
"-1 --*>.......................j ... . . į. ........ .. |Įmi|,
tJ*1 t*F' <*•' ’iv «*•* ■ • ‘ W • tfr. ŠA. k

Katalikas, kurs neremia katalikiiftot 
■paudoą, neturi teisSs vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria
DAKBIT«IJ4)<AS

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

EINA! ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

EINA NUO 1915 METŲ . SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ RUGPIŪTIS-AUGUST,13 D., 1935 M., No. 62. KAINA 5 OEHTAI

L. D. S Seimas lS Velkiname Lietuvos Vyčių Seimą
I Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas R 
J skelbiamas rugsėjo 23 ir 24 d. d., šių metų, Auš- | 
| ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mass. * 
I Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos ię- y

* ’ - * pagaminti naudingi; įnešimų |

kuopos savo | 
•ui, kad prieš ®

$
trinkti atstovus ir 

| seimui.
u Pageidaujama, kad apskričiai ir 1
| sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš
n SEIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”.
| L. D. S. Centro Valdyba:
R Dvasios Vadas
| Kun. P. Virmauskis
| Pirmininkas

»Kun. J. Švagždys
Vice-Pirmininkas

y V. Kudirka
| Iždininkas
h P. Razyadauskas
| Sekretorius
| A. F. Kneižys. .

WPA STREIKIERIAMS 
SUSTABDĖ PAŠALPĄ

DVI AUTOMOBILiy KA
TASTROFOS LIETUVOJE
KELI ŽMONES LENG

VAI SUŽEISTI

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ 
SE UŽMUŠTA AŠTUONI 

ŽMONĖS
Liepos 12 d. geografijos 

mokytojų kursų ekskursi
jai autobusais bevažiuo-

Rugpiūčio 10 dieną, au
tomobilių nelaimėse užmu
šta astuoni asmenys. Iš 

jant per Astraukos tiltą, visų nelaimių keisčiausia 
tarp Čiobiškio ir Gelvonių, buvo tai ęesterio Bara- 
paskutiniajam autobusui nausko, 21 metų amžiaus, 
slenkant, sugriuvo tiltas, kuris anksti šeštadienio 
Autobusas užpakaliu sėdo rytą važiavo iš Bostono 
į griovį* (laimei be van-|Broadway tiltu ir vaziuo- 
dels), taip kad tik pirmie-;^mo“UKada Bara- 

• v • ęSiinV’fl* on i "ii Inauskio automobilis tren-
viršuje. Sunkiai sužeistųjų Į kg j kitą automobiiį, tai 
nėra, tačiau Jengvai susi-, j0 automobilius atšokęs iš- 
Žeidė 9 žmonas. Nė-Vięųasįmušė geležinę tvorą ir nu- 
nesusižeide tiek,‘kad būtų sirito žemyn ant stovinčių, 
reikėję vežti ligoninėn. ; po tilto traukinių, Bara- 

Po tos katastrofos eks- j nauskas, kuris vairavo au- 
kursantai persėdo i kitus tomobilį, išlipęs nupuolė 
autobusus ir grįžo į Kau- [ nuo traukinio ir dar labiau 
ną naktį. susižeidė. Su Baranausku

'važiavo dar du draugai, 
Kita katastrofa įvyko j būtent, Fred Rogers, 21 

liepos męn. 14 d. ties Prie- m. amž. (lenkas) ir Lena 
nais, vos nepareikalavusi Capozzi, 19 metų amžiaus. 
5 žmonių‘gyvybių. Leng- Visi trys iš Brockton, 
vas automobilis, vairuoja- (Mass. 
mas girto šoferio, važiuo-| -------------
damas 70—80 klm. greitu-’i lTV||fiQ VADA A UI A PI 
mu, iš Alytaus pusės su« LAIVIJUo RAKU AVIAbr 
nų tiltu, esant staigiam ! JOS ATSTOVAI LANKĖSI 
pasisukimui, automobilis LETUVOJE
atsimušė įšale esančius liliuiujl
betoninius stulpelius, ku-į ----------- •
rių keturis išlaužė ir pats: 1933 metais Lietuvos ka- 
nuriedėjo nuo stataus ro aviacijos eskadrilė pir- 
kranto į Nemuną ir susto* kartą aplankė Pabalti
jo prie pat vandens. Kata-1 -į? . Latviją,
strofa pasibaigė labai lai
mingai, nes keleiviai tik, 
lengyai susižeidė. Automo 
bilis sudaužytas.

VVashington, D. C. — 
Šiomis dienomis Preziden
tas Roosevelt įsakė WPA 
viršininkams nemokėti pa
šalpos tiems darbinin
kams, kurie metė WPA 
darbus ir išėjo į streiką.

New York City — Dar
bininkų vadai praneša, 
kad 2,500 WPA darbininkų 
streikuoja ir apie 15,000 
išeis į streiką pirmadienį. 
Darbininkai streikuoja dėl 
vergiškų algų, kurias nus
tatė valdžia prie WPA 
darbų.

Boston, Mass. <— Gub. 
Curley pasižadėjo važiuo
ti į Washingtoną, kad iš
reikalauti “įsigalėjusių al
gų” prie WPA darbų Mas- 
sachusetts valstybėje.

New Jersey darbo unijos 
grasina gub. Hoffman, 
kad jos iššauks darbinin
kus streikan, jei nebus pa
keltos algos WPA darbus 
dirbantiems darbininkams.

Unijų vadai pranašauja 
WPA algų streiką 30 vals
tybėse, kur daugiau kaip 
500,000 darbininkų suda
rys masinę demonstraciją.

WPA nauji darbai dar 
nepradėti, bet darbininkus 
iššaukė organizuotis strei
kan prez. Roosevelt ir gen, 
Johnson pareiškimai.

Prez. Roosevelt pareiškė, 
kad darbihinkas, kuris 
gauna pašalpą iš valdžios 
neturi teisės reikšti pro
testo dėl WPA algų. Jeigu, 
kuris darbininkas tą daro

EUCHARISTINIS KON
GRESAS clEvelande
Cleveland, Ohio — šia- 

me mieste eifta didelis ju
dėjimas katalikų visuome
nėje. Parapijas, organiza
cijos ir draugijos smar
kiai ruošiasi priimti sve
čius į Eucharistinį Kon
gresą, kurisfį^yks rugsėjo 
mėnesy.

Šventasis Tėvas Popie
žius Pijus XI siunčia auk
so kieliką, naudoti pamal
doms Eucharistinio Kon
greso metu. Šį auksinį kie- 
liką atveš specialus Šven
tojo Tėvo įgaliotinis, 
mons. Diego Venini.

PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAS LIETUVOJE 'i *

STREIKO RIAUŠĖSE
NUKENTĖJO MOTERYS
Dalias, Texas 

dienomis, kilus

j o*r")Q tai jam turi būti atsakyta 5 
pašalpa.

“Darbininkai neverčiami

Šiomis 
siuvėjų 

streiko riaušėms, streikuo
jančios moterys puolė 
streiklaužes ir nuplėšė nuo 
jų drabužius, apdraskė jas 
nagais.

šeši asmenys, įskaitant 
šešis policistus, sužeisti. 
Dvidešimts septynios mo
terys ir trys vyrai areš
tuoti. Moteris paleido už
stačius kauciją kiekvienai 
po $200. Vienas vyrai pa
leistas užstąčįįis-$600 kau
ciją.

Streikieriai reikalauja 
aukštesnių algų, trumpes
nių darbo valandų ir uni
jos pripažinimo. Jau šeši 
mėnesiai kaip šis streikas 

( tęsiasi ir nesimato užbai-

SEPTYNI-ASMENYS’
UŽMUŠTA PRANCŪZIJOS

jei jie nori”.
Gen. Johnson pareiškė, 

kad yra “tik toks skirtu
mas tarp WAP darbo ir

RIAUŠĖSE
Paryžius, Prancūzija -

> — Latviją, 
! Estiją ir Suomiją. Tada 
užsimezgė glaudūs santy- 

: kiai tarp šių valstybių a- 
iviacijų. Jiems dar dau
giau plėsti ir pagilinti, lie- 

_ ___ - -_______ ' pos 20 — 23 d. Kaune lan- 
SERGA EM. VTLEIsIENe kesi Latvijos karo aviaci- 

___ ■■___ įjos šešių lėktuvų eskadri- 
Vilniaus Rytojus prane- le. Svečiai, viešėdami Kau

šą, kad jau kelinta savaitė ne, arčiau susipažino su 
kaip serga sena Vilniaus Lietuvos karo_ vadais, a- 
lietuvių veikėja p. Emilija' viacijos laimėjimais _ bei 
Vileišienė. Sveikatos stovis 
nepavojingas. ,

Taip pat jau antra savai
tė kaip Vilniaus lietuvių 
ligoninėje guli ir serga 
Kaltinėnų klebonas kun. 
Nikodemas Vaišutis.

DIDELE AUDRA

Per Suvalkų ir Balstogės 
vaivadijas šiomis dieno
mis perėjo labai didelė au
dra. Ledai, kiaušinio didu
mo, bekrisdami išdaužė 
daug langų ir pagadino 
sodus ir daržus. Javai, vie
tomis kaip su volais išva
žinėti.

i vusius dėl Lietuvos lais
vės, ant Nežinomojo Karei 
vio kapo padedami vaini
ką. Latvių lakūnams' Lie
tuvos aviacijos viršinin
kas pulk. inž. Gustaitis į- 
teikė aviacijos garbės žen
klus — plieno sparnus. 
Latvių svečiai labai domė
josi Lietuvos gyvenimų, 
stebėjosi didele mūsų tė
vynės pažanga ir stam
biais, greitu laiku pasiek
tais laimėjimais. Per šį 

’ Latvijos karo aviacijos at- 
1 stovų apsilankymą Kaune 
' užsimezgė dar glaudesni 
‘ santykiai tarp abiejų Vals

tybių krašto saugumo or
ganų.

tiesioginės pašalpos, kad, Pereitų penktadienį kilo 
darbininkas dirbąs WPA riaušės Toulone, kuriose 
darbus gauna algą už pro-1 seĘtyyi asmenys užmušta 
duktyvį darbą. Bet ir algą1° 
ir tiesioginę pašalpą dar
bininkai gauna, kad galėtų 
gyventi”.

Unijų vadai sako, kad 
žemos algos prie WPA 
darbų kenkia privatiškaj 
industrijai.

Jeigu WPA darbininkų 
streikas išsivystis į gene
ralinį streiką, tai galimas 
daiktas, kad WPA projek
tai bus palaidoti.

šiaip ar taip, bet valdžia 
turėtų mokėti darbinin
kams tokias algas, kad jie 
galėtų nors pragyventi. 
Jeigu dirbantieji darbinin- 
gai gaus algas lygias pa
šalpoms, kurias gauna ne 
dirbantieji, tai koks išro* 
kavimas jiems dirbti.

Unijų reikalavimas yra 
sveikas ir remtinas.

ir 200 sužeista.
Riaušės prasidėjo iš jū

reivių demonstracijos, ku
ri vyko dėl nukapojimo al
gų-

Del La Havre uosto dar
bininkų streiko transat
lantiniai laivai negalėjo 
išplaukti.

MIREANTKAPy

Kaunas — Pasaulio Lie
tuvių Kongreso atidarymo 
iškilmingas posėdis įvyko 
š. m. rugpiūčio 11 dieną, 
3 valandą po pietų, Valsty
bės Teatre.

Visi Kongreso darbai 
vyksta Valstybės Teatre. 
: Kongreso metu skaito
mos šios paskaitos: Eko
nominis užsienio lietuvių 
bendradarbiavimas su Lie
tuva — Povilas žadeikis, 
Lietuvos Pasiuntinys Š. A- 
merikoj; Lietuvių tautos 
paskirtis — prof. Zigmas 
žemaitis; Lietuvių tautos 
menąs — Ignas šlapelis; 
Pasaulio lietuvių sąjunga: 
— Advokat. Rapolas Ski
pitis DULR Pirmininkas; 
Kolonizacijos klausimas—‘ 
Profes. Kazys Pakštas; 
Užsienio lietuvių aspiraci
jos — Doc. A. Raulinaitis 
iš Rygos; Užsienio lietuvių 
švietimas — Prof. Fab. 
Kemėšis; Užsienio lietuvių 
jaunuomenė — Mokyt. Ed
vardas Požėra iš Brazili
jos. *

Parodos: Meno ir spau
dos parodos atidarytos 
rugpiūčio 12 d.

Meno paroda suruošta 
Vytauto D. Muziejaus pa
talpose, o spaudos paroda 
Uniyersiteto Didžiojoj sa
lėj- > —-

Pramogos: Pasaulio Lie
tuvių Kongreso metu vyk
sta įvairios pramogos. 
Rugpiūčio 14 dieną Kon
greso atstovams pagerbti 
busiąs sukurtas skautų 
laužas.

Rugpiūčio 15 dieną bus 
sporto šventė, o rugpiūčio 
16 ir 17 dieną bus įvairūs 
koncertai, kuriuose daly
vaus Lietuvos ir užsienio 
lietuvių artistai ir chorai.

Rugpiūčio 18 ir 19 dieną 
Kongresas savo darbus tęs 
Klaipėdoj. Tenai bus ap
lankyta Juodkrantė, Nida 
ir Klaipėdos mieste įvyks 
Kongreso uždarymas.

Kariuomenės paradas.
Rugpiūčio 15 dieną aero
drome įvyks Lietuvos Ka
riuomenės ir Šaulių para
das.

Hartford, Conn. — Rug
piūčio 13, 14 ir 15 dd., Šv. 
Trejybės lietuvių parapi
joj įvyksta Lietuvos Vy
čių 23-čias seimas, kuris 
pradedamas iškilmingomis 
pamaldomis.

Lietuvos Vyčių organi-

zacija yra vienintelė kata-* 
likų centralinė organiza* 
cija mūsų išeivijoje. Taigi 
josios ugdymu ir stiprini
mu mes visi turime susi* 
rūpinti ir prisidėti.

Sveikiname Vyčius įr 
linkime sėkmingo seimo.

Kongresas Priėmė Socialūs 
Apsaugos Bilių

VVashington — Vienas iš sija prasidės nuo 65 metų.
svarbiausių dabartinės ad
ministracijos bilių tapo 
galutinai Kongreso ir Se
nato priimtas. Tas bilius 
tai Socialės Apsaugos Bi
lius, kurį senai proponavo 
prez. Rooseveltas. Sulig 
šio biliaus šioj šaly bus į- 
vėsta: senatvės pensija, 
apdrauda nuo nedarbo, pa- 
gelba vaikams našlai
čiams, pagęlba motinoms 
ir vaikams, Medikalė pa- 
gelba nesveikiems vai
kams, pagelba apleistiems 
vaikams, kurie neturi na
mų, pagelba sužeistiems ir 
negalintiems dirbti dėl iš
mokimo amatų, viešam 
sveikatingumui, pagelba 
akliems.

Sulig šio biliaus Fede- 
ralė valdžia teiks kas met 
pusę reikalingos sumbs 
toms valstybėms bei įstai
goms, kurios užsiims bei į- 
ves aukščiau įvardintas 
labdarybės. Seneliams pėn-

Tiems, reikalams išsykio 
šiems metams skiriama 
$49,750,000. Vėliau bus 
skiriama sulig reikalo. 
Šio biliaus priėmimu la* 
biausia džiaugiasi prez. 
Rooseyeltas, nes tai esąs 
vienas iš jo daugelio mė
giamų įstatymų dėl pagel
bėjimo nelaimės ir vargo 
ištiktųjų žmonių.

30 VAL DARBO BILIUS 
VĖL PAKELTAS SENATE

Washington — Jungt* 
Valstybių Senate vėl pa
keltas Black - Connery 30 
vai. darbo savaitės bilius 
dėl svarstymo. Jis siūlo
mas vietoje Walsh’o ir vy
riausybės siūlomo Kon
traktų biliaus, sulig kurio 
buvusio N. R. A. valandos 
ir algos būtų darbinin
kams mokamos.

LENKIJA TAIKINSIS SU 
DANCIGU

MIRĖ ŠIMTAMETIS ‘ 
LIETUVIS

Northampton, Mass. — 
Rugpiūčio 7 dieną mirėDancigas — Tikimąsi, 

kąd muitų karas tarp Len-, pranas Burkauskas, 161' 
kll?? valdžios ir, Dancigo i metų amžiaus, Cooley Di- 
virsinmkų baigsis be <li- cįįngon ligoninėj. Jo žmo- 
desnių nesusipratimų. Len I na mįrė šešios savaitės at- 
kųa siūlo kompromisą. jį buvo 92 metų am* 

‘ * žiaus. Gegužės mėnesy, šių
kija siūlo kompromisą.

S50 NUOSAVYBIŲ SKEl-
GIA PARDAVIMUI . . . . —. . . . . . . . .

NĖRA JĖGOS PASAULY
GALINGESNĖS Už VOKIE

TIJĄ SAKO HITLERIS *
New York — Albert 

Wendland, 70 metų senelis 
bepuošdamas savo miru
sios žmonos kapą griuvo 
ir mirė nuo širdies ligos 
ant savo žmonos kapo.

SUSIMUŠ® TRAUKINIAI 
RUSIJOJE

Maskva — Pranešama, 
kad netoli Georgiefsky 
kaimelio, pietrytinėj Kau
kazo dalyj, susimušė pa- 
sažierinis traukinys su ta- 
voriniu. Astuoni asmenys 
pavojingai sužeisti, kiti 
lengviau.

IŠBRAUKĖ MOKESČIUS 
NUO PAVELDĖJIMO 

TAKSĮ! B1LIUJE
Washington — Senato 

Finansinis Komitetas 11 
balsų prieš 8 išbraukė iš 
Kongreso priimto Taksų 
Biliaus paragrafą sulig 
kurio būtų uždedami mo
kesčiai ant paveldejamo 
turto. Tokie mokesčiai bū
tų davę apie $86,000,000 
dol. įplaukų per metus.

nio gyvenimo sukaktį.
A. a. Burkauskas gimęs 

ir jaunystę praleidęs Lie- 
Haverhill, Mass. — Mies- tuvoje. Amerikoje pragy- 

tas skelbia pardavimui veno 50 metų. Paliko nu- 
850 nejudinamų nuosavy- liūdime penkias dukteris 
bių už taksas. Tai esą pir- vien4 sūnų. 

|mas įvykis miesto istori
joj, kad vienu sykiu tiek 
daug namų būtų paskelb
ta pardavimui už taksas.

Tie namai yra daugumo
je darbininkų, kurie sun
kiai dirbdami ir save nu- 
skriausdami juos įsigyjo. 
Tai baisi skriauda darbi
ninkams.

ALUS BLAKINĖSE

Berlynas — Vokietijos 
diktatorius Hitler, kalbė
damas Rosenheime, kur 
lokalė nacių organizacija 
minėjo 15 metų gyvavimo 
sukaktuves, pareiškė, kad 
“tos valstybės, kurios yra1 
prieš mus ir nori ,
tai jos tepradeda”. Toliau p?^avs (sm^rki audra) kū
jis sako: “Jeigu keršto F1QJ . 9 žmones ir 36 
kuiu smogtų mums, tai jos rv - T 
tik tuo padarytų mus at- V.ra ir žymaus Jąpo- 
kaklesniais. Aš esu įsitiki- fmansierius Shimchi 
ties, kad nėra jėgos pašau- p*1*10.

9 ŽUVO AUDROJE

Hammond, Ind. — Ame
rican Banbo, gavo užsaky
mą iš vienos bravornėsiš 
Milvaukęe Wis. pagaminti 
didelį skaičių blėkinių 
(kenų) detalaus. Jų dydis 
busiąs nuo pantės iki 5 
galionų. Tai dabar geriant 
tieji galės alų pirktis ke- 
nuose, kaip binzus.

Tokio, Japonija — Kyo- 
i*X kovoti" to Provincij°.ie siautė tai-

tapo sužeisti. Tarp žuvu-

Iv, kąri galėtų mus nuga- 
leti”. *

Tas parodo, kad Vokieti- ‘ 
ja pralaimėjus pasaulinį 
karą ruošiasi naujam ka-' 
rui, kurį ji pasiryžus lai-j 
mėti. • Į

Šiandien Vokietija di
džiuojasi, kad ji yra ga
lingiausia pasauly.

