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Pirmasis Pasaulio
Lietuvių Kongresas Apaštališkas Delegatas Šv. Tėvo 

V ardu Laimino KongresąKaunas •
'd., sekmadienį, įvyko isto-!rios pagiedotas
« «... L R federacuos NADJOJI

CENTRO VALDYBA

— Rugpiūčio 11 [pasakė ilgą kalbą, po ku- 
lienj, įvyko isto-,rios pagiedotas Tautos[

pirmasis pasaulio lietuvių sakė DULR pirm. adv. R. 
kongresas. Laisvoji Lietu- Skipitis. Į kongresą atsi
ves sostinė Kaunas su di- lankė ministeriai, aukšti 
dėlių džiaugsmu sutiko i karininkai, organizacijų ir 
sūnus ir dukteris, užsienio! spaudos atstovai.
brolius. Jų atvyko iš įvai
rių pasaulio kraštų. Mies
tas iškilmingai pasipuošė 
vėliavomis, vainikais 
sveikinimais.

PIRMĄ KARTĄ 
IŠVYDO LIETUVĄ

I kongresą lietuviai vy
ko įvairiais keliais: jie 
plaukė greičiausiais van
denyno garlaiviais, važia
vo geležinkeliais. Ne vie

piąs šimtas. užjūrio lietu
vių pirmą kartą išvydo tė
vų žemę ir, kaip jie patys 
prisipažino, išvydę ją ver
kė iš džiaugsmo.

Atvykusiųjų tarpe yra [ vių Balso” red. V. Vronev- 
daug įžymių užsienio lietu-j skis, iš Anglijos — O. Ge- 
vių.* Jie atvyko ne vien čionytė ir DULR pirm. R. 
Lietuvos pažangos pama- Skipitis, kuris kongresui 
tyti, bet taip pat parodyti, pirmininkauja.' 
ką gražaus patys yra pa- KONGRESO SVEIKINI-

NĄ SUEZ KANALO 
APYLINKĖJE

ir

Kongreso darbams va
dovauti sudarytas prezidi- 
jumas, į kurį išrinkta: iš 
Amerikos J. Valstybių — 
lietuvių kat. susivienijimo 
Amerikoje pirmininkas ir 
kat. dienraščio “Draugo” 
redaktorius L. Šimutis, 

i Amerikos liet. kat. federa- 
I ei jos dvasios vadas, Čika
gos Šv. Jurgio parap. kleb. 
prel. Krušas, “Tėvynės” 
redaktorius, St. Vitaitis, 
“Dirvos” red. K. Karpius- 
Karpavičius, “Vienybės” 
red. atst. A. Trečiokas, 
'“Naujienų” red. Augusti- 
Inas; iš Latvijos — “Lietu-

London — Anglija pra-PHILADELPHIA, PA. — Ketvirtadienį, rugpiū- _, .
čio 22 d. apie 6 vai. vakare pasibaigė ALRK. Federa-1 ^?.1° koncentruoti savo ka- 
cijos Jubilėjinis Kongresas, Šv. Kazimiero lietuvių 1 riškąjį laivyną Suez Kana- 
parapijoj. Kongresas pasižymėjo rimtumu! ir turinin-|J° apylinkėje. Suez kana- 
gumu. Per abi dienas visą laiką Kongrese dalyvavo J, i *as ^UriTf , Odeles E. Vyskupas Matulionis, kuris" ir pridavė Kongresui 3J°S Stama Se" 
rimtumą ir turiningumą. vjai visa karo medžiaga

Pasibaigus Kongresui, išrinktieji Federacijos, į Abisinijos frontą Angli- 
Centro Valdybon asmenys, kurie išbuvo iki pabaigos, jaj uždarius šį kanalą Ita- 
būtent: Dr. 'A. Rakauskas, kun. J. Čepukaitis, A. F. jija atsidurtų keblioje pa- 
Kneižys ir A. Mažeika, šiaip pasiskirstė ir paskirstė dėty. Tuomet turėtų be- 
pareigomis:

Kun. J. Švagždys, Dvasios Vadas;
Dr. A. Rakauskas, Pirmininkas;
Kun. J. Čepukaitis ir A. F. Kneižys, Vice-Pirmi- 
ninkai;
L. Šimutis, Sekretorius;
Kun. I. Albavičius, Iždininkas;
Kun. J. Balkūnas, Kun. P. M. Juras ir A. Mažeika,
Propagandos ir Kontrolės Komisija.
Naujajai Centro Valdybai linkime geriausių pa

sekmių sunkiame mūsų išeivijos darbe. •

siunčiama karei
viai ir visa karo medžiaga

ty. Tuomet turėtų be
veik išeiti į karą su Angli
ja.

BOLŠEVIKŲ KOMISA
RAI DRAUDŽIA PRIIM
TI PAŠALPAS BADAU

JANTIEMS

siekę. Atvyko jų dvasios 
vadai, spaudos atstovai, į-; 
žymiausi C 
sportininkai ir tt.
KONGRESO DALYVIAI !

ARKIKATEDROS
BAZILIKOJ

MAI
dainininkai,i Kongresas susilaukė la

ibai daug sveikinimų. Dėl 
[laiko stokos visų dviejų 
[šimtų sveikinimų kongre
sas nesuspėjo išklausyti. 
Šia tvarka sveikino minis-

Iš ryto . AxkikatcdroS jteris pirmininkas J. Tūbe- 
- Bazilikoj įvyko iškilnrin-His sveikino vyriausybės 
gos pamaldos. Šv. Mišias1 vardu, sveikino Kauno 
atlaikė Šv. Jurgio lietuvių j burmistr. A. Merkys, buv. 
parapijos klebonas čika- Resp. Prezidentas A. Stul
goje prel. M. L. Krušas. ‘ ginskis seimo prezidiumo 
Pamaldose dalyvavo vy- vardu, buvęs prezid. K. 
riausybės nariai, užsienie- Grinius, valst. liaud. s-ga, 
čiai lietuviai katalikai ir krikščionių demokratų 
daug kauniečių. 1 partijos pirm, ir “Ryto”

Pamaldų metu 11 ameri-'^- red‘ dr' L’ Bistras> 
kiečiu^ lietuviu sportiniu-iSavanorių ' kflrėių s’ga> 

Amerikos lietuviai sava- kų pneme Sv. Komuniją. jnoriaij gaulių s.ga vn.
Po pietų valstybės teat-' niui vaduoti s-ga, Univer- 

re įvyko iškilmingas kon-|siteto prorekt. prof. Jode- 
greso atidarymas.

VALSTYBĖS PREZI
DENTAS ATIDARĖ 

KONGRESĄ
Prieš kongreso atidary-, nas, "Jaunimo” s-ga, Atei- 

mą aplink valstybės teat-1 tininkų Federacijos vadas 
rą susirinko tūkstančiai • 
žmonių. Posėdžio salėj til
po vos 1.000 žmonių.

Atvykus Prez i d e n t u i 
draugijos užsienių lietu
viams remti pirm. R. Ski
pitis pakvietė Prezidentą 
atidaryti kongresą. Prezi
dentas atidaręs kongresą

llė, studentų atstovas, Vii- 
[niečių s-ga, darbininkų at
stovybė, “Jaunoji Lietu
va”, “Pavasario” Federa- 

[ cijos vadas dr. J. Leimo- 
' 'Jaunimo” s-ga, Atei-

ia

Philadelphia, Pa. — A- 
merikos Lietuvių Kunigų 
Vienybė, kurios seimas į- 
vyko rugpiūčio 20 dieną, 
Šv. Kazimiero parapijoj, 
per J. M. pralotą J. V. Mi
liauską gavo nuo Apašta
liško Delegato šiokio turi
nio laišką:

Archdioecse of Philadelphia 
Chaneery Office 

1712 Summer Street 
Philadelphia

August 22,

Josoph V. Miliauskas,

Dr.

1935.
Rev.
St. Casimir’s Church, 
Philadelphra, Pa.

Dear Father Miliauskas:
His Excellency, Most Rev. Am-

21 ir 22 dd. per Dr. Anta
ną Rakauską, Federacijos 
Centro Pirmininką. Laiš
kas seka:

Archdioecse of Philadelphia 
Chancory Office

1712 Sumnier Street 
Philadelphia

Angnst 23, 1935,

Anthony Rakauskas,
% St. Casimir’s Church, 
Philadelphia, Pa. ’

Dear Dr. Rakauskas:

His Excellency, Most. Rev. Am- 
leto G. Cicognaui, D. D., the A- 
postolic Delegate, requested me 
to convey to the Congress of the 
Lithuanian Catholie Federation 
of America the expression of his

Sveikinimų metu kon
gresui padarė didelio įspū
džio įvykis, kai prieš kon
greso dalyvius pasirodė į- 
bėgę šešiolika Rygos lietu
vių sportininkų, kurie bėg
te atbėgo iš Rygos pasvei
kinti pirmąjį pasaulio lie
tuvių kongresą.
PAGARBA ŽUVUSIEMS 

DĖL LIETUVOS 
LAISVĖS

Pasibaigus sveikinimams 
visi kongreso dalyviai nu
ėjo į Karo muziejaus sode
lį atiduoti pagarbą kritu- 
siems dėl Lietuvos laisvės 
karžygiams. Prie nepri
klausomybės paminklo už
sienio lietuviai padėjo vai
nikus. Skambino laisvės i 
varpas. Prie paminklo ir

prof. K. Pakštas, KVC ir 
jam priklausančių organi
zacijų vardu kan. P. Doge
lis, Lietuvos atgimimo dr- 
jos vardu gen. J. Bulota, 
Kat. mok. s-£a, Klaipėdos 
krašto lietuvių vardu prof 
dr. Gailaitis ir kt.

L. D. S. Seimas §

PRIĖMĖ NAUJĄ GELE
ŽINKELIŲ DARBININ

KAMS PENSIJŲ 
ĮSTATYMĄ

Washington — Rugp. 23 
d. Kongresas priėmė nau
ją bilių dėlei pensijų gele
žinkelių darbįjįin-k a m s. 
Pirmesnyjį įstatymą Auk- 
ščiausis Teismas panaiki
no.

Naujuoju įstatymu kom
panijos sulig išmokamų 
algų turės mokėti 7% 
(nuošimtį) ir darbininkai 
nuo savo algų turės mo
kėti kitą pusę į tam tikrą 
Federalės valdžios globo
jamą iždą. Iš to iždo bus 
mokama pensija geležin
kelio darbininkams sudau- 
kusiems 65 metų amžiaus,

Berlynas — Šiomis die
nomis Odesoje, Rusijoje, 
bolševikų teismas nubau
dė kunigą dešimčiai metų 
kalėjimo už tai, kad jis 
priėmęs iš užsienio pašal
pą badaujantiems sovietų 
Rusijoje.

Tikinčiųjų į Aukščiausį- 
jį persekiojimai nesiliauja. 
Bolševikų komisarai smar
kiai persekioja stačiatikių 
šventikus, o smarkiausiai 
katalikų kunigus ir pašau- 
lionis katalikus.

Laikraštis Pravda, bol
ševikų oficiozas, ragina 
komunistus dar smarkiau 
veikti prieš religijas.

RUSIJOS LAKŪNAI 
NEBESKRIS AMERIKON

nežinomo kareivio kapo kurie bus išdirbę nema. 
Am. liet dat dienr. Drau- žiau 30 metų įstaty. 
go redakt. L. Simutis pa- mas pabes apįe 1000,000 
sake labai gražią ir jspu- darbjninku rllno-o iralbo “ A hrvlrnmo” ^rDinmKų.

ma a-,DU UŽMUŠĖ ŠEŠIS SU
ŽEIDĖ AUTOMOBILIŲ 

KATASTROFOJE

Am. liet. dat. dienr. ‘Drau- žiau 30 metų. Tas įstaty-

lėto G. Cicognani, D. D., the A-1 grntitude for their gracious mes- 
postolie Delegate, requested me sage of August 21, 1935, and to 
to convey to the Reverend Fa-[say that he jnvokes God’s choi- 
ters of the Lithuanian Roman ccsį blessings on all present, in 

n t a name of fhe Holy Father.
With best udsbes, I am 
Sineerely yours in Christ,

J. Carroll Mc Cormick.
Viee-Chancellor.

Catholie Priests’ League of Ame
rica, in their twenty-sixth annual 
assembly, the expression of his 
gratitude for their gračious mes- 
sage of August 20, 1935, and to 
say that he invokes God’s ehoi- 
c.est blessings on all of thern, in 
the name of the Holy Father.

Witli best wishes, I am
Sincerely yours in Christ,

J. Carroll Mc Cormick.
Viee-Chancellor.

Taipgi gavo laišką nuo
Apaštališko Delegato ir A.,___  ____ :_v. ___ __ _
L. R. K. Federacijos Kon-j seniausias žymaus išradė- 
gresas, kuris įvyko rugp. I jo sūnus.

MIRĖ EDISONAS

Springf ield, Mass. —Sek
madienį, rugpiūčio 25 die
ną, mirė Thomas A. Edi
son, Jr., 59 metų amžiaus, 
Susirgęs' širdies liga. Jis 
mirė viešbuty. Tai buvd’

Jungtines Valstybes Įteiks 
Protestą Sovietų Rusijai

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas p 
skelbiamas rugsėjo 23 ir 24 d. d., šių metų, Auš- | 
ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mass. |

Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos iš- g 
rinkti atstovus ir pagaminti naudingi} įnešimų | 
seimui. h

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo | 
sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš n 
SEIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”. | 

L. D. S. Centro Valdyba:
Dvasios Vadus ||

Kun. P. Virmauskis |
Pirmininkas 0

Kun. J. švagždys |
Vice-Pirmininkas H

V. Kudirka. |
Iždininkas - . ■ |

į P. Razvadauskas |
Sekretorius "

[ A. F. Knėižys. U

dingą kalbą. “Atvykome 
pasakė kalbėjusis, 
tiduoti pagarbą tiems, ku-[ 
rie dar kartą pašventino! 
Lietuvos žemę. Atvykome [ 
į tėvų žemę pasisemti tau-1 
tinės ugnies, kad sugrįžę! 
galėtume ią nešti i likusių) 
brolių širdis. Atvykę iš vi-, 
su pasaulio daliu pareis-; 
kiame, kad jei kas drįs i 
kelti koją i Lietuvos žeme
lę, viso pasaulio lietuviai 
stos į kovą”.

Po ilgos p. Šimučio kal
bos dar kalbėjo min. pirm. 
J. Tūbelis, sugriežta mal
da ir tautos himnas. Pro 
karo muziejų pražygiavo 
įvairių ginklų kariuome
nės dalys, kurioms kon
greso dalyviai sukėlę ova
cijas.

KAS DAR NAUJO 
KONGRESE

Kongresas tęsėsi iki rug
pjūčio 17 d. Buvo svarsto
mi bendradarbiavimo su 
užsienio lietuviais, švieti-

Lincoln, Me. — Sekma- 
[ dienio ryte, rugpiūčio 25
■ d. arti šio kaimelio susi- 
[mušė du automobiliu ir
■ šioje nelaimėje užmušta 
jauna mergina studentė iš 
Braintree, Mass. ir vienas 
vyras, vairuotojas iš to 
kaimelio, šešis asmenis 
sužeidė.

IR KONGRESAS PER
LEIDO NEITRALUMO 

ĮSTATYMĄ

Maskva — Oficialiai pa
skelbta, kad trys Rusijos 
lakūnai, kurie i 
bandė iš Maskvos be sus-[ 
tojimo per šiaurinį polių 
atskristi į San Francisco, ; Washington, D. C. — 
Cal., šią vasarą nebeskris.J prez. Roosevelt, gavęs J. 
Savo skridimą atidėjo ki-[E. Vyskupo Schrembs 
tai vasarai. , kvietimą dalyvauti Eucha-

Kaip žinoma, jie buvo: ri_stiniame Kongrese, rug- 
savo milžinišku- orlaiviu I sėjo 23 -26 d.d., pareiškė 
pakilę ir apie 800 mylių daug nuoširdumo ir palan- 
nuskridę, bet sugedus aly-i kūmo Eucharis t i n i a m 
vos vamzdžiams jie grįžo Į Kongresui, bet jis pats ja- 
ir nusileido Petrograde. . me negalės dalyvauti.

—------------ ! Prezidentas pasiuntė vy-
LAKUNŲ LENKTYNĖS > skupo laišką pašto depart- 

CLEVELANDE mento sekretoriui Farley, 
--------- -  | kuris, beabejo, sutiks

Los Angeles, Kalifornija! lyvauti.

—PREZIDENTO LINKEJI- 
nesenai MAI EUCHARISTINIAM 
v----- i KONGRESUI

da-

Washington —Jungtinių 
Valstybių Kongresas dide
lė didžiuma balsų priėmė 
neitralumo biliu. Dabar 
jis įteiktas prezidentui pa
sirašyti.

paroda, dail. Tamošaičio 
kilimų paroda ir tL

— Jau šeši lakūnai užsi
registravo oro lenkty
nėms, kurios įvyks nuo 
rugpiūčio 30 d. iki rugsė
jo 2 d., CĮevelande. Lai
mėtojas gaus $1250.00 ir 
Amelia Earthart taurę, 
kurią ši lakūnė pati įteiks.

Mes lietuviai taip pat 
jau turime keletą žymių 
lakūnų, bet kol kas nei 
vienas nedalyvauja lenk
tynėse. Lakūnas Vaitkus, 
jei jau nebelėks į Lietuvą, 
tai nors čia Amerikoje 
parodytų savo gabumus.

ITALIJA GRASINA 
BRITANIJAI

mo, spaudos, kolonizacijos . Atvykusieji iš Amerikos
ir Latvijos lietuviai daini
ninkai ruošė dainų ir mu
zikos koncertus, o sporti
ninkai įvairias sporto pra
mogas.

Į kongresą ypatingai 
‘daug savo atstovų yra at* ! « 4 < vi v* 4- 1 o i

NEPAVYKO PER
PLAUKTI KANALĄir kt. klausimai.

Kongreso dalyviai lais
vu laiku lankė Kauno apy
linkes, gražias Lietuvos 
vietas. Buvo suruošta la
bai vertinga amerikiečio 
dr. Račkaus iš Amerikos 
atvežto muziejaus paroda, [ siuntę užs. lietuviai kata- neatsiekus tikslo*. Trūko 
didelė Lietuvos dailininkų likai. “M. L.M tik 4 mylių.

Dover, Anglija, — Eva 
Morrison 25 m. iš Bostono 
Bandė perplaukti Anglijos 
kanalą. Išbuvus 14 vai. 
vandeny turėjo pasiduoti

Londonas, Anglija — I- 
talijos diktatorius Musso- 
lini pasikalbėjime su Dai
ly Mail reporteriu, pareiš
kė, kad jeigu kas bandys 
pastoti kelią Italijai kovo
je su Abisinija, tai Italija 
visu smarkumu puls savo 
priešus. Kalbėdamas apie 
Tautų Sąjungą, pareiškė, 
kad jei pastaroji išeis 
prieš Italiją, tai ji tuojaus 
išeis iš Tautų Sąjungos.

Paklaustas patarti ką 
turi daryti kitos Europos 
valstybės, kad palaikytų 
taiką, Mussolini atsakė: 
“Kitos tautos teseka Jun
gtines Valstybes ir tepa- 
lieka mus pačius išspręsti 
ginčą*’.

Maskva, Rugp. 25. — 
Jungtinės Valstybės per 
savo pasiuntinį Maskvoje, 
W. C. Bullitt, įteike Sovie
tų Rusijos vyriausybei 
protestą už laužymą su
tarties. Šiai šaliai vedant 
derybos su Litvinovu dėl 
pripažinimo Rusijos, Lit
vino vas iškilmingai pasi
žadėjo nevesti jokios ko
munistinės propagandos 
šioj šaly. Nors visiems bu- 

i vo aiškiai žinoma ir mato- 
ma, kad komunistai, visai 
nežiūrėdami tos sutarties . 
išsijuosę veda visokią pro
pagandą šioj šaly, bet nie
ko nebuvo sakoma iki ne
seniai pasibaigu šiame 
tarptautiniame kongrese 
Maskvoje šios šalies ko
munistai - delegatai ofi
cialiai pasisakė savo ra
portuose kokią sistemati* 
nę propagandą yra varo
ma šioj šaly nugriovimui 
dabartinės vyriausybės ir 
įvedimui komunizmo. Tais 
komunistų raportais rem
damosi ši šalis ir įteikė 
protesto notą už laužymą 
sutarties.

