
F

.VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI DARBININKAS
AMERIKOS ^LIETUVIŲ R, K. ŠV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS . .

EINA NUO 1915 METŲ SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ RUGSfiJO-SEPTEMBER 19 D, 1933 M., No, 70.

EINA ANTRADIENIAI S IR 

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

Kun. Ryan Pakeltas 
Prelatu

FORD PRIIMS 5000 KARO 
VETERANŲ scapinelli

WASHINGTON. — šio
mis dienomis Šv. Tėvas Pi
jus XI pakėlė kun. prof, 
John A. Ryan į Apaštalų 
Sosto., rūmų prelatui. . .

Kuny Ryan yrą pagarsė
jęs kaip žynius mokslinin
kas ekonomistas, Jis yra A- 
merikos katalikų universi
teto dekanas. Tai vienas žy
miausių specialistų . teisin- 
gumo bei Jųrptautinės taL 
koš reikalų žinojime bei su
pratime.

Kun. Dr. Ryan yra gir 
męs 1869 m. Nuo 1920 m; 
jis yra tautines katalikų 
gerbūvio konferencijos yie-

šojo veikimo departamento 
direktorius. Yra parašęs ir 
išleidęs daug veikalų, tąrp 
kurių behe žymiąusis 41 Val
stybė ir Bažnyčia.”

Kun. Ryan yra plačiai ži
nomas darbo reikalų gynė
jas. Jis visą laiką kovo jo ir 
kovoja už darbiiįinlai teisę 
organizuotis į unijas, yra 
net parašęs kelioms valsty- 

Jjėmš darbo reikalais įstaty
mų projektus.

Kunigo Ryan pąaūkštini- 
mas yra Šv. Tėvo įvertini- 
mąš šio veikliojo darbo 
žmonių reikalų, gynėjo dar
bų.

DETROIT.—Henry Ford 
pranešė Amerikos Legiono 
Wayne apylinkes grupei, 
jog. į savo automobili ii dirb
tuves jis priims 5000 karo 
veteranu.

Legiono grupes vadas Įga
liotas priimti j darbą visus 
5000 veteranu. Kasdien bus 
priimama po 300 darbinm- 
kiT, kol prisipildys kvota.
.. Priėuius šiuos 5000 vete
ranių/ Fordą -dirbtuvėse De
troite dirbs apie 5(1,000 dar
bininkių. .

Blaivininkų Seimas

ŠŪVIAI IR AKMENYS 
ANGLIAKASIŲ RIAU

ŠĖSE

VATIKANAS. — Rugsė
jo 17 d/ įhirS Popiežiaus 
kancleris kardinolas Raf- 
faele Scapinetli? 75 metų, 
amžiaus. . ■•. ,. •

Į kardinolus Scapinelli 
paskirtas Popiežiaus Bene
dikto XV 1915 metais. Šiuo 
laiku Katalikų Bažnyčioje 
liko 56- kardinolai, .neskai
tant nesenai paskirtų dvie
jų, -kurių, vardai viešai dar 
nepaskelbti, ; .

NAUJOJ ANGLIJOJ PA-
DIDĖJO DAUG

ALGOS
IR

Brocktono Batsiuvių 
Nesusipratimai

PAPILDYMAS
Praėjusiame 44 Darbinin

ko’’ numery tilpusiame ap
rašyme apie L. D. S. seimą 
nepaminėta apie, iždininko 
A. Vaisiausko pranešimą. 
A., Vaisiąuskas, negalėda
mas atvykti, prisiuntė pra
nešimą raštu.

UŽ TRUMPESNES DARBO 
VALANDAS

THOMPSON, Coim.- — 
Rugsėjo 17 d. Marianapo- 
lio Kolegijoje Įvyko Blaivi
ninku organizacijos metinis 
seimas, prasidėjęs 10 vai. 
ryte iškilmingomis šv.'- mi- 
šiomis, kurias atlaikė orga- 
hizacij o s Dvasios Vadas 
kūn. J. J. Jakaitis, asistuo
jamas kum Dr. P. Biskio ir

KUBOS REVOLIUCIONIE
RIAI KALTINA AMERIKĄ

HzVVANA. — KuboA so
stinė j e įvyko demonstraci
jos, kuriose pareikšta pro^ 
testas prieš Ameriką ir jos 

■ ambasadorių Kuboje.
Naujosios vyriausybės ka- 

ro miiiisteris Guiteras pasa
kė kalbą, kurioje kaltina 
Ameriką ir jos bizniškus in
teresus dėl kišimosi į Kubos 
vidaus reikalus. Jo kalbos 
laike buvo grausmingi šauk
smai:; “Šalin ambasadorius 
Weiles,’■ ■ lišalin Amerikos 
įsikišimas” ir tt.

Demonstracija įvyko prie 
viešbučio; kuriame Ameri
kos ambasadorius Welles 
gyi’eną, tačiau tuo laiku 
ambasadorius nebuvo savo 
bute. • , •w-

Kubos būklė nepagerėjo. 
Naujoji vyriausybė, studen
tų ir jaunų radikalų remia
ma, susilaukė didelio pasi
priešinimo iš kelių partijų. 

’ Amerikos karo laivai yra 
apsupę Kubos uostus ir pa- 

x sirengę užimti Kubą, jei ten 
gyvenant i e m s amerikie
čiams sūsidaiy tų rimtas pa
vojus.

MIRĖ kun; cyran
4

■ n

lą pasakė kun. Dr. J. Navic
kas.
.'.. Seimo, prezidiumą sudarė 
kun. Pr. juškaitis—pirm., 
A. Zavetskas — vice-pirm., 
Št. Še jef kaitė ir M. Buzytė 
—sekretorės.

Seimas išklausė Centro 
valdybos pranešimų, priė
mė kelis nutarimus, -Išklau
syta .“Studentų Žodžio’,’ 
daktoriaus Ja P. Pilipausko 
referato, pasitarta apie 
priemones sustiprinti orga
nizaciją. Visų atstovių pa
reikšta, jog, prohibicijai iš
nykus, Blaivininkams atsi
ras didesnė dirva didžiam 
darbui. 5 '

Naujas centro valdybos 
sąstatas: kun. J. Jakaitis— 
Dvasios Vadas, \ kun. Pr? 
Juškaitis — pirmininkas ir 
redaktorius, P. Mankus >— 
F vice-pirm., J. Baltrušaitis 
—II vice-pirm., O. Sidab
rienė—ižd., V. J. Blavackas 
—sekretorius, K. Rainys ir 
A. Zavetskas — iždo globė
jai.

Sekantis metinis seimas 
įvyks Cambridge, Mass.

ROCKEFELLER NUBAUS
TAS DĖL TAKSŲ PAVĖ

LAVIMO
TARRYTOWN, N. Y. — 

John D. Rockefeller, jr,, 
nubaustas 200 dolerių pa* 
bauda už tai, jog jis nesu
mokėjo taksų paskirtu lai
ku. Pabauda Rockefeller 
jau sumokėjo.

TVORCESTER. r- šven
to Vincento ligoninėje pa
simirė VTebster šv. Juozapo 
parapijos klebonas kum 

- monsįnjorąs ą.a. Cyraių 51 
metų amžiaus. TVebster pa
rapijoj velionis išbuvo 23 
metus, Į monsinjorus jis 
pakeltas 1930 metais.

MIRĖ GARSUS ŽYDŲ 
• RABINAS ;
VILNIUS. — Radino kai
me mirė pagarsėjęs žydų 
rabinas Visroel.Meier Ha’- 
Cohėnj 105 metų amžiaus;

Prieš 58 metus Šis žydas 
parašė hebrajų kalboje kny
gą “Chofetz Chamų” kurio
je nurodė žydams, kaip rei
kia saugotis nuo įvairių ap
gavysčių. Ortodoksai žydai 
jį laikė savo Šventuoju.

UNIONTOWN, Pa. — 
Gat es anglių kasyklos buvo 
vieta, kur įvyko kruvinos 
riaušės tarp streikiefių, 
dirbančiųjų ir policininkų.

Riaušės prasidėjo po to, 
kai streikuojančių 30,000 
darbininkų vadai davė, žen
klą protestuoti prieš ilgą 
atidėliojimą anglių . kodek
sui paruošti ir reikalauti 
pripažinti United , Mine 
AVorkėrsvof Americaūmi ją.;

Štreikierių piketai apmė
tė akmenimis streiklaužius. 
Į riaušes įsikišo šerifai, ku
rie paleido ašarinių dujų 
bombas. Tačiau to neužteko 
riaušėms užbaigti. Buvo pa
naudoti šūviai, lazdos, ak
menys. 16 asmenų peršauti. 
Tarp peršautųjų yra šerifas 
Mike. Cutivright, kuriam 
dėl padarytos žaizdos viena 
ranka turėjo būti nuplauta.

Sužeistieji šūviais ang
liakasiai, yra šie: ŠL'Hros- 
ky, St. Ondosh, G. Ely, 
Ant. Maurą, W. O-rdorsky, 
P. Pepson, M. Roberts, G. 
Hroska, J. Goletz, M. Bud- 
man, J. Shaimon, G. Illeg, 
V. Stunga ir J. Kroiner.

Iš paduotų pavardžių ga
lima spręsti, jog sužeistųjų 
tarpe yra keli lietuviai.

Streikas yra . užsitęsęs. 
Angliakasiai kelinta sąvaite 
bė darbo. Jie reikalauja pri
pažinti angliakasių uniją ir 
greičiau sudaryti anglių 
kasyklų kodeksą su NRA 
vadovybe, tačiau kasyklų 
vedėjai tas derybas aticlčlio- 
ja ir nesudaro kodekso, ,

ŠEŠI MISIJONIERIAI 
Į INDIJA ;

WASHINGJON. — Dar
bo žinių rinkinio įstaiga 'iš 
surinktų davinių paskelbė, 
jog Naujoje Anglijoje per 
rugpiūčio menesį dirbančių 
darbininkų skaičius padidė
jo 6.6 (šešiais* ir šešiais še
štadaliais) miošįmčio, o al
gų išmokėjimas padidėjęs 
8.3 nuoš. palyginus su pra
ėjusiais mėnesiais,.

Connectiėuty Maine, Mas- 
sachusetts, New Hampshi- 
re, Rhode Island ir Ver- 
mon-t vulstyb^fenaujir dar
bininkų per rugpiūčio mė
nesį priimta 9358. Iš viso 
Naujoje Anglijoje tą mėne
sį dirbo 628,325 darbinin
kai, ; kuriems išmokėta 12,- 
386,680 dolerių.. Daugiau
siai naujų darbininkų pri
imta Connecticut -valstybė
je.

WAŠHINGTON. — A- 
merikos darbo federacijos 
prezidentas Green pareiš
kia, kad iš NRA nieko gerą, 
nebus, jei pramonėse nebus 
sutrumpintos darbo valan
dos. Jis žadą vykti per kra
štą su propaganda už trum
pesnes darbo, valandas.

Už VIŠTOS PAVOGIMU
3 METAI KALĖJIMO
MANCTIESTER, N. IĮ. 

—Tūlas Onąęr P. Roberts 
ankstesniajame teisme nu
baustas nuo vienų iki 3 me
tų kalėjimo už pavogimą 
trijų vištų, kurių vertė sie
kianti $4.50.

Kaltinamasis Roberts ne
prisipažino kaltu, todėl tei
sėjas, -matyt, labai supyko 
ir paskyrė tokią aukštą 

„bausmę.

Audra Padare Daug 
Nuostolių

Mj. iOgu m m J i L

NEW YORK. — Švento 
Kryžiaus vienuolijos šeši 
kunigai misijonieriai spa
lių 14 d. išvyksta į Indiją 
misijonleriauti.

Šiems misi j emeriams. nu
vykus į Indiją, Šv. Kry
žiaus amerikiečių misijo- 
nierių Indijoje bus 25 kuni
gai, XI brolių ir 8 seserys, 
Visi jie dirba Daccą vysku
pijoje. •. ’

. Cape ir South Shore pa
kraščiais praėjusios savai
tės gale siautė audra su di
džiuliu lietumi.

Audra prasidėjo rugsėjo 
15 d. naktį ir lietus be per
traukos lijo šeštadienį ir 
sekmadieni, rugsėjo 16—17 
dd. • '

Didžiulis lietus palietė vi
sa Naująją. Anglija, pada
rydamas daug nuostoliu. Y- 
pač nukentėjo keliat, ir ge
ležinkelių linijos. Daugely
je vietų vanduo išplovė ge-. 
ležihkelių relių, žemės su- 
pylimus, išardant vieškelių 
sustiprinimo įrengimus.

Hįnghame, Mass., apylin
kėje-būtu įvykusi traukinio 
didelė nelaimė. Nuo nelai
mės apsaugojo tūlas Tho- 
mas Magner, 76 metų ir jo. 
anūkas Daniel Magner, 16 
metu. Juodu užtiko išplau
tus geležinkelio rėliuš. ir 
laiku suskubo eilioti ženklą 
traukiniui sustoti.

Ypatingai daug, nukentė
jo uogų auginimo laukai. 
Daug vieškelių bus uždary
ti kelioms dieųoms, kol iš-

plautos vietos bus pataisy
tos.

Įvairiuose uostuose daug 
laivių gerokai nukentėjo — 
jie apdaužyti.

Dar didesnės audros su . 
didesniais nuostoliais įvy
ko Meksikos pakraščiuose, 
kur dėl audros 13 žmonių- 
neteko gyvybės ir nuosto
liai siekia, dviejų milijonų 
doleriu. • .

3.2 ALUS NESVAI- 
GINANTIS

CHICAGO. — Amerikos 
chemikų draugijos susiva
žiavime keli profesoriai de
monstravo savo tj’rinėjimus 
dėl naujojo 3.2 alaus svaigi
nančios įtakos. Moksliniu 
būdu gydytojai* įrodė, jog 
3.2 alus nėra svaiginantis 
gėrimas.
. Gydytojai tyrinėjo krau
ją asmenų, išgėrusių vieną 
bonką 3.2 alaus 'ir išgėrusių 
keturias bonkas. Tyrmėji- 
mo išdavos parodė, jog a- 
bie juose atsitikinmosc kraū- 
jujo nerasta alkolioįtakos.

Tanfims Darbininkų Di- 
rektoriatas (Board) W(ash- 
ingtono laikinai sutaikė B. 
S. W. Uniją, Btocktoho 
darbdavius ir Brothers of 
,&lwe and Allied Craftsmen 
uniją sekančiomis sąlygo
mis:

DARBDAVIŲ IR B. S.
W. UNIJOS SUPRA

TIMU.
Visi darbininkai, kurie 

šustreikavimo dienoje buvo 
“in good standing” su. B.S. 
VV. linija, privalo ir tolinus 
mokėti unijos duoklę 35e. į 
savaitę. Visi darbininkai, 
kurie sustreikavimo dienoje 
buvo suspendavę B. S. W. 
Uniją, tie privalo pasimo- 
kėti į darbdavio kasą (in 
ps-crow) ir tie pinigai bus 
laikomi darbdavių ligi Tau
tinis Darbininkų Direkto- 
rijatas Washingtone išspręs 
nesusipratimą. J eigų T. D. 
Direktorijalas pripažins B. 
S. W. U. kontraktą teisėtu 
ir toli aus, tai tie pinigai, į- 
moketi darbdaviams, pereis 
į B. S. W. U. kasą. Jeigu 
B. S. W. U. "kontraktas taus 
nepripažintas geru, tai tie' 
pinigai iš 'darbdavių sugrįš 
darbininkams, kurie įmokė
jo. Į darbą grįžta visi rug- 

’sejo 18 d.
BROTIIERHOOD. OF 

SHOE AND ALLIED 
CRAFTSMEN UNIJOS 
ATSTOVO D. A. GOOD-

WIN SUPRATIMU.
Visi darbininkai, .kurie 

sustreikavimo dienoje buvo 
44in good-standing” su B. S. 
W. Unija, privalo ir toli,aus 
mokėti unijos savaitinę 
duoklę 35c. B. S. Uni
jai ir rugsėjo 18 d. grįžta į 
darbą. ? .

Gi darbininkai, kurie su
streikavimo. dienoje buvo 
jau suspendavę B. S. W. 
Uniją ir liko darbdavių už 
tai pašalinti iš darbo (jų 
yra išviso apie 25), tie grįž
ta rugsėjo 18 d., į darbą ir 
mokasi 35c. savaitinę , duok
lę į darbdavio kasą.

Darbininkai, kurie susto
jo dirbę dėl simpatijos iš
mestiems iš darbo darbinin
kams, kurie buvo suspen
davę B. S. W. Uniją (jų y- 
ra tūkstančiai), pasilieka ir1 
toliąus nepriversti, mokėti 
savaitines duokles nei darb
daviams, nei B. S. W. Uni
jai.

Po išsprendimo B. S. W. 
Unijos kontrakto ir pripa
žinimo teisėtu, visi įmokėti 
pinigai darbdaviams nueina 
į B. S. W. Unijos kasą, gi 
kontraktą radus nefeisūtU, 
pinigai sugrįžtą atgal tiems, 
kas jtios sumokėjo, Rugsėjo 
18 d. visi grįžta- į darbą.

. Skirtumas minčių, paei
nantis iš dviejų grupių, 
privertė Brotherhoęd Ūiri-

ją siųsti telegramą į Wash- 
ingtoiią T. D. Direkioriatui, 
kad jų nutarimas dvejopai 
suprastas.

Tada T. D. D. prisiuntė 
pakaitojaneią telegramą, su 
tinkančią su. darbdavių ir 
B. S. W. Unijos pareišld- 
mu. i

Tuomet, tūkstantine ini* 
mim apgulė -BrotherhoocLU^1—Į 
iii jos •‘headquai,fers”,o val
dyba nubalsavo 42—o at- (
mesti. T. D. Direktorijato . j 
pasiūlymą ir pasiųsti teįe- į
gramą į Wasliingtoiį«ą, pa- e J
aiškinant, kad tūkstančiai j
darbininljų yra pasirašę, at- !
atsakymą *. nuo B. S. W. U. 
ir per kelis mėnesius nesi
moką jokių duoklių ir, iš
girdę pasiūlymą iš T. D. D. 
mokėti s savaitines duokles i
į darbdavių kasą, visai atsi- . Į 
sako. . Į

Užklaustas Brotherhood I
Unijos prez. J. Murphy ar 
tas reiškia susilaikymą, nuo 
užgirtos rezoliucijos eiti 
rugsėjo 18 d. į darbą ir to
linus streikuoti, atsakė, kad 
nutarimas bus galima išgir
sti tik masiniame mitinge, 
kuris įvyko rugsėjo 17 'd .

Brothe.riiood Unija šešta- į 
dienio vakare išsiuntė Wa- . 
shingtonan. protesto tele- .
gramą, kuri, aišku, iki pir- į
madienio, rugsėjo 18 d., ne- h į. 
galėjo būti peržiūrėta ’ir tuo j
būdu rugsėjo 18 d. batų: 
dirbtuvės likosi uždarytos..

Masiniame darbininkių su- 
sirinkime, rugsėjo 17 d. v,a- j
kate, kuriame., dalyvavo ■
apie 7000 streikierių, nutar- ; j 
ta ’ tęst i strei ką • į ki.. bus pa- ■ | 
siektas susitarimas.

SHARKEY KUMŠTYNĖS 
ATIDĖTOS

CTIICAGO. — Rugsėjo . 
15 dieną turėjusios įvykti 
Sharkey - Levinskey kųmš-. * 
tynęs atidėtos rugsėjo 18 .. 
dienai dėl blogo oro.

Kumštynės rengiamos 15 
roūhdų.

SULAIKĖ ALGAS VALDI- 
NINKAMS, NEMOKAN

TIEMS TAKSŲ
TIOLLAND. — Miestelio -j 

taksių kolektorius Th. K. 
B-lodgętf, 35 metu amžiaus, 
užareŠtavo algas miestelio. 
28 tarnautojams, kurie ne
buvo sumokėjo savo taksių, ■ Į

Šiuo žygiu . kolektorius j
parode, kad ir valdininkams ■
nedaroma jokiu išimčių. |
Tarp . nukentėjusiu valdi- į
ninku yra ir paties įplakto į
riiuis ievas, kurs. eina kūpi-* į
nitų komisijonierians purei-. 
gus ir gauna 80 dolerių j
menesiui. Tėvas tuojau su- t
mokėjo; taksus.1



Antradienis, Rugsėjo 19, 1033
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VIETINES ŽINIOS
ĮĮSEKiKIKRjg

PASNINKAS

UŽBAIGTUVĖS
Lietuvių Dienos parengi-' 

mo‘užsilikusių daiktų išlei
dimo užbaigtuvės įvyks šį 
gękmadienį,. rugsėjo 24 d., 7 
vai; vak. (atitaisytu laiku) 
bažnytinėje salėje.

Užbaigtųyių vakarėlis bus. 
labai įdomus. Jn prograino-’ 
jė dainos, vaidinimas, už
kandžiai m . kitokios įyaii-e- 
nybės.

Vakarėliu atsilankys: Tė
vų Marijonų Amerikoje 
Plovine i j o La s kun. J. J. 
Jakaitis, tik ką iš Lietuvos 
grįžęs kun. L. Praspal’ius, 
Cambridge klebonas kun. 
Pr. Juškaitis ir kiti.
’ Vakarėlio programa Įvai
riausia — turininga, links
ma, įdomi — o įžanga labai 
maža. Vos . -tik . .25 eėntai. 
Gausirigiąiisiai atsilanky- 
kime.

Amžinojo Rožančiaus Dė
jos susirinkimas bus rūgs. 
2.4 <L, po sumai.