NAUJAS IŠRADIMAS

Vienas šiaulietis Klaipė* 
doje demonstravo savo iš
radimą, kaip išsigelbėti 
laivui skęstant- Išradimas 
jau užpatentuotas Angli
joj. Gelbėtojas naudojasi 
visiškai uždara valtimi.

“DARBININKO” OFISO VALANDOS

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 8:00 v. 
ryto iki 8 vai. vakare. Kitomis dienomis nuo 8:00 
vai. ryto iki 6:00 vaL vakare.
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VIETINĖS ŽINIOS
. . . .     ..- - - - - - ——

,;24-TAS BLAlYININiy
SEIMAS Mankus-

* Rugp. 11d., 11 vai. ryte, vybe’ 
Jsv.. Petro liet par. bslžny- :_ 
čibjė, So. Boston, Mass., iš- j 
kilmingomis šv. mišiomis 
buvo atidarytas 24-tas

* Blaivininkų inetinis sei
mas,
■^. Iškilmingas šv. mišias 
Mųašavo Tęvas kun. Pau-

' liūkonis, MIC. su asista. 
/piakonu—kun. švedas, M.
įC, ir subdiakonu klier, 

į Baltrušiūnas, ceremonijų
vedęju buvo kun. K. Jen- 

’ kllš. Pažymėtina, kad ku- 
’ • nigai Pauliukonis ir Šve- 

. das yra nauji įšvęsti kuni-
l .gai Marijonai.
r Iškilmėms pritaikintą 

pamokslą pasakė 
įlinkų org. pirmininkas

/ kun. Pr. Juškaitis. Šv. Ko- 
jĮitmiją “in corpore” daly- 
yaujan tiems blaiviniri-

r. kąms išdalino svečias iš 
Lietuvos kun. Lunskis.
‘ - Iškilmingoms pamaldoms 
pasibaigus, bažnytinė j e

Į salėje įvyko “Communion 
į breakfast” — bendri pus-' 

• ryčiai.
r Pusryčiuose dalyvavo 
Į -svečiai ir blaivininkai.
j 4* 1:30 vai. po pietų prasi- 
į; '/ >Jdejo Blaivininkų Seimo se- 
| v -,sijos. Atstovų ir svečių
| ^alyvavo apie 200. Ūpas 
. gražus. Seimą atidaro BĮ.

| ; Pirmininkas kun. Pr. Juš-
* kaltis ir maldą atkalbą

£
t

t
<■

Pirmą referatą temoje: 
“Vysk, Valančius ir Blai-

— skaito . stud. Mi
ciūnas; Antrą referatą: 
‘Blaivybė šeimoje* skai
tė stud. Neverauskas.

Abu referatai labai turi
ningi ir gražiai nušviečia 
blaivybės idėją.

Seimo eiga labai tvar
kinga ir pavyzdinga.

Išnešta daug gražių re
zoliucijų, kurios visos pri
imtos ir užgirtoSv

Seimo sesijos baigiamos 
išrenkant naują valdybą 
sekantiems metams. Į val
dybą, įeina: Dv. Vadą ski
ria Kunigų Vienybė. Pir
mininkas — Kun. švedas, 
vice-pirmininkas p. Mau
kus, ižd., p. Sidabrienė, se
kretorius Blaveckas, iždo 
globėjai: p. Urmonienė ir 
A. Zavedskas, redaktorius 
Kun. Pr. Juškaitis.

BANKIETAS
6 vai. vak. parapijos sa

lėje, septintoj gatvėj įvy
ko vietinės blaivininkų kp. 
surengtas bankietas, pa- 

! gerbti kun. Pauliukonį ir 
kun. Švedą, Marijonus ir 
visus blaivininkų seimo 
dalyvius bei delegatus.

Bankiete dalyvavo virš 
300 asmenų. Prie garbės 
stalo sėdėjo Šv. Petro par. 
klebonas, šio bankieto vy
riausia šeimininkas, vaka
ro vedėjas kun. Pr. Vir-

■■ PSKBimKOS
ris lori mokintis. feitąįs 
įimtais visi eikimfe į vasa- 
riiiį įŲdkyklą ’ * Išmokini 
mūsų levų kalbą. Didele 
garbė mokėti daug kalbų, 
bet gėda tam, kuris nemo
ka savo kalbos.

Afielė Pečiulytė.
So. Bostono Šv. Petro par. 

Vasarinės mokyklos
Aštunto Skyriaus Mokinė.

IŠVYKO VYČIŲ SEIMAN
Pirmadienį, rugpiūčio 12 

dieną išvyko Lietuvos Vy
čių Seiman, kuris įvyksta 
Hartforde, rugpiūčio 13, 
14 ir 15 dd., šie 17-tosios 
Algirdo kuopos atstovai: 
P. Rakauskas, A. Kiburis, 
P. Karlonaitė, F. Grende- 
lytė, M. Marksas, A. Buš- 
manas ir Centro Vice-pir- 
mininkas P. Razvadaus- 
kas.

Tą pačią dieną išvyko 
L. Vyčių Seiman kūn. P. 
Virmauskis, L. Vyčių 17 
Algirdo kuopos ir LDS 
Centro Dvasios Vadas, 
kun. P. Juškaitis, Bostono 
Provincijos Kunigų Vieny
bės Pirmininkas ir kun. 
Lunskis, svečias iš Lietu
vos. Pirmadienio naktį 
pernakvoję Marianapolio 
Kolegijoje, vyksta į Hart
fordą antradienio ryte.

- Gerb. Atstovams linkime 
laimingos kelionės ir sėk
mingo seimo.

40,000 ERA DARBININKŲ 
ATLEISTA Ii DARBO

šiomis dienomis, kada 
nukrito 25 nuoš. nuo pa
skirtos sumos Massachu- 
£ėtts valstybės, viešiems 
darbams, ERA atleido iš 
darbo 40,000 darbininkų, 
Kitiems 70,000 darbininkų 
ERA nukapojo algas.

P-nas K. Tėtulis, gyv. 
“P” Street, po sėkmingos 
operacijos sveiksta. Linki
me jam išsveikti.

Pereitą penktadienį, rug- 
uūčio 9 dieną atvyko iš 
Cicero, III. muziko Rapolo 
Juškos mamytė, Marijona 
Juškienė pas savo sūnų ir 
marčią praleisti atostogas, 
?onia Juškienė yra viena 
iš pirmųjų LDS. organiza
cijos narių - organizato
rių. Sveikiname ir linkime 
malonių atostogų.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

LIETUVIAI ŪKININKAI, 
kurie šeštadienį, rugpiūčio 17 dieną rengia šokius, o 
sekmadienį, rugpiūčio 18 dieną pikniką, Romuvos par
ke, Montello, Mass. Lietuvių pkininkų susivienijimas 
užtikrina, kad piknikan atvykusieji žmonės bus pik 
nai patenkinti. Programa bus įvairi. Rap.

ĮVAIRIOS žinios
EKSKURSANTŲ ŽINIOS IŠ

LIETUVOS

MUZIKUS MOKYKLA
M. Treinavięiųtė, moky

toja, moko muzikos planu* 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street,
So. Boston, Masš.

PARDAVIMUI
Parsiduoda 5 akeriu farmukė 

Bostono priemiesty, 7 mailes nuo 
Cambridge ir 9 mailes nuo. Bos
tono. Farma prie pat bulvaro, 
stuba 6 kambarių, barne, Šienui 
daržine, viena karvė, du vištinin- 
kai. Pardusiu už $4,500, Įnešti 
$1,500. Pardavimo priežastis — 
aidų liga.
JOHN YUDIS, Wellington Lone

Avė., E. Lexinton, Mass.

gūsių jaunuolių. Grįžę A- 
merikon jie galės įnešti į 
jaunimą gražios lietuviš
kas dvasios.

SUNKI KATASTROFA

- maldą atkalbą mauskis; mūsų išeivijos 
mūsų išeivijos veteranas veteranas kun. K. Urbona- 

-kun. K. Urbonavičius. _ ĮviČius; LDS. Centro pirm.
kun. J. Švagždys; Kunigų 
Vienybės Centro Sekreto
rius kun. Pr. Juras;’ BĮ. 
Centro pirmininkas kun. 
Pf. Juškaitis; kun. K. Jen- 
kus, kunigai Marijonai: 
Vaškas, Švedas, Skruode- 
nis, Pauliukonis. Studen
tai: Miciūnas, Neveraus
kas, Poška, Naudžiūnas ir 
kun. Lunskis.

Visi garbės stalo svečiai 
pasakė karštas kalbas 
žengiantiems į naują gy
venimą kunigams švedui 
ir Pauliukoniui, taipgi 
blaivininkams bei jų rėmė
jams.

Vakaro programą paį
vairino dainomis: stud. iš 
Romos Poška ir vadovau
jama p’ R. Juškos Radio 
Darbininko dainin inkų 
grupė. Dalyvavo: p. Ba
rauskas, p-lės Taruškaitė, 
O. Sinkevičiūtė, E. Macai- 
tė, Drobavičiutė ir dar vie
na.

Šeimininkių vardu dėko
jo visiems atsilankiusiems 
ponia Vosylienė.

Vakaras praėjo pakeltu 
ūpu ir gražia nuotaika.

Taip užsibaigė 24-tas BĮ. 
Seimas su 100% pasekmė
mis. Lai gyvuoja blaivi
ninkai! Rdp,

r -. Pirmas sveikina šv. Pet- • 
į ro par. klebonas, šio seimo

; Vyriausias rengėjas kun.
I Pr. Virmauskis. Jis nuo- 
| ; ; širdžiai sveikina delegatus 
Į ir svečius, ir kviečia visus 
j gražiai seimuoti, taipgi 

' perskaito Kardinolo O’Co-
! nnell sveikinimą seimui.
: 3 Sveikina BĮ. pirmininkas 
i kun. Pr. Juškaitis; Kunigų 
■ j, Vienybės vardu kun. Pr. 
į s Juras; LDS. org. ir “Dar- 
• . bininko” vardu Antanas 
L. -F. Kneižys.
į . Kalba ir sudeda sveiki- 

’. nimus nuo Lietuvos Blai- 
k , vininkų kun. Lunskis.
L į Kalba ir sveikina mūsų 
Į išeivijos patriarka Tėvas 
Į • kun. K. Urbonavičius.
F s’ Marijonų Kolegijos var- 

. <įu sveikina BĮ. Dirvos re- 
r.daktorius studentas Miciū- 
... Ą8-S*

Sveikinimų gauta laiš- 
■' kais ir telegramomis. Iš 
/Chicagos nuo BĮ. Dv. Va
rdo, Marijonų Provincijolo 

kun. J. J. Jakaičio per- 
/ skaityta raportas ir svei
kinimas.

Seimo prezidiuman iš
rinkta: pirmininkas stu- 

v dentas Miciūnas, vice-pir- 
- •?’ mininkas studentas Nau

džiūnas, pirmas raštinin- 
/kas studentas Neveraus- 

kas ir antras p-lė S. Šajef- 
;/kaitė.

Rezoliucijų komisijon į- 
.ęina kun. Lunskis, kun. 

i į-Švbdas ir kunigas Pr. 
/Virmauskis.
; ‘ Mandatų: kun. Kazimie- 

I ras lenkus ir A. F. Knei- 
r zys.- Knygų peržiūrėjimo

P-lė S. Šajevkaitė, gyv. 
Ninth St., girdėt jau susi
tarė su jaunikaičiu iš Mon
tello, spalių 12 d. susižie- 
duoti. Laimingai.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR.M.V. CASPER
Arti MunicipaI Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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

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

Pereitą penktadienį, rug- 
siūčio 9 dieną lankėsi 
‘Darbininko” redakcijoj 

Moterų Sąjungos Daktarė- 
' kvotėja Suzana Šlakienė 
iš Chicagos, lydima adv. 
S. Šalnienės ir pp. S. Saka- 
lienė, Moterų Sąjungos or
gano “Moterų Dirvos” re
daktorė ir administrtorė, 
M. Vaičiūnienė, Moterų 
Sąjungos Sekretorė, J. Če
pulienė, Moterų Sąjungos 
ždininkė. Visos viešnios 

užsuko Bostonan grįžda
mos į Chicagą iš Moterų 
Sąjungos Seimo, kuris įvy
ko Hartford, Conn.

Gerb. viešnios, kalbėda
mos apie Moterų Sąjungos 
seimą, labai džiaugėsi jo 
turiningumu ir rimtumu. 
Pasidalinusios įspūdžiais 
iš seimo gerb. ponios ap
žiūrėjo ‘Da^bininko‘ spau
stuvę, namą ir ofisus ir 
džiaugėsi, kad idėjinė or
ganizacija gali taip gra
žiai ir sėkmingai gyvuoti.

IŠGELBĖJO BEPROTĮ

r
4
■i-

0
i MUZIKAS
L RAPOLAS JUŠKA

VISI EIKIME KITAIS 
METAIS!

H ■ r-
t

Moko muzikos, piano 
r ir dainavimo. Specia- 
/ les pamokas duoda 
i vaikams.

i Adresas:
933 E. Broadway,

• SO. BOSTON, MASS.

Vaikučiai, ar norite iš
mokti kaip kalbėti, skaity
ti ir rašyti lietuviškai? 
Jei norite, tai kitais me
tais eikime į vasarinę mo
kyklą,

Aš ėjau vasarinėn mo
kyklon apie penkis ar še
šis metus ir šį metą dau
giau išmokau, kaip anais 
metais.

Mes turime visi mokyk
loje kalbėti lietuviškai. 
Jeigu kas klausia Sesutės 
angliškai, tai ji į klausi
mą neatsako kol lietuviš
kai nepaklausia. Šitaip ga
lime greičiau išmokti.

Vasarinėj! m o k y k 1 o t) 
tik turi eiti apie vieną mė
nesį, tai neilgai tam, ku-

Lietuvis Dantistas

DR. S. t. GALVARISKI
(GALINAŲSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki .12 vai. 
ryto, nuo 1:3O Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

TeL So. Boston 2660 
Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

Oysterių gaudytojų lai
velio kapitonas Sorenson 
iš Bridgėporf, Conn. pa
stebėjo atvirose mariose 
plaukiantį žmogų apie 150 
mylių nuo Salem, Mass. 
kranto. Laivelio įgula pri
plaukusi su dideliu vargu 
ištraukė iš vandens tą 
žmogų, kurs pasirodė esąs 
išėjęs iš proto ir plaukė 
apsirengęs atvirose mario
se. Jo asmenybės negalėjo 
nustatyti.

CAMBRIDGE, MASS,

A. L. K. Profesionalų ir 
Studentų organizaci j o s 
pirmininkas p. Jonas C. 
Morkūnas rašo ir Lietu
vos:

“Širdingų linkėjimų vi
siems, iš Lietuvos, Laivu 
kelionė buvo labai įdomi. 
Klaipėdoje visa ekskursija 
buvo priimta karališkai. 
Aplankėme Klaipėdos kra
štą. Taip pat apie 400 eks
kursantų ateitininkų ir a- 
merikiečių su J. E. vysku
pu Reiniu, Prof. Dovydai-. vyko į Palangą. Važiuo- 
čiu ir kitais priešakyje jant plentu per mišką, 
aplankėme Nidą, Juod-j staigiame pasijukime, su- 
krantę ir daugelį kitų įdo- įsidūrė su motociklistu. 
mių vietų. Šį rytą vyksi-į Susidūrimas buvo toks 
me į Kretingą pas Prancišj smarkus, kad abi mašinos 
konus; po ryt pas buvus j1 beveik visiškai sudužo. 
Prezidentą Stulginskį; pa-'Motociklu važiavęs kariš- 
skui į Telšius ir į 100 kitų [kis buvo sunkiai sužeistas, 
vietų. i ~

“Labų dienų Jums.
Jonas C. Morkūnas 
J. B. Laučka”.

P-nas Bronius P. Vove
ris, kuris šiais metais bai
gė Marianapolio Kolegiją 
ir išvyko į Kauną studi
juoti muzikos ir lavinti 
balsą, rašo savo broliui į 
Montello, kad jam kelionė 

. į Lietuvą buvo maloni, kad 
į Klaipėdoje labai iškilmin- 
i gai visus amerikiečius pri- 
. ėmė ir vaišino. P-nas Vo- 
• veris labai nustebo sutikęs
■ tiek daug draugų ir pažįs-
■ tarnų Lietuvoje, s 
į Taigi Katalikų Profesi- 
. jonalų ir Studentų organi- 
i zacijos ekskursija turi

daug malonumo Lietuvoje, 
Labai gerai, nes ekskursi
ja susidėjo daugumoj iš 
Amerikoje gimusių ir au-

Kaunas — Lietuvos Ban
ko direktorius Jurgutis 

I neseniai įsigijo naują au- 
, tomobilį. Pramokęs važi- 

‘ i nėti, šiomis dienomis išlai
kė vairavimo egzaminus 
ir sumanė padaryti pirmą 
tolimesnę kelionę — aplan
kyti savo ūkį, esanti Tel
šių apskr.

Liepos 20 d., su žmona ir 
dviem dukterim, Jurgutis

Jurgučiui gi — smarkiai 
sužeista galva, jo žmonai 
ir* vyresniajai dukteriai 
sulaužytos rankos, tik ma
žoji dukrelė išliko sveika. 
Sužeistieji nugabenti į 
Kauno ligoninę.

Susidūrimo priežastis 
per greitas važiavimas pa
sisukimo vietoje.

A. L R. K. FEDERACIJOS 
SEKRETORIAUS PRANE

ŠIMAS
išvažiavus į Viso

F.WAITKUS
LIETUVIS GRĄBORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridgė 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
• PATARNAVIMAS

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname vlsoklua 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Ilprchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimu už pigių, kainų.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

FOTOGRAFAI STUKAI
Padaro gerinusius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves- 

tuvių ir pavieniu asmenų.
JURGIS C. STUKAS

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKIENfi
681 Washington St., 

Nprvroocį,. Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

DU. J. LANDŽIUS 
(SEYMUUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

534 Ė. Broadway 
South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonųuin 9753

IR

Tel. Trowbridge 6330.*

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Parapijos piknikas, rug

piūčio 18 d., sekmadienyje^ 
įvyks gražioje, patogioje, 
erdvioje ir visiems mėgia
moje Palangoje, (Methu- 
en) Lawrence, Mass.

Ši vieta, tikrai, visoje 
Amerikoje vienintelė tėra. 
Jos didumui nė viena kita, 
piknikams vieta, nebepri- 
lygsta. Visais patogumais 
irgi visas viršyja. Ten gra
ži pieva žaislams, puikus 
ežeras maudytis; erdvi 
svetainė įvairiems pasi
linksminimams.

Toje gražioje vietoje, 
rugpiūčio 18, Cambridge 
lietuvių parapijiečiai pik- 
ųinkaus. Prie šio pikniko 
visi Uoliai rengiasi. Gas- 
padinės kepa, verda, gami
na skanius valgius. Vyrai 
ruošiasi visus trokštan
čius pagirdyti skaniau
siais gėrimais.

Bus įvairių žaislų. Dabar 
madoje esantis sportas ar-

klių lenktynės irgi bus. 
Matysite gražiausius ark
liukus lenktyniuojant. Iš- 
laimėjimų taipgi netruks. 
Visi važiuokite Palangon, 
rugpiūčio 18, o matysite 
ko nematę ir visi džiaugsi
tės. Autobusai nuo bažny
čios išeis po 7, 9 ir 11 vai. 
mišių, Įsigykite bilietus 
kelionės ir įžangos iš ank
sto. Kvieslys.

Man
Pasaulio Kongresą, visais 
A. L. R. K. Federacijos 
reikalais prašau kreiptis 
tuo pačiu adresu — 2334 
So. Oakley Avenue, Chica- 
go, 111. Visi reikalai bus 
atlikti, laiškais atsakyti 
ir draugijų mokesčiai pri
imami ir pasiunčiami cen
tro iždininkui gerb. Kun. 
M. Kazėnui.

