neprikibtu perkūno veja
mas velnias, nes tuomet 
šisai drauge su velniu ga
li užmušti ir žmogų.

Žemaičiuose yra sena pa
tarlė. kuri aiškiai rodo, 
kad perkūnas persekioją 
velnius: saugosi kan kip
šas nu griausmo. Arba — 
kavojasi kap velns nu per
kūną.

Nors perkūnas nelaiko
mas žmogaus priešu, ta- 

v . | čiau žmogus jo bi jo ir sau-, 
™?^iV;?erk?n;a.i ’ros1- Senu pasako- Į

iimu. jei žmones perkūną 
"žrūstina. tai jis gali ir į 
žmones trenkti.

Šiaulėnų apylinkėj pas
tebėjau senus žmones 
draudžiant vaikams pirštu 
rodvti i švystelėjusi žaibą 
nedaugėse. Mat. bijoma, 
kad sunvkęs perkūnas ne
trenktu i vaikus.

šiaulėniškiai sako, jog 
prakeiktą žmogų perkūnas 
frenkias iš giedro dan
gaus. Jei ir negiedroj per
kūnas trenkia į kuriuos 
namus, ar kuri nors šei
mos žmogų, tai jau toki 
laikomi labai blogais ir jų 
lenkiamasi iš tolo.

Žemaičiai sako: kas ger, 
tou nerkuns trenk.

Šiaulėnų apylinkėj užė
jus perkūnijai senieji žmo
nės draudžia juoktis vai
kams ir suaugusiems. Mat, 
perkūnas galįs supykti ir 
trenkti.

šiaulėniškiai sako: nesi- 
keik perkūnais, nes per
kūnas užmuš.

Panevėžio apylinkėje,

kūnas nemuš.
Pikelių apylinkėj, Mažei- 

tuvoje rišamas irgi su pa-( >ių apskr sakoma, jog kai 
saka apie Perkūną. Ginta- pavasarį išgirsti pirmą 
ras atsiradęs iš jūrų die-, kart perkūną griaudžiant, 

paimk nuo žemės akme
niuką, patrink juo sau gal
vą ir padėk iš kur buvai 
paėmęs, tai niekad tada 
galvos tau neskaudės.

Pašiušvio valse. Kėdai
nių apskr. pavasarį pirmą 
perkūną išgirdę griau
džiant piemens verčiasi 
kūliu per galvą, tai daro 
todėl, kad tą metą perkū
nas jų nenutrenktų.

Džūkijoj, Merkines, Liš
kiavos ir kitose apylinkė
se, sakoma, jog, kai pava
sarį išgirsti pirmą griaus
tinį griaunant, verskis 
tuoj per galvą, kad visą tą 
metą turėtum laimę.

Labai svarbu, kuriuo lai
ku pirmasai perkūnas pa
sirodo pavasarį, šiaulėniš
kiai geriausiais metais lai
kydavo tuos, kuriais pir
moji perkūnija pasigirsta 
Velykose.

Pikelių apylinkėj, Mažei
kių apskr. senieji žmonės 
tvirtina, kad jei kuriais 
metais kovo mėnesį pasi
girdo pirmasis perkūnas, 
tai karvės tą metą maža 
duosiančios pieno.

Prūsų lietuvių sakoma: 
jei birželio perkūnas grū
moja, laukininks daug ja
vų dagoja. .

Rambyno apylinkės se
nieji laukiniai sako: jei

vaičio Kastyčio gintarinių 
rūmų, kurie stovėjo jūros 
dugne ir kuriuos senovėje 
supykęs perkūnas sudau
žęs. Todėl ir dabar ginta
ras iš jūros išmetamas tik 
audros metu.

Kuršėnų apylinkės že
maičiai sako, jog paukštis 

. perkūno oželis esąs Perku? 
no siųstas žmonėms pra
nešti apie būsimą perkūni
ją ir audras. Perkūno ože
lis prieš lietų tyliai kyla 
aukštyn ir staiga leidžiasi 
žemyn, lyg ožio balsu 
bliaudamas. Tą balsą pa
daro jo sparnai.

Dzūkijoj sakoma, jei 
kregždės lakioja aplink 
gyvulius, tai greit bus lie
tus su perkūnija. Taigi ir 
kregždė perkūno paukštis.

Nors Perkūno garbinti 
niekas nebeeina į senovėj 
jam pašvęstas vietas, ta
čiau, jos ir po šiai dienai 
tebėra dar visai neišnai
kintos. Štai vienas didelis 
piliakalnis ties Luponių 
kaimu, Gruzdžių valse, va
dinamas Perkūnkalniu, ki
tas Perkūnkalnis, su dide
liu akmeniu viršukalnyje, 
vra ties Jurgoniškių kai
mu, Šaukėnų valse.. Liko 
tokių kalnų dar ir dau
giau, tik dauguma jų krik
ščionybės buvo perkrikš
tyti “Velniokalniais” ir ki
tokiais.

Visoj Lietuvoj, didelės 
reikšmės teikiama pirma
jam pavasario perkūnui. 
Pavasarį pirmasai perkū
nas visų laukiamas kaipo 
Dievulio siųstas iš dan
gaus derliaus, laimės ir vi
sokių gėrybių nešėjas. 
Kiekvienas, o ypač senas 
kaimo žmogelis, klausosi 
ir galvon įsideda, kurią 
dieną, valandą ir iš kurio 
krašto pareis pirmoji per
kūnija.

Kaip šiaulėniškiai sako, 
jei pirmas pavasario per
kūnas parėjo iš pietų ša
lies. tai būsią geri metai 
ir šilta vasara.

Šiaulėnų apylinkės senų 
žmonių įsitikinimu, pava
sarį neauganti žolė, kol 
pirmasai perkūnas nepaju
dina žemės.

Seniau, sako šiaulėniš
kiai, pavasarį nieko nepra- 
dėdavę sėti ir sodinti, kol 
neišgirsdavę pirmojo per
kūno. Kas to nepaisys, to 
javai, sako, nederėsią.

tai kitais metais medžiai « 
pilni vaisių traška.

Prūsų lietuviai sulig 
perkūno ir orą spėja. Jei 
rugsėjy perkūnija grūmo
ja, tai tą metą gili žiema 
pastoja. 1

Daugelis senų žmonių 
tvirtina, jog perkūnas vel
nius mušąs, nes velnias e- 
sąs perkūno priešas.

Merkiniečiai dzūkai sa
ko, kad jei griaustiniui 
griaudžiant trenkia, tai 
tada velniai yra šaudomi.

Liškiavos apylinkės dzū
kai tvirtina, jog perkūnui 
griaudžiant negalima slėp
tis po medžiais, kurių aug- 
štyn šakos auga. Galima 
slėptis tik po egle ir puši
mi, nes jų šakos auga kry
žiumi ir todės po jomis ne
gali slėptis velnias.

Ukmergės apylinkėj pa
sakojama, kad per audrą 
velniai nuo perkūno sle
piasi po dideliais akmeni
mis. Perskilę didelį ak
mens esąs perkūno dar
bas, kai jis įpykęs audroje

! išnaikinti usnis 
reikia ariant lauką po žag 
re pakišti perkūno trenkta 
medžio skeveldrą ir tau 
apart lauką.

B. Buračas 
“N. R.”

Viename prancūzų kalė
jime staiga smarkiai su
sirgo vienas kalinys. Ka
dangi kalėjimo daktaras 
negalėjo *nustatyti ligos 
dijagnozo, tai kalinį nuve
žė į ligoninę.

Tenai jis buvo peršvies
tas rentgeno spinduliai, ii 
tik po to paaiškėjo paslap- 

-.tinga liga. Pasirodo, kad 
| sergančio kalinio pilve bu- 
Į vo įvairių geležinių daiktų. 
Padarius operaciją, rasta 
du gelžgaliai po 23 mm. il
gio, metalinio šaukšto ko
tas ir dar keletas smulkes
nių geležinių daiktų.

MAISTAS BAIGĖ DERY
BAS SU SSSR ATSTO

VAIS

dėl mėsos ir gyvulių im
porto į SSSR. Maistas jau 
pasirašė naują sutartį pri
statyti rusams šiais me
tais dar 20.000 bekoninio 
tipo kiaulių, 6.000 lašinių

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 ki Inaus darbo — remdami Seseles Pranciškietes 
ne tik materialiai, bet daug d augi BU savo gerais paM 
rimais, prielankumu ir gera valia.

Adėlė Marčiulaitienė
Rėmėjų Centro Pirm.
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artimo meilės principą. 
Tas principas nebenaujas, 
jį pravedė Kristus. Bet 
kiek reikia moralinės pa
jėgos jam įvykdyti!

Jau virš 800 metų suka
ko, kai Šv. Pranciškus gy
veno — (Jis mirė 1226 m.)

Tryliktam šimtmety at
sirado žmogus, kurs įnešė 
tikrą dvasinę revoliuciją į 

| susmukusį ir sumaterialė
jusi pasaulį. Tas žmogus 
tai buvo Šv. Pranciškus 
Assyžietis. Tos dvasinės 
revoliucijos esmė —tai su- _ _________
griovimas materializmo ir jį dvasioS esmė? tai kitas 
išsižadėjimas nuosavybės klausimas. pažiūrėjus j 
iš vienos pusės, ir pasi- H di žmonių clgės; 
šventimas Dievo garbei ir (deja net ir daugeIio ka. 
žmonijos labui iš ant- kalikų), tenka pageidauti, 
ros. Sv. Pranciškui nepa- kad atsirastų žemėje nau- 
vyko sugriauti nuosavy- jas gv Pranciškus ir sav0
bės principo — jis jo ir ne 
griovė — bet užtai jam pa
vyko ryškiau įgyvendinti 
Evangelijos skelbiamąjį 

| neturtą. Jam pavyko su
laužyti tą kietą žodį “ma
no ir tavo”, savanoriškai 
atsižadant to, kas “mano”. 
Prieš gobšumo ir išnaudo
jimo šūkį Šv Pranciškus 
pastatė didvyrišką atsiža
dėjimo, pasišventimo ir

pavyzdžiu nors kiek aplau
žytų ragus gobšumui ir 
kietam egoizmui, kuriais 
šiandie žmonija be jokios 
atodairos vadovaujasi.

Yra buvę daug visokių 
genijų, tikrieji meilės ge
nijai gimsta tik iš meilės 
šaltinio — Dievo. Toks bu
vo Šv. Pranciškus.

• K.

Valstybinis Optimizmas
•__________________________ ________

Kaikurie Lietuvos laik- Žmonėms reikia maisto ir 
raščiai (pav. “Panevėžio šiaip jau kultūrinio gerbū- 
Balsas) turi drąsos atvirai vio, kad jų gyvenimas bū- 
pasisakyti dėl viešpatau- tų ne tik pakenčiamas, bet 
jančio dabar valstybinio ir malonus. Karingumas 
(“užsakytinio”) optimiz- gali tik apsaugoti šalį, bet 
mo, kurs pasireiškia tuo- vidujiniam jos susitvarky- 
mi, kad bolševistinė vals- mui reikalingas ne tik eko- 
tybė (Rusija) giriasi su nomiškas sumanumas, bet 
savo komunizmu, o fašisti- ir teisingumo principai, 
nes valstybės, jų skaičiuje kurie suteiktų visiems pi- 
ir Lietuva, mėgina užglos- liečiams lygias teises, są- 

ftyti esamąją sunkią eko
nominę padėtį patrijoti- 
niais šūkiais, arba, kaip bus atsiekta, 
tas laikraštis išsireiškia, 
duonos trūkumą siūlo už
kimšti tautiškumu. Ir vie 
nų ir kitų optimizmas 
šiandie ne vietoje. Jau ga
nėtinai įrodyta, kad komu
nizmas nėkiek nepataisė 
ekonominės būklės, prie
šingai, pablogino ją tiek,

i kad komunistai buvo pri- 
| versti atsižadėti savo prin
cipų, nes jei to nebūtų pa
darę, rusų tauta būtų iš
mirusi badu. Jie paliko 
tiktai komunizmo iškabą, 
bet esmėje grįžo prie senos 
kapitalistinės tvarkos, tik 
daug prastesnės kaip prie 
caro ir daug žiauriau su
varžytos, Bet tasai faktas 
nekliudo komunistams šū
kauti, kad jų valstybės e- 
konominis susitvarkymas 
yra visam pasauliui pavy- 
zdis. Tie pasigyrimo žo
džiai lieka tik žodžiais, ir 
nieks šiandie jiems netiki.

Antra vertus, fašistai 
triukšmingai rykiuoja jau
nuomenę į kariškus būrius 
ir skelbia, kad patrijotiš- 
kumu jie atvaduosią tau
tą. Be" viens karingumas 
nesudaro gerovės.

žinės laivę ir šiaip jau ra
mų gyvenimą. Kuomet tai 

, tai nereiks 
įvaru ugdyti to kariškoje 
ūpo, bet kiekvienas pilietis 
(reikalui atsėjus, su noru 
gins tą tėvynę, kurioje 
jam gera gyventi.

Komunizmas gimdo kru
vinąsias revoliucijas, fa
šizmas gi nemažiau kruvi
nus karus, mažesnių tau
tų užgrobimą ir galutiną 
jų vergiją. Taigi nei ko
munizmas nei fašizmas nė
ra normalūs gyvenimo 
reiškiniai. Jie atneša bai
sius ir netikėtus sukrėti
mus, kad ramiai nusitei
kęs žmogus natūraliai jų 
nepakenčia. Jeigu jau ko
vot ir būti karingam, tai 
tik tam, kad, pašalinus e- 
samas kliūtis, būtų paskui 
ramiau gyventi. Taigi gir
ti komunizmą ar fašizmą 
ir dėl jų tariamų ‘gėrybių’

(Paskaita LDS. kuopoms)
Paruošė Kun. S. Kneižis

“Ar Amerika”, užklausė 
protestantas George F. 
Moore, “taps kada nors 
Katalikiška šalis?” Jis 
pats į tai atsako, juk ne
reikia to bijotis, nes Kata
likų įtekmė į Amerikos 
gyvenimą yra baisiai ne
žymi.

Šventa tiesa. Amerikoje 
yra daugiau kaip dvide
šimts milijonų katalikų; 
tačiau turime prisipažinti, 
kad esame ne dvidešimts 
milijonų tvirtų ir drąsių 
Kristaus kareivių, bet dvi
dešimts milijonų silpnų, 
nežymių ir bailių tikrojo 
tikėjimo išpažintojų. Su- 
pagonėjęs . pasaulis per
sunkė ir mus savo mokslu, 
ir savo smarkiu bėgimu 
nuo Dievo užtreftkė ir nu
gąsdino mus. Mes gaili
mės, kad žmonės apleidžia 
arba nemoka surasti ti
krąjį Šaltinį išsigelbėjimo 
iš visų nelaimių ir vargų; 
mes norime, kad Kristus 
karaliautų, Kristus vieš
patautų, Kristus valdytų, 
bet neturime drąsos tuos 
šventus norus perversti į 
darbus. Oi, reikalinga 
mums pagalba iš aukšty- j

Kristaus išganingą moks
lą, o neišdrįstame, silpni 
ir baili kaip kūdikiai esa
me. Ar žinote ką? Skubė
kime prie savo Dangiško
sios Motinos, Marijos.