BAIGIASI TAUPYMO 
LAIKAS

■. Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 
12 vak naktį baigiasi Die
nos Taupymo Laikąs (Day 
Liglit Saving Time). Šeš
tadienio vakare reikės laik
rodžius atsukti viena valan- 
dtb atgal.

Rozalija Pivariūn i e n ė 
(Karalaitj’tč) , 45 metų am
žiaus,, mirė savo namuose 
38*’‘ifewman ,st„ So.. Boston, 
rugsėjo 16d. šeštadienį 1:30 
vai. ryte. Ji sirgo apie tris 
mėnesius vidurių liga. Yra 
prabuvusi trejetų savaičių 
ligoninėje.

Iškilmingos laidojimo pa
maldos trejomis mišionus 
įvyksta Šv. Petro bažnyčio
je, rūgs. 19 d., 9 vai. ryte. ;•

Dideliame nuliūdime pa
liko. jos .vyrąs Tadais^ gimi
nės V/Valatkai ir daugelis 
pažįstamų.

Š'iųs savaites trečiadienis, 
penktadienis ir šeštadienis 
yra. įlietu bertaįiuo. pasnin
ko dienos.

CAMBRIŪGE, MASŠ.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MIRe BALTŲJŲ RŪMU 
VYR. TARNAUTOJAS

KATAL. FEDERACIJOS
, NARIAMS

3-čiojo 
skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks šį antradienį, 
rugsėjo 19 d., 7:30 vai. vak. 

.. Bažnytinėje salėje.
Dienotvarkėje labai svar

būs klausiniai,, todėl narių 
.dalyvavimas visiškai būti
nas. . . -

, K. Federacijos

Valdyba.

■ VYėiy KUOPAI
.L. Vyčių 17-tos Algirdo 

kuopos mėuešinis susirinki-, 
mtis įvyks šį trečiadienį, 
rugsėjo 20 d.j 7:30 vai. va
karė, Vyčių kambaryje, 492 
E. Seventli st,, So. Boston,

• Mass.
Visi nariai prašomi gaū- 

. singai atsilankytir ir pasi
rengti naudingiems nutari; 
naams rudens ir žiemos ve'i- 
kiino laikotarpiui.

. Kuopos Valdyba.

KATEKIZAVIMO
MOKYKLA

Kunigai. iš sakyklos pray 
nešė, kad rugsėjo 24 d. pra
sidės Šv. Petro parapijos 
vaikams katekizavimo mo- 
kyklaį kui’i būsianti veda- 
da, kaip pernai, 10:3(J vai. 
rytų, parapijos salėje, Sep
tintoje gatvėje, ir 1:30 vai. 
)o pietų bažnyčioje ir baž
nytinėje saloje. Kunigai ra
gina visus ta dvasine moky- 
da tuojaus susirūpinti.

NUŽUDYTAS K= PET- 
RAUSKAS

- Pranciškonų Tretininkių, 
Brolijos pamaldos ir susi
rinkimas pyksta rūgs. 18 
d., 7:30 vai. vakare.
'Sadaliečių didelis vaka-

• ras— “Yliist Pąrty” yi‘n 
.5 rengiainas parapijos salėje

Septintoje gatvėje, rūgs. 20 
įd., 8. vai. vakare. Sodaliete> 
sį vakarų rengia viešų ir di
delį. Todėl kviečia visus at
silankyti.

- Altorių tarnautojų vai
kų pamokos būna penkta^ 
dieniais 4:30 vai. po pietų.

: Tėvų Marijonų Rėmėju 
skyriaus susirinkimas bus 
rūgs, 22 d. 7:30 vai. vak.

"advokatai
Friiiekęs Advokato

JUOZAS P. GAILIUS
Veda visokia® pjova*. Daro vi-, 

aus legaliai doknmentuji,
117 E St. (kampM Broadway) 

SouthBoaton, Man.
T*l»fona*: Sotį Boston 2732 

Namų; Tąlhot 2474.

$66,158.84 UŽ Alt)
MassacluTsetts valstybės 

iždas rugpiūčio mėnesį už 
alų ir vyną taksų surinko 
$66,154.84. * '

Kuo balandžio 7 d. taksų 
už alų ir vynų Massacliu- 
setts iki rugsėjo 1 d., 
rinko -$282,424.87.

. Nuo rugsėjo 4 ibį 9 čia 
viešėjo pas savo tetas, pp. 
Kisielienę ir Tuliene, ku
rios gyvena puošnioje p. A. 
Pleką Viši.aus rezidencijoj 
Willow st., So.. Bostono pa
rapijos vikaras kini. K. 
Lenkus. Jis „lankėsi’ / pas 
Cambridge žinių vedėjų ir 
painformavo, jog So. Bosto
no' jaunimas rengiasi suvai
dinti scenoje, -gražų teUtralį 
Veikalų ir žadėjo visiems 
earmbridge’iečiams prisių
sti pakvietimus veikalo pa* 
matytį. Gerai —- lauksime 
Jo malonaus įvykio. • •

WASHINGTQN.— Rug
sėjo 14 d. staiga širdies li
ga mirė Baltųjų Rūmų . vy- 
riąusis tarnautojas Invin 
H. Hooverj 62 metu am
žiaus, ištarnavęs 1 įvairiems 
prezidentams per 40 metų, 
pradedant Harrisbn ir da
bar baigiant Roošęvelt.

Prieš 40 mėtų Irwin H. 
Hoovet buvo priimtas Bal
tųjų. Rūmų, šviesos uždegė
ju. Ir taip per 40 metų jis 
perėjo įvairias Prezidento' 
namų patarnautojo pareik

Gandlii iš kalėjimo pa
leistas rugpiūčio -23 d., kai 
jis buvo išbadavęs kelias 
dienas ir gydytojai reiškė 
rimtos abejonės dėl jo gy
vybes. ’ ’

Tai jau antrą karta Gan- 
dlii mėgino nusimaruiti, ko
vodamas dėl indų laisvės. 
Nors - fiziniai jis silpnas 
žmogus,, bet jo galingos dva
sios nieks neįveikia. .

ŠUO PAPIOVĖ sUNĮI 
GAUDYTOJO VAIKį

kos senatorius Robinspn (iš 
ArkanSas).; protestantu ini- 
nisferis Dr. Cadmaii; New 
York pastorius Uolines ; ko
respondentas Knickerbo- 
eker; Anglijos užsienių rei
kalu ministeris John Simon 
ir Amerikos krikščioniu ir 
žydų tautines organizacijos . 
direktorius ministeris Chm 
chy. ■ : ••

SHENANDŪAH, PA.

su-

BUS VESTUVĖS
Edvardas B. Jakimavi

čius (Jakmauli), gyv. 1622 
Columbia R d. susituoks sn 
mokytoja Marie L. Burke, 
gyv. 103 Sehvyn st* » >

DAKTARAI -

Rugsėjo TO d. įvyko L. D. 
S. 8 kuopos : •susirinkimas. 
Svarstyta iv galutinai nusta 
tyta rengiamo, jaunimui lie
tuviškai skaitymo; kontešto 
tvarka.

Šiame, kontestę galės da
lyvauti tiktai Amerikoje gi
mę ir augę vail<ai ir .mer
gaitės, . lankantieji lietuvių 
parapijinę mokyklų Cam- 
bridge, nuo t rečio.iki aštun
to' skyriaus. •

Visiems buvusiems pre
zidentams I. 11. Iloover. iš
tikimai tarnavo ir žinojo jų 
įvairias paslaptisj T Tačiau 
niekuomet niekam jų. neiš
davė. Daug kartų. jis buvo 
ragiiiamas rašyti atsimini
mus iš buvusių prezidentų 
gyveninio, bet jis visuomet 
atsisakė, nors.ir didelės pi
nigų sumos buvo siūlomos.

SINCLAIR NORI BŪTI 
GUBERNATORIUMI

Praėjusių savaitę šv. Jo
no pašeįpinė.s draugijos 
pirmininkas J. L. Petraus
kas gavo iš Lietuvos liūd
nų -žinių, pranešančią apie 
įjo brolio Kazimiero tragiš
kų mirti.

Kaz. Petrauskas, 35 me
tų amžiaus, gyv.' Šilėnų kai
me, A. .Raneimuiės parapi
joje, rugpjūčio 27 d. buvo 
peiliu nužudytas dviejų 
mušeikų Kampiškių bažnyt- 

• kaimy* .
. Tų dienų Kampiškėse bu

vo atlaidai. Iš bažnyčios K. 
Petrauskas su savo draugu, 
miško sargu, eidami į na
mus užėjo pas vieną ūkinin
ką į svečius. Ten namo šei
mininkas buvo užpultas 
mušeikų. K. Petrauskas iš
bėgęs gelbėti namo šeimi
ninko, tačiau neturėjęs jo-, 
kio įrankio apsiginti. Mu
šeikos perdūrė. K. Petraus
ką peiliu ir jis mirė kelyje, 
pas'gydytoją į Rumšiškes.

Dideliame nuliūdime liko 
velionio žmona,, trys vaikai, 
tėvas, vienas brolis Lietu
voje ir du broliai Ameriko
je.

. Jonui Petrauskui jo 
draugai bei pažįstami 
kia gilios, užuojautos 
brolio mirties.

Tek So;. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

IR. M. V. CASPER 
(KĄSPĄKAVlOipSj 
Naujoje Viet^ęr. .

525 B. Broadway, S. Boston.
Ofito Vąlaniot:

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo. 1:30 11d 
5 ir nuo C iki 8 vai. vakare. Ofi
sas. uždarytas subatoa vakarais ir 
nedCIdieuIaie, taipgi eeredoml* no*

. 12-tos dieną uždarytas.
Taipgi, ntiitnu ir K-ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. t. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

. Tel. So. Boston .230.0
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. vakarė. Šventų dienų.

' •• ■ pagal susitarimų.

. 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. 
Sukatomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nėdėliomis nuo 9 iki 12 vai.- dieną.

(pagal sutartį) .

Tem
dė’

LAUŽO NRA

Tel. Porter 3789

JOHN REPSH1S, M. D. 
(REPAIS) 

Lietuvis Gydytojai
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street,.
kamp, Inmatt arti Central Są, 

Cambridge, Msęi.

NRA propagandos dar
bininkų susirinkime genero
las Slierburne pareiškė, jog 
yra žinonii tokie darbda
viai, kurie darbininkų, algų 
konvertuose užrašo $14, ta
čiau konvertuosę tėra įdėta 
tik. $7. Jei; darbininkas mė
gintų-protestuoti, jis butų 
pašalintas 'iŠ .darbo. ;....

Kalbėtojas vis -dėlto. įm- 
reiškė, jog tokie. upnorma - 
Tumai išnyks ir durbininkų 
bfikle./p.agerėfcj. -, ‘ ■ ■ •...

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje 

imaA Širdies,. Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkštų. Slo
gos, PiitfŪkimd, Beiima- ' 
ttzmp ir visokius Kraujo, 
Nervų, Odos, ii* Kroiiiškus 
abiejų lyiHų Ilgus. ’ 

Patariinfis veltui ' 
Pusltartmus tikrai npsinigąs nuo 

nelaimių, ičlnidų ir kančių. . . ‘ 
Dr.Graily,32Gx:t 

ValondOA: Antradieniais, ketvirta 
. dieniai) ir iofitndieniaia 10—12 ry
ta, 3-4, 7—8 vakar*; takmaUMi- 
nlala 10-12tiktai.;

Rugsėjo ll..d« mūsų kle
bonas kun. F? Juškaitės bu
vo. išvykęs Biightono. semi- 
narijon rekolekcijoms, ir te
nai išbuvo* vigą savaitę.

TRAGEDIJA ŠEI- ...
■; •

Rūgs. 10 di, sakdtaa, kad 
28 1 larding Į gatvėje Ona 
Vit'iene savo 1ii iegaųtįvyrų 
Antaiuj Vita’apipylė gazoli
nu ir padegę. Pabudęs vy- 
r,as, visaš liepsnose, įbėgęs 
į kiėmą '.į ėmęšimkti • pageb.

LOS ANGELES. -- Ži
nomas Amerikos rašytojas 
Upton Sinclair, per daugelį 
metų socialistas, yra pareiš
kęs norų įsiregistruoti de
mokratu ir laimėti demo
kratu nominacijų Kalifor
nijos gubernatoriaus vietai. 
Kandidatų nominacijos pa- 
skyrimai įvyks rūgšejo- me
nesį-. • . .

kaip Vitas liepsnose kepė, 
bet negalėjo, jo užgesinti. 
Galutinai atbėgę ugniage
siai ir policija suvaliojo jį. 
.Į blaliketus ‘ir liepsna šiaip, 
taip užgesino. Vito nuvež
tas ' įmesto ligoninėn mirė 
11.05 vakare’ ir. mirdamas 
pareiškęs, jog jo žmona jį 
tyčia apipylus gazolinu 'ir; 
padegus... Vitieiiė .areštuota 
ir kaltinama žmogžudystė
je. Vitos laidojinių rūpinosi 
graborius Adomas. Overka.'

Priežastis tos tragedijos. 
kaip žmonės kalba, esanti 
girtuoklyst e , i r palaidus Vi- 
tienės gyvenimas.. Vito bu
vęs geras ir darbštus žmo
gus. Sulenkėjęs Vilniaus 
lietuvis. ' B-

GANOMI VĖL GRASINA 
MARINIMUSI

LEOMTNLSTER. Šio 
nuėsto šunų gaudytojas Al- 
plionse Bergeroii pagavo 
gatvėj bėgiojusį šunį, vokie
čių veisles, gerai jį pašėrė 
i i- ieškojo šuns/ savininko.. 
Sugautasai šuo Bergerbnui 
labai patiko..

Tačiau už tų geruma šuo 
kitaip atsidėkojo. Vakare, 
jis staiga puolė ant Bėrge- 
roiio 3 metiĮ sūnaus Donai d, 
] )erkan do • gerklę i r va ikut i s 
tuojau mirė.

Bergeron . nušovė šuiii, 
bet. s ū n a u s neiŠgelbėj< >. 
Kaip šunų gaudytojui, mie
stas jam .moka, po $2.00 už 
kiekvienų sugautą palaidą 
Šunį. •

POONA, India. — Iš 
kalėj inio p aleistas Indi j os 
■tautinio atgimimo judėjimo 
vadas Gandh'i : savo drau
gams ir priešams pareiškė,’ 
jog iki 193.4 iri. rugpiūčio 3 
d. jis susilaikys nuo smal
kios kovos dėl indų laisvės, 
tačiau jis vėl marins savo 
kūnų badu, iki miities, jei 
jis bus vėl .areštuotas. '

'graboriai
JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS)
G R A B O R I E.S 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1437 J .
Res. 158 W. 7th St.

. Tel; So. Boston 1437 M 
Patarnavimas dieną ir naktį.

JAPONAI LAUKIA SU
TARTIES SU AMERIKA

streikas užsibaigė
NRA įtakoje, labai pasek

mingai buvo užbaigtos mer- . 
gaivių darbininkių inarški- . 
nių ' išdi rbystčs streikas 
Perui. . Sliirt fabrike mūsų 
miestely. Buvo nutarta vėl . 
visas v be skirtumo mergai
tes priimti į darbą. Valan
dos buvo sumažintos, ir už
mokestis padidintas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BARGENAS

So, Bo,stoni' — $300 hnokčt, •. 
kairia $1200 — City Point daly, 
2 šeimynų namas, atskiri įčjinuii, 
po 6 kambarius abiejuose aukš-• 
.tuose, yra apie 3100 pėdą žemes, 
didele vieta dėl 3 ai; daugiau am- 
tomobilią, graži ir saugi vieta 
vaikams žaisti. Lengvos išlygos. ■ 
Kreipkitės pas

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Td. South Boston 1662
R.-19

EKSTRA GERAS

PIRKINYS
So. Bostone.

, 12 ■' kambariu, mūrinify namas . ■ 
’ Aif.r'U’tr 'Hi'nnrU ' 

way,-prieš puikų’ parkų, su vi
sais rakandais. Pelningas invest- 
mentas. Įmokėt $1000, kaina tik 
$6000. Kreipkitės pas

A. J. KUPSTIS , 
332 W. -Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tel. South Boston 1662
R.-19

TOKIO, — Japonijos Į 
naujasai užsienio reikalų _ ___ _________ 7 ___
ministeyis . Koki Hirota ^Lodgirig ūfohse” Broad-
spaudos atstovams pareiš
kė, jog Japoniją šviesiai 

: ži ūr i į <1 raugii igus sai i ty
kius su Amerika, Kinija ir 
Rusija. Be to, jis nori., grei
tai sudaryti su Amerika ne
puolimo ir arbitražo sutar- 
tį- . . . .

Naujasai užsienių reika
lų ministeris laikomas arti
mų armijai, tad manoma, 
j og Japoni jos Užsienio poli - 
tiku, bus vedamą griežtesno- 
je. tautinėje linijoje. .

ŽYDAI PAGERBĖ 6 AME 
RIKIEČIUS

i JUOZAS M. RILIS Į
| LAIKRODININKAS j

I Parduodu įvairiausios rūšies 3 
| auksinius ir sidabrinius daik- į 

Į tus. Taipgi ir pataisau. ' | -.

366 W. Broadway j
SO. BOSTON, MASS. |

s

Parapijos metinis balius 
įvyks- spalių 12 —; Colum- 
bus . dienoje. Eikš Hali,. 
Central Sątiare, Cambrid
ge.. Balius prasidės nuo 6 
vai. vakare.

•■SARGYBA”
’ “SARGYBĄ”* skaitydamas rasi-šiuo.* 
skyrius: 1). Mokslo popuihirlzncljos Ir 

i visuomenes klausimu, 2) blaivybės, 3) 
uk!o, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari* 
mi], 6) advokato patarimu, .?) npžval- 
a (politikos,: visuomenes kultūros ir e 
konomijos gyvenimo), 8) prlešalkoUnis 
Judėjimas-(Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygą.- pašau lis ir 10) Įvairenybes,

“SAltGYBO,n2” rašo: vysk’. M. Rei
nys, prof.‘ P. Kuraitis, VytfimM, fcan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačlmus. 
kaltis dr. Ą. Uyta,,’dr. jur. IfauUnnltfs, 
agr, Valatka, dr. K, Pakštas, dr, D. Juš
ka Ir kiti. f . .

Adresas: Kliudąs, Liaudies namai 
.“SARGIUOS“ adL. . .

. ■ • L ■

■Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GR ABORTUS

FUNERAL HOME

564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

NEAV YORK. — Žydų 
leidžiami laikraščiai paskel
bė vardus 12 krikščionių, 

• daugiausiai nusipelniusių 
žydų tautai sąryšy su Hit
lerio. persekiojimu žydų. 
Tarp išrinktųjų asmenų 6 
amerikiečiai. .

Štai vardai tų. asmenir. 
kuriuos žydai Taiko savo ge
radariais: Mudiael AVil- 
liaius, katalikų savaitraščio 
“The ęommonivt'al” . re
daktorius ; Erie Druniniond, 
buvęfe Tailfų Sąjungos. ge
neralinis sekretorius; Pale
stinos komisaras IVauclio- 
pe; Italijos ^įreinieras Mus- 
solini; Čeclioslpvakijos pre
zidentas Masaryk; Prancū
zijos vidaus reikalų minįs- 
teris CliauteihptsAmeri-

AGENTAI

INSURANCE J|
j Apdrausk namus, rakandiu
į automobilius pas
I J. S. MESUS z
Į 455 W. Broadway, So. Boston!

Tel. So. Boston 3612 į

2

K. SIDABRAS
Važiuojantiems j ir iš Lietuvos pam

pinu pasportus ir parduodu 
Laivakortes.

Apdraudžia baksus, utinius, rakandus 
Iv t. t.

342 W. Brmuhvay, SI Boston. Ala1^.
Telefonas South Boston 1798.

Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimą, 
.klauskite tų, kurioms įneš patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 

Graboriai ir Bąlsainuotojai 

380 Broadway, So, Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0304W

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į. ir 
iŠ Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausią laivų. Sutvarkonič 
reikalingus dokumentui •
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už OASH
X N S U R A N O E 

.Apdraudžiamo Namus, Rakan
dus, Automobilius ir 1.1. -

'. BR0ADWAY TRAVEL 
BURBAU ■ '

K. .r VlEsmv Sav,.
366 W. Broad\vay, 
So. Boston,. Mass.

Tol. South. Boston OftžO
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JUROS KELIU

Sveikata*Brangus Turtas
X

s

STAIGUS SAULES
- UŽGAVIMAS.

Laikrodis išdainavo nau
jądienos pradžią. Garlai
vis sukrutėjo., Stumia nosį 
per bangas. Tik ką juda. 
Jis greičiau eina kiekvieną 
minutę.

Abiejuose šonuose New 
Yorkaš. Krantai šviesos ži
burių akutėmis iškaišyti. Į 
padanges štypsą dangorai
žiai žiūri nustebintL^

(*ūa kyštelėjo juoda Lais
vės statula. Ji šviečia kelią 
deginančiu švyturiu į Ame
riką. Taip pat iš Amerikos.

Siūbuoja laivas.' Stoviu 
ant denio. Arti baltos, lai
vo praskleistos, bangos, 

. Mėlyniausias vanduo. To
liau tykioji jūra.

Dangus. Vanduo. Nieko 
daugiau. Horizontą sudarko 
retkarčiais kitas plaukiojus 
laivas. Taip, matai monoto
nišką reginį. Vanduo. Dan
gus.

įnirtusiai garlaivis toliau 
kovoja. Stumiasi pirmyn.