TEXAS VALSTYBE 
“SUŠLAPO”

Dalias, Texas — šiomis 
dienomis įvyko balsavimas 
dėl konstitucijos 18-tos 
pataisos, būtent, prohibi- 
cijos įstatymo. Laimėjo 
Slapieji. Taigi valstybė, 
kuri per šešioliką metįj 
buvo sausa,4‘sušUpo”.'

Taipgi balsuotojai priė- 
mė ir pensijų įstatymą. •



Antradienis, lugpiūčio 27, 1935 t.-

VIETINĖS^INIOSL-  ----------———1
UiMUJTA NEBYLYS

L D, S, t-MOS KUOPOS 
EXTRA SUSIRINKIMAS

LANKĖSI
tapo aūtomobiliaus užmuš
tas prie Inman sq., Cam- 
bridge, Mass.

Antradienį, rugpiūčio 27 
dieną, 8 vai. vakare, Šv. 
Petro par. salėje, septin
toj gatvėj įvyksta LDS 1- 
mos kuopos extra susirin
kimas. Visi nariai kviečia
mi būtinai dalyvauti, nes 
bus renkami atstovai į L. 
D. S. Cetro Seimą ir kiti 
svarbūs reikalai bus apta
riami.

Valdyba.
IŠVYKO REKOLEKCI

JOMS

Pirmadienio ryte, rugp. 
266 d. išvyko atlikti reko
lekcijas kun. J. Švagždys, 
LDS. Centro Pirmininkas 
ir kun. K. Jenkus, Šv. Pet
ro par. vikaras.

Užpereitos savaitės pa
baigoje So. Bostonan at
vyko p. Pranas Zdankus, 
buvęs “Vyčio” redakto
rius, grįžęs prieš pat Lie
tuvos Vyčių Seimą iš Lie
tuvos. šeštadienį, rugpiū
čio 17 dieną lankėsi “Dar
bininko” redakcijoj ir pa
pasakojo labai daug nau
jienų iš Lietuvos, kurias 
p. Zdankus gal pats para
šys “Darbininko” skaity
tojams, sugrįžęs Chicagon.

Pirmadienį, rugpiūčio 
19 dieną, p. Zdankus išvy
ko į New Yorką, kur su
tvarkęs savo bagažą va
žiuos į Chicagą pas savuo
sius.

TEBEATOSTOGAUJA

GRĮŽO Iš SEIMŲ

Penktadienį ir šeštadie
nį grįžo iš seimų kun. J. 
Švagždys, kun. P. Juras, 
A. F. Kneižys ir P. Ka
niauskas.

Kun. F. Norbutas, Ha- 
verhill airių parapijoj vi
karas, sekmadienį rugpiū
čio 25 d., savo atostogų 
metu, atnašavo šv. mišias 
šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Linkime 
(malonių atostogų.

Chicagos lietuvių kata- [ 
likų vadai - atštovai, daly-i 
vavę Kongrese ir Seimuo-! 
se, Philadelphijoj, kun. J., 
Vaičiūnas iš Cicero, kun.i 
A. Linkus ir kun. Gasiū-i 
nas iš Chicagos atvyko: 
pas kun. P. Juškaitį, Cam-; 
bridge lietuvių parapijos ; 
kleboną praleisti keletą! 
dienų atostogų.

I

Kun. Jeronimas Vaičių-. 
nas, Cicero lietuvių para-Į 
pi jos klebonas beseimuo- 
damas susirgo. Kelionė I 
dar labiau jį suvargino, j 
Atvykęs pas kun. Juškaitį, 
turėjo gulti į lovą ir gulė
ti.

Pereitą sekmadienį" šve-‘ 
čiai kun. Vaičiūnas, kun* 
Linkus, kun. Gasiūnas at
našavo šv. mišias Cam- 
bridge lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Pirmadienį iš
vyko į Cape Cod, kun. Juš- 
kaičio vasarnamin, kur il
sėsis keletą dienų.

Pirmadienį, rugp. 26 d. 
kun. P. Juškaitis nuvežė 
savo naujuoju Buick’u ir 
kun. P. Virmauskį, šv. Pet
ro parapijos kleboną, sa
vo villon.

PER SAVAITĘ 
UŽMUŠĖ 19

Per pereitą sąvaitę Mas- 
sachusetts valstybėje au
tomobilių nelaimėse už
mušta 19 asmenų. Iš viso 
šiais metais, šioj valstybėj 
automobilių nelaimėse žu
vo 545 asmenys.

DIREKTORIAI PRIEŠIN
GI NUGRIOVIMUI 
ELEVATORIAUS

MIKE

Rugpiūčio 24 dieną, 6 
vai. vakare, po trumpos li
gos mirė Katrįną Senuke- 
vičienė (Tumelytė, 63 me
tų amžiau. Velionė pašar
vota pas dukterį Julijoną 
Račkauskienę, 346 K. St., 
pas kurią ji atvyko iš Lie
tuvos 14 metų atgal.

A. a. Senukevičienė paė
jo iš Suvalkų, Punsko pa
rapijos, Paliūnų kaimo.

Laidotuvės įvyks antra
dienio ryte, rugp. 27 d. su 
šventomis mišiomis iš šv. 
Petro bažnyčios 9 vai., 
Naujos Kalvarijos kapuo
se. Paliko nuliūdime vieną 
dukterį Julijoną Račkaus
kienę ir sūnų Motiejų 
nukevičių.

SUSIPAŽINK SU 
JERUZALE

Se-

nori arčiau susipa- 
su Jeruzale ir kito- 
šventomis vietomis, 
mūsų Išganytojas

Jei 
žinti 
mis 
kur 
kentėjo ir mirė, tai nusi
pirk knygą “Kelionė į Pa
lestinos Žemę”, kurią pa
rašė kun. P. Gonkus. Šios 
knygos kaina buvo 50c., 
dabar parduodame po 25c. 
Su prisiuntimu 30c. Rašy
kite: “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

DAKTARAI

Su dideliu vargu Legis- 
lątūroje perleista tam tik
ri įstatymai dėl nugriovi
mo elevatoriaus Bostone 
ir jo vietoje iškasimo po
žeminio tunelio, gi Boston 
Elevated kompanijos di
rektoriai susirinkę nubal
savo negriauti elevato
riaus, nes tai būtų sunai
kinamas turtas — inven
torius, kuriuo remiantis y- 
ra išleista bonai ir kito
kios paskolos užtrauktos.

a—*—...............    i
| Tel. So. Boston 0828
i LIETUVIS DANTISTAS

|DR.M. V.GASPER
| Arti Municipal Building
Į 525 E. Broadway, S. Boston

Ofiso Valandos
*ĖNuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 Iki 
s 5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
|sas uždarytas subatos vakarais ir 
Ė nedėldienlais, taipgi seredomls nuo 

12-tos dienų uždarytas.
Į Taipgi nuimu ir X-Ęąy

ATVEŽĖ DAUG 
BEŽDŽIONIŲ

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. Šią knygutę yra 
^parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Šiomis dienomis į East 
Bostoną vienas laivas at
vežė iš Indijos 448 bež
džiones. Jos trokais išga
bentos į New Yorką. Ten 
jos bus vartojamos gami
nimui tam tikro serumo 
vartojamo kovai prieš vai
kų paralyžių.

Netrūkus tam pačiam 
tikslui bus atgabenta dar 
apie 4000 beždžionių.

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadvvay,

!!

SUGRĮŽO 5 ITALIJONU- 
KAI Iš ITALIJOS

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Penki Cambridge’iaus 
italijonukai sugrįžo iš Ita
lijos po dviejų mėnesių a- 
tostogų ir kelionių po Ita
liją. Jie buvo Mussolinio 
svečiai. Mat jie baigė Šv. 
Pranciškaus parapijinę 
mokyklą pasižymėdami 
geriausiais visų vaikų mo
kėjimu anglų ir italų kal
bų. Už tai buvo pasiųsti 
Italijon. Ar čia nebūtų 
sektinas pavyzdys ir lietu
viams.

| SO. BOSTON, MASS.

“DARBININKO” OFISO VALANDOS

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 8:00< v. 
ryto iki 8 vai. vakare. Kitomis dienomis nuo 8:00 
vai. ryto iki 6:00 vai. vakare.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos ? 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

PARDAVIMUI
Parsiduoda, kampinis bu , 

huČernia Ir groceme na
mas, graži vieta ir tinka
ma bizniui. Galima pirkti 
biznį ir namą atskirai. At
sišaukite:

A.BARKA, 
52 Bopair St.

Somerville, Mass.

gomis įgyvendinti šioje 
šalyje. socialio teisingumo 

drau
ge ekonominės depresijos 
išdavas; atstovas taipgi 
perdavė Lietuvos Prezi
dento nuoširdžius gerovės 
linkėjimus kaip pačiam 
Prezidentui Rooseveltui 
asmeniškai taip ir visai 
garbingai Amerikos tau
tai.

Į Lietuvos Ministerio 
kalbą Prezidentas Roose- 
veltas, priimdamas pasky
rimo raštus, teikėsi pra
bilti, pareikšdamas labai 
įvertinąs Lietuvos atsto
vo pastabas dėl Amerikos 
vyriausybės pastangų į- 
gyvendinti rezoningus so
cialius ir ekonominius pa
tvarkymus, kad nugalėti 
ekonomines ir moralines 
depresijos apsireiškimus; 
ponas Prezidentas taipgi 
pareiškė vilties, kad Lie
tuva, kurios daugelis sū
nų ’ ir dukterų pasirinko 
šią šalį savo buveine, bus 
pastebėta pirmose depresi
jos kovotojų eilėse, nes ta 
kova reikalinga visuose 
frontuose, kad apsaugoti 
kaip individualę piliečių 
gerovę, taip ir tautų visa
me plačiame pasaulyje. 
Ponas Prezidentas velyje 
Lietuvos atstovui laimin
go gyvenimo ir vaisingos 
darbuotės Amerikos vy
riausybei padedant. Ga
lop Prezidentas Roosevęl- 
tas prašė perduoti Lietu
vos Prezidentui padėką už 
atsiųsti linkėjimus ir ve? 
lijo Lietuvai taikos ir ge
rovės.

Lietuvos Pasiuntinybė.
Washington, D. C.

VAIRIOS ŽINIOS B&H
O RIEBUS — GAVO 
RBO “MUVTUOSE”

Gloucester, Mass. — Joe 
Randazzą yra tik 3 metų 
amžiaus ir sveria 126 sva
rus. Kiti vaikai juokėsi iš 
jo riebumo, dabar jis ga
lės pasijuokti iš jų. 
gavo darbą “i---- -
Hollywoode. Priimtas į 
“Our Gangr 
boy”.

nes 
muviuose”,

kaipo “fat

PASKYRĖ DARBININ
KŲ GINČŲ TARYBĄ

Washington — Prez. 
Rooseveltas paskyrė taip 
vadinamą Darbininkų Gin
čų Tarybą sulig naujai 
priimto Wagnerio biliaus 
darbininkų ginčams iš
spręsti. Toji taryba, tai 
bus kaip ir aukščiausia a- 
peliacijinis teismas darbi
ninkams. Į Tarybą paskir
ta: pirm. Joseph Warren 
Madden iš Pittsburgh’o, 
nariais John Michael Car- 
mody ir Edwin S. Smith iš 
Mass.

William Green, A. Dar- 
30 Fed. prezidentas parei
škė, kad Smith esąs dar
bininkams pilnai priimti
nas, bet kitų dviejų praei
tis turės būti pastudijuo
ta.

•E

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

TeL So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dienų.

(pagal sutarti)

IR

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai saukit: 
. Algonąuin 9753

mete sumuštą iš automo- 
biliaus.

Piktadariai, Charles Fer- 
nanski, 21 m. ir Charles 
Falseki, 20 m. policijai 
prisipažino kaltais, sako 
policijos viršininkas.

RADO PRAPUOLUSIOS 
MERGINOS LAVONĄ — 

SUĖMĖ JOS MEILUŽĮ

SIŪLO PARDUOTI DALĮ 
SAVO ŽEMĖS

Ethiopijos karalius Hai- 
le Selassie padarė dar vie.- 
ną pastangą gręsiančiam 
karui išvengti; jis pasiūlė 
Italijai parduoti savo pro
vinciją Aussą.

Biddeford, Me. —čįa bu
vo prapuolusi mergina, 
Florencl' Grenier 17 m. Po 
kelių dienų ieškojimo jos 
sudaužytas lavonas užtik
tas sąšlavyne. Suimta jos 
meilužis, Alexander Clou- 
tier, 25, kuris kaltinamas 
jos užmušime.

Šiomis dienomis, policija 
sako, prisipąžįnęs žmogžu
dystėje tūlas Armaud 
Roussel. Vedama kvota.

SUDEGĖ DIDELIS ŪKIS

LIETUVOS ATSTOVO 
ATVYKIMAS

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu, 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

VVashington, D. C. — P. 
žadeikis, naujai paskirtas 
Lietuvos Nepaprastas Pa
siuntinys ir Įgaliotas Mi- 
nisteris prie U. S. A. vy
riausybės, 19 rugpiūčio at
vyko į Washingtoną. Se
kančią dieną p. Ministeris 
turėjo pasimatymą su 
Valstybės Departamento 
Sekretorium p. Hull, gi 21 
d. rugpiūčio Baltuose Na
muose įteikė savo pasky
rimo raštus ponui F. D. 
Rooseveltui, J. V. Prezi
dentui.

Kredencialus įteikda
mas, p. Žadeikis pareiškė 
mintį apie nepaprastą A- 
merikos populiarumą Lie
tuvoje ir apie didelį susi
domėjimą kilniomis Ame
rikos vyriausybės pastan-

Westboro, Mass. — Pir
madienio ryte sudegė taip 
vadinamas Moreland ūkis. 
Nuostolių $50,000.00. Gai
srininkai nebegalėjo išgel
bėti namų, nes dėl sausros 
pritrūko vandens, kurį 
traukė iš Assabet upės.

Gaisras kilo Samuel T. 
DeBoer, ūkės savininko 
namuose.

DU PIKTADARIAI SU
MUŠĖ CCC VAIKINUKĄ

Providence, R. I. — Ank
sti šeštadienio ryte, du 
piktadariai automobiliu 
prisivijo CCC stovyklos 
vaikinuką, Vincent Hros- 
sovą, 18 m. amžiaus iš 
Woonsocket ir pasisiūlė ji 
p a vėžyti. Be veždami vaiki
nuką sumušė ir iškratė ki
šenes, bet neradę pinigų, 
numovė čeverykus ir iš-

PARDAVIMUI
Parsiduoda namas su 

krautuve. Krautuvėje yra 
užlaikoma mėsa ir alus. 
Vieta gera ir puikus biz
nis. Atsišaukite: 336 K St., 
So. Boston, Mass.

IŠSIRENDAVOJA

Išsirendavoja 5 gražūs 
dideli kambariai su cen- 
traliniu apšildymu. Kaina 
labai prieinama. Atsišau
kite tuojau į ‘Darbininko” 
ofisą, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Prie
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO

‘ ' Su
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.
Vertė K.

Šioji knygele tinkama pasiskaitymui per visą laiką

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU 
(Siųskite pastos ženkleliais)

PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios 
nuolaidos

DARBININKAS”
— So. Boston, Mass.366 Broadway, —

S

S

Parašė P. JURGĖLA
TURINYS: Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldi
no miško paslaptis. Žygio at
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi
rėno nuopelnai aviacijai ir mū
sų tautai. Poezija apie LITU
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir 
rėm. komitetai.
384 pusi, su 86 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, 

siunčiant paštu 1.65.

Reikalaukite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St. 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai: 
TROwbridge 7880 
TROwbridge 6484

Ofisas:
Namai

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 

,So. Boston, Ctunbridge, Brlghton 
.Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
Lr patyrslte, kad gaunate patarna

vimu už pigia kainq.
; 7-9 Ellery St., So. Boston
i Tel. So. Boston 2928

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių ir pavienių asmenų.
JURGIS C. STUKAS

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKIENfi
681 Washington St.,

< Npiftvood, Mass..

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLING CO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus gerų minkštų

gerintų.
107 W. Sixth Street, 

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

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug’ 

jums padės, nes joje 'randasi daug Klausimų ir Atsakymų 
anglų ir lietuvių kalboje.

KAINA TIK" 10c. — SU. PERSIŲTIMU 15c.
Siųskite užsakymus:

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

šios

momų
1 Mokykis barbenu; kur yra eks

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

HALL’S BARBER SCHOOL, ® v, . . ,
873 Washington St. Boston, Mass.

S. BARASEVIČIUSIH 
SŪNUS

Į Seniausias ir Savistovia
Į Valstybes ”
Į LIETUVIŲ GRABORIUS IR
[ BALSAMUOTOJAS
[Gyvuoja 26 metai. Patarnavi- 
j mas dieną ir naktį.
Į TURI NOTARO TEISES

Ofisai:
[254 W. Broadvvay, So. Boston
Į Tel. Šou. Boston 2590
'113 Ames St., Brockton, Mass.
> Tel, Brockton 390

Uytvttomofi vieta:
833 Dorchester Avė. ' 
Tel. Columbia 2537 !



3*?

Ah'įfądieiįs, 2^, 19įJ5

Iš raportų pasirodė, kaęl 
vyčių org. padarius gražią 
pažangą šiais metais. Or
ganizacija padidėjusi žy
miai narių skaičiumi, fi
nansiniu stoviu, ir visu 

Įveikimu. Linksma.
j Baigiant antrąją sesiją, 

! susilaukėme svečių kuni- 
' gų kun. Vasį ir kun. Baka- 
'ną. Svečiai širdingai svei
kino seimą. Toliaus sekė 
nebaigti reikalai iš praei
to protokolo. A. J. Mažei- 

I ka referuoja visos komisi
jos vardu, apie atvykimą

■ .. darbininkas . 

Du Rainiai

T • 'pavasarininkų ir, jiems{spūdžiai 1S Liet. Vyčių Seimo ruošiamą maršrutą. Ra-
portas priimtas ir tuo rei
kalu įgaliota rūpintis, tai 

. būtent:Liet. Vyčių Seimas įvy- Zdankus ir J. Bulevičius—|pačiai komisijai, būtent: 
ko rugpiūčio 13-15 dieno- pagelb.; M. Rimkiūtė ir F.|A j Mažeika, J. Vainis, 
mis, Šv. Trejybės parapi- Karlonaitė — rašt. Rezo-1 Monstavičius, V. Sinke- 
joje, Hartforde. Seimas' liucijų .komisiją sudarė: Į viįiūtė J. Bulevičius P. 
prasidėjo su šventomis mi-| kun. J. Vaškas, MIC., M. RazvadaUskas ir V. Kerei- 
šiomis, kurias atnašavo'Martinkus ir J. Bačinskas. §įs Pavasarininkai atva- 
kun. Ražaitis vietinis pa-!Buvo išrinkta ir daugiau žiuOs šį rudenį Maršruto 
rapijos vikaras, einantis įvairių komisijų. Prezidiu- metu pageidauta, kad bū- 
klebono pareigas pamoks-1 mui užėmus vietas, tęsiasi! jaugiau paskleista vi- 

suomeneje vyčių idėja. 
Tuo rūpintis išrinkta ofi
ciali komisija, kuri paruoš 
tam tikras brošiūras. Tuo 
ir baigėsi pirmos dienos 
sesijos.

Vakare įvyko Mingtrel 
Show. Žmonių dalyvavo 
daug.

Antroji diena. Iškilmin
gos šv. Mišios įvyko 9:00 
ryte, mišiose dalyvavo J. 
Ė. Vyskupas McAuliff, 
taip gi pasakė pamokslą. 
Mišios buvo aukotos už 
mirusius Vyčių organiza
cijos narius.