Pęr Mariją Kristus atė
jo ant žemės. Per Jos su
tikimą Išganymas įvyko. 
Ir per Mariją šiandieną 
galima pasaulį sugrąžinti 
Jėzui Kristui Karaliui. Ji 
yra vienas, tikras ir tiesus 
kelias vedąs visus prie 
Kristaus.

Kodėl, šiame Komuniz
mo sujudintame amžiuje 
Rąžančius negali padaryti 
tokių pat stebėtinų dalykų 
kaip anose dienose, kada 
Mogametonai kėsinosi su
naikinti Europos Krikščio
niškąją civilizaciją. Galin
gesnis už kardą, anuotas 
ir rašytoju plunksnas yra 
Marijos Rąžančius. Ra
šančius yra galingiausioji 
pagalba Katalikiškoje Ak
cijoje.

Kristaus tiesa nugalėjo 
pasaulį. Ir jei šiandieną 
Krikščioniškosios tautos 
sukilo prieš Kristų, kalti 
yra patys katalikai, kurie

pažinti savo tikėjimą. Ka
talikams reikia šiandieną 
tos teisėtinos ir girtinos 
puikybės, kuri šventąjį 
Povylą vertė šaukti: “Aš 
nesigėdžiu Evangelijos”. 
(Rom. 1, 16)

Rąžančius yra geriausi 
priemonė suteikti Katali
kams drąsos. Dvyliktame

tis prie Dangiškos Moti
nos, kad Ji padėtų nugalė
ti Bažnyčios priešus be 
kraujo praliejimo. Gauna 
jis nuo Marijos apreiškia 
mą platinti Rąžančių kai
po geriausį įrankį nuo 
klaidatikių. Katalikai, į» 
gavę drąsos per Ražan- 
čiaus maldas nugalėjo 
klaidatikius, daug nupuo
lusių sugrįžo prie šventos 
Motinos Bažnyčios. Istori
ja skelbia, , kad Rąžančius 
visuomet turėjo ir turi 
stebėtiną jėgą sužadinti 
žmones į veikimą ir pri
duoti drąsos.

Tikėjimo priešai, pasiti
kėdami savo narių skai
čiumi ir mokslo išradi
mais, neretai susijungia į 
vieną galingą pulką, kad 
pasekmingiau varyti savo 
pragaištingą darbą. Seno
vėje Romos ciesoriai iš
šaukdavo legijonus karei
vių, kurie užpuldavo ra
mius Krikščionių namus. 
Mogametonai kalaviju ver 
te Krikščionis į savasias 
klaidas. Viduriniuose am
žiuose, Europos kunigaik
ščiai vedė atpuolusius nuo 
Bažnyčios Krikščionis ko
voti prieš Kristų ir Jo pa
sekėjus. Ir koki silpnutė 
Katalikų Bažnyčia išrodė

“Bet Dievas išrinko, kas 
pasauliui silpna, kad su
gėdintų, kas stipra.” (I 
Kor. 1, 27) Ir kada Turkų 
vadas Solimanas skelbė 
pražūtį visai Krikščioni
jai, Popiežius Pijus penk
tasis šaukėsi prie Dangiš
kosios Motinos, kuri nuga
li priešus ir jų klaidas. Ir 
tūkstantis penki šimtai 
septynios dešimtis pirmais 
metais, Turkai buvo su
mušti. Marijoš Rąžančius 
tai padarė. Ir vėl, kad 1657 
metais Turkai kėsinosi pa
imti Vienos miestą, nes
kaitlingo būrio žmonių ti
kėjimas, Rąžančius—mal
da juos apgynė nuo baisių 
priešų.

Ir mūsų dienose, kada 
nauji Tikėjimo priešai su- 
kila su pragarišku įnirti
mu prieš Kristaus mokslą, 
Sargas iš švento Petro Bo
kšto vėl mums į rankas 
spaudžia Marijos Rąžan
čių. Kaip jaunas Dovydas 
ėjo kovoti prieš galiūną 
Galijotą, tai anas juokėsi 
iš jo, nes Dovydas buvo 
menkas ir teturėjo tik svė- 
dyčią ir maišelį akmenėlių.

stojame nugalėti priešus, 
kurie giriasi savo skaičiu
mi ir pasitiki savo jėgo
mis. Tačiau mes nebijoki
me jų, kaip senovėje Ra
šančius buvo galingas |- 
rankis nugalėti Bažnyčios 
priešus, taip jis yra šian
dieną. -

Jokis kareivis eidamas į 
kovą negali tikėtis laimė- 

. _ _ ,jimo, jei jis žino, kad jo
netikslu. ^Verčiau reikėtų plėtėsi Albingensų klaida- ’ ginklai menki, jo vadas 
taisyti gyvenimą iš pašak- tikystė. Daugelis katalikų (bailus, tikslas neaiškus ir 
nų: raut šalin įsibrovusias 
ydas ir tobulinti žmogaus 
prigimtį krikščioniškosios 
dorovės dėsniais.

Bet Katali- 
su 

Klaidatikiai' pasauliu, turėdamas ran- 
smarkiai puolė katalikus, < koje ; Marijos Rąžančių, 
tiems truko jėgų. Tada šv. Į nieko neprivalo bijoti. Ra- 
Dominikas nutarė kreip- žančius priduos drąsos,

priduos jėgų, atneš laimė
jimą.

Argi dažnas kartojimas 
“Tėve Mūsų” nestato 
mums prieš akis Jėzaus 
Kristaus, kuris kovojo su 
pragaro galybėmis, ir gar
bingai pergalėjo tuo metu, 
kada Jo priešai manė juk 
Jį nugalėjo? Argi daugy
bė “Sveika Marija” nepri
mena tos tvirtos Evange
lijos Moteriškės, kuri su- 
trinė žalčio galvą? Argi 
tos maldos neduotos žmo
nėms, kad jos sukeltų juo
se drąsą ir pasiryžimą ko
voti už tai kas šventa ir 
brangu? Ir kaip kareivis 
eidamas į mūšį dainuoja 
linksmą dainą ir ją nenuo
bodžiai atkartoja, taip Ka
talikas, stodamas prieš Ti
kėjimo priešus gauna drą
sos ir stiprybės kalbėda
mas Marijos Rąžančių.

Kiekviena Ražančiaus 
paslaptis, rodydama Kris
taus gyvenimą, sukelia 
žmogaus širdyje drąsą ir 
pasiryžimą katalikiškai 
gyventi. Džiaugsmingosios 
dalies paslaptys rodo drą
są Betliejaus Kūdikėlio, 
kuris nesibijojo imti ne
turtą už gyvenimo drau
gą. Sopulingosios dalies 
paslaptys rodo Dievą-Žmo- 
gų kenčiantį priešų neapy
kantą, kuomet Jo priete- 
liai išbėgiojo, pasislėpė iš 
baimės, ir net Jo užsigynė. 
Garbingosios dalies pas
laptys apreiškia mums 
Nugalėtoją, kuris prisikė
lęs didžioje garbėje nebu
vo aštrus bailiams Apaš
talams. Jėzus buvo mažas 
ir silpnas Džiaugsmingoje 
dalyje, kantrus ir, nuolan
kus Sopulingoje; gailes
tingas ir malonus Garbin
goje-

Savo jaunystę Kristus 
turėjo drąsos praleisti už
slėptame gyvenime, kurį 
tada žmonės kaip ir dabar 
laikė neišmintingu ir ne
praktišku. Mokydamas Jis 
turėjo drąsos pasakyti 
žydams skaudžius Tiesos 
žodžius. Prisikėlęs Išgany
tojas drąsiai stato ant Pe
tro Bažnyčią, kurios ne 
pragaro vartai nepergalės, 
nes Jis pažadėjo būti joje 
iki pasaulio pabaigai. Ka
dangi Jis buvo Dievas, Jis 
mylėjo mažus dalykus, gė
les, paukščius, vaikelius. 
Jis pasakė, kad į Dangų 
tik dvasiški vaikai teįeis, 
kad gyvenimo žmonės ne
pasitikėtų savo pajėgomis 
ir neprisiskaitytų sau gar
bės, bet kreiptųsi prie Jo, 
ir už laimėjimus Jam gar
bę atiduotų.

Kalbėdamas Rąžančių 
žmogus mąsto apie Kris
taus gyvenimą. Rąžančius 
jį supažindina su Kristu
mi. Iš to pilno Kristaus 
pažinimo kila ištikimybės 
noras. Jis nori būti ištiki
mas Kristaus kareivis. Rą
žančius jam primena Kris
taus neturtą ir išniekini
mą, mirtį ir pergalę. Jis 
supranta Kristaus meilę ir 
gerumą ir Jam nori būti 
ištikimas.

Kalbėdamas Džiaugs
mingąją Dalį Ražančiaus 
žmogus apmąsto, kaip Jė
zus išsirinko sau už Moti
ną prakilniausią, nekal
čiausią Mariją; kaip Bet
liejaus neturtas išaukštin
tas, kaip Nazaretas palai
mintas. Tos mintys ir mal-

Visa Lietuvą Smerkia
Karžygių Kapų 

Išniekintojus
Klaipėdos krašto naciški (hard, abu iš Klaipėdos 

priešvalstybiniai gaivalai miesto, 
liedami savo pagiežą, pri
ėjo net prie tokių biaurių 
darbų, didžiai smerktinų, 
reikalaujančių didelių bau
smių. Tokiais jų smerkti
nais darbais yra ir žuvu
sių dėl Klaipėdos atvada
vimo kapo ir paminklo iš
niekinimas. Šiandien jau 
tų biaurių darbų dalyviai 
yra* surasti. Jie yra prieš
valstybinės uždą rytos 
Klaipėdos krašto vokieti
ninkų partijos nariai. Tai 
Stalius Finkbeiner Ed- 
mund ir Mikoleit Bein-

dos ragina būti ištikimu 
Kristaus sekėju.

Sopulingoje dalyje žmo
gaus širdis užsidega išti
kimybe Kristui, kuris 
prieš mirtį padarė didžiau- 
sį stebuklą, paliko Save 
Švenčiausiame Sakramen
te, žinodamas, kad atsiras 
žmonių, kurie Jį išniekins 
ir Jo užsigins, kaip ir Jo 
apaštalai. Kuomet šventas 
Petras pasisakė esąs pasi
rengęs eiti ir mirti su Kri
stumi, jo ištikimybė buvo 
girtina ir prakilni, bet jis 
pasitikėjo savo pajėgomis. 
Kalbėdami Rąžančių, mes 
irgi kaip Petras paskelbia 
me pasauliui, juk esame 
pasirengę mirti su Kristu
mi, bet mes pasitikime 
maldos galybe, nes kitaip 
mūsų žodžiai būtų bereikš
miai.

Garbingoje dalyje žmo
gaus širdis kupina ištiki
mybės Vadui, kurio kapas 
neišlaikė prieš Jo norą ir 
prižadą; Vadui, kuris pri
žadėjo nepalikti savųjų 
našlaičiais, kad jie neiš
kriktų iš baimės; Vadui, 
kuris prižadėjo atsiųsti 
Šventąją Dvasią su septy
niomis dovanomis. Ištiki
mybė Kristui, priduoda 
žmogui drąsos veikti dėl 
Kristaus. Tai darė apašta
lai. Mes privalome juos 
sekti. “Ateik Karalyste 
Tavo”. Darbo daug. Atėjo 
metas, kada kiekvienas 
turi stoti į darbą po Kris
taus vėliava ir atlikti savo 
pareigą žodžiu, malda ir 
darbu. Rąžančius priduos 
mums drąsos stoti už Kri
stų ir plėsti Jo karalystę.

Šventasis Tėvas Pijus 
XI šaukia mus visus į Ka
talikiškąją Akciją. Katali
kiškoji Akcija yra ne kas 
kitas kaip katalikiškas 
gyvenimas dvidešimts ke
turias valandas į dieną. Ji 
primena Katalikui, kad 
Kristaus dvasią jis privalo 
visuomet turėti su savimi. 
Katalikas turi eiti į viso
kį veikimą su Kristumi. 
Sunki tai užduotis. Tačiau 
pasitikėkime Marija ateis 
mums į pagalbą. Kalbėki
me Rąžančių ir neškime 
Kristų į žmonių gyvenimą, 
kuriems Jis reikalingas, 
kurie Jo laukia nepažinda
mi Jo grožės ir galybės. 

Į Gyvenkime, kad būtume 
pavadinti ne bailiais, bet 
drąsiais ir širdingais Kris
taus darbininkais.

Prieš juos ir jų darbus 
griežčiausiai protestuoja 
visa Lietuva. Ne vienoje 
vietoje įvyko gausūs vi- 
suomenės susirinkim a i, 
kurie jų niekšingus darbus 
kuo griežčiausiai pasmer
kė ir reikalavo aštrių bau
smių. Didžiausias protes
to susirinkimas buvo pa
čioje Klaipėdoje. Ten su
sirinko milžiniška žmonių 
minia ir išklausė objektin- 
go pranešimo apie karžy
gių kapų išniekinimą, pri
ėmė plačią rezoliuciją. Jo
je sakoma, kad Klaipėdos 
krašto lietuvių visuomenė 
griežčiausiai protestuoja 
prieš mūsų karžygių, žu
vusių dėl Klaipėdos kraš
to laisvės, kapų išniekini
mą. Tiktai niekšai galėjo 
sudrumsti žuvusiųjų ra
mybę. Tik šventvagiškas 
darbas pirštu prikišamai 
parodo, kad ta tėvynės iš
davimo ir žmogžudyščių 
dvasia, kurią skatino da
bar jau uždarytos prieš
valstybinės pratijos, dar 
nėra iš šaknų išrauta, 
mūsų lietuviškojo Klaipė
dos krašto. Akivaizdoje to,, 
Klaipėdos krašto lietuvių 
visuomenė kuo griežčiau
siai smerkia niekšišką dar 
bą, nukreiptą prieš žuvu
sius mūsų karžygius ir 
reikalauja piktadariams 
aukščiausios bausmės. Pa
skutinį kartą įspėja niek
šus liautis su savo pragai
štingais darbais. Lietuvių 
visuomenės kantrybė aki
vaizdoje vis pasikartojan
čių šlykščių provakacijų 
išsemta. Ji nebepakęs toli
mesnių provakacijų. To 
įsidėmi tai rimtai nakties 
piktadariai ir jų tiesiogi
niai ar netiesioginiai kursi 
tytojai. Lietuvių visuome
nė iškilmingai prisiekė iš
niekintų žuvusiųjų karžy
gių vardu vykdyti iki ga
lutinio laimėjimo jų pra
dėtą kilnų darbą. Jokios 
provakacijos jos neatbai
dys, o tik dar labiau už
grūdins jos pasiryžimą ir. 
valią. <

Šią rezoliuciją Klaipėdos 
krašto lietuvių visuomene 
įteikė gubernatoriui dr. 
Navakui, krašto direktori
jos pirmininkui M. Reiz- 
giui ir Klaipėdos miesto 
vyriausiajam burmistrui 
Simonaičiui, prašydama, 
kad šie vyrai su šaknimis 
išrautų iš Lietuvos pajū
rio tą niekšybių dvasią, 
kuri iš svetur nešama | 

’ mūsų ramų kraštą.
i LENINGRADE NU

GRIAUTA LIETUVOS 
PILIS

“Več. Krasn. Gazeta” 
pranešė, kad baigta griau
ti vadinamos “Lietuvos 
pilies” trobesį Leningrade. 
Pasidariusioje laisvoje ai
kštėje imtasi statyti gy
venamuosius namus So- 
juzverf darbininkams.