Dabar nieko nesimato. Ta
čiau, jeigu laivas nesustos, 
eis .pirmyn. Laikas atneša 
jam paskyrimo vietos karū
ną.

Susiduri su žmonėmis. 
Gerai. Kitaip labai būtu 
nuobodu. Net, raiba katiną 
mielai sutinki laivo patalpo
se. Mėti aidės žvilgsni į jį
jį, Ant žemės nepastebėtu-
mei.

Ausyse girdėtis lengvas 
užimąs.. Mašinos 1 Jei ne 
dėl jos sušlopintą garsą, 
laivo viduje būdamas nema- 
nytitiriėi laivu plaukiąs.

Traukia sau Maj estie. Iš 
trijų kaminu liejasi juo
džiausi dūmai. Pasidaro il
gas dūmų kaspinas debesy
se. .

Žiūrėk per langą. Dan
gus tebėra toj pat vietoje. 
Vanduo ir savo vietoje. 
Laivas bėga per plačiąsias 
mėlynąsias jūras.

Kazys Adną.

Organizuokime Musų Studentiją

Rašo Dr. P. Z. Zalatoris, 
Chieago, III.

Vasarai atėjus, oras sušy
la ir kartais nęt virš šimto 
laipsniu pasiekia. Dažnai 
pasitaiko žmonėms būti lau
ke, aut saulės. O gerai . įsi- 
kaitinuš galima gauti net 
saulės užgavimą, ypatingai 
tokiems, kurie yra silpnos 
sveikatos. ’

Staigus saulės, užgavimas 
yra kenksmingas, kartais 
net žmogaus gyvybei puvo-, 
jįngas. Kada žmogus įkai
tintas saulės, pasidaro silp
nas bei pradeda jausti gal
vos skaudėjimą, tokiame at
sitikime visuomet ; privalo 
kuo greičiausiai eiti į vėsią 
vietą ir pasilsėti. Be to, 
patartina įmerkti rankas 
iki alkūnių šaltame. Vande- 

: ny arba* laikyti, jas iki alkū
nių po bėgančiu šaltu van
deniu. .

Saulės užgavimas ne, į vi
sus vienodai veikia. Yra 
žinoma, kad sveikas žmo
gus, nenutukęs ir nevarto
jantis svaigalą,' gali būti 
daug ilgiau saulės spindu
liuose be pavojaus. Žmo
nėms, kurie vartoja per 
daug svaiginančių gėrimą, 
kurie riebūs, mėgsta persi
valgyti, mažai miega, tin
kamai nepasiilsi, yra rimto 
pavojaus kiek ilgiau ore 
ant saulės būti.

Kad apsisaugoti nuo štai- ti lengvi,, ploni ir drobiniai, 
’ nes tik tokie duoda progos 
greitai kūmu .atvesti ir pra
kaitui išgaruoti. Drabužiai 
visuomet turi būti liuosi, 
neturi veržti arba spausti 
kūno dalis. Ankšti drabu
žiai įleleidžia išsiprakaituo- 
ti, o karštame ore prakaito 
išgaravimas ir. atvesimas 
yra svarbus. ;

Aįasireįškimaą arba simp
tomai, staigaus saules tižga- 
yimo yra maždaug sekami:

Tau kai kuris, laikas pra
bėgo, iąipj didelis būrys 
mūsą inteligentijos bei stu
dentijos suvažiavo į Maria- 
liapolio Kolegiją ir buvo į- 
stoigtą Amerikos Lietuvių 
Kataliką Studentą Organi
zacija, kuri pasiryžo suvie
nyti į vieną didelę grupę vi
sus Amerikos lietuvius ka
talikus studentus, alumnus 
ir visuomenės veikėjus . ir 
dirbti ir veikti savo Baž
nyčios ir Tautos gerovei!

Šiandieną jau mes mato
me mūsų veikimo pradžią, 
Daugelis mūsų Dvasios Va
ciu, visuomenės veikėjų ir 
studentų, suprasdami Šios 
kilnios organizacijos svar
bumą ir reikšmę mūsą lie
tuvių tautai Amerikoje, or
ganizuojasi į studentą ii 
alumną kuopeles.

Įvairiose lietuvių koloni- 
.. jose ir parapijose Naujoje 

Anglijoje ir rytinėse vals
tybėse, . mūsą lietuviškose•* ‘ ■ [■ e 
aukštesnėse mokslo. įstaigo
se yra įsteigta studentą.ir 
alumną kuopą, prie kurią 

' priklauso daugelis mūsų
. Dvasios. Vadą,, profesiona
lą, alumną, visuomenės vei
kėją ir vadą, rėmėjų, stu
dentą,

Organizacijos , svarbiau- 
. si ės ir didžiausias užsimoji

mas yra įsteigti studentą 
:ir alumną kuopas visose A- 
merikos lietuvių kolonijose, 
ypač pradėkime organizuoti 
mūsą lietuviškąją, katalikiš
kąją studentiją Pennsylva- 

.. ui j o j ir vakarinėse valstybė- 
sę (Chieago je, ir.it)’'

• ’ Šios organizacijos . vy- 
. riausraš ir didžiausias užsi
mojimas' yra sitrienyti į 
kuopas visose ‘Amerikos li.e- 

. tuvių kolonijose:

1. Visus studentus (es), 
lankančius aukštesniąsias 
mokyklas (High schools, 
Tech n i e a 1, Conimetcial 
schools, Academics,. Insti- 
tutes, etc.)

2.. Visus studentus (tės), 
lankančius įvairias Ameri
kos Seminarijas, Kolegijas 
ir Universitetus.

3., Visus sendraugius, ku
rie yra baigę mokyklas.

,4. Rėmėjus ir dvasios va- 
dus. .

Kiekvienoj lietuviško j ko- į ..
lonijoj ir parapijoje; priva- Į TĖVO PASARGA. 
lėtu būti studentu ir alum-Į TevJS: Sis mušimas
nnUnnnnc ’ ■ skaudės daugiau negu tau. ”

*_ P U- -.v • v- • v- Vaikas: “Tad, tėveli, patar- 
Mes nuoširdžiai kviečia-1 ęjau iabaj atsargiai su savim pa- 

nie ir prašome dabar, ypač Į teigti.” 
pradedant naujus mokslo j-----------
metus, visus Amerikos liė-, 
tuvius Dvasios Vacius, pro 
fesijonalus, alumnus, rė- l ankus, žiūrėjo į sergantį ligonį: 
mėjus, studentus ir studen- .j 
tęs, visose Amerikos lietu-;
vią kolonijose ir parapijo- 
ir alumną kuopas ir pri
klausyti prie mūsą organi
zacijos!

Būkite šios kiblios org,a- i 
nizacijos pirmutiniais įstei-f 
gėjais ir pijoni oria i s ! ’ 
Mums reikia jūsų pagalbos 
ir parėmimo! Paimkite ini
ciatyvą į savo rankas ir su
šaukite — sulvviesldte stu
dentus alumnus savo kolo-, 
uijose ir susiorganizuolute 
į kuopas!
. Mūsą Organizacija išlei
džia įimtą ir įdomų žurna
lą “Studentą Žodį,” kuria
me rašoma ir gvildydama 
visokie klausimai iš visokią 
gyveninio ir mokslo sričių. 
Šis žurnalas privalėtą ir tu
rėtą būti kiekvieno susipra
tusiu lietuvio skaitomas! 
Kiekvienas susipratęs. Ii e-

| tuvis, kuris užsisako ir

gaus saulės užgavimo,. pir
miausiai . reikia • nevartoti 
svaiginamąją gėrimą, gerai 
išsimiegoti, visuomet Tinka
mi . maistą valgyti, niekuo7 
tnet nepersivalgyti, nebūti 
ilgai ant šaulės ir per daug 
neskubinti dirbti, ypatingai 
sunkti darbą. Be to, visuo
met reikia prižiūrėti vidu
rius, kad jie dirbtą1 lengvai 
ir Kuosai.

Kada Šiltą ‘dieną priseina 
sunkiai dirbti ir daug išsi- 
prakaituoti, tada reikia įdė
ti truputį druskos į Stiklą 
vandens ir gerti. Nes dide
lis prakaitavimas -išsemia 
daug druskos iŠ kūno, kas 
labai nusilpnina žmogų ir 
kartais net apalpina, Yra 
žinoma, kad plieno darbi
ninkai ir peekuriai dažnai 
turi mešlunginius trauki
mus, nes jie daugiausia iš- 
siprakaituoja. -

Valgis būtinai turi būti 
tinkamas vasarai. Valgius 
gaminti daugiausia reikia 
lengvus, be riebalą ir ne itį 
mėsos. Vaišiai ir daržovės 
yra geras ir tinkaąias mais
tas vasaros laiku. Riebu
mai, mėsa ir . kiaušiniai pėr 
greitai įkaitina kūną. Per 
daug saldus maistas taip 
pat nėra pageidaujamas, 
nes jis irgi greitai sukelia 
šilumą kūne. Visuomet rei- 

. kia valgyti, lengvai ir ma- 
■ žai.

Drabužiai Vasarą turi bū-

kuomet saules kaiščiai pra
deda veikti, tuomet žmogus 
pasijunta silpnas ir vis eina 
silpnyn, galva, sukasi ir 
skauda. Noras vemti, kar
tais ir vemia. Temperatūra, 
—^karštis kįla. Širdies mu- 

. Šimas didėja ir tolyn smar
kiau muša. Oda tampa la
bai sausa ir pabala. Žmo
gus pradeda alpti ir ant ga
lo visai apalpsta. Yra ton ir 
tokią atsitikimą, kur,' žmo
gus aut kario krinta ir grei
tai miršta, ■

Kuomet žniogus pajunta 
vieną. iš aukščiau mihetų 
simptomų,' arba pajaučia, 
kad eina, blogyn, tai jis

u------- - — -r- ----r —'V Į _

pats, jeigu dar gali, Ima ėL 
ti į pavesi, arba . jeigu pats 
jau .nebegalį, tai. kas Įrita# 
turi kuo greičiausiai jį neš
ti vidun į saitą kambarį^ 
Tuomet reikią visus clrabu- 
žius paliuosuoti, šaltu .van
deniu trinti it ledą prie jo 
galvos, dėti, o jei karštis 
greitai, aukštai kįla, tai vL 

. jją jo kūną ledais apdėti. 
Toliau, reikia žiūrėti kaip 
ligonis elgiasi. Jei jo širdis 
nusilpsta, tai. reikia jam 
duoti/ stimuliuojančią vais
tą arba net ir kavos. O jeį 
tas negelbsti,. tai tuojau 
šaukti daktarą bet vežti į Ii-. 
goninę<

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žiupsnc 
Ūš) su paveikiais. Lietuvių 
kalvon išguldė Alyva .77

Trys Keleiviai — Krikščio
nis; ^ydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B. ,... /. .25

Trumpi Skaitymėliai—laibai 
gražūs pasiskaitymai apie į-: 
Vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas .. -.. .25

TurtoNorma—moksliški 
pasiskaitymia. Parašė Uosis.. .25

Genimas—- aprašymas, apie 
gerumų per Tėvų Fa,bėrų Fi
lipinų. Vertė Kun. P. L. ....

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni- 
kolskį parengė S. Kaunietis .10

Užkelta Mergelė su Barzda
Ir Barzdaskutis — apysaka.. .15

Kataliką Bažnyčia ir De- 
nokratiznias. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas............; ... .25

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas^ Parašė . 
kum Pr. Bučj-s, M. I. O. .. 1,50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiroš Ivanovą. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ................ 25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų, — Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuoti-

PRAEITIS
Slaugė, su abejingu veidu pa-

“Tamstos veidas lyg man pažįs
tamas” taria ji, “negaliu atsi
minti, kur tamstą sutikau.”

“Lai praeitis būna praeitimi”, 
atsakė ligonis liūdnai, “Taip, aš 
esu tas policininkas, kuris prieš 
mėnesį tamstą suareštavo už 
greitą važiavimą aūtomobilium.”

! skaito “Studentą Žodį,” 
tuo pačiu ir remia šią kil
nią organizaciją, kuri skie- 
pina lietuvybės dvasią ii’ 
tautinį susipratimą kiekvie
no lietuvio širdyje!

Visuomenės Vadai ! Užsi
sakykite “Studentą Žodį” 
ir paremkite mūsą organi
zaciją!

Būkite mūšą lietuvybės 
dvasios ir tautos apaštalais 
ir įsteigkite savo kolonijose 
studentą kuopeles!
Bendrais organizacijos rei
kalais malonėkite kreiptis į 
Centro pirmininką Mr. 
John C. Morkūnas, 253 
Berlin St., Ėochėster, N. Y. 
ar į sekretorių Mr. St.'Vai
čaitis, Marianapolis College, 
Thompson, Conn. :

Kun. J. Kripa^f 
' Dvasios Vadas.

. 7 jonas C: Morkūnas, 
Pirmininkas.

ATVIRUMAS.
Vyras: “Keistas dalykas gyve- 

nime, bet tiesa, kad didžiausi 
durneliai turi gražiausias žmo
nas.” /

Žmona (patenkinta). “A, ko
kis tu ėsi šaldžiažodžiautojas, Jo
neli.”

VAIKAS GUDRESNIS
I Motina: “ Kų tavo mažas 

Vincukas sakė, kuomet jam pa
sakei, kad nėra Kalėdų Dėdu
ko”?

II Motina: “Jis sakė: "Mamu
te, labai gaila, kad to nesužino
jau iki šiolei.”

KEISTA LIGA.
Motina: “Labai esu susirūpi

nus dėl mano mažo Jurgelio Svei
katos. Didesnę dalį dienos jis ne
sijaučia gerai.”

Gydytojas : “Kurį. Ictiką dienos 
pastebėjai, kad jis blogiausiai 
jaučiasi?” ■

Motina: ‘‘Kuomet rengiasi eiti 
į. mokyklų.” . ' .

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį ge
re.

Ąžuolas. A, Vienuolis .. .. TO \ 
Kas Šiandien Kalbama, a^ 

pie Dievų, Sielų. Bengijų, Pa
žangų ir Socializmų. Parašė 
Dr, Povilas Mira .. ............. TO

Visas Svietas, JcmC, kalnai, . 
yaaiduo, upes, žmonės, mies
tai. Sutaisė ir išleido P, Mi- 
kolainis .. .. .. .... .. ,.

. MALDAKNYGĖS
Maldų Rinkinėlis, bal t a i s 

viršeliais .. .. .. ... 1,50 .90
Maldą Rinkinėlis, Juodais 

yhjieŪais .. .. .• ,. 1
Pulkim aūt Kelių 

bininko ” spauda. Odos ap_da- 
ru .

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas. Paraše kun. V. Zajan- 
eauskas ;. ... ... ...... ..

Moteryste ir šeimyna, Ver
te J. Gerutis .. . . .. .. ..

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Paraše J. Baronas

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais ..

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais .. s .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J.. F. Jonaitis (Kape
lionas) .... .. ,, .. ’ .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Si> ' ‘ 
darė ir išleido kum J. Konce
vičius .. .. .... . ............... 10

Vienuoliu? Luomą. Vertė 
kun. P, Sauruflįiti? .. T5

Moterystės N^suardomybė.
J, Lesaugkia. Šv. Kazimiero 
Drujos leidinys, Kauno... ..

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A Bueevieius ., ... , ..

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis .. .. .. ,. * ..

^v. Gahiirii^s. Išleido Tė
vą? Alfonsas Maria C. P. ....

RELIGIJOS Mobymo Me
todika. K. J. Skruodys .. .. .25

Leiskite Mažučiams Ateiti .
Prie Manęs. Sutaisė kunigas
Pranas .... .... ..................25

Mūsą Dainiai. Parašė Ka-.
zys Puida . . ...... . . .. .25

Andersono Pasakos — su pa
veikslėliais .. .. ..... v. .. TO

Malda, Svarbi Išga n y m o 
Priemonė Šy. Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B. K. 7. .... TO

Novena, Prie. Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Paraše Tęya's Hugolinns 
Strofū Q. F. M. Vertė K. .. T5

Valgių Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas, Sutaisė AmerL . 
kos Lietuvaitė .. ........1.00

Sveikata arba t i e s u s i r 
trumpas kelias į sveikatų. Sk> 
tafeš Dr. A L. Grritoias • ♦ 1-00

A BrieJ Lithuanian Qram- 
mar. Lieturifei-Angliž kas 
žodynas. Kun. P. 8a*ffusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai- 
liopis .. ........................... i . * T5

Delegatą Eblionė Lietuvon 
1916 m. Parašlbr. J. J. Biel
skis .. ». ......................   ••

Vadovėlis išmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .. .. .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas ........ .. ..

Mūsą Jaunuomenės Idealai..
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 un .. .. . .. TO 

{šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žyynė. .. TO 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokvkloms parinko M.
Biržiška .. ... .. .. .. ... ... .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au- , 
gustavo giriose .. .;. .. ... TO 
. Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui ...... .. .. TO

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenką kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. «. TO

. Kų Kiekvienas. Kata! i k a s
turi žinoti arba mokėti .. .. .05 

1.00 V Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kum Ji Ambrazie-

................... :o5

:35

.25 .25

.25

.40

.15

rištinis Kongresas. Parašė .
I “ “ Z . ----------

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
i 
Magnus Parvalkietis .

80* Dieną.
i-' ‘ ,
kiai kelionės pėr įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas,. J. Balčikonis .. .. 
.Pramonines Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis .... .50 
‘. Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikis ................... . .. .40
. Aritmetikos Uždavinynas .25 

Vaiką Darbymečiui —Rin- 
kinelis kalbos mokslui .... ,35

Petriukas —- laiškas vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15

Bolševizmas —Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje .. .... .. .. ... .15

Žaidimą Vainikas — Savy
bes vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .i .. .. .. .. .. .25

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus........... .  ........ .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kuru K. Š. .. .» .10

Mūsą Tikėjimas—Ašaiškini- 
mas pagrindų mūsų tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ......................... ... .. .20

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ..

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Jušlcaitis .. 

. Dangaus Karalienė; Surin
ko kun. M. Galevieiūs: .. ..

Socializmas ir Krikščiony
be. Prof. V. Jurgučio ...... .10 

Žmogus ir Gyvulys. Parašė
kun. Pr. BuČys .. .. . . ... .15 

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis .. ;. .. .. . .. . .. .05 

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
kčionybgs. Lietuviij. kalbon 
išguldė P, B. .. .. ... .. ..

Apsirikimą Komedija. At
sitikimas iŠ Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š i a u s 
Vaikas .. .. .. ... .. .. .05

Jono Kmito Eilės .. .... .75 
Be apdaru .. .. .. .... .50 
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais .... L--
Dr. Vinco Pietario Raštai. ‘ (. 

Istorijos apysaka 2 tomai . ; .50'jus

1.00

.20

.15

.50

.15

.10-

.90

.75.. 1,50 
-“Dar- .

$1.50 2,00

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi- 

lictuyiūo Vaidevutis .... ..
Gudrumas, 3-jų vei

ksnių feiėdija. Parašo Sei
rijų Juozukas ... .. ....... ..

Giliitoigas Vyras. 2-jų alė
tą komedija; pųi'ašė S. Tar- : 
vydas .. .... . r .. .... .25

Ųb^gą Akademiją ir Uba
gą Muš — komedijos po 
1 aktų- Parašė Seirijų Juozu
kas •. • • .. •. ■... ........ ..

Sniegas—©uama 4-rių ak
tą. Vertė Akelaitis .. .. . ..

JSsumftS — 3-Čia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kun. L, Vaicekauskas

Visi (įeri — 3-jų Veiksmą 
vokielis ; parašė F. V. .....

Patricija, arba nešinamoji-, 
kaukiu^—4-rių aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .. .. .10

ganymo ApsireišMmai.—: 
atėjimas įr gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis .. .? .. .. .75 :

Pramos;’1) Germanas; 2) 
Zabiela 5-kių aktų; 3) Line- . _ 
dp Štebūlas 4-rią aktų; para- 

j-, temdąs •• • • ... .65
: Ęnjjkia BaJįepąą. Komedi

ja Lma akte... Parašė Gineitis .15
Vaikų Teatrai; dalis L 1)

10 Į nU- Vievio veiksmo juokai Su-

TO

.20

.10

.15

.15

.10

.15

.25

.35 ..

.40

.10

.10

mę. Jbjrmko S. K.,D. ir N. .. .15
Vato. tetoj: dalis H: 1)

Išarsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D- ir N . .. .15

DAINOS

Jaunimo Aldai, M. Ateivis 
Stsazdelio Dainos, Parink

tosios* kun. A. Strazdo dainos 
Svodbos Dainos .. .. .. 
Birutės Dainos ...... .. „r 
IJffisų Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems ir trims bal
sams; Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys .. ... .. .. .10

SU GAIDOMIS
M. Petrausko

Jpįau Dienų .. .. ..
Vai aš pakibčiau .. .. 
Ligho (Latviška) .. .. 
Už šilingai.’. • •• .. 
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PRIVERSTINAS
ŠVARUMAS

. Lietuvos lailcrašciai pra
neša, kad Kaimo apskričio 
viršininkas išleido šitokį 
įsakymą:

_ Laikyti švaroj. kūną ir 
mazgotis bent vieną kurtą 
per* savaitę. Veidą, kaldą, 
ausis ir rankas prausti kas
dien, o prireikus ir daž
niai!; kirpti trumpai .arba 
šukuoti kasdien tvarkingai 
plaukus;. laikyti švaroje ar
ba kirpti trumpai nagus; 
vilkėti švariais kasdieni

mokymo ir įtikinimo keliu, 
o ne įsakymais ir baudomis. 
Vokietijoj, tiesa, baudomis
yra užlaikoma švara gatvū-

niais, . išeiginiais ar kito

se ir vieŠQse vietose, bet vo
kiečių vyriausybė vis dėlto 
nepaliečia žmogaus asmens 
švarumo, tam pakanka. vie
šos opinijos, vadinasi, žmo
nės taip prie švaros pripra
tę, kad jei tik pradės aty- 
džiai žiūrėti į nešvarų žmo
gų, tai jau jam tos bausmės 
užtenka: kitą sykį nešvariai

me, lyg einame vingiuotais 
apgaudiiiėjinio keliais. .