Antros dienos pirmoji 
sesija. Malda. Vardošau- 
kis.* Sveikinimai. Sveikino 
kun. Ambotas iš Kauno te
legrama, Vyčių Centro 
rašt. B. Paliliūnaitė, kun. 
P. Juras, kun. Vembrė, K.’ 
Vilniškis “Amerikos” re
daktorius, J. šaliūnas ir 
kiti. Po sveikinimų sekė 
rezoliucijų svarstymas.

Kadangi Vyčiai kol kas 
neturi savo-namų, užtac 
buvo duotas įnešimas, kač 
vyčiai namus įsigytų; Įne
šimas vienbalsiai užgirtas, 
ir tam reikalui kuopos pa
sižadėjo prisiųsti po $25.00 
pradžiai. Athol’io Vyčių

lą pasakė vyčių nuoširdus sveikinimai, kurių buvo, 
draugas kun. Gradeckas. labai daug, žodžiu, laiškais

Po pamaldų, visi skubė- ir telegramomis. Sveikino: 
jo į Hartfordo lietuvių pa-, kun. Ražaitis, kun. P. Vir-Lx\JI. vlU AJLvJLH V pFd i

rapijos didžiulę salę, kur 
prasidėjo seimo sesijos. 
Pirmiausia prabilo į atsto
vus iš svečius, vietinis vy
čių kuopos pirm. L. Mazo- 
tas, kurs pasveikinęs sei
mą, pakviečia A. J. Mažei
ką, L. Vyčių Centro pirm, 
toliaus vadovauti. A. Ma
žeika, taręs sveikinimo žo
džius perstato kalbėti 
Hartfordo miesto atstovą, 
kuris labai palankiai atsi
liepė apie vyčius.

Prezidiumą sudarė šie. 
J. Poška — pirm.; Pr.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

mauskis, kun. V. Puido
kas, kun. P. Juškaitis, Vy
čių org. tėvas A. M. Nor
kūnas, kun. Lunskis, kun. 
Skruodenis, kun. J. Vaite
kūnas, kun. Vaškas* MIC., 
sveikino savo ir kun. Dr. 
J. Navicko vardu. Sveiki
no Pr. Zdankus, kuris per
davė sveikinimus iš Lietu
vos nuo: prof. dr. J. Ere
to, A. Bendoraičio, buvu
sio įžymaus vyčių veikėjo 
ir kitų.

Gauta daug sveikinimų 
ir iš Lietuvos nuo: K. V. 
C., Pavasarininkų Sąjun
gos, Profesijonalų ir Stu
dentų pirm. J. C. Morkūno 
ir kitų. Buvo ir daugiau į- 
vairių sveikinimų.

Po sveikinimų, mandatų 
komisija praneša, kad pir
moje sesijoj dalyvauja 67 
atstovai 5 garbės nariai, 
12 kunigų ir 21 svečias.

Antrą dieną, susilaukė- 
i me daugiau kunigų bei 
I svečių.
. Pertrauka pietums,

Tel. South Boston 0815

D. t. ZAIETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

. Pertrauka pietums. Pie- 
Itus valgėme lietuvių val- 
; gykloję Malbury Grill, ne-
į labai toli nuo seimo salės. I kuopa tam tikslui paauko- 

Antra sesija. Vardošau-ljo $20.00 seime. Girtina.
Po svei-i Kad namo įsigijimui rei-, kis. Sveikinimai.

kinimų sekė protokolo 
skaitymas. Protokolas pri- 

I imtas be pataisų. Toliaus 
' sekė valdybos raportai. 
I Raportai buvo visų priim- 
I Ii su mažais paklausimais.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Cresceut Avenue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

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

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

~400Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS 
502 E. Eighth St., 

Tel. So. Boston 9621

.DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkslenS, 
025 & Šth St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

.Vlce-Dirmlnlnke — Ona Siauriems, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mase. 

•Tel. So. Boston 3422
ProL Ra5t. — Brone Clunlenfi, 

29Gould St., West Roxbury, Maas. 
Tel parkway 1864-W

Fln. RaSt. — Marijona Markonlutfi, 
83 Navarre St.. ĘpsHndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona StanlullntS, 

105 West Oth S t., So. Boston, jMass 
TvarkdnrO — Ona MizgirdlenC,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Masa. 
Kasos Globoja — E. JanuSonlenO.

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

antri atarnlnki kiekvieno mCneslo,

ŠV. JONO EV. BL. P Aš ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice- pirm. — V. Medonls,
21 Sanger St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineckls, 
5 Tbomas Park, So. Boston, Mass.

i Fln. Raštininkas — Albf Nevfern.
1 10 W!nfleld St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — A. Naudžiūnas, 

885 E. Broadivay, So. Boston, Mass.
Maršalka — J. Zaikis,

7 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedSldienf kiekvieno mčneslo, 
2 vai. po pietį), Parapijos salčj, 492 
E. 7th St.. Sn. Boston. Mass.

7:80 vai. vakare, pobnžnytlnčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkltOs 
pu protokolu raitininkę,

kalinga daug lėšų, tai tas 
suprantama, bet už tai nu
tarta įvesti aukų skyrių 
namo ir spaustuvės reika
lams. Aukotojų sąlygos 
tokios: kurie aukos po 
S25.00 ir daugiau, bus įra
šyti į knygą kaipo garbės 
aukotojai, kas mažiau 
kaip $25.00 tik paprasti 
aukotojai. Įnešimas užgin
tas ir kuopos imsis inicia
tyvos. vadovaujant Centro 
valdybai tai įgyvendinti. 
Pertrauka pietums.

Antros dienos antroje 
sesijoje susilaukėme gar
bingą svečią prof. muz. A- 
leksį. Muz. Aleksis yra vy
čių org. senas darbuotojas 
ir garbės narys, seimui pa
sakė gražia sveikinimo 
kalbą. Gražią sveikinimo 
kalbą pasakė ir kun. J. 
Krizas. Po sveikinimų, bu
vo skaityta kun. Vaško M. 
I. C. paskaita. Paskaita 
buvo gan ilga, turininga 
ir teisinga. Išklausius pa
skaitos, buvo išnešta ke
lios rezoliucijos ir po to 
baigėme antros dienos se
sijas.

Antros dienos vakaras, 
puiki vakarienė.

Vakarienėje dalyvavo 
daug, žmonių, taipgi vaka
rienėje pasakyta. daug 
gražių kalbų, bei sudai
nuota gražiu dainelių. Kal
bas pasakė: J. Poška, kun. 
A. Valančius, p-lė Rimkiū- 
tė. prof. Aleksis, Vyčių 
org. tėvas M. A. Norkū
nas. P. Ražvadauskas. L. 
Vvčiu Centro pirm. A. J. 
Mažeika ir daugiau. Po 
vakarienės įvyko lietuviš
ki - Amerikoniški šokiai.

Trečia diena. Kun. A. 
Valančius L. Vyčių Centro 
□v. Vadas atlaikė mišias, 
taipgi visi vyčiai paauko-' 
; o intencijai už p. B. Pali- 
iūnaitės sveikatą, kuri ei

dama Centro rašt. parei-' 
gas sunkiai susirgo. Taip-' . 
ji pasiųsta, jai gėlių bu-| 
rietas ir dovanėlių nuo' 
Seimo dalyvių.

Pirmoji trečios dienos 
sesija. Malda. Vardošau- 
kis ir daugiau sveikinimų. • 
Tęsiasi rezoliucijų svars-, 
tymas ir priėmimai. '

Šiame Seime vyčiai bu
vo labai susirūpinę ir org. 
“Vyties” pagerinimu, už
tari ir ieškota priemonių.

Tam darbui išrinkta lite
ratūrinė komisija, būtent: 
<un. Vaškas MIC., kun. S.* 
J. Vembrė, A. J. Mažeika, 
?r. Zdankus, buvęs “Vy
ties” redaktorius, Pr. Raz-< 
vadauskas ir J. Poška. Ko-; 
misijos pirmininkas kun., 
Vaškas. ‘Taipgi kun. Vaš-| 
kas įgaliotas kviesti ir i 
daugiau bendradar b i ų. 
Nutarta įvesti beletristi-1 
kos skyrių. Tam vadovau-i 
•ja kun. Vaškas. Nutarta,; . 
kad “Vyties” numery tilp
tų nors trys rimti lietuviš-' 
ki straipsniai. “Vyties”; 
viršelyje talpinti, tik rim-į 
tus vaizdus, daugiausiai iš, 
Lietuvos. A. J. Mažeika,. 
Centro pirm., įgaliotas at
stovauti Federacijos Kon
gresą vyčių org. ir kreip-j 
tis į Federaciją, kad pa-i 
gelbėtų organizuoti jauni-j 
mą į vyčius. Taipgi išneš
ta, kaino pageidavimas, 
kad vyčiai prisilaikytų sa
vo lietuviškų pavardžių. 
Pasižadėjo Vyčių org. tė
vas M. A. Norkūnas 23-čio j 
seimo proga, visiems ats-,

- tovams įteikti ženklelius. ( 
Ženkleliai vaizduoja L., 
Vyti. Vyčiai išreikšdami! 
dėkingumą p. Norkūnui j 
pasiuntė padėkos laišką ir; 
dovanėlę. i

Šiame seime, vyčiai ilga
metį org. veikėją ir da-! 
bartini “Vyčio” redaktorių, 
kun. A. Valančių pakėlė į 
garbės narius. i

! Pr. Zdankus pakviestas i — 
rašyti į “Pavasarį” apie!

; Vyčių ir Amerikos iaunij 
mo veikimą, bei atsižymė-! 
jimus. Pasižadėjo.

Sekantis Vyčių seimas į- 
vyks Šv. Kazimiero para- __ v
pijoį. Providence, R. I. Bu-1 Vargu galima rasti žino
vo ir daugiau visokių Į kuris nebūtų jautęs 
naudingų įnešimų org. alkio. Tos kančios dažnai

.. ii. r

L .
Katinėlis rainučiukas, 
raištė jo raudona — 
tupi jaunas, linksmučiukas, 
panašus į poną.
Jauku mūsų katinėliui: 
kambaryje šilta, 
ir pienuČio lepūnėliui 
lėkštė vis pripilta, 
žaidžia per dienas su noru — 
yr vaikams linksmybės, 
elgias kaip tikrai padoru, 
lenkiasi kvailybės.
Ir smagu tam lepūnėliui 
leisti puikias dienas, 
nes namuose katinėliui 
palankus kiekvienas. 
Pasivalgęs ir pažaidęs, 
riečiasi murkuoti... 
Dar gyvų pelių nebaidęs, 
gali jas sapnuoti... 
Toksai yra malonumas 
namučius turėti...
Čia toliau bus priešingumas ■— 
prašome žiūrėti.

II.
Lauke žiema. Šaltas laikas. 
Taip jauku namuose.
Džiaugiasi mažutis vaikas 
piešiniais languose. 
Pro užšalusį stiklelį 
nematyti lauko... 
Ten, pas krypstantį namelį, 
pusto, sniegės plauko... 
Kas ten bėga, sniegu brenda, 
šalčio neatboja 
ir prie kūtės durų lenda, 
dreba, krato koją?.. 
Pagailėtų tos gyvybės 
čia kas nors išvydęs! 
Iš nežinomos tolybės 
rainis tai, atklydęs. 
Toks išvargęs, vos girdėtis 
silpnas jo miaukimas... 
Nėra ko dėl to stebėtis — 
toks laukais ėjimas!... 
Tai tokia tikra nelaimė — 
būti be namučių, 
net pamanius ima baimė. 
Daug tokių vargučių!...

Arėjas Vitkauskas,

Didžiausias Valdovas
(APIE ALKĮ)

alkio. Tos kančios dažnai 
pagerinimui. Po visų svar- nustato žmonių elgesį. Ar 
stymų buvo valdybos rin- kiti gyvūnai jaučia alkiostvmų buvo valdybos rin
kimas sekantiems metams; kančias, galima tik spėti.

Alkio prigimtis dar nė
ra tikrai žinoma. Sunku

išrinkta šie: A. J. Mažeika
— pirm., Brooklyn, N. Y.; 
J. Poška 1-mas vice-pirm.
— Chicago, III.; Pr. Razva- 
dauskas, 2-ras vice-pirm.
— So. Boston, Mass.; M.
Petraitienė, rašt. Chicago, 
III.; M. Martinkus, ižd. — 
N. Y.; J. Vainis — N. Y. 
ir J. Bačinskas — Worces- 
ter, Mass. iždo globėjai; 
A. Mahstavičius — spaus
tuvės direktorius. Seimas 
baigtas sugiedojus, Ame
rikos, Lietuvos ir Vyčių 
himnus. Vakare įvyko pui
kūs šokiai. P. E.

Vaivos Anūkas.

IŠ VYČiy SEIMO 
Senis Vaiva pypkę kuria 
Žiūrėdams j Vyčių būrį — 
Koks šis Seimas iškilmingas! 
Vyčiai imas energingai... 
Rimtai svarsto ir galvoja, 
Visas jėgas panaudoja. 
Vis geryn dalykai klojas, 
Patarimais jie naudojas. 
Savo namą pirkt ketina 
Ir spaustuvę jie dabina. 
Veikt Tarybą išsirenka — 
Seniui Vaivai tas patinka. 
Juk tik jei vienybei dirbtum. 
Aukso kalnus mes supiltum, 
Ir klestėt mūsų Bažnyčia, 
Lietuvybė — Meilė Vyčių.

Jei kiekvienas gautų, ko 
trokštą, kam tada būtų 
dar kai kas?

niversiteto fiziologas, pro
fesorius Anton J. Carlson 
mano, kad alkis yra peri- 
feralis; alkis gimsta skil
vyje žemutinėje koserės į

priverčiant Skilvį ritmiš
kai traukytis.

Galima stebėti gyvūno 
skilvio veikimą pro pra- į 
piautą skylę, tačiau pastą- "* 
ruoju laiku daugįaųsidi 
naudojami X — spinduliai 
arba tam tikras prietaisas.

Normališko žmogaus < 
skilvio susitraukimas tę~ , 
siasi vidutiniškai apie 30 
sekundų ir nesiliauja per , 
30 ar 45 minutes. Paskui 
pertrauka tęsiasi nuo 30 i-., 
ki 50 minučių. Kūdikių 
pertraukos trumpes n ė s. - 
Juo ilgiau žmogus badau- • 
ja, tuo trumpesnės darosi 
pertraukos.

Miegant širdis lėčiau 
plaka ir kitų kūno organo 
veikimas mažėja. Visai na
tūralu, kad tas pat ir su 
skilviu, bet tikrumoje tai ; 
nėra: jo veikimas netik., 
nemažėja, bet didėja. Tai * 
rodo, jog pilvas iki tam 
tikro laipsnio nepriklauso 
kitų kūno organų.

Didelis susijaudinimas,, 
laikinai sustabdo alkį. Di
delis susidomėjimas kuo \ 
nors, skaitymas ir galvoji
mas nenumalšina alkį. Ma
noma, kad žmogus labiau . 
jaučia alkį, kuomet mato 
arba užuodžia maistą, bet 
tai nė kiek jo nepadidina: ; 
paprastai pradedama jau-‘ 
stis alkanu apie tą laiką, ”• 
kuomet valgoma. __ \

Didelės įtakos alkiui da- 
ro cukrus: juo mažiau,, 
kraujuje cukraus, tuo la
biau jaučiame alkį. Štai 
kodėl alkį dažnai galima . 
pašalinti suvalgius vieną, 
kitą saldainį.

Alkio kančios nepasi-’ 
liauja per visą badavimo 
laiką iki pat mirties: ma- ‘ 
nyma, kad po kelių bada
vimo dienų alkis pranyks- , 
ta, klaidingas. Dažniausiai 
badaujančiam žmogui į- 

, vyksta kitoniškų pakriki
mų, kurie nustelbia alkį. 
Alkio mechanizmas reika
lauja, kad žmogus turėtų 
netik sveiką’ skilvį, bet ir 
normališkas arba bent a- 
pinormališkas smegenis.

Atpasakojo Ar. Vitk. ‘

a
&

atpasakoti net-mūsų as- [žinią tam centrui. Tačiau

Jeigu prie mano kojų SU- 
dalyje ir mažose žarnose, dėtų visų viešpatijų vaini- 
Kiti tyrinėtojai tvirtina, kus vietoj mano knygų ir 
jog alkio centras randasi mano pamėgimo skaityti, aš 
smegenyse. Esą maisto į 
trūkumas kraujuje duoda

visa tai atstnmčiau.

meninius patyrimus — 
kaip mes jaučiamės alka
ni. Alkį būtų galima api
budinti kaipo skaudantį 
slėgimą, tačiau ir tai nevi
sai tikslu.

Alkio periodiškumas pa
silieka net ir tuomet kai 
žmogus nevalgo per kelias 
dienas. Panašiai ir su ki
tais aukštesnės rūšies gy
vūnais.

Mažesniame ar didesnia
me laipsnyje kančias jau
čia kiekvienas alkanas 
žmogus: sudribimą, silp
numą, kai kuriuose atsiti
kimuose — galvos skaudė
jimą, nervingumą ir nera
mumą’ yra žmonių, kurie 
nuo alkio alpsta, bet tai 
dažniausiai pasireiškia pas 
silpnus žmones.

Ką tik gimęs kūdikis ne
žino, kad maistas gali pa
šalinti alkį, nes jis skilvy
je niekuomet neturėjo 
maisto. Kas verčia imti 
maistą? Tai įgimtas ins
tinktas. Kūdikis viską ki
ša į burną, kas patinka 
nuryja. Ilgainiui sužino, 
jog nurydamas maistą pa
šalina alkį.

Pagarsėjęs Chicagos u-

alkis gali pasireikšti ir 
kuomet pilvas nėra visai 
tuščias ir kraujui bei kūno 
audiniams maisto dar ne
trūksta.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

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

Iš kitos pusės, alkis pa- yra griežtai reikalaujama, 
sireiškia kaip tik tuo lai- įad kiekvienas darbinin
ku, kai ritmiškai pradeda kas būtų Amerikos pilietis’ 
traukytis skilvis ir nepa- I — kitaip neduoda darbo..„. 
siliauja kol gauna maisto. Norintieji išsiimti pilietiš-7 
Didelis susijaudinimas ir' kas popieras, nusipirkite ; 
tam tikri vaistai taip pat | knygutę Pilietybės kate-: * 
tą sulaiko skilvio trauki- j 
mosi anot prof. Carlson, ir i 
gimdo alkį. Tai atrodo tei-.; 
sįnga, nes alkį galima iš- į 
šaukti ir dirbtinu būdu:' 
tam tikromis priemonėmis1

kizmas”. kuri padės Jums ; 
įtapti Amerikos piliečiu.^ 
‘ Jos kaina 10c., su prisiun-~ 
timu 15c. Rašykite: «'•

“Darbininkas”, »
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass. *
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Anglija ir Klaipėda
Jei tikėt paskutinėms iš Europos politikos ži- 

nioms, tai Klaipėdos klausime Anglija palankesnė vo
kiečiams negu lietuviams. Jos manymu, mažutė Lie
tuva Viš Vien nepajėgs išlaikyti Klaipėdos, nes vokie
čiai yra pasiryžę ją pasiimti, kad ir ginkluota pajėga. 
Taigi, anot Anglijos, geriau būtų atiduoti Klaipėdą 
vokiečiams taikiu būdų ir taip išvengti karo.