Leonardas šimutis, 
A. L. R. K. F. Sekretorius

MOKYKLA
Mokykis barberiu, kur yra eks

pertai mokytojai ir duodama 
daug praktikos. Mokykla įsteigta 
1880 m. .

HALI’S BARBER SCHOOL, 
873 Washington St. Boston, Mass.

EDWARD L. HOPKINS
REAĖ ĖSTATE — INSURANCE,

NEJUDINAMŲ TURTŲ ĮKAINUOTO JAS IR 
.. ANTSTOLIS — APPRAISER,

> '■< ■■ ' ':5.' . '“'•'■r- - \ .ų.;' |
T • . • l

; 362 West Broadway, So, Boston.

Telefonas So. Boston 0501

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway .
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOHUNG CO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbčjas gerų minkštų 

gėrimų.
107* W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Namai: 181 D. St., ŠO. Boston

■ i

S. BARASEVIMS IR 
SUNOS

Seniausias ir Savistovia šios ;
Vaistytos 

LIETUVIŲ GRĄBORIUS IR j 
BALSAMUOTOJAS j 

Gyvuoja 2G Inetai. Patamavi- Į 
mas dieinį ir naktį.

TURI NOTARO TEISES j 
. (OŪsąi: '

254 W. Broadvay. So. Boston , 
k Tel. Šou. Boeton 2690 ;
113 Atneš Si, Brockton, Mass. > 

Tel. Breckton 390

838 Dorcheiter Avė. [ 
Tel. Columbia 2537
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GYDYMAS VEIDO
SPAUGŲ

Rašo Dr. J. E. Makaras, 
Chieago, Illinois.

I - UI Hm
paklausė gydytojo.
.— Gal būt mėtų, ar ne?— 
sako gydytojas. Negalįs 
nusijuokė.
— Toli gr-ažu neatspėjai.

daktaras, 
žiok, sūneli.

Vaikas išsižiojo, lig ma
žas varniukas laukdamas 
motinos atnešant slieką, ir 
rodo du gražius dantukus, 
lig kokius blizgančius per
lus.
— O, dantukai rodo, kad 

tik apie šešių, ar septynių 
mėnesių, — sako gydyto
jas. »
— Taip, vos šešių mėne

sių ir septynių dienų, —at- (ką daro, nes tai vis dėl su
sakė tėvas. — Bet kaip naus labo. Na, sūnau, ėį*.

netaiso kūdikiams dantų, į 
kaip dantistai. Jie taiso . 
vien su patarimais, būtenįt,' 
kaip užlaikyti vaiką, kieję, j 
ir kada jis turi miegoti, / 
kaip kambarį vedinti, ka* 1 
da ir kaip valgydinti, ko- : 
kį valgį gaminti ir tt. Aš j 
tikiu, kad jūsų moteris tuo j 
rūpinas. |
— Ir dar kaip, — greit į 

atsakė Jonas. •— Aš kar- į 
tais net pamanau, kad O* j 
nytė per dažnai daktarą į 
Nekutį lanko. Esą, tai jai Į 
to, tai kito reikia paklaus
ti. žiūrėk, ir bėga man vai* : 
ką palikus. Bet ir vėl ma* 
nau sau, gal jinai ir žino,

— Nugi,- nugi, •— sako 
palauk, išsi------------- ----- ------------- — sudaro daug . pavojaus 

nešvari oda yra viena iš (sveikatai.
pirmutinių. Taipgi perdė- Ne vienas mūsų esame 
tas vartojimas saldžių vai- girdėję, kad žmogus, ture- 
gių, netvarkingi viduriai,' damas blogus tonsilus,* su- 
mažakraujystė, bendras' ardo sveikatą. Taigi, apie 
nešvarumas ir sumažėjir apleistų dantų kakliukus 
mas atsparumo gerokai; smegenų link yra aštuoni 
prisideda prie paskatinimo [ syk daugiau vietos infek- 

" , ’ ei jai, negu apie tonsilus.
Pyorehia žodis yra paim

tas iš grekų kalbos. Jis 
reiškia pūlių bėgimą iš 
smegenų apie dantis. Pir
mas pyorehia ženklas, tai 

[įgavimas karščio į smege
nis apie dantis. Smegenys 
pasidaro labai raudoni, pa
tinę ir, biškį užgavus, len
gvai kraujas bėga. Nors, 
tiesa, iš dantų smegenų ir 
taip greitai bėga kraujas. 
Taigi, kraujui pasirodžius 
iš dantų smegenų ne vi
suomet yra pyorehia. Bet 
atsikartojantis diena iš 
dienos bėgimas reiškia, 
kad reik klausti savo gy
dytojo patarimo.

Antras ženklas. Kuomet 
žmogus patėmija, kad jo 
smegenys atšokę nuo dan
tų, dalinai dantų šaknys 
matos ir dar atkartotinai 
pūliuoja, tai jau nėra abe
jonės apie pyorehia būvią, 

Pyorehia yra pagydoma 
tik tuomet, kuomet patė- 
myta pradžioje. Vėliau la
bai sunku, arba ir visai ne
galima pagydyti.

Su pyorehia žmones 
daug dantų praranda. Ka
dangi pyorehia apimti 
dantys neskauda ir gerai 
atrodo, tik kartais bijosi 
šalto ir šilto, bet nepaken
čiamo skausmo nėra, tokiu 
būdu žmonės ir laukia kol 
pūliuojanti dantys paga
mina kitą ligą, kitoje ku
rioje kūno vietoje.

Pyorehia yra sekančios 
priežastys: senatvė, apsi
leidimas, netinkamai pada
ryti tilteliai, karūnos ir ki
ti įvairūs dantų užtaisy
mai.

Bet, jei mes dantų neap- 
leisime, tai galime tikėtis, 
kad ir dantys mūsų neap
leis.

Aš kar-
Bręstančiuose jaunuo

liuose gana dažnai pasi
reiškia ypatingi spaugai i J- - JI —v X, ' jy ■I ant odos, o ypač ant veido, i š*os li£os-
[Tai ypatinga odos liga va-' Gydymas esti gana pai- ! 
dinama aknė, kuri netik nūs ir ilgas. Čia būtinai 
laikinai subiauroja išvaiž- reikalinga pilna koopera- 
dą, bet ir ant visados pa- cija bei ištvermingumas iš 
lieka negražias žymes, jei ‘ ligonio pusės, be ko nieka- 

met nemiega. Kai ji pa- į gy^oma i , dos negalima tikėtiš_ gerų I
vargsta, ji tik kiek lėčiau i trumpą . laiką, sėkmių. Is kitos pusės juo

; Si liga viena is dažniausiai anksčiau ligos eigoje pa- 
pasireiškiančių odos ligų.jgalbos ieškoma, tuo grei-

- Ar. Vitk, -Žinar kąTeikjme pasi-

JŪRŲ KIAULYTĖ NEW 
YORKE

Vaikai Džekas ir Džimas 
jau kelintą kartą atėjo į 
zoologinį daržą. Pavaikš
čioję jie matė snūduruo- 
jančius ir linksmai žai
džiančius įvairius gyvū
nus. Priėjo ir prie patalpė
lės, kurioje buvo jūrių 
kiaulytė. Staiga Džekui a- 
tėjo į galvą mintis:
— Klausyk, Džimai, ar tu 

pastebėjai, kad kuomet tik 
mes ateiname, visuomet 
jūrių kiaulytė juda, bėgio
ja. Aš esu buvęs čia ir nuo 
pat daržo atidarymo rytą 
ir prieš pat uždarymą va
kare, ir niekuomet nesu 
pastebėjęs, kad jūrių kiau
lytė būtų pavargusi ir snū
duriavusį!,.
— Eik tu! — susidomėjo 

Džimas ir ėmė mąstyti. Po 
to jis tarė:

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S, B. 1437 

ztes. 158- W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

klausti sargo...
— Gerai!
Sargas vaikams paaiški

no štai ką:
jūros kiaulytė niekuo-

pradeda judėti, bet ji nie
kuomet neprigūla ir nepa
siilsi...

Tai buvo tikras p’asakoji- 
mas ir tas labai stebino 
Džeką ir Džimą. 
Palanga, 1931. IX. 6 d.-

Ši liga viena iš dažniausiai' anksčiau ligos eigoje pa-

Ji nėra'apkrečiama. į čiau galima tikėtis pąsigy- 
Oda turi labai daug tau-; dyti. O svarbiausia, tai 

Į kinių liaukų, kurios paga- tas, kad šitokiuose atsiti- 
imindamos truputį taukų, kimuose mažiausia žymių 
[suminkština, sušvelnina o- lieka ant odos, Savęs gy- 
»dą. Kartais šios liaukos dymas visokiomis mostė- 

Arčias Vitkauskas. !^er dau^ taukų gamina, mis beveik niekados ne-
KOVOJU VIENAS

Kovoju dienas, 
vietoje. — 
jas džiaugsmu paversti. 
Kovoje vienas,. 
vietoje — 
dviem 
ilgesių slibiną paskersti, 
apsiginant, 
ir —
Į Laimę žengti.

Chieago, UI., Į 934.1.29

kas padaro odą labai tau- f duoda gerų sėkmių, 
kuotą šitokiuose atsitiki- Pirmiausia ir už 
muose kai kurios liaukos svarbiausia ’ 
užsikemša ir įdegimas jose1 
pasireiškia išvaizdoje ma- I 
žesnių ir didesnių spaugų,1 
kuriuose dažnai atsiranda t 

.pūlių. Šie spaugai dažniau-! 
šiai esti ant veido, kaktos • 

I ir nugaros. Negydomi jie I 
retai savaimi pranyksta. Į

Priežasčių šiai ligai esti 
d. gana daugel. Taukuota,

ĮVAIRENYBES
6 ...

Connecticut valstybės kų pienas ‘ priskaitomas 
miškininkai, saugoda m i Į kaipo viens iš vaistų. Jis 
medžius nuo sugadinimo J patariamas gerti džiovi- 
jų liemens, vietoje, kad vi- 
niais prikalti prie medžių 
reikalingus numerius, jie 
pasišiaušiusią žievę suly
gina su peiliu ir numerius, 
padirbtus iš gumos, prikli
juoja arba balta maliava 
užrašo. Du žmonės per va
landą užnumeriuoja nuo 
50 iki 125 medžius.

4: * *
Šiandiena mažesniuose 

ūkiuose randama nemažai 
ožkų. Ožkos" padeda kovo
ti su liguistumu ir krizių, 
pamainydamos karves. Ož-

ninkas, “hay fever’inin- 
kams”, /‘tuberculozuT ser
gantiems" ir kitiems. Už 
kvortą, kainos iškylę ligi 
40c. Proporcionaliai imant 
svorį karvės ir ožkos, tai 
ožka du syk daugiau duo
da pieno. Per metus ožka 
duoda pieno 15 kartų sun
kumo, kaip kad ji sveria. 
Ožkų pienas patariamas 
gerti vaikams.

vis 
svarbiausia, tai surasti 

I priežastį ar priežastis, jei 
Į jų kelios. Tas nulemia vi
są gydymo eigą. Bendrais 
ruožais kalbant, reikia pa
sakyti, sutvirtinimas svei
katos, sureguliavimas mai 
sto, užtektinas poilsis, tin
kama švara yra pamatas 
sėkmingo gydymo. Šilti ir 
karšti kompresai, ultra
violetiniai ir Roentgeno 
spinduliai dažnai esti nu
lemianti faktoriai. Švario
je odoje pas pilnai sveikus 
jaunuolius ši liga labai re
tai kada pasirodo. Taigi 
švarumas bei sveikatingu
mas yra geriausia priemo
nė apsisaųg^i šios ligos. 
Tai tuo syk nereikės nė

daktaras gali pažinti iš 
dantų?

•— Taigi, Jonai, norma
lus kūdikis šešių mėnesių 
turi turėti du prišakinius 
dantis. Na, ir jūsų ponai
tis juos turi.

Šypsodamas tėvas sako;
— O, ar tąisyti dar nerei
kia?
— Tai dar nereikia, — 

skaniai nusijuokęs atsakė 
daktaras. - 
kiems ponaičiams ir netai
sau.
— O kodėl?
— Tai mediko darbas, — 

atsakė daktaras.
Ištikrųjų, pirmą kartą 

girdžiu, kad medicinos gy
dytojai taiso vaikams dan
tis, — nusistebėjo Jonas.
— Suprantama, medikai

r: :

Bet aš to-

simnamo: atsisveikink su 
daktaru.

Daktaras kratydamas / 
kūdikiui ranką sako: ---—
— O koks tu, sūnau, rie

bus, buinus, raudonas, 
skruostai lig vyšnia nu
trinti. Tur būt, labai svei
kas.
— Tai, dar nei jokios bė

dos neturėjome, — atsake 
Jenas?—Medikas dar ne
buvo šauktas į namus. Net 
ir kai dantys dygo, nesir
go ir net nežinojome kuo
met jie dygo. Tik Onyte 
pastebėjo, kad vaikas jau 
turi porą dantukų.
— Taip ir turi būti, —pa- 

sakė daktaras. — Norma- ‘ 
lūs vaikas neturi bėdos, 
jeigu tik gerai prižiūri
mas.“NUSISYPSOK'I

Surašė J. K. M.

y
Tai tuo syk nereikės 
gydytis.

PYOREHIA
Rašo Dr. J. Bložis

JUOKAI! JUOKAI! JUOKAI! 
I . »

* * / * • ' “ A l * ■ -* * , 1'

VIENATINĖ TOKIA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJ

Tik ką išėjo iš spaudos.

160 įvairių įvairiausių juokų. 150 didelių puslapių

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti* pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai, 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

Minijaturinis Modelis
Aeroplanas sveriąs tik 

3% svarus su mažyčiu mo
toru, gaminančiu 1/5 ark
lio jėgos skrenda per va
landą 40 mylių. Mažytis 
orlaivis, padirbtas iš “bai
sa” medžio, dengtas šilku, 
turi 68 colių sparnus ir tik 
yra penktadalis reguliarių 
aeroplanų. Pripiltas tan
kas gasolino pakanka 15 
minučių skridimui.

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South. Boston 1392

JONAS GLINECKAS 
502 E. Eighth St., 

Tel. So. Boston 9621

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ’ŠV, JONO EV. BL.PAŠALPINĖ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč. '

Pirmininke — Eva Marksienč,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirmlnlnkė — Ona StaurlenS,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So, Boston 3422

Prot. Rašt. i— Brone Clunlenč,
29Gould St., West Roxbury, Mass.
Tel Parkwuy 1864-W

Fln. RaSt. - Marijona Markonlnte, L88? Broadsvay So. Boston, Mass.
33 Navarre St.. Rosllndale, Mūsa. - T

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona . StaniullutO,

105 West Oth St., So. Boston, Mass
TvarkdarO — Ona MizglrdlenB,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Masd.
Kasos Globėja — E. JanuSonlene.

1420 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrą utarnlnką kiekvieno menesio,

| DRAUGIJOS VALDYBA
. Plrnj. — J. Petrauskas,
' 24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice* pirm. — V. Medonis,.
1 21 Sanger St., So. Boston, Mass.
' Prot. Raštininkas — J. Glineckls,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Alb? Nevieta,

16 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.
1 Iždininkas — A. Naudžiūnas,

•Maršalka — J. Zaikls,
| 7 Wlnfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedūldienl kiekvieno m^fteslo, 
2 vai. po pietų, Parapijos salSj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mana.

7:30 vai. vakare, pobužnytinCj sve
tainei

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pus prptokply raŽtinlnkę.

Utting Bavaria, Vokieti
joj, perkėlimui per upę au
tomobilių yra įtaisytas 
toks laivukas, kurį varo 
tas pats automobilis, kurį 
perkelia. Automobilis ‘įbe- 
kiuojamas’ ir užpakaliniai 
ratai užeina ant laivo va
romo rato, kurį suka, pa
leisti bėgti automobiliaus 
ratai.

Žmonės yra daugiau pra
radę dantų nuo pyorehia, 
negu nuo kokios kitos li
gos. Nuo išpūvimo žmonės 
praranda daug dantų, vie
nok ne tiek daug, kiek nuo 
pyorehia. ' •

Pyorehia yra ypatinga 
liga, nes, net gydytojo a- 
kimis žiūrint, dantys atro
do balti, gražūs, ir sveiki 
— beveik normališki.

Ne vien pavojus yra nuo 
pyorehia, kad žmogus pra
ras dantis, bet ji ir kito
kias ligas užveisia. Nes 
bėgdami pūliai užkrečia 
vidurius, limphat i k u s, 
kraują ir tftip toliau, kas

PIRMA KARTĄ DANTŲ 
GYDYTOJO KABINETE

Rašo Dr. Bložis

|f

i
Ant puikiausios popieros su gražiais apdarais.

Kaina tiktai $1.00

LAIDA APRIBOTA. SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!I

Geso (dujų) pavojus iš
tikus karui privertė suras
ti tinkamą nuo nuodingų 
dujų apsisaugojimą. Pary
žiuje ištikus alarmui dėl 
dujų pavojaus, panaudota 
apsigynimo baliūnai. Suei
nama j baliūną, kurio šie- 
nėlės neperleidžia jokių 
dujų. Paleidžia mašiną- 
pompą, kuri per “filterį”- 
koštuvą, varo gerą orą. 
Baliūhe galima išsilaikyti 
ligi praeina pavojus.

New Yorke, 60?to Wall 
Tower, Stovi namas-milži-

Jonas Negalįs, eidamas 
pas dantų gydytoją, nusi
vedė ir savo mažą sūnelį.

Jonukui pirmą kartą gy
dytojo kabinetas, turbūt, 
keistai atrodė, nes dairėsi 
į visas puses, lig varna 
ant mieto atsistojus. Tru
putį pabuvus ir gydytojas 
išėjo apsirengęs baltais 
rūbais. Mažam Joneliui 
keista pasidarė ir jis pra- 
dėjo šaukti kabindamasis 
į tėvo skvernus. Bet tas 
buvo tik laikinai. Už kele- 
tos minutų vaikas su dak
taru susidraugavo ir jau
tės kaip namie. Jam labai 

j patiko žibantieji daktaro

I 
y . . .
A jums viešai bekalbant panaudoti ir savd klausytojus prajuo*.
P. kinti.

TEATRŲ RENGĖJAI — Štai medžiagos ruošiant scenai 
veikalėlius. Publika šiomis dienomis ištroškusi gerų juokų.

LIGONIAI — Štai neišsemiamas šaltinis linksmo ūpo su- 1 
kėlimui ir nuobodumo išblaškymui. Jūsų prieteliai negalėtų.

KALBĖTOJAI — Štai pilnutėle knyga parinktą juoką -J

nas. Šis namas vadinamas 
‘dangoraižas’. Esant dide
liam vėjui jo viršūnė 981 
pėdos aukštumoj palinks
ta apie 2y2 colio nuo cen
tro. Taip-gi įdomus plieno 
palinkimas į saulę. Pavyz
džiui šio aukščiausiojo na
mo pasauly, pačioj viršū
nėj yra 125 pėdų plieno 
stulpas. Šis stulpas ūką- 
notose dienose esti tiesus. įrankiai. Visus juos krovė 
Saulėtose dienose palinks- į savo mažą delmoną ir 
ta šaulės link apie 6 colius, gydytojas jam nepriėsta? 
Šaulei nusileidus, jis ir ve] ravo. Pastebėjęs tėvas, lie

pė Jonukui viską grąžinti, 
bet daktaras pasakė, kad 
tie įrankiai jau nebenau
dojami ir skiriami vai
kams pratinti prie savęs. 
Tėvas Jonukui pastebėjo:
— Būk atsargus; neklau

sęs neimk daktaro įrankių,, 
nes už tai gali labai nuken
tėti tavo maža sėdynė.
— Kiek manai mano sū

nus turi metų?-— Jonas

tinkamesnės dovanos jums suteikti. J

TĖVAI — Štai proga įsigyti sveiką ir švarią juoką knyga’J 
H savo vaikučiams prigimtoj kalboj vakarais paskaityti. j

KELEIVIAI — Štai vieniems keliaujant draugas, kuris J 
per visą kelionę juokins ir kaip bematant prabėgs laikas. j

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite užtai, kad tai retenybe, j 
mūsą kalboj. Nepamirškite, kad tai ne vienam paskaitymui to- I 
kia knyga su tokiais juokingais nupasakojimais. Pakartotinai 1 
teks tą knygą susiieškoti ir iš naujo skaityti. Tad pasinaudo- j 
kitę proga ir kol ją esama Įsigykite sau ir savo draugams. j

R

b
Reikalaukite 

‘DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

palieka savo pozicijoj.