Ar. Vitk.

Independen.ee
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Į FRONTĄ

Maloni, brangi Lietuvių 
Katalikų Visuomenė!

Lenkdami galvas ir reik
šdami gilaus, nuoširdaus 
dėkingumo nuolatiniam sa 
vo Vadui Eucharistijoje 
už praeitų metų malonių 
gausumą ir pasisekimus 
darbe, rįžkimės šiais me
tais savo susiklausimu, 
vieningumu, drausme, au
toriteto gerbimu būti dar 
uolesniais pasiaukojime 
savo Vado Tėvui, Vadui ir 
per Jį — mylimai savo 
Tautai.

Kiekvieno kataliko pa
reiga yra būti juomi. Ly
giai — kiekvieno lietuvio 
pareiga — būti lietuviu. 
Lietuvių Katalikų Vyriau
sias Centras — Federaci
ja yra atžymėta šiomis 
brangiomis lietuvybės ir 
katalikybės ypatybėmis. 
Tai įrodyta daugelio metų 
nuveiktais nepapras tos 
reikšmės visuomeniniais 
darbais, nešančiais garbę 
Dievui ir Jo Sūnui ir aukš
tinančiais Lietuvių Tautos 
akyse tikslingai veikian
čią Jos labui organizuotą 
lietuvių katalikų visuome
nę. Šio darbo nuopelnas y- 
ra mūsų religiniai tautinės 
gyvybės garantija, šiais 
metais mes ir vėl privalo
me atsiminti pareigas bū
ti lietuviais katalikais tik 
ne iš pasivadinimo, bet iš 
darbų ir gyvenimo pavyz
džio.

Ant vietos stovėti nėra 
įmanoma. Žmogus turi ar
ba tobulėti arba daryti 
šiuo žvilgsniu regresą. Pa
starasis kelias nereikalau
ja iš žmogaus kaipo tokio 
jokių dieviškųjų ypatybių. 
Pasiaukojimas nei trump- 
menų formoj čion nėra pa
stebimas.' Prigimtis tai 
mėgsta ir linksta juomi 
eiti. Silpnos valios žmonių 
yra daug. Juos, paprastai, 
prigimtis už nosies vedžio
ja. Žmonės su šiomis ypa
tybėmis yra žalingi tau
tai. Tobulybės kelias pir
moj vietoj reikalauja pa
siaukojimo bei savęs išsi
žadėjimo. Šiuo keliu einą 
yra tvirtos valios, karak- 
teringi žmonės. Pasiauko
jimas duoda progos pasi
reikšti juose meilės ypaty
bėms. Meilės pasireiškimą 
geriausia, aiškiausia mes 
galime įžiūrėti ir suprasti 
Dievo Sūnaus pasiaukoji
me už mus ant kryžiaus ir 
Eucharistijoj, šis kelias y- 
ra mūsų kelias. Einant 
juomi tobulybės link neuž
tenka vien maldos kalbėti. 
Kad širdį pakelti aukš
čiau, reikia giesmės. O ji 
turi būt sutartinė; tai yra.

visuomenė įimant visus 
luomus ir sluoksnius gie
dotų ją gimtoje- kalboje 
ne vien lūpomis bet ir sa
vo širdžių gelmėse. Neuž
tenka vien suvažiuoti kon- 
gresan ir ten užgirti gra
žiai skambančias, tikslias, 
mūsų visuomeniniam gy
venimui naudingas, svei
kas rezoliucijas. Reikia 
savo mintis ir širdis pakel
ti prie aktyvaus darbo. Ši 
giesmė reikalauja pasiau
kojimo. Mes pasisemkime 
jo iš savo nuolatinio Vado 
ir darbe pasekime Jo pa
vyzdį — ištverkime iki ga
lo.

Malonūs Amerikos Lie
tuviai Katalikai — organi
zuoti ir pavieniai vadai—

dvaaininkai ir pasaulio- 
nys, profesijonalai, redak
toriai, veikėjai, vertelgos 
bei biznieriai, amatininkai 
ir įvairaus darbo žmonės, 
sudarę mūsų visuomenę, 
meldžiu Jus visus atsimin
ti, kad A. L. R. K. Federa
cijos 24 kongreso rezoliu
cijose tūpusiose dienraš
čio “Draugo” rugpiūčio 28, 
29 ir 30 dd. laidose, o taip 
gi “Garse”, “Darbininke”, 
“Amerikoje” slepiasi sy
kiu mūsų kaipo lietuvių ir 
kaipo katalikų pareigos 
šiems metams. Šia proga 
nuoširdžiai kviečiu Jus vi
sus organizuotai ir atski
rai imtis uolaus, sutartino 
darbo — šių pareigų išpil
dymo.

Taigi, į frontą* /
Dr. A. Rakauskas,

Federacijos pirminin.

Mes ir Vilnius

Iš šalies retkarčiais pa
sigirsta pasikartojanti nu
siminimo balsai — “Lietu
va nebeatgaus Vilniaus, 
Lenkija vis daugiau išsi- 
tvirtina savo pozicijoje, 
kaimynai — vokiečiai, lat
viai ir kiti apleido Lietuvą 
Vilniaus-kovoje, keturioli- 
ką metų — o Vilnius dar 
tebevargsta, Vilnius žūva 
Lietuvai!”

Pradžioje tikėtasi atgau
ti pagrobtą sostinę, Lenki
jos vidujinės suirutės pro
ga. Tačiau tas nepavyko. 
Bet tas neturi silpninti 
mūsų pasiryžimą. Užtvenk 
bėgančią upė ir pastebėsi, 
kad juo ilgiau laikysi ją 
užtvenkęs, juo daugiau su
sirinks vandens, ir paga
lbaus su didele jėga iš
griaus tvenkinį. Tas pats 
yra ir su mūsų kova dėl 
Vilniaus. Juo ilgiau Vil
nius yra priešų rankose, 
juo labiau auga mumyse 
pasiryžimas, stiprėja mū
sų jėgos, ir pagaliau, va
landai išmušus, visi mūsų 
darbai, pasiryžimai ir jė
gos susirinks, pakils kaip 
sulaikytas upės vanduo ir 
nugriaus visas mums da
romas kliūtis.

Teisybė, mes negalime 
lygintis su lenkais mate
rialine jėga, bet nereikia 
pamiršti, kad ne vien ma
terialinės jėgos sprendžia 
tautų likimą, bet ir mora
linės jėgos. Nors materia
linė jėga ir daug reiškia, 
bet vis dėlto stovi aukščiu 
moralinė jėga. Paimkime 
pavyzdžiui Pasaulinį karą 
arba net ir Lietuvos Ne
priklausomybės kovas, pa
matysime, kad ar tai 
Prancūzijos ar tai Lietu
vos priešai, buvo gausin- 
gesni ir turtingesni mate-

kad visa lietuvių katalikų rialine jėga. Jie turėjo ge-

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos
Nuo rugpiūčio 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

teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilge 
gyvenimo.

Tėvo J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

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

Spalių 8 iki 21, — 6X4 
W. Mahanoy Avė., Maha- 
noy City, Pa.
Spalių 22 iki 28, Je-

Plausią kariuomenę, ge
riausius ginklus, ir vis dėl
to pralaimėjo, o moralinė 
jėga laimėjo. Vokiečiai ta
po sutriuškinti, o Lietuvos 
priešai irgi buvo sumušti 
trijuose frontuose.

Taigi, kaip matome iš į- 
vykusių faktų, tai mate
rialinių jėgų nelygybė mū
sų kovoje su lenkais dėl 
Vilniaus neturi mus gąs
dinti.

Daugiau kantrybės, lie
tuvi! Vilnių atvaduosime! 
Keturiolika, trisdešimtis 
metų, tautos istorijoje, 
tai yra trumpas laikas. Is
panai, airiai, Balkanų tau
tos ir Lietuva kovoje už 
laisvę šimtus metų ir išsi
laisvino iš po ’Svetimos le
tenos jungo; išauš laisvės 
rytas ir Vilniaus kraštui.

Visa Lietuva pakils ir 
kaip audra iššluos oku
pantus iš Vilniaus krašto. 
Šiandiena, mes negalime 
fizine jėga veržtis Į Vilnių 
— skelbti Lenkijai karą, 
bet mes be jokių išsikalbi- 
nėjimų galime kovoti į- 
vairiomis kitomis priemo
nėmis.

Mūsų priemonės gali kei
stis, sąjungininkai gali 
keistis, viskas gali keistis, 
tik negali keistis mūsų pa
siryžimas. Reikia darbų. 
Dirbama, bet dar per ma
žą. Reikia daugiau, dau
giau ir dar daugiau bei 
smarkiau dirbti. Reikia 
pasiaukoti ir išanksto pa
siruošti, kad vėliau, gele- 
žiniui vilkui Panery su
staugus, išmušus lemia- 
mąjai valandai, tinkamai 
paukoti savo kraują ir gy
vybę ant tėvynės aukuro.

Nelaukim, kad kitas kas 
mus užstotų, kad rusai ar 
latviai Vilnių mums atva
duotų. Vilnių mes

patys turime iškovoti! 
Šiandiena, jie draugai — 
meilinasi, daug žada, o ry
toj puls be pasigailėjimo.

Tadgi viso pasaulio lie
tuviai, seni ir jauni, vyrai 
ir moterys vienybėn!

Sudarykime vieną kovo
tojų “mirties armiją” ir 
tęskime savo darbą — ko
vą dėl Vilniaus su didžiau
siu pasiaukojimu bei pasi
ryžimu.

Lietuvi, pasirodyk esąs 
vertas senovės Lietuvos 
sūnumis vadintis. Nenusi-

spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiški} 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir j zuit Novitiate, Wernersvi- į gąsk gąsdinamas, nepasi-
spaudos apaštalas. Tesu- * lie, Pa. duok puolamas. Venk ne-

SveikataJJrangus Turtas
Šį Skyrių Veda, Amerikos Lietuvią Daktarą Draugija.

IŠTEKLIUS IR SVEIKA
TA

Rašo Dr. S. Biežis, gydy
tojas ir chirurgas, Chica

go, m.
Gyvenimas šiame moder

niame amžiuje yra pusėti
nai komplikuotas ir reika 
laująs nemažai išminties 
bei pastangų, kad viskas 
pusėtinai sklandžiai slink
tų. Užtat kiekvienas turi 
būti sargyboje, kad berei
kalingai nesuklupus svei
katos dėsniais. Juo dau
giau domės kreipiama į 
tai, tuo mažiau susirgimų 
galima tikėtis ir atbulai.

Dabartinėje mūsų civili
zacijoje, arba, geriau pa
sakius, dolerio gadynėje, 
yra vienas labai žalingas 
reiškinys, kad tas nelem
tas doleris darosi veik vi
sagaliu. Kas pastarųjų 
daug turi, tam, taip sa
kant, visos durys atdaros. 
Tačiau biedniokas privers
tas skursti visomis pusė
mis. Gi šiuo pasauliniu de
presijos metu didelė dau
guma žmonijos neturi ki
tokios išeities, kaip tik 
skurdžiausiai stumtis iš 
dienos į dieną. Tokios gy
venimo sąlygos negali ne
atsiliepti į jų bendrą svei
katos padėtį. Praktika tai 
patvirtina. Kaip žmogus 
gali tikėtis tinkamai pri
daboti savo sveikatą, kuo
met jo pilvas esti pustuš
tis ir gyvena nesanitarin- 
goje lūšnelėje? Tai neįma
nomas daiktas. Čia vyriau
siai ekonominė problema, 
o ne medicinos bejėgumas. 
Tokios dabartinės būklės, 
aiškus dalykas, medikais 
profesija neužgiria ir nie
kados negalės užgirti. Iš 
kitos pusės ji yra bejėgė 
patenkinančiai išrišti taip 
milžiniškas ir painias eko
nominės problemas, nors 
visados pasirįžusi prisidėti 
prie to visomis savo išga-* 
lėmis.

Turtingas turi pilnas ga
limybes naudotis visuomi 
kuomi, ką tik žmogaus 
protas pagamina. Taigi ir 
sveikatos žvilgsniu jam vi
skas prieinama- Iš to seka, 
kad jis gali sveikesniu gy
venti, ilgesnio amžiaus su
laukti, o pasitaikius susir
gti, tai pasikviečia visą 
medicinos mokslą į talką, 
jš ko gali tikėtis geriausių 
pasėkų. Gi su biednuoliu 
visai kitokis* dalykas. Kad 
ir jis žinotų ir mokėtų nau 
dotis ko jam reikia, bet 

garbingų darbų, kad kar
tais nepažemintum savo 
nuskriaustosios tautos ir 
jos žmonių, pagaliau ir 
pats savęs. Neužsitamauk 
pasauly sau grobiko ar 
bandito vardą, kaip, kad 
lenkas yra užsitarnavęs, 
bet reikalauk atiduoti kas 
yra mūsų. O tai pasiekus 
reikalinga nemaža vargo, 
darbo. Bet jei mūsų dar
bai su kiekvienais metais 
augs ir stiprės, beabejo, 

atvadavimo valanda a- 
teis greičiau, nekaip 

mes manome.
Šarūnas (L. K.)

daugumą tokių reikalingų 
dalykų visai jam nepriei
nama. Tik ši apystova, 
bendrai kalbant, jam jau 
nelemia daug sveikatos, 
neigi gali prailginti jo am
žių. Susirgus pats bando 
gydytis, nes taip pigiau 
pareina, kas niekados ne
gali duoti laukiamų pasė
kų. Atsikreipus pas gydy
toją, pastarasis, matyda
mas vargingą padėtį, ban
do taupyti ir šen ir ten, 
kas irgi dažnai neišeina į 
gerą. Tokiu būdu tas varg
šas pralaimi visur.