Žinome, kad politikoje nėra simpatijų — čia vis
ką nulemia šaltas apskaičiavimas. Bet ar Anglija ga
li užtikrinti, kad sprendžiant Klaipėdos klausimą gin
kluota pajėga, Lietuva stotų ją ginti tik viena be jo
kių talkininkų, Kaip tik priešingai, yra tikrumo, kad 
už Klaipėdą stos kovoti ne vieni tik lietuviai. Bus ir 
talkininkų, pavyzdžiui, rusai. Jie kovos, žinoma, ne dėl 
meilės Lietuvos, o dėl savo interesų. Rusai — kokia 

. jų valdžia dabar bebūtų — konsoliduojasi į galingą 
valstybę, su senoviškais savo siekimais — vėl pavel6 
dėti Pabaltijo kraštą. Pokariniai sukrėtimai laikinai 
sustabdė jų imperijos žygius, bet taip pat sulaikė ir 
vokiečius. Tas davė progos iškilti Lietuvai, kurios 
nepriklausomybė lygiai neparanki rusams ir vokie
čiams. Vieni ir antri norėtų Lietuvą užgrobti. Tas la
bai vaizdžiai paaiškėjo derybose dėl Brest-Litovsko 
taikos, pabaigoj 1917 pietų ir pradžioje 1918. Tuomet 
rusai ir vokiečiai “galvas guldė” už Lietuvos nepri
klausomybę. Vokiečiai spyrėsi suorganizuoti Lietuvos 
valstybę ant savo kurpalio, neištraukiant iš jos ribų 
savo kariuomenės ir tuo būdu turėti Lietuvą amžinoj 
savo globoj. Bolševikai gi reikalavo pašalinti vokie
čių kariuomenės, kad ji nekenktų užvesti ten komu
nistų jačeikas. Tų derybų metu vieni ir antri atrodė 
kaip geriausi Lietuvos prieteliai. Bet, Brest-Litovsko 
taikai įvykus, tuoj pasirodė tikrasis tų “prietelių” 
kailis. Ir vokiečiai-bermontininkai ir bolševikai su 
ginklu rankose įsibriovė į Lietuvos žemę. Beje, atsira
do dar ir trečias “prietelius” — lenkas, taigi yra vil
ties, kad ir tas duos per nagus bet kam, kas norėtų 
užgrobti Lietuvą bei Klaipėdą — ne jo naudai.

Taigi talkininkų atsiras. Visi jie, žinoma, kovos 
ne už Lietuvą, o už savo interesus, bet kadangi jų in
teresai yra diametraliai priešingi, tai jie stengsis ne 
Lietuvos nė Klaipėdos viens kitam neduoti. Amžiais 
įgudusi Anglijos diplomatija tokius dalykus juk ge
rai žino. Tai kodėl ji taip nori įtikinti pasaulį, kad vo
kiečiams bus lengva Klaipėdą pasiimti, Delko Angli
ja, pirmiau apie tai tylėjusi, tik dabar pradėjo patai
kauti Hitleriui? Ar kartais neieško talkininko prieš 
MUssolinį? K.

Kaimas, Iš Kurio Kilusi Lie
tuvaite, Rusijos Imperatoriene

ra švedų kario žmona, jie 
paėmė ją į nelaisvę ir iš
gabeno į Rusiją. Čia ji ku
rį laiką tarnavo pas Petro 
Didžiojo bendradarbį šere- 
mėtevą, o vėliau pas Men- 
šikovą. Menšikovo namuo
se tą nepaprastą belaisvę 
pamatė Petras Didysis, su
sižavėjo jos grožiu, širdies 
gerumu bei protu ir nuo- 
išrdžiai pamilo tą belais
vę - našlaitę.

Nuo 1705 m. Petras Di
dysis nė vienai dienai ne
besiskyrė su mylimąja sa
vo moterim Morta. Net į 
karą vykdamas, veždavosi 
ją drauge, nes be Mortos 
jis negalėdavo gyventi. 
Netrukus Morta pagimdė 
dvi dukteris — Oną 1708 
m. ir Elžbietą 1709 m. Pa
galiau, 1712 m. Morta bu
vo perkrikštyta į pravos
lavų tikybą, pavadinta E-

Tikėjimo Išpažinimas
(šiq formulę, patogesne ir trum- čiausią Panystę, 
pesne, verstų iš Angliško Ritualo, .
ir PhiladelDhijos Kardinolo pa
tvirtintą. galima vartoti viešiems 
atskaldnams, i
Katalikų Bažnyčios, bet norin
tiems grįžti prie Motinos Bažny
čios.

K u n. J. Bružikau F. J.).

t*
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KALĖJIME

kai ir milicija buvo ne 1 
kartą išvaikyta. '
, Tokiai būčiai esant, bai

gė susitvarkyti Joniškėlio 
□artizahų batalijonas. Jis, 
lė abejo, tuojau būtų atsi- 
cteipęs prieš bermontinin- 

: ois, kaip artimiausius
□riešus. Bet Lietuva dar 
lebuvo tiek galinga, kad 
iradėtų kovą dviejuose 
frontuose. Vyriausias ka
riuomenės vadas generolas 
Žukauskas įsakė batalijo- 
nui vykti į Panevėžį ir to
liau kovoti su bolševikais.

Panaši būtis buvo susi
dariusi dar ankščiau, kada 
bekovojant su bolševikais 
buvo gauta žinia, kad par
tizanai priskiriami prie 
Šiaulių batalijono ir turės 
atsitraukti nuo fronto. Ta
da apskrities komitetas su 
apsaugos štabu buvo nu
matęs tam tikrą krašto vi
daus apsaugos sutvarky
mo planą, šis planas buvo 
pradėtas vykdyti dar ba- 
talijonui Joniškėlyje tebe
siformuojant. Gavęs įsa
kymą išvykti su batalijo* 
nu į Panevėžį, batalijono 
vadas karininkas A. Ste- 
pulionis perstatė šį planą 
vyriausiam kariuomenės 
vadui, kuris jį patvirtino. 
Taip tvarkantis, krašto vi
daus apsauga perėjo tie- 
sioginėn apskrities milici
jos vado žinion. Ligtolinis 
veikimas prieš bolševikus 
parodė, kad partizanai y- 
patingai uolūs yra jų gy
venamose vietose. Todė 
krašto vidaus apsauga bu
vo suskirstyta tais pačiai 
būriais, kaip susidarė 
prieš kautynes su bolše
vikais, ir pavesta tų vals
čių milicijos vadams. Ap
skrities komendantas di
džiajai milicijos daliai iš
davė tam tikrus leidimus 
(lietuvių ir vokiečių kal
ba) kariškiems ginklams 
laikyti.

Taip susitvarkius, dar 
energingiau pradėta kovo
ti su bermontininkais. Tuo 
būdu buvo surasta diplo- 
matiškiausia išeitis iš su* 
sudariusios būties. Neduo
dant progos nei vokiečių 
valdžiai, nei santarvės val
stybėms kaltinti lietuvius 
pirmus paskelbus vokie
čiams karą, buvo pradėta 
su jais kovoti. Tik batali
jono išvykimas iš Joniš
kėlio labai apsunkino kovą 
lietuviams. Sužinoję apie 
kariuomenės išvykimą ir 
palikusias silpnas vietos 
krašto apsaugos jėgas, 
bermontininkai labai įsi
drąsino ir ūmai paplito po 
visą Šiaulių - Biržų aps
kritį. Liepos mėnesio vi
duryje susirėmimai su 
bermontininkais įvyko net 
Lamokų kaime, Vabalnin
ko valsčiaus. Komendan
tūros skiriami sienos ap
saugai kareiviai ir jiems 
padedantieji milicininkai 
buvo nuginkluojami, sui
minėjami, mušami ir kali
nami.

Rugpiūčio mėnesį ber
montininkų plėšimai pa
dažnėjo ir pasiekė toliau
sius Pasvalio apskrities 
užkampius. Bermontinin
kai nuginklavo ir apiplėšė 
iš Pasvalio į Linkuvą va
žiavusį Krinčino valse, 
komiteto pirmininką. Api
plėšė Gustuonių kaimą, 
Joniškėlio valsčiaus, Krik
linių bažnytkaimį, Pumpė
nų ■ valsčiaus, Kiemelių 
vienkiefcų, Pasvalio vals
čiaus, Gulbinu. Daudžgirių 
ir Barklainių dvarus, 
Krinčino valse., Usnionių 
kaimą, Pabiržės valse, ir 
kit. Milicija, kiek išgalėda- 1 • • • vy*

šai nuoširdžiai, mylėjo sa
vo cartenę, neš jok asme
ny visi rasdavo gailestin
gą užtarytoją.

Petras Didysis mirė 1725 
m. sausio 28 d. Aiškaus te
stamento, kaba palieka jis 
Rusijos sostą, Petras ne
surašė. Tuo tarpu įpėdinių 
buvo gana daug: Morta 
Skauronskaitę - Ekaterina 
Aleksiejevna su dviem 
dukterim; pirmoji Petro 
žmona Eudokijk ir jos sū
naus Aleksiejaus vaikai — 
Petras ir Natalija. Į sostą 
dar pretendavo Petro Di
džiojo brolio Jono trys 
dukterys.

Naktį, kai Petras mirė, 
caro rūmuose susirinko 
Rusijos didžiūnai ir pradė
jo ginčytis, kam turi tek
ti Rusijos sostas. Sunku 
pasakyti, kuo būtų baigė- 
sis ginčas, jei lemiamą žo
dį nebūtų tarusi kariuome
nė.

Vos tik pasiekė kariuo
menę žinia, kad Petras Di
dysis mirė, du gvardijos 
pulkai bematant Susirikia
vo ir apsupo caro rūmus, 
Trenksmingai mušdami 

I bubnus, kareiviai rodė aiš
kų nusistatymą, kad gvar
dija išspręs ginčus dėl sos
to, o Suėję į vidų karinin
kai pareikalavo, kad sos
tas būtų pavestas visos 
Rusijos mylimai imperato- 
rienei Ekaterinai Aleksie- 
jevnai. Tuo būdu lietuvaitė 
Morta Skauronskaitę atsi
sėdo Rusijos carų soste ir

Prieš kurį laiką iš mažos 
Pianora salos, kurioje į- 
rengta Italijos baudžiamo
ji kolonija, paleistas vy
ras, 48 metus buvęs kalin
tas. šis vyras 1887 m.M 
dirbdamas Carraros mar
murinį tiltą, užmušė savo 
jauną žmoną ir dėl to bu
vo nusmerktas kalėti sun
kiųjų darbų kalėjime. Po 
48 metų karalius už gerą 
elgesį jį amnestavo ir jis 
buvo paleistas.

Šis darbininkas kalėji- 
man pakliuvo turėdamas 
24 m. amžiaus, gi paleistas 
jau 72 m. senis. Šiam žmo
gui, pusę šimtmečio pra
leidusiam už kalėjimo mū
ro sienų, kai jis laivu at
vyko į Livorną, pasaulis 
atrodė labai nuostabus. 
Jis nežinojo nei kas tie ge
ležinkeliai nei automobi
liai. Telefonas jam teikė 
didžiausią išgąsti, radio 
klausė drebėdamas, žo
džiu, jam viskas buvo sve
tima. Jis nebežinojo nė I- 
talijos pinigų, kurie dabar, 
visai kitoki. Paklaustas, 
kas jam atrodo mažiausia 
pasikeitę, jis pareiškė, kad 
moterys.

I Tarp N. Radviliškio ir 
Šembergo, atsieiti, Latvi
jos sienos, gyvena jau se
nas, bet keistokas žmogus, 
buvęs dvarininkas šaren- 
borskis. Anksčiau, prieš 
karą, jis buvo žymus gam
tininkas, apkeliavo Afri
ką. Dabar jis gyvena nedi
deliam ūky, kultivuoda
mas augalus pagal nau
jausiąjį augalų savotiškos 
eugenikos metodą. Jis man 
pasakoja, kad šioje vieto
je, jau išnykusiam kaime, 
gimė ir augo lietuvaitė, li
kimo žaismu tapusi Rusi
jos valdovė Kotryna I. Is
torija gana įdomi ir net 
kaikūriuose raštuose mini- 

ima.
Įžymusis Rusijos valdo

vas Petras, pirmą kartą 
varu buvo motinos apves
dintas turėdamas vos 16 
metų su nežymaus rusų 
bajoro dukteria Lapuchi-) katerina Alėksiejevna, ir 
naite. Bet su ja gerai su
gyveno tik vienerius me
tus. Vėliau šeimyniniai i 
vaidai privedė prie to, kad : 
Petras Didysis ėmė smar
kiai girtuokliauti ir sveti- i 
moteriauti. Prie jo buvo 
labai prilipusi smuklinin
ko duktė, vokietaitė Ona ; 
Monšaitė. Dėl jos jis per
siskyrė su savo žmona ir ; 
norėjo ją vesti. Tai buvo 
1704 m. Tik tada jis suži
nojo, kad Monšaitė labai 
meilinasi su Prūsijos pa
siuntiniu Kaizerlingu, ruo
šiasi už jo tekėti, o Petrą 
apgaudinėja, viliodama iš 
jo pinigus ir dovanas.

1705 m. caras Petras I, 
turėdamas jau 33 metus 
amžiaus, netikėtai pažino 
gražią, geros širdies ir 
protingą moterį, lietuvaitę 
Mortą Skauronskaitę, ku
ri rusų istorijoje yra žino
ma Kotrynos vardu.
LIETUVAITĖS LIKIMAS

Neturtingų Lietuvos kai
miečių šeimoje 1684 m. ba
landžio 5 d. gimė dukrelė, 
kurią pakrikštijo Morta. 
Jos tėvas buvo paprastas 
artojas Samuilas Skaųron- 
skas, mirė Lietuvoje. Naš
lė Mortos motina persikė
lė gyventi į Livoniją. Sve
timoj šaly motina'neįsten
gė mažametės savo dukre
lės auginti ir atidavė ją 
protestantų pastoriui Dau- 
tai tarnauti. Mergytė bu
vo darbšti, rūpestinga. 
Dauto šeimoje ją pamatė 
protestą n t ų superinten
dentas Glinkas ir, išgirdęs 
apie ją daug gerų atsiliepi
mų, pasiėmė pas save tar
nauti.

Priglaudęs Mortą Skau
ronskaitę, Glinkas ją labai 
pamilo ir išauklėjo kartu 
su savo dukterimis. Tais 
laikais net šviesuomenėj 
mergaitėms didelio mokslo 
neduodavo. Pamokydavo 
jas skaityti bei rašyti, iš
mokydavo namų ruošos, ir 
visas mergaičių mokslini
mas būdavo baigtas. Tokį 
išmokslinimą gavo ir Mor
ta.

Tuo laiku prasidėjo Lie
tuvos, Lenkijos ir Rusijos 
karas su švedais. Livoniją 
okupavo švedų kariuome
nė, Morta labai patiko vie
nam švedų, dragūnui, už 
kurio Glinkas ją ir išleido, 
bet, vos tik šliūbą paėmus, 
jos vyras buvo pašauktas 
į frontą ir daugiau nebe
grįžo. Morta liko Glinko 
namuose.

Miestelį, kur gyveno 
Mįąrtab po kųrįų,laiko.užė
mė rusai? Patyrę, kad ji y-

vasario 19 d. įvyko ofici- 
jalios jungtuvės su caru 
Petru pravoslavų apeigo
mis.

Mortos meilė Petrui Di
džiajam paliko ryškius 
pėdsakus rusų tautos ir 
valstybės istorijoje. Didy
sis valdovas buvo nepa
prasto užsispyrimo žmo-
gus, nemokėjo susivaldyti pati viena pustrečių metų 
ir begalo buvo žiaurus valdė milžinišką šalį._ Ji

mirė 1727 metų gegužėj 6 
dieną. •
— žmonės pasakoja, kac 

Mortos tėvas buvęs labai 
padorus žmogus. Jis buvęs

tiems, kas jį supykdydavo. 
Petras dažnai baisiai su
pykdavo, išvaikydavo vi
sus artimuosius, ir niekas 
nedrįsdavo tuomet prie jo t 
prisiartinti. Tiktai Mortai atsikėlęs iš kitur, iš gilu- 
švelnumu ir meile mokėda-' mos krašto. Prieš karą bu
vo jį nuraminti ir išgelbė- i vo atvykę rusai ieškoti, 
davo nuo žiaurių bausmių 
tuos, kas carą buvo supy
kinę. Savo širdingumu ir 
meile jį valdė nesuvaldo
mąjį Rusijos valdovą ir į- 
sigijo rūmuose ir valstybė
je nepaprastos įtakos. Ru-

> atvykę rusai ieškoti. 
Skauronskio kapo, — pa
sakoja gamtininkas.
' Vieta, kur buvo minėtas 
kaimas, — ariama žemė. 
Tik kaimyniniai kaimeliai 
išliko. Vienas jų Apyvari- 
ne vadinamas. M-kus.

linti nuo savo vietų, bet 
už tai ištisais batalijoųais 
pradėjo lysti artyn prie 
apskrities centro. Saločius 
užėmė Brandiso pulko ba* 
rono Vildemano vadovau
jamas batalijonas.

Saločių milicija buvo iš* 
vaikyta ir sustojo Morkū
nų kaime, Vaškų milicijos 
būstinė buvo perkelta į 
Paliepių dvarą. Būdbergy* 
je bermontininkai suėmė 
valsčiaus komiteto narius, 
milicijos vadą, ir išvežė į 
Bauskę kalėjimam Užim
tame krašte bermontinin
kai pradėjo daryti maniev- 
rus, Žeimelio ir Saločių 
bermontininkų grupės be* 
manievruodamos sudegino 
Noreikų kaimo ūkininko 
trobesius. Vienintelė para
ma gyventojams prieš ber
montininkus buvo milicija, 
Bet užplūdus bermontinin
kams visą Lietuvą ir ji 
maža ką begalėjo padėti. 
Paskutinis savarankiškas 
krašto apsaugos žygis 
prieš bermontininkus įvy
ko spalių mėnesio pirmoje 
pusėje ir pasibaigė kauty
nėmis prie Kupreliškio 
miestelio.

Kadangi tuo pačiu metu 
bermontininkai pradėjo 
atvirai pūlti Lietuvos ka
riuomenės dalis Šiauliuose 
ir'kitur, tai ir Lietuvos 
vyria*usybėi neliko nieko 
kito, kaip atkreipti prieš 
bermontininkus savo ka
riuomenę. Prasidėjus ka
riuomenės veik s m a m s 
prieš bermontininkus, mi-* 
licija dalyvavo drauge su 
kariuomene, kol bermonti
ninkus visiškai išvarė iš 
apskrities. Garbingai pa
sibaigusioms kautynėms 
su bermontininkais Lietu
vos vasaros rytuose vado
vavo Pasvalio apskrities 
komendantas karininkas 
J. Vėgėlis (dabar Mažei
kių apskrities komendan
tas).

Čia yra tik mažytė dale
lė tų vokiečių (viešai ber
montininkų vadinamais)] 
žiaurumų, kuriuos jie da
rė Lietuvoje. O jų yra tūk
stančiai. Tiek daoar, tiek 
tada vokiečiai buvo Lietu

ms nepriklausomybės prie 
šai. Tad, suprantama, kad 
savo pašonėje turėdama 
tokį žiaurų if plėšrų kai
myną — Vokietiją, Lietu* 
va turi nuolat būdėti dėl 
savo laisvės ir turi būti 
visados pasirengusi vokie
čių galimus pasikėsinimus 
atremti. Tsb.r-^

skais- 
mūsų 
Kris

taus Kūno ir Kraujo buvi- 
imą Šv. Eucharistijoj kar
tu su Siela ir Dievyste.

Aš tikiu į septynius Sa
kramentus Jėzaus Kris
taus įsteigtus žmonių iš
ganymui, tai yra: Krikštą, 

l Sutvirtinimą, Švenčiausią 
I Sakramentą, Atgailą, Pas- 
Ikutinį Patepimą, Kunigys
tę ir Moterystę.

Aš tikiu, kad yra Praga
ras, Mirusių Prisikėlimas 
ir Amžinas gyvenimas.

Aš tikiu Romos Vysku
pą, esantį šv. Petro, Apaš
talų Kunigaikščio Įpėdinį, 
'Jėzaus Kristaus Vietinin

ir nepaliestą Jos 
Aš tikiu į tikrą

atsimetėliams nuo Viešpaties JČZaUS

Aš N. N., turėdamas 
prieš savo akis šią šv. E- 
vangeliją, kurią dasilyčiu 
savo ranka, suprantu ir ži
nau, kad be tikėjimo, kurį 
šv. Katalikišką, Apaštališ
ka Romos Bažnyčia užlai
ko, tiki ir mokina, nė vie
nas negali būti išganytas, 
o prieš kurį aš tiek sun
kiai nusidėjau, nes atsida- 

. »viau jam priešingam mok
slui.

