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LOS. CENTRO DVASIOS 
VADO PRANEŠIMAS

LDS. Centro Dvasios Va
das Kun. P. Virmauskis 
praneša, kad LDS. Šeimi
nės Pamaldos, spalių 8 d., 
Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje įvyks sekančio
je tvarkoje: 9 valandą iš-1 
kilmingas šv. mišias atna
šaus kun. P. Juškaitis, 
Cambridge lietuvių para
pijos klebonas; deakonu 
bus kun. V.' Puidokas, 
Westfield’o lietuvių para
pijos klebonas, subdeako- 
nu — kun. J. Vaitekūnas, 
Providenie lietuvių parapi-j 
jos., klebonas... Pamokslą 
sakys Tėvas Alfonsas Ma^ 
ria, Pasionistas.

Klaipėdos Rinkimai Pratęsti 4
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ŠV. TĖVAS KALBĖJO UŽ 
TAIKĄ PASAULY

CIeveland, Ohio — Perei-

MINKŠTŲJŲ ANGLIŲ 
STREIKIERIAI LAIMĖ

JO
Sveikiname VOKIETININKAI TRUKDĖ RINKIMUS 

VIENAME KAIMELY KILO RIAUŠĖS

KLAIPĖDA, LIETUVA — Sekmadienį, rugsėjo 
29 dieną tik apie 60 nuošimtis balsuotojų tegalėjo at- 
likti savo pareigą. Vokietininkai visokiais būdais 
trukdė, kad tik sukiršinus balsuotojus prieš Lietuvą 
dėl įvedimo naujos balsavimo sistemos. Jie tą naują? 
ją sistemą pavadino “velnio išradimu”. X

Sulig naujos sistemos kiekvienas balsuotojas turį 
balsuoti už 29 kandidatus iš 187 kandidatų.

Rinkimų komisijose daugumoj vokietininkai. Tat-’ 
1 gi piliečiams, atėjusiems balsuoti, prisėjo stovėti eilė
se po keletą valandų. Kilo protestai. Vokietininkai 
kaltina Lietuvos valdžią.

Jugnaičių kaime piliečiai sumušė rinkimų virši
ninkus ir nuginklavo ir sumušė tris policininkus. Vie
nas iš sumuštųjų policininkų, spėjama, kad mirs, 
Riaušininkai suardė rinkimų vietą ir sunaikino balsa- 

i vimo blankas. Taigi tame kaime piliečiai buvo verčia- 
i mi iš naujo balsuoti. Kitose vietose taip pat buvo kilę 

i nesusipratimai, bet greit tapo išspręsti. Pranešama, 
kad iš viso visame krašte sužeista apie 10 asmenų ir 
trisdešimts areštuota.

Del riaušių Jugnaičių kaime Lietuvos valdžių# 
viršininkai kaltina buvusį seimelio atstovą vokietį, 
kuriam buvo atimta teisė balsuoti.

Šiaip jau rinkimų vietose visur buvo ramu, 
kai pasirodydavo Anglijos, Prancūzijos ir Italijos at- 
stovai, kurie prižiūrėjo, kad rinkimai būtų pravesti 
prisilaikant sutarčių, tai vokiečiai ir vokietininkai Ati
stodavo tuos atstovus ir užsienių korespondentus 
jiems reikšdavo nepasitenkinimus Lietuva ir rinkimir^ 
tvarka. Kaikuriose vietose skundėsi ir lietuviai dėl: 
vokiečių ir vokietininkų žiaurumo ir suktumo. Lietu* ;, 
viai skundėsi dėl Klaipėdos miesto valdžios sauvališ*^ 
Vimo. (Klaipėdos miesto l?aldžia.yravokietininkųra^^ 
koše). Vokietininkai visą laiką sabotažavo riiiklfeŲ*‘; 
sąrašus. r j

Štai pasibaigus terminui rinkikams sudarytus j 
rašus patikrinti, paaiškėjo, kad apie 50% visų tūtiit* ę 
čių balsavimo teisę lietuvių, magistratas neįtraūke jĮ* 
rinkiku sąrašus. Magistratas lyg tyčia sąrašams pa*’J

Washington, Rugsėjo 27, 
I streikuojančių 

Šv. Tėvo kalba apie taiką minkštųjų anglių anglia- 
pasauly. Popiežius kalbėjo (kasių, spalių 1 d. grįž į 
iš Gandolfo rūmiį: Jis pa-(darbą. Angliakasiai su ka- 
reiškė, kad meldžiasi už sykių savininkais galuti- 
taiką ir ragino visą pašau-1 nai susitaikė dėl algų pa- 
lį melstis. Baigdamas kai- i kėlimo.

i bą pareiškėi giliį pagarbos' John L Lewi preziden. 
'žodi Jung. Valstybių Ka- tag United Mine*Workerš 
talikų Bažnyčios vadams of America pareižkė spau- 
ir visiems tikintiesiems uz dos atstovams: «Mes ga. 
sumosimą taip iškilmingo (vome vigk ko reikaiavo. 
ir didingo Eucharistinio i 
Kongreso ir už gausų ja-l 
me dalyvavimą. Laimino1 
Kongresą ir jo dalyvius.

itą ketvirtadienį Eucharis- 
tinis Kongresas pasibaigė 450,000 S* m- v w • t • t

AR JAU PASIRUOŠĘ? ? me .

LDS. Seimas čia pat. Ar 
jau pasiruošę jame daly
vauti? Pageidaujama, kad 
į šį seimą atvyktų iš visų 
lietuvių kolonijų atstovai.

Aušros Vartų parapijos 
(Worcester, Mass.) klebo-i 
nas kun. K. Vasys labai 
nuoširdžiai visus kviečia 
atvykti. Kleb. kun. Vasys 
yra nuoširdus LDS. ir 
Darbininko rėmėjas. Tad 
jo parapijos pastogėje bus 
visiems malonu seimuoti 
Be to, į seimą kviečia ir

— LDS 108 kuopa, kurios
< Valdybą..ir yiįUpariai yra 

pasiruošę visus atstovus 
maloniai priimti ir pavab 
sinti.

Worcesteriečiai yra vai
šingi ir malonūs žmonės. 
Taigi važiuokime į Wor- 
cester seimuoti spalių 8 ir 
9 dienomis ir pasinaudoti 
jųjų nuoširdumu ir vaišin
gumu. _ _ —

Patartina visiems pers> 
kaityti Gerb. Klebono kun. 
Vasio kvietimą ir Seimo 
Komisijos pranešimą LDS' 
Seimo atstovams.

Tesuvažiuoja kitą savai-; 
tę į Worcesterį gyviausie ' 
ji lietuviai katalikai, dar- Schenectady, N. Y. Rūgs, 
bininkhi. „

VAITKUS LONDONE

MASS. VALSTYBE GA
VO $13,381,189 DEL 

VIEŠŲ DARBŲ

Federalė Valdžia, Wa« 
shingtone, VMassachusetts 

| valstybei paskyrė $13,381,- 
1189.00 166 įvairiems pro
jektams, kuriuos vykdys 
Viešų Darbų Administra-

London, Rūgs. 17 —Fe
liksas Vaitkus iš Airijos 
atvyko į Londoną. Čia jis 
laukia atvykstant savo 
žmonos. Žmonai atvykus 
jis lėks Lietuvon svetimu .. . - Tv .
orlaiviu. Jis pareiškė, kad clJa (P-W-A- • Is tos Sw 
Lituanicai pataisyti imsią 
daug laiko ir pinigų.

TRAUKINIAI SUSIDAU
ŽĖ

Westport, Conn. Rūgs. 
17, — Prie pat pakeliamo 
tilto susidaužė du preki
niai traukiniai, vien į kitą 
iš užpakalio įvažiuodami.

mos Bostonui tenka $2,- 
132,795. Reikia atsiminti, 
kad Federalė Valdžia pa
tiektiems projektams te
duoda tik 45% reikalingos 
sumos. Kitą pusę reikia 
valstybei arba miestui iš. 
savęs pridėtir Taip, kad 
paskirtoji suma išleidimui 
viešiems darbams turės 
būti daugiau nei padvigu-

M

Susidaužę užsidegė. Visų! bintą. Išleidžiant tokią su 
i mą pinigų, aišku, kad atsiaplinkinių miestelių gais

rininkai suvažiavo gesinti. 
Tą nelaimė sutrukdė daug 
traukinių, kurie turėjo bū
ti nukreipti kitais keliais. 
Nelaimėje žuvo 1 žmogus 
ir du sužeisti.

ras tūkstančiai nauju dar
bų bedarbiams. Todėl visi 
be darbo esantieji turėtų 
sukrusti ir užsiregistruoti 
viešų darbų biuruose 
P.W.A. ofisuose.

bei

VAŽIUODAMAS AUTO- 
‘ MOBILIUM KALBĖJO 
(TELEFONŲ SU ARGEN

TINA

KUBOJE SIAUTĖ 
URAGANAS

27 — Automobilių magna- 
j tui Henry Fordu j buvo 

RUMUNAS UŽMUŠĖ 21 i duota proga pabandyti 
ŽMOGŲ

duota proga pabandyti 
| naujai išdirbtą prietaisą, 
I kuris su laiku gali būti pa- 

Bucharest, Rumunija, —1 tobulintas ir pritaikintas 
Rugsėjo 27, daugelis gy-1 prie praktiško vartojimo, 
ventojų su pasibaisėjimu “ 
sužinojo, kaip vienas jau- mobily galėjo susikalbėti 
nas, rumunas Vasile Tca- 
ciuc, prie Jasi užmušė 21 
žmogų. Jis juos viliojęs su 
viena 17 metų mergaite, no trubelę ir atsakymus 
Suimtas jis policijai pasi- aiškiai girdėjo iš Argenti- 
sakęs, kad turėdavęs dide- nos. Prietaisas esąs trum- 
lio pasitenkinimo iš geros.pų bangų radio ir telefono 
žmogžudystės. ' junginys.

Fordas važiuodamas auto-

telefonu su savo ofisu Bu
enos Aires, Argentinoj. Jis 
kalbėjo į paprastą telefo-

Havana, Kuba, Rūgs. 29, 
Centralinę Kubą, 150 my
lių plotmėje, praūžė smar
kus uraganas, padaryda
mas apie $5,000,000 blė- 
dies. Toje nelaimėje žuvo 
mažiausiai 30 žmonių ir 
sužeista apie 400. Labiau
sia nukentėjo Cienfuegos 
ir Santa Celare provinci
jos.

IŠVENGTA UOSTŲ 
DARBININKŲ STREIKO

KAN. PROF. F. KEMĖŠIS,
NEW YORK — Praneša, kad šeštadienį, rugsėjo 

28 dieną, laivu “Grispholm” iš Lietuvos atvyko Kan. 
Prof. F. Kemėšis, LDS. įsteigėjas. Jis atvyko į Ameri-! 
ką metams ir vykstąs Washingtonan studijuoti. Svei- i 
kiname.

VĖL PAKĖLĖ TRIUKŠ
MĄ

BEANO LOTERIJA 
ESANTI NELEGALI

Pagarsėjusi Karalienės 
Angelų bažnyčios, Worces-

“Darbininko” Radio 
Programos Laikas

Pirmadieni galutinai susitarta su radio stotimi 
dėl naujo laiko Darbininko Radio Programai šeštadie
niais. Dėl football žaidimų Darbininko Radio Progra
ma nukelta. Taigi ateinantį šeštadieni, spalių 5 dieną, 
Darbininko Radio Programa Įvyks ne 2 vai. po pietų, 
bet 5 valandą ir tęsis iki 5:30 valandos po pietų.

šeštadienį, spalių 5 dieną pasukime savo radio 
rodykles ant 1410 kilocycles 5 valandą po pietų ir 
klausykime Darbininko Radio Programos.

Darbininko Programos laikas 5 iki 5:30 vai. pp.; 
stotis WAAB, Boston, Mass.; kilocycles 1410.

New York — Rūgs. 26. 
Čia gręsęs uostų darbi
ninkų streikas išvengtas, 
kuomet susitaikyta dėl al
gų ir darbo sutarties.

TAIFŪNUI SIAUČIANT 
ŽUVO 350 ŽMONIŲ

Tokio, Rūgs. 27, Šiaurry
tinėje Japonijos daly siau
tė smarkus taifūnas, su
griaudamas namus ir nusi
nešdamas žmonių gyvybes. 
Jau tikrai žinoma, kad y- 
ra žuvę 350 žmonių. Bet 
manoma, kad žuvusiųjų

tikrinti paskyrė visai nedidelį kambarį. Susidarė <di*O 
džiausią spūstis. Tūkstančiai žmonių turėjo laukti bo; 
keletą valandų eilėse. Be to būta ir suktybių, rašo ' 
A.”: v . -V-

“Apskritai, magistrate rinkikų sąrašus sudarant, daryta įvflfl&y. 
riaušių skriaudų lietuviams. Neįtrauktas i sarašą lietuvis paduoda* 
skundą, jo skundą ima svarstyti magistratas. 0 jei tokį skundą pą* ; 
duoda vokietis arba Šiaip jiems artimas žmogus, tai Čia pat valdi* * j 
ninkai ji Įtraukia į sąrašus ir išduoda balsavimo lapelį. Būta net. 
tokių atsitikimų: ateina viena ponia su vietos požymiu ir reikalaut < 
ja ją Įtraukti i sąrašus. Tik vokiškai kalbanti valdininkė surašo 
skundą. Skunde reikia pareikšti savo gimimo datą. Valdininkė, rio$ 
savo rankose turėjo pasą ir matė, kad skundėja gimusi 1911 mėtį, - 
tačiau skunde rašo 1912 metus. Gerai, kad toji skundeia apsižiūrejo 
ir tik po griežtos pastabos valdininkė skunde teisingai ištaisė ginu* ? 
mo datą. w

Vienas miesto viršininkas buvo areštuotas ir rin* 
kimų komisaras buvo paskirtas išduoti bilietą pilie-* , 
čiui net ofisą uždarius. Tuoj po pietų paaiškėjo, kad 
rinkimai negali užsibaigti sekmadienį. Lietuvos minis* 
terių kabinetas Kaune nutarė rinkimus pratęsti vieną 
dieną. ; ’

Klaipėdos krašto gubernatorius Kurkauskas, gfį- : 
vęs. Lietuvos vyriausybės nutarimą pratęsti rinkimus, j

Vokiečių nacių spauda 
vėl pakėlė didelį triukšmą 
prieš Latviją. Mat šiomis ter, Mass. pravestoji “bea- 
dienomis Rygoje nubausta no” loterija, kur piniginės 

dovanos išdalintos laimė
tojams siekė $50,000, iš
šaukė Federalės valdžios 
prokuroro investigaciją. |
Jungt.' Valstybių šios apy
linkės prokuroras, Fran
cis J. W. Ford, po investi-' 
gacijos pareiškė, kad mi
nėta “beano” loterija bu
vusi nelegali. Ateityje, or-i 
ganizacijos bei įstaigos ve-' 
dančios nanašias loteriias uumnui]) hhkhhu.,,
^usidursiančios su Federa- ’sak® atidaryti balsavimo vietas pirmadieni, rustsėjo 
7- , ,v. , ... .a I 30 d. nuo 8 vai. ryto ir tęsti iki 6 vai. vakare. Balsavr*les valdžios autoritetais. ( _ 
Tokias liotęrijas praveda i 
ir jomis pasinaudoja ra- 
ketieriai. Esą šaika rake- 
tierių, kurie sutinka sukel
ti bažnyčioms^ar labdarin- į 
goms įstaigoms dideles | 
sumas pinigų, jei jie gau-

5 vokiečiai priklausę prie 
nacių organizacijos Latvi
joje.

SSSR SUŠAUDYTAS 
LENKŲ KOM. ŽARSKIS

Varšuva. Lenkijos ofici- 
jozas ‘Gazeta Polska’ pra
neša, kad bolševikai SSSR 
sušaudė buv. komunistų 
atstovą Lenkijos parla
mente Žarskį. žarskis bu
vo vienas iš Lenkijos ko
munistų sąjūdžio vadų. Jis 
buvo suimtas ir pasodin
tas į kalėjimą, iš kurio pa
bėgo kartu su Lenkijos ko
munistų partijos centro 
komiteto nariu Purmanu 
ir nudūmė į SSSR. Purina- šią gerą dalį tų pinigų 
nas buvo sušaudytas pra- [ Tam reikia padaryti galas, 
eitais metais. Žarskis buvo 
ilgą laiką vienas iš įtakin
giausių kominterno lenkų 
sekcijos narių, paskui bu^ 
vo nustumtas į šalį, o da
bar susilaukė savo pirmta
kų likimo.

mo vietose didžiausias susikimšimas. Moterys, besto*; 
vedamos eilėse, apalpo. Vėliau pastatyta daugiau bal
savimui budelių.

Taigi tokio susidomėjimo ir įsitempimo nebuvo 
nuo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. Hitla- . 
rio sukurstyti vokietininkai žut-but rizikavo sukelti 
riaušes, trukdyti rinkimus ir informuoti pasaulį apie 
Lietuvos “teroristinius užsimojimus”. •« ;

Rinkimų rezultatus galėsime paskelbti tik už ke
lių dienų. . į/

PAREIKALAVO HITLE
RIO RAMIAI UŽSILAI

KYTI LAIKE BALSAVI
MŲ KLAPĖDOJE

Lankęsis Lietuvoje Ma
rijonų Kongregacijos ge- 

skaičius yra daug didės-'nerolas kun. Andrius Ci- 
nis. Ebarki perfektūroje koto rugsėjo mėn. pirmo- 
likimas 1000 žmonių nėra mis dienomis išvyko iš 
žinomas. Šimtai laivelių, Mari jampoleS Romon, kur 
nuskandinta. | paprastai gyvena.

Geneva, Rūgs. 27 —Trys 
didžiosios valstybės —An
glija, Prancūzija ir Italija 
įteikė Hitleriui notą reika
laujančią užtikrinti, kad 
jis prisidės prie pra vedimo 
ramaus balsavimo Klaipė
dos krašte, t. y. kad neda- 
rys jokių įsišokimų kas

galėtų suardyti balsavimų keaninės tarnybos, S42A, j 
ramumą. Jam pranešta,' tapo pirmu syk išbandytas ! 
kad Lietuva davė nuošir-! prie Sikorsky * Aircraft | 
du pasižadėjimą pravesti Manufacturing Co. dirbtlv U 
rinkimus kuoteisingiausiai į vių. Kap. Boris Sergievskj j 
ir kad iš jos pusės jokių pakilo pirmti syk iš vąib. į 
vienpusiškumų nebūsią. dens, prie Stradford švy* j 

--- tūrio su šiuo milžiniŠkŲ J
vienpusiškumų nebūsią.

BANDOMAS MILŽINIŠ- orlaiviu ir skraidė 10 mį- 
KAS ORLAIVIS nutų. Orlaivis galės vežtf

—------ 32 keleivius. Turi 15 lovtĮ f
Bridgeport, Ct., Rūgs. 27 dėl naktinės kelionėj“ J 

— Pirmas iš statomos se-, Sparnų ilgis siekia 118 p& 1 
rijos” orlaivių dėl transo*’dų, T ».1



| Antradienis, Spalių i i, 193&.

I Gerb. Kunigams LDS. Seiman 
k Kvietimas

£1 .

< DARBININKAS

f šiais metais LDS. Seimas įvyksta Aušros Vartų 
į bažnyčios salėje, 15 Highfield Rd«, Worcester, Mass., 

i spalių 8 ir 9 dienose. Suprantame visi kaip tai svarbu 
į-'/yra dvasiškiams dalyvauti darbininkų seime. Už tai 
į šhiomi visus lietuvius kunigus kviečiu dalyvauti virš 
r minėtame seime. Prašau drąsiai apsistoti pas mane, 

surasime vietos nakvynei ir seimo metu visiems kum- 
. gams pietų ir vakarienes užkandžiai bus parengti kle- 
- bųnijoje. Paskutinėje seimo dienoje, spalių 9, vakare 

f yra rengiama delegatų pagerbimui ir kartu metine pa- 
; rupijos vakariene su gražiausiais pamarginimais. No

rėčiau, kad kuodaugiausiai kunigų, kaipo garbės sve- 
.. čių, tame pokylyje dalyvautų; užtai skaitysiu sau už

ti į ringę. Jis jau per dvi 
javaitį treniruojasi ir te
sveria 210 svarų. Jei jis 
grįžtų į ringę, tai pirmiau* 
šia vyktų į Angliją persi
imti su Jack Reterson, 
tuomet? boksuotųs Bosto
ne. Po to tai jau siektų at
gauti savo prarastąjį pa
saulinį čampionatą.

DEL ŠEŠKO NEGALĖ
JO PAMALDŲ LAIKYTI

didelę garbę, kurie iš kunigų galės dalyvauti toje va-
L karionėje. Kviečiu ir prašau, tikiuos šis viešas pa- 
\ kvietimas visiems bus ganėtinas.

. / r- KUN. K. A. VASYS.

KVIETINĖS ŽINIOS
MISIJOS SVARBŪS NUTARIMAI

Arėjas Vitkauskai
PASAULIO
ŠYPSENOS

Senoka ponia (kuri nori atro
dyti jauna): “Ar tamsta tuo ti
kėsi? Plauką tvarkytojas per 
visą valandą raitė mano plaukus 
šį rytą”.

Bičiulė: “Bet ar tamsta nebu
vai išėjus pasivaikščioti tuo lai
ku?” (Le Moustiąue”, Charle- 
roi).

r Šv. Petro parapijos kū
jį. pigai iš sakyklos pranešė 
r jog metinės parapijos mi- 
į; sijos prasidės moterims 
k spalių 7 d., 7:30 vąl. vak.