Musų gyvenimas serga 
nuo atvirumo ir sveikos 
kritikos stokos. Atvirumo, 
stokos dėka bujoja? kaip 
piktžolės įvairiausios (as
meninės intiygos ir ple
palai. Del atvirumo sto
kos, dėl permažo . nuošir
dumo lietuvių tarpe nevyk
sta mūsų tautos konsolida
cija. Reikia pripažinti, kad 
tautos vienybės ir solidaru
mo linkme 'ir paskutinių 
metų rėžimas nieko nepajė
gė padaryti; nors jo vadai 
neabejotinai to norėjo. Ne- 
užuierkimę savo akių eida
mi pro įvykius. Drįskime 
daiktus, vadinti tikraisiais 
jų vardais. Būkime savo 
tarpe .atviri. Tegul idejii 
kova palieka idėjų plotmė
je. Tegul idėjų bei idealiz
mo skraiste nesidengia įvai
rūs asmeniniai bizniai, ku- 

. rie tik^dęmoraliZuoją_ musų
visuomenę!

Lietuviškos idėjos var
dan, savitarpio lietuvių at

ir;
Idais-npdąrAis ir apąvąlais

virumo vardan įsitikinkilne, 
kad kiekvienas padorus lie
tuvis, vistiek kurio politi
niu nusistatymio jis nebūtų, 
vistiek, ar jis būtų pozicijo- 

jis turi 
būti labiau branginamas už

ar opozicijoje,

kasdien Vėdinti gyvenamus Tyesdintr švara įsai
butus ir patalines^.užlaikyti: 
Švariai indus, peilius ir ki
tus, valgiui pasitiekfi reika
lingus daiktus; naikinti pa
razitus (utėles ir kt.)., vab-

ir baudomis gana originalus
dalykas, ar tik
Lietuvoj tepasi rodęs. Tuo 
būdu čia Lietuvos vyriausy
bė sudaro gan įdomų pavyz-

ne vienoj

zdžius (muses ir kt.), peles 
ir. žiurkes. Gyvenamuose
kambariuose ir virtuvėse
di-aildžiama laikyti dvokią 
ir .teršią grindis daiktai., o 
taip pat gyvuliai ir paukš
čiai, Laikyti, švaroj ir gera
me kūne gyvulius (arklius,, 
karves ir kt,) ; laikyti šva
roj ir susisiekimo 'priemo
nes, pakinkius, tvartus,: 
kiaulides, paukštides, pie
nui ir mėsai perdirbti ir lai-

dį, neper.dąug mūsų tautai 
komplementingą, vadinasi, 
net įsakymais liepiama nai
kinti utėles. Būtų geriau 
jas visiškai ignoruoti, nesi- 
gimmt, 
jrra.

kad jų Lietuvoj

Prie to,

hiūųanis

kyti indus, įrankius, kitus
daiktus, ir patalpas ir tt 
Nusižengę šiam įsakymui 
bus atskirais įsakymais bau
džiami administraciniu bū
du ligi 10Q0 liti! piniginės 

' baudos didumo arba areštu 
ligi. vieno mėnesio laiko.

Panašūs įsakymai ‘ išleisti 
ne vien. Kauno apskrity. 
Jie tiekiami visai Lietuvai.

Švara gražus dalykas. Ji

kiek čija progos 
policijai, viršaičiams, se- 

ir visokiems “sa
nitarinėms komisijoms” iš
naudoti tą įsakymą, vadina
si, prikibti prie nepatinka-, 
mų asmenų ir juos bausti! 
O tokiems drakoniškiems 
įsakymams veikiant, prikib
ti labai lengva, nes spren
dimas dėl ašmens ar gyvu
lio švarumo ar nešvarumo- ’ • • ' • * . 
išimtinai priklauso nuo vir
šaičio nudžiūrosl. Ne, . jei

mų asmenų ir juos bausti!

jau norima urmu užvesti

yra tikra sveikatos globo

švarą Lietuvos mieštuose ir 
kaimuose, *ar ne geriau bū
tų daryti nuolatinius švaru-

toja. Ji taip pat yra ir kul
tūringumo požymis. Bet

mo vajus, ne. baudžiant, bet 
mokinant žmones kaip rei-

švara turi būti plečiama
kia švariai gyventi.

KADA LIETUVA BUS
LIETUVIŠKA

A‘N. Romuvos” 136-7 nu
mery tilpo p. Gustainio, 
buv. tautininką! organo “L. 
A.” redaktoriaus straipsnis, 
kuriame daug tiesos pasa
koma apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje.,

Jis rašo:

Pažįstame tokiu didelių 
visuomenės veikėjų ir pa
vardžių lietuviškumo . šali
ninkų, kurie’ne tik sų savo
žmonomis, bet net ir su vai

nors ir įsirašiusį į Į)ozicijos 
organizacijas, nors ir apsi
metusį dideliu tautininku 
ar rėžimo šulu. Šiandien vi
si mato, kad politinėje plot
mėje turime tokių perbėgė
lių, kurie pasidarė tautinin-

lose ųieko lietuviško nėra, 
ktirįe paklausti net nedrįsta 
lietuviais esą prįsipažiųti.

Lietuva bus lietuviška ta
da, kada aukštosios mūsų 
įstaigos rūpinsis ne pavar
džių keitimu, bet tikrojo 
•teisingumo. įgyvendinimu, 
kada už '.valstybės apgaudi
nėjimą teismo , iiųbaustieji 
nebus tuojau amnestuojami, 
o už menkuiekį nubaustie
ji nebus. ilgus metus kalėji
me pūdomi,, kada smarkiai 
įtartiems įvairaus rango as
menims nebus jokių protek
cijų, jokių asmens priedų, 
bė.t tik teįsmo reikalavimas. 
Lietuva bus lietuviška, ka
da ne savmiaudiškumas i r 
karjerizmas nulems asmens 
vertingumą, bet tik jo do- 

galnimai, neabejoti- 
nas, nuoširdus valstybingu- 

‘ mas bei .atsidėjimas mūsų 
tautos idealams. .

Prie to visi turim eiti. 
Bct lniviuo keliu? . Turime 
gyvenimo blogybių netole
ruoti. Privalome jas drąsiai 
aikštėn kelti, visai neatsi
žvelgdami į tai, kokio rango 
ar autoriteto ašmuo tai da
ro. : Čia yra tikroji lietuvių 
tautos tautinės konsolidaci
jos bazė, čia išnyksta skir
tumai tarp policijos ir opo
zicijos, čia visi lietuviai gą- 
ii ir privalo -rasti—bendrą 
kalbą. Tikėkime kad ideolo
giniai skiri iimai tarp atski
rų politinių, grupių anaiptol 
nėra toki dideli ir neišlvgi- •z O

liejimą teismo , nubaustieji

bet tik jo do
rove

narni, kaip politiniai biznie-

Dr. F. M. Šaulys, Q. P.

PIJUS XI SAVO VASAR
NAMY

Popiežius Pijus XI jau 
antrą kartą uplanl^ė sayo 
vasarnam i u s Kastėlgan- 
dolfe (Gastelgandolfo).Pir
mą .kavtą čia pas. ;mus jis 
apsilankė liepos JO d., tada 
visai slapta' atvykęs ir dtV- 

' bar, rųgpiūčio. M d» apie 
tai iŠ itnkstb pranešęs savo 
dvariškiams ir vasarnamių 
užveizdau Tačiau jo atvyki
mas buvo ne ofieiąlihej 
f urnų i j, bet pusiau slaptoj. 
7’ vai. 30 . inįn. išvyko savo 
automobilių iš Vatikano, o 
8 vai. jati buvo čia. Garsiai 
skambėjo parapijinės, sale
ziečių -valdomos, bažnyčios 
visi varpai, šaukdami žmo
nes pašitil<t i Tėvą, Kris
taus Vietininką. Kadangi 
šiam miestely be daugelio 
turtuolių ’ii<šiaip vasaroto
jų vasarnamių yra kelioli
ka ir vienuolių ir semina
ristų vasarnamių, tai į mie
stelio aikštę prieš Popie
žiaus vasarnamį (Vilią Cy
bo) ,.susirinko geroka. žmo
nių minia. Visi laukė Bal

etai jis savo 
^si-

girdo garsūs rankų ploji- 
mai ir šauksmai. Popiežius 

rankas sveikina 
minią. Šypsosi. Visi su
klaupia aikštėje. Pijus XI 
gi tris kart laimina susirin-

tojo Senelio.
•vasarnamio balkone.

kals, tik manydami, išvengti 
užtarnautos bausmės • bei 
pasmerkimo arba norėdami 
savo, prisiplakimo ir neri-
boto patųikavimo. dėka pa
daryti ypatingą karjerą. 
Kas Teisybė, tai ne melas!
Atvirai šį dalyką tenka

riai juos vaizduoj ą. Juk 
kai kas iš politinio pakriki
mo, iš tautinės nekonsolida- 
cijos daro sau tik asmeniš
ką biznį.

Ne vienas šiandie yra 
aukštas ir galingas ponas

konstatuoti. Tokių pabėgė
lių pavardžių nėra reikalo 

nes jie visiems yra 
žinomi. ~ .

Atvirai kalbėdami, turi
me pastebėti, kad -šiandie, 
matome visą eilę gana tau
rių ir. garbingų žmonių, pa
sižymėjusių ar tai. valstybes 

gyvenime,
kažkaip atstumtų ąr pasi
traukusio nuo kūrybinio vai 
stybės darbo. Tuo tarpu iki 
įkyrumo įgriso, sena daina 
apie tai, kad nėra žmonių, 
kad visuomenės , ir valstybes

minėti

ai: visuomenės

darbui dirbti trūksta pajė-
gų. Ar gi tai. sveikas reiški
nys? Ar jis nerodo, kad gy-
venimas nėra tinkamai su-

valstybėje arba visuomeni-
nėje ierarcliijoje tik todėl, 
kad mūsų tauta politine 
prasme yra labai pakrikusi, 
kad ji nėra konsoliduota. 
Toki avąntiūrinio pobūdžio 
politiniai biznieriai yrą as-
meniškai suinteresuoti, griė-
biasi įvairių gudriai sugal
vojamų intrygų, kad tik ne-

• įvyktij konsolidacija, kad
tik lietuviai tarp savęs tau
tinėje plotmėje nesusikal
bėtų. Mokėkime tokius poli
tinius biznierius pažinti, iš 
savo tarpo išskirti. Skleis
kime šūkį kad tarpusavio
santykius turi nulemti ne
falšyvas politinis credo, bet
asmeniškas žmonių padoru-
mas ir jų. ištikimybę mūsų
tautiniams idealams. Ne

orgaiiizuotas, kad trūksta 
sistemos ir linijos? Ar ne 
patys save išplaka, kurie ir 
šiandie, po 15 nepriklauso
mo gyveninio metų, tebesi- 
skūiidžia žmonių stoka ?

Taigi, kada bus mūsų 
tikrai lietuviška,Lietuva 

kada ji bus tautiškai konso-

svarbu, kad šiandie vienas 
geras lietuvis save laiko

• krikš
čioniu demokratu, trečias— 
valstiečiu liaūdininku. Svar

tautininku,- kitas

bu, kad '.kiekvienas būtų pa
dorus ir. kad vienybės bei
tautinės ambicijos plotmėje

“Gyvenimas yra pilnas 
visokių keistenybių, šiuo 
metu atrodo tikra keisteny
be it šūkis
Lietuvą!” arba “Kada mū
sų Lietuva.bus lietuviška?”. 
Ij,^yįs deltų, reikalavimas 
smietųvinti Lietuvą, sukelti 
mūsų tautoje savigarbos 
jdūšiną ir iš to padaryti 
praktiškas išvadas yra visai 
pateisinamas.

*‘Gyvenimas

Lietuvinkime

kais lietuviškai negali susi-, 
kalbėti. Ir šitokie žmonės 
kartais, drįsta iš aukštos tri
būnos mus mokyti lietuvįš-
kūmo!,.. Ar tai ne ironija,

lidupta, kas šį darbą pada
rys? Rodos, nesunku į to
kius klausimus atsakyti. 
Lietuva bus tikrai liėtuviš-.
ką tada, kada inūsų tautoje

ar tai ne pasityčiojimas?...
Kai kada mėgstame kal

bėti apie dvigubą moralę. 
Tokią moralę mes smerkia
me. Bei gyvenimo eiga 
•mųnis rodo, kad J tarp teoriu 
jos įr praktikus, tarp prin
cipų ir žygių 5TTa didžiausių 
skirtumų. Atrodo, lygmes 
viena kalbame, o kįtą daro-
skirtumu. Atrodo, lygmes

. pabus tautinė , lietuviška 
ambiciję, kada nebus tble-
ruojann ir lietuvių tautos
korifėjais laikomi įvairūs 
.tautiniai biznieriai., kurie 
plačioms masėms patrįotiš- 

‘ kirs lietuviškus raštus rašo, 
o patys savo Šeinio jo tą pa
čią Lietuvą, niekina, arba 
kurie Lietuvos Respublikos 
vardų kalba, bet kurių sie-

mokėtume susikalbėti ir su
daryti bendrą frontą prieš 
įvairius kriminalinius, an- 
titautinius ir politinių a-
vanfiūrų elementus.

Dabartine dalykų būklė.
nepatenkina tautinių lietu
vio ambicijų. Tauriame,, kad

piežiųsatsakę: “Tai negali
mas daiktus; perdaug turiu 
darbo čia ■ Vatikane. * ’ <, .

Paskųtiiiis Popiežius va
sarojęs- savo viloje Pijus 
IX. Anais laikais vasarna
miai . buvo mažesni 'ir pa
prastesni Čia Popiežiai 
praleisdavo ' savo ’ atostogas 
be didelių įstaigų ir be ypa
tingų . dvasiškių; nenorėjo 
būti suvaržyti Vatikano ce- 
reinonijalo etiketų. Atosto
gos būdavo paįvairinamos 
ilgais pasivaikščiojimais 
miškuose, pėsti ar ant ark
liu, artimų vienuolynų neti
kėtais aplankymais ir kitais 
lauko užsiemimaik Sakoma, 
kad Pijus IX, dažnai lan
kydamas ! aplinkinius vie
nuolynus, apeidavo^ visus 
kainbarius,
kur nuveždavo puodus ir 
žiūrėdavo kas yra juose 
verdama. Pastebėjęs ko 
trūkstant, pats pinsiųsdavo.

Bet dabar jeigu Popie
žius panorės čia praleisti 
kuriais metais savo atosto-

bumo. Čia, kur kadaise ug- 
niak'alnis spiaude ugnimi ir 
lava, kur apylinkėse nebu
vo nė jokiomedelio ar krū
mų, dabar; kraterio vietoje^ 
yra didelis gražus Albano 
ežeras, kurio gilumas siekia 
150 metrų, platumas —<• 
2000, ilgumas — 3800, o di- 
jamotras — 8000 metrą 
Pats miestelis (3000 gyv.)j 
buvo įkurtas grafo Gandol-
to, kur jis ,1200 ni. pastate}
savo pilį. Nuo tą ir mieste-' 
lio vardas' Castel Gandolfof
(.ai’ba Castelgandolfo) —rei.-*

net ir virtuve.

škia Gandolfo pilis* Dabaų 
čia yra viena iš. mėgiamųjų 
Romos gyventojų vasaroji
mo: vieta, kur kalnų mėgė
jai randa sau gražių pasi
vaikščiojimų medžiais ap
augusiuose Albanų kalnuo
se, o maudyklių mėgėjai —• 
puikiausias saulėtasmaudy
kles. Vakarė gi, kada-dan
gus esti nusėtas milijonais 
mirgančių žvaigždžių, ku- 
Tios^ atsi spindeliam* ežero 
giliuose vandenyse sudar o 
neapsakomai gražų eksta
zišką.. reginį,
sarnamii! terasose ar balko
nuose • ’ susėdę ’ galvojame 
apie Tvėrėjo galią ir apie 
laikinųjų daiktų kintamu-

mes savo va-

gas, jau nebereikės jam
mą — t empora mutantuv

griebtiš Pijaus IX prie- 
moiiiu. Dabartiniai_ dipjo

HITLERININKAI ĮTARIA
keldamas

kusius savo ganytojišku pa
laiminimu. Minia vėl ploja,
o Popiežius : sveikindamas
pasitraukia nuo balkono ir
eina apžiūrėti dar neuž-
baigtų vasarnamio remonto 
darbų. Su juo yra keli mon
sinjorai, rūmų dvasiškiai ir 
vyriausias “L’Osservatorc 
Romano” redaktorius, gra
fas Dalia Torre. Viską ap
lankęs ir apžiūrėjęs, Popie
žius 9 vai 45 m.( apleidžia 
savo vilas ir ,grįžta autonio-
b.iliu i. Vatikaną

Vilią Cybo . ir vilią Bar-
berin'i, tie du vasarnamiai 
buvo Italij os valdžios Po-
piežiui grąžinti po Latera- 
no Traktatų. Pirmiausia, 
ligi 1870 m., labai jas mėgo 
ir Čia vasarojo Popiežiai: 
Aleksandras VII, Klemen
sas XI, Benediktas XIV,
Klemensas.. XIII, Klemen-
sas XIV, Pijus VII ir Pi-
jus IX.

Taigi buvo manoma, kad 
ir Pijus XI šiemet čia pra
leis bent porą savaičių ato
stogas. Bet pasirodo, kad
Popiežius ] ' 
niam laikui čia pasilikti. 
Juk dabar Šventieji Metai.

nemano ilges-

Iš visų pasaulio kraštų 
plaukte plaukia būriai mal*
dininkų vildamiesi pamaty
ti Kristaus Vietininką že
mėje ir gauti jo apaštališ
ką . palaiminimą. Dėlto ir 
Popiežius nenori užvilti jų 
lūkėsiu ir vilčių ; nori pa
likti Vatikane .ir tinkamai 
priiminėti maldininkus. Be 
to, vienam diplomatui pa

vąsaniamiai yra didesni
(užima didesnį plotą su vi
sais savo sodais ii* daržais)
už visą Vatikano valstybę,
taigi jis . čia galės rasti ge
rą poilsį. Vasarnamių so
dai ir daržai, apsodinti gra-
žiausiom'is gėlėmis, turi
apie dvyliką kilometrų ke
lią. Vila Barberini tai tik-
ras Popiežiaus ūkis. Čia y- 
ra 'ir dirbamos žemės ir 
daržų ir arklydžių ir kūčių 
ir net vištinyčių su savo gy-
ventojais. Iš čia Vatikanui
yra pristatomi reikalingi
maisto produktai ir tuo 
duodama kelioms dešimtinis
darbininku nuolatinio dar
bo.

Cybo viloje, kur yra pa
ruošti . Popieži a u s ir j o 
dvariškių kambariai, bus
įrengta Vatikano astrono
mijos Observatorija. Čia
jąų baigiama kraustyti visi 
įrankiai ir mašinos ir neuž
ilgo pradės veikti. Romoje 
—Vati k a n o astronomiš
kiems tyrinėjimams dirva
—Vatikano

yra nelabai palanki, nes
naktį gausiai . ,apšviestų 
miesto šviesa savo re f lėk-
sais kliudo observatorijos 
normaliam darbui. Be to, 
čia bus nuolatinė Marconi’o.
įrengta ' radio. stotis, visai
tokia pat kaip ir Vatikane. 
Šitos dvi moksliškos susi
siekimo ir tyrinėjimo įstaį-
gos priduos tam tipingam
kalnų miesteliui savotiško 
grožio ir miesteliško svar-

MENTORŪMU
LON DONAS, .- 

sidai'č tarptautinė komisija,' 
kuri pradėjo tyrinėti Vo-

t Čia su

kietijos parlamento rūmų
gaisro priežastį, l’arlamęn- 

>to rūmų gaisras įvyko šių 
metų kovo inen«jsį. Hitleii-* 
ninkai tuojau paskelbė, jog 
rūmus padegė komunistai.

įvykęs gaisras davė hitle
rininkams progą pasmerkti 
.komunistus ir uždarytį jų,

Sudarytoji tarptautini
komisija turi įvairią lindi-
ninku, kurią .tarpe buv<£
Vokietijos parlamento na- 
r'iai, buvęs Berlyno polici
jos. viršininkas I)r. Albert 
Grzsestnsky.

Vokietijos teismas rūmą
padėtinio bylą pradės na
grinėti rugsėjo 21 d. Leip- 
zige. Kaltinamųjų yra 5.

Londone sudarytai, tarp
tautinei komisijai kai kurio 
liudininkai pareiškė, jog 
namo gaisras kilo iš tokios
vielos,-kur nei parlamento
tarnautojams, nei šiaipjau 
piliečiams nebuvo galima
eiti. T tą vietą buvo galima 
įeiti tik su parlamento pir-
mininko žinia.

Gaisro metu parlamento 
pirmininku buvo kanclerio 
Hitlerio dešinė ranka — 
.Prūsijos prmnieras:. Goe-
riug.