Aš dabar, už savo kaltesAs dabar, uz savo kaltes 
nuliūdęs ir susigraudinęs,

Apaštališka ...........
išpažįstu ir tikiu, kad šv. 
Katalikiška, . \
Romos Bažnyčia yra vie- 

4 nlūtėlė tikra Bažnyčia, kU- 
* rią Jėzūs Kristus įsteigė 

ant žemės ir kuriai aš vi
sa Siela atsiduodu. Aš ti
kiu visa tai, ką ji tikėti 
paduoda ir atmetu taip 
pat pasmerkiu, ką ji atme
ta ir pasmerkia^ o esu pa
sirengęs pildyti visą tai, 
ką tik Apaštališka Romos 
Bažnyčia man lieps daryti.

Aš tikiu vieną Dievą, 
trijuose asmenyse, kurie 
yra lygūs vienas kitam:

siekiu savo tikrą paklus-

Aš tikiu į Šventųjų gar
binimą ir jų paveikslus.

Aš tikiu ir pripažįstu A- 
paštalų Bažnyčiai valdžią 
aiškinti šv. Raštą ir Pada
vimus ir suprasti tokioje 
prasmėje, kokioje mūsų 
Motina Katalikų Bažnyčia 
laikė ir dabar laiko.

Taipogi tikiu visa tai, 
ką šventi Kanonai ir Vi
suotinos Tarybos, ypač 
šventa Tridento Taryba, 
paduoda, aiškina, o per 
Vatikano Visuotiną Tary
bą pagarsino apie Romos 

Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią, j Vyskupo Pirmenybę, Jo
Aš tikiu Katalikų moks

lui apie mūsų Viešpaties 
J^ząus Kristaus ĮsikūpijL 

, Iną, Kančią, ĄTirtį ir Prisi
kėlimą, taip pat asmeniš
ką vienybę Jo dviejų pri
gimčių dieviškos ir žmo
giškos, ir Švenčiausios 
Marijos, Dievo Motinystę

Neklaidingumą ir Moky
mo Valdžią.

Su atvira širdimi ir tvir
tu tikėjimų ^ašjšsijsadu ir 
atmetu kiekvieną • klaidą, 
ereziją, kreivatikystę, ku
rios yra priešingos šv. Ka
talikiškai, Apaštališ k a i 
Romos Bažnyčiai.

Žiaurus Vokiečių Darbai 
Lietuvoje

NEPRIKLAUSOMYBĖS i valsčiuose arklių mobili- 
KURIMO METU " zaciją. Įsakė Butkūnų kai

Paskutiniuoju metu, vo
kiečiai visaip plūsdami ir 
niekindami lietuvių tautą 
bei valstybę, dažnai girasj 
kad, girdi, Lietuva jau pa
miršusi vokiečių gerus 
darbus, nes, esą, vokiečiai 
kovoję dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Šių šmeižtų 
proga, verta susipažinti su 
ta “pagelba”, kurią vokie
čiai lietuviams ‘teikė’ Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo metu. Čia papa
sakosime žiaurius vokie
čių darbus šiaurės Lietu
voje 1919 metais.

Vokiečių kariuomenės 
dalys, atsikraustę į Lietu
vos šiaurės pakraščius, 
pirmos pradėjo ardyti lie
tuvių nustatytą tvarką. 
1919 m. balandžio 27 d. į 
Kriukus (Šiaulių apskri
ty) atvyko, vokiečių ka
riuomenės kuopa ir įsteigė 
čia rajoninė komendantū
rą. Komendantas oberlei
tenantas Ulrich ištisai at
kartojo generolo von der 
Goltzo Liepojuje balandžio

mui (Kriukų valsčiaus) 
priklausyti prie Latvijos. 
Pradėjo išdavinėti leidi
mus vežti javus į Latviją 
ir reikalauti, kad valsčių 
komitetai šiuos leidimus 
tvirtintų. Kada valsčių mi
licija, kovodama su spe
kuliacija, sulaikydavo ja
vus vežančius gyventojus, 
tai vokiečiai juos iš mili
cijos atimdavo ir paleisda
vo.

Gegužės mėnesio vidury
je Lietuvos šiaurę užplūdo 
dar daugiau vokiečių, ku
rie be pasigailėjimo pradė
jo plėšti gyventpjus. Vals
čių komitetai pradėjo skų
stis dėl nepakeliamų, vo
kiečių daromų maisto pro
duktų ir “gyvulių rekvizi
cijų, taip pat dėl geresnių 
arklių iš gyventojų atimi
nėjimo. Negana to. Prasi
dėjo nieku nepateisinamas 
bermontininkų Užimtose 
vietose gyventojų žudy
mas.

Pagaliau, birželio pra
džioje, bolševikai buvo iš-
vyti. Milicija sugrįžo iš 
fronto su bolševikais ir at-

Taip man padėk Dieve ir 
ši šv. Evangelija, kurios 
savo ranka dasilyčiu.

5 d. išleistą įsakymą. Tą fronto su bolševikais ir at
pučia dieną į Žeimelį atsi- sigręžė prieš bermontinin- 
gabeno antroji vokiečių kus. Paskirus plėšikaūjan- 
kuopa ir įsteigė ten ko- čius bermontininkus ir ne- 
niendantūrą. uiulviauo ji

Ši kariuomenės dalis ne- ta suimint_______
pripažino Lietuvos nepri- tai, bermontininkai prade- 
klausomybės ir visiškai jo vartoti spaudinius. Išti- 
nesiskaitė su' jos^aldiia^ šiems kaimams, 
Pirmiausia, sutrukdė Tie- šaukdavosi milicijos pa
kinio ir Maitinimo minis- galbos prieš vokiečių plė- 
terijos Joniškėlio apskri- šikus, buvo dedamos kon- 
ties suėmimo komitetui į- tribucijos. Vaškų, Saločių 
vykdyti Kriukų ir Žeimelio ir Žeimelio valsčių komite*

mendantūrą. didelius jų būrelius pradė
ta suiminėti. Atsakydami

kaimams, kurie

ma, kovojo su jais. Vienur; vos nepriklausomybės prie 
milicininkų apšaudyti ber- v ’ ’ --------
montiūinkai atsitraūkė, 
nesuspėję išvežti pagrobtą 
turtą, kitur — grobis buvo 
atimtas bevežant ir grą
žintas gyventojams. $ių 
veiksmų vaisius buvo tas, 
kad paskiri bermontinin
kai liovėsi perdaug atsito-
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Blaivybe ir Šeima
Referatas skaitytas 
Blaivininkų 24 Seime, 
rugpiūčio 11 d., 1935.

atplaukę į šią laisvės že
mę, užuot pieno, dažniau
siai rasdavo baltakės, o 
vietoje medaus, užtikdavo 
midaus. Gal tai kieti žo
džiai, tačiau kalbame apie 
kietą tikrenybę. Vienaip 
ar kitaip žiūrint, užeigos 
bei smuklės ateiviams nie
ko gera, nelėmė.

Kam gi nėra žinoma ne
laiminga girtuoklio Šeimy
na? Kad aiškiau nupiešti 
baisias girtybės pasek
mes, pažvelgsime truputį 
į girtuoklio namus. Štai 
užsikniaubęs ant stalo, pa
sirodo karčiamos auka. 
Tai namų šeimininkas, — 
pasigėręs, apsiblausęs, ne
žinąs koks jo vardas - pa
vardė, — visiškai neboda
mas nieko apie šeimą. 
Skverbte skverbiasi gal
von klausimai: Ar tai šis 
kilniausias Dievo sutvėri
mas? Ar tai šis sutvertas 
galybių Viešpaties pavida
lu? Nejaugi žmogus taip 
susmuktų! Liūdna pasa
kyti, jog alkoholyje glūdi 
pragariškos pajėgos. Žmo
gus, pavirtęs alkoholio 
vergu, baisiu keliu keliau
ja tiesiog į pragarą. Ne be 
reikalo mūsų Atpirkėjas 
atėjo žmonių tarpe gyven
ti, nes kas gi tokiems var
gšams ištiestų pagelbos 
ranką jei ne pats Dievo 
Sūnus?

Jei girtuoklio padėtis 
taip yra bloga, ką gi be
kalbėti apie jojo žmoną ir 
vaikus? Štai šalia jo ji 
stovi, — nuvargusi, pirm 
laiko pasenusi, lyg suvy
tusi rožė, iš po nakties ne
tikėtos šalnos paliesta. 
Tos akys, kurios kadaise 

; žibėjo meilės žvilgsniu, jau 
: aptemusios. Ir dabar jos 
• blizgėtų, jei tik jos vyras’ 
l nustotų gėręs. Tos rankos, 
i kuries kadaise buvo tokios 
, švelnios, dabar jau surau

kšlėtos nuo nuolatinio šei
mos labui triūso. Ji mielu 
noru.pamirštų visus darbo 
vargus, skausmus, ir sun
kumus, jei jis tik blaiviai

Kadangi tauta bei visuo- i 
menė remiasi doromis šei- < 
momis, ir semia iš jos sa- 
vo galybę bei vienybę, tad i 
kiekvienai susipratusiai 1 
tautai pridera ir net priva
lu saugotis pati save nuo 
visokių pavojų, kurie grę
sia arba sugeba grūmoti 
josios žmonių šeimyniš
kam padėjimui. Taip pat 
ir su lietuvių tauta. O tas 
pavojus, su kuriuo jai rei
kalinga kovoti, tai ne kas 
kita, kaip tik girtavimas 
— blaivybės amžinąsis ne
prietelis. Suprantama, jog 
tas blogas įprotis randasi 
ir pas kitas tautas, bet į 
jas mes dėmesio čia ne
kreipsime.

Mat, girtybė ne tiktai šių 
laikų papiktinimas. Iš ne
beatmenamos senovės, kai 
Vytautas Didysis dar ne
buvo užkariavęs Lietuvos 
žiaurių priešų, — kai gar
susis Cezaras dar nebuvo 
nugalėjęs visą pasaulį, — 
ir pirm negu mūsų Išgany
tojas buvo nužengęs ant 
širmų Judėjos kalnų ir ža
liuojančių Galilėjos pievų, 
žmonės jau buvo pažinę 
vyno galingas jėgas, ir pa
tyrę liūdnas nesuvaldyto 
gėrimo pasekmės.

Šimtmečių raidoje ir 
mūsų bočių tarpe įsibrovė 
tas nelemtas palinkimas 
prie svaiginančių gėrimų. 
Galima sakyti, kad tame 
glūdi mūsų tautos tragedi
ja. Skaudu, bet kartu ir 
nuostabu paminėti, jog 
vyskupui Valančiui prade
dant savo kilnų blaivybės 
platinimo veikimą, beveik 
visa lietuvių tauta buvo 
paskendus girtavime. Jam 
taip darbščiai ir smarkiai 

" bevarant blaivybės darbą, 
tos aplinkybės visiškai pa
sikeitė, ir kurį laiką viso
je Kauno gubernijoje,, 
žmonės buvo pametę gėrę 
degtinę. Tačiau blaivybės 
plėtojimui dirva dar ir gyventų, kaip ir darydavo 
šiandien pasilieka pakan- anais meilės laikais, kuo- 
kamai derlinga. met jie buvo ką tik apsi-

Bet argi galima sakyti, vedę.
jog mūsų protėviai Lietu-! Dirstelėkime dabar į tų 
voje paliko tą nedorą gir- nelaimingų tėvų vaikelius, 
tybės ydą, atvykdami į A-• Prisiglaudę prie mylimo- 
meriką? Trumpas atsaky-įsios motinėlės jie stovi, — 
mas: toli gražu ne! Prieš‘išvargę, suliesėję, nudris- 
pradedant ilgą savo kelio-j kę. Jųjų išvaizda šaukte 
nę už tolimųjų mėlynų jū-( šaukia maisto ir drabužių, 
rų, jiems buvo pranešta,!Bet iš kur pinigų gauti? 
buk Amerika esti “aukso;Juk šeimininkas visą savo V H H • • V t . • V t —

amžinon prapultin žmoniją 
plukdanti degtinė. O čia, 
<aip tik blaivybe gali pa
dėtų tam vargšui vesti sĄ-į 
vo seimą į skaisčią ateitį 
— į šviesesnį rytojų.

Palaiminta ta šeima, ku-l 
rios nariai laikosi blaivy
bės, nes ramybė ir Dievo 
palaima seks juos kiekvie
name jųjų žingsnyje. Prie
šingai, nelaiminga ta šei
myna, kurios nariai pa
skendę girtybės gelmėse, 
nes jie važiuoja pavojingu 
keliu, vedančiu į piktybės 
pakalnę. Sunkiai, ir labai 
sunkiai turės atsilyginti 
Dievui už blaivybės prasi
žengimą. Ne be prasmės 
Bažnyčia veda tokią griež
tą kovą prieš girtavimą, 
nes ji žino kaip giliai įžei
džia Dangiškojo Tėvo šir-, 
dį nesuvaldomas svaigi-Į 
nančių gėrymų vartoji- i

Auksines Smiltys
»

Žinios Iš Lietuvos
(Iš angliško‘vertė (dešimts tūkstančių sykių,

Kun. Ant. M. Karužiškis). Dievas yra geras!” M. Du- 
-------- — : pontas tuojaus pasiėmė 

XX.-savo rožančių ir pradėjo
ant kiekvienoAKTAS TIKĖJIMO atkartoti ant kiekvieno 

Laimingos tos sielos, ku-Į karolėlio, “Dievas yra ge 
rios supras gryną grožę ras!” Pasitaikė aplankyte
sekančio: * ‘ 1---------

M. Dupontas, šventasis 
žmogus iš Tours,. vieną

jas įėjo. “Neklausk manęs 
nieko”, šventasis sušuko, 
“bet atsiklaupk ir sakyk, 

■ Ap
lankyto jas paklausė, ir a- 

kingume už apturėtą mą- i bu atkartojo dešimts tūk- 
lonę, baigė šiais žodžiais: j stancių sykių, “Dievas yra 
“Atkartokime tūkstantį, 'geras! Dievas yra geras!”
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dieną apturėjo laišką, kurį “Dievas yra geras”! 
rašytojas, sužavėjimo. dė- 'lankytojas paklausė,

Katalikų Spaudos Vajaus 
Savaitė

____ ,___________  • Katalikiškos spaudos va- materialiai taip ir dvasi
ntas. Juk Šv. Paulius visus! jus, yra tai vienas iš svar-.niai. _-------- _ _ _ 1 _ • J  <• • *• v i « • i • v i “ —persergia: “Neklyskite: ibiausių katalikiškos spau-
nei vagys, nei godulingi, • dos akstinų.
nei girtuokliai — neaptu- ; Kaip svarbi katalikiško- 
tės Dievo karalystės”. ! ji spauda, katalikiškos ak- 
(Kor. 1: 6:9-10). ei jos judėjime, galime su

prasti iš pasakytų Popie
žiaus X žodžių, būtent: 
“Veltui statysite mokyk
las, bažnyčias, vienuoly
nus, skelbsite misijas, jei
gu savo katalikiškos spau
dos neturėsite. Ateis be
dieviai su savo laisvama
niškai - bedieviška spauda 
ir išgriaus visus katalikiš
kus pastatus, o jūs kovos 
lauke būsite bejėgiais”. 
Tas ir įvyko arba vyksta 
anot kun. V. Butvilos —

Krikščioniškoji šeimyna, 
tai visų draugijų, tautų, 
pažangos ir civilizacijos 
kampinis akmuo, bet jei
gu ji nesiremia blaivybės I 
pamatu, civilizacija veltui 
iš jos lauksis stiprybės bei 
galybės. Ankščiau ar vė
liau, tokia šeima sugrius, 
ir padarys neįkainuojamo 
nuostolio, ne tik valstybei, 
bet ir visuomenei. Paim
kim, pavyzdih, šeimyną, 
kurioje blaivybė neviešpa
tauja. Duok jai gražiau
sius namus, augščiausias 
garbės vietas, didžiausius 
turtus, o vis, tokia šeima 
pasiliks kaip tas pabaltin
tas kapas, kuris išoriniai 
rodosi žmonėms labai gra
žus, viduje gi pilnas miru
siųjų kaulų ir visokių pu
vėsių.

Šeima 
žmonos, 
motinos 
tikslas, 
priedermės. Vyras šeimos

Mūsų visuomenės vadai 
ir veikėjai supratę kokią 
svarbią rolę lošia katali
kiškoji spauda ir koks pa
vojus gręsia jos netekus, 
išnešė eilę rezoliucijų A. 
L. R. K. Federacijos pas
kutiniuose keliuose Kon
gresuose, kad spaudos 
naudai surengti:

1. Katalikiškos spaudos 
platinimo savaites;

2. Surasti vietos žinių 
teikėjus — koresponden
tus į katalikiškus laikraš
čius;

3. Rasti spaudos platin
tojus, kurie kolonijose ei
dami per namus, padėtų

met jie buvo ką tik apsi-

ŠIEMET LIETUVOJE 
PASODINTA 200,000 

MEOELiy
Kasmet gegužės 

pradžioje Lietuvos 
nuohienė švenčia medelių 
sodinimo šventę. Ir Šiemet 
jaunuomenė šią šventę bu
vo plačiai suorganizavusi. 
Jau dabar paaiškėjo, kad 
per ją šiemet buvo paso
dinta daugiau kaip 200,- 
000 naujų medelių. Šie me
deliai daugiausia pasodin
ti pakelėse, parkuose, ka
pinynuose, atskirų asmenų 
sodybose ir tt. Po kelių 
metų, kai šie medeliai jau 
suaugs, Lietuvos vaizdas

“Nuo amžių priklausan- katalikams užsisakyti ka. 
čios katalikų šeimai tau- talikiškus laikraščius ir 
tos atsidūrė pavojuje. Taip knygas...;
antai Meksikoje kruvini 4. Kat. Spaudos naudai 
persekiojimai, Ispanijoje surengti prakalbas, pra
dega bažnyčios, griaunami mogas ir gautais pinigais
vienuolynai, Čekoslovaki
joje tuštėja maldos namai, 
Austrijoj katalikai šalirlas 
nuo katalikybės, Vokieti
joj grįžtama pagonybę, 
Rusijoj tikrieji Nerono 
laikai.”

Iš Vatikano pasigirdo 
šūkis: “atsispirti blogy- 

v------------ v bei!”
galva, maitintojas; mote- „ ... . . ..
ris gi - jo padėjėja, židi- Besikeičiant laikams gy- 
nio vaidilutė, vaikų auklė- ™ supagonejo pato- 
toja. Jeigu vyras pasige
ria, jojo, protas kartu su i
valia susilpnintas, ir nega-1 T, , ... ., ..
Ii veikti kaip pridera. To- , Katalikų Akcijos sukis,

susidaro iš vyra, 
ir vaikų. Tėvo ir 
vienas gyvenimo 
bet dvilypinės

bulėjo pasaulinė technika, 
prisėjo pakeisti ir kovos 
būdus už katalikiškumą.

mėn. 
jau

skriaudos darymo tyeio-i 
mis ir kitos chuliganizmai 
bylos būtų greičiau spren* ; 
ūžiamos ir už jas teismai 
paraginami skirti aštrias 
bausmes. Ministeris nuro- - 
do, kad chuliganizmas yrą; 
didelė blogybė, su kuria'- ",. 
reikia griežtai kovoti. Tsb[

GAMTOS NELAIMĖ 
ARIOGALOS APYLINKĖJE

kiu būdu šeimą stato pa- 
vojun, nelyginant užsigė-

tai mūsų gyvenimo pulso 
atbalsis, 1

šalis”, “gyvas rojus”, ir 
panašiai. Bet deja, kur ti
kėjosi rasti aukso, ten ra
do auksinio alaus šalį. 
Jiems gi buvo visvien, nes 
pas juos, rėgis, kad vilio
janti alaus stiklinė turėjo 
lygios vertės su auksu. Be 
abejo, Amerika, lyginant

, * ją su kitomis valstybėmis 
ištikrųjų buvo “gyvas ro
jus”, bet kaip aname lai
mės darže atsirado žaltys, 
taip ir čia pasirodė angis, 
tik jau degtinės pavidale, 
ir išplėšė iš žmogaus šir
dies ramybę, o dar prie to, 
užnuodijo jo protą ir suar
dė jo sveikatą. Peržengda
mas blaivybės ribas, žmo-j silpnos valios, vaikai turi 
gus užtraukė gėdos baus- skursti ir kentėti visą eilę

k mę, ne vien sau, bet ir ne- skaudžių nemalonumų. Žo- 
kaltai šeimynai. Iš to aiš- džiu tariant, tie nekalti 
ku, kad girtavimas turi vaikeliai yra" ne kas kita 
pagimdyti liūdnų pasek-'kaip tik girtavimo auka, 

; mių. (paaukota ant karčiamos
Be to pasklido gandai,1 aukuro — ant šinkoriaus 

būk Amerika yra pieno ir šinkstalio. O viso to kalti- 
medaus šalis, bet keleiviai ninkas — šėtono sriuba —

užmokestį nuneša aludės 
“krivių - krivaičiui”, bū
tent, šinkoriui. Žinoma, jei 
tėvas negertų, tai jis turė
tų kuo maitinti savo šei
mą, turėtų kuo aprengti 
vaikučius, taip kad jie ne
sigėdytų pasirodyti gatvė
se, ir vis dar turėtų kuo 
išauklėti savo vaikus, taip 
kad jie galėtų užimti augš- 
tas vietas visuomenės gy
venime. Bas dabar kas jais 
rūpinsis, kuomet tėvas ne
atlieka savo šventų parei
gų, paties Dievo užduotų 
kiekvienam šeimynos val
dovui?