Patirta, kad elektros vie- 
los išvedžiotos smulkiuo
ju “zigzagu” po šaligatvio 
cementu, paleidus elektrą 
greit nušįldo esantį sniegą 
arba ledą. Pradeda šį pa
tyrimą taikytį kai kurie 
savininkai ir automobilių 
tarp vėžėse prie garadžių.

' J. K. K.

DABBIJUpi)<AS
(THE W0RKER) ;

Published every Tuesday and Friday eseopt Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, ’ , 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
------ ------- - by-------------- f
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I Vyčių Seimas
R Štai ir Vyčių Seimas. Būriai Vyčių abiejų lyčių 

! renkasi į svetingą Hartfordo lietuvių koloniją savo 
reikalams aptarti. Jų vądaį rimti, ideąlingi, aukštų 

į sumanymų kupini, alsuoja vien savo organizacijos ge^ 
I* rovė. Jų idealizmas toks, pat, koka buvo Vyčiuose 20 
F metų atgal. Jie, rodos, puste įpustų savo dvasią į eili

nius narius. Jiems gerokai koktu dėl organo margu
mo. Yra buvęs grynai lietuviškas, gi dabar... Bet rei- 
Jria gi gelbėti iš gaisro kas dar galimą išgelbėti ir 
tam užsidėti angliškas pirštinaites. Kitaip, girdi, ne
galima... Na, negalima, tąi negalima. Mums, sumetė
jusiems lietuvninkams^ tenka derintis prie pakitėjusių 
gyvenimo sąlygų ir muštis į krutinę, išpažįstant ir sa
vo kaltę.

Eiliniai Vyčiai — tai tipiškas mūsų jaunimas — 
linksmas, gyvas, puošnus, kiek nervingas, jieškąs pra
mogų pasilinksminti. Tam jis jaunimas. Bet tur būt 
neapsiriksiu pasakęs, kad po ta lyg svetiminga išvaiz
da mūsų jaunimo krūtinėj vis dėlto plaka lietuviška 
širdis. Jaunuoliai ir jaunuolės, su mažomis gal iŠskir- 
fimis, kalba angliškai, bet reikalui atsėjus prakalba 
ir lietuviškai ir kartais visai taisyklingai. Tenka ir IjįįįJ’ sunkiausia 
tuom pasidžiaugti. |(

L

Lietuvos-Sovietų Rusijos T al
kos Sutarčiai 15 Metų

Šių metų liepos 12 d. su- j žemes nuo rąudonųjų bū- 
ėjo lygiai 15 metų; kai rių, jos negaišdamos sudą- 
Maskvoje buvo pasirašyta1 re taikos sutartis su Sovįe- 
taikos sutartis tarp Lietu- J 
vos ir Sovietų Rusijos. 
Lietuvą taikos derybose 
tada atstovavo šie žmo
nės: inž. Tomas Naruševi
čius (delegacijos pirmi
ninkas) , Petras Klimas 
(dabar Lietuvos ministeris 
Paryžiuje), kun. Juozas 
Vailokaitis, inž. Vytautas 
[Račkauskas ir Simas Ro- 
zenbaumas.

Derybos dėl taikos su
tarties Maskvoje prasidė- 
jo 1920 m. gegužės mėn. 7 Maskvoh 
|d. Tuo metu derėtis buvo,

nes tada | Bet čia įvyko nenumaty- 
------------------„ v dar pačiu karštumu ėjoitasdalykas.l920m.balan-

■ Iš viso, Vyčių Seimas remtinas ir nuoširdžiai karas tarp ienkų ir bolše- džio 22 d. Pilsudskis pasi- 
sveikintinas. Vyčių dvasia gera ir nuoširdi. Jų idealai vik„ §ia proga., verta ar- rašė sutartį su Ukrainos 
katalikiški. Jų siekimai esmėje sutampa su Lietuvos (-iau pažinti ir visas kitas atamanu Petliūra, Ukrai-

tų Rusija. Atsiliko tik Lie
tuva* nes ji, netekusi tie
siogines sienos su Rusija 
dėl lenkų įšibriovimo į 
mūsų sostinę Vilkių, laiki
nai neskubėjo, laukdama 
Vilniaus atgavimo. Tačiau 
1920 m. pradžioj jau buvo 
ruošiamasi pradėti taikos 
derybas su Sovietų Rusija. 
Pasiruošimams nusitęsus, 
atėjo 1920 m. pavasaris. 
Balandžio mėn. pabaigoj 
Lietuvos delegacija jau 
buvo sudaryta ir išvyko

idealaus jaunimd siekimais. Jie giminingi Pavasari- |poHtįies aplinkybes, ku- 
ninkams, tai jaunimo organizacijai, ant kurios remia- įiose tada buvo atsidūrusi 
ši ateinančiosios Lietuvos sveikatą. Mes tikimės, kad Lietuva 
Vyčiai išlaikys ir mūsų išeivijos sveikatą — kūnišką 
ir moralinę. Jie — ar bent jų vadai — gerai žino, ko 
jiems dar trūksta šiam svarbiam uždaviniui atlikti. J revoliucijai ir vo- 
Šis Vyčių Seimas ir kiti sekamieji seimai stengsis tuos kiečiams paprašius paliau- prasidėjo beveik
trūkumus palaipsniui pašalinti, ir Vyčiai vėl bus kaip bų, suiro vokiečių' frontas, Į. . diena kai lenkai
senovėje — ištikimi, lietuviški mūsų Vyčiai. mana Vn. — »

nai atplėšti nuo Rusijos ir 
tuojau puolė Kijevą. Iš 
pradžių lenkams gerai se-

1918 m. rudenį, Mus
i Tad lietuvių sovietų taikos

k
L

Pripažinkite Dievą

mo einančiomis teisinė; 
mis pasękmėipi^ ir g^ra 
valią visiems amžiams 
atsisako nuo visų Rusi
jos suvereniteto teisių, : 
kurių ji yra turėjusi Jie- j 
tuvių tautos Ir jos teri
torijos atžvilgiu”.
Antram straipsny yra 

nustatyta siena tarp Lie
tuvos ir Sovietų Rusijos.

Vilniaus ir Gardino kra
štai, ligi Naručio ežero 
ir Molodečno geležinke
lių stoties į rytus, o Į 
pietus —r lig Nemuno, 
pripažįstami Lietuvai.

Kituose straipsniuose Ru
sija pasižadėjo grąžinti iš
gabentas iš Lietuvos kul
tūrines vertenybes, nuėmė 
atsakomybę nuo Lietuvos t 
už carų Rusijos skolas, pa
žadėjo suteikti Lietuvai 

100,000 dešimtinių miš
ko ir sumokėjo Lietuvai 
3 milijonus aukso rub
lių, 

kaipo priklausomą Lietu
vai dalį iš buvusios Rusi
jos valstybės iždo aukso 
fondo. Sutarties abi pusės 
lojaliai laikosi, nors kai mentas Įsitvirtina Klaipėdos mie 
kurie- pasižadėjimai iŠ So-1 fite labai sparčiai, nors 1933 m. 
Vietų Rusijos pusės- ligšiol .vokiečiai pravijo veik visus ‘klai 
j_- _=— —įAi-—: :—I pėdiečius’ ir susilpnino lietuvių 

pozicijas, bet bendrai imant, nuo 
1925 m. lietuvių procentas padu 
dėjo, o vokiečių sumažėjo. 1933 
m. vokiečių pozicijos sustiprėjo 
dėka išplėstai propagandai ir te 
romi.

Klaipėdos Krašto Lietuviškumas
, Jau ųuo IX šimtmečio lietuvi^ 
ki laivai raižėBaltijos vandenis, 
Nuo to laiko įsisteigė šie lietuvi^ 
ki uostai: Karaliaučius, Klaipėda, 
Palanga, Liepojos, Ventpilč. Kry. 
šiuočiai pirmieji stengėsi užkirs
ti Lietuvai kelių į jurų. Praradus 
nepriklausomybę, lietuviškų Pa. 
baltę užkariavo svetimąjį elemen
tas. Apie Pabaltės lietidviškumų 
liudija įvairių vietovių pavadini, 
mai, kurie nuo Liepojaus iki Ka 
raliaučiaus skamba lietuviškai.

žinoma, kolonizacinės vokiečių 
bangos užliedamos vis plačiau 
pajūri, stengėsi išstumti iš teh 
lietuviškų elementą, ypatingai 
miestuose ir miesteliuose vokie 
čiai įsigalėjo, nes lietuvio nei 
pramonė, nei prekyba netraukė. 
Pabar lietuviai tą klaidą atitai-

1 sys ir jau dalinai atitaisė. Tą, ro« 
do Klaipėdos krašto gyventojų 
pasiskirstymo tautybėmis eiga, 
Klaipėdos 
tais:

dar nėra galutinai įvyk
dyti. Tačiau dėl to sutar
ties reikšmė nesumažėjo. 
Šia sutartim yra padėtas

K. laikomas prieš rusus. Vo- įn^emė Kiieva Sunranta- Pa£rindas geriems kaimy-— kiečiai ėmė trauktis atgal, | {okąlom? įiygo. niškiems santykiams.
I 1 ““ 1w • i 1-, — • • s?’ mis sovietų vyriausybei] Nuo sutarties pasirašy-
ke balševikų būriai nor®" derybos mažiau rūpėjo.‘mo dienos jokių ypatingų 
darni grąžinti Rusijos vai- -.karas. Galų gale, po I nesusipratimų su Sovietų

buvo baigtos ir sutartis, tarp abiejų valstybių nuo-

o paskui juos įkandin se
kė balševikų būriai nore-, 
darni grąžinti Rusijos vai- J

■ v. į . v. . . HCiiunaiao. vjaiu ticuc, pu auimų o m. muvjvvu

dzion vokiečių okupuotus jvįejų mėnesių, derybos (Rusija nebuvo. Santykiai
mouD lTISj xix£ .... * • * •

kartą jau ne caro Rusijos, fcuvo pasirašyta liepos 12 lat eina platyn, paliesdą- 
hnlcsotri Iria- .V A . A s'*

Kam tenka sekti lietuviškų bolševikų spaudą, tam 
tuojau puola akysna jų pastangos prisigretinti prie 
katalikų darbininkų. Bolševikų redaktorėliai tiek nai-, raudonosi bolgevikiš. 
.vus, kad tiesiog pasisako kokiu tikslu tai daro: -ben- o ;
drąm frontui prieš fasistus sudaryti. Yra dar nuosta-1 J . _ ..
Iresnių žinių. Maskvoje būk jau skrajojus obalsis, kad .... .
įomunistams būtų pravartu susidėti su Katalikų Baž- voliucijas ir pabugusios 
nyčia — vis tam pačiam tikslui: kovai su fašizmu. Kai raud°nojo pavojaus ir ne
žmogus girdi tokius komunistų pareiškimus — o jie tvarkos, buvusios paverg- 
tur būt ne iš piršto išlaužti, neš ir radio apie tai gar- tos Baltijos tautos pasi- 
sina — tai tenka tik stebėtis, kokių priemonių komu- ?ke_lbe_ nepriklausomomis 
nistai griebiasi savo kailiui išgelbėti, kad net glau- lr ei^e P^anizuotis gintis 
džiasi prie aršiausių savo oponentų. Sakoma, kad tik nno besiveržiančių bolsevi- 

: paskutiniam galui atėjus, kreipiamasi prie neprietelių Suomi-
prašyt pagalbos. Minint žodį “neprietelių”, reikia ap- LietYva . ap
sidrausti,, kad ne katalikai bolševikus, bet bolševikai !vlPa metais su gmk- 
įatalikus skaito^ neprieteliais ir tai ne už kokius nu- rankose raudonuosius 
Sikaltimus, tik už tai, kad katalikai tiki į Dievą, gi Įsibrovėlius is savo kraštų 

' bolševikai netiktai į- Dievą netiki, bet Jį išniekina, net lsvarė. Kadangi Suomija, 
Jo vardą rašydami su maža raide. Katalikai neturi Estija ir Latvija iš didės-[Vilniaus pasitraukė rug- 
jokių neprietelingų jausmų prie vargšų bolševikėlių, valstybių turi ben-Įpįį^į0 26 d.
nes skaito juos apgautais ir suvadžiotais klaidingų i* p.r5 sieąą tik su viena Ru- 
dėjų, kurių tie vargšai prisigėrė ir nepajėgė jų sugru- siJa> tai, išvaliusios savo 
muliuoti. Taigi jiems tinka tik pasigailėjimo jausmas ' . . _
už jų neapykantą tikėjimui. Ir kuomet, užėjus kietai Šiemet Klaipėdos krašte 
valandai, bolševikai kreipiasi į tuos pačius jų panie- v_ ia 17 * pramones imq-[ 
kintus katalikus, tai tas pasigailėjimo jausmas mūsų dirba apie <-000
širdyse tik didėja. “Ne spjauk į šulinį”. darbininkų. Įmones veikia

Bet kodėl gi bolševikų padėtis tokia jau sunki? ®1?sį metalo, medžio, odos, 
Atsakymas vienas: komunizmo nepasisekimas prak- . s’> P°Pleriaus, ava-
įiškam gyvenime. Sykį įrankis kokiam tikslui netinka, ^y1168 ir _______
tai jį metama šalin. Komunizmas turėjo pakankamai 
progos parodyti savo tikslumą ir produktyvumą. Jis 
buvo apdraustas griežčiausia istorijoj diktatūra. Joj 
vykdymui buvo pašvęsta ir dar pašvenčiama milijo
nai žmogiškų gyvasčių, — gi naudos kaip nėra, taip 
nėra. Skurdas, badas ir nelaisvė - tai visas komuniz- „ uuvo „uu a.
mo produktas. Suprantama, kad komunizmui visiškai laiS) draugavo Dieviškąjam Mokytojui 
susmukus, su juo reikia važiuoti salm ir valdančiai vi vieš j0 mokinimo gyvenimą. Jie 
komunistų partijai. Taigi vargšai komisarai visur buvo liūdininkais nesuskaitomųstebūkių, ku- 

nuos Išganytojas nuveikė. Su dideliu uolu
mu ir atsidavimu jie klausėsi Pasaulio Išgel
bėtojo išganingų pamokų ir įtikėjo į Jį. Ta
čiau, jie visgi buvo nedrąsūs žmonės. Po 
Kristaus nukryžiuojimo, jie slapstėsi iš bai
mės dėl žydų persekiojimo. Išganytojas buvo 
jiems apreiškęs, kad Jis turės mirti karčia 
mirtimi, bet trečią dieną Jis kelsis iš numiru
siųjų. Net po garbingojo Viešpaties atsikėli- 

j mo, jiems stokavo drąsos eiti į žmones ir vie
šai išpažinti Jėzų Kristų ir skelbti Jo dieviš
kąjį mokslą. Juos apėmė baimė, kai Kristaus 
nebuvo jų tarpe. Bet, kaip buvo visai kitaįp, 
kąi pirmose Sekminėse jie apturėjo šventąją 
Dvasią. Dąugiau jie nebesibaimėjo, bet išėjo 
viešai skelbti Nukryžiuotąjį Jėzų Kristų, ne
žiūrint visų pavojų, grąsinąnčįų jų gyvybei,

šaukiasi pagalbos prieš gręsiantį fašizmą. Bet jiems 
reikėtų geriau apsižiūrėti, kad griežčiausias fašizmo 
pavojus slepiasi ne tiek Vokietijoj, kiek už jų pečių — 
tai Stalino šešėlis,

Bet kas gi darytina katalikų darbininkams, kuo- 
met komunistai lapės švelnumu taip prie jų gretinasi? 
Daugiau nieko, tik tarti du žodžiu: pripažinkite Dievą.

K.

NUOTRUPOS
Lietuvos švietimo minis

terija reikalavo, kad žydų 
.rabinų seminarijose būt į- 
vėsta lietuvių kalba. Rabi- 
nąi .pasipriešino ir kląusi- 
mas neišrištas. ’ 1 1

Kaune, Vytauto D. sode 
baigiama statyti Laisvės 
stovyla. Tai ir Kaunas tu
rės “Statūe of Liberty”.

d. Pažymėtina, kad sovie- mi vis gausingesnį gyve
v. .. tų kariuomenė, stumdama nimo sričių skaičių. Reikia

Pamaciusios Rusijos re-į lenkus, į Vilnių įėjo tuo- tikėtis, kad taip bus ir a-
jau po sutarties pasirašy
mo, liepos 14 d„ o Lietu
vos kariuomenė — ryto
jaus dieną, būtent liepos 
15 d. Nuo tos dienos Lie
tuvos kariuomenė išbuvo 
.Vilniuje ligi tragiškos spa
lių 9 d., kai smurtu, sulau
žant Suvalkų sutartį, Želi
govskis pagrobė Lietuvos 
istorišką sostinę. Einant 
pasirašyta taikos sutarti
mi, sovietų kariuomenė iš

I Svarbiausi Maskvos su
tarties nuostatai yra šie: 
i Pirmajam sutarties strai- 
|psny pareiškiama, kad

‘Rusija be atodairų pri
pažįsta Lietuvos valsty
bės savarankiškumą ir 
nepriklausomybę‘ su vi
somis iš tokio pripažini

teity.
Taikos sutarties 15 me - 

tų sukaktuvės buvo gra
žiai paminėtos ■ Kaune, if 
Maskvoje. Lietuvos ir So
vietų Rusijos vyriausybės, 
ta proga, pasikeitė drau
gingomis sveikinimo tele
gramomis. Taip pat ir a- 
biejų kraštų spauda dėjo 
plačius • straipsnius, ku
riuose buvo keliami tie 
plačiai išbujoję santykiai 
tarp Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos, kuriuos nustatė ir 
kuriems davė platų pag
rindą čia minimoji sutar
tis. Tsb.

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. Šv. Jokūbas.

Į Klaipėdą buvo atplau
kęs Graikijos laivas Ąiko- 
terini, kurs atvežė 85,000 
centnerių druskos.

Kaune naikinami' Rum
šai”. Per pastaruosius 4 
metus ten nugriauta 3.000 
hipnų, šiemet numatyta 
nugriauti 700 lūšnų.

Susidaryti viso Klaipėdos krašto . . 
vaizdui reikia priskaityti dar ŠL 
lutės ir Pagėgių apskritis, Bem 

krašto gy< 
pasiskirstę

drai, viso Klaipėdos 
ventojai tautybėmis 
taip (nuošimčiais):

1929

Lietuvių 
‘Klaip-čių' 
Vokiečių

Matome,

mieste buvo procen-

1925 1929 1932 1933
10,1 18,8 41,6 33,6
20,2 37,5 0,8 0,1
64,2 28,9 25,1 60,4
kad lietuviškas ele-

1925
Lietuviu 26,6 31,2 
‘Klaip-čių’ 24,2 86,1 
Vokiečių 45,3

Nuo 1925 iki 
kas elementas 
Bet 1933 m., į 
propagandos bangai, vėl vokieti
ninkai atsigavo (vokietininkai, 
ne vokiečiai). Priskaitant ‘klai
pėdiečius’* prie lietuvių, gaunam 
57,1%, t. y. absoliutinę daugu
mą ir ta dauguma turi būti padė
ties šeimininkas Klaipėdos kraš- 
te, ’

Nė tik Klaipėdos kraštas yra 
lietuviškas,, dar toli toli kairėj 
pusėj Nemuno kalbama ir jaučia
ma lietuviškai. Iš ten pasklido 
po Lietuvą pirmutiniai “Aušros“ 
spinduliai. Ne viena atgimimo 
knyga buvo spausdinama Tilžėj, 
kur dabar mušami ir apspiaudo* 
mi lietuviškai kalbantieji, kur iš
daužomi langai lietuviams. Ten 
gyvena ir kuria mūsų filosofas 

! Vydūnas. Tsb.-?