Tiesą pasakius, -mes tu
rime gerai suorganizuotus 
sveikatingumo depar t a- 
mentus, miestų, pavietų ii 
valstijų gerai įrengtas li
gonines, ir taipgi miesta- 
vus gydytojus, kurių visų 
pareiga rūpintis biednuo- 
lių sveikata ir susirgimų 
atsitikimais juos moder
niškiausiai gydyti. Tai to- 
kis jų tikslas ir net bando
ma jį tinkamoj aukštumoj 
išlaikyti. Kuomet reikia 
praktiškai susidurti, tik 
išimtinais atsitikimais ran 
dame tokį aukštą idealą 
vykinant. Priežasčių tam 
yra gana daugel, kurių ne
mažai mums žinomos, ir 
apie kurias čia nesigilinsiu 
dėl stokos vietos. Taigi ir 
čia tas vargšas biednuolis 
negauna to, kas jam kaipo 
piliečiui, kaipo žmogui tu

reikia pridurti, kad medi- 
kalė profesija daugiau au
kauja savo jėgų biednuo
menės gelbėjimui, negu bi
le koki kita profesija arba 
luomas.

Medicinos mokslas tik 
tuomet galės būti šimtą 
nuošimčių naudingas žmo
nijai, kuomet pastaroji

galės gyventi tinkamose! 
ekonominėse sąlygose, ku- ’ 
rias prie šių apystovų ne 
atskiras luomas nepajėgs • 
pakeisti. O tik visa žmoni
ja, ypač ta didžiulė daugu- 
ma biednuomenės, planin- ^3 
gai veikdama galės pasi- .... 
gaminti sau tokias gyveni
mo aplinkumas, kuriose 
medicinos mokslas bus jų 
artimiausias draugas be 
jokių išimčių ir be jokių 
paskirstymų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NEPAGYDOMĄ IŠGYDĖ 

ŠV. TERESĖLĖ
- -

Rugp. 5 d. 1934 m. Ško
tijoje, Carfin šventovėje, 
palaiminta šv. Teresės 
Vaikelio Jėzaus relikvijo
mis ir jomis paliesta stai
ga pagijo Marija Trayno- 
raitė. Daugiau septynių 
metų ji sirgo sunkia liga 
— rheumatoid arthritis.— 
Ji nebegalėjo vaikščioti. 
Prieš metus laiko susirietė 
ir susigniaužė jos kairioji 
ranka. Ilgai gydėsi Glas- 

: gove Karališkoje. Ligoni
nėje. Iš ten ją paleido su 
pažymėjimu, jog nepagy
doma.

Pirmąjį rugpiūčio sek
madienį, giminių pagelbs- 

j tomą, nuvyko ji į Carfino 
šv. Teresėlės šventovę. Po 
pamaldų kun. Taylor pa
laimino ligonius su šv. Te
resėlės relikvijomis. Su jo- 

: mis jis prisilietė Marijos 
Traynoraitės kairiąją ran
ką. Ligonis ranką ištiesė.

kojas. Ligonė pajuto nepa
prastą sąnariuos šiurpą, 
kojos ėmė drebėti. Norėjo 
atsistoti, bet giminės ne
leido. Paėmė ją į automo
bilį, parvežė namo. Čia li
gonė pati išlipo iš automo
bilio ir be pagalbos apėjo 
apie jį. Įyykio garsas žai
bu aplėkė visą miestą, nes 
ją daugybė pažįsta.

Galingas yra Dievas sa
vo šventuosiuos ir stebėti
ni Dievo Apveizdos keliai.

KAIP ATNAUJINAMI 
KARTAIS DIPLOMATI

NIAI SANTYKIAI
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rėtų priklausyti. Čia dar Palytėjo sėdinčios ligonėj

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

"MALDŲ RINKINĖLIS"

Kainos:
Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1J5)

Imant didesni skaičių, duodame gerų nuolaidą
Ruygutte labai tinkamos, dovanos ^vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus riekite sekančiu antražu:

“DARB ĮNINKĄS”
366 Broadvay, — -

Neseniai į Kiniją atvyko 
naujai paskirtas Persijos 
atstovas. Jo paskyrimo 
priežastim yra gana įdomi 
istorija, apie kurią rašot 
Figaro”:
Prieš kai kurį laiką vie

na žymi ir turtinga perse, 
norėdama nuvažiuoti su 
reikalais į Kiniją, kreipėsi 
į šachą prašydama duoti 
jai raštą persų atstovo; 
vardu Kinijoj.

Šachas įsakė užsienių , 
reikalų ministeriui para
šyti laišką, bet jis atsakė, 
kad tai negalima, nes Ki
nijoj persų atstovo visiš
kai nėra. I Z".

— Kodėl? į ' ;
— Todėl, kad tarp Per

sijos ir Kinijos yra nu
traukti diplomatiniai san- 
tykiai. j

Šachas nepaprastai nus
tebo: - ;

— Nuo kurio laiko?
— Daugiau, kaip 13(X1 

metų... J J
Pasirodė, kad šeštanl 

šimtmetyje tarp šių abie
jų valstybių iš tikrųjų įvy- 
Jco koks tai konfliktas, —* 
koks, būtent, išaiškinti ne
pavyko, nes archyvuose 
jokių konflikto • pėdsakų 
neužsiliko. Šiaip ar taip, 
tačiau daugiau, kaip tryli- ... 
ką šimtmečių tarp Kinijos . 
ir Persijos atstovų nebu
vo. 1 į

Šachas įsakė atitaisyti 
šį nesusipratimą ir, pal 
tam tikro pasikeitimo no- 
tomis, klausimas buvo lai- ..į 
mingai išspręstas.

* i »
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kad sugriovus vieną 
Kremliaus, Maskvoje, šie- 'r 
nų, buvo rasta svarbių į’ 
Napoleoną liečiančių do- 
kumentų ir caro Ivano; “*1 
Baisiojo knygyno likučių, j 
Napoleoną liečią dokumen
tai; buvo rasti geležinėje 
dėžėje. Tarp Ivano Baisio
jo knygyno likučių rastą .ji 
Livijaus, Cicerono ir Taci
to rankraščių. .

KREMLIUJE RASTA I
BRANGIŲ SENIENŲ 1 T
Užsienio spauda praneš 

ša, ]
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Klaipėdos Seimelio Vadovy 
bes Žygius Diriguoja “Pas

laptingoji Ranka”

KĄ KALBA IŠ LIETU
VOS IŠVYKSTANTIEJI 

RUSAI

Lietuvos Keleivis apie 
Seimelį—

Klaipėda Rūgs. 13 d., El
ta. Lietuvos Keleivis rug
sėjo 12 d. savo vedama ja-1 
me rašo: “Praėjusį ketvir
tadienį, rugsėjo 6 d., buvo 
šaukiamas Klaipėdos kra
što seimelio posėdis direk
torijos deklaracijai išklau
syti. Tą posėdį šaukiant, 
kaip žinoma, buvo sulau
žyti pagrindiniai parla
mentarinės praktikos rei
kalavimai.

Seimelio pirminin kas 
šaukė posėdį, kuriame pa
tį reikšmingiausį žodį tu
rėjo tarti direktorija, ne
pasitaręs su direktorija ir 
net nieko apie tai neprane
šęs.

Šitas visur kitur prakti
kuojamų parlamentarinės 
veiklos dėsnių laužymas 
buvo jau blogas ženklas. 
Jis rodė, kad seimelio va
dovybei šį kartą rūpėjo ne 
tas, kokius sumanymus 
turi direktorija ir kaip ji 
ketina krašto reikalus
tvarkyti, bet visai kas ki- santykių su nelemtuoju

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS 
MARIANAPOLYJE

Rytinių Valstybių Kolegijos Rėmėjų Seimas įvyks 
spalių mėnesyje 28 dieną — sekmadienyje, Kristaus 
Karaliaus šventėje, Kolegijos rūmuose Marianapolyje.

Kadangi šiais metais sukanka 25 metai nuo Tėvų 
Marijonų vienuolijos atgaivinimo, tai per šį seimą 
Marianapolyje bus ši garbingoji sidabrinė 25 metų su
kaktis tinkamai paminėta. Ryte 9 valandą bus atlai
kytos iškilmingos pamaldos.

Posėdžiai prasidės 2 valandą po pietų, kad visi ger
biamieji Rėmėjai ir Prieteliai galėtų suspėti. Seimui 
pasibaigus, bus suteiktas iškilmingas palaiminimas 
Švenčiausiu.

Visos Rėmėjų kuopos nuoširdžiai kviečiamos daly
vauti šiose iškilmėse kuo skaitlingiausiai. Visos kuo
pų valdybos yra kviečiamos paruošti savo darbuotės 
apyskaitas, kad seime būtų galima sužinoti kiek kuri 
kuopa pasidarbavo kolegijos gerovei ir kiek prisidėjo 
prie pereitų metų seimo nutarimo — sukelti tiek pini
gų, kad būtų galima sudaryti viena stipendija netur
tingam studentui. Toksai stipendijos įkūrimas kaip 
tik būtų gražus šių garbingų sukaktuvių paminėjimas. 

Kun. Vincas Puidokas,
R. V. Apskričio Pirmininkas

Lietuvoje gyvenantieji 
rusai dabar agituojami 
palikti čia gyvenamąsias 
vietas, savo uždarbius ir { 
važiuoti apsigyventi Pietų Į 
Amerikoje daugiausiai U- Į 
ragvajuje. Mat, ten jiems 
Uragvajaus vyriausybė y- 
ra paskyrusi didelius že
mės plotus ir žada juos 
ten įkurdinti.

Rusų Lietuvoj atsiradimo 
istorija yra tokia: Dėl re
liginių nesusipratimų ir 
persekiojimų dar Petro 
Didžiojo laikais daug ru
sų, ypatingai sentikių at
bėgo į Lietuvą. Tačiau 
daugiausiai visokių rusų 
į Lietuvą atkraustė garsu
sis korikas Muravjovas 
rusinimo tikslais. Tafbu- 
vo 1861 — 1863 metų lai
kotarpiu. Atvežtieji rusų 
kolonistai gaudavo už lie
tuvišką veikimą Sibiran 
ištremtųjų lietuvių žemes, 
įvairių privilegijų ir gy
vendavo dainuodami.

Išvykstantieji iš Lietu
vos rusai pasakoja, kad

lietu-
kad jie turi savoI

“Sovogu” ir kitoms nacio- 
nalsocialistiškomis organi
zacijomis. Toks nelauktų 
mašinų pasirodymas jų 
sodybose primena birželio 
30 d. įvykius gretimoje 
valstybėje ir ten atliktą 
kruviną veikėjų valymą.

Esą, prieš posėdžio su
šaukimą dabar einąs sei
melio pirmininko pareigas 
Vaškys garbės žodžiu įti- 

I kinėjo savo pažįstamus, 
kad atstovai į posėdį at-. 
vyksią. Tai nedviprasmiš
kai byloją, kad

“paslaptingoji ranka”, 
diriguojanti seimelio va
dovybės žygius, yra ne
juokais pasiryžusi var- 

• toti smurtą.
Suprantama todėl, kad 
daug atstovų, išvydusių 
besukantį į kiemą paslap
tingą automobilį, lindo į 
šiaudus ir slėpėsi, kaip į- 
manydami.

Toliau laikraštis, liesda
mas 15 atstovų pasirašy
tą “deklaraciją” (jų tarpe 
yra du parašai pašalinių 
asmenų, dalyvavusių sei
melio posėdyje), kuriame 
jie reiškią nepasitikėjimą 
Reizgio direktorijai, šį žy
gį laikraštis vadina farsu, 
neturinčiu jokios legalės 
reikšmės.

“Legali seimelio atstovų 
nuomonė, tęsia laikraštis, 
oficialiai tegali būti reiš
kiama tik iš seimelio tri
būnos bei dalyvaujant ofi
cialiuose balsavimuose.

“Meilės laiškų” pramo
ga ir tokių laiškų skel
bimas priklauso jau ne
legalios veiklos sričiai.

Dėl to Vaškio ir Riecher- 
į to išsišokimą su tais laiš
kais tegalima suprasti, 
kaip mėginimą įvelti kraš
to seimelį į nelegalius dar
bus ir tuo būdu suvesti į 
konfliktą su veikiančiais 
įstatymais”.

Toliau laikraštis šį Vaš
kio ir Ko žygį vadina pro
vokacija, siekiantį atgai- 
jvinti nelegalius veiksmus 
ir statantį ant kortos kra
što seimelį, ir 

kviečia sovogišk i e m s 
seimelio vadovybes klie
dėjimams užkirsti kelią. 
“Seimelis privalo, paga

liau, — baigia laikraštis 
savo straipsnį,—rasti ben- 

_ _ drą kalbą su krašto gy-
ir Oliui.Tūrių sprendimai ventojų dauguma ir iš tos 
turės būti komiteto patvir- i daugĮįt?°3 tal"9? fe1 
tinti.

Komitetas pareiškė pa
dėką konsului p. A. Kai-j 
Vaičiui, kuris nemaža pasi
darbavo paminklo komite
to ir fondo reikalams.

Taigi, dabar paminklo 
fondą globos L. šimutis, 
kun. H. Vaičiūnas, kun. I. 
Albavičius, adv. R. Vasi
liauskas (Vasalle) ir J. 
Krotkas. Malonūs mūsų 
didvyrių paminklo rėmėjai 
aukas paminklui prašomi 
siųsti kasininkui: Mr. J. 
Krotkas, Dariaus - Girėno 
Memorial Fund, 2201 W. 
Cermak Rd., Chicago, DI.

K-to sekr. P. Jurgėla

ta. Susidarė įspūdis, kad 
mūsų

seimelio pirmininkas, P. 
Vaškys, šį kartą bus pra 
dėjęs viešai demons
truoti savo simpatijas^ 
tokiems* parlamentari

nės veiklos pavyzdžiams, 
kokie praktikuojami ana
pus Nemuno ir kurie bai
giasi parlamento rūmų pa

degimu”.
Toliau laikraštis aiški

na, kodėl, jo manymu, į šį 
seimelio posėdį nesusirin
ko užtektinas kvorumui 
atstovų skaičius. Jo spėji
mu, neatvykusios į posė
dį atstovus, nugąsdinęs 
pasiųstas anksti, ketvirta
dienio rytą, juos atvežti 
automobilis.