‘ IŠKILMINGOS
| ‘ LAIDOTUVESp? ’ ‘ r-
k Rūgs. 26 d., 9 vai. ryte, 
i .SU trejomis šv.'Mišiomis ir 

asista tapo palaidotas An- 
k driejus Naudžiūnas. Žmo 
į biiį dalyvavo apie tūkstan- 
į

Rūgs. 26 d., vakare, baž
nytinėje salėje, Federaci
jos skyriaus susirinkime 
pasirodė, kad Vilniaus Gė- 
dulos apvaikščiojimas yra 
rengiamas spalių 6 dieną, 
Municipal salėje ir rengia
mas didingai. Užkviestas 
choras, smuikininkas po
nas Kalinauskas, kalbėto
jai kun. K. Urbonavičius, 
kun. J. Vaitekūnas ir kvie
čiama yra advokatas B. 
Sykes ir jo žmona, iš Nor- 
woodo, kuriuodu ką tik 
grįžo iš Europos. Kviečia-

DR. ALGIRDAS 
VAITKUS, 

šiomis dienomis atidarė o 
fisą 63 Main St., Brockton, 
Mass. Jis yra baigęs Broc
kton High School ir Mas* 
sachusetts College of Os- 
teopatijos mokyklą. Midd- 
lesex ligoninėje praktika
vo apie metus laiko.

ŠARKIS MANO GRĮŽTI Į 
RINGĘ

Jack Sharkey pasikalbė
jime su Jack Conway, Bos
ton American sporto sky
riaus redaktorium, išsi
reiškė, kad jis manąs grįž-

Svvampscott, Mass. Rug
sėjo 29 — Aristokratiškoj 
protestantų universalistų 
bažnytužėje, dėl šeško ne
galėjo įvykti pamaldos, 
praeitą sekmadienį, šešta-, 
dienio rytą p-nia Atma 
Rouse nuvyko priruošti 
bažnytužę prie sekmadie* 
nio pamaldų. Vienoje dra
panų Šėpoj užtiko šešką 
(skunkę). Pašaukė polici
ją, kuri prieš šešką pasiro
dė labai nedrąsi. Atsirado 
savanoris drąsuolis, kurs 
šešką užatakavo ašarinė
mis bombomis. Jam pavy
ko šešką prašalinti. Bet 
atmosfera bažnytužėj pali
ko tokia, kad sekmadieni
nės pamaldos ir kitokios 
pramogos turėjo būti at
šauktos.

“Knygos yra patogiausias it 
pigiausias daiktas dovanoms”.

“Atsiprašau, aš dovanojau ša
bo žmonai knygą ir tai buvo 
brangus juokas”.

“Kokia knyga tai buvo?”
“Audeklų katalogas”. (‘Meg- 

gendorfer Blatter”, Munith). 
ne”).

Teta (svečiuose): “Kaip lai
kas bėga. Aš čia išbuvau ketu
rias savaites ir jos atrodo, kaip 
keturios dienos”.

DAKTARAI

Maža Elzi: “Bet tėvelis sakė, 
jog jam atrodo kaip keturi me
tai”. (“P’st”, Constantinapole”)

Vyras: “Bet, bi'angioji, kodėl 
mes turime kviesti bičiulius pa
pietauti kaip tik trečiadienį?”

Žmona; “Virėja ypatingai pa
sidarbuos su pietumis — tą die
ną jos sužadėtinio gimimo die
na”. (‘Nagele Lustige Welt”, 
Berlin).

Mokytojas: “Bobi, pasakyk 
mums, kuomet yra pinties laiko
tarpis?”

Bobi: “Nuo lapkričio iki kovo 
mėnesių”.

Mokytojas: “Bobi, aš stebiuo
si, kad tu sakai tokius nevaisin
gus mėnesius. Kas tau sakė, kad 
jie pinties laikotarpis?”

Bobi: “Tėvelis, jis yra vanden
tiekio taisytojas”. (“Birming- 
ham Post”).

KETVIRTADIENĮ,

Ketvirtadienį; 4 vai. pp., 
klausomą išpažintis ber
niukų - mergaičių. 4:15 v. 
po pietų bus pamaldos Ma
rijos Vaikelių draugijos. 
7 vai. vak. bus klausomos 
išpažintys suaugusių žmo
nių.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

į Graborius J. Kasparas 
Į pdrvežė kun. kleboną P.

Vįrmauskį į velionio na- 
r mūs išlydėjimo maldoms, 
k Pd išlydėjimo maldų, kū* 
Į nds atvežtas į šv. Petro 
I bažnyčią, jo ir jo šeimos 
k Dilimą bažnyčią. Prie 
^bązhyčios durų pasitiko 
j kijo. Virmauskis su asista. 
Į ir’atlydėjo prie didžiojo 
| ’ altoriaus. Egzekvijas at- 
‘ giedojo kunigai: Virmaus- 
f-kiš, Vaškevičius, MIC., 
c^lsylius MIC. ir varg. R. 

p' Juška. Sekė šv. mišios 
j1 Prie Didžiojo Altoriaus šv. 
• Mišias atnašavo kun. Vir- 
Į mauskis su asista. Deako- 
į nti buvo kun. J. Plevokas, 
' subdeakonu buvo velionio 
į sunūs Andrius Naudžiū- 
įnas, Tėvų Marijonų Semi- 
j nacijos auklėtinis. Cere- 
kmonijorium buvo kun. K.

mas kun. P. Lunskis.
Skyrius nutarė paremti 

Vyčių bankietą, spalių 3 d.
Skyrius taip pat nutarė 

pagelbėti chorui išplatinti 
koncerto tikietus. Choras 
mšt išpildys parapijos 
naudai Sasnausko Kantata 
“Broliai”, lapkričio 10 d., 
1935.

TAMULIS ŠAUNIAI PA
SIRODĖ PRIEŠ DIDELĘ 

MINIĄ

Boston, Rugsėjo 23 — 
Fenway Parke New Yor- 
k’e Yankees žaidė du žai
dimu su vietos Red Sox 
tymu. Apie 45,000 žmonių 
minia žiūrėjo žaidimo. A- 
pie 10,000 nebegalėjo įtilp- 
ti į Parką. Pirmame žai
dime 5-tame persimainy- 
me Yankees metikui Ruf-

Jenkus. Prie šoninių alto- 
i rilį atnašavo šv. Mišių au- 
į ką kun. Vaškevičius, MIC, 
l* ir;’kun. Vasylius, MIC. Jie 
į trys išlydėjo kūną iš baž- 
inyčios, nulydėjo šv. Myko- 
< lolkapuosna ir ten atliko 
i mąldas. 
r ’ įyelionio nuliūdusi šeima 

bažnyčioje ir kapuose did-
vyriškai išlaikė savo šird- Į 
geįą tykumoje ir ramybė- 

,je^ Beje, visa šeima ir jos 
.artimieji priėmė šv. Ko- 
mįmiją, šioje skausmų die-

fing pradėjo nesisekti. 
Trys parbėgo, o visi beisai 
buvo užimti. Tuomet iš
šaukta mūsų Vytautas Ta
mulis užimti Ruffingo vie
tą. Tamulis išėjęs šauniai 
pasirodė. Tuoj ant base’ų 
esančius išmetė ir Red Sox 
nebedavė nei vieno apibė- 
gimo ir žaidimą laimėjo 6 
to 4. Antrą žaidimą ir-gi 
Yankees laimėjo.

NOREJO PASIKARTI 
POLICIJOS STOTY

ncį’e.
!/ pūkštančiai meldžiasi a. 
j a.-Andriaus ir jo šeimos 

•Į intencijai. Teilsisi Ramy- 
I beje.v ~

h RAPOLAS JUŠKAt *.

įe

į? MUZIKAS

k Mok o muzikos, piano 
jį -lr dainavimo. Specia- 
[; les pamokas duoda 
P vaikams.

į Adresas:
J : „ 933 E. Broadvvay, 
1 80. BOSTON, MASS.
k

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS |

DR. M. V. CASPER IS 
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston |
i Ofito Valandos

Nu<r 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j 
5 ir nuo 0 iki 8 vai. vakare. Ofi-g 
saa uždarytas subatos vakarais iri 
nedėldleniais, taipgi seredomis nuo| 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir K-Ray I

MIRĖ
Rūgs. 26 d., staiga mirė 

miesto ligoninėje, Barbora 
Varanavičienė, 47 metų 
amž., gyv. 38 Antwirp St., 
Brighton, Mass. Paėjo iš 
Saločių parapijos. Ameri
koje pragyveno 24 metus. 
Paliko sūnų, dukterį ir se
serį. Palaidota rūgs. 29 d., 
3 vai. po pietų. Bažnyčioje 
mišios atgiedotos rūgs. 30 
d., 8 vai. ryte.

Lietuvis Dantistas

DU. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 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. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

PRISKIRIU AKINIUS

ir gydau visas akiu ligas.
DR. J. LANDŽIUS 

(SEYMOUR) 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

OIL BURNERS
Garantuoti Pataisymai
Ištisas išvąryinas ir nau

jas knatas   $1.50. 
Už garantuotą burnerio į- 
dėjimą..................... $2.00.
Taipgi, mes parduodame 
geriausios rūšies burne- 
rius, kaip tai: Florence, 
Everglow ir kitus.

Burneriai dėl virtuvių, 
seklyčių ir skiepų nuo $20. 
iki $350.00. Del greito pa
tarnavimo

Tel. SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirtis & Co. 

322 Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m. 
SIUNČIAMAS DYKAI

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas 

213 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 1549

Į Milk St. policijos stotį 
atvyko tūlas Frank Racis- 
ki iš Pittston, Pa. ir pasi
davė, sakydamas, kad 
Pennsylvanijos policija jo 
ieško. Už kiek laiko jis 
rastas savo marškiniais 
pasikoręs ant kalėjimo 
durų. Nuvežtas į ligoninę 
atsigavo.

GAUS $1,07 Į VALANDĄ

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G RAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

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

<tei. 158 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Sulig naujai pasirašytos 
sutarties, geležies darbi
ninkai, dirbantieji Boston 
Elevaited Co. gaus po $1,- 
07 į valandą ir 5 dienų sa
vaitę po 8 vai. į dieną ar
ba 40 vai. savaitėje.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Harv&rd Street, 
kamp. Inman arti Central Sq», 

Cambridge, Mass.

Tol. South Boston 0815

D. A. ZAIHSKAS
<(-

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Rei. 
564 Eaat Broadway, 

So. Boston, Mass.

VALDŽIA PAKEITĖ SA
VO PLANĄ — OLD HAR- 
BOR VILLAGE PALIKO 

RAMYBĖJE
Daug triukšmo sukėlęs 

federalės valdžios planas, 
paimti ir nugriauti senus 
namus nuo 8-tos gatvės i- 
ki Columbus parko ir jų 
vietoje pastatyti moder
niškus pavyzdinius namus 
darbininkams, tapo pakeis 
tas. Tų namų nebeims ir 
nebegriauš. Jų vietoje val
džia nupirko beveik tuščią 
žemės sklypą prie Old Co- 
lony Avė. ir ten savo pla
ną vykdys. Nuo pirmuti
nio plano atsisakė todėl, 
kad kaikurie namų savi
ninkai pareikalavę didelių 
kainų ir užvedė bylas prieš 
valdžią dėl jų nuosavybės 
ėmimo. Nenorėdama tąsy
tis po teismus nuo.pirkimo 
tos sekcijos-' visai atsisakė 
ir pasirinko kitą vietą, 
kur tokių pasipriešinimų 
neatsirado.

Taip kaip iš sykio pa
skelbus planą dėl pirkimo 
tų namų, kilo protestai 
(vienas toks įvyko ir lietu
vių salėje) prieš tokį val
džios žygį, dabar keliami 
protesto balsai, kam atsir 
sako nuo pirkimo.

RĄŽANČIUS
Ražančiaus pamaldos į- 

vyks, Šv. Petro bažnyčioje 
per Tretininkų rekolekci
jas, kurios prasidės spalių 
1 d., 7:30 vai. vak.

Per visą spalių mėnesį 
Katalikų Bažnyčia teikia 
tikintiesiems visuotin u s 
atlaidus už kiekvieną ra
žančiaus atkalbėjimą prie 
įstatyto Švenč. Sakramen
to, išpildant paprastas są
lygas.

VEŽAMAS STOTIN NO
RĖJO SUDAUŽYTI AU’ 
TOMOBILĮ IR PABĖGTI

Policijos agentas Mulvey 
suėmė tūlą Edward Mar
tin, įtariamą daugely va
gysčių. Policininkas įsėdo 
į jo automobilį ir liepė jam 
važiuoti į policijos stotį. 
Bet šis paleidęs mašiną į- 
važiavo į kitą. Mašinoms 
susidaužus jis iššoko ir 
pasileido bėgti. Bet tapo 
pagautas ir stotin pėsčias 
nuvežtas.

REIKALINGA TUOJAU
Lietuve mergina ar nejauna mo 

teriškė prie namų darbo, prie lie
tuviškos žydų šeimynos. Puikūs 
namai, geras darbas. Atsiašukite 
tuojau pas: MR. VIOTOR ORĖ- 
LOVITZ, 287 Mason Terrace, 
Brookline, Mass. arba telefonuo- 
kite: BEAcon 5003.

VYČIŲ BANKETAS
Souta Bostono Lietuvos 

Vyčiai panorėjo suruošti 
šiemet ką nepaprastą. 
Tuomi jie pageidavo pa
gerbti savo kuopos base- 
ball ratelį ir kaikuriuos 
kitus lietuvius sportinin
kus, ir pajieškoti rėmėjų 
sportui. Porą mėnesių at
gal jie turėjo pasitarimus 
su kaikuriais sporto nuo
širdžiais rėmėjais. Galuti
nai sumanytas suruošti 
puikus bankietas, kokio 
So. Bostone dar nėra bu
vę.

Sumanyta ir padaryta. 
Vyčių bankietas įvyksta 
parapijos salėje, 492 E. 
7th St., So. Boston, Mass., 
spalių 3 d., 8 vai. vakare. 
Vyčiai, jų svečiai-viešnios 
ir daug sportininkų už
kviesta. Valgiai ir gėrimai 
gaminami; stalai ir visi 
reikmenys teikiami vieš
bučio. Taip, kad tą vakarą 
parapijos salė atrodys vi
sai kaip viešbutis. Bankie- 
te bus kalbų, dainų, muzi
kos, fotografų ir raporte- 
rių. Laukiama pirmo me
tinio Vyčių bankieto.

DIDINS SOUTH BOSTO
NO HIGH SCHOOL

Iš Federalės Valdžios 
paskyrimų dėl PWA. pro
jektų, pasirodė, kad dėl 
South Boston High School 
padidinimo yra paskirta 
$239,400.00.

Praeitam šeštadieny ir 
sekmadieny žydai šventė 
savo Rosh Hashonah arba 
“naujus metus”, būtent 
5696 metus. Todėl visos 
žydų įstaigos ir krautuvės 
buvo uždarytos.

REIKALINGA
jauna moteriškė ar mergina prie 
namų darbo. Atsiašukite pas Mrs. 
Epštein, tel. ASPinwall 7086.

REIKALINGA

jauna moteriškė ar mergi
na prie namų darbo ir vai
kų dabojimo. Atsišaukite 
pas: Mrs. Epštein, 4 Sted- 
man St., Brookline, Mass.

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Bąig^s N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegijų, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hnrijlton Ligoninėje N. Y. Chirurgus 
Out-Patlent LnVėH Hogpltiily, gydy
tojas City Dlspeivjnry; gydytojas prie 
Št. Jolm’s Hospltalės: Medicinos eg- 
zanilnicrls prie Metropolitan Life 
Tns.; Lovvell Y. M. C. A. G|m.; A. O.
1- ’oreaters at America. Ofiso valandos: 
Utar.. KeL, Sub. nuo 10-r-12.ryte; nuo
2— 5, dieną, nuo 7—8 vnk. NedCUoto 
nuo 10—12 rytu. Patarimas dykai.

327 TREMOM’ ST„ BOSTON.

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir protiname vlsokiua 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
Ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimą už pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

FOTOGRAFAI SJUKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynij, ves

tuvių ir pavieniu asmenų.
JURGIS C. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tel. Šou. Boston 2029 
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKIENfi 
681-Washihgton St., 

No'mood, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay . 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOmiNGCO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sizth Street, 

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

į S. BARASEVIČIUS IR
i RONOS
; Seniausias ir Savistovia šios ]
{ Valstybės j
j LIETUVIU GRABORIUS IR J
! BALSAMPOTOJAS
(Gyvuoja 26 metai. Patamavi- 
[ mas dieną ir naktį.
[ TURĮ NOTARO TEIBK3

Ofisai:
254 W. Broadvvay, So. Boston

Tol. Šou. Boston 2590
[113 Ame* St., Erockton, Mass.

Tol, Brockton 390
( Gyvenamo/! vieta:
Į 838 Dorchester Avė.
( Tel. Oolumbia 2537
OOOHOMMOOMOHieHOOM
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Art. Rapolas V. Juška
Rugsėjo mėn. 17 d. š. m. sukako metai, kaip art. 

Rapolas Juška energingai darbuojasi, šv. Petro para
pijoj, So; Boston, Mass., eidamas vargoninko pareigas.

Metinėse sukaktuvėse skaitlingas būrelis choristų 
(apie 80) surengė kuklią “surprise party”. Joje daly
vavo pp. Rapolas ir jo mylima žmona Marijona Juš
kai, parapijos kunigai: Kleb. Kum P. Virmauskis ir 
kun. K. Jenkus, “Darbininko” redaktorius p. A. F. 
Kneižys ir daug kitų svečių.

iždininku, LDS. 1-mos kp. 
nuo pat jos susiorganiza- 
vimo, buvęs jos pirminin
ku ir kelis metus C-tro vai 
dyboję, Apaštalystės Mal
dos draugijos, Šv. Jono E- 
vangelisto BĮ. D-jos, jos 
čarterio narys ir ėjęs virš 
15 metų iždininko parei
gas, Saldžiausios širdies 

kiekvieną pasiekusį, bet ir, Nueina pas gydytoją, kurs i J- R; K- dr-jos ėjęs vice- 
labai sujaudino. Tai buvo t tuoj nuveža į miesto ligo-!Pįrmininko pareigas, Sus. 
netikėta žinia, nes visų t ninę ir ten anksti ryte pa-! Liet. šv. Kazimiero d-jos,

Andrius J. Naudžiūnas
Rūgs. 23 d. pasklido ga operacija, bet pasveiks- 

tarp Bostono lietuvių ne- ta. Rugsėjo 9 d. Saldžiau- 
maloni žinia, kad Andrie- sios Širdies V. J. R. K. 
jus Naudžiūnas mirė. Ta draugijos susirinkime 
žinia ne tik nustebino staiga pasijunta blogai.

Metinės sukaktuvės, tąj atrodo lyg kokia metinė i buvo manyta, kad a. a. J. daroma skaudi operacija, 13°s direktorių tarybos na- 
apyskaita savo darbų. Gal ponui R. Juškai ir nepatiks jNaudžiūnas sveiksta. Da-fnes skilvyje užaugusi vo-|rYS ir Šv. Petro ir Povilo 

x: j i—*. i„.......................  Mirė neuž-' tis trūko. Po operacijai, li-'d-jos.pėržiūrėjimūs jo metinio darbo kalendoriaus, bet lai'foar> jįs mirė.
bus atleista šį kartą korespondentui už-jo drąsumą, [baigęs auginti savo didelės 

Art. R. Juška šiais pereitais savo buvimo metais; gražios šeimynėlės; neuž- 
So. Bostone yra ypatingai daug pasidarbavęs su jau-, j 
nimu-choru. Jis surengė gražų dalykėlį: “Įvairenybių j 
vakarą”, Choro pramogą Bostone .gražioje auditorijo
je, išvyko Providence ir dalyvaudamas su choru dai- ’ 
nų konteste laimėjo pirmąją dovaną-taurę, pastatė ■ 
gražų veikalą “Kazio Teta” — Bostone ir Lowellyje, , 
surengė dvi pasekmingas “Beano party”; antrą pra- 
mogą-šokius mieste Bostone; išmokino naujas mišias 
— Pietro Yon Missa Pontifieales; naujus mišparų^ — 
Žilevičiaus; Vaikučių Operette; suorganizavo ir išmo
kino berniukų chorą, kuris giedojo per Kalėdas ir per 
40 vai. atlaidusų dėstė muzikos ir dainų pamokas va
sarinėj liet, mokykloj; suorganizavo specialį Darbi
ninko Radio Chorą, kuris išpildė apie 36 Radio prog
ramas ir paskutiniu laiku užsibrėžė sau už tikslą at
silankyti visose Naujos Anglijos kolonijose su Dar
bininko Radio Grupe koncertuoti.

Šiam visam darbui sau į pagelbą p. art. R. Juška 
turi suorganizavęs skaitlingą jaunimo būrį, su kuriuo 
jis gražiai sutartinai darbuojasi.

Art. R. Juška yra ypatingai pamėgęs dirbti Baž
nyčiai ir tautai. Jis yra tikras, darbo milžinas, lietu
viškų dainų mylėtojas ir ypatingai pažįstąs žmonių 
psichologiją. Žingeidumas skatina, statyti klausimą iš 
kur gi jis toks išdygo?

Pasidrąsinęs, Jūsų korespondentas, padarė vizitą 
pas p.p. Rapolą ir Marijoną Juškus, gyv, 933 E. Broad- 
way, So. Bostone.