Dėl tėvo prasižengimo ir

Liepos 27 d. Ariogaloj 
apylinkėje siaurame ruož* 
te nepaprastai smarki au-\ 
dra,. kuri savo kelyje nu-* 
šlavė viską, kas tik pakliu* 
vo.

Nors truko neilgai, bet’ ■- 
-ū J 1 I**

gyveno didelę baimę, kuri, 
buvo kilusi ir Ariogalos 
miestelyje, kur buvo šukei-, 
tas gaisro aliarmas. Vi-’ 
siems atrodė, kad dega.1 : 
Šiaip Ariogaloje net didės-’ 
nio vėjo nebuvo. Sugriaus 
ta daugybė trobesių ir iš-' 
vartyta bei išrauta daug- 
medžių; ūkininkams pri-^ 
daryta daug nuostolių.

Ginaičių dvare sugriau-, 
ta klojimas, pusė tvarto,., 
tvartukas ir naujai stato
ma daržinė; nuostoliai šie-, 
kia 7.000 lt.; Plembergo 
dvare sugriauta pusė klo
jimo; nuostolių 3.000 lt.;’ 
Kunigiškių kaime sugriau
ta: klojimas, nuostolių 500' 
lt., St. Pilijausko grįčia ir 
Jankausko tvartas.

Sugriautų trobesių me-* 
džiaga (gontai, lentos,* 
šiaudai) buvo nunešta už- 
3 klm., o sunkesni daiktai" 
(rąstai, gegnės) — už 1.. 
klm.; viena didoka gegnė, 
nunešta už kilometro ir„; 
taip įsmeigta į žemę, kad,^ 
negalima ištraukti. Vieno’ 
ūkininko šuo viesulo buvo 
pagautas, nuneštas apie 
100 metrų ir užmuštas.

Dubysos vanduo tame 
ruožte,^ kur siautė audra, 
buvo išpūstas iš vagos irt 
laikinai tas upės ruožai 
buvo likęs be vandens. Se
kančią dieną gana toli nuoi 
Dubysos rasta laukuose 
daug užtroškusių žuvų* 
kurios buvo išnešiotos 
kartu su vandeniu.

Vienai moteriškei, pate-, 
kušiai į sūkurį, buvo nu
traukti rūbai, nors , pati . 
moteriškė nenukent ė j o;į 
tik išsigando.

Niekas net iš senesniųjų’ 
žmonių tokio baisaus vie«* 
šulo neatsimena.

bus daug gražesnis. Tsb.Į apylinkės gyventojai per-

užsakyti negalintiems už
simokėti . kat. laikraščius;

5. Padaryti tai, kad į 
kiekvieną katalikišką ko
lonijoj namą ir šeimą pa
reitų bent vienas kat'. laik
raštis.

Spaudos vajaus savai
tėms propagandai vesti 
panaudoti: laikraščius, ra- 
dio, knygas, filmas...

LDS. Centras matyda
mas taip plačius Kat. Ak
cijos užžėlusius dirvonus, 
katalikiškos • spaudos at
žvilgiu, ryžosi panaudoti 
visas savo pajėgas: laik-

tai karingas Šū- rašti “Darbininką”, radio 
vvjuu, uęUSmauL katalikiškam nasau-!ir dar Pakvipti filmuoto-ręs kapitonas, kuris neva ,^ls. ^ataiiKisKam pašau 
valdo laivą, tačiau kelei- įul.: pasauliečių milicija 
viai nerimsta, nes žino,:Baznyclos tarnyboje . 
kad pavojus jiems gręsia.

Vyras, išeikvojęs šeimy- šiol atsirado? Mažai. Mes 
nai reikalingus pinigus, esame panašūs austrams, 
nustoja būti maitinto jas, apie kuriuos nusiskundžia 
tikra to žodžio prasme, ir' jų generolas, sakydamas: 
rodosi nevertas valdyti sa-; “Daug pažinau, kurie ko
vo šeimą. Bet jeigu dar ir vos lauke, kaip narsūs liū- 
žmona, gink Dieve! pavir
sta girtuokle, tai kaip die
na aišku, jog šeimyna yra 
lyg tie namai, kurie stato
mi ant smilčių — be tinka
mų pagrindų, ir kurie be
matant sugrius amžinai. 
Priešingai, ta šeimyna, ku
ri grendžiama blaivybės 
pamatais, ilgai, ilgai išsi
laikys, lyg kad milžinas ą- 
žuolas Lietuvos miškuose.

Tad budėkime ir uoliai 
dirbkime blaivybės dirvo
je, dėdami visas pastangas 
išplėtoti ir nurodyti blai
vybės nuopelnus .ir svarbą. 
Nesnauskime, bet išsijuo
sę stokime į darbą, idant 
kiekviena šeimyna būtų 
panaši į anų laikų šeimą 
tolimojoj Galilėjoj. Šita 
linkme dirbti yra šventa 
mūsų pareiga.

Juozas Neverauskas.

KADA ŽYDI SIELA?

Įsigykite įdomią knygu
tę — “Kada žydi siela”. 
Šv. Jėzaus širdįęs Sesęrų 
leidinys. Jos kaina tik 10c. 
Užsakymus siųskite: 

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

pasauliečių milicija

Ar daug tokių karių lig

tai rėmės su priešais, nors 
ir kulkos zvimbė kaip bi
tės. Tačiau, nors ir trum
pai tegyvenau, bet mažai 
tesutikau, kurie už savo ti
kėjimą, už savo krikščio
niškuosius idealus narsiai 
kovotų”.

Jeigu toks balsas mūsų 
Aukščiausiojo autoriteto, 
stokime į eiles pasauliečių 
milicijos Bažnyčios tarny
boj!

Katalikiškos Akcijos už
daviniu yra ir darbininkų 
kląpės reikalai, ne tik skie
pijant į visų širdis religi
jos dėsnius, bet taip pat 
stengiantis nušluostyti a- 
šaraš, palengvinti skaus
mus, pagerinti ekonomines 
sąlygas”...

Kaip-gi pasieksime kiek
vieną darbininką, ir kaipgi 
jam pranešime apie būdą 
jo kovos; apie jo darbo są
lygų kitėjimą geron ar 
blogon pusėn? Štai čia mū
sų katalikiškoji spauda 
atneš tų visų ir kitų klau
simų išąiškinithūs.

žodžiu, kataliki š k o j i 
spauda yra budri sargyba, 
kuri patyrus bet kokį pa
vojų skubinsis tau praneš
ti, kad nenukentėtūm, kaip

ŠUNGRYBĖS UETUVŪJE

ją, prakalbinįnkus, tikimu 
nušviesti katalik i š k o s 
spaudos reikalingumą ir 
jai gręsiantį pavojų.

Štai sekančiame rugsėjo 
mėn. pradedama organi
zuoti spaudos vajaus sa
vaitės kiekvienoje koloni
joje. Tose kolonijų dienose 
LDS. Centro pakviestas 
asmuo, filmininkas ponas 
A. Peldžius, “Darbininko” 
administratorius, su kata
likiškomis f ūmomis, o jam 
į pagelbą eina ištisa eilė 
prakalbininkų profesiona
lų ir dvasiškių.

Brangūs Broliai! Lai 
mūsų nevienas nelieka tos 
spaudos vajaus savaitės 
bėgyje, neprisidėjęs me
džiagiškai bei moraliai, 
prie sustiprinimo katali
kiškųjų pozicijų. Lai mū
sų kolonijų vadai - veikė-- 
jai suranda būdą, kaip pri
taikinti gyveniman Kon
greso rezoliucijos. Lai šį 
kilnų žygį aktyviai ir nuo
širdžiai paremia kiekvie
nas. LDS. narys, rėmėjas, 
prietelis ir lai tą vakarą, 
nelieka nevienas namie, 
bet atvyksta ir dalyvauja 
jausmais ir širdimi!—

Vaivos Anūkas
TIK UŽ 10 CENTŲ

“Darbininkas” yra gavęs 
iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo 
draugui įdomią atvirutę, 
tai įsigyk jų. Prisiųsk 
“Darbininkui” į konvertą 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at
viručių.

J. Martinaičio žodžiai.

Oi, paklausykit, 
Žmonės padorūs, 
Tuoj apdainuosim 
Mūsų kontoras. 
Jose, kaip žinot, 
Laikas nuo laiko 
šungrybės kyšių 
Dar pasitaiko. 
Nors už tai gresia 
Bausmės joms baisios, 
Bet jos lig šiolei 
Veisias ir veisias.

2. Puikiai ii- šita 
Šungrybė vystus. 
Ar ją pažįstat? 
Tai karjeristas. 
Nors jis ir turi 
Protelį menką, 
Moka lankstytis — 
To ir užtenka. 
Moka paleisti 
Dūmus kur reikia, 
Užsimaskavęs 
Taip jis ir veikia.

3. Lenkis prieš ponią 
Augštesnio luomo — 
Ji galingesnė
Net už diplomą. 
Duos ji bematant 
(lerą tau vietą. 
Taip ligi šiolei 
Darąs ant svieto. 
Bakstelk į ranką — 
Ir laisvas kelias. 
Ėda Lietuvą 
šitas grybelis.

4. Sungrybę šitą 
Žmonės pažįsta — 
Davė jai vardą 
Jie aferisto.
I’lėšia mūs iždą 
Jis ligi šiolei, 
Nors dažnai čiumpa' 
Jį mūs kontrole.
Bet kai pačiups jį, 
Baigtos b ils puotos — 
Menkos linksmybės 
Žiūrint pro grotas.

1.

“T.”

LIETUVOJE SMARKIAI 
BAUS UŽ CHULIGANIZMĄ

Neseniai Lietuvos teisin- 
gurno ministeris St. Šilin
gas įsakė visiems teis
mams, kad įvairios muš
tynių, triuk š m a v i m o,
(3

i

i
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4KLM.NAUJO PLENTO
Šiauliai —Kuršėnai plen* 

to statyba rugpiūčio mėnt 
bus baigta. Prie statybos 
darbų dirbą 140 darbiniu- ■ 
kų. Pradžioj dirbo 170 dar*1 
bininkų. ' •

Vieno klm. plento nutęsi* 
mas kaštuos 21—22 tūks*« 
tančiai litų. ’ •

SMAGU MELSTIS
IŠ GEROS MALDAKNYGES 

“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ 

"MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $175) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

“PULKIM ANT KELIŲ“
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

.PĮ.
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I
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IMANT DIDESNI SKĄrčĮV. DJTODA^(WĄ NUOLAIDĄ L

Visu® užsakymus siųskite sekančiu antrašu: |
“DARBININKAS” L

36(LBroad\vay, — —- So. Boston, Massu L

JLVM.AU
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higienos priemo- 
šakos, kaip kai kurių che-! nėmis, kaip manoma, nie-

■ ' įį-ĮĮ . • i| , Trw . - HT' 4 I Idžiui, kai kurios pramonės Į vien tik higienos

■ ^veikatadBrangus 1 urtaskaKak^^^^
-i j turi vėžio ligą išsisaukian-1 uai sunaikinti veži o ligą,

įį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. --------------------------------- ------------ čių savybių. Iš šių dienų j nes jos priežastis perdaug

Apie Išradimus ir Išradėjus

į

SPUOGAI
Dr. V. A. Šimkus.

Odęs spuogai, paprastai, 
atsiranda brandos metais 
-r- tarp 15 ir 25 metų am- 
Žįiąus. Šiųom laiku žmo
gaus kūnas, taip jau ir o- 
da, auga, bręsta, tobulėja. 
Šitokiai įtemptai veikmei 
ėsant, nesunku ir klaidoms 
įvykti, kas šiame atsitiki
me ir pasireiškia spuogų 
pavidale.

Oda turi neapsakomus 
Skaičius, kelių rūšių, ma
žyčių liaukų; svarbiausios 
jų, — prakaitą ir aliejų 
gaminančios. Jos esti triu- 
bėlės pavidale, kai kurios 
SU puslaitės gilume. Odos 
liaukos atlieka svarbias 
pareigas žmogaus gyveni- . . ,
me. Prąkaitinės liaukos mas> pasidaro spuogas net 
apvalo žmogaus kūną nuoi^r paazas skaudulys. Spuo- 
įyairių, nuolat besidaran- į tankiausiai atsiranda 
čių, nuodų, metabolizmo į Pas.zmone? su įvairiais vi- 
liekanų, perviršiaus įvai--durių nedatekhais, kaip 
rių druskų, taip jau palai- tai: vidurių opos, nevirski- 
ko ir temperatūros lygsva-, ?.in?o, uzkietejimo ir pana-

... i šiai. Maistas bene bus
svarbiausias dalykas. Turi

“ > se-

rą. Kitos gi liaukos regu
liuoja plaukų augimą, * a- 
lįejaus gaminimą, kad oda 
būtų minkšta, švelni.

Tikroji spuogų atsiradi
mo priežastis nėra visai 
aiški. Tokie žymūs autori
tetai, kaip Unna, Has- 
tings, Fleming ir kiti izo
liavo bakteriją ACNE BA- 
CILLUS vadinamą, bet 
daugelyje atsitikimų ran
dama ir STAPHYLOCOC- 
CUS ALBUS.

Spuogai, abelnai, atsi
randa pas jaunus žmones, 
nes tuom laiku, kaip jau 
minėta, odos liaukų veik
mė, brendimas esti di
džiausias. Tokiai veikmei 
esant užsiklijuoja liaukų 
angos, ypač jei stoka šva
ros, pasidaro juodgalviai, 
o su laiku įvyksta ir įdegi-

‘ ■’T | u JT r c*

vis didėja. Per pirmus šio! gyvenimo sąlygų iššauktų | skaitlingos ir komplikuo- 
šimtmečio 20 mėtų di-1 vėžio ligos rūšių reikia pa-1 tos. Vis dėlto yra vilties, 
tižiausiuose Europos mįes- žymėti vis dažniau pasitai- kad apsisaugojimo prie- 
tuose: Vienoje, Berlyne,, kantį vadinamąjį profeso- menėmis prieš ligas, iš ku- 
Londone ir Paryžiuje su- nalinį vėžį. Čia priskaito-! rių išsivysto vėžys, ir prieš 
sirgimų padidėjo 39 nuo- ■ mi susirgimai vėžiu dir-; patį vėžį, o taip pat pamo- 
šimčiais. Jei ir toliau vėžio bančių prie parafino,' Ro- j kymais, paraginimais prie 
liga plėstųsi tokiu pat 'entgeno spindulių, radiu-j švaros susirgimų skaičius 
greitumu, tai iki 1951 m,, arseniko. Prie iš žiba- j bus žymiai sumažintas, 
ja sirgs dvigubai daugiau lo gaminamų aliejų, kreo- ’ Geriau ir lengviau yra į- 
žmonių, kaip sirgo 1900! zoto, dujų, o taip pat bri- spėtį vėžį ir neleisti jam 
metais. ketų fabrikuose ir brike- atsirasti, kaip jį gydyti.

Atpasakojo,
Arėjas Vitkauskas.
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greitumu, tai iki 1951 mrmo, arseniko. Prie iš žiba-]bus

r ’

ti visų dalykų pasaulyje nė
ra. nię|co baisesnio, kaip išra
dimai. Džemsas Uąttas.

Taip sako garinės maši
nos isrądėjas, ir tikrai a- 
pie išradimus ir išradėjus 
vra ilgų aprašymų, (kaip

vadinamas vaizduotės dar
bu.

Antras laipsnis — stab
dymo stadija. Laike jos 
susilpnėja dirksnių srovė 
ir sulėtėja širdies darbas. 
Arterijos susispaudžia ir 
gaunančios mažiau maisto 
smegenys veikia netaip 
aktyviai. Dabar iš visų gi
musių pirmoje stadijoje a- 
socijacijų atskiriamos vi
sos tos, kurios nerado pa
tvirtinimo tolimesniuose 
stebėjimuose ir faktuose. 
Jos atpuola ir gęsta. Pa
lieka tik patvirtintos tik
rybe. Tas asocijacijų atrin 
kimo procesas vadinasi 
kritikos darbu.

Pagaliau, paskutinis e- 
tapas — tai studija užtvir
tinimo galutinų rezultatų 
tik to, kas tiksliai atitin
ka tikrybę. Uždavinio 
sprendimas jau rastas, lie
ka tik arba išdėstyti jį 
formulės pavidale, arba į- 
gyvendinti modelio pavi
dale. O tai jau technikos 
dalykas, paprasto mokėji
mo klausimas, jis taip įpat 
labai svarbus, bet jo nu
švietimas išeina iš “augi
nimo” proceso ribų.

Kai kurie tyrinėtojai ir 
išradėjai paliko labai 
smulkų ir išsamų aprašy
mą savo kūrybos proceaų. 
Kiti leido suprasti juos at
skirais priminimais. Bet 
bendrai visa tai piešia aiš
kesnį arba netaip aiškų, 
nors ir perdaug bendrą 
vaizdą to, kokiu būdu “au
ginamas” atradimas ir iš
radimas.

Pradedama nuo vaizduo
tės, nuo naujų asocijacijų 

, sudarymo.
i (Bus daugiau)

Kąip “auginti” savo iš- ’ 
radimu — štai klausimas, : 
kurį spręsti daugumai iš- 1 
radėjų tenka, veikiant vi-■ 
siškai apgrąibomis, einant 
visai patamsyje. O tuo 
tarpu ir toje isradėjiškos 
kūrybos srityje galima nu
šviesti kelią ir šių laikų 
mokslo % pasiekimų apie 
smegenų darbą — psicho
logiją spindulių, ir visos 
eiles tyrinėtojų ir išradė
jų patyrimu.

Psichologija (akademiš
ko Pąvlpvo mokykla) ma
to kiekviename žmogaus 
smegenų kūrybiškame ak
te trįs stadijas, tris laips
nius.

Pirmoji apima vadinamą 
išradiaciją (t. y. išplatini
mą) sujaudinimo. Tuo lai
ku dirksnių srovė, gimi
ninga savo kilme elektros 
srovei, sujaudina visą dir
ksnių sistemą. Pradeda e- 
nergiškai dirbti širdis, iš
siplečia smulkios eperife- 
riškos (esančios kraujo ta
kų pakraščiuose) arteri
jos, t. y. indai, nešą gry
ną kraują iš širdies. Dėl
to, sustiprėjęs smegenų 
maitinimas ir jos pradeda 
dirbti aktyviau. Tokiu 
momentu sąmonė lengvai 
palygina pastebėjimus ir 
mintis, kurie iki to laiko 
kaip ir neturėjo tarpusa
vyje jokio ryšio, žmogus 
padaro visą eilę visiškai 
naujų palyginimų ir ryšių 
tarpe faktų,-eilę; kaip psi
chologai sako, naujų aso- 
ciją e i j ų (sugretinimų). 
Paprastoje kalboje tas 
naujų asociacijų gimimas

_ . .. . ... tais varomuose traukinių.
Paskutiniu laiku prade- garvežiuose ir laivuose. I

mo formų. Tai pareina nuo, VŠžioMaa Pareina nuo!
kai kurių profesijų (pa-1 profesijos. Čia galima pa- 
vyzdžiui, nauja forma su- Jplaučių vfži toJu0, 
serga dirbantieji su para. , si 75 nuošimčiai. Sak. 
fmu). 1902 metais, (septy-, aon5ijos Erzgebirge arseni.| 
111. metai po Roentgeno ko kagykkj darbininkų.! 
spindulių išradimo), su- Susirgimas išnyko, kai tik 
sekta, kad tų spindulių įQS kaSyki0S buvo uždary- 
technikai gauna odos vėžį.; ^QS J

Vėžio liga virsta labiau-1
šiai išsiplėtusia mūsų lai- Greta šių profesionalių 
kų liga ir rodos, žada pa- susirgimų, mūsų dienų 
veržti iš džiovos pirmą vie-1 kultūringo gyvenimo sąly-

j • . • j • • • • c\cla vvtuuvkjv uvmv<
jo atsirasti naujų susirgt- vįjaus organų susirgi-

SENATVĖS SUSILAU
KUS

Rašo Dr. G. Bložis, 
dentistas, Chicago, III.