“Nuo to laiko, kai pas
laptingas automobilis nu- 

I leido į upę mūsų krašto 
piliečio Jesučlo lavoną, 
klaipėdiškiai turi rimto 
pagrindo bijoti nekviestų 
šoferių ir jų mašinų. Ypa
tingai tokių svečių bijo tie 
mūsų krašto žmonės, ku
rie praeityje turėjo kokių
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Lietuvoje jiems buvo gera 
gyventi. Tai tiesiog antro
ji tėvynė. Bet jie į Pietų 
Ameriką ir Afriką važiuo
ja savo vaikų verčiami. 
Jie čia pardavė savo žemes 
ir kitokį turtą.

— Gerai dabar 
viams,
tėvynę, o rusams — ne
duok Dieve. Pusė tautos 
bastosi po visą pasaulį, 
vieni juos žmoniškai pei- 
ima, kiti niekina už jų pro
tėvių klaidas, kalbą išvyk
stantieji rusai. Vyksime į 
Afriką, Pietų Ameriką, 
susiorganizuosim ir gal 
būt dabartinė jaunoji kar
ta atkovos mūsų senąją 
tėvynę. Ar šiaip ar taip, 
bet senesniųjų rusų akyse 

! matyti susirūpinimas ir 
baimė prieš nežinomą ry
tojų. Tik jaunimas pilnas 
entuziazmo ir laukia, kad 
tik greičiau galėtų tas pa
sakiškas šalis pamatyti.

—Et, vyksim ir gana. 
Bene žmogus žinai, kur 
laimę surasi — kalba jie.

—Bet taip gerai, kaip 
buvo Lietuvoje vargu ra
sime — kalba senesnieji. 
Lietuva tai mums buvo 
laimės šalis. Tsb.

!
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Impilties Piliakalnio 
Paslaptis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
RUGSĖJO MENUO TAM-: Keletas bažnyčių stato- 

SIAUSIAS ISTORIJOJ ma priemiesčiuose. Tačiau 
----------- dar permaža. Daug žmo- 

Pereitas mėnuo buvo re- nių turi eiti gana toli baž- 
kordinis. Lokalis oro biu- nyčion.
ras praneša, kad rugsėjo Bendrai, Berlyne katali- 
mėnesy saulė pasirodė tik kų skaičius didėja ir jų re- 
per 118 valandų iš 350 va-Ilginis gyvenimas daro di- 
landų. Taipgi rugsėjo mė- dėlę pažangą.
nuo buvo ir lietingas.
30 dienų lyjo 15.

Iš

*

Laukiamo Paminklo Reikalai
Rūgs. 21 d. Dariaus- Gi- rezignavus buvo reikalas 

rėno paminklo statymo ko pertvarkyti fondą, sudary- 
miteto susirinkime buvo ti visą fondo apyskaitą ir 
svarstomi svarbūs pamin- persiorganizuoti paskel- 
klo ir fondo reikalai. Daly-; biant fondo globėjų dekla- 
vavo fondo globėjai ir raciją,
daugumas k-to narių, nes atsakomybę ir nustato glo 
buvo patiekta paminklo 
fondo metinė apyskaita. 
Fondo pirmininkas A. Ka
lvaitis patiekė visą fondo 
apyskaitą ir pranešė, kad 
jis rezignavo iš fondo glo- tino 

ir* lrod fnnrln crlnhpnai

kuri skiria jiems

bėjų ir kad fondo globėjai 
rūgs. 21 d. ta proga reko- 
mendavo į fondo globėjus 
paminklo pirm. adv. R. 
Vasiliauską ir k-to narį 
kun. I. Albavičių; visi fon
do globėjai pasirašė de
klaraciją apie paminklo 
fondo globojimo, sunaudo
jimo tvarką ir fondo glo
bėjų atsakomybę. Be to, n. 
Kalvaitis paaiškino, kad 
pinigai tebelaikomi dvie
juose bankuose (lietuviu 
Metropolitan Statė Bank 
ir City tfational Bank and i 
Trust Co. of Chicaeo). 
pirmame vra $4902.58. 
antrame $1742.45, rankose 
$7.60. iš viso fonde yra 
$6652.63. Fondo globėju ži
nioje vra dar premijai už. 
paminklo nroiekta skirti 
pinigai: adv. Ch. Kai. (Ka
zlausko) Waranty Tax 
certificate $100 ir adv. A. 
Olio $25 pinigais. Fondo 
globėjai savo pirmininku 
išsirinko L. Šimuti, kasi
ninku J. Krotką. sekreto
rium kun. I. Albavičių. o 
kun. H. Vaičiūnas ir adv.
R. Vasiliauskas yra kont
rolieriai. Iš bankų pinigai 
gali būti išimti tik komite
to ir fondo globėjų nutari
mu ir su fondo p-ko šimu
čio ir kasin. Krotko para
šais. Paminklo projektą ir 
vietą parinks komitetas ir 
fondo globėjai, šimutis 
nurodė, kad p. Kalvaičiui

bojimo tvarką.
. Paminklo komitetas pa
tvirtino p. Kalvaičio pa
tiektą apyskaitą, priėmė 
jo rezignavimą ir patvir-

• rekomenduotus du 
naujus fondo globėjus ir 
visų fondo globėjų pasira
šytą deklaraciją. Čia pat 
Šimutis priėmė banko 
knygutes, apyskaitą ir vi
sus fondo dokumentus.

Susirinkimas kooptavo 
komitetan adv. A. Olį, ku
ris yra daug gelbėjęs Da
riaus - Girėno skridimo ir 
dabar paminklo teisiniuo
se reikaluose.

Apsvarsčius įvairius rei
kalus, nutarta pirmiausiai 
galutinai išrinkti pamink
lo projektą , kurį miesto 
valdžia patvirtins ir tada 
jau leis pačiam paminklui 
atitinkamą vietą parinkti. 
Su arkitektais tartis pave
sta šimučiui, Vasiliauskui

; pasitikėjimą turinčią au- 
Itonomine valdžia.”

SUĖMĖ DU LENKŲ 
ŠNIPUS

Marijampolėje policija 
suėmė lenkų šnipą Artūrą 
Jaziorskį. Jis jau kelintą 
kartą buvo pasiųstas į 
Lietuvą atlikti tam tikrų 
uždavinių.

Kiek vėliau Kaune buvo 
suimtas ir jo agentas, A. 
Skabickas. Padarius kra
tą, pas juos abu rasta kal
tinančios medžiagos. Ja- 
ziorskis yra kilęs nuO Ky
bartų. \ i

Rio De Janeiro, Brazili
ja 
jo į streiką apie 2000 elek
tros ir gatvekarių darbi
ninkai, kada kompanija 
atsisakė pripažinti uniją.

Šiomis dienomis išė-
ti tų tvorų ar sienų išvaiz
dą, bei sudėtį. Vietomis 
kur spėjama buvus tvora, 
užtikta virbų ir šakų taip 
supintų, kai tai daroma ir 
šiandien.

Pietų vakarinėje pilies 
dalyje, kuri jungiasi su 
aukštesniąja ir žemesnią
ja pylimo dalimis ir kur 
šiandien dar netik mato
mas, bet ir naudojamas 
kelias į vidaus pilies plotą, 
taip buvo atkastos ir ištir
tos 4 vartovietės.

Beabėjo, įdomiausia iš jų 
yra pati seniausioji. Kelias 
iš pilies ėjo per pylimą tu
nelio pavidalo. Tunelis bu
vo 3 metrų aukštumo, tiek 
pat platumo ir 8 metrų il
gumo. Jo šonai buvo pa
daryti iš 2 ąžuolinių stulpų 
eilių, glaudžiai vienas prie 
kito sustatytų ir į žemę į- 
kastų. Abiejų eilių poliai 
iš viršaus tarp savęs buvo 
sujungti. Išilgai perdėtais 
ant jų ąžuoliniais rąstais. 
Tunelio lubas sudarė sker
sai ant jo išilginių rąstų 
greta vienas kito padėti 
taų> pat ąžuoliniai rąstai. 
Tuneliui sustiprinti buvo 
suvartota daug stambių 
akmenų, sukrautų atra
mos pavidalo iš abiejų išo
rinių tunelio šonų, tiąs 
vertikaliai įkaltais poliais 
plotą jungė su pylimu ir 
tuo keliu, kuris toliau ėjo 
pilies šlaitu. Pernai ir šie
met Impilties piliakalnyje 
buvo .rasta įdomių įvairių 
laikotarpių vilyčių, ieties 
galų, žalvarinių daiktų ir 
šiek tiek keramikos.

Kaip matome, Impilties 
piliakalnis ir jo tvirtovė 
buvo pastatyta antrame 
šimtmetyje po Kristaus 
gimimo. Impilties apylin
kių gyventojai, kaip irgi 
matyti iš kasinėjimo dar
bų, dalyvavo sukilime 

į prieš kryžiuočius.
Visiems Impilties pilia- 

į kalnio kasinėjimo dar- 
likučiai tiek suirę, kad pa-, bams vadovavo žymus Lie 
gal jų išvaizdą sunku įspė- tuvos archeologas ir karo

Lietuvos archeologai dar 
pernai metais pradėjo ka
sinėti Kretingos apskrity
je esantį Impilties pilia
kalnį. Jame tiek pernai, 
tiek šiemet buvo rasta la
bai įdomių ir mokslui nau
dingų dalykų. Du skersi
niai piūviaų padaryti dar 
šiais metais per supantį 
vidaus pilies plotą pylimą 
toje vietoje, kuris yra že
mesnis, Piliakalnis tyrimo 
atžvilgiu buvo suskirsty
tas į 4 perijodus.

Pirmąjį arba seniausiąjį 
pylimą tenka skirti II — 
TV amžiui po Kristaus. Iš
ilgai šio pylimo lig pama
tas paklotas kelių eilių rą
stų grindinys. Greta su 
medžių, grindiniu sudėtas 
4 metru platumo ir 2 met
rų aukštumo stambių ak
menų krovinys, šitas me
džio grindinys ir akmenų 
krovinys sudaro pirmojo 
pylimo pamatą ir griau
čius; to pylimo šlaitas iš 
priešo pusės buvo išgrįs
tas taip pat stambiais ak
menimis, kurie lyg šarvai 
saugoja pylimą, neleisda
mi priešui po juo pasikas
ti ir jį nuversti.

Tautų kraustymosi lai
kais pirmasis pylimas bu
vo paaukštintas ir taip pat 
rūpestingai sustiprintas 
akmeniniu grindiniu. įdo
mu, kad ir kituose dvie
juose laikotarpiuose ak
muo buvo gausiai naudo
jamas pylimui sustiprinti, 
o prieš kryžiuočių ordino 
laikus, akmenimis buvo 
stiprinami ir vidiniai pyli
mu šlaitai.

Ant visu laikotarpių py
limu viršūnių užtikta me
diniu pastatu, tur būt tvo
rų, liekanų ir daug įkaltų 

; ar įkastų stulpų, kurie tas 
tvoras turėjo atlaikyti Tų 
pastatų daugumas jau yra 
sudegę ir pasiliko tik de
gėsių griuvėsiai, bei sluok
sniai. Deja, sudegę medžio

• v

KATALIKŲ SKAIČIUS 
BERLYNE

Berlynas
sostinėje yra 475,092 kata
likai; 65 katalikų bažny
čios, 89 koplyčios ir septy
nios svetainės susirinki
mams. į

muziejaus viršininkas gen.' 
Vladas Nagevičius. Tyri
mo darbus aplankė Lietu
vos Prezidentas Smetona, i 
daug žymių mokslininkų 
ir didelės ekskursijos. Ty-1 
rimo darbuose dalyvavo ir, __
žymiausias Latvių archeo- SR. Iš kalėjimų būsią pa- 
logas prof. Balodis. Atei-, leisti komunistai, nuteisti 
nančiais metais manoma už įvairius nusikaltimus, 
suorganizuoti platesnius Socialistai revoliucijonie- 
Lietuvos piliakalnių tyri- riai nebūsią amnestuoti, 
nėjimus. Tai ruošiasi Lie
tuvos universitetas.

Vokietijos
AMNESTIJA SSSR.

v • Prancūzų spaudos žinio
mis, per spalių revoliuci
jos sukaktuves Stalinas 
paskelbsiąs amnestiją. Bū
sią amnestuojami social
demokratai pasisakę už 
vieningą frontą su komu
nistais. Jie bus išleisti iš 
Sovietų kalėjimų ir social
demokratams e m i gran- 
tams bus leista grįžti į SS-

nes jie esą atkakliausi So
vietų valdžios priešai.

Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO
ŠYPSENOS

Sekmadieninės mokyklos mo- kai nusijuokia, aš žinau, kad juo- 
kytojas: “Džoni, ką tu gali pa- j kas geras”. (“Northern Daily 
sakyti man apie Aroną?” Telegraph”).

Džoni: “Jo pavardė buvo pir
moje telefonu knygoje”. (“Bos
ton Transcript”)

verki,

naują

Mokytojas: “Ko tu
HansF'

Hans: “Tėvas išrado
... muilą ir kiekvieną kartą kai pir-

Pirmas jumoristas: Ar tams-' .. x . . . . ,, .x . . , „ .... kejas ateina i krautuvę aš esuta skaitai savo juokus žmonai?” ’ . ,, ... .* prausiamas reklamos tikslams .
Antras jumoristas; “Taip, ir (“Ulk”, Berlin).

NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA f LIETUVĄ

Anglų Kalboje

“AN EXCURSION TO LITHUANIA”
Labai įdomius aprašymus, apie savo kelionę į LIETUVĄ pa
rašė A. A. Sacks. Šioje knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnią, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gera 
proga, ypač čia augusiam jaunimui susipažint su ją tėvelių 

gimtine — tėvyne.
ii 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. Broadvvay So. Boston, Mass.



Antradienis, Spaliu 2 d., 1934

f —-Žinios Iš Lietuvei
KAS YRA LIETUVOS 

LENKAI

— Lietuvos užsienių rei- 
kalų ministeris Lozoraitis 
netrūkus mano aplankyti 
vakarų Europos valstybių 
sostines ir ten su jų atsa
kingais politikos vyrais 
aptarti dabar paaktulėju- 
sio Rytų Europos Lokar- 
no klausimą.