Nustebinti p.p. Juškai netikėto svečio atsilanky
mu, nežinojo, kokiu tikslu ir su kokiomis žiniomis sve
čias pasidrąsino atsilankyti.

Malonūs p.p. Juškai svetingai priėmė ir suteikė 
reikalingų svečiui žinių. Jūsų korespondentas ir drįsta 
patiekti jų skąįtytpjąpis.

Juskos tėvas Vincentas atvyko iš Lietuvos, 
iš Triškių parapijos, Šaulių apskr., kaipo vargoninkas 
ir apsigyveno Montello, Mass. Montelloje vargoninka- 
vo Šv. Roko par. bažnyčioje.

Tėvelis Vincentas ir motinėlė Marijona susilaukė 
vieno-vienintėlio sūnelio Rapolo. Tai buvo pp. V. ir M. 
Juškų paguoda ir džiaugsmas. Mažas Rapolas, vos 5 
metų amžiaus,, jau pradeda įdomautis tėvelio amatu— 
muzika. Tėveliui repeticijas darant prie piano, Rapo
lo piršteliai nejučiomis renka piano klavišius ir sutei
kia didelio susidomėjimo ir džiaugsmo mažam Rapo
lui, iššaukti muzikos balsai.

Tėvelis lavina nuo mažens Rapolą ir paaugėjus 
leidžia mokintis pas žymų muziką pianistą ir vargo- 
ninką Brocktone p. Frank Burke.

Vos sulaukus Rapolui 12 metų, ištinka dideliau- 
sia katastrofa: miršta jo tėvelis, širdgėlos kankina
mas, bet gyvenimo, kovos už būvį verčiamas, drąsus 
Rapolas, turėdamas 12 metų amžiaus, užima tėvo vietą 
vargoninkauti Šv. Roko par. Montello, Mass. Klebona
vo tuomet kun. K. Urbonavičius. Tai buvo 1917 m.

Palikus Šv. Roko parapiją kleb. kun. K. Urbona
vičiui 1918 m., palieka ir jaunutis p. Rapolas Juška ir 
vyksta didžiai susigraudinęs į Providence, R. I. ir ten 
vargoninkauja liet. par. Providence. Vargoninkauja a- 
pie 3 metus ir lanko New England Konservatoriją.

Iš Providence vyksta į New Haven vargoninkauti 
ir lankosi Yale College. Specializuojasi nuolatos mu
zikoje.

Iš New Haven trumpam laikui apsistoja pas a.a. 
kun. Čepliką Worcestery, Aušros Vartų par. vargo
ninkauti.

Worcestery palikęs vyksta į Elizabeth, N. J. pas 
kun. Simonaitį ir ten išbūna 2 metus. Eidamas iš kolo
nijos į koloniją p. R. Juška pilnas energijos dalyvauja 
organizacijų veikime, ypač vyčiuose.

P-nas R. Juška vargoninkaudamas ir belankyda
mas aukštąsias muzikos mokyklas, atkreipia į save ir 
svetimtaučių akis. Ir štai p. Juška gauna iš Curtis In
stitute of Music Phila. stipendiją (scholarship) 3 me
tams, gilinti savo mokslą ir išvystyti artistiškus ga-
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tis trūko. Po operacijai, Ii-: a-jos. į
gonis nelabai sveiko. Kiekį, Tur būt nei joks lietuvių, 
vėliau įsimetė plaučių už- katalikų tautinis ar šiaip 
degimas. To ligonis neiš-'viešas parengimas neapsi- 
laikė, rugsėjo 23 d., 11:10 eidavo be Naudžiūno, jis 
naktį aprūpintas šventais j visados prisidėdavo prie 
sakramentais persiskyrė tos visuomenės riūštos ne
su šiuo pasauliu.

Didžiausiame nuliūdime' 
paliko: savo darbščią žmo
ną Emiliją; vaikus: An
driejų 20 m., kurs jau an
tri metai lanko Tėvų Ma
rijonų Seminariją, Hins-

baigęs savo tarnystės įvai
riose draugijose, parapijo
je, organizacijose... Žmo
gus, kurs tur būt niekam 
niekad niekuo nebuvo nu
sikaltęs, bet priešingai — 
pasitarnavęs. Tai buvo, 
neperdedant galima saky
ti, pavyzdys lietuvio dar
bininko, šeimynos tėvo.

A. a. Andriejus gimė
1888 m., Klynaukos kaime dale, III. ir yra Marijonų 
Žiežmarių parapijoje, Tra- kongregacijos narys, A- 
kų Apskrity. Į Ameriką (į leksandrą 18 m. antrus me 
Bostoną) atvyko 1910 m. tus lankančią slaugės kur-' 
Lapkričio 9 d. 1913 m. sus, Albiną 14 m. pradė- 
kun. Tarnas Žilinskas, Šv. siantį antrus metus Bos- 
Petro parapijos bažnyčioj ton Latin High School, 
Andriejų surišo amžinu Prancišką, 13 m. lankan- 
moterystės ryšiu su Emili- čią Nazareth katalikišką 
ja Brazevičiute iš tos pat mergaičių High School, 
parapijos. Juos Dievas pa
laimino su šešetą vaikučių, 
kurie pavyzdingai auklėja
mi. Andriejus būdamas la
bai darbštus ir pasišven
tęs nepaisydamas savęs 
daug ir uoliai dirbo netik
savo šeimynai, bet ir visuo je; seseris; Uršulę, Domi- 
menės dirvoje kaip lietu-(celę, Eleną, Anelę Lietu
vis — patrijotas, uolus ir 
nuoširdus katalikas. Toks 
darbas su mažu poilsiu 
oradėjo atsiliepti į jo svei
katą. 1931 metais, trūksta 
akloji žarna ir užnuodija 
vidurius. Daroma pavojin-

kuri laimėjo pirmą dovaną 
už gabumą Lietuvių vasa
rinėje mokykloje, Ernestą 
11 ir Juozuką 9 m.; bro
lius: Bernardą, Exeter, N. 
H., Aleksandrą, Haverhill, 
Mass. ir Liudviką Lietuvo-

SUBSCRIPTION RATES:
Domestlc yearly .........................
Eoreign yearly .........................
Domestic once per week yearly 
Forpign once per tveek yearly..

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50
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PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................... $4.(MJ'*
Užsieny mėtoms ................  $5.0(0.
Viena kart savaitėje metams .. $2,00^
Užsieny 1 kart savaitėje metame $2.00 ,

366 West Broadway South Boston, Maasr?
Telephone South Boston 2680

dingo parapijiečiai darbo 
nepadaro kaip Cambrid- 
ge’iuje. » Vietinis

Šimo, ir ją nešė su stebėti
nu pasišventimu. Mirda
mas paliko didelę spragą 
lietuvių katalikų draugijo
se ir veikime. Liūdi jo ne
tik jo šeimynėlė, bet ir vi
si Bostono lietuviai, kurie 
tik Andrių pažino.

Palaidotas su trejomis 
šv. mišiomis, iš Šv. Petro 
liet, bažnyčios, Šv. Myko-' 
lo kapinėse lydint didžiu
liam palydovų skaičiui.

Amžiną Atilsį duok jo 
sielai, Viešpatie! • A.

voje ir seną mamytę, taip 
pat Lietuvoje.

Velionis priklausė ir uo
liai darbavos^ prie šių 
draugijų: • Šv. Petro liet, 
parapijos, ilgai buvęs pra
mogų rengimo komisijos

GJ.MBR1DGE, MASS.
MOKYKLA PRASIDĖJO

NEPATINKA, KAD TU
RĖS PRISIEKTI IŠTIKI

MYBĘ LIETUVAI

Barlynas, Elta. (DK) — 
Vokiečių spauda savo pro-; 
pagandos kampanijai, ry
šium su ateinančiais Klai
pėdos krašte seijnelio rin
kimais, susirado naują te
mą Lietuvos rinkimų įsta-: 
tymo pakeitime. Tačiau iri 
vokiečių spauda neneigiaj 
Lietuvos vyriausybei pri
klausančios teisės keisti ir 
Klaipėdos krašto rinkimų 
įstatymą. Laikraščiai puo
la kai kuriuos naujus ir 
pakeistus Klaipėdos sei
melio rinkimų įstatymo 
paragrafus.

Germania ypatingai jau-

ŠOK”. Joje tilpsta 160 
vairių įvairiausių juokų-^:F 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $1.00..si 
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS” U. 
366 W. Broadway, ' 5^
So. Boston, Mass. Jį-.

! KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

Jei nori sužinoti kadą-_ 
bus pasaulio pabaiga 

i kokios jo bus paskutinėj 
'dienos, tai tuojau įsigyk*" 
(knygutę: Ką mokslas galĮn* 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą.’ • Šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos ; 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W; 
Broadway, So. Boston ;̂: 
Mass. .

Kūdikių paralyžiaus Ii-1 Einasi savo ilgame straips-, 
gos dėlei šiemet mokyklos nX3e ^1 to kad ateityje 
kiek vėliaus atsidarė. Vie- 
šu mokyklų tvarką sekė ir 
naranmnps mnkvk ns Tn- v.. .v, . *■

iekti ištikimybę Lietuvos i DR. A. VAITKUS

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 ju skelbimą matėte “Darbininke”.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.BoBton3120

K. ŠIDLAUSKAS 
918 E. Broadway

Telephone South Boston 9367

POVILAS BUSHMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telephone Oolumbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DOROHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlandg 4855 
ROKBURY. MASS.

bumus. Minėtas Institutas, vienas iš aukščiausių Ame
rikoje labai mažam nuošimčiui pasižymėjusių, gabių 
artistų-muzikų suteikia tą malonę pasinaudoti. Bet 
štai p. Juška buvo įvertintas ir jam teko išsemti ligi 
dugno aukštosios muzikos, artistiškos veiklos, teatra
lės direktyvos ir visos scenerijos patyrimas.
sakant — eksperient.

Būdamas p. Juška pilnoje žodžio prasmėje artis
tas, pakviestas dirbti Civic Operoje Phila.VkUrioje vai
dino 26 rolėse. Dainavo Bass-Baritone balsu. Paskuti
niais m. p. Juška dirbdamas operoje ir vargoninkauja 
Baltimore, Md., Šv. Alfonso liet, didžiulėje parapijoje.

P-nas R. Juška dalyvaudamas ir dirbdamas su lie
tuviškuoju jaunimu pamyli jį ir pasirenka vieną 
iš veikliųjų tų laikų lietuvaičių — vytę, sau už gyveni
mo draugę, p-lę Marijoną Labeckaitę.

Gabi veikėja-vytė hartfordietė p-lė Marijona La- 
beckaitė palenkė p. Rapolo širdį prie savęs ir juodu 
paliko geriausiu draugu per keturis metus. Tik laimei, 
ar nelaimei, jie gyveno viens nuo kito toli ir, tas, tuo 
labiau juodu suartino širdimi ir, tik 1931 m. kun. Am- 
botas, Hartforde iškilmingai juodu surišo amžinu ry
šiu.

Savo džiaugsmui pp. Juškai susilaukė ligi šiol 
dviejų vaikučių: Vincuko ir Petronėlės. Jūsų kores
pondentui teko matyti mažytę “Petsi”, kuri labai įdo- 
mavosi laikrodžio skambinimu valandų. Matyt, jos au
sis nors ir mažuose metuose (apie metų am.), bet mu
ziką supranta.

P-nas R. Juška užtylėjo savo juodojo darbo die
nas, nors jų turėjo nemažai. Tarp kitų Jūsų korespon
dentui yra žinoma, kad p. R. Juška vargoninkauda- 
mas Providence, nevien mokinosi New England Kon
servatorijoje, bet gyvenimo aplinkybių priverstas kel
davosi 3 vai. iš ryto ir išvežiodavo duoną. Jo keliai ne
buvo lelijomis kaišyti, nes motina našlė negalėjo pati 
viena aprūpinti viskuo, reikėjo ir pačiam rūpintis. 
Darbas p. Juškai buvo tik malonumas.

Jūsų korespondentas turėdamas prieš akis tokį 
kilnų žmogų: darbininką, artistą, muziką ir tėvą gra
žios lietuviškos šeimynėlės, jautėsi ištikro patyręs di
delę sau garbę, turėti tokį malonų pašnekesį. Net nu
stebino p-no Juškos vienas pareiškimas: “mano ma
mytė buvo viena iš pirmųjų LDS. organizacijos Cent
ro valdybos narių ir labai ją brangina, todėl ir aš ją 
branginu, ir man LDS. yra arti prie širdies.”

Širdingai dėkojau už tokį nuoširdumą.
Negaliu pamiršti p-nios Marijonos Juškienės, iš 

kurios patyriau, kad ištikro buvus gyva veikėja-vytė 
ir labai susirūpinusi kiekvienu lietuvišku-katalikišku 
veikimu.

Daugiau tokių pavyzdingų šeinjų! Koresp.

parapijinės mokyklos. To
dėl vieton pradžioje rug-| 
sėjo mėnesio, visos moky
klos atsidarė to mėnesio 
pabaigoje.

Šyč. Panos, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapi
jinė mokykla prasidėjo 
rugsėjo 25. Tai vienintelė 
Bostono vyskupijoje para
pijinė mokykla. Jpje mo
kytojauja Jėzaus Nukry
žiuotojo Seserys iš Elm- 
hurst, Pa. Tos Seserys se
kmadieniais katekizuoja 
vaikučius Šv. Petro lietu
vių bažnyčioje So. Bosto
ne, Šv. Roko, Montelloje, 
ir Šv. Pranciškaus, Law- 
rence.

Kadangi gerb. klebonas__ o_____________ m___ 7
kun. F. Juškaitis paskelbė,! kad kiekvienas darbinin- 
kad šiemet už mokinimą kas būtų Amerikos pilietis 

I nieko nebus įmama, tai ti-

I laikraštis reiškia didelio: 
Į pesimizmo dėl Klaipėdos 
krašto vokietininkų rinki-, 
miniu šansų. Tuo reikalu į 
pareiškiama: . 1__
atveju būtų klaidinga liū
liuoti. pasaulio viešąją 
nuomonę nareiški m a i s, 
kad esąs tikras žymus vo
kiečių laimėjimas, kaip tai 
daro, kaip atrodo, 'palan
kiame straipsnyje Gazeta 
Polska atstovas”..

“Kiekvienu

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama,

— kitaip neduoda darbo.
kimasi, kad daug daugiau Norintieji išsiimti pilietiš- 
vaikučių bus nekaip per-|^as nusipirkite
nai. Deja, kad daugelis ne-j 
įvertina katalikiškos mo-: 
kyklos svarbos. Kai kurie 
teisinasi, kad per toli. Kiti ■ 
nesančiomis priežastimis, 
save teisinasi. O kuomet 
tie mūsų broliai lietuviai! 
susipras ir pradės įvertin
ti savas mokyklas?

Susipratęs, i

į knygutę “Pilietybės kate- 
Ikizmas”. kuri padės Jums 
1 tapti Amerikos piliečiu. 
I Jos kaina 10c., su prisiun- 
jtimu 15c. Rašykite: 

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
AR NORI BŪTI 

LINKSMAS?
i Jei nori visuomet būti 
i linksmas ir turėti gerą 
'nuotaiką, tai nusipirk ką 

&. ... tik iš spaudos išėjusią vie-Šią vasarą keletas gerų nintglęp Uetuvių kalboje 
parapijiečių: Jurgis Moc-jkun j K Miliausko para. 
kevicius, Izidorius Sama-!^ knygą “NUSIŠYP- 
]is, Stanislovas Bartkevi-į 
čius, Kazimieras Bingelis, i 
Pranas Janiūnas ir J. Te-j 
biera, gerb, klebono prašo-j 
mi atremontavo vienuoly
ną ir kleboniją. Ponas Iz. 
Samalis labai gražiai ar
tistiškai išpuošė vienuoly
ne koplytėlę. P.p. Janiūnas 
ir Tebiera puikiai išpopie- 
ravo keletą kambarių kle
bonijoje. O p. J. Mockevi
čius su p. Bingeliu tai pa
tapo gerais maliavotojais. 
Klebonas yra labai dėkin
gas visiems už naudingą 
pasidarbavimą ir nemažai 
parapijai sūtaupimą pini
gų. Garbe tokiems geriems 
parapijiečiams. Nevienoj 
parapijoj tiek gero ir nau-

REMONTAI

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso valandos: 2—4 ir 7—8:30
63 Main St.,

Ofiso Tel.

Namų Tel.

Brockton, Mass.

Brockton 4140

Brockton 1364

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

CEVERYKŲ • KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius

1152 Washington St., 
Norwood, - Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS ’
Taipgi tižlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

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

25 Enterprise St., Brockton.
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ 2 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Vlce-pirminlnk6 — Ona Slaurlenfi, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot. Rnšt. — Brone CiunlenO, 
20Gould St, West Rosbury, Mau. 
Tel Parkvvay 1864-W

Fln. RaSt — Marijona MftrkonlutS, 
33 Nnvarro St, Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-V?
iždininke —- Ona Stanlullute,

105 West 6th St, So. Boston, Mass
TvnrkdnrC a- Ona Mliglrdienč,

1512 Oolumbia Rd., So., Boston, Mass, 
Kasos Globėja — K. Januionieue.

1426 Columbia Rd.» So. Boston, Mas*.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antri utarnlnki kiekvieno menesio,

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ į 
DRAUGIJOS VALDYBA 1

Pirm. — J. Petrauskas, J
24 Thoiuas Park, So. Boston, Man.

Vice- pirm. — V. Medonis, «
21 Sangvr S t, So. Boston, MaSa. . JĮ 

Prot Raštininkas —- J. Giiueokfc,. J
5 Thomas Park, So. Boaton, M&sk < 

Eln. Rdfitinlnkns — Albi* Nevieta. S
1 16 Wln£Ield St, So. Boaton, Maw į 
Iždininkas — A. Naudžiūnai. ’;

885 E. Broadvvay, So. Boston. Maaa. ^3 
Maršalka — J, Zaikia, : -

7 IVlnfield St. So. Boaton, MaMt 1 
Draugija įniko •ualrlnklmna kas tr*- a 

čia nedčl(Uen| kiekvieno
2 vai. po pietų. Parapijos aaM 49® -3 
E. Tth St, So, Boaton. MaM... . - 
7:30 vai. vakaru pobažnytinžj av*^ 

taln«J. 3
Vianls draugijos reikalais kreipkite 1

pas protokolų raitininke. J
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Ne Pėkščias,
5 . ' 7

• Nė Važiuotas
Filo de patrujo.

Lietuvos Kaime
r r Visi žinom leitenanto Vaitkaus istoriją. Perskri- 

Per Atlantiką, turėjo nusileisti Airijoj, nes pakilų
jį .vo į tokią baisią audrą, su lietum ir miglą, kad jau ne- 
| bematė, kur belekiąs, ir besileisdamas atsirėmė į medį. 
L■ Orlaivis liko tiek sužalotas, kad skristi toliau nebega-

Rudens rūpesčiai. Pasaulio 
lietuvių kohgresas. Kan
trybės stinga. Kas blaiviai 

galvoja.

L
K

E'-

Jėjo. Vaitkus išliko gyvas ir sveikas, bet gana nejau
kioj padėty: atvyks į Lietuvą nė pėkščias, nė važiuo
tas. Bešališkai imant, jo žygis vis dėlto buvo didvy
riškas, bet užsibrėžtojo tikslo — nuvykti Kaunan ne

išlįsto jus — jis neatsiekė. Pasirodė, kad žemaičiai tai 
drąsūs lakūnai: oras ir okeanas jiems perniek, tik me
džiai tegali jubs sustabdyti.

Prieš Vaitkui išskrendant, mūsų išeivijos laikraš
tininkai visaip į jo žygį žiūrėjo: vieni gyrė, kiti peikė 
— ne tiek jį, kiek tos ekspedicijos rengėjus. Tretieji, 
kiek toliau nurnatą, užsilaikė rezervuotai. Iš prityri
mo jie žinojo, kad neišsimoka iš anksto pasisakyti su 
savo nuosprendžiu: o jeigu Vaitkus atras garbingą 
mirtį, kaip Darius ir Girėnas, ar, dar geriau, nuskris 
tiesiog į Kauną, — kas tada daryti? Taigi geriau bus 
palaukus, kas iš to visko išeis. Ir taip belaukdami, 
Vieni mintyje jau statė Vaitkui garbingai žuvusiam—* 
paminklą, kiti gi jam, sėkmingai nuskridusiam Kau
nan, pynė liaurų vainiką. Ir vieniem ir antriem Vait
kus iškrėtė šposą — jis pasirinko vidurio kelią, ir vi
siems svajotojams teko nusivilti.

Kai dėl panašių žygių, realaus naudingumo, tai 
tenka paabejoti. Visa nauda — tai garbė ir išgarsini
mas lietuvių vardo. Ir be lakūnų žygdarbių lietuviai 
yra jau žinomi pasauliui. Antra gi vertus, pėrskridi- 
mo per okeaną prestižas jau šiandien gerokai nublu
kęs: jau daug lakūnų yra nulėkę į aną pusę. Na, tokia 
garbė lietuviams dar naujienybė. Vieną-kitą drąsuolį 
ima pagunda įrašyti lietuvių vardą į aviacijos istori
ją. Deja, tas dar nepavyko, bet jau daug kainavo. K.NUOTRUPOS

“AŠ NUSTEBAU...’

Kun. Jurgis G. M. Česna 
deda savo kelionės į Lie- 

b jtuvą pereitą vasarą įspū- 
R. džius. • Jis, tarp kitko; pa*' 
R ? minėjo Lietuvos Tautinį 
E Eucharistinį Kongresą, į- 
Į% vykusį tuo metu Kaune.
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LENKAI LIETUVIŲ
VILNIUJ PRISKAITO

TIK 377...