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

su

lietuvvrbe jiraktiškamė gy
venime yra‘ kažin kokiais 
keistais ‘ pančiais suvaržyta. 
Tai ypač jaučia jaunimas 
ir jaunesnioji karta. Tai 
ypač jaučia tie, kurie ar.tai 
ginldu rankose, ar dideliu 
pasišventimu .kūrė. nepri
klausomą Lietuvą. Šitie 
žmones r anka mo j a į viso-

klausus, ar jis nemanąs šie-
me! kiek ‘ilgiau paatosto
gauti Kastelgandolfe, Po-

kius ideologinius skirtingu
mus lietuvių tarpę. Jiė yėi- 
kalauja pozityvaus tautinio 
darbo, bet- ne. deklamacijų 
ir pažadų, kurie pažadais ir 
tepalieka,

^Trumpais Apmąstymais Apie Gyvenimą
• : PARAŠE

Tėvas Hugolinus Stnrff, 0. F. M
Verte K.

; ; Šioji knygele tinka vartoti apmąstymams bilų dienai.
Kiekvienas, apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris punktus. Pirmas -punktas nurodo kaip V. Jėzus da
vė, antras, kaip šv. Pi‘mieįskuš,: trečias, kaip apmąstyto-, 
jas privalo elgtis bei daryti.



į. Antradienia, Rugsėjo 10, 1033

i Atostogoms .Pasibaigus
rAtėjus rugsėjo mėnesiui, 

gamta pamažu pradeda išs'i- 
vilkti iš savo • žalių vasali
nių rūbų, jų vietoj užsidė- 
dama rudeninį šydą. Mūsų 
pliudcsnuoti gyvūnai, kurie 
svečiavosi per vasarą, pra
deda pulkaiš. išlėkti į šiltes
nius, kraštus. Nenoromis 

: mums, prisimena, kad vasa
ra jau baigiasi, baigiasi ir, 
visos vakacijos ir visiems 
jau laikas vėl išimtinai inv 
tis savo užsiėmimo bei pa
reigų. ’ •_ *

Vaikučiams su . rugsėjo 
mėnesiu pasibaigia poilsio 
nuo knygų bei linksmaus 
išdykavimo laikas. Ir dau
gumui nenordms reikid ir 
yėl prisipratinti sėdėti mo
kyklos suole. Čia turiu min
ty tik . tuos laimingus vai
kučius, kurių tėveliai yra 
susipratę, juos leisti į kata- 

'. ūkišką mokyklą. / “
Neužtenka lankyti kata

likišką mokyklą, ji turi būti 
ir lietuviška, kurioje mūsų 
Seselės' tuos vaikučius, nuo 
mažens. įskiepina katalikiš
ką dvasią, lietuvišką patri- 
jotizmą, kurio netrūksta 
mūsų Seselėms Kazimierie
tėms kaipo mokyklų vede-

. joiiis. Juk jos ir tik dėlto 
pašventė savo gyvenimą,

visus pereitus metus beveik 
daugumos Ohicagos ir kitų 
apylinkių parapijų algų ne
mokėta. : '

Nuo jų niekas j okių nu
siskundimų negirdi, ir ku
rie arčiau susipažinę kaip 
jų rėmėjos, žino kokioje pa
dėtyje jos yra. Tiek daug. 
Seselių išlaikyti tai nemen
kas dalykas. Reikia drabu
žių, batai nusidėvi, daugu
mai reikia- akiniai mainyti 
bei pritaikinti ir tt., o juk 
neapsieinama nei be ligos. 
Reigia gydytojų ir gyduo
lių, o kaip bė pinigų ką 
gauti, juk vėju ir negali gy
vuoti. Jau yra keletas Se
selių, kurios per nusidiibi- 
nią pražudė savo sveikatų ir 
negali apsieiti be sanatori
jos, o juk ir sanatorijoj vel
tui neužlaiko.'

kad auklėtų lietuvių vaiku
čius, kad ateinanti karta, 
nors ir užaugus svetimoj 
žemėj, žaliuoja it medžiai’ 
prigiję, žino tų lietuvių kal
bą, savo tėvų krašto istori
ją, jos dainas. Jaunųjų šir
dyje nemažiau liepsnoja ta 

. tėvynės uieilėį, kaip ir tų, 
kurie laimįnąi yra,, kad gali 
jos mėlynoje padangėje gy
venti ir didžiuotis, ta did
vyrių žeme. Nors jiems te
nai yra ir lengviau išlaiky
ti lietuviškumą, bet ir čin 
patrijotizmo netrūksta ir 
jos ištikimi sūnūs gali stip
rybę. semti iš jos praeities 
istorijos, o tuo šaltiniu tai. 
yra.niūsų lietuviška kątali-

* kiška mokykla ir Seselės 
vedėjos.

Vakari jų . pasibaigimas 
nereiškia/ kad ir Seselėms 

. vakari jų . laikas pasibaigė.
Jos jokių vakarijų neturė
jo L Kuomet 'nemoko vaiku-. 
čių, tada jos pačios lavina?- 

. si,, siekdamos dar aukštes
nio mokslo, kad būtų gali
ma tinkamiau mūsų vaiku
čius auklėti.

Kitas skirtumas. Viešos 
mokyklos mokytojos, nega
vusios Mgus per kelis mėne
sius (kaip kad Ciiicagoje) 
visokias demonstracijas ke
lia, gatvėmis paruduoja, 
prakalbas rengia, nusi- 
skųsdamos savo padėtimi. O 
ką mūsų Seselės daro? Čia 

; irgi turiu mintyj Seseris 
- Kązimierietes, kurioms, per

w

Tai yra R. H. White Kompanijos 
75 metp gimimo diena, bet 
'' jus gausite dovanas

laikas susirūpinti ir paža
dinti savo sąžinę/ Seselės 
juk taip ilgai negalės išsi
laikyti. Kurie gulite, užsi
mokėkite už yaikiį . moky
mų, gi kurie negali bendrai 
su visais parapijiečiais, te-, 
gul prigelbšti savo klebo
nams parapijų rengiamuose 
parengimuose Seselių nau
dai. Juk reikia jotus atiduo
ti nors mažą atlyginimą, 
kurį jos reikalauja už jų 
mokymo darbą, kurį jau 
senai atidirbo. Jeigu mums 
kas neatiduotų mūsų už
dirbtų pinigų, o kokį trukš- 
tną mes sukeltame, kad dan
gus ir žemė žinotų!

Seselių gyvenimas yra 
vargingas, nė tik, kad pini- 
gii netųid^bet ir tuonai^ kad 
daugelis namų parapijose 
yra netikę gyvenimui to
kiam dideliam skaičiui. Štai 

' ką svetimtaučiai daro. Pir
ma pastato savo vienuolėms 
grąžius erdvingus namus iš 
kelių dęsėtkų kambarių. 
Pas mus gi kai kur viskas 
kitaip. Seseles,’ 10 ar. 14 na
rių, sugrųdam i mokyklos 
kelius kambarius bei į ko
kius prastus namtfe- gyven
ti, na ir džiaugiamės, kad 
jau parapijos rūmai stovį. 
Tam pamatyti nereikia eiti, 
kur toli, bet galima kiekvie
nam apsidairius vietoje pa- 
matyti.

Man didelio džiaugsmo 
huvo perskaičius “Drauge’’ 
mgp. 31 d. Pittsburgh ži
nių skyrių, kur aprašo kun. 
Kazėno sumanumą . Sese
lės nustebinti, nupėrkant 
joms elektrinį šaldytuvą. 
■Korespondentas taipgi pa
žymi, kad kun. Kazėnas 
vargsta mažoje klebonijoje. 
Stebėtina, kaip Seselės issi-

aikp su sveikata, ypatingai 
cųrioms tenka klasės kam
bariuose gyventi, nekalbant 
apie patį vienuolyną.

Jeigu mums reiktų 6 ar 7 
žmonėms vienam kambary 
miegoti, butų prastai. Iš-, 
uyktų šypsena nuo veido, 
piktumas . užviešpatautų ir 
gal nervai visai suirtų. O 
Šeselės taip ir dar prasčiau 
gyvena. Svetimtautes Sese
lės turi vasarnamius su 
ežerėliais, kur vasaros meti 
gali pasikaitinti prieš sau
lutę ir atgauti savo sveika
tėlę, o mūšų vargdienės ne^ 
turi nė kasdieninių, pagei
davimų, kurie yra reikalm- 
gi, kad galėtų geriau Die
vuliui pasiaukoti ir savo 
tautai patarnauti.

Kuomet Seserys aprodo 
vienuolyną svečiams, ar 
kam kada atėjo į galvą pa
prašyti, kad jos parodytų 
kur jų buveinė yra? Žinote 
kur ? Stoge ant viškų. Čia 
jos turi viena eile 47 lovas, 
kitoj pusėj 53 lovas ir visos 
taip per vasarą ir žiemą 
sau poilsio gauna, geresnę 
vietą užleidžia studentėms, 
akademikėms bei svečiams. 

?. Teguimusiį lietuviai vir
sta . tokiais susipratusiais 
žmonėmis, tada visos para
pijos netilk užmokės Sese
lėms tą mažą atlyginimą, 
bet ir i stengsis pagerinti 
vienuolyne gyvenimą ir. pa
rapijose įrengs geresnius 
namus, „ baldus ,btei kitus 
reikmenis. Kai kas gal pa
sakys, jog dabar, sunkūs lai
kai Kai kurie Seselių na
mai parapijose stovi pirm 
negu sunkus laikai užėjo, 
gi skolos dabar užsitraukę, 

. atlyginkim kas joms pri
klauso, padėkim Jonis nešti' 
tą naštą, padalydami ją 
lengvesnė, įtaisykime , joms 
vislią kas tokiai didelei šei
mynai būtų reikalingą. :

Jeigu Seselės arba skai-
■ tytojai užsirūstintų šiuo 
• mano rašteliu, . atsiprašau,
■ nes tik teisybę rašau 'ir ne
■ iš blogos valios, o tik iš 

simpatijos toms mūsų lie-
! tuvaitėms vaidelutėms, Se-
■ suloms Kazimierietėms. •
■ . . 'Alfa.

MALDAKNYGES

LIETUVOJE
GyvenimasLietuvoje nė-’ ina ir tekių, kurie be laik- 

ra pąvydėfiiias, nors dabar 
ir višuy kitur ne kažin kas. 
Mat, pas mus duonos, mėsos 
ir kitokių valgomų prodųk-.
tų yra, t ik pinigų nėrm Męs 
neturim nei anglių kasyklų, 
nei geležies, nei druskos. A- 
pie auksą tai ir kalbų nega
li būti, Visas metalo prekes 
tenka. gabentis . iŠ užsienio. 

, Gi čia jau reikia pinigu. 
Tuo gi tarpu žemes . ūkio 
produktai kąinos visai mėn-, 
kos, gi fabrikų dirbinių —

: gana aukštos. Sitai ir pa
kerta. mūšų ūldninką. Miš
kus išnaikino rusai/ vėliau 
vokiečiai, na, įr patys žmo
nes. Užtat dabar keikiamos, 
kai reikia sėdėti be; malkų 
ir trinti rankas šaltuose bu
tuose. ' Mat, anglių neturim; 
nusipirkti negalim, neturim

i’ pinigų, Tai taip ir laukiain 
geresnių laikų.

Nors ir krizių metai, nors 
ir didelis trūkumas pinigių 

, tačiau degtinėlę gerai niau
kiam, na, ir užtat valstybei 
mokam.- ąkčyžę. Žinoma, 
valstybinė degtinė gana 
brangoka, todėl prasisun- 
kiam naminės, kurią vadi
nam samagonka, ir mau
nam. Žinoma, policija ir ak- 
čyžės kontrolieriai mus 
gaudo, tačiau ne visada tai 
jieins pasiseką. Žiemą gau
dyt bravorninkus lengviau, 
tačiau vasarai atėjus-—da
lykai virsta kitaip. Bravor- 
ninkų gaudymas pasidarė 
sėkmingesnis taūa. kai buvo 
paskirtos. premijos juos i§- 
davūsiems policijai ir suse
kusiems. Taip i.pat laiko
ma paslaptyje išdąyusiojo 
pavardė. Visa tai labai pa
deda kliudyti naminei deg
tinei varyti. Vis dėlto žmo
nės, reikia manyti, 
patys degtinę varysis.

raščio gyventi negali. Tokio 
verčiau kėlėt jį kartų pietų 
nevalgys, bet tik laikraščių 
galėtų.' išsirašyti. Todėl lai
kraščiams būtų gyvuoti 
lengviau,'tik. ar ne p.erdidc- 
lis; jų skaičius/ Juk dabar 
kiekviena srove turi net po 
keletu laikraščių, kuriems 
skaitytojų, žinoma, sunku 
išsitekti.' ■ . .. ”

. Katalikiškoji spauda tar
psta niekieno neremiama ir 
nešelpiama. Mat žmones su
pranta jos vertę ir todėl ją 
palaiko.

Bendrai paėmus, spaudos 
darbas pas mus nėra pel
ningas. Jei. kuris nors laik
raštis savo pajėgomis ir iš
šveičia, tai vis viena nepa
jėgia bendradarbiams mo
kėti tinkamų honorarų. To- ku. 
dėl redaktoriams tenka pa 
sukti galvas 1F jiaprakai-

tar
kitės 
:visą

\ SUSTIPRINA NERVUS IR PA- 
J GELBSTI JIEMS ĮGYT NAU

JĄ SVEIKATĄ
’ k NUGA-TONE sustiprina ner- 

i‘ vus, pataiso apetitą, stimuliuoja 
prie normališko veikimu virškini
mo organus, ūžtikrina.ramų mie- 
Riį, ir.pataiso abelną. sveikatą.

NuKa-Toiie jau yra vartojamas 
per 4:1 metus per tą laikotarpį 

' •. jis įrodo esąs labai pagelbingas
■ silpniems . įr liguištie.ins vyrams'

■ ir motorinis, Ne praleiskit no pa- 
m ūgiu V NuRa-Tone., Parsiduoda 
visose vaisiinyejose; Gaukite tik-

, rą Nuga-Torie,' nes joks kitas1
■ vaistas ne atneš tokią pasekmių..

i

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

“Maldų rinkinėlis”
Kainos: ".

juodais odos apdarais. $1.50 (buvo ?1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $l.o0)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

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

mos? Komunijos ir kitoms iškilmėms. . •
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 

“DARBININKAS”
.366 Broaduray, • So. Boston, Mass, • I

S

■2

i 
E

Ryšyj su nesibaigiančiu 
krizių vis mažinama ir val
stybės bei šiaip įstaigų tar
nautojams atlyginimas. Y- 
pačiai tai atsiliepia žemes
niųjų kategorijų tarnauto
jams. Tuo tarpu, kai aukš
tesniųjų kategorijų, gau
nančių -virš tūkstančio litų 
mėnesiui, tarnautojams ir 
nunmšus vieną kitą šimtą* 
jie dar badu nemirs; gi. že
mesniųjų kategorijų 
nautojams ir vienas 
desėtkas sudaro veik
jo gyvenimo šaltinį. Tiek 
to. Tik jau pradžios mokyk
lų mokytojams atlyginimo, 
mažinti nebegalima. Juk jie 
ir taip tegaima vos 18 dole
rių mėnesiui. Pramisti ga
lima. Bet juk iš jų reika
laujama sekti spaudą: pre- 
nun įeruot i vi sus di ęn rašei us 
ir pedagoginius žurnalus, 
įsigyti dideles bibliotekas. 
Juk mokytojas, šviesdamas 
kitus, turi būti ir pats švie
sus — turi.skaitini.’ Tuo. gi 
tarpu gaunant'tik .18 dole
rių į mėnesį, galima tik 
pramisti, gi apie knygas, 
dienraščius ar žurnalus ir, 
svajoti nėra ko. Todėl mo
kytojams atlyginimą reikė
tų net padidinti, o ne ma
žinti.

Nors ir krįzio .metai, ta
čiau spauda paš mus tarps
ta. Mat jau žiuoąes pripra
tę laikraščius skaityti. Esą-

tuoti, kad suredagavus tin- zijoj, kur kasmet lankosi 
karnai- savo laikraščius, kad 
gavus jiems •••tinkamos, me
džiagos. Tik valdžios remia- ■ 
miems laikraščiams medžia
gos netrūksta, mat jie pa- 
j ogia mokėti ‘neblogus, hono
rarus. '

Dar šiais metais, uždaro
ma visa eile vidurinių mo
kyklų. Jų vieton reikėtų 
atidaryti kokios nors .amatų 
bei šiaip spėri alines mokyk
los. Raštininkų turime net 
perdaug, tačiau visoms sri
tims specialistų turimo la
bai ir labai maža.

Ligi šiol ėjęs net pora 
kartų į dieną Klaipėda j Jie- 

. tuvių dvasios Mkrąštis 
“Memeler Neucste Naeh- 
11(411011” pagaliau ome ro
dytis tik vieną kartą į die
ną. Ligi šiol vartotąjį loty
niškąjį šriftą pakeitę gotiš-

Matyt, skaitytojai šito 
reikalavo.

' . . . • ūrbunus.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

CAMBRIDGE, MASS,
Miela.š D rauge -
Atleisk man, jeigu aną 

dieną įžeidžiau Tamstos 
jausmus, papeikdamas laik
raštį “K.”, kurį sakaisi 
tai]) labai Įiamegęs. Bet vie
nok faktas Įiasilieka faktu,, 
kad UK.” kiekviename sa
vo numeryje pajuokia t.ikF 
jiiiią ir sistematiŠk’ai savo 
maikhiįąis plepalais inoko 
vaikąs niekinti savo tęvus.

Tamsta sakai, kad apleidi 
tas vietas, kur užgaunama 
tikėjimas ir. skaitai tik ge
ras žinias. Iš tilcrųjų, keis- 
tas7 “tamstos protavimas! 
Nesenai man valgant vieno
je valgykloje, vienas. šalę 
manęs' sėdintis žmogus pa
stebėjęs. indę,..kuriame, buvo 
sriuba, kokį ten mažą ne-' 
švarumą, . paliepia patar- 
nautojui atsiimti, valgį ir. 
atnešti , jam švarų indą..

Rodos, sunku būtų pasau
lyje rasti žmogų, kurs val
gytų iš nešvaraus indo. Lai
kraštis arba knyga yra kai
po indas, iš kurio mes se
miame savo dvasiai ir pro
tui maistą. Tad kur gi čia 
nuoseklumas, ypač katali
kui, semti savo jirotui mai
stą iš tokio laikraščio, kuris 
pibias nešvarių pajuokimų 
tikėjimo?
'Kadangi jau senai buvau 

matęs “K.”, tai tyčią nusi
pirkau 34 jo numerį, many
damas gal. jis jau pasidarė 
kiek švaresnis ir, Dieve at
leisk man už tai, kad aš pir-. 
kati savo . protui nuodų ir 

. užmokėjau 5c.
Na gi, skaitau ir Žiūriu 

pirmame. puslapy. antrašte. 
“Negirdėtas Monkey ’ Busi
ness,” kur pajuokiamas ti
kėjimas ir jo apeigos vadi
namos burtais. Pajuokiama 
šv. Kristu]>as, kurs yra lai
komas keliauninkų globėju. 
Taipgi pajuokiama inūsų 
žuvusi(‘ji lakūnai .Darius , ir 
Girėnas, pas kuriuos buvo 

" rastą š\\ Kvistu|)o medalius.: 
Kitamę pushųy aiškind’inn, 

‘ kad Dariaus ‘ir Girėno kū- 
' uitose rasta kidiplių. Rotš-

kia: kąs nors į juos šaudė, 
tad čia turėjo įvykti stebuk
las,. o jeigu stebuklas i)oįvy=-
"koltai sulig “K.” išeina, 
kad tikėjimas yra “monkey 
busįness.” .

Ar tamsta esi taip tikras 
ir pasitiki savimi, kad tam
stos protas yra tai]) išlavin
tas ir šviesus, kad tamstai 
skaitant tokius dalykus, 
])r6tas neliks užnuodintas 
ir tikėjimas nesusilpnės?.

Mes katalikai visi gerai 
žinome, kad. Kristus, gy
vendamas aut žemes, daii? 
st ei )ukl us. B et km m i et J am 
atėjo laikas kentėti ir buvo 
nuvestas pas Ilerodą, tai 
Ilerodąs šaukė: “parodyk 
stebuklą ir .aš tave palei
siu.” Taipgi, kuomet Kris
tus buvo> prikaltas prie kry
žiaus, aplink stovinti minia, 
šaukė: ‘‘J'ęįgu esi Dievo 
Sūmts, parodyk stebuklą, 
nuženk’ nuo ^kryžiaus ir mes 
į Tave .tikėsime.” Bet Kris-: 
t.us nei Ilci/odui, nei miniai 
stebuklo .nerodė, lies tokia 
buvo Dievo valia.

Taipgi ir “K.” nori ste- 
buklų, bet aišku, kad Die
vas jam stebuklų nerodė ir 
nerodys. Užtat jis aiškina, 
kad stebuklai' yra. sena ku-

milijonai žmonių, kur įvyk
sta. daugybe stebuklų, luraiii; /; 
nei aršiausi - bedieviai ,no-». ' * 
bando užginčyti. P' , J

. ; Bet .ateis laikąs, kuoinefi '• ■ 
ir patys “ K-vio” redakto * ;
riai ip visi, kurio jį skaitot*’ *
•pamatys, kad tas viskas bus; .. į 
vo tiesa, ką. kunigai mokė,’.
bet tik gal bus po.rvėlu’ tada :
tikėti. O tas laikas bus tas,' * 
kada pasijus. stovį priešL 
Dievo, teismą, Tąd ir tainą-*^ ■< 
tai primęnū; kad klausytum, 
ką moko Bažnyčia, o ne-i’ 
skaitytum ir TK'klaųsjdum 
valkatų plepalų, > ■ ‘

Galų galo, kam gi knistis 
lyg kokiam . neįmotingam; . 
sutvėriniui po protinį. meŠ- 
lyną ir ieškoti fenai savą' 
protui ’ir dvasiai maisto, 
kuomet yra gerą laikraščių,- 
kuriuose galima sau rasti 
gerii sveiku žinių.