Senatvė nelaukiant atei
na. Ji yra nepageidaujama 
viešnia. Kurie turi sugebė
jimą užlaikyti savo svei
katą, tikrai žino, kad se
natvė ateis. Neblogas da
lykas yra žinoti, nes tokiu 
būdu galima prisirengti 
sutikti ją, kaipo garbingą 
viešnią. Gera sveikata yra 
būtinai reikalinga, kad už
tikrinti ramų ir laimingą 
senatvės periodą. Nelai
mingas tas, kuris dar jau
nas būdamas persiskirią 
su kūno jėgomis.

Ligos ir skausmai nėra 
naturalis dalykas. Jie yra 
gamtos bausmė. Nevisuo- 
met mes esame kalti dėl 
ligos sirgimo, bet kartais 
per apsileidimą dasilei- 
džiame tai nelemtai audrai 
pagauti.

Žmogaus gyvybei palai
kyti reikia maisto; nema
žiau jam reikalingi ir dan
tys. Gyvendamas žmogus 
eina gyvenimo ! mokyklą. 
Jis gali turto sukrauti, 
protingu tapti, vienok, ne
tekęs dantų ir sveikatos, 
pasilieka nelaimingas iki 
gyvenimo pabaigai. Paste
bėta, kad žmonės net še
šias dešimts metų senu
mo, kurie turi sveikus 
dantis, turi ir gerą sveika
tą, taipgi jie yra liuosi 
nuo užsisenėjusių ligų. Bet 
kartais matome jaunų vy
rų ir moterų susisukusių, 
kandidatų į ligonius. Ka
me čia priežastis?

Labai sunku save apkal
tinti, bet, prašau jūsų pa
žiūrėti į kitų dantis, ypa
tingai į tų, kurie sako, kad 
rytoj juos išsivalysiu; kad 
rytoj pasitaisysiu, o tas 
rytojus neateina tol, kol 
perkūniškas skausmas ne
trenkia į galvą; ir tuomet 
tik dantis mazgoja ir bė
ga pas gydytoją nebetai
syti, bet traukti, nes jau 
pervėlu taisyti. Tik tokiam 
žmogui, gavus progą pa
žiūrėti į burną, į supuvu
sius dantis, apsipuliavu- 
sias smagenis, o ypatingai 
dar per padidinamąjį stik
lą, tikrai tą žmogų apgai
lestausi, ir kito nieko ne
manysi, kaip tik, kad tas 
žmogus savo burnoje ne
šioja visą muziejų bakte
rijų.

Sulaukę senatvės šitokie 
neprastaburniai turės po 
kokį tuziną atsikartojan
čių (kroninių) ligų. Jiems 
ir sąnariai greičiau sus
tings ir kraujagyslės su
kietės -ir širdis silpniau be- 
plaks. Senatvė juos daug 
sunkiau prislėgs, negu 
švarabūrnius. Jauni iš an
ksto turėtų susidomėti 
sveikatos dantų ir nešva
rumo klausimu. Nereikia 
duoti krakmoline tešla ar
ba kitu kuo aplipti dan
tims. Valyk tiek sykių, 
kiek sykių valgai. Lai ta
vo būna tokie dantys, ko
kiais tave gamta apdova
nojo, o jei pats negali iš
laikyti, tai leisk laiku ga-

gos ugdo labai išsiplėtusį 
vidurių vėžį, šios rūšies 
vėžio liga pas gyvulius ir 
pas laukinius žmones be
veik neužtinkama. Mano
ma, kad čia bus kaltas mū
sų vartojamas maistas, 
kuris yra perkarštas, per
daug pagardintas visokio
mis aštriomis šaknimis, 
visokie erzinantys skanė
siai, rūkymas ir kt. Spėja
ma, ir iš dalies nustatyta, 
kad ir šiaip mažai vitami
nų turįs ir nenatūralūs

■ Gydymas gan _ keblus., kūne at8jradusių veiks. j maistas gali sudaryti pa- 
Reikia gero įsiziurejimo, . . . . . i lankia vėžio lierai dirvakad pritaikius būdą įydy- nll».: organizmo prigimtas :lanK1^ vezl° airv^_ - 
mo, nes vieni turi spuogus, palinkimas ir, jei palinki-1 Tačiau vis dėlto būtų 
giliai, kiti paviršiui; vienijas nėra savaime paįcan- klaidingal^Uyti vėžio ligą 
sausą veidą, kiti aliejuotą. | karnai didelis, sąlygos, dėl vien tik kultūros padaru 
Svarbu esti nustatyti žmo- į kurių erzinimas trūko ii- ir pasėka. Vėžio liga jau 

i gaus gyvenimo būklę. O į gesnį laiką. Kitaip tariant,' minima 3.000 metų prieš 
J ■ tas kaip sykis ir esti sun-, vėžys gali atsirasti dėl įgy-, Kristaus gimimą pasiro-

I klausias dalykas. Kad ir į- to ar paveldėto palinkimo,; džiusioje indų knygoje 
tikrini, kaip reikia s^ven-|kaįp įr dėl tam tikrų išori-; “Ramajana”; 1.500 prieš 

nių veiksnių, prie kurių Kristų randame tą ligą pa
tenka priskaityti gyveni
mo ir darbo sąlygas.

Užsikrėsti vėžiu negali
ma. Jis gali būti, operaci- koje. Ta biauri liga kons- 
jos keliu perkeltas į kitą tatuota ne tik pas visokio 
organizmą, tačiau užsikrė-! kultūros aukščio, įvairaus 
timo keliu vėžiu, kaip in-| gyvenimo būdo ir rasės 
f ekcinė liga, negali būti. į žmonės, bet taip pat pas 
Todėl vėžio liga sergąs i naminius ir laukinius gy- 

i žmogus jokio pavojaus sa- vulius ir net pas vandeny- 
vo artimams nesudaro. Ne- nu žuvis. Vienas Amerikos 
žiūrint to, vis dėlto, slau- rašytojas tvirtina, kad tos 
ginant sergantį veži© liga, ligos žymių rasta net pas 
reikia laikytis kuo di- iškastus suakmenėjusius 
džiausios švaros. žvėris, kas parodo, kad ta

Kai dėl paveldėjimo, tai, į liga egzistavusi jau prieš 
be abejojimo, ta liga persi- ■ milijonus metų, ir todėl ji 
duoda su visa kūno me- esanti senesnė už žmonių 
džiaga nuo tėvų vaikams, padermę ir civilizaciją, 
tačiau toks palinkimo su-1 Mūsų laikų kultūringo gy- 
sirgti vėžio liga pavęldėji-' venimo sąlygos tik sudaro 
mas pas žmones užtinka- 1 patogesnę dirvą vėžio ligai 
mas gana retai. Pavęldėji- i plėstis, bet jos plėtimasis 
mo negalima laikyti svar- j nėra būtinas kultūros pa- 
biausia masinių susirgimų lydovas. Jau šiandien yra 
vėžio liga priežastimi. Į galimumų apsisaugoti nuo

Statistinėmis žiniomis, i kai kurių vėžių susirgimų 
iš žmonių rasių vėžio liga formų. Ir tas nesunku, 
serga daugiausia šiaurės'Nustatyta, kad užtekti} 
ir Alpių gyventojai. Pirmą I Kuršių žvejams gerai iš- 
vietą čia užima Šveicarija, j virti savo žuvis ir jie ap- 
paskui eina

tą mirtinų ligų tarpe. E- 
nergingos kovos prieš 
džiovos ligą dėka, mirimų 
dėl jos skaičius kiek suma
žėjo. Pavyzdžiui, 1926 m. 
Karaliaučiaus statistinė
mis žiniomis, iš 3,926 mi
rusių 333 buvo džiovos au
kos, o vėžio — 543.

Iš padarytų tyrinėjimų 
ros, krūtinės ir rečiau ant1 nustatyta, kad svarbiau- 

i kitų kūno dalių. Spuogus sios susirgimo priežastys 
, gali pažinti ir ne daktaras, trys: opių kūno audinių 

suerzįnįmas> pareinąs nuo

išMainymui ....................... -
Noriu mainyti dviejų šei- reikšmes ir vidujinės 

Mylių namą ant nedideles krecijos liaukos, 
fąrmųtės. Namas randasi Spuogai, paprastai, pasi- 
So. Bostone. Prašome atsi-, reiškia ant veido — kak- 
šaukti pas namų savininką* tos, žandų ir smakro, bet 
šiuo adresu: 44 Emmet : būna ir ant pečių, nuga- 
St., Brockton, Mass.

WILUAM J. CHISHŪLM 
GRABORIUS 

'ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS' 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R 

Telephone: 
Ofiso*. Dexter 1952 

Namu : PI 6286

I.

EDW. V. WARABOW 
(WRUBL1ASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJĄS 

1000 Washįngton St. 
NORTCOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

DUNDULIS IIINCH
Lietuviška Valgykla

- Gamina skanius ir šviežius 
valgius

ATDARA:

jNuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Washington St.,

Mass.

j ° Y 7 vX y D • lYlAllVJ CtllUl 111U

1 nes jau gan aiskus daly- suerzinimas, pareinąs nuo
, I išorinių ar nuo pačiame į Gydymas gan keblus.; * -

ATSARGIAI SU UGNIMI!

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLII’IŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ čEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius

1152 Washington St., 
Nonvood, Mass.

ti — nevisi gali tą išpildy-' 
ti.

i Žmogus turi būti švarus, 
— nesigailėti ir netingėti, 

i laikas nuo laiko, išsimau- 
Įdyti. Veidą, rankas reikia 
du sykiu į dieną, iš ryto ir 
vakare, gerai nuplauti su 
muilu ir tyru vandeniu. 
Veido čiupinėjimas ranko
mis, ypač nešvariomis, es
ti viena iš svarbiausių | 
spuogų atsiradimo prie
žasčių. Taigi to reikia ven
gti.

Sielos švarumas, ypač 
lyties klausime, esti labai 
svarbus dalykas. Reikia 
vengti aistrą sukeliančių 
raštų, paveikslų, pasikal
bėjimų. Jaunystėje aistra 
ir taip kunkuliuote - kun
kuliuoja. Taigi akstinan-

1 čiu dalykų nereikia.
Maistas turi būti papras

tas, šviežias ir maistingas. 
Reikia vengti saldainių, 
čokoladOj kiaulienos ir 
taukuotų valgių. Mankšta, 
pasivaikščiojimas tyrame 
ore labai naudinga. Blogus 
vidurius, mažakraujystę ir 
daug kitų dalykų be gydy
tojo sunku pataisyti.

VĖŽYS (LIGA)

minėtą Ebero. papyrusuo- 
se, o 800 prieš Kristų — a- 
siriečių Ninivos bibliote*

biai dantisterijos rankai 
paliesti tamstos dantis, 
tada tamstos senatvė bus 
linksmesnė.

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

j "NUSISYPSOK"
Surašė J. K. M.

JUOKAI! JUOKAI! JUOKAI!

VIENATINĖ TOKIA KNYGA LIETUVIU KALBOJ
Ė

Tik ką. išėjo iš spaudos.

160 įvairių įvairiausių juokų. 150 didelių puslapių

Ant puikiausios popieros su gražiais apdarais.
Kaina tiktai $1.00

LAIDA APRIBOTA. SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ameg St., Brockton, Mass.
Gyvenimu vieta:

25 Enterprise St., Brčokton

VEGA PLUMBING & 
HEATING CO.

111 North Main Street 
Phone No. 888 

BROCfcTON, MASS.

Viename vokiečių laik
raštyje prof. Teutschlan- 
deris rašo apie vėžio ligos 
priežastis, vystymąsi ir 
pasireiškimą mūsų gyveni
mo sąlygose.

1923 m. Vokietijoje iš vi
sų 769.588 mirusių 67.200 
žmonių mirė vėžiu, t. y. be
veik kiekvienas dešimtas 
žmogus. Sergančių skai
čius didesnis, siekia 120,- 
000 per metus, gal ir dau
giau.

Vokietijoje, kaip ir visur 
kitur, sergančių vėžio liga

III d OVClLdl IJdj VAI Ll odVU ZiLlVlO XX J*^ djj" 

paskui eina Olandija, Šve- sisaugotų nuo jaknų vėžio, 
dija, Škotija, Anglija, Va- Į kuris ten yra įsiviešpata
uja (Valės), Norvegija ir vęs. Reikėtų surasti būdą 

panaikinti dulkes nuo bri
ketų fabrikuose ir tų fa
brikų darbininkai bus ap
saugoti nuo ėdančio juos 
vėžio.. Reikėtų sumažinti 
tarnybos dažų fabrikuose 
laiką ir izoliuoti jų apara
tus, tuo būdu būtų galima 
užkirsti kelią pūslės vė
žiui.

Higienos dalykas suvai
dinti didelę rolę kovoje su 
baisiu žmonijos priešu vė
žiu, paverčiant nepavojin
gais vėžio ligą iššaukian

lija (Valės), Norvegija ir 
Vokietija. Tai yra netik 
šiaurinės žmonių rasės, 
bet kartu ir progresyviau
si kraštai, kuriuose labiau
siai yra išsivysčiusi medi
ciniška diagnostika (ligų 
radimas) ir statistika. Gal 
todėl šitos kultūringos 
valstybės ir įregistravo di- 
džiausį vėžio liga susirgi
mų skaičių.

Kad susirgimų ta baisia 
liga skąičius padidėjo dėl 
mūsų kultūringo šių dienų 
gyvenimo sąlygų, yra ne-

ĮCALBfiTOJAI — Štai pilnutėlė knyga parinktų juokų 
jums viešai bekalbant panaudoti ir savo klausytojus prajuo
kinti.

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

LIGONIAI — Štai neišsemiamas šaltinis linksmo ūpo su- 
| kėlimui ir nuobodumo išblaškymhi. Jūsų prieteliai negalėtų 
S tinkamesnės dovanos jums suteikti.

TĖVAI — Štai proga įsigyti sveikų ir švarių juokų knygą 
i savo vaikučiams prigimtoj kalboj vakarais paskaityti.
y KELEIVIAI — Štai vieniems keliaujant draugas, kuris 
i per visą kęlionę juokins ir kaip bematant prabėgs laikas.

IŠią knygą nusipirkę nesigailėsite užtai, kad tai retenybė 
mūsų kalboj. Nepamirškite, kad tai ne vienam paskaitymui to- 
L kia knyga su tokiais juokingais nupasakojimais. Pakartotinai 

i teks tą knygą susiieškoti ir iš naujo skaityti. Tad pasinaudo- 
S kitę proga ir kol jų esama įsigykite sau ir savo draugams.

Reikalaukite 
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE, 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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SVARBUS PRANEŠIMAS NAUJOSIOS
ANGLIJOS LIETUVĖMS MOTERIMS

L J. FOX DIDŽIAUSIA AMERIKOJE KAILIŲ IŠTAIGA
SKELBIA

<<

YRA DIDELIS
RACCOON KAILINIŲ 

PASIRINKIMAS

Didžiausį kailinių išpardavimą baigiantis Rugpiučio mėnesiui, kuriame galima 
sutaupyti didelę sumą pinigų.

PONAS KORITES, lietuvis L J. FOX’O atstovas, pataria pirkti kailinius ateinančiai žiemai 
DABAR. Reikalinga tik mažas įmokejimas.

Šis I. J. FOX’O JUBILIEJINIS IŠPARDAVIMAS yra naujoje, puikioje septynių aukštų krau 
tuvėje, kurioje yra įrengta vėsinamoji sistema.

Šiame I. J. Fox Rugpiučio išpardavime, pirmą sykį šios įstaigos istorijoje kailinių kainos yra numa
žintos iki 25 nuošimčių. P-nas Fox tą darydamas turi mintyje padaryti tikrai JUBILIEJINIUS METUS.

Ateikite pažiūrėti, o ponas Korites padės Jums išsirinkti vėliausios Paryžiaus mados kailinius.

Į»JJ 
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L J. Fox šiame biznyje turi daug patyrimo. Jis /7

perka tūkstančius kailių iš sykio ir už tai gauna M

daug pigiau negu kiti. Be to, jis pats juos siuva ir ne

reikia mokėti tarpininkams. Todėl perkant šioj krau- ąn WASH1NGTON STREEt 
BOSTON, MASSACHUSETTS 

PRIEŠAIS FILENE’S KRAUTUVES
tuvėj Tamstos sutaupysite daug pinigų.

ĮVAIRENYBES!““! 
tralijoj, turinčioj 6 mil. 
gyventojų, yra net 680.000 
radio imtuvų. Naujojoj 
Zelandijoj iš 1,5 mil. gy
ventojų apie 40.000 turi 
radio imtuvus.

Iš Europos valstybių 
daugiausia radio imtuvų 
turi Anglija — 6,78 mil. 
Toliau eina Vokietija su 
6,14 mil. ir Rusija su 2,3 
mil. imtuvų. Tačiau nerei
kia pamiršti , kad ji turi 
168 mil. gyventojų, tuo 
tarpu kai Anglijoj tėra 
vos 46 mil. gyv. Mažiau 
pusės milijono imtuvų tu
ri tokios didelės valsty
bės, kaip Italija, Lenkija, 
Ispanija, tuo tarpu mažes
nėse, kaip Olandijoj, yra 
909.000 imtuvų. Švedijoj 
733.000, Čekoslovaki joj 
639.000, Belgijoj 603.000, 
Danijoj 568.000 radio im
tuvų. Mažiausiai imtuvų 
iš visų Europos valstybių

RASTI VAISTAI RAUP 
SAMS GYDYTI

gai atkristi, ir tokį raup
suotąjį jau galima leisti 
bendrauti su sveikaisiais.

Garsas apie sėkmingą 
raupsų išgydymą labai 
greit paplito visoj Indoki
nijoj, kur toji liga labai 
išsiplatinusi, ir pas prof. 
Montelį atvyksta minios 
ligonių. Ypač įspūdingai 
vietiniams gyventojams 
atrodo tai, kad žmonės 
grįžta iš “salos, iš kurios 
niekas nebegrįžta”. Jie tat 
laiko stačiai stebuklu.

Prie Indokinijos krantų 
yra nedidelę Kulao-Mongo 
salele; ją vadina “sala, iš 
kurios niekas negrįžta”. 
Čia yra centrinis leprozo- 
rijumas, į kurį prancūzai 
sugabena raupsuotuosius 
iš visų savo kolonijų Toli
muose Rytuose.

Prancūzai izoliacinėmis 
priemonėmis nesitenkina: 
Šaigone jie turi įsteigę 
specijalų institutą, kuriam 
grupe mokslininkų su pro- 
ferium Monteliu pryšaky 
ieško priemonių kovai su 
ta “bibliškąja” liga.

Neseniai Paryžiui gauta 
žinių, kad po ilgų tyrinėji
mų, kuriuos vedė minimo 
instituto nariai, gauta, pa
galiau, teigiamų rezultatų, 
ir kad iš Kulao-Mongo sa
los jau grįžta būrelis rau
psuotųjų, pripažintų nebe
pavojingais sveikiesiems.