“V. Žodis” rašo, kad per 
visuotinį Lenkijos gyven
tojų surašymą, įvykusį 
1931. XII. 9, surašymo or
ganizatoriai buvo Vilniaus 
miestą padalyję į penkias 
apygardas. Vyriaus i o j i 
Statistikos Biuro biulete
nio žiniomis, Vilnius turįs 
215. 071 gyventojų.

Bet kiek lietuvių? Pir
mojoj apygardoj iš bendro 
40.866 skaičiaus lietuviš
kai kalbančių statistikoj 
visai nerandame. Skyrely 
“kiti”, kurion įeina lietu
viškai, rusiškai, vokiškai 

j kalbą, paduota 433.
Antroj apygardoj iš 35.

Taip, tai vis žmonės, 400 lietuviškai kalbančių 
į nors Kristaus Bažnyčios skaičius visai neparody- 
% atstovai. Kai kuriais atvė- tas. Rubrikoj “kiti” figų- 
/ jais, pasauliniais klausi- ruoja 811 skaičius. Ketvir

toj iš 35.995 irgi lietuviš
kai kalbančių nepažymėta. 
“Kiti” — 562. Penktoji iš 
28.961 rasta, kad lietuviš
kai kalbą... 377 asmens ir 
kiti — 94.

Vadinasi, iš šios statisti
kos lietuvių skaičiaus ne
žinome. Ir jeigu penktojoj 
apygardoj parodyta lietu
viškai kalbančių 377 as
mens, tai greičiausiai poli
tiniais sumetimais: žiūrė
kit, lietuviai reiškia prie 
Vilniaus pretenzijų, o lie
tuvių Vilniuj teradome 
377. Geresnio klastojimo 
neteikia.

Aprašydamas iškilmingą
sias pamaldas jis taip ra
šo: — “Laike tų iškilmin
gųjų šv. Mišių aš nuste
bau, kad pakėlimo metu 
prezidentas ir kiti valdi
ninkai sėdėjo, neklaupė”.

Aš dar labiau nustebau 
tai perskaitęs, nors mums 

f buvo gerai žinomi šalti 
santykiai Lietuvos vyriau- 
Sybės su dvasiškąja vyres- 

f nybe, neaiškūs su Apašta- 
h liškuoju Sostu santykiai.

4 mais gal galima prieš juos 
7 ir nenusilenkti. Bet prieš 
% patį Dievą švenčiausioje 
:Eucharistijoje neatsiklau- 
' pti ir sėdėti gali tik tas, 

» -kurs jaučiasi didesnis ir 
l už Dievą esąs.

> 1933 metais per Tarp- 
tautinį Eucharistinį Kon
gresą Dubline, kuomet žo
dį turėjo Šv. Tėvo legatas, 

■-s- “Per šią legato kalbą 
De Valera su ministerių 
kabinetu pamaldžiai klū
pojo” (kun. Lipnicko — 
Penkių Valstybių sostinė
se 138 p.).

Tuo pat metu, per iškil
mingąją minėto Tarpt. Eu

charistinio Kongreso pro- 
t ęesiją, lydint švenčiausią

jį Sakramentą “Baldakimo 
nešėjai: dabart. prezįden- 

|?tas De Valera, buvusia 
| prezidentas Cosgrave, uni- 
į yetšiteto rektorius, vy- 
I riausias Dublino burtnis- 
I tras” (kun. Lipnickas -- 
| Penkių < valšt.'1 sostinės^ 

įtX53p,). •
į I •. Katalikiškoji Lietuva, 
IT tavo dabartiniai vadai ei-

J
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Kaime kiekvienas. metų 
laikas turi savo rūpesčius. 
Žiemą, — kad būtų keliai 
geri (rogėmis); pavasarį, 
— kad'ankščiau sušiltų, ir 
suspėjus laiku su sėjos 
darbais; vasarą, kad būtų 
šilta ir saulės ir neper- 
daug lietinga, gi ruduo 
gražus, nešlapias, nesupū- 
dytų vasarojaus ir bulvių.

Šių metų ruduo, ypač 
pradžioje vasarojaus valy
mo, perdaug išrodo lietin
gas. Lyja beveik kasdien, 
kad ir nesmarkiai.

Ne vien savo rūpesčiais 
kaimo ūkininkas tegyve
na. Jam šią vasarą rūpėjo 
ir Vaitkaus skridimas. A- 
pie Vaitkų dar nesenai gy
vai kalbėjo kaip miestas, 
taip ir kaimas, kaip valdi
ninkas, taip ir kaimo ber
niokas, . piemenys pakrū
mėmis žaidžia Vaitkų ir tt. 
O viešėdami dabar Lietu
voje amerikiečiai lietuviai 
sako: kad Vaitkus niekad 
neatskris? (Skrido, bet 
nelaimė, nusileido Airi
joj. Red.)

Vienas didžiausių įvykių 
ne tik mūsų laikinoje sos
tinėje, bet ir tolimiausiam 
kaime, — tai bus, be abe
jo, Pasaulinis Lietuvių 
Kongresas. Jo laukė visi, 
kaip kokio tikrai nepapra
sto įvykio. Kaimiečiai tąja 
proga laukė iš Užjūrio gi
minių, svarbiausia su do
vanomis. Ir dauguma ne- 
užsivylė. Amerikie č i a i 
daugelį savųjų gausiai ap
dovanojo.

Kaip teko girdėti iš pa
čių Amerikos lietuvių lū
pų, jie pažiūrėję apskritai 
į kaimiečių veidus dabar 
ir palyginę kaip pirmiau 
yra juos matę prieš keletą 
metų, — tai pastebi nema
žą skirtumą.

Pirmiau Lietuvos kaimo 
žmonės buvo giedrios iš
vaizdos, linksmus, sotūs ir 
pasitenkinę. Dabar gi di
desnėse susibūrimo vieto
se jau pastebi visai ką ki
tą: kaimiečių, kaip vyrų, 
lygiai ir moterų, veidai iš- 
tysę, aptemę rūpesčių še
šėliais.

Atėjo' Pasaulio lietuvių 
Kongreso atidengimo die-

Rašydamas apie Suval
kijos įvykius “T.Ž.” taip 
reziumuoja Savo išvadas:

Mes manome, kad tų į- 
vykių kaltininkai slepiasi 
mūsų pačių visuomenėj, 
organizacijoje, auklėjime, 
mintyse, ^s'tka^liaip są
moningai jaučiame, kad

na. kaimiečiai skuba par
sinešti iš pašto naujų laik
raščių. Pradedant prezi
dentu, daugelis sveikino 
kongresą. Deja! Be prezi
dento kalbos, kitų sveiki
nimo žodžiai, kaip buv. 
resp. prezid. Stulginskio, 
dr. Bistro, Šleževičiaus, 
Purėnienės — laikraščiuo
se išėjo su baltom prošvai
stėm. Vėliau kongresui pa
sibaigus, iš visur pasigir
do užsivylimo ir nepasi
tenkinimo balsų.

Ūkininkas kenčia, kiek 
pagali, bet reikalai eina 
lyg vis blogyn. Grūdai be
galo pigūs. Dėl bekonų au
ginimo reikia daryti su
tartys ir jei ta sutartis 
nustatytą mėnesį bus neiš
tesėta, t. y. tavo kiaulė gal 
kokius porą kilogramų 
nepriaugus ar peraugus— 
ši ūkininko tokių bekonų 
jau ne tik ką neims, bet 
dar jam teks ir pabaudos 
mokėti, nuo kiaulės po 5 
litus. Dabar ūkininkai iš 
viso bijo tokių sutarčių 
daryti ir ketina visai be
konų neauginti, nes ištik- 
ro, gali prisieiti daugiau 
pabaudų išmokėti, negu 
kiaulių parduoti.

Rugpiūčio pabaigoj ap
linkiniais keliais pasklido 
gandų, kad Suvalkijos ir 
Pakaunės ūkininkai strei
kuoja, jie nusistatę nieko 
nebevesi miestan ir pieno 
nebestetyti į pienines. Rei
kalauja pakenčiameshių 
kainų už ūkio produktus ir 
žemės mokesčių sumažini
mo, Esą apstatyti kėliai 
sargybomis streikuojan
čių, o pasitaikiusį ant ke
lio streiklaužį sulaiko ir 
grąžina atgal. Buvę atsiti
kimų, kad Streiklaužių pie
ną supylę šešupėn.

Dabar jau nekurie laik
raščiai labai atsargiai pa
žymėjo, kad ūkininkai ne
rimauja, Marijampolėje 
pabrango javai, o į Kauną 
pieno statytojai nebegali 
atvežti pieno, būna sugrą
žinti.

Tai čia ir bus atsakymas 
į pono Lapėno paskaitą, 
skaityta Pasaulio Lietuvių 
Kongrese, girdi, Lietuvoje 
gyventi nebloga; ūkininkų 
padėtis pakenčiama ir pa
našiai.

Kas galvoja bešališkai ir 
dažniau susiduria su ūki
ninkų gyvenimu, kaip po
licijos valdininkai ir kt., 
jie pripažįsta, kad ūkinin
kams, ypač šiuo metu, per
sunkus mokesčiai. Ištikro 
kuomet ūkio produktai at
pigo tris, keturis syk, že
mės mokesčiai atpiginti 
tik 10%.

SPORTAS

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis).

lesnių nepasitenkinimo 
priežaščių. Tą mes atvirai 
pabrėžiame, gerbdami mū
sų dabartinę krašto vado
vybę ir būdami pasiruošę 
jai padėti.

Reikėtų pakeisti Lietu
vos vidaus gyvenime tai, 
kas visų yra laukiama, su
kurti aktingą, grynesnę 
Lietuvą. Tam, aišku, yra 
reikalinga nuoširdi, ne 
dirbtina vienybė; darbo 
pasiaukavimo ir entuziaz
mo, ne pataikavimo dva
sia.

O panašiems skaudiems 
konfliktams užkirsti kelią 
reikalinga, mūšų manymu, 
sudaryti platesnį krašto 
kontrolės organą.

Taip. Kada išorės prie
šai prie vartų ir graso mū
sų Nepriklau s o m y b e i, 
mums' reikalingas susice- 
mentavimas, reikalingas***vr**X*AgjC*A illOJlJ. VCL V X

čia eina kalba apie viso vieningas lietuviškas fron-
į f ha visai kitokiais keliais! mūsų organizmo gydymą tas be jokių plyšių. 
į.M. ir todėl reikia ieškoti gi- “M. Rytas”.
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PAREIKALAVIMAS
Kaip tai yra, kad vaikai 

mato ir supranta daiktus 
nesuprantamus mums, ku
rie esame tiek daug senes
ni? Kadangi kūnas, kaip 
buvo teisingai pasakyta, 
yra priedanga, kuri kliudo 
sielai Dievą matyti, ar tai 
negali būti, kad kūdikio 
siela, ypatingai tūlos pri
vilegija apdovanotos, krik
štu apvalytos, ir palaiky
tos nekaltomis ypatinga 
Dievo priežiūra, palaiko 
tūlą permatomumą, nema
tomą žmogiškoms akims, 
kurs leidžia sielai matyti 
Dievą ir žinoti Jo mintis?

Aš nedrįstu šito užtvir
tinti; bet aš žinau, kad y- 
ra vaikų kurie supranta 
Dievo daiktus stebėtinu 
būdu. * * *

Mergaičiukė — ji buvo 
devynių metų senumo -— 
sakė savo motinai vieną 
dieną:

“Motina, aš turiu vieną 
1 malonę paprašyti tavęs;
tu ją suteiksi, ar ne? Tai 
kas nors sunkaus prašyti; 
bet aš manau, aš esu tik
ra, gerasis Dievas to ho- 
ri”.

“Jei gerasis Dievas to 
nori, mažu dukryte, kaip 
gali tavo motina jo tau at
sakyti ?”

“Bet tai labai sutikus 
dalykas”.

“Ne, niekas ko gerasis 
Dievas prašo’ nėra labai 
sunkus”.

“p! ne man, mamyte, 
bet tau”.

“A! tarė motina, su Šyp
sena; “Panelė mano save 
tvirtesnę už savo motiną. 
Gerai, pažiūrėsime kuo šis 
sunkus daiktas yra, kurio 
gerasis Dievas prašo iš 
manęs”.

“Tai yra, kad tu turėtu
mei maloningumą, taip, 
maloningumą, mamyte, — 
nes tu. turi mylėti labai 
daug tą padaryti —malo
ningumą kartais užginti 
mano palinkimus, kartais 
subarti mane, mano seserų 
akyvaizdoje, net kuomet 
aš to neužsipelnius, ir taip 
gi atstumti mane kuomet 
ateinu tave pamyluoti, bet 
ne dažnai.”

‘.Kam tu prašei šito iš 
manęs mano kūdiki?’ tarė 
motina, labai susijaudi
nus.”

“Kad aš esu perdaug lai
minga; aš neturiu nieko 
ką panešti dėl Dievo, ir 
jaučiu, kad žmogus turi ką 
nors pakentėti; kam, aš 
nežinau! Tuomet kadangi 
aš noriu palikti šventa, aš 
turiu nesupykti daugiau, 
arba pasipųsti, arba skųs
tis, bet būti užganėdinta 
su visa kuo; tat aš turiu 
išmokti kaip būti apvilta, 
ir tai panešti. Tu padarysi 
ko aš prašau, mamyte, ar 
ne? Matysi, kad aš mylė
siu tave labiau”.

Motina paėmė mažas 
rankytes į savo, ir, bučiuo
dama nekaltą mažą kakte- 
lę su gilia pagarba-, pakė
lė savo akis pilnas ašarų, 
į kryželį, ir tyliai sumur
mėjo, “Ačiū Tau, mano 
DieVe!”

♦ * »

Ačiū Tau, Viešpatie, khc 
apreiškei dangaus daiktus 
žemės mažutėliams.
. .......... .N,.,., .

KŪDIKIO MALDA 
DIEVUI MALONI

Tėveliai, jei norite, kad 
Jūsų ykikėliši būtų paklu
snūs ir geri, tai pratinkite 
juos prie pamaldumo. Nu
pirkite jiems specialiai iš
leistą mažytę maldaknygę 
“Maldų Rinkinėlis”. Jos ■r "*■ fc—
gauti, “Darbininkas”, 36ė 
W. Broadway, Šo. Boston, 
Mass.

KĄ SAKO AMERIKOS 1 —Labai greitai. Gal ir a- 
LIETUVIŲ SPORTININ- ’ teinančiais metais. Jau du 
KAI ĄPIE LDEĮJJVĄ IR mūsų paliko višam laikui

Lietuvoje. Ir mes po kurio 
laiko tą patį padarysime. 

Apie mėnesį laiko pavie- Mes mažiau vaikščiosime į 
šėję Lietuvoje, dalyvavę kinus ir kitas pramogų 
pirmoje pasaulio lietuvių vietas, taupysime pinigus 
sporto olimpiadoje Kaune,1 h* už juos Vėl atvažiuosi- 
lenktyniavę su Lietuvos me i Lietuvą.^ Štai, mūsų 
sportininkais, Amerikos.1 Ema šemaičiūtė mano jau 
lietuvių sportininkai rūg-1 ateinančiais metais grįžti 
sėjo 7 dieną iš Kauno, per i Lietuvą, gal joje ir Visiš- 
Berlyną ir Paryžių išvyko kai apsigyventi. Bendrai 
į Jungtines Amerikos Vai-! pasakius, mės raginsime 
stybes. Tačiau du sporti- visą Amerikos lietuvių 
ninkai — Savickas ir Kna-1 jaunuomenę lankytis Lie- 
šas — taip susižavėjo Lie
tuva ir jos gyvenimu, kad 
visiškai pasiliko savo tėvų 
žemėje. Jie mano jau dau
giau į Ameriką nebegrįžti.

Iš Kauno išvykstančius 
užjūrių brolius sportinin
kus palydėjo gražus būrys 
Lietuvos veikėjų, sporti
ninkų ir naujų draugų. Iš
vykdamas atgal — Ameri
kos lietuvių sportininkų 
vadas J. Juška spaudos 
atstovams papasakojo sa
vo įspūdžius apie Lietuvą 
ir jos sportą.
— Lietuva mums nepa

prastai patinka. Čia taip 
ramu, toki geri, nuoširdūs 
žmonės, gamta savo grožiu 
mus visus žavėjo. Mes ap
važiavome visą Žemaitiją, 
lankėmės miestuose ir kai
muose. Jūsų žmonės gyve
na kur kas geriau, negu 
mes vaizdavomės. Važiuo
dami į Lietuvą ir apie ją 
girdėję tik iš savo tėvų 
pasakojimų, manėme čia 
rasią tamsų, niūrų, var-, 
gingą kraštą. Tačiau taip 
manydami, skaudžiai apsi
rikome. Visur matome pa
žangą, žmonių šviesumą, 
kultūringą gyvenimą. Juk 
iš tiesų, dabar Lietuvos ū- 
kininkas gyvena neblo
giau, negu Amerikos far- 
meris.
— Ką Tamsta galėtum 

pasakyti apie Lietuvos 
sportą ir sportininkus? 
Jums, be abejo, teko su 
mūsų sportu bei sportinin
kais arčiau susipažinti ir 
palenktiniuoti.
— Taip, Tamstoms žino

ma, kad mes Lietuvoje tu
rėjome visą eilę rungtynių. 
Kai kurias mes laimėjome, 
o kai kurias laimėjo Jūsų 
sportininkai. Tai rodo, kad 
Jūsų sportininkai, nors ir 
jaunos valstybės, sportas 
pastatytas reikaling oje 
aukštumoje. Pas Jus maž
daug vienodai daroma pa
žanga visose sporto šako- lyną ab norintieji arčiau 
se. Bet iš visų skiriasi fut- susipažinti su savo pašau- 
bolas. Juk Jūs esate Pa- kimu, įsigykite kun. P. 
baltijo valstybių futbolo Saurusaicio parašytą kny- 
čempijonai. Vadinasi, fut-jg4 “Vienuolinė Luomą ir 
bolo atžvilgiu, Jūs stovite patarimas apie pašaukimą 
aukščiau už latvius ir es
tus. Mums gražų įspūdį 
paliko Lietuvos kūno kul
tūros rūmai. Tai labai 
reikšminga Lietuvos įstai
ga. Matyt, kad šių rūmų 
pastangomis ir keliamas 
Lietuvos sporto lygis. Jū
sų sportininkai, kiek 
mums teko juos pažinti ir 
su jais rungtyniauti, yra 
stiprios jėgos. Po kurio 
laiko iš jų Lietuva susi
lauks gal ir pasaulinių 
garsenybių. Mes su kaiku- 
riais Lietuvos sportinin
kais ne tik nelenktyniavo
me, bet ir susidraugavo
me. Tai malonūs ir simpa
tingi žmonės. Mes visur— --- -- - ----
Vaišingumą. .
— Kada dabar tikitės ap- 

siląnkyti Lietuvoje?

JOS SPORTĄ

tuvoje, taip žavingoje ir 
simpatingoje žemėje. Šis 
mūsų apsilankymas mus 
dvasioje atgaivino ir mes 
pajutome, kad mumyse te
ka tikrai lietuviškas krau
jas. Dabar, mes visi Ame
rikoje didžiuosimės, kad 
esame nors mažos, bet 
garbingos lietuvių tautos 
žmonės — baigė J. Juška.

Išvažiuodama iš Lietu
vos garsioji plaukikė Ema 
Šemaičiutė taip atsisveiki
no: “Per visą laiką, kurį 
aš praleidau Lietuvoj, ga
liu tikrai pasakyti, kad 
savo gyvenime tokių įspū
džių nebuvau jautusi. 
Kaunas moderniškai įtai
sytas, žmonės mandagūs 
ir malonūs. Visi mes, 
sportininkai, parvažiuosi
me 100% lietuviai. Šian
dien atsiskirdama su Ju
mis, visų sportininkų var
du dėkoju už malonų mū
sų priėmimą ir sakau su
diev Lietuvai.” Tsb,

MUSŲ JAUNUOMENĖS

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Katine išleistą Pr. 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti /‘Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20e. Knygutė turi 68 
puslapius.

VIENUOLINĖ tUOMA 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

Jaunikaitis ar mergaitė 
manantieji s^oti į vienuo-

kunigystėn”. Jos kaina 20 
centų. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

KARAS, KARAS!

kaina tik 50c. Ją galite jautėme jų nuoširdumą ir

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus 
žmonių gyvasčių. Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų 
nuo pasaulio pradžios, štai 
kun. J. F. Jonaitis, karo 
kapelionas parašė knygu
te “Mano patyrimai di- 
džojoj karėj”. Tai labai į- 
domi knygutė, kuri nušvie- 
čia karo basehybes. Įsigy
kite ją tuojau, nes nedaug 
jų turime. Jos kaina tik 10 
centų. Įdėję į konvertą 10 
centų pasiųskite “Darbi
ninkui” ir tuojau gausite 
šią knygutę.

I F~
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Antradienis, Spalių 1 d., 1936.