24,5
1933

1932 1033
40,7 36,7
23,5 20,4
30,4 38,1 

m. lietuviš/
sustiprėjo . 10%. 

pakilus teroro ir

VISIEMS ŽINOTINA, KAD
1) siunčiant LDS. narių 

mokesčius, naujų narių a- 
plikacijas, klausiant infor
macijų apie LDS. organi-

Tokia padėtis yra. mieste. Bet j naciją ir kitais LDS. rei- 
miestas dar nieko nesako apie ka,ais kreipiantis reikia a. 
kražto gyventojus, nes jis jud,, dresuoti §iaj LDS 
rus Vtenas hetuvis vokiškai kai | Broadway,
bantis, pareiškė, kad miescionys. * , ’ • J ’
nenulemi krašto veido. Jeigu taipt ®°* ®osf°n> Mass.
bftiį, tai kai kuriems mieste -į 2) pakeičiant adresą, už- 
lia.ms, kur žydu yra dauguma, siprenumeruojant laikraš- 
reiktų duoti autonomiją. Buvo « “Darbininką”, siunčiant 
laikai, kada, lietuvis gėdinosi ver-l dos darbug gkeIM. 
stis piekyba >r amatais. Be to atsiklausiant kainu 
Klaipėdoj daug lietuviu suvokus. _. uknlhi-
tėjusip. Jis pats kalbas vokiškai,!uz P Miline tą,, SI 
bet jaišiąs lietuvisfe^fr'skaitošil mns,waudoWarbus, rei- 
lietuviu. Daug tokiu vadinosi [ “ia siųsti šiuo adresu: 
“Klaipėdiečiais”; dabar gi, au.į “Darbininko” Adminisira- 
gant neapykantai tarp lietuviu ir i 
vokiečių, jie krinka vienų arba 
kitų naudai. '

Klaipėdos apskritis, reiškia, 
miestas su apylinke, tautinio pa<

atrodo ši “Darbininkui” siųskite a- 
dresu: “Darbininko” Re-

1933 dakcijai, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.
. Gerb. LDS. kuopų valdy
bų, narių, “Darbininko” 
skaitytojų, bendradarbių 
ir rėmėjų prašome viršui 
pažymėtų taisyklių prisi
laikyti, nes tudmi ne tik 
palengvinsite darbą* bet 
padėsite išvengti klaidų ir 
sutrukdymų.

siskirstymo atžvilgiu
taip (nuošimčiais):

1929
47,9
32,9

1932
58,9
25,8

14,6 9,9

kaimas išsilaikė

58,7
26,9
113

1925 
Lietuvių 47,0 
‘Klaip-čių’ 26,5 
Vokiečių 22,6

Kaip matyt,
tautiškoj dvasioj nežiūrint ger. 
manizmo bangų ir dabar nedaro 
tokių vingių, kaip miestas. Jo 
tautinio pasiskirstymo eiga yra 
lėta, bet lietuviškas elementas da
bar sudaro absoliutinę daugumą.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis. I Šventoji Dvasia, kurią mes gauname, kai pri
imame Patvirtinimo Sakramentą. Nes, jei 

Patvirtinimo Sakramentas i kūdikis turi tapti geras ir naudingas draugi- 
________ ' jos narys, jis turi į vyriškumą augti tvirty- 

Dvylika vyru buvo išrinkta būti apašta- Taip pat krikščionis Dievo vaikas per
- K _ Irę*t*o Tiltu UnTiriniiYHivirt ■j/aa'avvii

jos narys, jis turi į vyriškumą augti tvirty-

Šv. Krikštą turi Patvirtinimo jėgomis augti 
stiprybėje dėl krikščioniškojo gyvenimo pa
reigų. Taigi, Patvirtinimas užbaigia Šv. 
Krikšto veiklą, įstatant krikščioniškos šei
mos vaiką į krikščioniškos armijos aktivišką 
tarnybą. Jis tampa Kristaus kareivis, kurs 
yra tvirtas, drąsus, galingas ir nenugalimas.

Patvirtinimo Sakramento išorinis ir regi
mas ženklas yra vyskupo rankų uždėjimas ir 
patepimas šventąja chrizma. Tai alyvų alie
jus, maišytas su balma, ir vyskupo pašvęstas 
Didžiąjį Ketvirtadienį. Tai yra Patvirtinimo 
Sakramento mąterija, o forma yra žodžiai, 
kuriuos vyskupas vartoja, duodant tą Sakra
mentą prisirengusiems. Katalikų Bažnyčia 
vartoja lotyniškąją kalbą, o verčiant į lietu
vių kalbą, ta iškili forma, kai vyskupas kak
tą tepa aliejais, skamba šitaip: “Aš ženklinu 
tave Kryžiaus ženklu, ir aš pątvirtinu tave 

. t išganymo chrizma, vardan Tėvo, ir Sūnaus,
d^ąsiąi sekdami . peršekipjMis;y. maloninį įrkšyęų£ąsM^^ de|h
kentėdami ^mųghis' ir už šv. tikėjimą kąržy- nę ranką'užsėdavant patvirtiniimojox galvos
gįškai guldydami savo galvas.

Kaip turime atsižvelgti į tokią apaštalų 
staigią permainą? Visų pirma turime žinoti, 
kad Šventoji Dvasia į juos įžengė, ta pati

ei jai, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

3) straipsnius, kores
pondencijas, pranešimus ir 
kitokius raštus laikraščiui

gose vyskupas vartoja formos žodžius. Vys
kupas baigia Patvirtinimo Sakramento sutei
kimą, savo rankos pirštais suduodamas per 
patvirtinamojo veidą ir ištardamas: “Pax 
tecum!” Kas reiškia: “Ramybė tebūnie su ta
vim!” Tuomi vyskupas Dievo maldauja, kad 
Kristaus naujo kareivio gyvenimas būtų ra
mybės gyvenimas. O per veidą sudavimas, 
reiškia, kad patvirtinimas turi drąsiai sutik
ti ir karžygiškai nugalėti visus priešų ant
puolius.

Patvirtinimo Sakramentas duoda viduji- 
„•Jnę malonę, nes tame Sakramente visį apturi-

ir po to dešines rankos nykščiu, kuriuo įmir
ko į šventąją Čhrizmą, patepą ir daro Kry
žiaus ženklą, ties patvirtinamojo kakta ir 
paskui jį peržegnoja. Tose iškilmingose apei-

me Šventąją Dvasią. Ji mumyse padaugina 
pašvenčiamąją malonę, reiškiant, kad mes 
turime visada pasilikti pašvenčiamosios ma
lonės stovyje po Patvirtinimo Sakramento 
priėmimo. Patvirtinimo Sakramentas taip 
pat yra vadinamas gyvųjų sakramentas, kas 
reiškia, kad priėmimo metu turime būti dva
siškai atgimę. Tai parodo, kad prieš Patvir
tinimo Sakramento priėmimą turime būti pa
krikštyti. .

Patvirtinimo Sakramentas mus daro tvir
tais ir tobulais krikščionimis.. Cezarejos 
ipįeste, Palestinoje, vienas kareivis, vardu 
Marinus, 264 metais, tarnaudamas imperato
riaus Gallieno armijoje, turėjo progą būti 
paaukštintas ir pagerbtas, kai jo priešai iš* 
davė paslaptį, kad jis yra krikščionis. Tada 
gubernatorius jam davė keturias valandas
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SEIMO REZOLIUCIJOS ralizuojama priaugančioji 
karta — jaunuomenė.

4. Kad bl. dr. nariai sten
gtus būti drąsiais apašta
lais ir blaivybės idėjos 
skleidėjais tose vietoje ka
me girtavimas ypač yra 
paplitęs. Ir, kad daugiau 
bendrautų su alkolikais su 
tikslu nukreipti jų įprotį 
priešingon pusėn.

5. Kad blaivybės dr. 
centras atskirais atsišau
kimais, arba asmeniškai 
stengtus pasiekti tas vie
tas kur blaivybės — absti
nencijos klausimas bei i- 
deja užgesęs, arba visai 
tos vietos nebuvo pasiekę.

6. Kad bl. dr. skyriai su
darytų tam tikrą aukų 
fondą iš kurio būtų gali
ma sudaryti priešalkolinės 
spaudos propagandos — 
platinimo biurą.

7. Kad bl. dr. švęsdama 
kitais metais 25 metų savo 
gyvavimo sukaktį ypatin
gai rūpintųsi pravesti pla
čią blaivybės idėjos pro- 

(pagandą: priešalkolinėmis
vaidinima i s,

1935 m. rugp. 11 d. So. 
JBostone įvykęs A. L. R. K. 
Pilnųjų Blaivininkų Sus
ino Seimas'kovai su alko- 
liu jr išnagrinėjęs alkolio 
kenksmingumą visuome
nei ir bažnyčiai, seimas 
kviečia pačią visuomenę ir 
jos vadus į bendrą kovą 
prieš girtavimo įprotį.

Tam tikslui, vardan baž
nyčios, visuomenės ir arti
mo gerovės, Bl. Dr. visuo
tinas seimas reikalauja:

1. Kad neorganizuoti, 
bet prijaučiu blaivybės dr. 
idėjai padėtų organizuo- 

’ tiems šalinti iš žmonijos 
gyvenimo girtavimo įprotį 
visokeriopa pagalba: žo
džiais, pavyzdžiais ir jei 
bus reikalas medžiagine 
parama.

2. Kad šeimų pokiliuos
nevartotų svaigalų, — tam 
tikslui, kad neužkrėstų tuo 
įpročiu jaunuomenės. Y- 
pač gi, kad patys tėvai iš-1 
aiškintų savo vaikams' parodomis, vaidinimais, 
girtuokliavimo kenksmin- gyvaisiais paveikslais, ug- 
gumą; uždraustų arba įsa- ningomis prakalb o m i s. 
n£Qniiitų juos visai.nęvar- skaitlingomis organizuoto- 
tbti svaigalų bent iki 21; mis eisenomis, plakatais ir 
m. amžiaus. 'gyvu spaudos žodžiu.

3. Kad visuose viešuose' 8. Visuotinas bl. dr. sei- 
pasilinkšminimuose: gegu- imas išreiškia preligen- 
žinėse (piknikuose), ba-'tams, Miciūnui ir Nevė
liuose, draugijų bei orga-1 rauskui už turiningus re- 
nizacijų vakarienėse nebū- feratus, širdingą padėką 
tų vartojami svaigalai, ir prašo, kad tie referatai 
Arba, kad bent nebūtų < pakartotinai būtų skaito- 
vartojami viešai ir demo-' mi skyrių susirinkimuose.

Vilniaus' Krašto Geografinė 
Apžvalga

Kovo 24 d. Kaune, ateiti
ninkų salėje, WS Vytauto 
Didž. miesto skyriaus pa
kviestas, prof. K. Pakštas 
skaitė paskaitą tema: ‘Vil
niaus krašto geografinė ir 
etnografinė apžvalga’, ku
rios I dalies santrauką čia 
paduodame.
— Vilniaus krašto geo

grafija yra Nepriklauso
mos Lietuvos geografijos 
tąsa.

Švenčionių apylinkės la
bai panašios į Zarasų kra
štą, Ašmenos — į mūsų 
Dzūkiją, Vilnias su apylin
kėmis primena Ukmergės 
apskritį. Bet yra skirtu-

į mas paviršiaus lygmens 
' atžvilgiu; anoje pusėje pa
viršius daugiau iškilęs: 
prie Čiobiškio jis siekia 
311 metrų, Svėdasų apy
linkėje — 307 m. Šis paki
limas yra plokštakalnis, 

' sudarąs buko paviršiaus a- 
pie 1 valako apimties vir
šūnę.

Aukščiausia vieta visoje 
Lietuvoje yra “Ašmenos 
skydas”, Alšėnai ir Krėvė 
(kur buvo pasmaugtas 
Kęstutis). Tos aukštumos 
tęsiasi iš vakarų į rytus o- 
valinės formos kryptimi, 
sudarydamos skydą. Ma
noma, kad šios vietos bu-

vo anksčiausiai lietuvių < 
apgyvendintos, nes čia bu- 5 
vo mažiausia drėgmės, ė- 
jo žymesnieji keliai, pra
sidėjo pastovus, sėslus gy
venimas, žmones ėmė ver
stis žemdirbyste.

Šiaurine Vilniaus krašto 
dalimi eina Ignalinos auk
štumos (apie 150 m.), su
darydamos ypatingai gra
žius vaizdus. Tas kraštas 
“nesuverstas”, bet malo
nus gyvas, aplygintas, nu
tašytas ežerų erozijos 
(plovimo). Nuobodžiau
sios, monotoniškiausios y- 
ra Lydos apylinkės. Dides
ni ežerai yra susikaupę į 
šiaurę nuo Neries; kita di
desnių ežerų grupė yra 
tarp Gardino ir Valkiny- 
kų; kitose vietose (aukš
tumose ežerai tesudaro 
vos po 1 ha plotą.

Gilesni slėniai yra Ne
muno aukštupy, didelės 
Nalibokų girios apylinkėj 
ir pagal Nerio: upę. Šioje 
vietoje paviršius’kyla stai
ga, sudarydamas žymų pa
viršiaus lygmpns priešin
gumą.

Vilniaus krašto upės Žy 
mia dauguma yra tų pačių 
Nepr. Lietuvių upių pra
džios. Tame krašte teka 
Nemunas, Neris, Šventoji, 
kuri pradžią gauna už 
Dūkšto geležinkelio.

Gilioj praeity Vilniaus 
■ kraštas atmainų gavo nuo 
! ledynų, kurių čia būta du 

(dabar norima įrodyti, 
kad V. krašte buvę 3—4 
ledyno perijodai, kaip Al
pėse).,, Dviejų ledynų įta
ka yra ryški, ką įrodo gau
sios morenos. I-mas u- di
dysis apledėjimas buvo 
nusitęsęs per šiaurės — vi
durio Europą ir siekė Ura
lo kalnų. Tačiau šio perijo- 
do liekanų maža randame 
paviršiuje; jų turime*ieš
koti upių pašlaičių atodan
gose.

Vilniaus krašto reljefą 
suformavo paskutinysis 
ledynas, kuris pasitraukė 
iš Lietuvos prieš 10 — 15 
tūkstančių metų; jis užlei
do vietą dabartinei aug
menijai ir atėjusiam gy
venti žmogui. Ledyno plu
ta buvusi 1 kilometro sto
rumo; nešė visa su savim 
ir užtiktus pakely daiktus 
stengėsi išmesti iš savo 
centro į pakraščius.

Ledynai slinko trimis lie
žuviais: I-asis ėjo per Bal
tiją Nemuno upe, II-asis 
Mažeikių — Marijampolės 
kryptimi ir IH-tysis — pro 
Latgali ją Disnos upe; pas
tarasis formavo Vilniaus 
krašto žemėvaizdį. Apsis
tojęs kai kuriose vietose, 
ledynas suversdavo krū
vas akmenų — stambias Į Drūkšlės 
morenas, be to, sudaryda-' klm.), Drisvetų, Svigų e-

žeras. Paskutinysis yra ii- : 
70S formos, primeną geį.

dėka didelio ledo spaudi- , 
mo, kuris išnešė didėles 
Žemių mases. Tai pirmas 
regi jonas.

u-asis regi jonas, yra 
tarp Neries ir Nemuno ir 
sudaro 23 tūkstančių kva
dratinių kilometrų plotą. 
To krašto ežerai yra ar
čiau Gardino įr prie Tra* 
kų. Jie yra gražiausia eže
rų grupė Lietuvoje. Be to, 
dar jie “pašventinti” isto
riniais įvykiais (kaip Tį- 
berijos ežerai Išganytojo 
žemėje). Dėl istorinio mo
mento tos vietos įgauna y- 
patingos prasmės ir gro
žio. Ir Vilniaus krašte is
toriniai įvykiai gražina 
Trakų ežerus. Saloje yra 
išlikę griuvėsiai, Dar ma
tyti kunigaikštienės Biru
tės kambario žymės. Kam
barys — salė buvusi dide
lė, kurios langai buvo at
kreipti į plačiausią ežero 
vietą. (Matyt, išskaičiuo
ta, kad užpuolimų metu vi- 
lyčia sunkiausiai galėtų 
pataikyti į Birutės kam
barį).

Beržtų ežerų grupė yra 
prie Gardino. Perėję pie
tuose per Nemuną į Suval
kiją ir Gardino apskritį — 
turime III regijoną, kuris 
sudaro 5.300 kvadratinių 
kilometrų. Suvalkų aukš
tumose randame: Vygrių 
ežerą. Tame krašte kadai
se medžiodavo Jogaila. 7 

baseiną, o jo aukštutinė pietus nuo Vygrių ežero— 
dalis ėmė nešti vandenis į tęsiasi milžiniškos Augus- 
Juodąšias marias. Paga- tavo girios. Čia dar yra 
liau Baltijos jūros nuga- Ančios ežeras, iš kurio is-

yo didelius smiltynus* y- 
patingai palei ežerus gos formos, primeną geb. 
(Merkinės ir Dzūkų kraš- dą>. Tokie ežerai susidarė 
te), Tokių moreninių pa
darų yra užsilikę daug: 
viena grandinė eina nuo 
Vištyčio ežero į Merkinę, 
Vilnių, antroji — šiaurė
je, sudariusi Naručio eže
rą.

Ledynai slinkdami su
formavo ne tik krašto rel
jefą, bet ir sudarė sąnašas 
stambesnių medžiagų. Ten 
kur jie neslinko — randa
me maža akmenų, merge
lio ir kitų medžiagų. Be to, 
ledynai trukdė upėms pa
sirinkti kitas vagas ir ne
leido vandenims tekėti į 
Baltiją. Tuo metu mūsų 
upės neturėjo savo žemu
pio ir vandenis davė Dnie- 
prui. Nemunas buvo sus
kaldytas: viena jo dalis te
kėjo pro Gardiną į Būgą ir 
tofiąu į Vislos baseiną, an
tra dalis tekėjo pro Nali
bokų girias į Dneprą.

Neries aukštupis . tąip 
pat savo vandens dalį da
vę Berezinon ir toliau į 
Dnięprą. Dabar Berezinos 
— Beržūnos vardo yra dvi 
upės: viena teka į Nemu
ną, antra— į Dnieprą. Mū
sų krašto vandenys bėgo į 

, Juodąsias marias.
; Ledynams besitraukiant, 

prasidėjo didžiosios varžy-
1 tyriės tarp Baltijos ir Juo- 
rdųjų jūrų. Upės ėmė keis

ti savo kryptis, pav., Mer
kys dalį savo vandenų ė- 
mė siųsti į Bebrą — VisloS

Įėjo “atkariavo” visas mū
sų krašto upes, nes susi
darė didesnis kritimas; į- 
vyko vadinamas “vandenų 
pavogimas”, susiformavo 
dabartinė upių tekėjimo 
linkme.

Vilniaus kraštas regio
niniu atžvilgiu. Nedide
liems kraštams^ kur gam
ta vienoda, tėilka naudo
tis hidrografiniu tinklu, 
suskirstant kraštą į regi- 
jonus.

I-ąjį Viln. krašto regijo- 
ną sudaro sritis tarp Ne
ries ir Dauguvo. II-ąjį — 
sritis tarp Neries ir Ne
muno.
— Narutis (81 kv. klm. 

ploto), iš kurio išteka u- 
pelis Narutė. šis ežeras y- 
ra didžiausias ne tik Vil
niaus krašte, bet ir Lenki
jos ribose; čia lenkai įtai
sė jachtklubą, ruošia lenk
tynes, iškylas ir kt.; eže
ras negilus — apie 40 met
rų gilumo, šiame krašte 
dar yra: Snūdų ežerų gru
pė (apie 60 kv. klm.), 

(apie 40 kv.

teka upelis Juodoji Ančia. 
Šis ežeras yra 108 metrų 
evlio ir 4 kilometrų ilgio. 
Jis Europoje yra vienas 
giliausių, tik Alpėse yra 
ežeras turįs */2 kini, gylio 
ir Afrikoje — 2 klm., ta
čiau Alpėse ir Afrikoje bu
vo kitokios ežerų susifor
mavimo sąlygos. Toje, vie
toje,? kur yra Ancioš eže
ras, matyt, žemės pluta 
pergyveno didžiausią dra
mą: slenkąs ledynas di
džiule jėga išdraskė gilius 
žemės sluoksnius.