Lietuvoje. Tačiau didžiau
sia jų dalis yra nelenkai, 
bet sulenkėjusieji lietu
viai, daugiausiai bajorai, 
kurie pamynė savo tėvų 
kalbą, papročius ir nuėjo

procentas yra1 svetimų jų dievams tar
nauti. Juk iš istorijos mes 
žinome, kad kai Lietuva ir 
Lenkija padarė personali
nė uniją, tai ir Lietuvos 
didikai nukrypo Varšuvos 
pusėn. Jie Lietuvos reika
lų beveik nežiūrėjo ir pa
tys visiškai sulenkėjo. 
Prisigėrę svetimo raugo, 
lenkiškos kultūros, jie tą 
kultūrą stengėsi skiepyti 
ir Lietuvos sodžiaus žmo- 

Tačiau lietuviškas

Dažnai mums tenka iš
girsti kalbant, ir spaudo
je skaitant, kad Lietuvoje 
nemažas 
lenkų, kad jie vienais ar
kitais būdais stengiasi sa
vo lenkiškumą demons
truoti. Taip pat ir lenkų 
spauda nuolatos skleidžia 
tuščius burbulus, kad Lie
tuvos lenkai yra persekio
jami ir kad trukdomas jų 
kultūrinis veikimas. Ta
čiau įsigilinę į šį klausimą 
ir jį panagrinėję iš esmės, 
tuojau matome, kad lenkų 
spaudos skleidžiamos pas- ■ nėms. 
kalos yra tuščios, kaip pe- kaimas per amžius būda- 
lų maišas. mas ištikimas savo tauti-

K kur gi atsirado Lietu- niams jausmams, ir lietu- 
vos lenkai? Vienas kitas ™koms tradicijoms, 
jų procentas dar senai
siais laikais atsikėlę iš 
Lenkijos ir apsigyveno

• v

D ĮDĖLIS 
NUPIGINIMAS

“MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)
KAINA BUVO 25 CENTAI 

Dabar 10 centu su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps).
“Darbininkas”

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams

N UGĄ-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus. Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą šyvą pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pasiliuosuoi?.. 
NUGA-TONE veikmė į širdį -iššaukia 
didesnę energiją jos įvairioms funk
cijoms. Sveikstant po sunkios ligos, 
tai yra stebėtinas tonikas. Imkit NU
GA-TONE šiandien. Persitikrinkite 
šio tontko Nauja galia. Mėnesio tryt- 
mentas tik už Vieną Dolerį. Pasėkos 
garantuotos arba pinigai grąžinama. 
Parduoda visi aptiekoriai.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
— idealą Liuosuotoją vidurių 25c. ir

M**
75 Statė Street 

BOSTON

*

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

nėmis.
Informaciją 

klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

, ne
pasidavė bajorų pagundai.

Ankščiau buvusieji dva
rai Lietuvoje buvo tas lie
tuviško kaimo lenkinimo 
lizdas, iš kurio į visas pu
ses sklydo piktžolės. Ilgus 
šimtmečius užsitęsusi bau
džiava Lietuvoje išaugino 
vieną kitą padlecą, kurio 
ainiai dar ir dabar mėgsta 
save vadintis lenkais.

Daug silpnabūdžių žmo
nių patraukė savo pusėn 
vadinamoji lenkiškoji “au
kšta kultūra”. Tačiau tos 

j kul t ū r o s “aukštybės” 
mums labai gerai atvaiz
duoja objektyvioji istori
ja.

Tai ir yra visos tos prie
žastys, arba teisingiau pa
sakius, visi tie diegai, iš 
kurių yra išaugę šiandie
niniai Lietuvos lenkai. 
Kaip lenkai jie yra tik iš 
kailio. Tačiau jų kraujas 
yra grynai lietuviškas. 
Kai su vienu kitu tokiu 
lenku imi kalbėtis, ir jam 
priminti Lietuvos senovę, 
jo protėvių lietuviškumą 
ir jo dabar padarytą tau
tinę nuodėmę, tai toks 
“lenkas” ima gailėtis ir ne 
vienas jų grįžta į tikras 
lietuviškumo vėžes.

Kauno ir Panevėžio aps
krityje yra tokių vietų, 
kurios išimtinai apgyven
tos tokių “lenkų”. Didelė 
dalis jų jau.yra lietuviš
kai susipratę ir dabar gai
lisi savo padarytos klai
dos. Jie nenori šiandien 
save vadintis lenkais, vai
kus leidžia į lietuviškas 
mokyklas, patys namuose 
stengiasi jau lietuviškai 
kalbėti ir net stengiasi sa
vo pasuose ištaisyti tau
tybę, perrašydami, kad jis 
yra lietuvis. Paskutinysis 
Lietuvos gyventojų sura
šinėjimas rado, kad Lietu
voje yra tik 2,8% lenkų.

Tsb.

NOVENA
Prie

Sv. Pranciškaus Asyžiečio
Su

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

Vertė K.
Šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visa laiką, o ypač 

tv. Pranciškaus Asyžiečio NOVENOS laike.

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(Siųskite paštas ženkleliais)

TABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios nuolaidos

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

Pandelio vale. Šilių km. 
gyv. Juknaitė einant per 
lanką, trenkė į ją žaibas ir 
vietoje užmušė.

PIRMASIS PIENININ
KYSTES KONGRESAS 

KLAIPĖDOJE

Rugsėjo 2 dieną suėjo 10 
metų, kai Lietuvoje buvo 
įsteigtos pirmosios kope- 
ratinės pieninės. Nuo to 
laiko buvo plačiau pradė
ta vystyti pieno ūkio šaka. 
Per visą dešimtmetį nu
veikti nemaži darbai ir 
daug padaryta pieno ūkio 
kėlimui. Sukaktuvių pro
ga, Lietuvos pieno ūkio 
centras “Pieno centras” 
Klaipėdoje sušaukė didžiu 
lį pirmąjį pienininkystės 
kongresą. Jame dalyvavo 
apie 5000 ūkininkų, kurie 
verčiasi pieno ūkiu. Kon
grese dalyvavo ir Lietuvos 
ministeris pirmini n k a s 
Tūbelis, žemės ūkio minis
teris Aleksa, Klaipėdos 
krašto gubernatorius Na
vakas ir eilė kitų Lietuvos 
ūkio ir politikos vadovų.

Ministeris pirmininkas 
Tūbelis savo ilgoje kalbo
je nurodė Lietuvoje gali
mus verslus. Svarbiausiai 
jis pažymėjo, kad žemės 
ūkio šaka yra ne tik pa
grindinis krašto, gyvento
jų, bet ir visos valstybės 
verslas. Tačiau Lietuvos 
žemės ūkis nėra vienaly
tis, bet skirstosi į visą ei
lę šakų. Prieš dešimtį me
tų pieno ūkio šaka Lietu
voje buvo visiškai nežino
ma. Tačiau po įtempto 
darbo šiandien šioje šako
je Lietuva beveik pasivyjo 
Latviją ir pralenkė Lenki
ją. Bet tai tik dalis tos di
džiulės kūrybos, kurią da
bar Lietuvos ūkininkai va
ro visose žemės ūkio ša
kose. Tos pastangos vi
siems yra suprantamos, 
nes jos eina iš bendrų vi
sų gyventojų reikalų. Kal
bėdamas apie dabartinę 
pasaulio ekonominę padė
tį, Lietuvos ministeris pir
mininkas nurodė, kad da
bar tarp visų valstybių ei
na didelės ekonominės ko
vos ir didelis susierzini
mas. Viena valstybė užsi
daro nuo kitos, užrakina 
vartus, bet tokia padėtis, 
kokia šiandiena yra nega
li ilgai užtrūkti. Tautų 
tarpe turės įsigyventi ki
ta dvasia, kartu baigsis ir 
visi sunkumai. Turėdami 
tai prieš akis, Lietuvos ū- 
kininkai privalo nusistaty
ti, kad nereikia stelbti tų 
gamybinių pastangų, ku
rios šiandien yra vystomo
mis. Jaš reikia tik stiprin
ti. Geriems Lietuvos ga
miniams rinkos niekados 
nestigs. Iš krizės gelbėtis 
lietuviams reikia priemo
nių ieškoti, ne svetur, bet 
savo krašte.

Žemės ūkio ministeris 
Aleksa pasakė , kad nors 
praėjo 10 metų, bet dar 
ne viską pieno ūkio srityje 
Lietuvos ūkininkai pada-

|rė, ką galėjo padaryti. 2š| 
pfadžių užsienis Lietuvos/ 
pieno ūkio gaminiais tik 
juokėsi, o dabar jais jau 
stebisi. Reikia tik pasiti
kėti lietuvišku darbu, lie
tuviška valia ir lietuvišku 
protu, o bus galima sukur
ti gražią, didelę ir garbių- ; 
gą Lietuvą. Po šių visų 
kalbų su'^ažiavusius ūki
ninkus sveikino daugybė 
Klaipėdos krašto organi
zacijų ir valdžios atstovai. 
Po posėdžių apsvarstę sa
vo reikalus, ūkininkai dar 
apžiūrėjo “Pieno centro” 
šaldytuvus, pasivažinėjo 
jūra ir išsiskirstė po visą 
šalį naujam darbo dešimt
mečiui. Tsb

KIEK BANKROTŲ IR 
VARŽYTINIŲ LIETUVO

JE

Iš bankrūtų skaičiaus ir 
varžytinių galima spręsti 
apie bendrą ūkio būklę.

Statistikos žiniomis, per 
šių metų pirmus 7 mėne
sius bankrutavo 14 firmų 
su skolų suma apie 770.000 
litų. Per tą patį laiką per
nai bankrutavo net 28 fir
mos su skolų suma apie 5 
mil. 300 tūkst. litų. Ban
krutavusių firmų skolos 
daugiausia tenka vietos 
kreditoriams. Užsieniui į- 
siskolinimas labai nežy
mus.

Varžytinių šiemet įvyko 
2.502, o pernai per 7 mėne
sius 2.599. Bet skolų suma 
ir parduota turto daugiau. 
Varžomojo turto šiemet 
buvo už 7 mil. 800 tūkst. 
litų, tačiau parduota už 
5,5 mil. lt. Pėriiai varžo
mojo turto buvd už 6,8 mi
lijonus lt., parduota už 4 
mil. 100 tūkst. lt. Vadina
si, šiemet buvo stambes
nių varžytinių.

Nekilnojamojo turto bu
vo 775 varžytinės. Skolų 
suma siekė beveik 6 mil. 
litų. Iš varžytihių 'nekilno
jamas turtas parduotas 
padengė 86%' skolų, kai 
tuo tarpu kilnojamas — 
tik 21%.

Nors varžytinių skaičius 
sumažėjo, tačiau išieško
mo turto suma yra dides
nė. Tai reiškia, kad šiemet 
pateko į varžytines stam
besni skolininkai.

^■■■■■mmmmmmmmbmmmmmmbmmi 

mų salėje buvo iškilmin
gas posėdis. Daugiausia 
dirbusiems šaulių namus 
statant buvo įteikta šaulių 
ir visuomenės dovanų. Bū
rio pirmininkui mokytojui 
Petrui Rinkevičiui įteiktas 
servizas, ir būrio vadui 
Rapolui Juškai balnas.

Namų atidarymo proga 
pasveikintas Pre z i d e n- 
tas, ministeris pirminin
kas ir krašto apsaugos mi
nisteris. Pasakyta turinin
gų kalbų. Toliau buvo ben
dri užkandžiai su šaulių 
moterų pagamintu alučiu. 
Nuoširdžiai pakalbėta ir 
padainuota.

Šauliai suvaidino “Auš
ros Sūnus”. Į Šiluvą kas
met suplaukia iš 'įvairių 
Lietuvos vietų daug žmo
nių. Dėl to čia šaulių na
mai — tautos namai su
vaidins labai naudinga,, 

i vaidmenį, nes kas nori dir
bti tautišką darbą į juos 
durys atviros.

Esant tokiems lenkų ne
kultūringumo fakta m s, 
Lietuvos visuomenė parei
škė griežtą protestą ir rei
kalavo, kad valdžia lenkiš
kų mokyklų netik nešelp
tų, bet ir jaš taip pat už
darinėtų, kaip lenkai už
darinėja lietuviškas mo
kyklas Vilniaus krašte.

NACIŲ BARBARIŠKU
MO DARBAI KLAIPĖ

DOS KRAŠTE

“T.”

VĖL NAUJI SMŪGIAI 
VILNIAUS KRAŠTO 

’ MOKYKLOMS

MM

sklandžiai. Dabar Lietuva 
padare tam tikrus žygius 
prekybos sutarčiai su Da
nija sudaryti, šiomis die
nomis daryboms vesti iš
važiavo Lietuvos ekonomi
nių sluoksnių atstovai.

A. 
iš-

IŠKILMINGAI ATIDA
RYTI ŠILUVOS ŠAULIŲ 

NAMAI

— Garsioje pašto ženklų 
byloje tardymas jau bai
giamas. Netrukus bus pra
dėtas rašyti kaltinamasis 
aktas. Byla bus sprendžia
ma dar šiais metais. Savo 
laiku ji Lietuvoje buvo 
sukėlusi didelį bruzdėji
mą. •

Lietuvos Prezidento 
Smetonos jubiliejaus 
kilmių išvakarėse kai ku
riose Klaipėdos krašto 
vietose hitleriški agentai 
bandė sudrumsti vietos gy 
ventojų ramybę ir užgauti 
lietuvių tautinius jaus
mus. Kai kur jie su ašari
nėmis bombomis bandė iš
sklaidyti į iškilmingus po
sėdžius susirinkusius to 
krašto gyventojus lietu
vius.

Tačiau čia piktadariai 
buvo suimti, dar kai ku
riose vietose jie iškabinė
jo hackenkreuco vėliavas. 
Tačiau visų šių barbarų 
žygius pranešė jų biaurūs 
darbai Klaipėdos miesto 
kapinėse. Čia žuvusių už 
Lietuvos laisvę kapo gėlės 
išrautos, papuošalai su
naikinti ir biaurių barba
rų ranka ryžosi net pamin
klą išversti, tačiau jo ne
įveikę paliko.

Kai kuriose kitose kraš
to vietose hitlerininkai 
smala apypylė gražius pa
puošalus. Šiais barbarų 
“žygiais” nepaprastai pa
sipiktino Klaipėdos visuo
menė. Tuo labiau, kad jie 
savo biaurius darbus vyk
dė net amžinos ramybės 
vietose 
pėdos krašto direktorija 
paskyrė 2000 litų atlygini
mo tam, kas nurodys žu
vusių už Lietuvos laisvę 
paminklų išniekintoj u s. 
Šiuos biaurius niekšų dar
bus smerkia net padorūs 
ir tolerantingi Klaipėdos 
vokiečiai.

• v

Paskutiniaisiais metais 
Lietuvoje padidėjo padegi
mų skaičius. Tai daugiau
siai piktos valios žmonių 
darbas, arba neatsargu
mas. Pernai tokių padegi
mų buvo 527, o 1932 me
tais — 386. Tsb

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

Maironis.