Laiškas iš Lietuvos
IŠ N. ŽAGARĖS AUTO 

Mobiliu i ateitinin
kų KONGRESĄ

Liepos mėnesio 8 dieną 
susirAdęš lengvąjį auto
mobilį dūhiiaū į Žagarę. 
Kiek pavažiavus teikėjo 
sukti per Mukus 7 kilomet
rus iki kalbelio, mat ta
me tarpe visai naujai it 
tiesiai nutiestas . gražus 
vieškelis ir dar nebaigtas. 
Javai visur kaip dūmas, 
kviečiai vietomis išgulę. 
Nuo kaino senas ir geras 
vieškelis, vietos man visut 
pažįstamos. Štai privažia
vome Skaisgirį, seniau fi- 
lija, o dabar parapija su 
dviemis kunigais. Dar pus
valandis ir aš jau Žagarė
je kur per 7 su viršum me
tus garbinau Dievą ir tar
navau žmonėms ir tai sun
kiausiu karo laiku iki iš
vykstant Amerikon. Čia 
aš parašiau savo įspūdžius 
iš karo laiko, kuriuos skai
tėte Amerikos “Darbinin
ke” 1921 m. Visą mėnesį 
apsistojau pas seserį Apo
loniją ir Juozą Briedžius. 
Kasdieną laikau nekruvi
ną Auką ant tų altorių, 
ant kurių laikiau per 7 me
tus su viršumi. Klausiau 
išpažinčių ir pasakiau 3 
pamokslus. Per tą laiką 
vaikščiojau po gražias Ža
garės apylinkes, laukus ir 
miškus. Prašomas aplan
kiau ir senus pažįstamus 
Mieste ir kaimuose. Jų 
tirpė aplankiau ir ameri
kinių kunigų Aleksandro, 
Kazimiero ir Juozo Skrip- 
kų gimines: Oną Skripky- 
čią Pabaliuose, bet viešė
jome N. Žagarėje, kur jos 
gimiraitės laiko valgyklą, 
Skriptų Antaną Daukšiuo 
se, jie gyvena vienkiemy
je netdi Pabalių. Antanas 
Skripkns su žmona ir sū
numi sveiki dėkoja už lai
škus ir katalikiškus laik
raščius ir prašo daugiau 
jų neužmiršti ir užsakyti 
iš Amerikos ir Lietuvos 
katalikiškų laikra š č i ų: 
“Rytą”, “Mūsų Laikraštį”, 
“Darbininką”, “šaltinį”, 
“žvaigždę”, “Pavasarį” ir 
“Moterį”. Patiems užsisa
kyti nėra litukų, nes beko
nų ir jautukų niekas ne
perka, vokiečiai boikotuo
ja Lietuvą. Žagarietės vie
šnios seniau Rygoje ir 
Mintaujoje perkamos, o 
dabar Klaipėdoje parduo
damos. Kaip visur taip ir 
Čia žmonės dejuoja, kad 
nėra kur dėti bekonų, javų 
ir gyvulių. Mokesčius rei
kia mokėti, o litų'nėra iš 
kur gauti. Bėda-bėda, o 
skolos galvą ėda, niūniuo
ja ūkininkas krapštyda
mas pakaušį.

Žagarė stovi ant pat Lat- ‘ 
vijos sienos. Iš čia liepos 1 
20 d. 8 vai. ryto su kun. J. 
Jasukaičiu jo automobiliu ; 
zvimbėme į Ateitininkų 
Kongresą į Telšius. Įspū
džiai: Nuo Žagarės iki Tel
šių apie 100 kilometrų. Už
23 kl. privažiavome Kruo
pius, pakeliui visur apy
linkės įvairios kalnuotos 
ir gražios; aplinkui žaliuo
ja miškai ir laukai, ruduo
ja sugrėbto šieno kupetos 
ir laukia giedresnio oro; 

į lumose tekši vanduo ir ja
me pluduruoja viksvos, o 
arklys iki pilvo įbridęs jas 
žvejoja. Į Kruopius keliąs 
blogas, nes viduris per
daug iškeltas, šonai staiga 
nukasti važiuoti nepato
gūs, o po lietaus net pavo
jingas. Kruopių miestelis 
nedidelis su gražia mūro, 
dviejų bokštų bažnyčią. 
Už miestelio katalikų sen
kapiai, bet jie liūdi, kad 
nebuvo kas apgintų jų ka
talikišką garbę nuo katali
kybės priešų, kurie drįso 
prie jų prijungti bedievių 
kapines, kuriose guli tik 2 
laisvamanybės “aukos”.

Nuo Kruopių iki Papilės
24 kl.: apylinkės lygios vi- 
'sur iki pat Telšių javai ge
ri. Nuo čia keliai irgi gali 
būti pavyzdžiu visai Lie
tuvai: lygūs, smulkiu žvy
ru žvyruoti ir šonai nenu
arti kaip Pernaravos ir ki
tuose valsčiuose. Papilė 
miestelis nedidelis, bet 
švarus su gražia dviejų 
bokštų mūro bažnyčia, ji 
puošia Venta savo tiltu ir 
šlaitais. Nuo Papilės iki 
Šiaudinės apylinkės pana
šios, tik labiau jas kaišio
ja žaliuoją miškai; ato-

1 kiau į Triškius apylinkės 
kaskart darosi kalnuotes- 
nės, įvairesnės ir įdomes-

• nės. Į Triškius nusileido
me nuo aukšto kalno, mie- 

' stelis mažas, bet įvairus 
' labai aukštais kalnais ir 
“ medine bažnyčia, pro mie

stelį teka Virvytė ir ji 
puošia savo ilgu tiltu.

Nuo Triškių į Telšius 
bevažiuojant ištikrųjų ga
lima su Maironiu niūniuo
ti: kalnai ant kalnų, o ant 
tų kalnų didi ir maži kal
neliai; kairėje pusėje pro 
kalnus ir miškus vingiuo
ja Virvytė. O toliau-toliau 
už daugybės kalnų ir miš
kų ir mėlynuojančių tarsi 
dūmais dausų — matosi 
Šatrijos kalnas, ant kūrio 
dunkso aukštas, siųailus 
pastatas, bėt kas tai — ne
žinau. Tik iš Maironio raš-

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas.

L. D. S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas 

skelbiamas spalių 8 ir 9 d. d., šių mėtų, Auš
ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mašs. *

Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos iŠ-
| rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
| seimui.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo 
į sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui) kad prieš 
| SEIMĄ galėtuine paskelbti organe “Uarbininke”.

t. D. S. Centro Valdyba:
| . Dvasios Vadas
| Kun. P. Virmauskis

Pirmininkas
g Kilti. J. Švagždys
I Vice-Pir mininkas
| V. Kudirka
I Iždininkas

P. Razvadauskas
i Sekretorius
| A. F. Kneižys.

PSRBININKSS
tų žinau, kad vertą sustab- riaukusias žemaičių im

lias savo pamaldomis, ei
senomis, daigomis, veliavo 
mis ir pasirodymais. Duok 
Dieve, kad tas jubilėjinio 
kongreso pasisekimas pla- . 
čiogios jaunuomenės šir- ; 
dyse, uždegtų dar didesnį ' 
troškimą: “Viską Atnau- ! 
jinti Kristuje”. 1

Iš Telšių drauge su Ame- ■ 
rikiečiais lietuviais aplan
kiau ir Hermanto ežerą. 
Jis labai didelis, turi kie
tą, žvyruotą dugną ir tyrą 
vandenį. Jo apylinkės ap
suptos žaliuojančiais miš
kais ir kalnais. Čia atvy
kome autobusais ir auto
mobiliais paįvairinti po
piečio laiką ir palinksmin
ti amerikiečius ir latvius 
studentus, kurių čia atvy
ko keliasdešimts. Po Kon
greso tais pat keliais grį
žome į Žagarę.

Greit prabėgo mano ato
stogos ir reikia sakyti su 
Dievu Žagarei ir dumti į 
Kauną.

Rugpiūtis 5 d., 6 vai. ry
to autobusu iš Žagarės į 
Joniškę 25 kilm. pakeliui 
sutikau daug iš Joniškės 
grįžtančių vežimų, bet ste
bėtina visi vežimai grįžta 

. su neparduotais bekonais, 

. žmonės nuliūdę, po trijų 

. dienų vargo ir kelionės, 
į nes penktadienį išvažiavę 
. manė parduoti ir štai ne- 
. pardavę grižta pirmadienį; 
. nes neima nei už 40 litų, 

kadangi nėra eksporto, vo
kiečiai uždarė sieną. Kai
muose didelis nepasitenki
nimas dėl negalėjimo par
duoti atliekamų gyvulių ir 
javų. Jau pradėjo patys ū- 
kininkai rūpintis savo bū
kle. Nuo 20 iki 28 rug- 
piūčio Kaune pajutome ū- 
kininkų boikotą, jie neve
ža į miestus pieno, javų, 
gyvulių ir kitokių produk
tų kol nebus pakeltos kai
nos. Ypač Suvalkijos kraš
tas susitarė ir dežuruoja 
pakeliais, kad niekas ne- 
vežtų į miestus jokių pro
duktų. Bet iš Kaunijos 
krašto atveža nors neper- 
daugiausiai produktų, bet 
Kaune dar bado, i nemato
me. Kaip toliau bus neži
nia. Iš tolesnių vietų neve
ža, nes bijo, kad neperšau
tų arklius, neišlietų pieno 
ir Smetonos ir kad neap
kultų. Kai kas mano, kad 
tas streikas politinio poj 
budžio, bet greičiau bus 
jis tik ekonominio būvio 
pagerinimo ūkininkų daro
mas. Pats 21 rugp. ant Ne
muno tilto buvau ir ma
čiau, kad niekas nevažiavo 
į turgų, nors buvo turgaus 
diena*. Pasakoja, kad ant 
kelių vaikščioja žmonės ir 
neleidžia jokių produktų 
vežti į miestą, pasakoja iš 
Suvalkijos atvykę, kad ten 
jau pieninės uždarytos, 
nes negauna pieno, Mari
jampolėje 21 rugp. buvęs 
tuščias turgus. Policija 
pradėjo trukdytojus nuo 
kelių varinėti, bet žmonės 
bijo rodytis, kad nereikėtų 
nukentėti, nes sako kad 
piausto javų maišus, ir ki
tų galima patirti nemalo- 

, numų.
Kun. P. Kąsniukas.
(Bus daugiau)

■ &

viršūnėn...
, Pirmą kartą gyvenime : 
Telšiuose, jie stovi kaip 
Roma ant septynių kalnų 
ir žiūri į milžinišką sidab
rinį ežero veidrodį. Labai 
sena ir originalaus stiliaus 
mūro bažnyčia, kurios že
mutinė dalis sudaro para
pijinę, o antrasis aukštas 
katedrinę bažnyčią. Mies
tas pasipuošęs Popiežiaus 
ir tautos vėliavomis. Mar
guliuoja studenčių, stu
dentų ir moksleivių ateiti
ninkų kepuraitės. Visur 
jaunuomenės klegesys ir 
sendraugių rimtos eisenos 
ir kalbos. Suvažiavo apie 
3000 ateitininkų sendrau
gių, studentijos ir moks
leivijos, ir nesuskaitomos 
minios brolių žemaitėlių.

Kongresas pradėtas pa
maldomis už mirusius A- 
teitininkus, kurias laikė 
vietos Vyskupas. Po pa
maldų Kongreso atidary
mas, sveikinimai ir pa
skaitos. Vakarė koncertas 
ir literatūros vakaras sod
ne. Dainavo Sodeika, Ba
bravičius ir kiti. Labai 
gražiai dainavo Ateitinin
kų Choras studento Maka- 
čino diriguojamas. Tik vie
nas literatas savo pasiūli- 
mais atiduoti širdis vė
jams, o lūpas bučkiams 
kiek vakaro rimtumą įžei
dė, bet tas įvyko per neap
sižiūrėjimą ir nepakontro- 
evimą kūrinėlių: jauni Ii- j 
teratai ypač jų vienas pie- • 
meniškai ir padeklamavo ■ 
savo necenzūruotas eiles ■ 
jei kūrinėlius. Visa kita 1 
labai puikiai pasisekė.

Liepos 21 d. sekmadieny 
9:50 m. Ateitininkų eisena 
;į pamaldas. Priešakyje ka
ro orchestra, toliau eina 
šimtai sendraugių jų pri- 
šakyje buv. prezidentas A. 
Stulginskas ir daugybė ki
tų profesorių, daktarų, in
žinierių, advokatų ir kito
kių inteligentų. Juos seka 
uniformuotų su vėliavomis 
šimtai studentų, studenčių 
ir keliatas šimtų mokslei
vių, su moksleivių Federa
cijos vėliava, o juos seka 
žmonių minios.

Žmonių entuzijastiški 
sveikinimai “valio” susi
lieję su orchestrų aidi per 
miestą. Eisena sustoja 
šventoriuje, prie pabengto 
altoriaus išėjo laikyti pa
maldų Kaišedorių Vysku
pas J. Kukta, sėdi foteliuo
se vyskupai: P. Būčys, J. 
Staugaitis, K. Paltarokas 
ir M. Reinys. Daugybė 
garbingų svečių ir val
džios atstovų. Pamokslą 
pasakė Vyskupas P. BuČys 
labai gražiai ir jautriai, 
liepdamas Ateitininkams 
duoti Lietuvos visuomenei 
dvasiškos duonos bei gry
no ir sveiko mokslo. Po pa
maldų prasidėjo tokia pat 
eisena į Vytauto kalną. 
Kalne entuziastiškai minių 
sveikinami ir po Vyriausio 
Vado Dr. Pakšto kalbos iš
siskirstė pietų. Po pietų 
ketvirtą valandą vėl posė
džiai ir paskaitos ir nau
jos valdybos rinkimai. J, 
E. Panevėžio Vyskupo Pal
taroko žodis apie “Ateiti- 
ninkijos Sąžinės sąskaitą” 
buvo su didžiausiomis ova
cijomis sutiktas ir nuolat 
gausiu plojimu pertrau
kiamas. Iš paskaitų buvo 
įdomiausios: Dr. D. Jasai
čio ir j. Ambrazevičiaus.

Ateitininkų milžiniškas 
^Kongresas savo nepapras- 

’ tu pasisekimu, netik entu
ziastiškai nuteikė ir atgai
vino pačią Ateitininkiją, 
bet sužavėjo ir gausiai su-

i

LDS. Seimo Delegatams
Pranešimas

■m

KAIP.VItNIUJE PACAI

ŠIENŲ

LDS. Seimas šiais metais įvyksta Aušros Vartų 
Bažnyčios salėje 15 Highfield. Rd. Worcester, Mass.į 
Spalių 8 ir 9 dienose. Vietinė LDS 108 kuopa daro vi
sas pastangas, kad tinkamai delegatus priimti. Dele
gatai, kurie norės privatiniuose namuose apsistoti, 
prašomi kreiptis į p. Juozą Glavicką 237 Millbury St. 
ir iš čia bus nurodytos apsistojimui vietos. Kad žino
tume. kiek nakvynių parengti, būtų gerai, kad delega
tai iš anksto savo norą pareikštų p. Glavickui. Kurie 
norėtų apsistoti kotelyje, patariama geriausias Ban- 
croft Hotel, miesto centre, arba pigesnis Worcester 
Hotel, prie pat geležinkelio stoties.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis ir pa
mokslu antradienio ryte lygiai 9:00 valandą, spalių 8 
dieną, Aušros Vartų bažnyčioje: Sesijos prasidės tuo- 
jaus po šv. Mišių. Visi delegatai prašomi būtinai daly
vauti pamaldose.

Visų delegatų pagerbimui ir palinksminimui va
karais rengiamos tam tikros pramogos. Pirmą vaka
rą, antradienyje, įvyks koncertas su prakalbomis. 
Koncerto programų rūpinasi p. J. Balsis. Antrą vaka
rą, trečiadienyje, rengiamas iškilmingas pokylis, vaka
rienė. Vakarienę rengia darbščiosios vietos šeiminin
kės, o muzikalę dalį rengia p. J. Balsis su žymiausiais 
muzikais. Pageidaujama ir prašomi visi delegatai tuo
se parengimuose dalyvauti.

Seimui sveikinimus ar kitus kokius seimo metu 
reikalus siųskite klebono vardu: Rev. C. A. Vasys, 
15 Highfield Rd. Worcester, Mass.

SEIMO KOMISIJA.

Adomo Mickevičiaus Sūnūs 
Su Lietuviais

nums apie Lietuvą ir gra
žias Nemuno ir Neries a- 
pylinkes. Dar prieš didįjį 
karą, kai lenkai sumanė 
poeto Mickevičiaus kūną 
perkelti Krokuvon, tai to
se iškilmėse vienas iš se
nesnių lietuvių norėjo sa
kyti prakalbą, bet iš tūks
tantinėm minios, kuri daly
vavo tose iškilmėse, buvo 
tik keli lietuviai, tad nuo 
to sumanymo atsisakyta. 
Betgi vežant kąpstą iš Pa
ryžiaus, lietuviai nešė sa
vo vainiką. Didžiojo karo 
metu prancūzai ties Ver- 
denu ir prie Maruos upės 
paėmė daug vokiečių be
laisvių, o jų tarpe buvo 
daug lenkų ir net lietuvių, 
kilusių iš Rytprūsių ir 
Klaipėdos krašto. Apie tai 
sužinojo Paryžiuje gyve
nąs Vladislovas Mickevi
čius, kuris pradėjo rūpin
tis, kad prancūzų vyriau
sybė paleistų lenkus. Tuo 
reikalu poeto Mickevičiaus 
sūnus tarėsi ir su lietu
viais, kad bendromis jėgo
mis išlaisvintų lenkus ir 
lietuvius, kaip vienos bu
vusios valstybės žmones. 
Ir tikrai, netrukus lenkai 
buvo paleisti ir iš jų buvo 
sudarytos atskiros grupės, 
o iš jų jau 1918 — 1919 

' j metais susidarė Halėrio 
armija kurioh įėjo ir kito
se kariuomenėse tarnavę 
lenkai kariai.
— Na, šiaip, kai jums te

ko susidurti su Adomo 
Mickevičiaus sūnum, ko
kios jis buvo nuomonės a- 
pie Lietuvą?
— Kaip čia pasakius. Jis 

buvo toks pat romantikas, 
kaip ir jo tėvas, grožėjosi 
Lietuvos praeitimi. Bet jis 
visuomet mieliau būdavo 
su lietuviais, negu su len
kais.

ATSARGIAI SU UGNIMI!

Kur mūsų, lietuvių nėra 
būta. Visam pasauly už
tiksi jo pėdsakų. Neseniai 
štai ir šiaipjau amatnin- 
kas stalius Rutkauskas. 
Juodu Prancūzijoj išgyve
no daugiau kaip 50 metų 
ir papasakojo įdomių atsi
minimų apie garsaus poe
to Adomo Mickevičiaus 
sūnų.
— Kai mudu nuvykom į 

Paryžių, tai tada ten kon
centravosi 1963 — 1864 m. 
sukilėlių gyvenimas. Pran
cūzai sukilėlius šiltai pri
glaudė ir rėmė lenkus pa
bėgėlius. Vienoje Pary- 
Ižiaus katalikų bažnytėlėje 
kas sekmadienį būdavo 
laikomos pamaldos, o po 
jų lenkų kunigas sakyda
vo pamokslus, nukreiptus 
prieš Rusijos carą. Šių pa
mokslų eidavo klausyti 
lenkų kunigaikščiai, gra
fai, apsirengę kariška len
kų sukilėlių uniforma, o 
prie altoriaus buvo laiko
ma buvusių sukilėlių pul
kų vėliavos. Į tas pamal
das visada atsilankydavo 
Adomo Mickevičiaus sū
nūs, kurie buvo laikomi, 
lyg atgimstančios Lenki
jos simboliu. Vladislovas 
Mickevičius, vyresnysis 

: poeto sūnus, apie 1885 m.
Paryžiuje gavo kuklią vie
telę pas kunigaikščius 
Čartoryskius. Šie kuni
gaikščiai Paryžiuje nusi
pirko didžiulius rūmus ir 
juose įtaisė biblioteką, ku
ri aprūpindavo sukilėlius 
ir kitus čia gyvenančius 
lenkus knygomis. Netoli 
kun. Čartoryskių pabėgęs 
iš Lietuvos knygnešys J. 
Pautienius turėjo nedidelę 
knygų aptaisymo dirbtu
vėlę. Kaip nukentėjusiam 
nuo rusų žandarų jam ku
nigaikštis Čartoryskis duo 
davo darbą.
— O ką ten veikė Adomo 

Mickevičiaus sūnus?
— Kunigaikštis Čartory

skis pakvietė jį bibliotekos 
vedėju. Ir tokiu būdu 
mums tekdavo su juo gana 
dažnai pasikalbėti apie tė
vą, kuris pradžioje XIX 
amž. gyveno Kaune ir ki
tose Lietuvos vietose. Poe
tas Adomas Mickevičius 
gyvendamas Paryžiuje, 
daug kalbėdavęs savo su- 

Jei riori sužinoti kiek ža
los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su ughimi”. Jos 
kairia tik 10c. Užsakymus 
siųskite; “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass-

i

Mtoterų d-jos atstovė į Vi- . 
lėišiėhės laidotms p-lė : 
Lab'ahatiškąitė, kriti apie 
fem. Vileišienės laidotu- 
vės suteikė tokių intbrhia- 
ėijų.

Laidotuvės buvo ketvir
tadienį. Šv. Mikalojaus 
(lietuvių) bažnyčioj mons. 
ViškaritAs atlaikė gedulin
gas pamaldas, per kurias 
giedojo spečijaliai dėl to į 
Vilnių nuvykusi Valst. O- 
peros solistė p. Zaunienė. 
Pamokslą bažnyčioje pa
sakė kun. K. Čibiras. Į ka
pus lydėjo mons. Viskan
tas. Laidotuvių procesija 
buvo labai didelė ir įspū
dinga. Gatvėse procesijos 
Žiūrėjo didelė daugybė 
žmonių. Tačiau lenkų vi
suomenė laidotuvėse ofi
cialiai visai nedalyvavo, 
nors Emilija Vileišienė bu
vo sena vilnietė. Karstą iš. .1 
Šv. Mikalojaus bažnyčios r 
iki Rasų kapų nešė Vii- t 
niaus lietuviai studentai.