Mielas broleli, žinok ir' 
su])raskr kad šį laišką ra- 
šau ne dėl kokių bizniškų 
išskaičiavimų, bet kaipo- ti
kintis katalikas, vadavau- 
damos grynais, krikščioniš^ • • - 
kos artimo meilūs jausmais,- 
nes kiekvieno krikščionio 
kataliko pareigą yra savo - 

• klystant į brolį | lersei’gėt'i ir 
atvėsti prie tiesos, •

Baigdamas šį laišką pa-

Šeimynėlę ^Švenčiausiai Jė
zaus Širdžiai ir siunčiu prie ■ ■ 
Jos karštą -maldą, kad Ji 
suteiktų tamstai pakanka- , 
mai vyriškos drąsos apvaly
ti savo namelius nito budie- r 
viškii šlamštų ir užsikyti 
sau. katalikišką laikraštį. .

to niekad nesą buvę.
Bet yra atsitikimų, kurie 

šiandien ’ įvyksta ir kurių 
nei “K.” nei kas kitas ne- 
| >ajegt ii užgiii.eyti. Imki- 
me, kad ir Liiirdą Praneū-

“MOSj l«TĮH
Brolius amerikiečius kviečiame ’ • 

užsisakyti
“Mūsų Laikraštis” yra did-* 

žiausias ir įdomiausias iš visų . • 
Lietuvoje leidžiamų savaitraišs ■ 
čių; geriausiai informuoja Liętw. . 
vos visuomenę apie savo kraštu 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- , ■
ad pilnas rimtą ir objektyvių , 
traipsnhj, gražią pasiskaitymų, 
korespondenciją, dainą, paveiks- 
lų ir -t. t. >■. . .

• “Mūsų Laikraštis” šiandien <" 
plačiausiai . skaitomas Lietuvoj 
kaime ir mieste, nes, savo plačiu 
utiniu visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorių turi . 
užsieniečių, lietuvių tarpe, kurių 
didelė dauguma yra broliai amei . 
rikicSiai. ■'

“Mūsų Laikraštis” kas savai', 
te išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap-i 
žvalgąs iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po/ 
litinio gyvenimo sričių. . .• J

“Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka- 
tulikų Veikimo Centras. Kaina! 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie< 
niupse — 12 litų.

. Geriausias vaistas yra 
blaivvbė.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS raiKTERŲ DR-J08 
PO GLOBk MOTINOS IVĄ

Urmlninkš — Eva Markslenč, 
625 E. 8th S t, So. Boston, Mass;

Vicepirmininke— Ono Slaurienę, 
443 B. 7tli SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3122-R

Pro t. Rušt — Bronė CIm.vh>n(\
29 Gould St, IVeat Rosbury, Mass 
Tel. Parkrvny. 1804-1V

Fln. Rošt.— Marjona. Markonlnto 
33 Nawrė St.,. RosHndalo, Mass.

Tel. Parksvay 0558-\V 
lldininkš — ona Stuniuliutš .

105 Weet 6tb $t.,So. Boston, • Mas*.
TvarktliirS — Ona MUgirdlenfi .

. 1512 Columblu Rd„ So, Boston,' Mtu$ 
Ka’io* Globoja — E. JanuSonleha.

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

‘ antrą utnrntoko kiekvieno mėnesio.
7:3(1 vnl. vakaro, pobnšnytlnaj avė* 
talnfij. ' ' '

drmjęijn#.. reikalais kntpkit*# 
p*a protokolu riMlalnkt. .

*V. JONO EV. BL. PAŠALPINta
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — I, 1’etriiusku.s, . .
24 Thumas Vark, So. Boetbn, Muk,

Vice-piim.—V. Medouis, ' •
143U Coliimbta. R0.» S.’ Boston, Mas*.

Prot Rafitluhiknfi -—J. GUneckis
5 Tliomas Purk. So. Boston. Ma*«,

Fln. ąnSUnlnkns — Pr. Tulel.kls,
109 liowon St., Sq. Boston, .Mass.

rhitninkus — a. Nittitfžflimu
885 Ei Broadw«y, Sox Bo^tąn, MkM,.

Maršalka — .1. Zuikiu
7 iVinfteld St., So. Boston, • 

.DraugiU laiko suSlrlnkttmm ka*
nmlMdlenJ • kiekvieno mPneelo, 2 vai • • 
po vietų, PurnplJi'S salš], 492 Ę. 7Uį 
•St/So. Ropoti, Mes*.. - ’ "

ProfosinDsvIal, biznieriai praw»nln< 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke," 
ral verti skaityttUu rmrHttjos..

VUt jgarainkttia ‘‘DurbĮnlulto.*’
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PRANGlšKiEĖiy rėmė
ju dėmesiui

vi-Siuoini primename 
siėms Pranciškiecių Seserų 
piiėteliams ir draugams, 
jog metinis Šv. Pitanciš- 
kaus Seserų Vienuolynp 
Rėmėjų seimas įvyks Vie
nuolyne spalių 1 d. 10 vai, 

Ųiytc. įvyks vienuolyno kop> 
lyčioje iškilmingos šv, mi
šios, o pirmų valandų po 

. pietų bus atidaryta sesija.
Visi atstovai prašomi atsi
vežti mandatus su savo sky
riaus valdybos parašais. 

..Taip pat 'iš tų kolonijų, kur 
skyrių dar nėra, bet jau 
manoma tverti,, meldžiami 

. irgi atsiųsti nors viena ar 
" du asmenis, kurie atvažiavę 
į seimą galėtų arčiaus susi
pažinti su šia organizacija, 
ir čia gautų visas reikalin- 

. gas informacijas organiza- 
vimuisi. Šio asmenys, lai 

. gauna įgaliojimo raštelį su 
klebono parašų.

Skyriai yra prašomi vi
sus savo įnešimus ir rezo
liucijas pasiųsti Centro raš
tininkui kiek galint anks
čiau prieš seimų, kad Cent- 

.. TO valdyba galėtų atlikti vi- 
' SU prirengiamąjį darbų dar 

prieš seimų ir sutaupyti at
važiavusiems delegatą m s 
laiko. . -

Ne tik patys atstovai, bet 
visi Praiieiškiečių priete- 
lįai. iš visų mieštų yra kvie
čiami atvykti į Pittšburglią 

. . .tų dienų. Spalių mėnuo yra 
Šv. Pranciškaus mėnuo, o 
ši seimo diena yra tai mūsų 
švente, į kui'ia suvažiuoja- 
ine pasidžiaugti1 nuveiktais 

. darbais ir Užsibrėžti naujus.
Tad. visi į P’ittsburghą. Lai 
šis seimas būna skaitlingas, 
kaip atstovais taip ir nau
dingais sumanymais. •

Centro Sekretorius.

Didysis altorius buvo tur
tingai papuoštas gėlėmis. 
Mišių aukų atnašavo pats 
kleb. kum A. Petraitis.

VAKARĖLIS.
Tų dienų vakare klebonui 

pagerbti surengtas gražus 
vakarėlis. Šv. Kazimiero 
Seselių gerai. išlavintos pa
rapijos mokyklos mokinės 
išpildė x gražių programų. 
Dalyvavo ir didysis choras, 
kurs, p. Žemaičio veddmas, 
Sudainavo keletą gražių 
dainelių. Sveikinimo kalbas 
pasakė kum Al. Bublvs, M. 
L C., kum V. Puidokas, 
kum Pr. Juras, adv. A, Mi
leris, P. AlavoŠienė, M. 
Ščiųldene, P. Mankus, J. 
Žemaitis ir vakaro vedėjas 
kum S. Vembrė. Paskutinių 
kalbėjo kum Aug. Petraitis.

Publikos buvo pilna sve
taine. Atsilankiusieji išrei
škė linkėjimus ir įteikė do
vanų. Ilgiausių metų klebo
ne! Rėp.

■;uvis. Po vakarienės iki vė
lumos kalbėjo su visais, da
vė. visiems savo, parašų (au- 
:ograph) ,ir linksmai atsi
sveikino su publika.

nmĮTh.
Vedybines Sukaktuves.
RugpiūČio 27. dienų mūsų 

miešto ilgamečiai gyvento
jai, pp. Kazimieras ir Ona 
Nadzeikai iškilmingai mi
nėjo savo vedybinio gyveni
mo 20-ties metų sukaktu
ves. Iškilmes prasidėjo šv. 
mišiomis lietuvių šv. Kaži-; 
mieto bažnyčioje, kurioje 
ta-proga dalyvavo daug gi
minių, draugų ir pažįsta
mų, Misiąs atnašavo vieti
nis klebonas kun. Baužas. 
Laike mišių jubilian t a i, 
drauge su visa šeimyna, ėjo 
prie Dievo stalo, .. ■ ~
' Apie pirmų valandų po 
joietų, didelis būtys svečių

PAGERBĖJACKSHARKEY

WOBGESTER, MASS,
'■■■ pagerbė kleboną

. Rugsė j o 3 d. šv. Kazimie
ro bažnyčioje laike trečių
jų mišių organizuotai dalyr 
vavo ir Komunijų priėmė 
Šv. Onos moterų drg., Blai
vininkų 25 kp. ir didysis 
choras. Šių draugijų inten
cija buvo pagerbti kleboną 
kun. Aug. Petraitį. j

CHICAGO. ILLINOIS.. 
—Pirmadienio vakare, rug
sėjo 11 d., Midland klube, 
mieste, surengta bankietaš 
pagerbimui Jaek Sharkey. 
Dalyvavo keli šimtai žmo
nai ; sveikino Jack Sharkey 
ir linkėjo jam daug sekinių 
būsimose kumštynėse.

Viskas prasidėjo punktu
aliai. Jabk Sharkey atvyko 
su žmona. Salė Midland 
klube buvo gražiai pareng
ta ir Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis išdekoruota.

.... Vakaras pradėtas orkest
rai- priežiant Lietuvos him
nų. Maldų atkalbėjo pral. J. 
Macejauskaš, svečias iš Lie
tuvos.

Al. Kumskis, dirm. šio 
vakaro rengimo- komisijos 
pasakė Įžanginę kalbų ir 
perstatė Povilų Šaltimierą 
vakaro vedėju.

Buvo daug gražių kalbų 
ir dainų, o po vakarienės, 
šokiai. Šokiams grojo gera 
orkestrą;

Jack Sharkey linksmo, 
būdo žmogus. Jo žmona 
taipgi yra labai maloni. Vi
sas vakaras buvo tikrai lie
tuviškas. Tik kelios kalbos 
buvo angliškai. Pats Jack 
Sharkey kalbėjo lietuviškai, 
dėkojo už pagerbtuves ir 
didžiavosi, tuo, kad yra lie-

atvyko į pp. Nadzeikų na
mus, kur juos sveikino ir 
įteikė gražias dovanas. Ten, 
šviečiant, šeiminiu k a m s, 
svečiai sėdo prie pietū, už
imdami visas vietas už di
delių stalų, papuošti]; gėlė
mis ir nustatytų įvairiais 
Skaniais valgymais. Sma
giai ir sočiai vaišinosi sve
čiai, reikšdami nuoširdžius 
linkėjimus. Dalyvavęs ten 
garbės svečias kun. Dr. 
Bružas savo gražioje kalbo
je linkėjo jubiliantams il
giausių metų ir laimingo 
gyvenimo.

Jubiliantai iš savo pusės 
širdin g a i dėkojo Svečiams 
už dovanas ir gerus linkėji
mus, kuriais jie liko^pateū- 
kinti’. Užbaigus .pięttiį visi 
svečiai su jubiliantais nusi
fotografavo jų sodelyje ir 
po tam išsiskirstė po savo 
namus, išnešdami linksmų 
įspūdį iš tų gražių iškilmių.

’'' \ Sve čias .

A. A. Kun. Petrai Kraujaliui Miras Tėvų Marijonų Misijos

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, 
III. Metams $6.00. ' •

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, . 366 W. 

\ ’ Broadivay,. So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00.

“ GARSAS, ’ ’ savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
. ’ • organas, išeinųs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa.

Metams -2.00. »
“STUDENTŲ ŽODIS,” A, L. K. Studentu organizaci

jos žurnalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Metams $2;00. Į užsienį :— $3.00. Atskiro nume
rio kaina 20c. . •

.“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. 
Oaklev Avė., Chieago, Illinois. Metams $2.00,.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 W. 24th St, Chieago, III. 

. Metams 2.00. . ‘ : .
“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina .dukart į me- 

. nesį, 4736 S. .Wood St, Ohięago, III. Metams $2.00.

sidabrines ves
tuvių iškilmes.

Rugsėjo 2 d. sukako Na- 
shuos miestelėnų ir ištiki
mų parapijiečių pp. Jono 
ir Onos O verkų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktu
vės. Ta proga, sukaktuvių 
dienoje lietuvių Šv. Kazi
miero bažnyčioje įvyko iš
kilmingos ceremonijos. Ten 
jubiliantai antrų sykį buvo 
surišti moterystės rysiu, ėjo. 
prie Dievo stalo ir išklausė 
šv. mišių, kurias jij. intenci
jai atnašavo klebonas kun. 
Bružas. Laike tų ceremoni
jų bažnyčioj dalyvavo skait
lingas būrys giminių ir 
draugų.

Rugsėjo 3 d. sukaktu
vėms paminėti pp. Overkų 
namuose buvo surengti pieš
tus, į kuriuos pribuvo dide
lė minia svečių, drauge su 
garbės svečiu kini. Bružu.,

Pasveikinę, jubillanfus ir 
įteikę jiems 'dovanų, sve
čiai užėmė vietas už stalų, 
nustatyti! skabiais valgiais 
ir smagiai vaišinosi. Visi 
dalyviai buvo labai paten
kinti priėmimu ir linkėjo 
pp. Overkams ilgiausių me
tų ii* pasekminga gyvenimo. 
Jubiliantai nuo savęs reiške 
gilios padėkos svečiams už 
gražias dovanas .ir atsilan
kymų. Ilgokai paviešėję 
svečiai išsiskirstė, turėdami 
linksmų įspūdį.

• ' Dalyvis^

-Praėjusieji ir Šie metai 
vis nesiliauja, škynę ir sky- ; 
nę iš lietuvių tautos tarpo 
žymiausius jos sūnus. Štai 
ir vėl naujas ypač skaudus : 
nekrologas: netekome kun. 
Petro Kraujalio, vieno di
džiausiųjų Vilniaus žemės 
lietuvybės. šulų — jis mirė 
Vilniuje, po sunkios skaus
mingos ligos pirmadienį, 
ruginūčio mėn. 14 dienų, t

Nepriklausomosios Lietu
vos visnomėi, kiek toliau 
stovinčiai nuo Vilniaus lie
tuvių gyvenimo ir jų reika
lų — šis vardas gal šiandien 
ir nedaugiausia rodo, tačiau 
Vilniaus žemės lietuviams 
ir tiems, kurie jų reikalus, 
kiek arčiau žino, a. a. kun. 
Petro Kraujalio vardas —• 
itin stambaus dydžio var
das ir jie giliai atjautė 
skaudulingų ir netikėtų ži
nių apie belaikę jo mirtį.

A. a. kun, Petras Krau- 
jalis, gali sakyt, visų savo 
gyvenimą kuoartimiausiai 
buvo sisiėjęs, suaugęs su 
Vilniaus žeme, su Vilniaus 
lietuviais ir jų reikalais. 
Gimęs Vilniaus apkrity, Ža
garų vienkiemy (1882 m.), 
ėjęs gimnazijos mokslus 
pirma Mintaujoj, o paskui, 
po garsaus’ lietuvių mokinių 
pasipriešinimo rusų valdžios 
įsakymui melstis rusiškai 
(1896: m.), priverstas persi
kelti kitur ir įstojęs Vil
niaus giinnazijon, jų baigęs, 
įstojo. (1900 m.) Vilniaus 
kuriigt]. sėminarijon jau bū
damas susipratęs' lietuvis. 
Seminarijoje jis buvo vie
nas svarbiausiųjų lietuviš
kos dvasios gaivintojų savo 
vienamžių ir jaunesniųjų 
konfratrų tarpe, tačiau dėl 
didelio jo takto — negalėjo, 
prie jo prikibti nė lietuvy
bės gana nemėgusi semina
rijos vyriausybė. Be to, bu
vo jis vienas gabiausiųjų 
seminarijos auklėtinių ir 
dėl to, išėjęs seminarijos 
mokslus ir gavęs dijakonato 
šventinius, buvo pasiųstas 
tęsti aukštuosius dvasinius 
mokslus Petrapilio kunigų 
akademijom Akademijos 
mokslus P. K. išėjo 1908 
metais, ir jau, kaip kuni
gas, grįžo Vilniun ir gavo 
kamendoriaus vietų vienoje 
miesto parapijų (Visų 
Šventųjų). Tačiau pasirei
škęs, iš pat pirmųjų žings- 
nhj, kaip lietuvis patrijo

tas, nepatiko savo vyresny
bei ir netrukus buvo iškel
tas Gardinau; Vis dėlto 
1912 m. pavyksta jam vėl 
grįžti Vilniun. Dabar jis 
gauna jnaterijalia1! labai 
menkutę,, bet moraliai labai 

. svarbių Vilniaus lietuviams 
ir itin mielų jam pačiam 

, —lietuviškosios ŠV. Mikalo- 
. jaus bažnyčios rektoriaus 

vietų.
( Nors kini. P. K., jau iš 
. Petrapilio laikų pradeda ak- 
, tingai dalyvauti lietuvių gy- 
i venime, būtent, spaudoje 
; (“Vilniaus Žiniose”), ta* 
■ čiau nuo 1912 mėtų prasiu 
Į deda jau tikra žodžio pras- 
l me. visuomeniškai tautiška 

jojo darbuotė,kuri juo tolyn 
eina juo platyn ir platyn.

Pirmiausia jis, suradęs viė- ‘ 
namincių būrelį, pradeda 
leisti ir redaguoti netrūkus ‘ 
tapusį labai populeriu Vil
niaus vyskupijoje savaitinį 
sodžiaus žmonėms; ‘Aušrų? 
To, labai nusipeinnsio tau
tinei vilniečių lietuvių .akci
jai, laikraščio leidimas ir 
redagavimas — neabejoti
nai vienas įžymiausių velio- 
nies nuopelnų balanso punk
tų, P. K. ne tik jį redaguo
ja, bet ir labai daug jame 
rašo (viena dažniausiai jo 
pasirašomiį slapyvardžių — 
P. Vieštautas) pasireikšda- 
mas, kaip vienas . geresnių
jų populeriosios m ū s ų 
spaudos publicistų.

Tasai darbas nutrūksta 
Didžiajam karui atūžus. 
1915 m. kun, P-. K., dvasi
nes sąvo vyresnybės siun
čiamas, išvyksta^ Rusijon, 
Mdgilevan (su vyskupijos 
archyvu). Ten jis irgi pa^- 
sižymi ir patenka (1917) 
yietos lietuvių atstovų Ru
sijos lietuvių. Seiman. Vos 
tik gauna galimybės sugrįž
ti (1918 m.), yėi grįžta Vil
niun ir pirmiausia atnauji
na niimylėtųjų savo “Auš
rų” ir redaguoja jų kol len
kai uždaro, tada jos vieto
je pradeda leisti. “Vilniaus 
Varpų.” (P. K. yra išleidęs 
ir 'knygelių'— apie Vytautų 
Didi jį, 1930 m. ir k,).

Antras didysis jo išrau
tas darbo baras — tai va
dovavimas Vilniaus lietuvių 
švietimo draugijai — “Ry
tui,” kuri didžiųjų savo dar
bų dalį atliko, gali ‘sakyt, 
tik jo nenuilstamos energi
jos, sumanumo ir Įfeyto net
gi lenkų valdžios žmonių 
.tarpe .autoriteto dėkų. To
je atsakingoje vietoje velio- 

• nis išbuvo nuo 1922- m. ligi 
mirties. Tiesa, dėl tos savo 
darbuotes teko jam nukęsti 

' Iš. lenkų pusės nemaža ne
malonumų ir net (1927 m.) 

‘ paragauti Lukiškio kalėji
mo duonos,, betgi galų gale 
jo tvirta valia, jo pasiry
žimas ir aiškus lietuviška
sis nusistatymas privertė, 
nors iš dalies, atsižiūrėti i 
jo. reikalavimus net ir tų 
pačia lenkų valdžių ir dva
siškųjų vyresnybę, kuri ne
išdrįso jo liesti, nors, kaip 
žinome, lietuvių kunigams 
ji toli gražu nebuvo ir nėra 
tėviška.

Pirma visų metų eilę bū
damas lietuvių kalbos pro
fesorium Vilniaus kunigų 
Seminarijoje — paskutiniais 
laikais velionis buvo pa
kviestas ir sutiko būti lie
tuvių kalbos lektorium Vil
niaus Stepono Batoro uni
versitete, praplėsdamas to
kiu būdu ir šiaip jau labai 
plačių savo veikimo sritį 
dar. labiau.