SUGRYŽO P. JANUŠKEVIČIA 
JR. Iš LIETUVOS

Diena iš dienos nepri- 
| klausomoje Lietuvoje vis 
ateina skaudesnės žinios 
apie lenkų persekiojimus 
ir baigimus uždarinėti Vil
niaus krašto lietuvių mo
kyklas. Neseniai spaudoje 
buvo pasirodę žinių, kad 
lenkai ištiesų netrūkus už
darys keletą paskutinių 
Vilniaus krašto lietuvių 
mokyklų. Tie spaudos bal- 

I sai nebuvo spėliojimai, bet 
numatoma tikrenybė. Ir 
štai jugsėjo ji dieną Kau
ne buvo "gauta vėl tų skau
džių žinių, kad lenkai už
darė dešimtį Viniaus kraš
to lietuvių mokyklų. Tai 

i visos švietimo draugijos 
“Ryto” laikomos mokyk
los. Kaip visados taip ir 

jčia lenkai uždarymo prie- 
žaščių jokių nenurodė. Čia 

i nėra kas kita, o tik papra
stas lenkų kerštas. Tačiau 
ir keršto kultūringi žmo
nės neturėtų reikšti, nes 
tam nėra jokios priežas
ties. Matyti, kad tai yra 
lenkų priešlietuviškos po
litikos vaisius. Tokią po
litiką lenkų švietimo val
džia jau seniai veda.

i Taip pat pasigavę visiš
kai nepamatuotų priežaš- 

įčių lenkai atleido iš parei
gų ir Švenčionių “Ryto” 
lietuvių laikomos gimnazi- 

| jos direktorių Petraitį.
Visų šių faktų akivaiz

doje, galime drąsiai daryti 
išvadą, kad dėl tokios 
lenkų švietimo valdžios 
politikos nuo ateinančių 
mokslo metų vargiai Vil
niaus krašte ar liks viena 

i lietuviška mokykla. Maty
ti, kad lenkai jaučia Vil
niaus krašto lietuviškumą 

, ir jį stengiasi visomis bru
taliomis priemonėmis su- 

I naikinti. Aiškus dalykas, 
kad negalėdami laikyti 
viešų lietuviškų mokyklų, 
Vilniaus krašto lietuviai 
turės tenkintis taip vadi
namomis, katakombomis 
slaptomis mokyklo mis 
nes jau kitokios išeities 

1 nėra. Tuo tarpu kai lenkiš
kos mokyklos nepriklauso, 
moję Lietuvoje yra ne tik 
neuždarinėjamos, bet dar 
jos gauna pašalpą iš vals
tybės iždo.

v •
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Rugsėjo 2 d. Raseinių 
rinktinėje buvo Šiluvos 
šaulių būrio šaulių namų 
pašventinimo ir atidarymo 
iškilmės

Dalyvavo šaulių moterį} 
garbės pirmininkė Em. 
Putvinskienė, Šaulių S-gos 
viršininkas pulk. ltn. Mur- 
nikas, rinkt, vadas kap. 
Matelis, policijos vadas 
Mikoliūnas ir vietos visuo- į 
menė.

Buvo pamaldos, laiko
mos klebono kun. Kotelo, 
kuris pasakė gražų ta pro
ga pamokslą. Šaulių para
de dalyvavo Šiluvos ir ar
timesnių būrių šauliai. Po* 
parado atidaryti šaulių 
namai: Em. Putvinskienė 
perkirpo prie įėjimo į na
mus tautišką juostą. Kle
bonas pašventė ir pasakė , 
kalbą. Visi pasirašė namų 
statybos aktą;

Didžiulėje ir gražioje na- •

kapuose. Klal-

' ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Per šių metų pirmus 
septynis mėnesius iš Lie
tuvos išvežta įvairių pre
kių už 85 milijonų litų, o 
per tą patį laiką iš užsie
nio į Lietuvą įvežta už 81 
milijoną litų* Per Klaipė
dos uostą Lietuva įvežė 
81% svetimų prekių.

— Klaipėdos krašte 
priešvalstybinių vokieti
ninkų partijų veikėjų tar
dymas jau baigtas. Prieš 
keletą dienų jau pradėtas 
jiems rašyti ir kaltinama
sis aktas, kuris bus baig
tas rugsėjo mėnesio pa
baigoje. Bylos svarstymas 
numatomas dar šiais me
tais, greičiausiai lapkričio 
ar gruodžio mėnesį. Byla 
yra labai didelė, plati ir 
jos svarstymas galės už
trukti net porą mėnesių. 
(Jąją spręs Lietuvos ka
riuomenės teismas.

Į — Lietuva paskutiniu 
Į laiku pradėjo plėsti savo 
prekybinius santykius su 

I Danija. Tačiau tie santy
kiai nebuvo sutvarkyti a- 
titinkama sutartimi. Dėlto 

i ir Lietuvos prekyba su Da- 
• nija nėjo pakankamai

Per p. 
iš Lietuvos 
linkėjimų a-

Lietuvoje į-

Visiems gerai žinomas Lietuvos 
krutamu paveikslų filmininkas, 
p. J. Janush jr., — Januškevi- 
cia, neseniai sugrvžo iš Lietuvos 
Scandinavian Linijos laivu, S. S. 
Frederik VIII.

P. Janush parsivežtė daug įdo
mių paveikslų ir naujienų iš Lie
tuvos, pareikšdamas, kad daly
kai Lietuvoje taisomi visais at
žvilgiais. Lietuvos padėtis nėra 
bloga, žmonės turi viltį ir žiūri į 
ateitį su pasitikėjimu. Gyvenimas 
Lietuvoj nėra brangus. Vasaros 
metu Lietuvoje yra labai gražu, 
linksma gyventi ir atsilankiu
siems Amerikiečiams yra teikia- 
mą malonūs ' priėmimai. 
Janush Jr. įduota 
daug labų dienų ir 
merikiečiams.

Ateinančią vasarą
vyks daug svarbių dalykų tarpe 
kurių bus Užsienio Lietuvių Su
važiavimas — Kongresas į kuri 
suvažiuos Lietuviij iš viso pasau
lio. Tikima, kad daugelis Ameri
kos Lietuviij vyks į Lietuvą atei
nančiais metais dalyvauti įvai
riuose suvažiavimuose ir aplan
kyti savo senus tėvučius, brolius 
ir sesutes.

P. Janush Jr., — Januškevičia 
gerai žinomas Scandinavian A- 
merican Linijos Lietuvių sky-’ 
riaus vedėjas, rengs asmeniškai 
vadovaujančias dideles ekskursi
jas ateinančiais metais į Lietuvą, 
visa kelionė juromis per Lietuvos 
vienintelį uostą, Klaipėdą. Dėl 
šjų ekskursijų bus surengta iškil
mingi pasitikimai ir priėmimai, 
dalyvaujant Šaulių orkestrui.

Lietuva širdingai kviečia savo 
brolius ir seseris parvažiuoti į 
Lietuvą per Lietuvos uostą Klai
pėdą. Parvykstant per Klaipėdą, 
keleiviams yra suteikiama dau
gelis palankumų ir palengvinimų 
ir kartu bus palaikomas Lietuvos 
uostas ant toliaus.

Vasarojant Lietuvoje, p. Ja
nush Jr., padarė daug įdomių ir 
gražių nuotraukų. Ant laivo buvo 
filmuota visi keleiviai vykstant 
ir parvažiuojant iš Lietuvos. Ne
trukus šie visi paveikslai bus ro
domi po Amerikos Lietuvių kolo
nijas.

Kartu su p. Janush Jr. — Ja
nuškevičių, Scandinavian Ameri- 
can Linijos laivu S S. Frederik 
VIII parvyko ir daugelis kitų 
ekskursantų iš Lietuvos tarpe ku
rių buvo p. O. Ceplinskienė ir p. 
K. Savickienė iš Ansonia, Conn. 
p. M. Ramaneckienė ii Loveli, 
Mass. p. T. Šimkienė su sūnum. 
Albertu, p. D. Klimienė, p. J. A- 
leksiunas p. Aleknienė su dukre
le Aldona, visi ii Oicagoa, IIL, 
p-lė A. Mekeieitekiutė'(įi Bernard- 
sville, N. J. ir p-lė R. Malinau*- 
kiutė (13 metų) iš Raseinių, kurį

į Thorn- 
Ameriko- 
(Advart.)
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Waterbury, Conn.
Lietuvių Studentų 

Pamokos
Pereitą penktadienį vėl

, lis bowlininkus iš Oakvil- 
le, kurie su mumis bowlys, 
o tu waterburieti-te gali

prasidėjo lietuvių kalbos 
pamokos, kurios įvyksta 
Studentų kambariuose, se
noje mokykloje, penkta
dienio vakarais nuo 7 va
landos. Visi ir visos, kurie 
norite pramokti lietuviš
kai skaityti ir rašyti... o 
ypatingai High School 
studentai, kviečiami atsi
lankyti senoje mokykloje. 
Jums nieko nekainuos ir 
galite gražiai bei naudin
gai praleisti vieną valan
dą besimokyndami gražios 
ir brangios mūsų lietuvių 
kalbos. Pamokos yra pen
ktadienių vakarais, nes tai 
studentams patogiausia ... 
jų High Schools užsibaigia 
penktadienį po pietų ir jie ■ 
mažai tada turi ‘Home-.
Work’, o mokytis lietuvis- ta Komisija, 
kai tai kaip tik gerai. Ma
tyti, kad ir svetimtaučiai 
domėsi lietuvių kalba, tai
gi jaunuoliai, jaunuolės 
jūs irgi susidomėkite mūs 
senąją, gražiaja kalba. Im
kime pavyzdį iš Lithua
nian Catholic Crusaders, 
kurie turi savo klubą Bris- 
tolė. Jie be bažnyčios, be 
lietuviško kunigo vado pa
tys susėjo ir nutarė moky
tis lietuviškai, ir dabar 
jiems sykį į savaitę kuni
gas Karlonas važiuoja iš 
New Britain’o ir jie labai 
gerai mokosi. Tai mes wa- 
terburiečiai turėtume irgi 
naudotis proga.

[ pradėsi bowlyti, žinau, 
kad tau patiks, seksis, tu 
džiaugsies kaip ir anie ir 
dar prie to paremsi savo 
lietuvišką parapiją.

Studentų Bowling League 
Atgarsiai

Aną vakarą buvo
tra” susirinkimas

kia kampanija

Studentų Fall Frolic 
Šokiai — Dance

Tame pačiame susirinki
me nutarta galutinai, kad 
šokiai — Fall Frolic Dan
ce įvyks Švento Juozapo 
par. Salėje lapkričio 10 d. 
(prieš Armistice Day) 8 

j vai. Gros Black & Gold 
Orkestras, kuris kaip ži
note grojo dėl CLC. Field 
Day Dance, ir kuri dažnai 
groja dėl lietuvių, nes mo
ka angliškus ir lietuviškus 
šokius. Tam darbui išrink- 

Tikietai jau
atspausdinti ir pardavinė
jami. Nusipirkite visi vi
sos iš anksto, nes lapkri
čio mėnesy jau gana vė
sus oras ir bus malonu šo
kti. Salė bus gražiai pa
puošta įvairiomis dekora
cijomis.

!

Studentų Teatras
•S

Neužilgo mano kviesti 
kunigą Joną Balkūną iš 
Maspeth, Long Island, da
bartinį Studentų organiza
cijos Dvasios Vadą kalbė- 

i ti apie studentus ir jų rei
kalus. Turėsime ‘Movies’, 
kuriuos nufilmavo Morkū- 

I nas laike seimo. Be to, ji
sai nufilmavo kelionėje 
pas Jack Sharkey, Bosto
ne prie jo Tavem ir taip 
toliaus. O prie tos progos 
mes studentai manom pir-“®x‘ | mes studentai manom pir- 

visų kartą bandyti teatriu-
Irll _ _ — . . — — . . •studentų ir studenčių, ^ku- ką . komedijėlę suvaidinti. 

[ Kun. Kripas jau turi vieną 
parašęs

, laišką į Krajų”. Tai vieno 
| akto komedija ir manau, 
t kad bus visiems supranta- 
“ma ir gana juokinga. Jau 
praktikuojama. Taigi jau
nime jei norite naudingai 

. laiką praleisti, tai prisira
šykite prie Studentu Or- 

j ganizacijos. Tau mažai kas 
i tuos, bet tu turėsi savo pi- 
įnigų vertę, susipažinsi su 
kitais ir su kitomis stu
dentais ir tuomet labiau 
prisiriši prie savo mokslo 
ir knygų. Delko kartais 
studentai eina į High

sutapsi tę lucky numerį turėjo Jo- sco Bottling Co., Brooklyn 
toks ir pats patapsi... taip nas Lesūnaitis ir laimėjo Baking Co., Joe’s Tire 
pasaulis sprendžia. Stu- dolerį. Kas bus nlxt ? Jo- Shop, Dr. Colney, Vincas 

Vaitukaitis padarė Visockis iš Prospect, Vin
cas Vyturys ir > vaistinin
kas Adolfas Šebrinskas. 
Lietuviai, jeigu viršminėti 
lietuviai leidžia pinigus 
dėl radio valandos ir su
teikia galimybės mums ra- 

Idio valandą turėti, klausy
tis, lietuvių muzikos bei 
kalbų, taip, rodos, turėtu
me juos visus remti, nes 
be jų ir jų skelbimų grei
čiausiai neturėtume lietu
vių radio valandos.

Lietuvių Radio Valandos 
vadai, dalyviai ir rėmėjai! 
Sveikinam jus už tokį gra
žų darbą, o ypatingai 
komp. Aleksį, kuris taip 
gabiai veda ir tvarko pro
gramą. Tęskite tą gražų, 
kultūros darbą, mes eili
niai lietuviai remkime 
kiek galima juos visus ir 
lietuvių radio valandą. Ra
šykime laiškus komp. Ale
ksiui C/O WATR Radio 
Station, Lithuanian Varie- 
ty Hour, prašykite daine
lių ir muzikos ir pagirkite, 
jeigu patinka, nes tie biz
nieriai spręs iš jūsų laiškų 
kaip ilgai laikyti lietu
viams ‘on the air’. 
tai visi atliksime gražų 
lietuvybės, meno ir biznio 
darbą ir patys džiaugsi
mės, ir svetimtaučiai pa
žins mus ir mųsų muziką

dentai turėtų kuolabiau- nas
šiai draugauti su studen- High Three o Mažaika iš 
tais. Jie daug ko turi ben-: Naugatuck padarė High 
dra ir bus įdomiau to- Single. Matyti, kad labai 
kiems dažnai sueiti, kurie daug iš jų gavo gerą pra- 
supranta ir svajoja apie džią, padarė daugelis 100 
tuos pačius mokslo daly- average ar daugiau, 
kus. Jaunuolis darbininkas 
turi daugiau pinigų ir at
liekamo laiko ir jam reikia 
linksmintis, o studentai 
paprastai neturi pinigų 
nei laiko ir su anais, ro
dos, nelabai galėtų drau
gauti. Taigi jei jaunuolis 
studentas prisirašys prie 
Studentų Organizacijos, 
tai jam užtikrinta moksli 
ška kampanija. Kas bus jo 
mokslui 
dingą.

labai, labai nau-

•>

lietuvišką ir katalikišką jaunikaitis, o taip gražiai 
pavyzdį.