Procesija ėjo iš Šv. Mi- 
kalojaus bažnyčios pro \ 
Aušros Vartus į Rasų ka- * 
pihes. Kapuose, iškelda- ; 
mas velionės nuopelnus, ? 
pamokslą pasakė mons. t 
Viskantas. Ant kapo sūdė- • 
ta daug vainikų. Po “Vieš- į 
paties Angelas” ant kapų -■ 
sugiedotas ir tautos him- 
nas. Iš pasauliečių kalbų 
niekas nepasakė, nes Vil
niaus arkivyskupo parėdy
mu kapuose jokiam pašau* 
liečiui kalbų sakyti nelei
džiama.

t -

r■

PAŠVENTINTI TAVĄ* 
SARlNINKŲ NAMŲ 

PAMATAI

Kaunas — Rugsėjo 1 d. 
įvyko pavasarininkų namų 
pamatų pašventinimo iš
kilmės. Pamatus pašventi
no ir trumpą, bet nuošir
džią kalbą pasakė didysis 
statybininkas kan. P. Do
gelis, kuriam ir ateitinin
kai yra dėkingi už savo 
penkių aukštų rūmus Lai
svės alėjoj. Gerb. kanau
ninkas prisiminė, kad 
prieš dvidešimt trejus me
tus buvo padėti pagrindai 
pačiai pavasarininkijai — 
tada buvo išleistas “Pava
saris”, kuris dabar atlaiko 
ko ne šimtatūkstantinį pa
vasarininkų sąjūdžio rū* 
mą, — “Pavasario” Fed- 
jos vyr. Vadas dr. J. Lei- 
monas, padėkojęs visiems 
aktyviems statybos orga
nizatoriams ir rėmėjams, 
karštai prižadėjo, kad iš 
šito židinio sklis gaivus 
pavasarinnkų idealizmo, 
pasiaukojimo ir kūrybos 
pasireiškimas.

Šventinimo iškilmėse dar 
dalyvavo “Pavasario’* Fė* 
deracijos Vadovybės ir or
gano žmonės, kari. Mieles- 
ka, dr. Pankauskas, dr, 
Skrupskelis, dr. Nekvėda* 
vičius (pav-kų namų kai
mynas) , Ateitininkų Fed- 
jos gen. sekr. J. Senaus- 
kas, būrelis stud. ateitinin
kų ir kt. šventinant asis
tavo pavasarininkų vėlia
vos.

Namai, iš pamatų spren
džiant, nebus dideli) bet 
kuklūs. Vieta labai graži 
— prie pat Vytauto parko, 
Perkūno alėjoj.

n
2*

j

’♦ i

TIK UŽ 10 CENTŲ
“Darbininkas” yra gavęs 

iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo 
draugui įdomią atvirutę, 
tai įsigyk jų- Prisiųsk 
“Darbininkui* į konvertą 
įdėjęs 10c. ir gausite!2 at
viručių.

Tikrų draugų netrūks 
nei vienam, kuris jų ver- 
tas t>ats moka būti 
draugu.

*

Tur būt, daugiau yra 
žmonių, kurie daug gerų 
progų yra pražiopso^, 
kaip zmoriių, kubiems jų 
tikrai nebuvo.

La Beaumel!e<

,Jf- •
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'Antradienis, Spalių. 1 d., 1935.

šv. Sebastijonas sušau
domas vilyčiomis.

DARBININKAS

(Fabijola)

VAKARAI ĮVYKSTA ŠIOSE VIETOSE: R

i

l nustebę, juk jiems rodos, mėgsta nueiti į smuklę, organizmą, ir lakūnas, kad/ 
cr o 11 Ir t 4* o c? 4* t Ir c? 1 o cj Pmi— t" ATI IRP’AY’lfl kApIa* iv IziroTiiirvrl o in q a rlotninni;

R 
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SEKMADIENĮ, SPALIŲ-OCT. 13, ŠV. PRANCIŠKAUS Par. LAWRENCE, Mass. 

PENKTADIENĮ, SPALIŲ-Oct. 18, NEKALTO PRS. PANELES ŠVČ. Cambridge 

SEKMADIENĮ, SPALIŲ-Oct. 20, ŠV. ROKO PARAPIJOJ, BROCKTON, MASS. 

SEKMADIENĮ, SPALIŲ-Oct. 27, ŠV. PETRO PAR., SOUTH BOSTON, MASS.

ĮŽANGA 25c., VAIKAMS 10c.

Šv. Agnietei nukerta 
galvą.

Darbininko” Naudai Vakaras
Graži Drama Judamuose Paveiksluose

Bažnyčia Katakumbose
Rengia LDS Centras padedant kuopoms

Darbininko Radio Programos Moiltcllo MhSS 
Rėmėjai ______

.'*1

ŠTAI KĄ RAŠO APIE ŠIUOS PAVEIKSLUS GĖRB. MISIJONIERIUS KUN. 
AL. BUBLYS, M. I. C.

“Man pačiam teko matyti šie paveikslai. Stačiai žavėjai čia matai jaunikai
čius ir mergeles, vyrus ir moteris ginant savo tikėjimą, nebijant dėl DIEVO, nei 
kančių, nei mirties! Čia matai žavėjančius reginius atvaizduojančius senovės 
krikščionių kančių ir kovų už tikėjimą! Čia matai tikrus dvasios milžinus!”

“Žiūrint į jų didvyrišką ištvermę, norom-ne-norom pradedi atjausti, jog mū
sų pačių vargai, tai tik menkniekiai! Pasijunti tik, kad kaškokia energija prade
da siurbtis sielon, noras kovoti su piktu ir viltis nugalėti, kadangi DIEVAS pa
gelbsti kilniems siekiams! Ypač mūsų jaunimui šitokie paveikslai yra naudingi. 
Taigi ne vienas neapleiskite progos pamatyti šių paveikslų”.

koks gali kitas tikslas bū- ten išgeria, palošia korto- ir kvėpuodamas deguonį/ 
ti jei ne duona. mis iki vidurnakčio, par- jaučiasi taip pavargę^

Šlapia cimentine siena , virtęs ant lovos pasilsi, o

dėjęs, vėl eina dirbti.
kartais jam užeina nuo- 

. Tokiais atsitiki- 
' mais jis atsigula ligoninėj, 
į Ir ten jis nemiega, bet po

.• t , dvieJ’l “ triM -savaičių Ausrn- pasidaro vėl žvalus ir link- 
ke’st.as smas.
pilietis Gydytojų nuomonė, to-
iri Irli . /

amas aeguoni, 
taip pavargę^ 

kad reikia didelio valios /- 
tempimo nepaleisti vairo 
iš rankų. Tat patvirtiny i- 
talų lakūnas Renato Dona- 
ti, tokiu būdu pasiekę^/14.- 
433 metrus, ir kiti 
nai.

Taigi, norėdami ankštai 
skraidyti,(j. žmonės pirma 
turi išspręsti viU eilę 
komplikuotų prolį emu. 
Tačiau sunkumai ne tik 

. neatbaido nuo darbo ir centrų smegenyse jautru- bandymų bet juo iabiau 
mas, kilęs dėl arterijos kle , ■ ... -
rozo. Kaikurie dideli spe- į““gusisiektaio' 
cijahstai siūlo Endliche- . - - -
riui leisti padaryti galvoj desnįame kaip 5 kilometrų , 
operaciją, tačiau jis sutin- ( aakšty, tačiau karo avija- 
ka verčiau nemiegoti, kaip ciją, saugumas reikalaus 
statyti į didelį pavojų sa- skristi bent dusyk aukš- 
vo gyvybę.___________ j čįau šitas motyvas ir yra

1-1 n i ir i - n n didžiausias visų toj srity 
Kodėl Sunki Kelione į Stratosferą | tyrinėjimų akstinas.

Sekmadienį, spalių 6 dieną, šv. Roko parapijos nuriedėjo prinokusi ašara. rytmetį, nė bluosto^ nesu- 
svetainėje, 7 valandą vakare įvyks Koncertas ir Pra-1 --------------

d., Šv. Pranciškaus para-’centus davė: Lucija Urni- kalbos Spalių Devintą paminėti. Koncerto programą ŽMOGUS, KURIS JAU 3 

bonui kun. P. Juraičiui, kienė, Adelė Leščinskaitė, iš So. Bostono. Kalbės žymūs kalbėtojai, 
kviečiant ir LDS. 4 kuopai 
pritariant, Darbininko Ra
dio Choras ir solistai, va
dovaujant mužikui Rapo
lui Juškai išpildė Radio 
Koncerto Programą.

Lietuvis nuo senų seno-jMilčius, Veronika Baublie-, 
ves dainomis apdainuoja nė, Saliomėja Stepaitė, A. ( 
savo vargus ir savo džiau- jKrištopaitis, K. Vadlugas, 
gsmą. Štai ir Darbininko. Ona Andreliunaitė, Kaz. 
Radio Choras, lietuvių pa-| Vadkevjčius, K. Paliulienė, 
rapijų radio grupės, per ’ 
41 pusvalandį šeštadie
niais siunčia oro bango
mis, į kiekvieno lietuvio 
namus-širdį, tą malonią 
lietuvišką dainelę, kuri, 
kad ir liūdesio valandose 
teikia suraminimą.

Atholiečiai ir jų kaimy
nai, gausiai susirinkę, la
bai gražioje ir pakilusioje 
nuotaikoje klausėsi Darbi
ninko Radio Choro ir so- 
listų-solisČių dainavimo. 
Jie gėrėjosi dainomis ir. pasižadėjo vėliau prisidėti, sančių požemiuose: 
dainavimu. Džiaugsmo a. — •• ’
pimti jie atsidėkojo įsira- ramos Vedėjai i ( 
šydami Darbininko Radio miems Atholiečiams ir jų 'jau £^entoas — tyhll 
Programos Rėmėjais ir a-j kaimynams Greenfieldie-. pasakė parodžiusi į kam- [glaudą buvo priimta, 
tiduodami to vakaro jzan-. čiams ir Gardneriečiams, kur ant skrynios gulė- Prabėgo kain š 
gos pajamas. Viso Atho-.o ypatingai Gerbiamam susirietęs vyras. — Ti-----&-------- --------- , ..
heciai ir jų kaimynai Dar- klebonui kunigui P. Jurai- kėk tamsta taip dakta-1 ėjau karta aš pažiūrėti pa- tuos aukštuosius atmosfe-

- en?^>?ad10 Fondan da'|ciui, kuris ne tik įsirašė į ras pasakė. šios kalbos rodos mažųjų prieglaudoj., ros — gal tikriau stratos- 
ve $65.45. | rėmėjus, bet gelbstint LD-! supratau, kad šiuo dakta- Tarp daugybės įvairiausių, įeros - sluogsnius įsibrau-

Darbininko Radio Prog- s- ^kuopai, suruošė kon-iro Sprendįmu moterėlė bu- J dirbinių ypač visus traukė ti nėra taip lengva. Kliū- 
rajnos rėmėjais Įsirašė šie: A

. Kunigas P. Juraitis, Šv.

Sekmadienį, rugsėjo 221 Po dvidešimts penkis
(J Rv PruTiniaVaiia naro?

pi joje, (Athol, Mass.) klė-įžienė, Magdalena Mičiu- išpildys Darbininko Radio Choras, Solistai ir Solistės į METAI NĖRA MIEGO- var^s- r----- • T--- , . - . . .................- -- - — • —- - ------- - - I
3mFLUpaliuli’SNp/.''K^s-; . SP?U« fi.^ien,ą s,Ieikime Pasiklausyti jdomiy kalbu j 
pūtis, Emilija Ąndriulai-,,r §raz,Ų 1,etuv,sM 
tis, Aukštikalnaitė, Jonas.

i Gailiūnas, K. Budriunienė,
I Marijona Pfalinskienė, J.

Mt. Pulauskas.

Forto Pasaka

JUS kū-

vė $65.45.

Maurenkirchene, 
jos Tiroly, gyvena 
žmogus, 60 metų 
Rudolfas Endlicheris, ku- ki~ priėžastayra 
ris jau 3 metai kaip nėra nepaprastai didelis mieg0 
miegojęs. 1

Tasai žmogus naktį atsi- 
I gula į lovą, kartais ir už-

Tarp gražiųjų Kauno pa- didis yra žmogus, kad jį ir 
krančių ir slėnių, kur do- žemėse galima pažinti 
biliukais ir medum oras j — Gaila vargšelė, tai mū-' simerkia, tačiau puikiai 
kvepia, ten išgirsi šilkinį; sų augintinė — tarė mote-, viską girdi ir jaučia. Jis 
vėjelį šiurenant, tai besi- j relė. — Nė pavalgyti tu-1 neužmiega net paėmęs ge- 
leidžiant saulutei nekartą rim ko, o čia dar gali užsi-1 rą dožą narkotikų. Vaka- 
ir lakštutę suokiančią iš- krėsti nuo vyro. Prašiausi, rais Endlicheris ,pabaigęs 
girsi. Ten tarp tų slėnių į prieglaudą, kad priimtų,; J' ------ •
fortuose plaka širdys, tų bet sako vietos nėra, 
žmonių, kurie neužtekti- ‘ — Aš pasistengsiu — ta
nai turi duonos. riau, — kad ją greičiau

Kartą kai paskutiniams Paimtų. Ir suraminęs išė-

Lucija Palaitienė.
Smulkiais surinkta $2.- 

70. Viso Darbininko Radio 
Fondan gauta $30.45.

Čia paduodame Atholie- 
čių, Greenfieldiečių ir Gar- 
dneriečių bendrą rėmėjų 
sąrašą. Reikia pažymėti, 
kad koncerto dalyviai ne
sitikėjo, kad jie bus pa- saulės spinduliams užge-. jau- 
kviesti Įsirašyti į Darbi- sus, tamsa užkariavo švie- j Slėny buvo girdėti skam- 
ninko Radio Programos sos vietą, ir kai slėnio bant nauja giesmė nepažį- 
Rėmejus. Taigi dauguma spalva ir grožis prapuolė štamo man naktinio pauk- 
tik dalelę įmokėjo, o kiti paklausiau aš f ’ ' “ ‘

darbą (jis yra audėjas),

Atmosferos Pažinimas — 
ir Sunkus ir Pavojingas
Kiek galima toliau! — 

---------------------------------------------aaaaaaa aauaaa Toks buvo avijatorių šū- 
žmonių e- štelio, o tekančiam Nemu- ’ kis, dabar pradeda rivali- 

kaip ne pirmą kart mačiau at-j zuoti kitas šūkis — kiek 
Darbininko Radio Prog- jiems sekasi gyventi. j sispindint visas dangaus galima aukščiau. Nežino- 

Gerbia-Į _ ginai tamsta neilgas žvaigždes. j mos atmosferos sritys di-
- — j Mažoji mergaitė į prie-. delėse aukštybėse vilioja

' ' ■ ■ . tiek mokslininkus, tiek
■ Prabėgo kaip šešėlis sportininkus — avijacijos 

— Ti- daug malonių vasarų. Už-, avantiūristus. Tačiau į

rėmėjus, bet gelbstint LD- ! supratau kad §iuo dakta- Tarp daugybės įvairiausių, įeros - sluogsnius įsibrau

| keletas paveikslų, labai čių čia esama dvejopų: pir-

vilioja. Ateity prekybiniai 
__ _________ > lėktuvai
vargiai ar turės skristi di-

didžiausias visų toj srity

VOKIETIJA JUODINA 
LIETUVĄ

i Prieš Klaipėdos Seimelio 
rinkimus paleido savo ne- 

, . _ . švarią propagandos maši-
presonum,kuris aprūpina neriją> visokius prasikalti- 
motoro cilindenus tokio m suktumus, žiaurumus 
tankumo oru, koks jis yra primesdama Lietuvai, 
žemes paviršiuj. Tačiau h gta- ėjo 25, iš Ber- 
vainame aukšty tas pats j buvo ^skelbta> būk 
kompresorius netinka, o Lietuva atėmusi balsavi- 
kintamo kompresoriaus mo teises n 000 Klaipėdos 
sukonstruktavimas yra la- krašto gyventojų vokiečių, 
bai komplikuotas. j Taipgi, kad šiems rinki- 

Kitas dalykas, tai pro- mams atgabenta 10,000 lie 
peleris. Esant retam orui, tuvių iš Lietuvos. LSetu- 
jisai, darydamas tą patįjvos vyriausybė tuos kalti- 
apsisukimų skaičių, kabi-; ruimus užginčijo, pasaky- 
na mažiau oro. Tą kliūtį dama, kad balsavimo tei- 
norima pašalinti dviem bū- į SgS atįmta tik 69, kuriems 
dais: pailginant propelerio Įatimta Rl. krašto piliety- 
sparnus arba padidinant j b^ įr kad jokių suktumų 
jo sparnų išlenkimą, kad, neSą.
jis galėtų užgriebti dau-j Rugsėjo 26, iš Berlyno 

Tačiau _ne* | pranešama vėl, kad Lietu-

ma pašalinti kompreso
rium, kuris aprūpina mo
toro veikimas, šita kliūtis 
bandoma pašalinti kom-

certą ir pakvietė jo prog-j vo labai patenkinta. [keletas paveikslų, labai čių čia esama dvejopų: pir- 
ramą išpildyti Darbininko. __ Ką t'u čia mažyte skai-’gyvenimiškai ir natūraliai ma, tai aparato (baliono, 

Pranciškaus lietuviu oara- solJstas’| tai patamsėj, akis paga/padarytų, nors ir su tam lėktuvo. ) medžiaga, o an-
L*X1 nuosird?^ daT£b1'; dinsi - tariau mažai mer- tikru vaikišku pagražini- (tra - atmosferiniai pavo-

iviass.» k.r- ninklską padeką. Jus, ' gaitei> kuri prie tamsios' mu. Iš jų labiausiai man jai pačiam žmogui.
Brangieji parodėte tikrą iempuįgs kag-ką niurnėjo .patiko vaizduojąs forto Kylant L -------F.l„ „L
susipratimą įvertindami (Tagįau mergaitė pasižiū- kambariuką su jau man siminti, 
Darbininko Radio Progra- rėjo dįdeiėm savo akim ir matytu gyvu paveikslu. aukštis, ------- - ----- , |r------------------------------------------------ ------------

n Vėl aplankiau tą fortą, plečiasi, nes aukštyn ky- ?as» nei kitas būdas visu ,voje esąs ir kariuomenės
'pasaką apie mėlyną pauk-' tačiau čia jau gyveno kiti, lant oras darosi vis retes- (šimtu procentų nepadeda J sukilimas, ir ūkininkų su-
ištę. 'ir net nežino kieno prieš nis. Šito dėsnio nežinojo Lėktuvui stratosferoj kilimas ir kitokių visokių,
i Ir pamaniau tada koks, juos čia gyventa. Taip pat ar nepaisė rusų stratosfe- gresia dar vienas pavojus neramumų, sukilimų ir
i-----------------------------------1 nieko nežinos nei sekan- riniai lakūnai, kurie savo — dėl milžiniško šalčio persekiojimų. Tos žinios

J . metu buvo pasiekę 20 km. kristalizuojasi metalas ir. tokios nachališkos, kad ir
- Ir kam mums tuo rū- aukštį, tačiau tenai juos (darosi labai trapus. | amerikonų laikraščiai jas 

„-----,--------- -------------(------------ o—---------------- Žmonėms pavojus aukš- dėjo su rezervais. Irpašie-
A- ziko — komp. V. Niekaus keturiems maišytiems bal~; ilgais ūsais, — nes visus perdidelio dujų spaudimo tesniuose atmosferos šiuo-Į pianciai primena, kad tie 

_  ____ , j lotiniškų giesmių albumą, Į sams: Soprano, alto, teno-; kitus reikalus apima tik: iš vidaus balionas sprogo.! gsniuose kyla dėl degųo- visi “neramumai” Lietu- 
Budraitis, Antanas Andri-j kuriame tilpsta sekančios rui ir basui. Šio albumo, vienas viso gyvenimo rū- Kylant aukštyn lėktuvu !niės stokos, be kurio žmo- voje esą todėl, kad artina- 

n ka. ---- į susidaro kitokių kliūčių:'gus negali tverti. Tiesa, si Klaipėdos Seimelio rin-
Bet juk žmogus ir ski-'del perreto oro, kurio ne- Šiek tiek gelbsti aparatai kimai. Reiškia, duoda su-

— r- į -------------- ---------- ----t f -------- r - --  -- ------------------- L ;   O —-------------------r-   r —   — — -----------------J-------- . «*«»**** MVAAAV*! -W *w*«*vw M44VVAV T

Jonas Vaičiulis, M. Vaičių- Tantum ergo, keturios g.;W. Broadway, So. Boston, ne vien duona gyvena. ti, silpnėja motoro veiki- feros skystimas labai vei-( tai nacių propaganda prieš 
lienė. Veni Creator, Libera me, Į Mass. Visi palingavo galvas mas. šita kliūtis bando- kia žmogaus raumenis ir rinkimus.

pijos (AtH^l, Mass.) kle
bonas davė dešimtį dole
rių.