Klimatiniu atžvilgiu Vil
niaus kraštas mažai kuo 
skiriasi nuo Nepr. Lietu
vos klimato; tėra centigra- 
do dalių skirtumai.

Paliesime administraci
nius V. krašto vienetus; 
miestus ir gyventojus.

Visas Vilniaus kraštas 
turi .43 tūkstančius kva
dratinių kilometrų su 2 
milijonais gyventojų.

Prieš karą Vilniaus kra
štas buvo padalintas gu
bernijomis; jį sudarė Vil
niaus gubernija, Gardino 
apskritis ir Suvalkų aps-

apsimąstymui bei apsvarstymui, kad atsiža
dėtų savo tikėjimo.

Tuo metu jį aplankė vyskupas, kurs jį pa
ėmė už rankos ir nusivedė į bažnyčią, mels
damas, kad įžengtų į sanktuarijumą. čia vys
kupas kareiviui, suteikė Patvirtinimo Sakra
mentą, ir po to jam nurodė į kardą, kurį jis. 
pats nešiojo prie savo šalies, ir tuo pačiu jam *- 
padavė Evangelijų knygą, klausdamas, kat-' 
rą sau skiria. Tas kareivis, be atidėliojimo, 
savo dešine priėmė Evangelijų knygą.

“Taigi, būk Dievui ištikimas”, tarė vys
kupas. “Būk Jam ištikimas ir Jis tave pa
stiprins ir išgelbės tavo pasirinkime. Tat, ra
mybė tebūnie su tavim, ir eik, būdamas Die
vo malonėje”.

Kareivis išėjo iš bažnyčios ir tuojau sta
tėsi pas gubernatorių, ir viešai išpažino sa
vo tikėjimą į Jėzų Kristų. Ir mirties bausmė 

■ buvo ištarta jam, kurs kentėdamas baisias 
.. kankinimo ir mirties kančias, nusipelnė dan

giškąją laimę ir amžinąjį gyvenimą Dievo 
karalystėje. Tikrai jis buvo krikščioniškas 
kareivis.

Tokių pavyzdžių yra nesuskaitomų ir jie 
7 daro stebuklus, atverčiant ir Ritūs.

Šv. Martynas iš Toųrso, būdamas dar jau
nuolis, kartą keliavo Alpų kalnais, kai jis pa- 

i , puolė į galvažudžių rankas, o vienas iš jų iš-- 
į ■ . ėmė savo kardą ir mojo viršum jo galvos, no- 
į rėdamas jį mirtinai sužeisti, jį būtų kardu

tikrai perkirtęs, jei vienas iš galvažudžių ne
būtų sustabdęs kardo, šventasis jaunuolis 
nenusigando ir buvo ramus. Tuomi galvažu
džiai labai nusistebėjo ir jo klausė, kame yra 
priežastis dėl tokio didelio jo drąsumo. Šv. 
Martynas atsakė, kad jis yra krikščionis, ir 
dėl to nesibijojo ir nenusigando, nes gerai ži- 

! no, kad Dievo Apvaizda jį saugo, kaip gyve- 
i nime, taip ir mirties valandą; taip pat gelbs
ti visokiose nelaimėse. Vienatinis jo pasigai
lėjimas buvo vien dėl to, kad galvažudžiai 
veda blogą gyvenimą ir yra atskirti nuo Die
vo meilės, nes nėra Dievo malonėje. Galvažu
džiai jo klausėsi dideliu nusistebėjimu ir gy
rė jo nepaprastą drąsą ir tvirtą pasitikėjimą 
į saugią Dievo Apvaizdą. Šventojo jaunuolio 
kalba padarė gilaus įspūdžio galvažudžių 
širdyse. Ir tas, kurs norėjo jaunuoliui užduo
ti mirtiną kirtį, vėliau tapo uolus krikščio
nis, įstojo į vienuoliją,, kur darė nuoširdžią 
atgailą ir vęde šventąjį gyvenimą.

Niekas negali pasirodyti esąs tikras Kris
taus kareivis kol neįgauna proto. Dėl to Pa- 

. tvirtinimo Sakramentas neduodamas to
kiems, kurie neatėjo į protą. Tačiau, krikš
čionybės ankstyvuose avižiuose Patvirtini
mo Sąkfąmentas/i buvor,dųpdąmas tuojąijupp( 
šv. krikšto priėmimo. ' ’ ■ 1

Kokios yra sąlygos, kad vertai priimti Pa
tvirtinimo Sakramentą?

Priimantis Patvirtinimo Sakramentą, vi
sų pirma turi būti pakrikštytas, nes niekas

negali dvasiškai augti ir tvirtėti, kas nėra 
dvasiškai atgimęs. Tas, kurs priima Patvir
tinimo Sakramentą, turi būti atėjęs į protą 
ir turi būti išlavintas pamokose, reikalingo
se dėl to Sakramento priėmimo. Priimantis 
taip pat turi turėti intenciją bei troškimą 
priimti Patvirtinimo Sakramentą ir turi bū
ti Dievo malonėje, kad vertai priimti to Sa
kramento malones.

Dėl Patvirtinimo Sakramento priimtojų 
yra reikalinga dif liudininkai arba kūmai. 
Moteriška reikalinga mergaitėms, o bernai
čiams — vyriškas. Apeigų metu, savo rankas 
jie uždeda ant dešinės peties to, kurs priima 
Patvirtinimo Sakramentą. Kaipo bičiuliai ir 
prieteliai, jie turi to Sakramento priimto- 
jamš duoti padrąsinimą dr prigelbėti jų dva
siškoje kovoje. Jie taip pat yra vieši liudinin
kai tų, kurie įstoja kariauti po Kristaus vė
liava. Jie turi žiūrėti savo dvasiškų vaikų, 
kad gyvenime eitų tiesos kėliu ir vykdytų 
Dievo valią čia, žemėje, jei tikriejitęvai yrą 
atsitolę nuo tikrosios Kristaus 'Bažnyčios. 
Taigi, to Sakramento liūdininkams bei kū
mams reikalinga, kad jie patys būtų prakti- 

t kųojantį įr tvirti,katalikai, kad jie. patys bū
tų* Krist austikrie j i ir ištikimieji kareiviai. ’,

Taigi, drąsiai žygiuokime,' nešdami Kryžių, 
Kristaus vėliavą, nes vien tuo ženklu nugalė
sime savo priešus ir apturėsime dangiškąją 
ramybę ir amžinąją laimę Dievo karalystėje.

krities pietinė dalis; dabar 
visąs kraštas padalytas 
vaivadijomis (lyg guberni- I 
jomis). 1

Vilniaus vaivadiją suda
ro šiaurinė Vilniaus kraš
to, dalis, kuri apima apie 
29 tūkstančius kvadratinių 
kilometrų; vaivadija pada
lyta į smulkesnius viene
tus —* apskritis. (Ir Nepri
klausomoje Lietuvoje aps
kritys padaryti mažesni, 
negu prieš karą). šiuo me
tu yra šie apskritys: Šven
čionių ir Breslaujos, Dis
nos ir Danilevičių, Vilei
kos ir Maladečnos, Vil
niaus ir Ašmenos apskri
tys. Į Vilniaus vaivadiją 
neįeina Ašmena, Lyda, Vo- 
ložino apskritis. Jos įeina 
į Naugarduko vaivadiją. 
Gardino gubernijos dalis 
įeina į Baltstogės vaivadi
ją. Be to, dar yra: Gardi
no apskritis, Augustavo 
apskritis ir Suvalkų aps
kritis. Iš viso Vilniaus 
krašte administraciniu at
žvilgiu yra 3 vaivadijos.

Visame plote tėra vienas 
: didelis miestas Vilnius, 

kuriame prieš karą buvo 
, 214—218 tūkstančių gy

ventojų, o po karo (1919 
mt.) — tik 129 tūkstan
čiai. Vėliau, gyventojų 
skaičius pakilo, nes buvo 
praplėstos miesto ribos ir 
tas padidino gyventojų 
skaičių. Dabar Vilnius tu
ri apie 198—200 tūkstan
čių gyventojų. Tiesa, iš to 
skaičiaus yra didelis pro
centas kariuomenės, nes 
Vilnius dabartiniu metu 
yra I rūšies tvirtovė. Gat
vėse proporcionaliai kas 
ketvirtas asmuo sutinka
mas uniformuotas; mieste 
taip pat daug valdininkų. 
Mat, Lenkijos taktika duo
ti kuo dauigau vietų, nors 
atlyginimas — algos labai 
mažos. Taip padaryta to
dėl, kad nebūtų inteligentų 
bedarbių, kad žmonės ne
siskųstų neturį vietų, nors 
iš algų valdininkai vos ga
li pragyventi.

Atvykusius iš Neprikl. 
Lietuvos valdininkus vie
tiniai laiko turtuoliais. 
Pardavėjai gėrisi, kad at
vykę iš Nepr. Lietuvos už 
viską užsimoka. Pas mus, 
sako, valdininkai pasivai
šinę prašo išdėstyti sumą 
išsimokėjimui arba ir visi
škai negrįžta, išėję per du
ris. Išskyrus karininkus, 
valdininkai gauna menką 
atlyginimą.

Vilniaus pažangos be
veik nėra padaręs: labai 
menka statyba, susisieki
mui konkę pakeitė senyvo 
tipo autobusai; mieste ju
dėjimas nemažas.

Pagal dydį II-asis mies
tas — Gardinas; prieš ka
rą turėjo 60 tūkstančių gy
ventojų, dabar per 40. Mie
stas taip pat gausiai pri
grūstas kariuomenės. Mie
ste kasinėjama pilis. Ran
dama labai svarbių istori
nių liekanų, kurios turi y- 
patingos reikšmės Rytų 
Europos istorijai; dasi- 
kasta iki VIII amžiaus; 
randama daug kapų, seno
vinių akmenų, kur buvo 
deginamos aukos; briedžių 
kaulų; atrasti aprūkę ak
mens; iškasenos liudija, 
kad ten keitėsi tikybos.

Pats miestas randasi ant 
kalno; slėnyje teka Nemu
nas, suspaustas aukštais 
krantais. Mieste yra bota
nikos bei zoologijos sodas 
su tigrais, liūtais; čia yra 
vienintelis senovės lietuvių 
Vėbrų egzempliorius.

Dar iš didesnių miestų 
pažymėtini Suvalkai su 20 
tūkstančių gyventojų; mie 
stas garsus tuo, kad; jame 
buvo pasirašyta^ Suvalkų 
sutartis. Savo akimis ma
čiau kambarį, — sako pro
fesorius Pakštas, — kur

AUGUSTAVO - SEINŲ 
MIŠKUOSE YU PASLĖP- 

II MILIJONAI
Didžiojo karo pradžioje 

tarp rusų ir vokiečių ka* 
riuomenių Augustavo-Sei- - 
nų miškuose (etpogrąfinė-♦ 
je Lietuvoje) . buvo didėli 
mūšiai. Perjuos skaudžiai - 
nukentėjo rusų kariuome
nė. Besitraukdama, ji Au
gustavo - Seinų miškuose, 
paliko daug ginklų, karo 
medžiagos ir tt. Pasakoja- .... 
ma, kad sumušta rusų ka
riuomenę, bėgdama nuo 
vokiečių, tuose miškuose 
paslėpusi 20 korpuso kasą 
su penkiais milijonais rub" 
lių. Buvę taip: . •. •<

1915 m. vasario mėn. pir- \r 
momis dienomis 20 korpu
sas laikė užėmęs frontą 
Mozūrų ežeruose. Vokie- 
čiai pasinaudodami silpno
mis rusų jėgomis toje lini
joje, sujungė ten net apie • 
300.006 kariuomenės. Ru
sų 10-os armijos vadui ge
nerolui Sįęyersui sunku 
buvo atsispirti tokiai ar
mijai, ir vasario mėn. 9 — . 
14 d. vokiečiai prasilaužė * 
pro tetas rusų eiles ir ne-, . 
paprastu smarkumu pro . 
Vižainį, Kalvariją, Seinus, 
užkirto kelią atgal. trau- 

’ kiančiam 20-tam korpusui.
Kai korpuso vadas ge$ 

1 Bulgakovas Suvalkų mies- 
■ te su karininkais dirbo 
1 planą atstumti vokiečius 
• atgal, priešininko raiteliai 

jau jodinėjo 10—12 kilo
metrų atstu nuo Gardino • 
tvirtovės. Generolas BuL ; 
gakovas apie tai sužinojo 
tik laike to pasitarimo. 
Dar už 10 valandų visas j . 
20 korpusas su likučiais 11 
kelių 10 armijos divizijų '* 
buvo apsuptas dideliu ir ' 
stipriu vokiečių karinome* ‘ * 
nes lanku.

‘Išsigelbėti buvo maža 
vilties. Tada korpuso iždi
ninkas su keliais puskari- . 
ninkais Seinų miškuose 
užkasęs dalį pinigų, o ki- *. 
tus mėginęs perkrauti’į • 
paprastas gurguoles ir ga
benti Augustavo miškų gi- ; 
lumon. Mat, toje vietoje 
buvo numatytas prašilau- • 
žimas per vokiečių frontą. 
Slepiant pinigus, Seinų ... 
miškuose, buvo gautas , 
skubus įsakymas trauktis „ 
ir iždininkas nespėjęs net. 
padaryti vietos plano. Li
kusi pinigų dalis buvusį 
užkasta Augustavo miš
kuose, Mlyneko rajone. 
Netrūkus vokiečiai paėmė 
apsuptą 20 korpusą.

Per 20 metų žymiai pasi
keitė tos apylinkės, kur 
pinigai buvo paslėpti, to
dėl ir rasti juos sunku. 
Taip, tur būt, niekas ir ne
suras paslėptos 20 rusų 
korpuso kasos. Tsb.

l
j

; — kur 
buvo pasirašyta Suvalkų 
sutartis.

Vienintelis augąs Vib 
niaus krašto miestas —• - 
Lyda, šiaip visas Vilniaus 
kraštas neturi judėjimo, 
“nepravėdintas”; gelež. li- r . 
nija, kuri eina nuo Minsko 
ligi Molodečnos, neturi ju
dėjimo, niekas nevažiuoja, 
nes nėra prekių. Norėda
mas vykti į Vilnių — turi 
sukti aplinkiniu, labai toli'1 
mu keliu; žodžiu — nėra 
susisiekimo. Vilniaus kra
što miestai turi pusiau len
kišką — žydišką išvaizdą; 
iš mažumų žydai turi ten
dencijos lenkėti. Dažnai iš t
Lenkijos atvyksta Žydai t
(vadin.: “polak Moižęšove- |
go Vyznania”), kurie varo |
Lenkijos mesijanizmo pro* J
pagandą vietos Žydų tar- 1
pe < .1

Kuris užkemša ausis, nė* į
norėdamas varguolių skun- t
dų girdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas^ ’

5

v

o



Ąaiiy^ienĮ3? RugpiĄčio Ž3, 1935

Žiluos Iš Lietuvos 
lAlP GYVENA BUV KAD-iš p^ūzijos išsirašęs 

- i/ l “u’1 l'"u rusų monarchistų laikraš-
NO IR VILNIAUS GUBER-; '^TORIUS VERIOVKINAS1 kininko Patarėją’

TTLP (HVki'tl-sTCT IT

čius ir žurnalus. Lietuviš
kus skaito tik ūkiškus, ‘ū- 

_ ‘Pieno 
Ūkį’ ir ‘Tautos Ūkf Lietu- 

► „ . . . viškaimoka gana silpnai.- Buv. gubernatoriaus Ve-|G adrau f sav£
- HL®nos. apskr‘ L' i na žmona.

* dvarą jam dovanojo rusų I 
^.-cąras. Tame dvare buvo 

850 ha žemės ir puikūs rū- 
. mai. Lietuvoje pravesta 

žemės reforma Vyžuonė- 
z lių dvaras buvo išdalintas 

Lietuvos kariuomenės są- 
vanonams, dvaro kūme- adas. pritikdavę visi 
ciams ir aplinkinių kaimų fctenos vaĮdJi

- kai kuriems mažažemiams 
ūkininkams.
ninkui Veriovkinui buvo ‘ 

’ paliktą 80 hektarų. Dabar'
Veriovkinas gyvena savoji 
dvaro centre. Pats aria, a-'

- kėja ir kitus ūkiškus dar
bus dirba. Nors jau senas,

” apie 75 metų amžiaus, bet 
atrodo dar tvirtas. Nešioja,. .. , . .n dovanoti bausmes teismo nainų darbo drabužius, ii-
erais sulak batus Turgaus;ar PollclJos uždėtą, panai- j. . -i •*, F i • Ikinti pabaudos irtt. dienomis, pasikinkęs kokį .
•kuiną, atvažiuoja į Uteną, , "enesni z“° s , . ! 
atveža parduoti ūkioga-'ka? gubernatorius labai 

c ° dnrynni nn nraavrniia i airi O II.

■sydavęs ir suteikdavęs ma- 
I lonių.
I Jo dvaro centras pavyz
dingai vedamas. Jis laiko 
pavyzdingą pieninę, dau
gybę užsienio vištų ir kar
vių. Sugeba neblogai ūki
ninkauti. Dabartine savo 
padėtimi esąs beveik pa- 

j tenkintas. Lietuvai palan
kus ir reiškia vilties, kad 
ji būsianti viena geriausiai 
sutvarkytų Pabaltijo vals
tybių. Lietuvos visuomenė 
Veriovkiną gerbia svar
biausia už tai, kad jis dar 
prieš karą, būdamas caro 
Mikalojaus II draugu, 
daug gelbėjo lietuviams 
veikėjams ir net spaudą 
atgauti. Tsb.

VOKIEČIAI IŠGALVOJO 
KLAIPĖDOS HIMNĄ 
Per paskutiniąją Ryt-

v. -T -i m I11*1

įkūrus Nepriklauso-
mai Lietuvai, Veriovkinas 
kurį laiką buvo Vidaus 
Reikalų ministerijos pata
rėju. žmonės pasakoja, 
kad kai rusų laikais jis at
važiuodavęs iš Kaimo į sa
vo dvarą, būdavęs didelis

; , , . ,. DARBININKAS
prūsių dainų šventę Tilžė
je, be kitko, buvo su visu 
vokišku “iškilmingumų” 
padainuotas ir hitlerinin
kų naujai sukomponuotas 
Klaipėdos krašto himnas. 
Tuo jie norėjo atsakyti 
dėl lietuviškosios dainos 
“Kur bėga Šešupė” daina
vimo Rambyno iškilmėse, 
nes išsigalvojo, kad šitos 
dainos žodžiai reikalauja 
lietuviams atiduoti Tilžės 
kraštą. Dažnai vokiečiai 
jau ir patys nežino, ką nu
kalba.

BUS PABALTIJO SKAU
TŲ SANTARVĖ

t J
 t G

i •' 
t U

. ninkai, žandarai, pristavai Dvaro savi-.,. pQpįg. Didžiaus%s žmo. 
nių minios laukdavusios 
išdidaus, paauksuo tais 
[antpečiais ir diržu guber
natoriaus. jam pasiro
džius, visi šaukdavę “ura” 
ir prašydavę visokių malo
nių: sumažinti mokesčius,

Liepos pradžioje Kaune 
juvo Lietuvos ir Latvijos 
Skautų vadovų pasitari
mas. Per jį prieita nuomo
nės, kad Pabaltijo vaisty
siu — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos skautams reikia 
; kurti santarvė. Netrukus 
;uo reikalu bus sušaukta 

; Pabaltijo valstybių skautų 
tonferencija. Tsb.