Švento Vardo Draugijos 
Leidinys

Ir vėl, kaip kas mėnesį, 
išėjo Holy Name Bulletin. 
Labai gražus viršeliai at
vaizduojantieji Mariana
polį. Turinys* gal dar gra
žesnis, negu pats Kolegi
jos vaizdelis. Yra visokių 
įvairių straipsnių ir eilių. 
Visi rašytojai lietuviai 
jaunoliai. Spaudinama kas 
mėnesį iki tūkstančio ir 
prie Bažnyčios durų su 
knygutėmis paliktos ir 
žmonės pasiima. Dažniau
siai trūksta. Straipsniai 
gražūs ir daro garbės lie
tuvių jaunuolių plunks
noms. Jis labai mėgstamas 
ir Waterbury American 
bei Commonweal ir kitų 
laikraščių, ir pavieniai as 
menys reikalauja ir labai 
prašo, kad jo kiekvienas 
numeris juos pasiektų re- 
guleriai. Sveikiname kuni
gą Gauronską, vedėją ir 
rašytojus.

Tenai bowlina tokie gar
sūs žmonės, kaip advoka
tai Broniška ir Balanda, 
daktarai Hill ir Colney, 
dentistai Zemantauskas ir 
Selenas, vaištiilinkai Ke- 
■nausis ir Bendleris, šeri
fas Jenušaitis ir leitenan
tas Matas Balanda, biznie
riai Stokes, Bradūnas, Šu- 
kaitis ir jų visa eilė, gra
boriai Diefininkas ir Sto
kes ir daug kitų visų ne
galiu išvardinti, bet laiks 
nuo laiko apie juos visus 
ir jų pasižymėjimus para
šysiu. Vienu žodžiu, tai 
lietuvių smetonėlė bowlina 
ir remia parapiją ir savo 
sveikatą stiprina, nes išti
krųjų anot iškabų, kurios 
randasi bowling alleys tai: 
“Try bowling for whate- 
ver ails you”. Reiškia bow- 
lyti yra sveika, nes svei
kiausi ir gudriausi bei mo
kyčiausi lietuviai kas žie
mą bowlina. Tai yra pavy
zdys visiems lietuviams, 
jeigu norite būti sveikas 
ir raudonas eikite į St. Jo- 
seph’s Bowling Alleys ir 
persitikrinti. Visuomet ra- ir pamylės. Labai daug 
si progos bowlyti, kuomet girdėjau

Lygos svetimtaučių komplimentų 
Lietuvių Radio valandai! 
Keep it up!

Taip

nuo lietuvių ir

Tai puikus 
. ir linkime 

geriausio pa-

Šiomis dienomis teko 
lankytis Boston’o ir Wor- 
cester’io apylinkėje. Tenai 
bebūdami su daktaru Auk
štakalniu pra leidome 
daug linksmų valandžiu
kių. Užsukome į “Darbi
ninką” ir radome poną A. 
F. Kneižį ir kitus kaip bi
tes besidarbuojančius. Su
žinojome linksmą žinutę, 
kad ir Darbininkas mano 
nepasiduoti Waterbury’ui, 
ir žada turėti Radio lietu
vių valandą, 
sumanymas, 
Darbininkui 
sisekimo.

Paskui gavome linksmą 
žinutę, kad pas kunigą 
Petraitį, Worcesteryj, į- 
vyksta tą patį vakarą pa
rapijos vakarienė. Iš Bos
tono nuvykome Worceste- 
rin ir radome vaišingus ir 
linksmais veidais worces- 
teriečius. Salė buvo pilna, 
kalbėtojų bei dainininkų 
labai daug. Taip tai malo
nu matyti, kad lietuviai 
katalikai ne tik Waterbu- 
ryj, bet ir kitur veikia ir 
gražiai darbuojasi su savo 
klebonais. Valio!

kalba lietuviškai. Tai pa
vyzdys visiems, kurių vai
kai laužytu žargonu lietu
vių kalbą vartoja.

Jau antras jaunikaitis 
iš mūsų parapijos tampa 
kunigu, o dar trys yra se
minarijoje. Vakarie n ė s 
rengėjai apdovanojo kun. 
Juozą. Pabaigoje pasveiki
no šeimininkių ir sąjun- 
giečių vardu p. Demskie- 
nė. Ir taip visi linksmi 
skirstėsi į namučius besi
dalindami įspūdžiais iš ku
nigo Juozo primicijų. Tai 
tegul bus mūsų kolionijos 
kaikuriems pavyzdys, o y- 
pač tiems, kurie daug rū
pinasi svetimu jaunimu, 
o pamiršta savąjį.

Sveikiname jauną kuni
gą ir linkime ilgiausių me- 

■tų.

Teko nugirsti, kad jau
nimas, vadovaujant Šv. 
Cecilijos chorui, rengiasi 
paminėti KRAŽIŲ SKER
DYNIŲ 40 metų sukaktį, 
lapkr. 11-tą dieną. Taipgi 
choro metinei šokiai įvyks 
lapkr. 17 dieną. Visi pa
remkime. A.

NEWARK, N. J.
“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną jų vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siųskite

Rugsėjo 23 dieną, mūsų 
par. bažnyčioje, įvyko re
tos iškilmės, tai jauno ku
nigo Juozo Vaškevičiaus 
MIC., kuris tik ką parvy
ko iš Romos pirmos iškil
mingosios Šv. Mišios, savo 
gimtinėje parapijoje. Pa
mokslą lietuviškai pasakė 
kun. dr. Jonas Navickas 
MIC. Anglų kalba pamok
slą pasakė, primicijanto 
buvęs mokytojas iš Šv. Be
nedikto High School — 
kun. Vilius, O. S. B. Laike 
šv. mišių Šv. Cecilijos cho
ras, ved. A. Stanšauskui, 
gražiai giedojo. Po mišių 
naujas kunigas suteikė vi
siems savo palaiminimą.

Vakare įvyko iškilmin
ga vakarienė, parapijos 
salėje. Žmonių buvo pusė
tinai. Vakarienę surengė 
Sąjungietės, ir jos aptar
navo. Toastmasteriu buvo 
kleb. kun. Ig. Kelmelis. 
Kalbėjo svečiai kunigai: 
kun. J. Valantiejus, iš Wa- 
terbury, Conn., kun. J. Ke- 
mėža, kun. J. šeštokas, 
kun. J. Petraitis, kun. P. 
Vanagas, kun. J. Kinta, 
kun. S. Skruodenis ir kun. 
dr. J. Navickas, MIC. Lie
tuvos vice-konsulas p. P. 
Daužvardis ir kiti svietiš- 
kiai. Baigiant programą 
pats primicijantas prabilo 
gražia lietuvių kalba, ku
rios buvo gražu klausyti, 
kad čia gimęs ir augęs

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GBUAUCm
Graborius ir Balsamuotojai 

423 S PACA STREET, 
BALTIMORE, MD

lygos nebowlina. 
bowlina kas pirmadienio 
antradienio, trečiadienio, 
ketvirtadienio, penktadie
nio vakarais ir sekmadie
nio po pietų.

------s-------
Lietuvių Radio Valanda.

Kaip jau senai žinote ir 
Waterbury’io lietuviai ir 
apylinkės lietuviai džiau
gias lietuvių radio WATR 
programa šeštadienį po 
pietų pusė po dviejų, vado
vaujant profesoriui Alek
sandrui Aleksiui. Progra
mos vis darosi įvairesnės 
ir geresnės ir tikrai daro 
lietuviams garbę. Aną šeš
tadienį choras, pritariant 
Norbertui Aleksiui, taip 
gražiai sudainavo Sasnau; 
sko ‘Karvelėli’. Visi džiau
giasi ir kompozitorius 
gauna daug komplimentų 
laiškais ir prašymų naujų 
dainelių ir tt. Paskui pasi
rodė naujas kvartetas ir 
orkestras Young Melo
dians kaskart naujas pol
kas groja tik dar trūksta 
valcų... yra tokių gražių 
kaip tai “Mylimoji”, “Sau
lei Nusileidžiant”, “Varpe
liai” ir tt. Galima būtų į- 
traukti ir daugiau. Bet 
kaip sakiau, labai spar
čiais žingsniais eina pir
myn ir reikia prisipažinti, 
kad choras ir visi labai 
garbės daro lietuviams ir 
begalo malonu klausytis. 
Tai nuopelnai prof. Alek
sio, jo choro ir dalyvių, 
bet neturime pamiršti ir 
tų biznierių, kurių skelbi
mai ir parėmimas padarė 
tą radio lietuvių valandą 
galima. Tai septyni: Brash

Šiomis dienomis apsive
dė šios lietuviškos porelės: 

Jonas Lutkus su p-le E- 
iena Jesutis, Švento Juo
zapo par. bažnvčioie. Šliū
bą suteikė jaunikaičio bro
lis, kunigas dr. Pijus Lut
kus, M. S.. LaSalette Kole
gijos profesorius. Jam a- 
sistavo kunigai Gaurons- 
kas — diakonu ir kunigas 
Krinas —sub-diakonu.

Albertas Enemaitis iš 
Naugatuck su Ona Pata- 
šiūte iš Waterburv. Šliūbą 
suteikė kunigas Kripas.

Ernestas Pakulis su Ju
ze Jonikas. Šliūbą davė 
klebonas kun. Valantiejus.

Neužilgo apsives Jonas 
Vilimavičius iš Oakville su 
p-Ie Patdicija Jesulaitis.

Šioms lietuviškoms pore
lėms linkime kuogeriau- 
sios laimės. Būsite laimin
gi, jeigu apsivesite ir pasi
liksite lietuviais ir katali
kais. Šių gražių lietuviškų 
porelių lai būna ir pavyz
dys kitoms ir kitiems ap
sivesti su savaisiais lietu
viais ir Bažnyčioje. Kituo
se mažesniuose miestuose 
dažnai matyti, kad lietu
viai su svetimtaučiais ar 
nekatalikais apsiveda, bet 
ačiū Dievui Waterburyj 
lietuviai daugumoje gra
žiai lietuviškai ir katalikiš 
kai apsiveda. Nieko geres
nio negalėčiau palinkėti 
jaunuoliams visur ne tik 
Waterbury, kad jie sektų 
savo brolių ir -sesučių, 
(aukščiau minėtų) gražų

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip- 
kitčs pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinama kaina.

I

L. I. P. Bovvling League.
Aną savaitę L. I. P. ar

ba Lithuanian Indepen- 
dent Political Club pradė
jo savo bowling league ir 
season su 60 bowleriais. 
Taip kaip pernai lyga stip
ri ir turi visus lietuvius 
profesionalus bei biznie
rius ir kitus. Komisija ta 
pati. Šerifas Jenušaitis, 
pirmininkas, Chappy (Ka
zys) Lasky, raštininkas ir 
Jonas Stokes, kasininkas 
ir paskui visi 10-ties tymų 
kapitonai sudaro visą ko
misiją. Pirmą bolę metė 
kunigas klebonas J. J. Va
lantiejus ir L. I. P. klubo 
pirm. Tarnas Matas. Kun. 
Valantiejus visus savo ka
lboje sveikino .ir linkėjo 
visiems kuodaugiaus i a i 
“straikų”, tik ne kaip tek
stilės, bet bowlerių - loši
kų.

Pirmą vakarą nuotaika 
buvo kuogeriausia ir visi 
linksmi, kad galutinai 
nors ir linksma vasarėlė 
praėjo, visgi atėjo links
mas bovlinimo laikas. Va
lio L. I. P. nariai ir bow- 
leriai, mes jums ir per šias 
laikraščio skiltis linkime 
kuodaugiausiai “straikų”

rie norėjo bowlyti. Mes, 
pernai ir užpernai turėjo
me labai vykusią lygą ir 
šįmet, matyti, irgi turėsi
me ir dar geresnę. Šįmet 
Lithuanian Catholics’ Stu- 
dents’ Bowling lygoj jau 
turime daugiau kaip 40, 
kurie pasirašė su mumis 
bowlyti. Pradedam bowly- 
ti spaliu 7 d., po pietų, 2 
P. M., Švento Juozapo Bo- 
wling Alleys’ėse. Taigi vi
si bei visos studentės, ku
rie norite su mumis bow- 
Ivti šįmet, o ypatingai tie 
ir tos. kurie pernai ir už
pernai su mumis bowlino, 
yra kviečiami tuojaus pa- Scftools vieną metą, kitą 

ir paskui pameta? Dėlto, 
kad jie nedraugavo su lie
tuviais studentais, jie ne
turi draugu. Tėveliai, jūs 
ir rūpinkitės, kad jūsų vai
keliai - studentai prisira- 
švtų prie Studentų Orga
nizacijos. Jeigu norite, kad 
jie sėkmingai ir pilnai už
baigtų mokslus, tai tedrau 
gauja su sau lygiais lietu
viais — studentais. Norą 
žinoma draugauti ir su 
darbininkais žmonėmis nė
ra nuodėminga, bet moks
lo užbaigimui ir pilniau
siam pasisekimui, tai būtų, 
gal pavojinga. Nes su ko- ir “spares”. Pereitą savai-

sirašyti ir ateiti į alleys 
* pirmą sekmadienį spalių 

mėn., t. y. spalių 7 d., 2 P. 
M.

Taipgi susirinkime iš • 
I rinkta gabi komisija, kuri 

sugalvos visas teises (ru- 
Jes) ir mums tai patieks. 
Komisija sudaro šie: ad- 

nda, Juozas 
kunigas Kri

pas, Juozapas Pricevičius, 
Ludvika Jaudžmina i t ė, 
Macejauskaitė ir Petras 
S^okna. Aną antradienį 
p Pricevičių namuose įvy
ko šios komisijos susirin
kimas. Mes jau turime ke-

“Tėtis rašo

į

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas
637 S. Paca St.

, Baltimore, Md. 
Laidotuvėse patarnauju gerai 

ir pigiai. Pa grabus paruošiu 
Nuo 75—100—150 ir ankščiau.

'YJU — South 0083 —
I

Telephone Stagg 2—4-109 
f NOTARY PUBLIC

I ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Į Parsamdau Automobilius Ves-1 
Į tuvSms, Krikštynoms ir viso- į 

kiems pokyliams.
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ĮSIGYK sau namus*
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonis juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių namų: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKĖ- 
JTMĄ. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: S AM A S W1TTE — Ad
vokatas Ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- * 
gylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!