Visa tai padarę, kad kun. 
Petro Kraujalio asmuo Vil
niuje buvo ne tik itin popu
liarūs, bet ir reikalingiau
sias ir naudingiausias. Gir
dėjau iš žmonių, toli gražu 
ne jo pakraipoj kad a. a. 
kun. Petrų, tiesiog^ nebesu 
dabar kam pakeisti, kad jis 
buvęs tikrai Apvaizdos skir
tas veikėjas Vilniaus lietu
viams šiais smikiaiš jiems

laikais. Jo mirtis, jtio la
biau slegiamų Įspūdį pada
re dar dėl to, kad dar nese
niai ji buvo visai nelaukta 
netikėta, nes kun. P. Krau- 
jalis visada atrodė tartum 
vienas šitų Senosios Lietu
vos kariųjų ąžuolų — pla
čiapetis, stambus, sveikas ir 
stiprus. Pernai metais, ka
da jis buvo plačios Vilniaus 
lietuvių . visuomenės labai 
nuoširdžiai sveikinamas su
laukus jam 50 metų — nie
kam ne galvon negalėjo .at
eiti,- kad po metų teks jis 
lydėti amžinojo atilsio vie
ton. Mirtis nulaužė vienų 
tvirčiausių atgijusios Lietu
vos ąžuolų ir toji mirtis 
skaudžiu aidu atsiliepė kiek
viename Vilniaus žemės už
kampy, kur tik yra susipra
tusių lietuvių,, o jų ten yra 
štandieif visur — ir Jai yra“ 
nemaža, garbingojo velionio 
nuopelnų dalis.

Ir mes, reikšdami šian
dien dėl a. n. kun. Petro 
mirties nuoširdžių .mūsų 
užuojautų pavergi iems bro- 
liams, parcikškime jų ir sau 
patiems — nes jo ten nu
veiktieji darbai yra ir mūsų 
bendroj o darbo dali s. Pra
šydami iš Dievo tinkamų 
velioniui pavaduotojų jam, 
pačiam paprašykime amži
nojo ir nupelnyto atilsio 
dangaus karaliuje.

Rugsėjo ir Spalių mėn; š. tai.
Rugsėjo 24 iki spalių 1 d, taiisi- 

jos ir 40 valandų švč, Sakramen- 
to Adoracija — Kewannee,; III.

Spalių 2 iki 8 d, rekolekcijos— 
Rockford, III.

Spalių 9 iki 22 d. dviejų sa
vaičių misijos — Scranton, Pa.

kant yra 4 lt., o “’At. Spin
dulių” pirmųjų keturių. 
Silptų mėtinių apsimokėju- r 
šių piurių kas kętyiTfris aš
muo/gaus veltui po konip- 
plek'tą (tris tomus) įclo* 
tnaus Kari. May veįlmlo 
“Per Dykumą,” kurs per
kant kaštuoja 8 lt.

“Ateities” pr-tos kaina: 
moksleiviams mot. 10 lt., pu
sei metų 5 .1 L. ( Li etuvo j c; 6 
lt.), nemoksle.iviams mot. 20 
lt., pusm. 10 lt. (Lietuvoje:. 
15lt).

Adresas abieju žurnalų: 
Kaunas, Laisves Al. 3.

“At, Spindulių” kaina: 
moksleiviams met G lt, pu 
sci metų 3 lt. (Lietuvoje; .4 
lt), bemokslei vi aras met ,1( 
lt, pusm. 5 lt. (Lietuvoje 
8 It). '

MINI 100 METŲ 
SPAUDOS SUKAKTUVĖS

AMERIKOS LIETUVIAI

Moksleiviai.
Jūs norite pamatyti t? 

kraštų, kur Jūsų tėveliai 
yra gimę ir augę. Jūs nori
te žinoti kų veikia ir kaip 
gyvena to krašt o mokslei
viai. Tai galite lengvai at
siekti išsirašydami inokslei 
yiams skiriamus mėnesinius 
iliustruotus žurnalus: vy
resnieji—■■ “Ateitį,” o jau
nesnieji —; “Ateities Spin
dulius.”

1933 metams šie žurnalai 
skiria ir dovanų: “Atei
ties” pirmųjų keturių šim
tų metinių apsimekėjusių 
prenumeratorių kas antras 
asmuo gaus nemokamai po. " n 
1 egz. Putino veikalo. “Vai- ^s’ 
dovas,” kurio kaina per- Al. 3.

Šia proga ir Amerikos 
lietuviai turi prisidėti suda 
ryti “Židiniui’’ jau devinti, 
metai leidžiamam literatū
ros, mokslo, visuomenes ir 
akademiškojo gyvenimo mė
nesiniam iliustruotam žur 
nalui kuklias sąlygas tar 
nauti Lietuvos kultūros ‘rei
kalams. Jeigu (per ,£1933 me-. 
tus “Židinio” tiražas pa
šoktų ligi 5,000 pr-rių, tai 
adm-ja pasižada 1934 me
tams žurnalo pr-tos kainų 
sumažinij per .pusę ir pada ■ 
ryti jį prieinama kiekvie 
nam inteligentui, kuriam, 
artimi savos kultūros rcika 
lai.

Prenumeratos kaina: me 
tams 45 lt. (Lietuvoje 35 li
tai) , pusm. 25 lt.. Študem 
tams ir moksleiviams: met 
30 lt,, pusm. 15 lt. (Lietu-, 
voje 25 lt.). Adresas: “Ži- .

Kaunas, .. Laisvės

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyk* 
sekmadienį, rugsėjo 24 'dieną. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestą prirašyti pri« mūsų 
brangios organizacijos.

NEvFhAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 24 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na
rius (€s) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas |- 

vyks spaliu 1 d., tuoj po sumos, 
šv* Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

WOECESTint, MASS.
LDS. 10S kuopos susirinkimas j- 

vyks spalių 1 d„ Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
nirime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

WATERBURY, CONN,
Rūgs; 24 d;, 1 Vai. po pietų j- 

;vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Ave. Ateikite visi. Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.
WŠ. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks. sekmadienį, spalių 1 
tuojaus po sumos, Šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki 
Ii. Taipgi atsiveskite nors po vie> 
ną naujų narį prie kuopos prira 
Syti. Valdyba

NASHUA, N H-
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- . 

mas įvyks saplių 1., tuoj po pas
kutinių mišių, pobnžnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti pyir ^vganbtaaijaa;

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį spalių t-mų dieną 
vakaro, mokyklos kambary. AteL . 
kitę gausiai. Nepamirškite užsimo
tu duokles. Valdyba

t
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0, Nelaimingoji Tėvyne...
Daug,vargo pernešei bau

džiavos ir rusų pripspaudps 
laikais, daug nelaimių iš
kentėjai per vokiečių oku- 

.■ pači ją, bet tavo sūnų tvirtas 
pasiryžimas išpildė tavo 

; troškimą, tu likai laisva 
nepiaklausbma.

Nors ir gausiai sudėjusi 
'geriausių savo sūnų gyvy
bes aut tėvynės aukuro, vi
sa tauta susiūbavo džiaugs
mu,. visoj šalyj, suskambėjo 
naujos vilties: ir pasiryžimų 
aidas. D* atrodė, kad tiek 
amžių pvilęatildntar hr išvar
ginta tauta, pagaliau taip 
brangiai pirkūti laisvę, pri
sikels visai naujam, nesų- 
laikoinam kūrybiuiam. gyve
nimui.

Tiesa. Lietuvos nepri
klausomo gyveninio pra
džioje taip ir buvo. Nors 

. tada buvo dar daug senų 
rusų papročių Lietuvą val
dančiųjų šeimoje, bet nese
nos biurokratiškos praeities 
vaizdai šiurpų nukrėsdavo 
kiekvieną, kuris bandydavo 
paminti žmogaus laisvę ir 
panaudoti smurtą. Bet, de
ja, neilgai mūšų tauta džiau 
.gūsi pilna savo nepriklauso
mybe ■.— vos keletą metų. 
Ją visai netikėtai ištiko 

. nauja nėlaimė, kuri pra
džioje ątodjjįųęf okia^ jitąj$i, 
bet kaskart ėjo ir tebeina 
skaudyn.

Kada Lietuva neturėjo 
žodžio ir spaudos laisvės, 

. . kaclaaaetiu’ėjo lygių-pilieti- 
nių teisių ir buvo persekio
jama svetimųjų, tai lietuvis 
žinojo kas yra jo priešas ir 
dėlko jis yra persekioja
mas. Tada visa tauta vie
ningai patylom, ruošėsi liu- 

. sikratyti.to. jungo; tai buvo 
kūrybinio vieningumo bren
dimo laikai, kurie anksčiau 
ar vėliau tautai laisvę ža
dėjo. Ir bendros visos tau
tos pastangos ją išvedė į 
naują laimėjimą..

Visai kitokion būklėn pa
teko Lietuva po paskutinio
sios nelaimės, kada, ją pri
slėgė pačių jos sūnų ego j iš
tinę ranka, Iciiri Jaunajai 
Lietuvai rengia tamsų ry
tojų, . ,

Dabarties valdovai, besi
gindami savo sumanumu ir 
besidžiaugdami numalšini
mu vidaus neramumų, ren
gia tamsų rytojų visai tau
tai. Savo asmeniniam lai- 

• mojimui prieš opoziciją pa- 
. minėti, jie pila ankstą kal

ną, bet šalia jo kasa duobę, 
į kurią/palaidos visos taiv

tos laisvę. Vardan tautos 
vienybės, jie visų Šalį apsta- 
ė šnipais,, kurie seka, ir 
miegančio piliečio sapnų, - 
netik kiekvienų žingsnį. Vi
są visuomenę suskaldė į 
vieni kitus persekiojančias 
grupes, o šeimose išauklėjo 
nepasitikėjimų saviškiais. 
Pilietis turi klausyti visai 
bemokslio valdininko, nes 
įstatymas leidžiamas ne iš 
anksto autoritetingų įstai
gų, bet .nukalamas vietoje 
reikalui esant ir pakreipia- 

. mas t aip, kai p j o leidėjas 
nori. Su amžinuoju priešu 
Lenkija karo stovis panai
kintas, gi Savo piliečiams 
jis yra koks ir buvęs nuo 
1926 metų gruodžio 17 d. 
Visi /nenormalumai ir toli 
siekianti išgalvojimai nieko 
gera nelemia Lietuvai.

Kai visos tautos, visokio- 
. mis priemonėmis stengiasi 
skiepyti piliečiuose pasiti
kėjimų savimi, . stengiasi 
išauklėti plačių, pažiūri], ne
palenkiamų tiesos mylėtojų 
kiekvienų jaunuolį, tai Lie
tuva nori visą šalį paversti 
vergais: “Dirbkite 1 tai, kas 
pakišta po nosimi, o viskuo 
Idtu tik mes turim teisę rū
pintis,, — tai Lietuvos val
dovų auklėjamoji* progra
ma. Tųi labai artima bau
džiavos laikams, kada ponas 
pasakydavo: “Lipk į mej 
ir kukuok...”, kai po t p 
krisdavo nušautas. Ko susi- 
kuiks-JLiėtuva iš to,_ aišku,, 
bet ar taip ir turi būti, ar
gi praeitis taip suvargino 
•visų tautų, kad nebesiranda 
nė vieno asmens drąses
niems darbams atlikti? Tai 
kas gi bus dar po keliolikos 
metų, kai “išrinktieji”' iš
mirs, kas beūžims jų vietas ?

Visi pripažinsime, kač 
reikia Lietuvoje kietesnės 
rankos, kuri pasiimtų vado
vavimo,, bet ji turi būti ne 
absoliuti visų reikalų rišėja..; 
Lietuva pilna visokių gai
valų, kurių pilnas Klaipė
dos kraštas ir lenkų pasie
nis. Per aukas atimtas, tiek 
amžių vergavęs, Klaipėdos 
kraštas nūnai . vėl vokiečių 
kolonizuojamas. Vėl visu 
pamariu vokiečiai sau lizdų 
suka : valdžios užlaikomose 
mokyklose vieton lietuvių 
kalbos įveda vokiškųjų, vi
sose gatvėse nudrasko lietu
viškus užrašus,, išverčia į- 
vairius Lietuvos nepriklau
somybei paminėti pastaty
tus papuošimus. Tam. vis
kam Lietuvos ponai nė nei

mano užkirsti kelią, o tik 
jersėkibja ir kalinu visuo
menės vadus ir organizacL • 
as, kurie atgavo Lietuvos 

laisvę, kurie pirmieji buvo 
: pionieriai rusų laikais, ku
rie už Lietuvą .ir gyvybes 
'nebijojo išsižadėti.

Ir ar begali atsirasti bent 
vienas kritiškai protaująs 
žmogus, kuris bandytų/ tei
sinti tokį Lietuvos ponų el
gesį, bandytų pritarti jų 
vedamai politikai?

Ir kurgi atsidūrė. Lietu
vai taip svarbus Vilniaus 
klausimas ?*Liėtuva liko pa
statyta-į tokių politinę, pa- 

. dėt įr kad apie Vilnių jau. 
nėr kaip ir bėišsižioti. . Ir 
tai ją apgavo fa nusipurusi 
Lenkija, kini buvo ir yra 
valdoma pabėgusios dvasini 
lietuvių, kaip.. Narutavičių, 
Želigovskių, Pilsudsldų ir 
daugelio . kitų ministerių. 

. Jie pagaliau sugeba pasta
tyti Lietuvą į tokią padėtį, 

t kad ji netenka Pabaltos 
Valstybių draugingumo, jas 
visas pąšivilioja lenkai ir 

- sudaro sutartis. Lietuva li
ko iš . visų pusių apsupta 
priešais. Kodėl to nepramū- 
tū Lietuvos ponai? Tas pa
rodo, kad ji yra nė gabiau
sių jos sūnų rankose, bet 
kokių tai prisimetėlių.

Ir kaip gi gali pasireikšti 
gabumai piliečiuose, kada 
jiąinš nęlėidžijjii^ą .savinan-, 
kiškai galvoii,. tada visas 
organizacinis veikimas, visi 
suvažiavimai ir seimas yra 
skaitoma kriminaliais nusi
kaltimais, kada gabumų 
lenktyniavimo arena yra 
priešvalstybingumas. Visai 
suprantama kodėl ■— buka
pročiai netektų “valstybes 
ėdalo*.1’ Taigi, kritiškai pa
žvelgus į Lietuvos gyveni
nio perspektyvas, tenka nm 
liūsti ir susimąstyti, Būda
mas geriausiu aptimistu, 
nors į viską žiūri su viltimi 
ir pasitikėjimu, iš gilumos 
atsidusti: O, nelaimingoji 
Tėvyne, taip gausiai dėl lai
sves pralietas tavo sūnų 
kraujas, matyt, dar nepa
kankama auka už praeities 
tavo sūnų klaidas. O kįek 
tu, nelaimingoji Tėvyne, 
turėsi aukotis ir pasišvęsti 
dėl dabarties klaidų?

K. Vainius.:

BAZARAS,KERMOŠIUS
Antras sverb’eSnis rude

ninis žygis, tai.metinio ba- 
zaro atidarymai. Šis prasi
dės, šio menesio 16 ir 17 dd. 
ir baigsis 23 ir 24 dd. Jame 
bus visokį, stalai’ir budelės, 
įvairių draugijų, tvarkomos.

Trečias.“baras va Kanas, 
jau Choro Radici programų, 
kuri įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 14 4, Ketinama vėl 
pastatyti apie 26 koncertų 
šį sezoną, kaip ir pereitais^ 
metais. Visos- choro . jėgos 
tam jau ruošiaši/Taciau, ar 
bus galima tai Įvykdyti, 
priklausys nuo pačios sto
ties WCBM. Eina gandai,, 
jog jos vadovybė susijungs 
su Ncw York'o ir visos A- 
merikos.. stotimis^ tad. pri
trūkstą laiko? viėfiniems ar^ 
tistams. Būtų laimi gaila 
stabdyti šį vieš;] darbą, 
kurs atneša naudos mora
liai ir mūsų .parapijai ir 
tautai, kurs sųsįlaukė tiek 
gyrimų per pęrųįfus dviejus 
metus. , . ,ffl

dieną. Jam šeiminiiikaus 
Mariją ir Ona Tautcdutės 
ir jų drauge Marija Coyle. 
Tikimasi, kad panelių Tau- 
tęriūč'ių brolis policininkas 
ir Šv. Vardo Draugijos 
t varkdarys, Kazys, ras pro
gos išleisti bent keletą šim- 
tų bilietų^ miestcliceių tar
pe. Jeigu koks pilietis .pa
liks savo automobiliu ne 
vietoj, [kiški jam ne kvieti
niu i teismų, Kazy, bet bi
lietų j kortų vakarėli!

Antro.’ vakarėlio, pelnas, 
kurs teko- • parapijai, buvo 
apie $40.00. Netikėtai už
kviestos pp. Bluih, Radze
vičiūtės Ona ir Marė, Kei- 

: (tošių Marė ii* Pitzinger 
gražiai atliko savo darbų, 
nors buvo tik ką šeiminin
kavusios ir pirmajam va
karėliui.

Taure yra didžiausia va
gis.

i TĖVU MARIJONŲ KOLEGIJA

MARIANAPOLIS
. THOMPSON, CONN. .

Kolegija turi astuonių metų mokslo kursų. Pirmie
ji keturi metai yra Aukštesnės Mokyklos Clasšical 
lligh Seliool —- kursai; Antro ji. dalis; ~ tai kęturių me- 

. tų kolegijos kursas. ; . . ■ * . / '
Marianapolis.yra vienatinė kolegija, kurioje lietu- 

c- ' viai jaunuoliai yra auklėjami tikybinėje ir tautinėje, dva- 
■/.šioje.-
.< Kolegija yra. inkoiporuota Coiineeticut’ valstijoje. .. 
t Norintieji savo vaikus siųsti į aukštesniu^ mokslus,
į rašykite adresui • • . t
I NIARIANAPOLIS COLLĘGE, THOMPSON, CONN.?.

JOKO KMTTO EILES
_ Tai gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kun; K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šių knygų išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos.turiniu, gėrėsies ir.Tam 
sta jų įsigyjęs. .

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos kai
rų $1,50, Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina. tik 75. - centai; popie- • 
rio. viršeliais 50 centų.

į Dabar, yra geriausias lai
kas įsigyti šių taip brangią 
ir naudingų eilių knygą.

“DARBININKO” ADM.y 
366 W. Broadway, 
South Boston, Masa.

' ■ *. <>J •rf-'---.' -.i •

KORTŲ VAKARĖLIAI.
. Trečias čio sezono kortų 

vakarėlis. įvyks rugsėjo 22

HARTFORD, CONN.
Vietos ' lietuviai rengiąsi 

i škiįmingai' pan ilfiėti1 gedu-, 
los- dieną spalių .. devintą. 
Kalbės kini., V. Vembrė, iš 
'Vorcestorįo, vietos kleb. 
kun. J. Ambotas ir p. V. M. 
Čekanauskas, . dalyvaus Šv. 
Cįcilijos parap. choras, va
dovaujant p. V. Burdūliui, 
taipgi vietos ukrainiečiu 
talentai. Programa labai tu
rininga ir įdomi. ■

BUS VAIDINAMA
DRAMA.

Keturių veiksmų drama 
‘ ‘ Pa vergtų j ų K ai vari j os ’ * 
bus vaidinama minint gedu
lo dieną. Veikalas ' labai 
gražus ir įdbmus. šį veika
lą parašė pavergto krašto 

■lietuvis dramaturgas p. M. 
pailgimas. Vaidinime daly
vaus. rinktini dramos mėgė
jai vaidintojai. Kaimiečio 
Karužos ir Karužienės rolė
se vaidins, p. Rakauskas ir 
:p-lė E.Povilaitytė; jųjų sū
naus Kastyčio ii* . duktės 

. Gražinos, rolėse vaidins p. 
V Kripas ir p-lė Juzė Pen- 
kauskaitė; Studci it o, jauni
mo vado rolę vaidins p. J. 
Pagįrskas.; jaunuolių, j)p. 
Gąlba ir Sabeika; lenkių 
puskarįninkų, Įiariičniuko 
ir saržento/ pp, V* Burdu- 
lis ir J. Gaučas ; lenkų ka« 
reivių. pp*' ^* Kniitkus ir 
;Ed. Mančiūnas; lenki] šni
po, . ėlgėtu . apši.me t ū s i o 

' švagždžio volei bus. p. ML 
kas Kripas, Režįsoriai.:

Telefonas; Pl&za 1350.