Po vieną dolerį davė šie:
Jurgis Stačiokas, Vincas i mos Vedėjų darbą. Dėko-prad§jo balsiaį skaityti!
Aguonis, Jadvyga Banius-1 jame visiems. mėivna rmuir.'
kevičienė, Jonas Gildutis, j --------------- j

• Povilas Valiulis, Petras; LOTINIŠKOS GIESMES
Tamošiūnas, Augustinas -—■—— ■■■  ----- ------------------

. Sklenis. Kas norite įsigyti gražių į Sacerdotes Domini, Gloria tieji.
Po penkiosdešimts cenUi lotiniškų giesmių su gai^ tibi Trinitas. Šios giesmės1 — 

davė: Paulina Puščiuvienė, (domis, tai nusipirkite mu-( tinkamos giedoti dviem ir pintis — atkirto vyras su ištiko katastrofa — dėl- 
Aleksandras Nakutis, / 
leksandras Juška, Pranas

balionu reikia at- 
kad juo didesnis 
juo labiau dujos ^au oro>

< liūnas, Motiejus Grigas, O- giesmės: Asperges me, Vi-, kaina tik 50c. Užsisakyda-, pestis — duona.
• na Lapenienė, Ona Muši- di aquam, dvi giesmės O mi siųskite čekį ar money' — F ...... w ______,____
/kienė, _ Valerija Kuršienė, Salutaris, dvi giesmės f orderį, “Darbininkas”, 366 riasi tuo nuo gyvulio, kad pakanka degimui palaiky- su deguoniu, tačiau atmos-' prasti skaitytojams, kad

■ - <. ____

lienė, Veni Creator, Libera me,Į Mass.



Antradienis, Spalių t d., DARBININKAS t

Sveikata-Brangus Turtas
tį Skyrių Ved* Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

SVARBIAUSIAS 
DANTIS

i Yra sakoma, kad vaikai 
turi atkentėti už tėvų nuo-

Rašo Dr. G, I. Bložis
Visi dantys yra svarbūs. 

Kiekvienas jų atlieka savo 
užduotį kramtyme, prisi
deda prie palaikymo tie- pirmieji pastovieji krūmi- 
sios dantų eilės, palaiko niai dantys. Jie tarnauja 
normalinį žandakaulių sto- kaipo stulpai, ant kurių 
vį ir sulaiko kitų dantų rymo žandakauliai ir apie 
gėdymą ir užsikrėtimą. Iš- kuriuos dygsta kiti dan- 
trauk, tamsta, bent kurį tys. Išgriaukite namo stul- 
dantį, o už dviejų, trijų pus ir visas namas su
metu patėmysi, kad ir ki- grius; lygiai ištraukite

das daug nukentėtų — lū- turi atkentetiuztevų nUo- 
pos sugriūtų vidun, skruo-* dėmes; sakyčiau, nė tiek 
štai įdubtų ir žandai mas- už nuodėmes, kiek už neži- 
katuotų į visas puses. Kū- nojimą arba apsileidimą, 
dikio žandus ir veido si-1 Kiek randasi motinų* ku
rnėtai ją, tuolaikiniams * ,u*'
dantims krintant, palaiko

Apie Išradimus ir Išradėjup‘X?SaKal,i labiau’
Reikia pastebėti, kad vi

soje eilėje sričių patikrini
mas mintimis ’ visų vaiz
duotės rastų kombinącijų 
tiesių tiesiausias negali
mas. Negalimas todėl, kad 
išradėjui nepakankamai 
žinomos savybės tų me
džiagų, iš kurių jis sudaro 
savo išradimą, tų medžia
gų, kuriomis jis veikia ki-

Tokiu būdu, leidžiant lai*.rydavo laisvu kitiems rei- 
svai veikti savo vaizduo- kalama.
:eį, išradėjas turi yisą lai-. Taip praeina pirma sta-
ką koncentruoti mintį prie dija išradėjiškos kūrybos 
vieno dominančio jį klau- vaizduotės darbo stadija.

rios apžiūrėtų savo vaikų 
burnas? Daugelis nei neži
no, kad jų vaikai turi dan
tis. Nestebėtina, kad užau
gina sūnus ir dukteris sil
pnais, bedančiais, prasto 
veido, ir trūkstant gabu
mų.

Gerbiamieji, man ir liūd
na kalbėti apie tai. Jums

Dabar antrą stadiją, a- 
pie kritikos darbą.

Tą stadiją labai gerai 
apraše ir vėl Helmholcas.

“Aš turėdavau palygin- - 
ti save, džiagas.
su žmogumi, kopiančiu į Tokioje būklėje buvo iš
kaišą, kuris, nežinodamas radėjas ■ pirmos atmosfe- 
kelio, lėtai ir su pastanga riškos stfimiklinės maži- 
kopa įsikabindamas į ūo- nos prancūzų gydytojas 

sę, kai problemą rįšusios las, dažnai priverstas grįš- Fapinas, kai jis rinko jė- 
atgal, negalėdamas eiti gą, su kurios pagelba būtų 

toliau, tai sąmoningai, tai galimas pakelti stūmiklį 
apgraibomis randa naujus nuo cilinderio dugno, tam 
takelius, kurie veda jį kad paskui atmosferiškas

ti, šalę spragos stovintieji šiuos dantis ir visas kram- Į liūdna matyti savo vaikus 
dantys pasidarys kreivi, tymo aparatas, sykiu ir t užaugau c i u s nedailiau- 
virstanti spragon. Visas veido išvaizda susigadins, siais, nesveikiausiais.
kramtymo aparatas taip Vaikas kanda ant pašto- Prieš kiek laiko, štai a- 
susikraipys, kad maistas viųjų krūminių, jo žandai teina dentisto kabinetan 
pasiliks padantėse, smege- susieina tokion pozicijon, | moteris su jauna dukteri- 
nys pradės slinkti žemyn kokion leidžia tie dantysimi. Mergaitė skaistaus 
ir vargu begalėsi džiaugtis j° lūpos taip susisiekia,! veįdo, dailaus sudėjimo, 
geru virškinimu. t kaip žandai leidžia, ir jo bet nenormaliai storomis

■R’ridibin hnrnni r veidas turi tik tokias lini-1 lūpomis, atsikišusiais žan- 
biausias dantis via nir-‘jas ir kontūr^ kokios yra dais. Jos priešakiniai dan- 
mas, krūminis. Šis dantis
išdvffsta šeštais metais zandlJ Padety- gali kramtyti tik dviem ar

n^abaiv1 Didžiumos vaikų pirmie-.trim galiniais dantimis. Ji tuolaikinių dantų. Tėvai ji- Pastovieji krūminiai y-j šalmas nuo jaunimo, ma- 
retai kada patėmija ji ir ra aPlelst1’ Sugedę lr daz->ai kas ją gerbia, vepla- 
dažnai mano, kad tai yra 1'a.11 i4. i -i • • j +• it a j reikia ištraukti ir tuomi ti, tuolaikinis dantis. Motinos 1 ’
dažnai mano, kad jis dar 
kris ir todėl leidžia jam 
gesti. Pažinti šį dantį yra 
visai lengva. Jis yra dides
nis už visus kitus dantis, 
randasi užpakaly tuolaiki
nių krūminių ir yra šeštas 
nuo priešakinio vidurinio 
danties. Kada vaikas su-! 
laukia šeštų metų am
žiaus, motina turėtų aty- 
džiai ir dažnai apžiūrėti jo 
burną, surasti šį svarbų 
dantį ir saugoti jį nuo su
gedimo.

Jūs esate matę žmonių 
su kreivais dantimis, atsi
kišusiais- žandais, iškrai
pytomis lūpomis ir su la
bai prastomis veido išvaiz
domis. Tokie žmonės turi

kramtymo aparatas taip Vaikas kanda ant pasto-

simo ir neleisti jai šokinė- 
:i ant kitų dalykų. Iš ki
tos pusės, jis visuomet tu
ri būti pasiruošęs įtvįrtm- 
i gerą idėją, neišleisti jos 
iš savo atminties tinklo.

Būtų klaidinga manyti, 
kad vaizduotės darbas len
gvas. Helmholcas kalbėda
vo apie “medalio kitą pu-
I 
mintys neateidavo’*; “Tuo
met aš galėjau savaitėmis, 
mėnesiais, — pasakodavo 
jis toliau, —vaikščioti per- 
siėmus tuo klausimu^ ieš
kant išeities. Dažna? tik 
didelis priepuolis galvos 
skaudėjimo paliuosuodavo 
mane iš belaisvės ir pada-

—X -------> o c —------ , u i. t-r x
nai užsikrėtę. Dažnai jie į vadina. Jai skurdu gyven- 

___L" ____ .1 2, o motinai dar skur- 
sudarkyti kūdikio visą vei- * džiau. Kame priežastis? 
do simetriją, jo kitų dan- šitos mergaitės pirmi pa
tų normalinį dygimą ir su- ! stovieji krūminiai dantys 
teikti progos įvairiems, buvo ištraukti, kada ji bu- 
keblumams, kylantie m s 
dėl prastų dantų. Užklau
sus motinas, “kodėl tams
ta nesutaisei tų vaiko dan- 

I tų kol dar buvo nevėlu”, 
gauni atsakymą — “Juk į
jie dar kris, tai kam čia būtų suskaityti. Jeigu jūs 
juos taisyti.” O, tu nelai- tėmysite,- tai sutiksite jų 
minga nežinystė, kiek tu'visur. Tai ženklai neaty- 

, žalos visuomenei pridarai! durno ir apsileidimo.

vo septynių metų senumo. 
Kiti dantys suaugo krei
vai ir išvertė, jos žandus 
lauk.

Kiek randasi tokių mer
gaičių ir bernaičių sunku

Kaip Atrodo Kauno Fortai Po 20 Met 
Nuo Jų Paėmimo

Lietuvos turizmo sąjun
ga dar tebeviešintiems

naujai perdirbti, sustiprin
ti betono perdengimais.

daug kliūčių savo gyveni-, Lietuvoje Amerikos lietu- Gerai išvestuose grioviuo- 
me. Jiems priseina panešti viams laikraštinink a m s se buvo pastatytos trijų 
visokių nesmagumų drau- vakar surengė ekskursiją 
gijoj, šeimyniniame gyve- po Kauno fortus. Kartu su 
nime ir daug^ susikrimti-; jaįs vyko ir mūsų laikraš- 
mo pačioj” sąžinėj — vien čių atstovai. Buvo norima 
tik dėl savo prastos, biau- pažiūrėti, kaip dabar, ty
rios veido išvaizdos. Visi g-įai po 20 metų nuo paė- 
myli gražius žmones, tu- mimo, fortai atrodo. Apie
rincius simetrinį, patogų 
veidą. Jei tamsta turi sū
nų arba dukterį, supran
tama, jai veliji daug pasi
sekimo ir laimės jos atei
tyje. Bet, ar kuomet pa
mąstai, dėl kokios priežas
ties kūdikio malonus, my
limas, puikus veidas, me
tams bėgant, pavirsta į ne-, , .- 
gražų veidą, persisuku- luokiečių apsaugai sudary
mais žandais ir su atsiki-itll Norspuohmo priemo- 
šusiais dantimis. Kas ta- nes Prle®, Pa*- karą ir pir- 
me kaltas? Čia kaltas pir- P1®111.18 dienomis labai to- 
mo krūminio danties pra-lbuleJ°_- tac.I?u! įel ru.s’l kai 
radimas.

Šešių metų kūdikio pir
mieji dantys krinta, o ant
rieji dygsta. Prasideda 
svarbi permaina jo gyve
nime. Smarkus darbas ei
na visame kūne 
kauliai auga, plečiasi, vei
do raumenys didėja ir 
kiekvienoj kūno daly svar
bios perversmės vyksta. 
Dantų kritimas tęsiasi iki 
12 metų amžiaus. Šitame 
laikotarpy — nuo šešių iki 
dvylikos metų — būna kri- šimtas fortas. Dešimtas 
tingas padėjimas burnoj. 
Atsiminkime, kad mūsų 
veido išvaizdą kontroliuo
ja dantys: jie palaiko žan
dus normalinėj sandrau
goj, tuo tarpu ir lūpas ir

: skruostus. Jeigu prarasta
me savo dantis, mūsų vei-

juos ekskursijos daly
viams paaiškino ekskursi
jos vadovas ats. maj. Vyš
niauskas.

Fortai statyti prieš 45 
metus. Ne visi pastatyti iš 
karto, ne visų vienoda ir 
konstrukcija. Visi fortai 
statyti labai stipriai nuo I ] • • J

žanda

ro vadovybė būtų buvusi 
geresnė, kareiviai ištver
mingesni, fortai būtų galė
ję laikyti labai ilgai. Tvir
tovė buvo stiprį. Tai sako 
ir patys ją paėmusieji vo
kiečių kariuomenės vadai.

Fortų juosta turi nuo 7 
iki 14 kilometrų diametro. 
Pietiniame Nemuno kran
te yra penki fortai ir 6 
tarpinės baterijos, žiemių 
krante šeštas, septintas, 
aštuntas, devintas ir de-

fortas atsirado tik karo 
metu. Jis pastatytas deši
niajame Nemuno krante. 
Pastatytas taip, kad gerai 
galėtų flankuoti pirmo ir 
antro fortų priėšfortinę 
zoną. Pastatieji ankščiau 
fortai prieš karą buvo

eilių grotos. Susisiekimo 
linijos tarp fortų ir bateri
jų irgi buvo parengtos gy
nimui. Tarp pirmojo ir tre
čiojo fortų buvo įrengti 
pagrindiniai pylimai.

Fortų — tvirtovės įgula 
buvo didelė. Viso buvę a- 
pie 90.000 vyrų. Įgula bu
vo gausiai aprūpinta arti
lerija. Municijos ir maisto 
išteklių turėjo užtekti il
gam laikui.

Paskutiniai fortai buvo 
paimti 1915 m. rugpiūčio 
18 d. Dvi juos puolančios 
vokiečių divizijos, vokiečių 
gen. Litzmano paskelbto
mis žiniomis, nuo rugpiū
čio 1 d. iki paėmimo turė
jo šių nuostolių: 76 rev. 
divizija — 35 karininkus 
ir 1.464 sužeistus ir nu
kautus kareivius, 79 rev. 
divizija — 46 karininkus 
ir 2.798 nukautus ir su
žeistus kareivius. Labai 
daug buvo pagadinta pa
būklų. Rusų nelaisvėn bu
vo paimta per 20.000, be 
to, 1,358 įvairių kalibrų 
pabūklai ir labai daug ki
tos karo medžiagos ir mai
sto (žr. M. Žinyno 1930 m. 
65 nr.)« .

Fortai buvo apšaudomi 
42 cm. mortyromis. Pir
miausia buvo paimta tre
čia baterija, po to II, m ir 
I fortas. Kaip pirmieji for
tai buvo apšaudyti, ryškiai 
matyti dar it dabar. Maty
ti didieji sprogimai, di
džiosios, į kurias galėda-

vo sutilpti iki 100 vyrų, 
sprogimų padarytosios 
duobės. Dar ir dabar jos 
turi po keletą metrų gilu* 
mo.

Keletas šių fortų dabar 
yra bemaž visai tušti. Ke
tuose dar yra gyvenančios 
miesto varguomenės, ta
čiau ji jau baigia iš jų iš
sikraustyti. Penktame for
te yra dirbtuvės, šeštame 
karo kalėjimas, septinta
me centralinis valstybės 
archyvas, o devintame 
sunkiųjų darbų kalėjimas. 
Dėl lietingos šių metų va
saros žemesnėse vietose y- 
ra pribėgę vandens. Kai 
kur dar ir dabar yra tebe- 
stovinčios fortus saugo- 
jančios geležinės tvoros 
(septintajame forte iš to
kios tvoros byloms sudėti 
padarytos lentynos), kai 
kur dar žymu ant sienų 
rusų kareivių parašai, ket
virtame forte dar yra už- 
■Silikusi ir dabar tebesto
vinti didžiulė anglų inži
nierių įtaisyta patranka 
(užrūdiję ją forte užda
rančios durys ir todėl ne
pasisekė ją išimti), maty
ti senosios slėptuvės, prie
šo stebėjimo vietos, fortų 
vidų apšvietusios elektros 
laidų ir kt. Dalys fortų y- 
ra užgriuvusios. Kalbama: 
kad po griuvėsiais esą dar 
ir daugiau kai kurių forte 
stovėjusios įgulos žymių. 
Esą dar ir ginklų, esąs už
griuvęs visas elektrinis į 
penktą ir šeštąjį fortą e- 
jęs tramvajus.
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kiek toliau ir, pagaliau, I spaudimas nuleisti jį že- 
pasiekęs tikslą, savo sielai myn. Vaizduotė sakė jam, 
randa puikų kelią, kuriuo kad tam tikslui galima iš- 
jis būtų galėjęs pasiekti naudoti ir parako sprogi- 
viršūnę, jeigu būtų ture- mus, ir garo spaudimą, 
jęs pakankamai žinių tam, Tačiau, klausimą apie tai,

jo tik suieškoti stipriau
siai veikiančias bakterijas.

Bet drauge labiausiai ne
pavojingą žmogaus orga
nizmui tų-medžiagų sude
rinimą. Rasti ją buvo gali
ma tik per bandymą. Ed- 
lichas išbandė 606 tokių : 
įvairių, tokių tų medžiagų 
junginių, kol, pagaliau, 
rado labiausia vykusią jų. 
Tas praktiškas patikrini
mas, vaizduotės sukurtų ; 
pastatymų, labai dažnai a- 
tidengia išradėjui jo pa- ’ 
klydimus. O kadangi tokių 
paklydimų išdirbant bet 
kokį išradimą pasitaiko 
labai daug, tai neretai, ne- 

; žiūrint pasisekimo, ‘ateina 
nusiminimas. Jis būva ’ 
kaip paseka didelio proti
nio nuovargio. Kaip tik 
tas nuovargis ir privertė • 
dargi tokį laimingą išradė
ją, kaip Džemsas Uattas, . 
kartą pasakyti: “IŠ visų ' 
dalykų pasaulyje nėra nie
ko baisesnio kaip išradi- * 
mai.kad iš pradžios eiti tikra kokia iš tų dviejų jėgų'maL 

kryptimi”. daugiau tinkama, išradę-' Išradėjas turi visą laiką
Kritiškas minties darbas jas galėjo išspręsti tik per atsiminti, kad be vaizduo- 

yra tame, kad iš visų gali-! skaitlingus bandymus. Jie^tės energiško darbo nega
nių kelių uždavinio iš- parode jam, kad garas pa-1 Įima rasti reikalingų kom- 
sprendimo, kuriuos piešia togesnis, kiek jį vartojant binacijų. Pirmojo praktiš- 
vaizduotė, išrinkti kelią, buvo lengviau panaikinti kai tinkamo dirižablio 
trumpiausią ir lengviau- spaudimą cilinderio vidų- konstruktorius, prancūzų 
šią. Kaip tik taip elgdavo-; je, po to kaip stūmiklis bu- karo inžinierius Kretsas, 
si visi išradėjai ir tyrinę- j vo pakeltas iki pat vir-! atsikirsdamas prieš vieną 
tojai. Išaus. Tam buvo gana tik iš savo kritikų, sakė: “E-

Žmonės su turtinga vaiz- suspausti garą' apliejant sant tokiai kritikai Džem- 
duote ir tą darbo dalį pa-1 cilinderį ” ‘ "
darydavo mintimis. j tarpu nuip gautas nuu pa- uutų įsopicuup pavmiuaaimo

Taip elgdavosi SakkašJ rako sprogimo dujas pra- (uždavinio) apie garinę 
kuriam vaizduotė bet ko- šalinti buvo daug sunkiau, mašiną, o Stefensonas ne- 
kių praktiškų bandymų iš | Sudarydamas elektrišką Į būtų išradęs lokomotyvo, 
karto duodavo paruoštas kaitinimo lempą Edisonas ! Įsidėmėkite, kad reikia juk 
mašinų smulkmenas. Jis tokiu pačiu būdu, per ban- padaryti pradžią. O be kai 
mintimis konstruktuodavo dymus iš visų sunkiai tar- kurios dalies optimizmo, 
tas mašinų dalis ir taip i pinamų medžiagų, tinka-1 be tikėjimo pasisekimo op- 
pat mintįmis patikrindavo mų padarymui plaukelio,1 timizmu čia dalykas nega
lų praktišką tinkamumą. Į išrinko pagaliau bambuko Ii”.
Lygiai tai” Pat: praeidavo.i linienos anglį. Prieš tai jis; Bet negalima, kad išra- 

lr p’atln.^>. .3F j°s dėjiškos kūrybos procese 
au,raetalulndlJU, * vaizduotės darbas turi bū- teleskopą. Atsivaizdavęs metalą cikroną, ir popien-1 tinai turėtl lygsvarą su 

^rtono juosteiių ang- kritikos darbu Kitaip iš- 
fe Bet metalinius siutas radimas nenueis toliau už 

vaduodamasi savo žino i- Edisonas ątmete, todėl kad . tecbnišką fantaziją. Nepa- 
mu optikos dėsnių, patik- jos pergreitai ištirpdavo,' [rankamas kritikos pritai- rino kokia iš tų kombina- perdegdavo, o popierinis uvrna. krltlkos P™al 
cijų suteiks padidintą, bet angliukas buvo pernelyg ; ail^uu mu 
drauge neapverstą ir be luztąs ir dažnai sugesdavo ir kitus nana-to ryškų nutolinto dalyko sutrenkus lempą. Gi bam- Projektus- ir kl%8’ pana 
atvaizdą.