PERTVARKOMA LIETU
VOS ŠAULIU SįJUNGA

minių, o mieste nusiperka; dažnai jų prašymus įsklau- 
jam reikalingų daiktų. 'svdaves,r ™te‘kdaves ma’

Apsivilkęs pilka sermė
ga, maišosi tarp ūkininkų 

■ ir nieku būdu nepažinsi,
* kad tai buvęs dviejų dide-
* lių gubernijų valdytojas, 

aukštas caro valdininkas.
\ Su visais gyvena draugiš- 
- kai. Dabar * atrodo didelis 
“ demokratas. Sekmadie- 
; niais atvažiuoja į Utenos 

stačiatikių cerkvę pasimel-
. sti. Jis yra didelis savoti- 

*. kybos rėmėjas.
Atminęs savo senus lai

kus, savo galybę ir garbę, 
dažnai apsiverkia ir parei
škia, kad Rusijoj bolševi
kams esąs laikinas reišky- 
nys, už jos pačios nuodė
mės, bet greitai jis praei
siąs. Dabar jis ramiai gy- 
.vena, į jokią politiką nesi- 
.kyša, skaito daugiausiai

J MOTINĖLĖS D R-JOS SEIMAS
Šiuomi skelbiame dr-jos “Motinėlė” metinį seimą 

~ rugpiūčio 20 d., Adelphia Hotelyj, Philadelphia, Pa. 
r apie 4 vai. po pietų. Visi tos organizacijos nariai ma- 

lonėkite dalyvauti tame svarbiame susirinkime. Jei 
« kurie negalėsite atvykti tai įgaliokite raštu kitus tos 

dr-jos narius, vykstančius į seimą.
Kun. Dr. J. B. Končius,

Pirmininkas
Kun. J. Balkūnas,

Sekretorius.

SU'.h t <.K<I(IKS

NATI0N-WIDE SERVICE CROCERS
SPECIALIAI

RUGPIŪČIO 12—17
CORN FLAKES Kellogg’s
TOMATO SOUP Campbell’s
FRIEND’S beans
NATION - WIDE ARBATOS
KAVOS svaras po 19c., 23c.

Orange Pekoe arba Formosa 
19c., 23c. ir 29c.

NATION — WIDE KRAUTUVĖS

34 Bellevue Avė.
lĮfontello, Mass.
79 Sawtell Avė., 
Montello, Mass.

pakelis 7c. 
kenas 7c. 

2 dideli kenai 29c. 
2 (10c. pak) 15c. 

!. ir 29c.

35 Intervale St.> 
t Montello, Mass.

Cop. Ames & Webster Avė., 
Montello, Mass.

Didžiausia ir reikšmin
giausia Lietuvoje organi
zacija yra Šaulių sąjunga. 
Šiandien nerasime Lietu
voje kampelio, kuriame 
nebūtų šaulių būrio. Dide- 
: ė dalis gyventojų yra ak
tingi šauliai. Šaulių vaid
muo krašto gynimo darbe 
ir kultūriniame veikime y- 
ra didelis. Per 16 savo gy
vavimo metų, Šaulių są- 
; unga nudirbo didelius 
irašto gynimo, kultūros 

bei tautinio susipratimo 
darbus. Galima sakyti, 
kad Lietuvos šauliai yra 
jautriausi krašto gyvento
jai, kurie gyvai seka ir vi
suomet atsiliepia įvairiais 
bendraisiais tautos bei 
valstybės gyvenimo reika
lais.

Ligšiol šaulių sąjungos 
veikimas buvo skiriamas į 
dvi dalis: kariškąjį tautos 
paruošimą ir visuomeninį 1 
kultūros darbą. Budėdama 
valstybės saugumo sargy
boje, šaulių sąjunga tai
kos metu daugiau dirbda
vo kultūros darbą. Tačiau 
esant neramiai Europos 
padėčiai, ir Lietuvai tenka 
saugumu labiau susirūpin
ti. Visai tautai reikia pa
siruošti ginklu ginti savo 
valstybės žemes nuo gali
mų pavojų. Tatai. Supras
dama, Lietuvos vyriausy
bė šiomis dienomis nutarė 
šaulių sąjungą pertvarky
ti. Ministerių kabinetas 
priėmė- naują šaulių są
jungos įstatymą. Pagal šį 
įstatymą šaulių sąjunga 
yra visuomeniška organi
zacija. Jos tikslas — stip
rinti tautinį atsparumą ir 
valstybės gynimo pajėgas. 
Šiam tikslui pasiekti, šau
lių sąjunga vykdo tautos 
karišką parengimą, šauliai 
kartoja karo tarnyboje į- 
gytas žinias, organizuoja 
šaulių dalis, rengia pilie
čius priešlėktuvinei, apsau
gai, skiepija karišką drau
smę Lietuvoje, gyventojus 
pratina prie kariško gyve
nimo, rūpinasi kūno kul
tūra; be to, šauliai stipri
na Lietuvos piliečių dvasi
nes pajėgas,. skleisdami 
kultūrą, švietimą, kelda
mi tėvynės meilę ir doro
vę, teikdami pagelbą gais
ro, potvynio ar kitais ne
laimingais atsitikimais.

Nuo šio laiko Lietuvos 
šauliai tiesiog priklausys 
kariuomenės vadui. Gi vi-

siems šauliams vadovaus 
Respublikos Prezide n t o 
paskirtas šaulių sąjungos 
vadas, kuriuo turės būti 
karininkas. Šauliais gali 
būti vyrai ir moterys — 
Lietuvos piliečiai, kurie 
yra ne jaunesni, kaip 16 
metų, už kriminalinius nu
sikaltimus teismo nebaus
ti. Kiekvienas norėdamas 
būti šauliu, prisieks arba 
duos iškilmingą pasižadė
jimą būti klusniu ir ištiki
mu Lietuvos Respublikai, j 
Visi šauliai turės pasidūo- 
ti karo drausmei bei tvar-! 
kai. Už savo nusikaltimus 
tarnybai, šaulio garbei ir 
už sulaužimą priesaikos ar 
iškilmingo pasižadėjimo, 
visi šau|iai bus teisiami 
karo teismo arba baudžia
mi drausmės keliu. Tai y- 
ra tokia pati atsakomybė, 
kaip ir karių.

Nauju šaulių sąjungos 
įstatymu numatytas ir 
šaulių bei jų šeimų aprū
pinimas einant tarnybos 
pareigas. Jeigu šaulys dėl 
tarnybos nustotų gyvybės 
ar sveikatos, šeima iš val
stybės gauna nuolatines 
pašalpas ar pensijas. Su
žeisti šauliai bus gydomi 
valstybės lėšomis.

Tai gi nuo šio laiko Lie
tuvos šaulių sąjunga bus 

’ daugiau kariška organiza- 
b cija, kuri visą tautą rengs 
’ valstybės apsaugai. Greta 

kariško pasiruošimo, ji ir 
toliau varys didelį kultū- 

, ros darbą. Visame krašte 
\ ir toliau bus statomi šau- 
. lių namai, organizuojami 
, chorai bei skleidžiama lie- 
Ltuviška daina, leidžiami į- 

* vairūs raštai, rengiami 
’ bendro lavinimosi kursai, 

paskaitos, pramogos ir tt. 
’ Bendrai sakant, nuo šio lai 
' ko Lietuvos šauliai bus lyg 

ir civilinė kariuomenė, ku
ri Įvairių netikėtumų at- 

■ vėju, galės daug padėti 
. krašto saugumui bei akty

viai kariuomenei. Tsb.

kaip įsikuria ir gyvena

Lietuvoje jau yra ke
lios garsinės lietuviškų ap
žvalgų filmos. Tačiau dau
guma jų buvo pagaminta 
užsieniuose.

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

EDW. II, WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. 
TEL. Broekton 2005

saliams, kurie seniai Lie
tuvoje gyvena ir kurių dar 
negalima pakeisti pilie
čiais. Tsb.

Tel, 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Broekton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Broekton

MILIAM J. CHISHOLM 
GRABORIUS 

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS’ 

381 Smith St., 
PROVIDENCĘ, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla

Gamina skanius ir šviežius 
valgius
ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Washington Sti, 

Norwood, Mass.

Prieš kurį laiką Lietuvo
je buvo apie 16.000 sve- šiemetinėje Žemes ūkio ir 
timšąlių .šiuo metu jų yra pramonės parodoje bus iš- 
apie 10,500. Drauge mažę- statyta viskas, kas šiuo

&

Dabar tokį aparatą lietu

jau nusipirko. Jie mano

džįos pradėti gaminti gar
sines lietuviškas filmas.

CAMBRIGE LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DIDĖLIS

GAMINS GARSINES
FILMAS

meną, įvairios

SEKMADIENI, 

Rugpiučio - Aug. 18, 1935 
PALANGOS PARKE, LAWRENCE, MASS.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Autobusai išeis po Mišių 
po 7:00, 9:00 ir 11:00 vai. ryte nuo Bažnyčios. Visų apylinkių lietuvius 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. RENGĖJAI

lietuvio dvasią gaivino ja ir svetimšalių specialia-1 metu Lietuvos žemės ūkio 
daina ir tautiniai papro- tų skaičius, nes juop jau j gyvenime pasireiškia pla
čiai bei lietuvių kalba. Tik sugeba pakeisti mūsų pi- tesniu mastu.

Parodoje atskirą skyrių 
I turės ir pramonė. Čia ir gi 
bus ko pažiūrėti, pamaty- 

. ti, kas ir kaip Lietuvoje 
gaminama, kokios įvairių 
gaminių kainos ir koki jų 
į užsienius išvežimo gali
mumai. žodžiu, išskiriant’ 
galvijų ūkį parodoje bus 
galima mątyti visą ūkišką 
Lietuvos gyvenimą. Kiek
vienas, kuris matė prieš
karinį Lietuvos gyvenimą 
dabar įsitikins, kokią di
džiulę pažangą Lietuva 
daro visose gyvenimo sri
tyse. Tai parodys visiems 
Lietuvos draugams ir 
priešams, kad Lietuva mo
ka gyventi, kurti ir kovo-' 
ti dėl šviesesnės savo atei
ties.

dėka jų, šiandien gyvaiiečiai. Darbo leidimai 
mūsų tauta. Dėka jų, šian- 'duodami tik tiems svetim-

LIETUVOJE GAIVINAMI 
SENOVIŠKI PAPROČIAI IR 

MENAS

dien turime nepriklauso
mą Lietuvą.

Po Didžiojo karo, laisvai 
atsikvėpusi mūsų tauta, ė- 
mė dar daugiau gaivinti 
tautinius savumus. Tuojau 
plačiau pasklido kanklių 
garsai. Imta gaivinti ir 
liaudies 
juostos, lino marškiniai, 
prijuostės, tautiniai rūbai, 
gintaro karoliai ėmė vėl 
puošti lietuvius. Visaip iš
margintos lėlės, geldos, 
kubilai, skrynios, varps
čiai, pypkės ir kiti išdirbi
niai pradėjo dabinti lietu
vių namus. Pagaliau Lie
tuvoje imama vis daugiau 
domėtis ir senų daiktų iš
kasimais (kardais, kirvu
kais, pinigais, indais ir 
tt.), kurie yra svarbi me
džiaga istorijos mokslui. 
Visa tai sudaro mūsų se
novę, gaivinančią lietuvių 
širdyse tautinę dvasią.

Šiuo metu kai kuriose 
Lietuvos vietose rengia
mos mūsų liaudies meno 
parodos, o birželio 9 ir 10 
d. senoje Dainavos šalies 
sostinėje Merkinėje buvo 
surengta didžiulė “Senovės 
Diena”. Iš viso dzūkų kra
što tūkstančiai žmonių 
prigūžėjo pamatyti mūsų 
protėvių gyvenimą, jų dar
bus, jų meną, ’dainas, mu
ziką ir tautinius papro
čius. Iškilmėse dalyvavo ir 
Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona, kuris būva nu
stebintas darbščių dzūkų 
rankų senovės kultūros' 
turtais. “Senovės Dienos” 
proga, Merkinėje buvo su
rengtos dvi didžiulės lietu
vių liaudies meno ir senų 
daiktų iškasenų parodos. 
Tai pirmosios tokios gau
sios parodos Lietuvoje. 
Lietuvos visuomenės vei
kėjai ir kitose krašto-vie
tose mano surengti pana
šias “Senovės Dienas”.

Prieš kelis amžius Lietu
va turėjo daug gražių tau
tinių papročių ir puikių 
rankdarbių bei kitų meniš
kų išdirbinių. Lietuviški 
papročiai bei liaudies me
nas tada buvo garsus net 
toli už Lietuvos ribų. Ki
tų kraštų žmonės atva
žiuodavo į Lietuvą, pasi
klausyti puikių dainų, 
skambios kanklių muzi
kos, pamatyti lietuviškų 
papročių bei liaudies me
no dirbinių ir nusipirkti
visur žinomo šiaurės auk-i 
so - gintaro) Tais laikais 
šie visi lietuvių tautiniai 
savumai garsino mūsų 
tautos vardą. Jie kitatau
čių akyse lietuvius darė 
aukštai kultūringais žmo
nėmis. Nebereikato tada 
buvo sakoma, kad Lietuva 

tai dainų ir meno kraš
tas.

Tačiau susidėjusi su kla
stingais lenkais ir nusto
jusi valstybinio savaran
kiškumo, lietuvių tauta 
pradėjo pamiršti ir savo 
dainas ir liaudies meną. 
Tiesa, jį daugiausiai pa
miršo lenkų poniškumo 
apkrėsti bajorai ir kiti di
dikai. Nors svetimųjų pri
spausti ir vilkdami sunkią 
baudžiavos naštą, Lietu
vos kaimų * žmonės nėuž- 

. miršo savo senuolių pa
pročių, bei jų meniškos 
kūrybos. Per kelis amžius

LIETUVOS UŽSIENIŲ 
PREKYBA ŠIEMET LABAI 

PELNINGA
Nežiūrint visų sunkumų 

ir Vokietijos nepaprastų 
trukdymų, šių metų Lietu
vos užsienių prekyba yra 
labai pelniniga. Per šešis 
mėnesius Lietuva į užsie
nius įvairių prekių išvežė 
už 74.714.000 litų, o iš už
sienių įvežta už 61.441.000 
litų. Tuo būdu, šiemet Lie
tuva iš užsienių prekybos 
turėjo daugiau kaip 13 mi
lijonų litų pelno. Pernai 
per tą patį laiką pelno bu
vo gauta 4,5 mil. litų. Šių 
metinio pelno padidėjimas 
aiškinamas tuo, kad Lie
tuva savo gaminiams su
rado naujų rinkų užsie
niuose. Be to, daugelis val
stybių, matydamos teisin
gą ir sunkią kovą dėl Klai
pėdos su Vokietija, Lietu
vos prekėms plačiau ati
darė savo vidaus rinkas.

KĄ ŠIEMET BUS GALIMA 
MATYTI LIETUVOS ŽE

MĖS OKIO PARODOJE
Trečioji Lietuvos žemės 

ūkio paroda įvyksta Kau
ne rugsėjo mėn. 21-25 dd.

Tiesa, šiemetinė Lietu
vos žemės ūkio ir pramo
nės paroda bus kiek ma
žesnė, negu būdavo kitais 
metais. Šiemet neteks ma
tyti įvairių Lietuvos ūki
ninkų gyvulių, kurie paro
dos lankytojams visados 
buvo įdomu pažiūrėti. Šie
met mažiau Su savo ekspo
natais dalyvaus ir užsie
nio valstybės. Už tat, kas 
bus parodoje išstatyta, tai 
yra viskas Lietuvos žmo
nių rankų darbo vaisiai.

Pirmiausia, parodoje ap
silankiusieji pamatys kaip

užsieniuose“ Lietuvos f 11-!LietuVa geFina ir 
muotojaį ligšiol dar netu- tj!a sa_^°. Pievas> pamatys 
rėjo garsinėms filmoms ™ pramonę,
gaminti tinkamo aparato. [aa?ul ; ruošą, . pamatys, 
— - - - - j kaip įsikuria ir gyvena
viškų apžvalgų gamintojai tie įmones, kūne atgavus
jau nusipirko. Jie mano Į/ietuvai nepriklausomy- 
nuo ateinančių metų pra*- b®, gavo dvarų žemę ir is 

nraHSH įminti r- '^ko prądejO kurti UklUS.
Taip pat parodoje kiekvie- Į 
nąs pamatys Lietuvos 
paukščių, sodų, daržų, bi
čių, žuvų, tabako, vaisti
nių augalų, kailinių žvėre
lių, ūkius amatų, žemės ū- 
kio tyrimo ir žemės ūkio į 
statybos darbus , Žodžiu,

MAŽĖJASVETIMŠALIU 
SKAIČIUS

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas

Užlaiko Vėliausios Mados
OEVBRSKŲ • KALIOŠŲ • ŠLIPIŲ

Vyrams Lietuvių išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Dor&iNitt* ir Sv<*Ntad«eHiaiwt
1153 Washington St., ’

Norwood, Mass.
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ŠTAI DIDELĖ PROGA MODERNIZUOTL PAGERINTI IR
1

PADIDINTI SAVO NAMUS VISAIS ŽVILGSNIAIS

ŠIUO BIRD FINANCE PLANU

BIRD & SON, Ine., yra biznyje jau nuo 1795 m. ir metams bėgant augo, didėjo ir stiprė
jo visais biznio žvilgsniais sykių su šiuo kraštu - Suvienytomis Valstijomis.

Šios organizacijos biznis, biznieriai - krautuvininkai yra rememi BIRD FINANCE COR
PORATION. Nes atsakome už pardavėjus ir garantuojame, nes mes žinome, kad jie darbš
tus ir tinkamai pataruauja. Nes iš savo pardavėjų - krautuvininkų reikalaujame, kad jų 
darbas butų atsakantis.

<

STOGAS
RYNOS IR VAMZDŽIAI
SIENŲ APMUŠIMAI
PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES
VIRTUVE
PRIEANGIS (PORCH)
RUSIS
GARAŽAS

,, BIRD THICK BUTT SHINGLES 
BIRD ART BRIC SIDING 
BIRD 1NSULATED BRIC S1DING • 
BIRD INSULATING BQARD 
BIRD NEPONSET WALLBOARD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT 
BIRD EMULSI PAINTS 
BIRD LIOUID ROOF COATING

GROSSMAN’S BROCKTON
■ • • • ■ ' : ' • / •• į- :.--- ♦

69-73 NORTH MONTELL0 STREET

i

Tel.
S 031

J
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Rytinių Valstybių Žinios
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; WATERBURY. CONN. “Settlers* Village1 
bos ir tvarkos vedėjas ir 
prof. Aleksis. Visų kalbos 
buvo atkreiptos į lietu
vius, jųjų darbštumą, gra
žumą, teisingumą ir nepa
prastą pažangą. O lietuviš
kasis garnys ant stogo 
klausęsi ir džiaugėsi. Man 
labiausiai patiko prof. A-

VIEŠAS. PASIRODYMAS
Rugpiūčio 3, 2 valandą 

po pietų, Chase Park Bou- 
įevarde, kur gyvena daug 
lietuvių įvyko nepaprasta 
lietuviams istoriška diena.
Tai buvo pašventinimas Į leksio kalba, kurioje jisai 
naujosios lietuviškos gri- labai reikšmingai ir vietoj a • t •’ i — • • • . • i

staty- savo vienintelį lietuvišką 
našlaitnamį. Tas daro gar
bės lietuviams, bet ne visi 
nori didžiuotis ir dėl jo 
nors kiek paaukoti arba

LINDEN, N. J.
Lietuvių R. K. Parapijos 

Fondatoriai darbuojasi ne-
8 WATERBURY SAVINGS BANK »

BROOKLYN, N. Y.

pasidarbuoti. Nors taip 'nuilstamai jau net šeši (6) 
gal buvo praeityj, bet lai j metai. Laiko reguliariai 
šiais metais to jau nebū- .mėnesinius susirinkimus, 
na. Visi toje dienoje auko- moka kiekvienas narys po 
kime arba dirbkime. t O $L00 i mėnesį, kad išmo- 
Dievas už tai jums šimte- kėjus paskolą, kurią turi 

__ ____________ o__ _________ ____ ,_o___ _____u riopai atsilygins, o svetim- paėmę iš; Bankos $3000.00, 
teles, kuri randasi SetlersJ pasakė: “Lietuviams nieko taučiai seks jūsų darbą ir .° jau ačiū Dievui baigia 
Village ir pastatyta mi- l netrūksta... tiktai vieny- gerbs jus, kad jūs netingi-j mokėti, rodos, dar yra a- 
nint 300 metų Conneeticutįbes!’* Ir teisingai profeso- te ir drįstate nusižeminti pio.$1300.00,. Mat būtų se- 
Valstybės sukaktuvės. Ne-iriau! Vinių tiesiog į galvą tiems našlaičiams patar- uiai išmokėta toji nelaboji 

— - -___ ■____ - nauti nors vieną dieną me- paskola, jei nebūtų užėjus
tuose per “Tag Day”. Gra- 'depresija. LĮpdenieeiai yra 
žiai visuomet darbuoto-; kantrūs ir \darbštūs_ žmo-

a

VVATERBURY, CONNECTICUT
Brooklyn Office

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- ii 
pinti tavo visus bankos reikalus. į Į

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury jį 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi lį 

turima• . I

senai lenkai šventė savoIpataikėt! Taigi lietuviai 
galės džiaugtis ilgą laiką 
tuo pasirodymu. Lietuvių 
diena su paroda ir tt. į- 
vyks rugsėjo 28. Pasirody- 
kime, visi ir visos lietu
viais! Lai svetimtaučiai 
pradeda mūsų vienybę pa 
žinti ir suprasti. Atsibus 
kimo!

dieną ir šventino savo stu- j 
pelę. Lietuvių stubelė ran- ■ 
dasi prie pat durų... man < 
rodos patogiausioj vietoj, 
ji puikiai ir pavyzdingai 
pastatyta. Iki šiol kiek ga
lima' spręsti iš kalbų kita
taučių ir lietuvių, tai lietu
vių gritelė gautų pirmą 
dovaną. Fotografai dėl Ge- 
Cgraphical Review, kurie 
Buvo atvykę ką tik iš Afri
kos sakė, kad lietuvių na
mas jiems geriausiai pati
ko ir jie įdės paveikslus 
už kokių trijų mėnesių ta
me laikraštuke. Valio, lie
tuviai!