JONAS GBEfeimS
Graborius ir Ealsamuotojas 

423 S.PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

kim. Ed. Gradeckis. ir p-lė 
E. Povilaitytė. Žodžiu, pro
gramas bus labai įvairus ir 

; įspūdingas.
Diskusijos dėl Gen. Tado

Košei aslos tau lybes.
WS. skr. narių Susi rin

kime iškilo klausimas ką 
reikia daryti, kad viešai iš
kėlus didįjį patriotų, lais
vės propagatorių a. a. Gen. 
Tadą Kosciuškų, kurį, len
kai savindamies! apmaska- 
vo? Nutarta, kad Amerikos 
istorijoj Gen. Kosciuškos 
vardą, reikią sulietuvinti, 
dabar Gen. Tadas Kosčiiiš- 
ka istorijos . vadovėliuose 
perstatomas lenku,

Išdiskusavus Gen. Tado 
Kosciuškos tautybės klausi
mų, prieita išvados, kad da
bartinis lenkt], pasiryžimas 
savintis mūsų tautos kilmės 
didvyrį, turi būt nuinas- 
kuotas, kad turi būt užkirs
tas kelias lenkams puoštis 
rekliama, kad jų tautos did
vyriai Gen. Tadas Kosciuš
ka ir grafas Gen. Pulaski 
padėjo amerikonams revo
liuciją laimėti ii* nepri
klausomybę iškovoti, nuo 
anglų. . Sąryšy su dabar iš
leistais krasaženkliais su 
atvaizdu, Gen. Kosciuškos, 
kuriais Amerika. pagerbia 
Gen. Tadą Kosciušką kaipo 
didįjį karžygį ir, kad lenkai 
iš to daro. «dų politiškų 
“itapitaląj’ todėl nutarta, 
kad pasireiniant esamais 
įlietais ir dokumentais, 
rašytojo Mickevičiaus raš-

I tuose ir paties Gen. Kos- 
; čiiiškos paliktuose, bei . jo 
testemonijoj įtėikfoj Rusi
jos Carienei Kataruiai., ir 
.kitais, kad akyyaizdoje šią

; faldų, Lietuybs vniausybč 
per savo ininisterį p. B. K. 
Balutį įtadarytų. atitinkamų

J žygių AVashingtone, tani ti
kru memorialu sii prigavi
mu, faktų,. pareikalaiitų J. 
V. , Amerikos vyriausybes 
ofimališkai pripažinti Gen. 
Tadą' Kosčiušką lietuviu, o 
ne lenku ir, kad iš visų is
torijos vaclovėlių mokyk
loms teikiamų, Kosciuškos 
lenkiška kilmė liūtų panai
kinta, vieton to, kad Kos- 
čiuška būtų 4aikonms4i(4m 
viii. Šituo reikalu VVS skr. 
nariai nutarė parašyti ir 
pasiųsti laišką Lietuvos mi- 
nistoriui B. K, Balučiui, su 
reikalavimu, kad jis šiame 
reikale padarytų atitinka
mų žygių klaidą atitaisyti 
dėl Gen. Tado Kosciuškos 
ir tokiu būdu išspręstų lie
tuvių-lenku ginčą dėl Gen. 
T. Kosciuškos ii* kariu in
formuoti] Ameriką, kad T. 
Kosciuška ne lenkas, bet 
lietuvis, savo kilme.
SVEIKINS PREZIDEN

TĄ ROOSEVELT.
. VVŠ skr. nariai nutarė, 

sąryšy su minoj imu gėdulos 
dienos, pagaminti atitinka
mą rezoliuciją ir ją priė
mus vardu vietos lietuvių 
masiniame susirinkime siza
lių devintą dieną, pasiųsti 
pasveikinimą Respublikos 
Prezid. F. D. Rooševeltui ir 
pareikšti jam savo moralinę' 
paramą sąryšy su jo vykdo
momis ekonomiškomis ir 
socialinėmis reformomis 
per NRA. Rezoliuciją pa
gaminti pavedė p. V. M. 
Čekanauskui. Iš VVS skr. 
narių. įvykusio susirinkimo 
visi išsinešė, gražų įspūdį, 

“D.,fx Kovespond. M.

Alus prigirdo daugiau 
žmonių negu jUros.

Nedarbo paliesti, žmonės . . 
įpuolė į Skurdą, vargą, liin 
tiesį. Jiems pasilinksmini
mai, baliai neberūpi, nors \ 
jų čia mažai ir berengiama. .

Darbai truputį pagerėjo, 
bet mažai jaučiama. Jei vie- . 
nas dafbhiiukas iš 100 ir 
gauna darbų, tai nieko no* 
reiškia. Darbininkams bus •; 
skurdas ir badas tol, kol 
nebus įvesta nedarbo- ap* 
drauda.

Rugsėjo 10 d. įvyko 0on- 
nęcticut lietuvių, katąlikiš-. 
ko jaunimo olimpiada. Nors 
ir nedarbo skaudžiai palies
tas, tačiau nuvykau ir nu
stebau pamatęs mūsų jauni- _ ’
m:j aukštai-pakilusį sporte^ 
žaisluose. Smagu, jog jau
noji karta, susipratusių lie
tuvių vaikai, taipgi viešai - 
pasirodo ir. ateityje, galės 
(Irusiai stoti į pasaulines, 
olimpiados rungtynes. Olim
piados taurę laimėjo New 
Britam. .

Ten Buvęs.

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
(turinčių arti 5000 pusi.) 

mošia kfekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir ąkžide- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nu<J 
pat jo leidimo pradžios, Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas^ vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur . 
begyventų, jo neprenumeruotų ir . 
neskaitytų bent nuo 1930 metą 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 

. Tik paabridyk — mūsų nerūgosi. 
tnet. — 3$ lt, pusm.:—r 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės . 
lėja Nr. 3.

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagiM. 
jamąs literatūros, mokslo, visuomenei 
ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotai 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, ^lomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamlausiaa 
lietuvių žurnalas. Todėl vist paskubėki
te užsisakyti “židinį.’-’

“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L, 
pusm.-20.lt; Amerikoje metams ?4.5O, 
.pusmečiui $2.50.

Adr.: ‘'židinys.” Kaunas. Laisve* AL

A •

| PASIRINKI SAU GERIAUSIA ■ 
DRAIIGį

š Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- 
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis <(DARBI 
NINKAlį” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo.
“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 

savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios.žinios iš ne.priklausoųios 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams..............     .-4.00
“ Darbininkas ’ ’ pusmečiui .........  $2.00
J ei imsi tik vieną kartą i savaitę..$2.00

GALI UŽKABYTI SAVO GIMINĖMS 
Į LIETUVĄ.

Metams. .. x.. .$5.00
Pusmečiui ...'..........  .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD 
IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS j 
. . ; /■ Reikale kreipkitės pas

»» ■

866 W. BROADWAY , SO. BOSTON, MASS.
• Tel. So. Boston 0620

“DARBININKAS’

i
a

I
5



Antradienis, Rugsėjo 19, 1933 ' ■' ■

work filologijos skyriuje ir 
žada neužilgo išleisti didelę 
(kokių 6-700 puslapių)kny
gą apie kalbas. Tai buvo jo 
pirmutinis apsilankymas 
Waterbury, Džiaugėsi mū
sų milžinaškaja mokykla, 
sale, bowling alleys, našlai
čių prieglauda, bažnyčia, 
vyčių namu ir th .

40 VAL. ATLAIDAI 
WATERBURYJE. '

Šv. Juozapo lietuviu R.K. 
parapijoj įvyks metiniai 40 
vąlandii atlaidai rugsėjo 24, 
25 ir. 26 dienomis.

Pamokslus sakys sekma
dienio vakarą: kunigas Jo- 
nas Bakanas iš YVestfiėld,; 
•Mass. .

Pirmadienio vakarų: ku
nigas Juozas V. Kazlaus
kas iš Ansonia, Conn.

Užbaigimui atlaidų ant
radienio vakarą: kunigas 
Dr? Bružas jS :Wsliua,: New 
Hampsli'ire. Kunigas Bru
žas yra LaSalętte Misi j o- 
nierius.

Waterbury ir apylinkių

W*TERBURir, CONfr
t Pereitą, savaitę grįžo re- 
j ' kolekcijas atlikę šie kuni- 
t gai: Ambotas, • Valantiejus, 
■ . Pankus, Karkauskūs, Vas-
į kelis 'ir Kripas. šią savaitę 

rekolekcijų atlikti, išvažiavo 
kunigai Gradeclds, Karlo- 
nas ir Kazlauskas.

: • AVATERBURY LAN- 
KĖŠI.

Mok. Galinis,, varg. Ol
šauskas, panelės lietuvaitės 
Loreta Jokšiūtė. ir Viktori
ja iš Bostono. Abidvi yra 
slaugės: viena prie Dental 
Mygicne, o k SJietičians. 
Malonu pranešti ki^ daug 

 

lietuvaičiu yra slaugėmis.

. Taip pat slauge Mendeliūte, 
kuri lankėsi pas savo seserį 
'PluŠtikienę, Oakville, Ct. ir 

. Juozas Mendelis. -kuris mos 
kosi daktaiai..- Tai kunigo 

Mendelio brolis ir se
suo iš Baltiinore, Md.

Mok. Galinis moko vokie
čių kalbų . Boston Lafin 
School ir daro. researėli

E.

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelii; ir patarėjų-laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražių 
stovylėlę, užeikite —; Jūsų visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

Buvusi.VYTAUTO SPAUSTUVE” 
423 Grand St. Brooklyn, N. Y.

STagg 2-2133 ' .

n

lietuviai, širdingai kviečia
mi pasinaudoti šia proga ir' 
atlaidų metu Dievo gausio
mis malonėmis.
.. . Kun. J. J. Valantiejus, 

Klebonas.
P. S. Atlaidų metu rug

sėjo 26 d., 2 p. m. įvyks 
Kunigų Vienybės Rytinių 
Valstijų, Nėw York,. ,New 
Jersey ir Conn. konferenci
ja, Šv. Juozapo .parapijos 
Aiidltoriume, Waterbury, 
Coiin.
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Šv. Juozapo parapijoje, 
rugsėjo. 11 dienų įvyko dve
joj gražios jimgtūves. Pir
mos buvo gerb. Maziliausko 
iš Naugatuck' su lietuvaite 
p-le Sabiūte iš Watėrbury. 
Gerb. Maziliauskas tai 
gražų biznį Naugatucke... 
turi didelį garage biznį. Jo 
brolis turi vaistinę New 
York City. -■— —7-—■ ■—-—

Antros buvo gerb. Mata- 
kaičio irgi iš Naugatuck su 
panele Lawson (Vesukevi- 
Čiūte) jš W.aterbury. Rei
kia džiaugtis, kad. tokie in
teligentai myli savuosius ir 
sū savaisiais vedasi, o ne su 
kitataučiais. Panelė Lawso>n 
yra slaugė (nūrse). Lietu
viai sekime šių dvieju pore
lių gražų katalikišką ir lie
tuvišką nusiteikimų. Lietu
vių. katalikų obalsis turėtų 
būti: lietuviai su lietuviais

KLIERIKO VINCO 
SAUKO IŠLEISTU- '

VĖS..'
Rugsėjo 9 d. įvyko išleis

tuvės klieriko Vinco Saulio. 
Surengė geraširdės mote
rys ir draugės, Atsilankė

----- ------------------ u-...,.-.. ■ . -------- ■---------- Į---1U^ , , ,

Juozas Miernikas, 50 me
tu amžiaus, 327 Troutman 
st., mirė rugsėjo 9 d. Palai
dotas rugsėjo 13 d. Alyvų 
kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

A

I LIETUVOS DAINA-ANSAMBLIS l
‘.a. t

Rengia-

I Koncertą ir Balių
1: RugsėjoA

per šimtų žmonių. Pasakyta 
daug gražių kalbų. Kalbėjo 
kleb. kiiii. J. Valantiejus, 
kunigai Kripas ir Ražaitis, 
gerb. Kankalis ir Vedžitį- : 
nąs ir pats klierikas Vin
cas. Klierikas už dviejų 
metų bus kunigas, jeigu 
pievas jį sveikų užlaikys ir 
ras; Jo Valia. Ji&ii lanko 
Šv. Bernardo Seminaidją. 
Rochestery/ New York; Jis . 
per vasarų čia dirbo. Linki
me jaunam klierikui, sėk
mingai užbaigti savo moka
us, o paskui rištis prie lie
žuvių. Žymėtum, kad klie
rikas Vincas yra didelis 
sporto mėgėjas. Šv. Ber
nardo Seminarijoj yra golf • 
coursė ir jisai pernai išląi- 
mėj o pirmų vietą.

NRA IR MES LIETU
VIAI.

Dabar Vfaterbury atsira
do daugiau darbų. Daug lie
tuvių bernaičių ir mergai
čių jau gavo darbus ir jie 
ir tėveliai džiaugiasi, Džiau 
giamės, kad, lietuviai gauna 
darbus, bet mokslas yra 
daug brangesnis, negu keli 
doleriai. Darbas mums duo
da kelis centus, kurie gali 
greitai išnykti. Pinigus len
gva pamesti arba išleisti, 
bet mokslas bus su mumis 
per visų gyvenimą. Joks va
gis neatims nuo mūsų įsigy
to mokslo. Pernai lietuviai 
skundėsi’ 4į‘ Nesiskundžia..-. 
Jeigu būtų dėję lietuviai ne 
pinigus į banką, bet mokslų 
į savo protų ir savo vaike
lių, tai būtų daug sveikiau. 
Sekime žydi; pavyzdį. Jie 
gauna ir taupo pinigą, bet 
jų didžiausias įvestmentas 
yra mokslas. Taigi, NRA 
yra labai geras ir išganin
gas dalykas ir teikia darbų, 
bet atsiminkite ne pinigas 
svarbesnis, bet mokslas... y- 
patingai kai vaikas pats no
ri moksluš eiti ir tėvai ma
to, kad jis turi gabumus..

TAG DAY.
Rugsėjo 16 yra lietuvių 

•Tag Day Waterbury. Tai 
dėl mūsų lietuvių našlaičių. 
Miesto mayoras labai gra
žiai atsiliepė į klebono pra
šymą ir leido lietuviams 
linkti aukas mieste tą die
ną. Pats mayoras Pranas 
JECayes vis prisiunčia čekį 
vertės $50. Kiti miesto val
dininkai irgi seka jo gražų 
pavyzdį, Dabar kruta ir 
knita gerb. šerifas Jonas 
Jeiiušaitis. Siuntinėja laiš
kus ir atsišaukimus visiems 
įtekmingiemšiems savo pa
žįstamiems Waterburyj gy
venantiems. Lietuviai, pasi
darbuokime ir mes. ParapL 
jos vaikučiai eina per visa 
miestą it' darbuojasi., Per
nai viena mergaitė surinko 
per $25! Kas tik gali tų die
ną, lai pasidarbuoja. Tai 
yra . Kristaus numylėtas 
darbas šelpti žmones -Naš
laičius.

Rugsėjo 6 d. įvyko Mote* 
rų Sų-gos 29 kp. surengta 
“surprize party” sąjungie- 
tes p. M. Kivitienes vardu
vių dienoje.

Pirm. U. Mikulskienė pa
aiškino vakaro tikslų.: Kitos 
sųjungietės: taip pat linkė
jo p." Marijonai Kiyitienei 
ilgiausių metų.

Moterų Sų-gos 29 kuopos 
vardu p. Kivitienei įteikta 
graži dovanėlė. . 1

Kalbėjo 'ir p. Kįvitienė. 
Ji dėkojo visoms sajungie- 
:ėms ir viešnioms už linkė
jimus ir dovaną.

Visas yakaūas/praėjo gra
žioje nuotaikoje.

Dalyvavo šie:
Pp. M. ir P. Kivitai ir 

sūnūs, U. Mikulskienė., O.; 
Belevicienė, M. Jankevičie
nė, P. Benzuviene, O. Dob- 
rovolsltienū, M. Dragūnai- 
tienė, M. Šertvytienė, J.; 
Misevičienė, A. Jasvinskie- 
ne, M. Mačiokiene, V. Gai
galienę, O. J anušįonienė, 
G. Katilienė, V. Belevičie- 
nė, J. Bloękienė, R, Baksie- 
nė, K. Damuš'ienė, R. Cir- 
kelienė, O. Žalneraitienė, 
M. Baranauskienė, O. Za- 
rauskienė, J. Terebeiziūtė, 
J. Terebeizienė, A. Saukai- 
tienė, A. Obelėnienė, T. 
Klimienė.

Sąjungieie.

. Telephone: STAGG S—0706

DU. BLADAS K. VENCIUS
D A N TĮSTAS 

X—RAY

VALANDOS: |
i Nuo 9—12 Iš ryto, 2—8 vak.. I 
) Aventadicniait xu8itaru» Į 

499 GRAND STREET |

(kampas Union Avė.) S
Namų Telefonas: Miehlgan 2—4273 B R O O K L. Y N, N. Y. Į

ALBANY, N, Y.
Šiomis dienomis jaunas 

ietuviukas Juozas .Rušas 
ošė golfą su miesto mayo- 
ru Thatclier.

Jaunuolis Rušas laimėjo.’ 
Mayoras apdovanojo mu

šu Juozuką golfo sviedi
niais.

. Juozas yra žynius gplfi- 
nuikas šiame mieste, Anglų 
spaudą apie Juozuko lai
mėjimą plačiai rase. Valio, 
Juozai! Rap.

būtų dar dažnesnis.’ Taip 
ilgu j o laukti. Gy vendamas 
užsieny,'bė “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nenurimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” ,-a K. .Rak/aięskaite) 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško) . 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik. 5 litus. ’ Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, 'Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj. ..

11 Pavasario ’ ’ Redakci jos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt.. 28.

BROOKLYN, N. Y,
ANSAMBLIO KONCER

TO BILIETAI PAR- - 
. SIDUODA.

Rugsėjo 24 d., 5:30 va
landų po piėt, Labor Lyce- 
um salėje., 949 IVillougliby 
Avė. Brooklyne, ansamblis 
“Lietuvos Daina” duoda 
koncertą su šokiais. Bilietai 
dėl šios pramogos parsi
duoda sparčiai, ir dar gali
ma gauti sekančiose vieto
se:

: Lietuvių Uniyersalis Biu
ras, 423 Grand St.

J. Ambraziejus,
499 Grand St.

Dr. B. K. Vencius, 
499 Grand Sa.

Lietuvių Piliečių Klube 
80 Union Avė.

Lietuvių Atletų Klube 
168 vMarcy Avė.

. Vyčių 41-mos kp. narius, 
Williamsburghe.

Vyčių 49-tos kp. narius, 
v Central Brooklyne.

Kupiškėnų. 4-tos kuopos 
narius. ■ .

Tel. Bryant. 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS •
ADVOKATAS

113 West 42-nd Si., 

. .New York, N. Y. S

KLASČIAUŠ

GŪNIOM PARKAS 
| piknikams, baliams, koncertams, 
i šokiams Ir visokiems pasillhksmtnl- 
j nnjins smagiausia vieta Brook- 
1 lype-Maspethe. Jau laikas nžslsa- 
i kytl salę žiemos sezonui, 
1 kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
į JONAS KLASČIUS, Sav^

Maspeth, N. Y. i

i

i

Tol. ■Byergreen 6-5310

J08EPH!GAOTA'
GRAB ORIUS

MIRĖ..« ■
Juozas Jakubonis 47 me

tų, amžiaus, 8715 76th St., 
mirė rugsėjo 14 d. Palaido
tas rugsėjo 18 d. Alyvų kal
no kapinėse.

Stasys Kaskis, 44 metų 
amžiaus, 282 Front St., mi
rė rugsėjo 14 d.' Palaidotas 
rugsėjo 18 d. iš šv. Jurgio 
bažnyčios šv. Jono kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

BALSAMUOTOJĄS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

••PAVASARIS”
Švenčia savo 2Q m. jiibiliėfy.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su 'didžiausių 
džiaugsmu pasitinka kiek
vienų gyvų, linksmų, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu.

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. •

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
jūsų tėvynės laukus, seni; te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių. damomis.

“Pavasary” rasite vaidįn 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lų.

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibašČiusiain, 
lietuvių jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasaris”
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Tel. Stagg 2—6043 Netary Pnblle

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir BalsamuotojM 

660 Grand St.,. Brooklyn, N.Y.
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NEWARK, N. J.

1933 
KONCERTAS 
5:30 po pietų

BALIUS
8 vai. vakare

Tikietai:
■i 50c - 75c - S1.00
X DALYVAVO i Radio City, Music Hali, Brooklyn X 

' J. Museum, De Witt Clinton High School, PhiladeL A
♦į* phia, Pa. ir Dainavo per Radio Stotį WLWL. X

| LABOR LYCEUM
‘■X '

| 949 Willoughby Avė. Brooklyn, N. Y

3
3

BROOKLYN, N. Y.
MIRĖ.

Juozapas Pilsųckis, 43 
meti; amžiaus, 55 So. 5-tli 
St., mirė yugš. 8 d. Palaido
tas rūgs. 12 d. iš Karalie
nes Angelų bažnyčios . šv. 
Jono kapinėse. Pašarvotas 
graboriaus Garšvos įstaigo
je.

> * ■

DALYVAUKITE.
Newarko ir apylinkių lie

tuvių veikiantis bendras ko
mitetas Dariaus-Girėno žu
vimo reikale rugp. 10 d. bu
vo sukvietęs lietuvių visud- 
menę į Vieša Susirinkimą 
pasitarti. Šitame susirinki
me buvo išrinkta komisija 
iš 9 narių, kuriai ir paves
ta sudaryti atitinkamą pie
ną, kad pagelbėjus sudaryti 
fondą žuvusiųjų lakūnų pa
minklui statyti. Minima 
komisija jau turėjo savo 
keltų posėdžių ir rugsėjo 6 
dienos posėdyje nutarė Da
riaus-Girėno ir Spalių 9-tos 
minėjimui surengti New 
Jersey Lietuvių Dieną, sek
madienį, spalių 1-mą dieną, 
Pi’ogress Hali, Wood Ave„ 
Linden, N. J.

Darbininkas" jau priima 1938 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus. UŽ prenumeratas ir kny 
fffcs už pilnų jų vertę. Nukirp. 
1932 m. kuponų siųskite 

“DARBININKAS"
. 366 Weąt Broadway, .

So. Boston, Mass.

? ■

TėL Stagg 2—0783 Notary Bubile

JOSEPH lESAHDA 
(Levandauakas) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telfinljone Stagg 34409 
NOTAlU PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią .

Parsamdau. Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel..Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS 
graborius ir 

BALSAMUOTOJAS .
ApJratidą Visose šakose 

Notnvy Public
5441 — 72-nd Street,

• Arti Grand Šį. 
MASPĘTH. L. L, N. Y.

LAUKUS, Fotografas
Bedford .4re.» Broaklvn
'M Kvetfttee* B—4614
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