_____į vandeniu, tuo sas Uattas niekuomet ne- 
| tarpu kaip gautas nuo pa- būtų išsprendęs problemos

o popierinis kymas turi pasėkų: skait- 
va nernelvn- , amžino iud§jim0

, . ... .. . . šius į jį, fantastiškas ma-buko limena (siūlai), kaip g:__
Tačiau, tokia vaizduotės parodė bandymas, užlaikė i Sinrf;’jni n\rmoip stadiinip 

Ukrą ats?™ ir p0 i-šradf aSP"turileisti® 
išimtimi. Dauguma išradę- sudeginimo. Ypatingai ry-'j : •’ v*;ktĮ qavo vaiz.jųX tyrmetojų priversti Škiu pąvizdėliu išradėjiško įuotei tai antrojo kritikos 
nutllmnt.l Rfl.VO inpia.s Sll-nrnfn L-ritičlzr* clo-rkin pro ■ .. . ’ . .. -. ♦.patikrinti savo idėjas, su-!proto kritiško darbo yra 
gretindami jas su tikrybe istorija išradimo vokiečių 
ne mintimis, o visiškai re- gydytojo Erlicho prepara- 
aliai praktikoje. . to gydymui sifilio. Begal-

Būtent taip Risleris 
praktiškai patikrindavo 
tinkamumą vienos arba ki
tos šaukštų konstrukcijos 
savo bulvių sodinamoje 
mašinoje. Ir tik tokiu bū-

vodamas jis priėjo įsitiki
nimo, kad tos ligos bacilos 
geriausiai naikinti kombi
nacija dviejų stipriai vei
kiančių dezinfektuojančių 
priemonių —karbolio rūk- 

du sugebėjo išrinkti iš vi- šties ir “sulemos”. Reikė-

stadijoje ,reikalingas grie
žtas patikrinimas visų tos 
vaizduotės, pastatymų ir 
kombinacijų.

Arėjas Vitkauskas.

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

DUAL-OVEN COMBINATION $ Ag Į 
IR AUKŠČIAU na at !

VIRTUVĖMS PEČIAI
Kurie Yra Padaryti Stipriai ir Ilgiems Metams

PADARYTI GERAI, KAD KEPTŲ GERAI 
Jie yra gražus ir gerai šildo

$ 4.95 
.59 

$19.50 
.95

5—ŠMOTŲ KUKNIAI SETAS
Visi Porceliniai

Silvemvare setas ir 23 šmotų
Arbatinis setas Uždyka

$22.80
Vertas $39.50

3-ŠM0TŲ MIEGAMO 
KAMBARIO SETAI

Klevo ar Riešuto
Keturių Stulpinių lova

$ 39.00
Vertės $69.00

4—STULPINfi LOVA — SETAI 
Klevo ar Riešuto,

Springsinis matrasas su stipriomis 
sprenžinomis

$ 19.00
Vertės $35.00

5—Arnotų nenudažytas KUKNINIS Setas .....
3—šmotų METALINE LOVA ..........................

Lova ir springsai .................................
GRINDIMS UŽDENGTI KLIJONKA jardas 
KAVAI VIRTUVAS ....... .......... ........ ...... ........

$ 9.95 ,______ x ____ _____
S12.50 tbepaMS KABPjSTAS

39c. . . — ---

ANT GRINDI? PASTATOMA LEMPA SU SHADE 
___ _____ L . ........... jardas ........

KUKNINIS KABINETAS ............
96o: STALAMS GALAI ..................

5 AUKŠTAI AUKŠTOS KOSIES BALDŲ

FRANCO AMERICAN FURNITURE CO
117 Broadway, Lawrence, Mase.

LOUIS DROUIN, Sav. PRIEŠAIS TEATRU

■t

- o . _<y
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VVATERBURY, CONN.
IŠVAŽIAVO MOKYTIS
Pereitą savaitę, pamir

šau parašyti į laikraštį, 
kad kitas jaunas lietuvis 
išvažiavo mokytis, būtent,. 
Edvardas Ragis į George-' 
town Jėzuitų katalikų U-Į 
niversitetą mokytis. Ed-> 
vardas jau antrus metus1 
ten eina ir matyti, kad 
jam ten labai patinka. Ji
sai yra gabus atletas ir, 
šioje kolonijoje buvo vie-' 
nas* iš mūsų žvaigždžių1 
basketbalininkų. Jisai lošei 
su Lietuvos Vyčių basket-’ 
bąli komanda ir tenai pa-, 
sižymėjo kaip greitas atle
tas, nebijąs ir turįs arelio 
akis. Mes linkime jaunami 
Edvardui aukštai prasi-| 
mušti ne tik atlete, bet dar j 
labiau ir kas svarbiau mo-| 
ksle. Jo. šeimyna surengė; 
jam išleistuves, kuriose 
dalyvavo kaikurie jo prie- 
teliai ir kunigai Gradeckis 
•ir Kripas.

i®

WAl£RBURY SAVINGS BANK
VVATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

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

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

LONG ISLANO'O 
LIETUVIAMS

ŽODIS KITAS DEL LIE
TUVIŲ NESUTARIMO

Dažnai rašau apie teigia-, 
muosius lietuvių waterbu- 
riečių dalykus, bet laiks, 
nuo laiko priseina parašy
ti ir apie blogąsias jų pu
ses. Tai nemalonu, bet ką 
padarysi? Žodis apie sva
jotą Lietuvių Dieną minint 
300 metų Connecticut V ai-

NEWARK ŠV. RAŽANČIAUS MOTERŲ PAŠALPINĖ DRAUGIJA MINI 
METŲ GYVAVIMO SUKAKTĮ.

NEWARK, N. J. — Spalių 6 dieną Šv. Ražančiaus Moterų Pašalpinė drau
gija mini savo 20 metų gyvavimo sukaktį. Ryte įvyks iškilmingos šv. mišios, 
kurių metu visos narės priims šv. Komuniją. Vakare gi įvyks vaidinimas vei
kalo “Dzūkai ir Žemaičiai”. Vaidins apylinkės žymūs vaidintojai.

Šv. Ražančiaus draugija per 20 metų yra daug ką nuveikus Bažnyčios ir 
tautos labui. Bažnyčiai aukavo $200.00; įdėjo bažnyčiai langą-už $500.00; pir
ko Lietuvos boną už $500,00 ir jį paaukavo Lietuvai ir dar turi už $50.00; dien
raščio “Draugo” šėrų turi pirkus už $300.00; “Darbininkui” aukavo $15.00; 
Tautos Fondui $110.00; nuo karo nukentėjusiems $55.00; Lietuvos Raudona
jam Kryžiui $25.00; mokyklai $80.00; moksleiviui $10.00; Vienuolynui $20.00 ir 
1.1. Tas parodo, kad draugija rėmė ir remia visus kilnius Bažnyčios ir tautos 
darbus.

šiuo metu yra draugijos vajus, kurio metu įstojimas nupigintas. Proga 
merginoms ir moterims pa sinaūdoti. Nuo 12 iki 25 metų amžiaus nėra įstoji
mo; nuo 25 iki 40 pusę įstojimo. Narės priimamos į šią draugiją iki 50 metų 
amžiaus. Rengimo Komisija.

20

^tybės sukaktuves kurios
turėjo būti kada ’ nors šį Pa šios šalies piliečiai ir tas parapijos įstaigas. Ku-, HARRIS6N-KEARN Y. N J. 
mėnesį. Bet deja, sužino- busimais balsuoto jais, mgas Kazlauskas man pa-. rūmui i j iwi
jau nuo aldermono Bend- • Taip reikėjo seniai šakojo, kad užbaigs malia- ~ ,
ierio kad iau nebus. Kodėl Praryti, nes beveik visi Į voti bažnyčią ir kleboniją1 Rugsėjo 22 d. įvyko L.
jau nuo aldermono Bend- iaip reiKejo seniai sanojo, Kaa uzoaigs mana- -
ierio, kad jau nebus. Kodėl padaryti, nes beveik visi j voti bažnyčią ir kleboniją1 Rugsėjo 22 d. įvyko L. 
klausiu jo? Jisai nenore-ibetuviai mano apsigyventi[ prieš 40 vai. atlaidus, ku-[ Vyčių 90 kp. šaunus vaka- 
damas atsakė kad lietu-' Amerikoje, tai kodėl ne-' rie įvyks antrą sekmadie- rėlis pagerbti svečius iš 
viai neremia užtektinai J balsuoti, kodėl ne savo lie-i nį spalių mėnesyje. Sveiki- [ Chicagos, būtent, J. Petru- 
Lietuviai! Vytauto ainiai tuvį žmogų išrinkti? Gra-.name Ansonijos kleboną ir i laitį, B. Budriką, V. E. 

jo gerus parapijiečius. 
Vienybėje, tai galybė!

i Yanzanaitį, P. Barškį, Jr. 
; Jie buvo išvykę į Lietuvą 
ir dalyvavo Pasauliniame 
Lietuvių Kongrese. Lietu- 

j voje išgyveno penkias sa- 
i vaites. Grįžo į Ameriką 

___ __ _ _ _ _ Š. m. spalių 9 d. sukanka rugsėjo 16 d. ir trumpam 
jums; dabar* pasidarė? Ko- Man teko Sudėti, kad bu- j penkiolika metų kai len- laikui apsistojo pas mūsų 
(įgj vjgpo, vienybės*^ Lenku^ ^usis šerifas Jenusaitis ta- kai,, vedami Zehgowskio, vyčius.
šiame mieste tiktai sauje-lme daug darbuojasi. Svei- netikėtai užpuolė, ir pa-’ Tą pačią dieną įvyko ir 
lė, o jie šauniai surengė* kinam ir ragintume visus grobė mūsų sostinę Vilnių. N. Y. ir N. J. Lietuvos Vy-

kuriuos visi svetimtaučiai 2:11 *r dau£ vilties teikia ji 
gerbia ir myli; kurių kai- Amerikos lietuviams, nes, 
bą visi mokslininkai aukš- Waterburyj pavyz-. 
tina ir kurių lietuvaites vi-, dziui randasi daug lietu-, 
sas pasaulis gerbia ir myli,v^’ kurie vieni galėtų sa-. 
ir kuriu gabumus visi vo balsi* dauguma atskirti, 
žmonės ‘pripažįsta! Kas poriniuose rinkimuose.;

BROOKLYN, N. Y.

Liepos mėn. 1 dieną, pla
čiai žinomas veikėjas, me
dicinos daktaras Julius P. 
Gale-Jurgėla, buvęs Lietu
vos kariuomenės ir Maž. 
Lietuvos sukilimo savano
ris, baigęs Columbia Colle- 
ge 1928 m% ir College of 
Physicians and Surgeons 
of Columbia University 
1932 m., atsidarė savo ofi
są adresu 195 No. Wello- 
wood Avė. (kampas W. 
John St.), Lindenhurst, L. 
I., N. Y. Telefonas Linden
hurst 533. Valandos 1—3 
ir 6—8 po piet.

Dr. Jurgėla seniau buvo 
labai veiklus jaunuomenės 
ir - studentu rateliuose. 
Dirbdamas internu per du 
metu (St. Mary’s Hospital, 
Brooklyn, N. Y.) ir vėliau 
metus dirbdamas Southsi- 
de Side ligoninėje, Bay 
Shore, L. I. kiek nutolo 
nuo visuomeninio gyveni
mo, betgi dabar vėl galės 
dalyvauti didej a n č i o s 
Long Island’o kolonijos 
gyvenime. Rap.

BROOKLYN, N. Y.
UŽUOJAUTA

1“, U J1C O<X U. Įlieti bulcllgci . - - - v» •
savo dieną. Jie neturi vai-! ietuvras. ypatingai tuos.I visa lietuvių tauta kas- Či1 apskričio suvaziavi-
- - - - - • Irunin riivi rm Iivnxyhna iv» moc? r l'o 1 m YV111CJ11 57^70101 —

reiš-

s
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|doj 8,5. 1913 m. Vokietijoj 
1100.000 gyventojų teteko 
'tik 26 persiskyrimai, o vi- 
i soj valstybėj jų buvo 16.- 
[657. Jau 1925 m. Vokieti- 
į joj buvo 35.451 persiskyri
mas, 1932 ,m. — 42.297, 
1933 m. — 42.584. 1934 m. 
paduotų persiskyrimų pra
šymų skaičius esąs 10—15 
proc. didesnis, kaip 1933 
metais.

Vokiečių spauda šitą 
persiskyrimų daugėjimą 
gyvai komentuoja ir ieško 
jo priežasčių. “Koelnische 
Zeitung” rašo, jog “reikia 
manyti, kad tokio persis
kyrimų daugėjimo priežaš- 
tys glūdi, be kito, ir įsta
tymų nuostatuose bei teis
mų, nagrinėjančių persis
kyrimų bylas, nusistaty
me”.

Antantė ir Vokietija
Didžiojo Karo metu San

tarvės valstybės nuskandi
no Vokietijos 1914 m. tik 
5 submarinus; 1915 m. nu
skandino 19 submarinų; ir 
1916 m. nuskandino 22 
submarinu. Bet 1917 m., li
gi lapkričio mėn. 1918 me
tų nuskandino 132, reiškia 
vieną į 120 valandų. Vokie
čiai norėdami skubiai atsi
gauti jie per pereitus dve
jus metus pastatė vieną į 
90 valandų. Jie daugiau 
pastatė, negu Didysis ka
ras nuskandino.

MOTERŲ SįJUNGOS 
CONN. APSKRIČIO 

SUVAŽIAVIMAS
Pranešu visų kuopų, bei 

narių žiniai, kad Moterų 
Sąjungos Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks spalių 27 d., 1935, 
Lietuvių svetainėje, Gal- 
way St., Manchester, Ct.

Pradžią 1-mą vai. po pie
tų. Kadangi šis suvažiavi
mas yra metinis, ir randa
si daug svarbių reikalų ap
tarti, kaip tai, prisiruoši
mas prie būsimo naujų na
rių vajaus. 17-to Seimo at
stovė išduos raportą.

Taipgi bus renkama val
dyba ateinantiems me
tams.

Taigi kviečiu visas kuo
pas prisiųsti skaitlingai 
atstovių ir pagaminti nau
dingų įnešimų mūsų aps
kričio ir visos organizaci
jos gerovei. Meldžiu kuopų 
raštininkių pagaminti ra
portą iš savo kuopos vei
kimo, ir jai kuopa negalės 
prisiųsti atstovės į suva
žiavimą, tai visvien pri- 
siųskit apskričio raštinin
kei kuopos raportą.

M. Jokūbą it ė,
M. S. Apskr. rast.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų it 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa f.ai atstnmčiau.

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigumi.

Tel. 755

JOSEPH S, KANIA
DANTISTAS

476 Main St.,
NEW BRITAIN, CONN.

džioje nei vieno aldermono 
arba gabesnio žmogaus. 
Bet surengė ir kaip! O lie
tuviai, kurie turi net kelis 

, miesto valdžioje ir geriau- 
sį vardą visame Waterbu- 
ryj ir Conn. Valstybėje, 
atsiliko! Vaje, lietuviai 
plunksna dreba ir pyksta 
kaip rašau šiuos žodžius. 
Sarmata! Bet dar nepervė- 
lu. Griebkimės! Paprastai 
lietuvis seka kitus, bet pa
skiau geriau padaro negu 
jie. Lai tai atsitinka ir da
bar.

kurie turi galimybės ir 
kiek nuosavybės tapti šios 
šalies piliečiais ir balsuo
tojais. Tai darė visos kitos 
tautos ir dabar lietuvių a-, -- 
teitis pradeda švisti ir 
Dieve duok, kad tasai gra-1 
žus reiškinys eitų vis pla
tesniais užsimoj i m a i s 
taip, kad visi lietuviai ir

met mini tą dieną ir savo 
širdyje atnaujina pasiryži
mą, pavergtus Lietuvos 
kraštus ir sostinę Vilnių 

liš priešų nelaisvės išva- 
i duoti.

Didžiojo New Yorko L. 
R.' K. Federacijos Apskri
tis irgi tas sukaktuves 

lietuvaitės vyrai* V motė-‘ru°šias minSti ir tam tiks‘ 
rys taptų piliečiais ir bal- luį rengia prakalbas Ap-
vuotojais.

IŠ ANSONIJOS

reiškimo par. salėje, (No. 
5th ir Havemeyer St., 
Brooklyn, N. Y.), ir pa
kvietė žymiausius šios a;

i pylinkės kalbėtojus ir dai-

mas. Taigi mūsų vyčiai pa
gerbė kartu su svečiais ir 
visus apskričio atstovus.

Pirmininkas P. Velivis 
chicagiečius supažindino 
su vietiniais vyčiais ir pa
aiškino vakarėlio tikslą.

Svečiai Vyčiai papasako
jo daug naujienybių iš 
Lietuvos.* Jie gėrėjosi Lie
tuva. Po vakarienės įvyko 
šokiai. Visas jaunimas iki 
vėlumos linksminosi ir 
draugiškai pasikalbėjo. 
Jaunimo buvo iš visos a- 
pylinkės. Rap.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 
ALBUMAS DĖL 

ORKESTROS
j Kas mėgsta groti lietu
viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 

, V. Niekaus Lietuviškų Šo- 
• kių Albumą. Jis tinkamas

Visos Sąjungietės 
kia nuoširdžią užuojautą 
narei M. Kašėtienei ir jos 
šeimai dėl jos mylimo vy-l 
ro mirties, kuris labai gra
žiai su bažnytinėmis pa
maldomis palaidotas rug
sėjo 12 d. . j“**4 -------t-
Moterų Sąjungos 29 kuopa i Plan° s.ol°’ 1‘mal ,lr 

rai smuikai, 1-mam ir 2- 
BAISI PERSISKYRIMU i fam klal-nętul arn^r““pe"

(Įįrp TĮSTI K A . tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi- 

Pastaruoju metu reicho; ^nk?^ ; ^66 W. Broadway, 
spaudoj buvo galima už- ^°‘ Boston, Mass.______
tikti statistinių žinių apie. Jei kiekvienas gautų, ko 
persiskyrimus Vokietijoj trokšta, kam tada būtų 
1933 m. Prie tų statistinių Į dar kai kas?

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruosęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

MALONIOS ŽINUTĖS

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA 
Viso&a rflbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai Įgaliojimai, rastai. Pardavinė
jami lietuviški- laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti 
433 Park St., Hartford, Conn.

Šiomis dienomis buvau į nįninkUs. Taip pat kviečia 
įsukęspas~ savo^senąĮvisus lietuvius trečiadieny 

spalių 9 d., 8 vai. vakare 
ateiti į prakalbas. Įžanga 
dykai.

Tad, kiekvienas lietuvis 
privalo į šias prakalbas a- 
teiti ir visiems, čia ben- driejaus lietuvių par. baž- 
drai susirinkus, išnešti nyčioj bus suteiktas Su- 
protestus prieš lenkus dėl i tvirtinimo Sakramentas, 
pavergtų Lietuvos kraštų; i Taigi visiems, kurie dar 
prieš vokiečius, dėl perse- nėra priėmę to Sakramen- 
kiojimo Prūsų lietuvių ir 
šmeižimo Lietuvos ir pa
reikalauti, kad Vilnius ir

prietelj ir gerą pažįstamą J 
kunigą Kazlauską. Pas jį!

NEW BRITAIN, CONN.
Šiomis dienomis daug

lietuvių gauna darbus, bet i visur viskas eina geryn, 
kas svarbiausia daugelis iš, Turi įsidėjęs prie altoriaus 
Waterbury ir apylinkės; naują kylimą. O dabar 

‘ lietuvių jau galutinai tam-j maliavoja bažnyčią ir kle-
, -r- ■ - - 1 * T /T4-▼ i

SUTVIRTINIMO
SAKRAMENTAS

Spalių 27 dieną, Šv. An-

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

lASMHNl^KAS. PATARK AVIMAI

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

I.

[boriiją. Puiku! Matyti, kad 
neketina nuleisti rankų nei 
Ansonijos klebonas, nei jo 
gerieji, ištikimieji parapi
jiečiai. Valio, lietuviai!

Tai patinka Kristui ir 
teikia puikiausį pavyzdį 
kitiems lietuviams, kurie.Prūsai su Karaliaučium 

i kartais šaltai žiūri į para- būtų Lietuvai sugrąžinti. 
[ pi jos veikimą, kad ir ture- p-*-—-~ 
tų didesnę bažnyčią ir ki- Spalių Devintos!

Lietuviai nepamirškite

duomenų laikraščiai pridė
jo didelį susirūpinimą ro-i. 
dančių pastabų. Mat, pa
sirodo, kad Vokietija yra 
viena iš tų šalių, kur yra 
daugiausia persiskyrimų. 
1933 m. 100.000 Vokietijos 
gyventojų teko 65 persis
kyrimai. Vokietiją-tuo at
žvilgiu perviršija tik Dani
ja (70), Estija (71), Japo
nija (73,3), Šveicarija 
(73,7), Latvija (82,7) ir 
Jungt Amerikos Valsty
bės (128,5!). Iš kitos pu
sės, N. Zelandijoj 100.000 
gyventoju tetenka tik 42,5 
persiskyrimai, Škot i j o j

CHAS.B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrėbus paruošiu

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

to, yra gera proga jį pri- 
imti. Sutvirtinimo Sakra
mentą suteiks J. E. Vys
kupas McAųliff. Del prisi
ruošimo šį Sakramentą 
priimti kreipkitės past 
Dvasios Vadus. 10,4, Anglij’oj 10 ir Kana-

Telefonas: Pliusą 1350.

JONAS GREBLIAMS
Oratorius ir Balsamuotojas 

428 S* Paca Street 
BALTIMORE,MD.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P.BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BR&OKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai, Nulludlmo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
netikrintas Ir ui prieinami kain^
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