Šventinimo iškilmės pra
sidėjo antrą valandą. Ku
nigas Gradeckas katalikiš
kai pašventino namą ir pa
skui tūkstantinė minia... 
didžiausia minia nuo pat 
pradžių šių iškilmių... net 
pralenkė liepos 4, kada bu
vo viešas atidarymas ir o- 
fieialis priėmimas šio “Se- 
tlers’ Kaimo”!... ėjo prie 
platformos, kur muzikan
tai, mūsų choras ir šoki
kės bei kalbėtojai buvo su
sirinkę ir išpildė kuogra- 
žiausiai programą. Tvar
kos vedėjas ir lietuvių na
mų statybos bei reikalų 
pirmininkas, aldermonas 
jonas Bendieris perstatė 
prof. Aleksį vesti visą mu- 
zikališką programos dalį. 
Choras sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. 
Paskui solo dainavo, gabi 
dainininkė, Bronė Zeliuo- 
iiiutė... “Kur Bakūžė Sa
manota” ir “Leiskit į Tė
vynę”. Publikai labai pati
ko jos balselis. Po to, lie
tuvaitės, lietuviškais kos
tiumais pasirėdžiusios, pa
šoko lietuviškus šokius... 
polką, klumpakojį ir suk
tinį. Puikiausiai atliko ir 
iš publikos iššaukė di
džiausių ovacijų. Visiems 
tiems ir toms pritarė 
Ydung Melodians’ Radio 
Dahce orkestras.

Sekė kalbos, kurias pa
sakė kunigas Kripas, ma- 
joro raštininkas ir atsto
vas Thomas Kelleyv advo
katas Balanda, daktaras 
Štanislovaitis, Mr. Harris,

KUN. KAZLAUSKO 
PARAPIJOS VEIKIMAS

§

d

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
TRAVELER’S CHECKS 

FOREIGN DRAFTS

Lietuvių Meno teatras 
stropiai rengiasi prie ru
dens ir žiemos sezono.

Veikalai, kuriuos mano
ma suvaidinti šįmet yra 
šie: Pikta Dvasia,' Vyro 
ieškojimas, Valkata, Su
grįžo ir k. d.

Per susirinkimą, kuris į- 
ko 16 d. liepos, išdalinta 
jau rolės veikiantiems as
menims. L. Meno teatras 
gavo vėl 15 naujų veikalų 
iš Lietuvos, laukiama ir 
daugiau.

Be to, šitame susirinki
me buvo patiekta ne ma
žas skaičius naujų narių 
įstojaučių į L. Meno Te
atrą. Kaip jau visiems yra 
žinoma p-lė V. Klingąite 
išvažiavo šią vasarą pasi
viešėti Lietuvon. Būdama 
tuo tarpu toli nuo L. Meno 
teatro narių, parašė ben
drą jiems laišką, kuris bu* 
vo perskaitytas susirinki? 
me. Veik visas laiškas bu
vo parašytas eilėraščiu.

Vienbalsiai nutarta pa
rašyti jai laiškas atgal.

M. J.

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. jį 
793-797 Bank St. į

nes. Su laiku išmokės sko- ! 
lą ir turės savo nuosavybę.

Čia reikia pažymėti, kad 
šį fondą remia ne tik pa
vieniai, bet ir organizaci
jos darbu ir finansiškai, 
tai yra: A. L. R. K. Mote
rų Sąjungos 53 kp.; Lietu
vos Vyčių 113 kp. ir Ame
rikos Lietuvių Pašalpos ir 
Politikos Klubas Ine.

Štai birželio 27 d., susi
rinkime nutarta surengti 
piknikas ir išrinko komisi
ją iš sekančių asmenų: J. 

laanuoi n.uAixSa,o, J. Liudvinaitis, J. Stanio- 
Gauronskas iš Bridgeport ;nis; A. Keinienė, ir K. 

w Atutis. Komisija apsiėmė 
sudaryti planus virš minė
tam parengimui.

Liepos 25 d. įvyko nepa
prastas susirinkimas, ku
riame komisija raportavo, 
kad mūsų piknikas įvyks 
rugsėjo 8 d., Park Casino 
(Progress Club Park) Mit- 
chell Avė. Prasidės 1:30 
vai. po pietum <

Taipgi komisija praneša, 
kad daro visokius kvieti
mus apylinkės parapijose 
kaip tai: Elizabeth, New- 
ark ir tt. Kviečia chorus, 
klubus, draugijas, kad su
darius gražią programą. 
Turi padarę plakatus su 
biznierių apgarsinimais ir 
tikietais. Susirinkimas už- 
gyrė komisijos darbuotę 
ir visi rėmėjai paėmė kny
gutes pardavinėti. Paskui 
komisija pranešė, kad už
kvietė kun. J. Simonaitį iš 
Elizabeth, N, J. ir kun. Ig. 
Kelmelį iš Newark, N. J., 
kurie žadėjo pagelbėti Lin- 
deniečių kilniam darbui t. 
y. dalyvaus mūsų piknike. 
Varg. apsiėmė ( dalyvauti, 
su chorais, t. y. Gerb. J. 
Žilevičius iš -Elizabeth ir 
Gerb. A. Stanišauskas iš 
Newark, N. J. Bus ir kal
bėtojų lietuvių ir miesto 
valdininkai. Pagelbėkite 
šiai mažai kolonijai. Aš 
manau, kad^ ir Brooklyno 
mūsų geraširdžiai atva
žiuos į Linden 8 d. rugsė
jo. Lauksime. Vijurkas

mes.

Aną sekmadienį įvyko 
gražus išvažiavimas šv. 
Antano lietuvių parapijos 
Ansonijoj, Lake Compoun- 
ce, Bristo!, Conn. Atvažia
vo daug Marijos Vaikelių 
narių. Dalyvavo ir kuni
gai: Kazlauskas, Biskis ir 
Kripas. Nepamiršo atvyk
ti ir geras lietuvių ir ku
nigo Kazlausko prietelis 
prof. Aleksis. Visi bei vi
sos turėjo “extra good ti- 
me”, nes vanduo buvo pa
čiame gerume ir oras pa
togiausias. Kaip Kazlaus
kas pradėjo mušti “base- 
bąli”, tai “boy, Ibok out”'. 
NeirTamulis, nei Broaca 
negalėtų jį nugalėti, o vis
gi kaikurios Marijos Vai
kelių' Draugijos narės mė
gino. Vienu žodžiu išvažia
vimas buvo labai sėkmin
gas ir aš džiaugiuos, kad 
gavau pakvietimą ir galė
jau nors biskutį jame da
lyvauti.

Šv. Antano parapija, va
dovaujant kunigui Kaz
lauskui labai sparčiai žen
gia pirmyn ir matyti, kad 
kaikurios jo parapijietės 
nenori nei waterburietėms 
pasiduoti. Valio, tai puiki 
dvasia!. Garbė kun. Kazr 
lauskui, kad jam taip se
kasi vadovauti ir Ansoni- 
jos lietuviams, kad jie mo
ka taip gražiai veikti iš
vien su savo klebonu.

* LANKĖSI
Šiomis dienomis Water- 

buryj lankėsi Kunigo Bis- 
kio tėvukas ir sesuo. Ge
rai atrodo. Tėvas yra apie 
65 metų, bet dar dirba ir 
turi jaunų jėgų bei sveika
tos. O sesuo labai panaši į 
kunigą Biskį... energinga 
ir smagi. Jie lankėsi An- 
sonijos Marijos Vaikelių 
Išvažiavime, Lake Com- 
pounce.

Taipgi lankėsi kunigas

ir kunigas Rybokas iš 
Rumford, Maine. Kun. Ry
bokas gerai atrodo ir leng
vai kalba lietuviškai.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamnotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMOBE, MD.

GHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvčse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75-^100—|150 ir 
aukiči&u

. Tėl. — South 0088

IŠ LABDARYBĖS VEIKI
MO

Šv. Juozapo parapijos 
Labdarybės Draugija la
bai veikia. Tai pastebėjau 
iš susirinkimo raportų, 
kad nuo pereito labdary
bės pikniko liko gryno 
nehio iki $400. Puiku! Rei
kia padėkoti tiems ir toms 
kurie taip, stropiai darba
vosi. Manytum, kad tai ir 
užtektų per kiek laiko... 
bet kur tau! Sekančiame 
susirinkime vėl nutarė vi
si bei visos nepaprastai 
veikti ir dirbti dėl našiai 
čių. Neužilgo bus mūsų 
Našlaičių Metinė “Tag 
Day”. Jau nutarė 25 do
vanas duoti tiems arba 
[toms, kurie daugiausiai

EXTRA j
Vietos anglų laikraš- ] 

čiuose, WaterburyzAmeri- , 
can and Republican ir Wa- 
terbury Democrat buvo ( 
gązdinanti strąipsnįai.^pa- 
ralyžius vėl aplankė Wa- 
terbury. Daktaras God- 
frey sako, kad nėra reika
lo perdaug nusigąsti, bet | 
jis duoda žmonėms gerų ir 
sveikų įspėjimų. Kadangi j 
lietuviai gal ne visi supra
to jo įspėjimus, tai išver- į 
siu vieną kitą punktą lie
tuviškai.

Motinos apsižiūrėkite, 
kad jūsų vaikai ‘ nedrau
gautų perdaug su kitais 
vaikais. Tegul neina per
daug prie vandenų. Tegul 
nesusipažįsta su svetimais, 
nežinomais vaikais. Tegul 
gerai pasilsi ir gerai val
go. Mokslo metas ateina ir 
vėl vaikučiai turės mokslu 
užsiimti. Tai reiškia rei
kės dirbti ir jiems sveika
ta bus labai reikalinga. 
Lietuvių vaikai gal svei
kesni, negu kitataučių 
vaikai, bet visgi reikia ir 
mums apsižiūrėti, nes kas 
ima kardą, nuo jo ir žūna. 
Reiškia nesigirkimė per
daug', bet žiūrėkime, kad 
išpildytume daktaro įspė
jimus, nes jeigu vienas 
vaikas suserga; tai jam 
kryžius nešti, o kitiems 
geraširdžiams žmonėms 
kryžius žiūrėti į juos. Pa
sirūpinkime .iš anksto ir 
atsiminkime tai, kad “an 
ounce of prevention is 
worth a ton of eure”. Taip 
lygiai gyvenime, taip ir 
sveikatos dalykuose. Ko 
kas mažai, tur būtį tik 3 
vaikai gavo taip vadina
mą Infantilė Paralysis. 
Bet ir tai užtenka. O jeigu 
mes, apsižiūrėsime, o ypa
tingai motinos ir tėvai; tai

ties, o paskui skubiai nu
važiavau namo, nes šį va
karą rengiausi važiuoti j 
Coney Island, apie devy
nias leidžiamas oran nuo 
laivo degančias rakietas 
pamatyti.

Vos tik namo parvažia
vau, pas mane atbėga J. 
Mačiulis ir klausia:
— Ar niekur nesirengi šį 

vakarą važiuoti?
— Rengiuos į Coney Is- 

land važiuoti.
— Žinai ką, nuvažiuosi 

ten kitą kartą, o šiandien 
būtinai važiuok į*Woodha- 
ven pas graborių Šalinską, 
' — Del ko? Juk aš esu dar 
sveikas, tvirtas ir mirti 
kol kas dar nesirengiu.
— Aš matau, I 

sveikas ir dar nemiršti, 
bet šį vakarą ten turi bū
ti. Bus išleistuvės.
— Keno išleistuvės?
— Leonardo šimučio.

monaitis, adv. Giršius ir 
keletas dvasiškių ir pasau- 
lionių iš tolimesnių ir vie
tinių apylinkių. Dabar čia 
prasidėjo vienų su kitais 
supažindinimas ir pasi
sveikinimai bei kalbos.

Kiek palaukus, prasidė
jo vakarienė, kuri tęsės 
nuo devintos valandos iki 
pusiaunakčio. Laike vaka- 

[ rienės kalbėjo vienas po

IŠLEISTUVĖS

kitam svečiai, kuriuos J. 
Mačiulis perstatinėjo, ir 
linkėjo L. Šimučiui ir jo 
bendrakeleiviams laimin
gos senon tėvynėn kelio
nės ir garbingai ten savo 
misiją atlikti.

Galų gale, pats paskuti- 
kad’ esi' nis prabilo L. šimutis ir, 

dėkuodamas už linkėji
mus, žadėjo, jei bus gali
ma, patiekti kongresui vi
sus šios šalies lietuvių rei- 

______ _ ______ kalavimus, tinkamai jamr
— Amžiną atilsi. Kada pavestas, pareigas atlikti, 

jis mirė?
— Jis nemirė, dar gyvas, 

tik į Lietuvą važiuoja.
— Kas tas Šimutis? Gal 

“Draugo” redaktorius?
—- Taip. Tik nesivėluok.
— Aš visai nė nežinojau,

kadangi laikraštyje nebu
vo paskelbta, kad brook- 
lyniečiai rengia šimučiui 
išleistuves. Nuvažiuočiau, 
tik neturiu šalinsko aųtra-irįs> ^aįp prįe manęS prisi- 
S0, _ ,. , , v . I artino mano draugas ir sa-— Sahnsko antrašą rasi .
“Amerikoj” skelbime, nes 
ir aš pa|sai tikrai jo ant
rašo nežinau. Ten būk aš-, 
tuoniose, o dabar lik svei-1 
kas, nes turiu dar pas ki-i 

įtus skubėti.
Pavakarienevęs 

automobiliun ir, pasiėmęs j 
p. J. Tumasonį,*pakeliui į' 
Woodhaven, užsukau pas lauk prie aut0mobiliaus ir 
p. Krusinską K. Krūsnis- lauksiu Jus ateinant. 
kas, dėl netikėtai atsilan
kiusių pas jį svečių, nega- v.Įšęjau. Lauke vėsu. Paši
lėje su mumis kartu vykti žiūriu į laikrodį, jau pen- 
ir prižadėjo kiek vėliau kiolika minučių po dvylik-, 
būti. Atsisėdu automobilin;

Iš Krušinskų nuvažiuo- įr laukiu draugo. Gatvėj 
jam pas Kubilius ir, pasb judėjimas visai menkas, t 
ėmę Ant. Kubilių, nuvyko- Kada ne kada pravažiuoja,

jir- savo kelionės ir iš Lie-’ 
■ tuvos gyvenimo įspūdžius 
laikraščiui parašyti.

Pasibaigus vakarienei, 
svečiai pamažu pradėjo 
skirstytis^ o aš, kiek dar 

i su kaikuriais asmenimis 
| pasikalbėjęs ir, važiuo- 
i jantiems Lietuvon, laimin- 
j gos kelionės palinkėjęs, 
į jau buvau beeinąs per du- 
[ris, kaip prie manęs prisi- 
nvEinri rvinnr. evn o o o

— Nesiskubink dar na- 
!mo. Palauk.
j — Kodėl?
j — Šimutį kartu į Brook- 
i lyną parvešim.
! — Gerai. Su mielu noru, 

ką jis ten važiuoja? 
Pas mane.
Na, tai gerai. Aš einu

UTIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimų - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1003
•Telefonai.:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britam 321

Tel. 755

JŪSEPH S. KAMA
- DANTISTAS

476 Main St., 

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamnotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Conneeticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 B.

Brooklyn, N. Y.
Antradienis.
Liepos mėnesio 30-ta d.
Šiandien iš darbo parvy

kau-valandą vėliau, nes tu
rėjome daug darbo, kol vi
sas, skubiai pareikalautas, 
prekes sukrovėiri į sunkve
žimius ir išsiuntėm, kad 
pirkėjai, nurodytų jų už
sakymuose laiku, jas gau
tų-

Pabaigęs darbą, savo 
bendradarbį dtalą dar pa
vėžėjau iki Bedford Avė.

ftikietų parduos. Tai pui-
jkuš sumanymas ir nusista-j gal Dievas duos, kad visai 
]tymas. Ir aš žinau, kad tas nebus.' Jeigu apsižiūrėsi- 
atsilieps į visų susipratu-' me, tai nebus mūsų kaltė, 
šių lietuvių protus ir šir-jbet Dievo valia ir mes ūžt vėsėjau iki joeuiuru /vve, 
dis. Kodėl ne?! Mes turime i tai neturėsime atsakyti, [požeminio traukinio sto-

1 koks automobilius. Neužil-’ 
go ateina ir mano drau-į 
gas su Šimučiu. Jiems atsi-1 
sėdus automobilin, aplei-

x « džiame Woodhaven ir va-[
dar kitus kelis pažįstamus žiuojam į Brooklyną. Aš-, 
besėdint. i tuomų mylių ilgio kelias

Mums besikalbant, Sve-]PervažUG^mums ima tik 
čiai pamažu rinkosi’salėri,! Puoliką minučių, to 
kur matėsi ilgas skobnis,!ne kur prieš raudonasJem- 
įvairiais valgiais apkraU'!Pas sustojant. - 
tas. _ _ Atvažiavęs į Brooklyną,

. Vėliau, žiūriu, įėjo salėn(sustojau ties mano drau-J 
“Draugo” redaktorius L.' go namais,, su jais atsisvei- 
šimutis, “Garsę** redakto-! kinu ir, palinkėjęs L. ši- 
rius M. Zujus, Maspetho ( mačiui laimingos kelionės,1 
klebonas kun. J. Balkūnas,' drožiu sau vienas namo. Į 
iš Elizabeth, N, J. kun. Si-| . ■ L. S.Į

me pas graborių šalinską, 
kuris mus labai maloniai 
tarp durų sutiko ir nuve
dė nemažon salėti, kur mes 
jau radome P. Montvilą ir

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVfi — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
LaivakorClų ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, raštai. PardavlnS-. 
jam! lietuviški laikraSClai ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Park St., Hartford, Conn.

Atvažiavęs į Brooklyną,

NOTARY . ‘ Telefonais 
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P.BAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAIŠNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grond Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai {rongtoB dvi koplyčią duo 
dftmoe njyUmlėina palamų do
vanai. Nuliūdimo valandoj krelp* 
Mttea nm Patarnavimas yra 
uttlkrlntaa ir ui prieinamą kalną.
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