Prancūzų bakterijologų 
surasiąs vaistas yra labai 
paprastas: tai visiems ge
rai žinoma metileno mėly
ne, arba chloro cinko drus
ka. Vis dėlto reikėjo kele- 
rių metų, kad ją pritaiky- ___ __
tų kovai su raupsais. Prof. Į tojų yrą, be abejo, žymiai 
Montelis pareiškė, kad —““** TX—1--------
šiuo metu dar negalima 
pasakyti, ar nietileno mė
lynė galutinai raupsus iš
gydo. Vis dėlto pakanka 
jau ir to, kad jos įtakoj 
išnyksta visos išorinės li
gos žymės, užgyja žąizdps, 
išnyksta raupsuotiesiems 
charakteringi veido skau
duliai ir tt. Raupsuotasis 
nustoja buvęs šlykštus 
sveikiesiems; žaizdoms už-

KIEK RADIO IMTUVŲ VI
SAME PASAULYJE

“Union Internationale de 
Radiodiffusion” praneša, 
kad 1934 m. pabaigoj visa
me pasauly buvo 50.300.- 
000 radio priimtuvų. Pri- 
leidę, kad prie vieno pri
imtuvo klauso keturi -žmo
nes, ‘gausim, kad 1934 m. 
visame pasauly radio klau
sė bent 200.000.000 žmo
nių.

Daugiausia radio imtu
vų turi Jungi:. Amerikos 
Valstybės; jose gyvena 
128 mil. gyventojų, iš ku
rių 22,7 milijonai turi ra
dio imtuvus. Kįtose Ame
rikos šalyse radio klausy

mažiau. Kanadoj, kur yra 
10.000.000 gyventojų, yra 
810.000 radio aparatų, Me
ksikoje (12.000.000 gyv.) 
500.000 aparatų, Oili 200.- 
000, Kuboj 150.000 ir Boli
vijoj 50.000 aparatų.

Iš Azijos šalių Japonija, 
turinti 90 milijonų gyven
tojų, turi 2 mil. radio im
tuvų. Kinijoj vaizdas .žy
miai kitoks. Kiek tiksles
nė statistika ten neįmano-

, INC.

ki krautuvė yra prieinama kiekvieno kišenių!. 
Čia galite pirkti kailinius išsimokėjimui įvairiems 
terminams. I. J. Fox krautuvėje visuomet yra vėsu 
ir patogu.

Atsiminkite, atėję į krautuvę visuomet reikalau
kite p-no Koraičio, kuris padės Jums prisirinkti. Jis 
yra pritaikęs kailinius šimtams lietuvaičių ir jo pa
tarnavimu visos patenkintos.

DANCIGO TĘ1SMAS NU- taip ‘Su^ilįejusj su. senąja
TEISE NACIU'ORGANO 

VYK. REDAKTORIŲ

Dancigas.— E. Lenkų te
legramų agentūra praneša, 
kad Dancigo teismas nu
teisė Dancigo nacijonalso- 
cijalistų argano “Danziger 
VorpoSten” vyr. redakto
rių Zarske kalėti 3 men. 
už buv. Dancigo senato 
pirmininko Rauschningo į- 
žeidimą. Straipsnis, kuria
me Rauschningas buvo iš
vadintas išdaviku, renega
tu ir masonu, buvo paskel
btas prieš 3 mėn. Teismo 
sprendimas Dancige sukė
lė didelę sensaciją. Savo 
laikraštyje Zarske paskel
bė straipsnį, kuriame 
smarkiai puola teismo 
sprendimą, pareikšdamas, 
kad teisėjai, kuriems sve
timas ištikimybės Hitle
riui jausmas, negali daryti 
sprendimų naęijonalsoci-

etiopų kalba ir kitomis 
kalbomis, kad apie jos 
vientisumą negali būti ne 
kalbos. Laikraščiai rašomi 
amarų kalba. Pietų Abisi
nijoje labiausiai yra papli
tę Harari ir Guraghie kal
bos. Pakraščiuose dažniau
siai kalbama arabiškai. 
Kai kuriose vietose kalba 
labai iškraipytomis tarmė
mis.

Rašmens yra paimti iš 
arabų alfabeto. Rašoma iš 
kairės dešinėn. Tarp dvie
jų žodžių dedami dvitaš
kiai.
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Bernardas J. Korites

Arijas Vitkauskas.
PASAULIO
ŠYPSENOS

“Ko toks liūdnas?”
“Aš prapuldžiau penkių svarų 

sterlingų pinigą”.
“Bet gal būt tamsta jį rasi”.
“Aš žinau, kad nerasiu”.
“Nebūk tamsta toks pesimistas 

— pažiūrėk visur”.
“Nėra reikalo aš pražudžiau jį 

arklių lenktynėse (pralošiau)”. 
(“Le Moustiąue” Charleroi)..

“Kodėl tu sakei Džo, jog tu 
vedei mane todėl, kad aš esu pui
ki virėja? Aš negaliu išvirti bul
vių.”

turi Graikija __ vns >5 000 uaV1Jvuai0vvx-turi GraiKija vos o.UUU. į jalistus liečiančiose bylo-

“Bet man reikėjo kuo nors pa
siteisinti”. (“Hardware Age”.)

AP
£
t
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“As noriu turėti labai nepa
prastą automobilių”.

“Kaip patinka toks, už kurį 
tamsta sumokėtum grynais pini
gais?”. (‘Nebelspalter’, Zurich).

Mokytojas (kalbėdamas tele« 
fonu): . “Tamsta 
Brounas turi didele^ 
die ir negali ateiti 
Kas čia kalba?”

Balsas (užkimęs): 
levas”. (“Stafforcls

sakai Tomi 4 
slogas šian«« 
į mokyklą L,

“Tai mano 
hire Senti*

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigurni.

METINIS KOLEGIJOS

Techniškai, sakoma, iš se. Lenkų telegramų agen-|
PIKNIKAS

viso pasaulio šalių aukš
čiausiai stovi vokiečių ra-

tūros nuomone, teismo Į 
sprendimas neginčijamai i?n°- P^ar- Vo¥ety°j y™ r£d0> kad kivirčas> kuris

Prieš kurį laik^ pasireiškė radio stočių, turinčių 1001į'
ir net 120 kw. pajėgumo. 
Be jų yra 15 mažesnių ra
dio siųstuvų, kurie visos 
Europos ir net viso pasau
lio atmosferą užteršia hit- 
lerininkiška propaganda. 
Reikia pastebėti, kad tre
čiojo reicho vadovai, ypač 
Goebbelsas, labai stengiasi 
radio ištobulinti.

Be viešų siųnč. radio sto
čių dar yra slaptų taip 
vad. “juodųjų siųstuvų”, 
kuriais naudojasi ypač vo
kiečiai ^nešvarios propa
gandos reikalui. v

tarp Dancigo teismo ir 
Dancigo nacijonalsocija- 
listų, yra žymiai pasmar
kėjęs.

KALBŲ BABELIS 
ABISINIJOJ

O Y kzAX> JLVli^AVJkAAO y AiCLA AlM>v/AAA0 Utl į liv

gi jus, išnyksta pavojus U- ma, įtačiau iš 270 mil. gy- dorybe.

Tėvynės meile , yra pir
moji kultūringo žmogaus

Abisinija neturi vienin-1 
gos kalbos. Senoji etiopiŠ-, 
koji kalba jau šimtas me-i 
tų, kai nebevartojama, i 
šiaurėą Abisinijos .pięmens 
šneka tigru kalba. Bendra' 
kalba yra amarų, kuri yra 
taip pat ir valstybinė kai- ; 
ba. Ji. yra Semitų kalbosHlgU 4/UlUgUUO i Utt, Ui. ytC* AO4UUŪ

Napoleonas. I giminaite. Tačiau ji yra

MARIANAPOLYJ
THOMPSON CONN

- PIRMADIENI,

LABOR DAY Rugsėjo 2d., 193Sm.
Gražiame Marianapolio Kolegijos parke Labor Day įvyks piknikas. 

Tai paskutinis šios vasaros išvažiavimas.
Pikniko ruošimu rūpinasi Kolegijos Rėmėjai. šv. Kazimiero parapi

jos, Woręester, Mass. ir šv. Petro parapijos, So. Boston, Mąss. Kolegijos 
Rėmėjai ruošia šį pikniką, kurio pelnas yra skiriamas kolegijos naudai.

10 valandą ryte (vasaros laiku), kųiegijos koplyčioje bus šv. Mišios 
ir bus suteiktas palaiminimas švenčiausiu.

Naujosios Anglijos Lietuviai Katalikai! Skaitlingaidalyvaukitešia
me suvažiavime - piknike, pareikšdami šiai mokslo įstaigai savo palan
kumą ir savo skatiku paremdami šį didelį švietimo darbą. . ■. ■

Visus Lietuvius nuoširdžiai kviečia — RENGĖJAI.

s

w

U į 

i r. 
p* * 
l'jA 
1’3 * 

a ■ ■

I
[I*.



2 ■ f- -- i ' ’ j*’,£ V * % • *

fthtJadįenis, Rtigpiūcič 2t, IŠfc ,5.;,;^ ‘ ; ‘ ' fe AR fe IN t M K A S ‘. ■- '~-' ’’<£/ .... J” ‘ ; Š. •
...  . - 1 ■ .a iniirfolK l m nhiRlimnbiii ii.ito m -tp^  „ n , hjį ĮįlliHiįjĮiiillii.4 . -■•■*■-■

Rytinių Valstybių Žinios
•ižz=z ——■-- ■ •■ : —■ ■           —  ~-■ —■ ■=;

IŠKILMINGAS KERTINIO žiu pamokslu ir Palaimini- Berthe Van Roelen.

AKMENS PAŠVENTINI 
MAS

žodžiu, iškilmės buvo 
gražios ir įspūdingos, ypač 
teko nusistebėti, kai gerb. 
klebonas kun. J. Balkūnas 
padėkos žodyj parapijie
čiams ir prieteliams pašte- 

Ri^pTC i^ko Siatain-1 StaiU to 

flyčios kertinio akmens pa-j gbSį“ ma'spatSeči’ai 
rvSi,k"£ 
nis. Dalyvavo svečiai ku
nigai: Skruodenis, Alek- 
8iūnas Paulonis, Kartavi- kad dibartinę pa.i
ciučf. A. Drazdys, Žvirblis, 
Bennett, Casey, Houlihan, P -Įį. P. t.sr.je|-og tokios su- Smokowski, Sasouskl. | r-ioc.-:’ mos rodo jų didelį pasi

žmoniu buvo apie 2,000, šventimą savo parapijai,! 
draugijos dalyvavo orga-; rodo pasitikėjimą savo ne-! 
frizuotai. Teko pastebėti muistančiu kleb. kun. J.! 
iv. Vardo, šv. Vincento,, Balkumi ir jo asistentais, 
Sodalicijos ir šv. Ražan-,ypač kun. P. Lekėšiu. 
čiaus draugijų vėlevasi Kaip klebonas pareiškė, 
procesijoj. Prie apeigų nauja bažnyčia bus užbai- 
paujosios bažnyčios vietoj, gta ir pašventinta už 2 
Užbaiga įvyko senojoj baž-' mėnesių. Nauja salė bus 
fryčioj, kurias baigė J. E. | užbaigta lapkričio pra- 
Vyskupas Matulionis gra- džioj.

- Maspeth, L. L, N. Y

$30,000 parapijos reika
lams ir $18,000 naujos 
bažnyčios statybai. Turint1

Chicago Žinios
ATMINTINOS IŠKILMĖS į? PvaSkl’sAkBB“

-----------  skas, P. Vaitukaitis, J.
• Šv. Kazimiero Seserų iMartinkus, J. šaulinskas, 
Kongregacijai kiekvieną I S. Jonelis, P. Petrauskas, 
metą Marijos į Dangų Pa-1 ir V. Černiauskas.
ėmimo šventė yra ypatin-i Iškilmių įspūdžiais ir 
gai iškilminga ir džiaugs- malonumu dalinosi myli- 
minga diena; bet šiemet mi tėveliai, sesutės, bro- 
šią dieną daug papuošė ir liai, giminės ir bičiuliai, 
pridavė didelio, iškilmin- Visi džiaugėsi, ypač tėve- 
gumo Jo Ekscelencijos liai, kad teko jiems laimė 
Vyskupo T. Matulionio va-1 matyti jų mylimą dukrelę 
clovavimas įvilktuvių ir (— žengiant prie altoriaus 
profesijos apeigoms. Be to. pašvęsti savę visiškai Die- 
ir mūsų gerb. dvasiškija; vo tarnybon.
savo atsilankymu prisidėk Jo Ekscelencija Vysku- 
jo prie šios dienos įspū- pas T. Matulionis priėmė 
džių. šv. Mišių ir apeigų 16 Seselių amžiną trijų į- 
laike Jo Ekscelencijai asi- žadu auką, o 55 Seselės su- 
stavo gerb. kun.: J. Mačiu- dėjo Dievui laikinus įža- 
lionis, MIC., K. Keidošius dus.
iš Baltimorės ir gerb. ka- į pįrmU0sius įžadus sūdė- 
pelionas kun B. Urba._Re-| jo M Korona S. M. 
kolekcijų vedėjas. Tėvas .JAioyžia, S. M. Demetria, 
Kazimieras Žvirblis, domi:'s jį Darata> g. M. Tekle, 
Bikonas, nasake gražų tai s M Ferdinandą, S. M. A- 
dienai pritaikintą pamok- teta s M stanizija, S. M.

. Aurelina, S. M. Celita, S.
Atsilankė ir gerb. kun.: m. Vivencia, S. M. Merce- 

A. Skripka, I. Albavičius, dės, S. M. Auksilia, S. M.
Aurelina, S. M. Celita, S.

Į Simplicia, S. M. Lilia, S. 
M. Laurita, S. M. Aneta.

| Sekančios jaunos drąsuo
li nori visuomet būti Iės ?tojo į naujokyną Ele- 

linksmas ir turėti gerą i E? Krauciimaite S- M. 
nuotaiką, tai nusipirk ką^lorentma is Chicago, III.; 
tik iš spaudos išėjusią vie-1 Mikalina Pazniokaite —S. 

r' nintėlę lietuvių kalboje™- Lorenza is Norwood, kun. J. K. Miliausko gara- Mąss.; Emilija Tamulevi-

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Malda
Mylėt Tave, Viešpatie, ašai nepajėgiu!
Daugiausia, jei myliu tą meilę, 
Kuriąja pamilti Tave aš norėčiau. 
Tik veidus mylėti temoku.
Stoviu abejingas prieš Tavo begalę, 
Be masto trilypei matuot Tavo galiai. 
Tave aš mylėt norėjau dar mažas bebūdams 
Ir niekad nelioviausi bandęs.
Bet myliu tik lamstą,
Kas liečiama,
Skamba,
Bei tuos mūsų kėslus pabėgt nuo Tavęs.
Žmonių, kuriuos esi sutvėręs,
Graži išvaizda;
Jėgos ji pilna.
Jų rankos taip guodžia mane!
Jie kalba, o Viešpatie! •
Jie matomi duodas.
Net miegant jiems, ryški, 
Vilioja jų formos.
O Tu man nerodai
Nei veido, nei bruožo, nei balso;
Nėra Tavy kvapo, nei svorio...
Ir kuo gi galėčiau Tave aš pasiekti?
Mintis mano yra trumpa, nepastovi. »
Kai bando pakilti, tuojau ji išskysta...
Bematant užmiegu.
O jei net ir atrasčiau Tave?
Juk mylėjau užvis
Tik tatai, kas Tavaip
Tėra vien tik kliauda.
Tave Patį paversčiau aš ja.
Tačiau dar ne visko, o D ieve, esu aš netekęs.
Bet kam gi yr lemta
Ta meilė skaisčioji,
Kurios mano meilėse trūksta?

Išvertė iš Esprit, Fevr. 1934
Tadas Venta.
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WATERBŪRY SAVINGS BANK 
waterbury, connecticut 

Brooklyn Office

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

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

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

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

793-797 Bank St.

kad klausydamos to pas
kutinio akordo, ir tik jam 
staiga nutrūkus, išsyk vi
suose galuose sutarškėjo, 
supleškėjo, suūžė patran
kų ir kitų mirties įrankių 
vėsula; sulingavo, .susiū
bavo priešo tiršta banga, 
puolė į durtuvus su džiau
gsmo riksmu, kuris greit 
virto sužeistų vaitojimais, 
o tarp smilkstančių vir
šum parako dūmų pasigir
do riksmas: “Mes perga
lė jom! Nežūsi, motin Lie
tuva!..”

Muzika pridavė ištver
mės ir padėjo nulemti da
lyką mūsų naųdon.

Arėjas Vitkauskas.

į!

i

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

KABAS, KARAS!

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs. milijonus 
žmonių gyvasčių. Jis buvo

MUZIKOS SLĖPINGA 
GALĖ

Šviesi saulutė leidžiasi. 
Oras skardus, pripildytas 
žiogų tarškėjimų, kurį nu
smelkia kulkosvaidžių tra
tėjimas ir reti, sunkūs, 
stovinčios už miško pa

mi tariame dėkui Jo Eks
celencijai Vyskupui T. Ma
tulioniui už tų didelę 
mums suteiktų garbę ir 
džiaugsmą, kad teikėsi va
dovauti iškilmėse ir paau
koti Šv. Mišias seselių in
tencija. Visuomet atsimin
sime Jo Ekscelencijos mei
lingus, padrąsinančius ir 
gaivinančius pamokslo žo
džius. Ir atsiminus, kils 
maldos prie Aukščiausio
jo už Ekscelenciją ir jo 
mylimiausią maldos inten
ciją, būtent — vargstan
čią Rusiją.

Gerbiamai dvasiškijai ir

trankos atsidūsėjimai. Ap
tyla kaikuomet viskas ap
link, bet tik.trumpai va
landėlei, kTad pasilsėjus 
dar su didesniu įnirtimu 
pradėti baisų pragaro žai
slą. Ir štai, tokiai tylos 
valandikei ištikus, tik ke
liems šautuvams visos li
nijos platumi bepleškant, 
pasigirsta liūdno laidotu
vių maršo atgarsis. Su
griebia jį pakilęs lengvas 
vėjelis ir nuneša jį į apka
sus, pasiekia jis kareivio 
ausies, ir įsmenga giliai 
sielon, ir užkaitina jaus
mus, užvirina keršto gais
rą krūtinėje, ir tučtuojau 
prasideda visu platumu 
kulkosvaid ž i ų barškėji
mas, šautuvų pleškėjimas, 
ir už miško stovinčioj! pa
tranka vis dažnyn ir daž- 

' nyn pradeda kvėpuoti mir- 
ties skriduoliais, taiko
mais į tirštus, susispietu
sio priešo būrius, ir kiek
vienas jų priešo pusėj

LIETUVA DARO PAŽAM 
GA VISOSE SPORTO 

‘ ŠAKOSE
Prieš keletą metų Lietu

voje iš visų sporto šakų 
labiausiai buvo mėgiamas 
futbolas. Šioj sporto ša
koj lietuviai padarė tokią 
pažangą, kad gali konku
ruoti net su senomis vals
tybėmis, kur ši sporto ša
ka nuo seniai ugdoma. Čia 
pakaks prisiminti, kad 
pernai Lietuva išėjo Pa
baltijo valstybių futbolo 
turnyro nugalėtoja ir nu
galėjo net Švediją.

Bet įsteigus Kūno Kul
tūros Rūmus, pastarai-

šytą knygą “NUSIsYP- cluįe f*’ M. Olga w Wor- visiems širdingai dėkoja- 15,-
ŠOK”. Joje tilpsta 160 į-; cester, Mass.; Vitalija Da- me už atsilankymą į meti-'P.Y.s^.ma? palieka lietu- 
vairių įvairiausių juokų—1 M. Angeh- nes įškįifneg. Dažnai Mari-I V1S^° keršto žymes.
juokelių. Knygą turi 150 ^a.1S Fa.; A-|jos užtarymo prašysime! O liūdnas maršo atgar-
didelių puslapių, gerais ap-.įJclJan/,fS;nr?^:ivisiems. Mes irgi prašome sis nenustoja plaukęs ore, 
darais. Jos kaina tik $1.00.1 Suzana is Baltimore,’ ¥d,’[mūsų prįetelių atminti nors įr nebffirdi io besi- ““ c.ePhPsJ<alte —(karštoj maldoj naujai Pa-1 kaunanHeii^ 1 ’’

i c C! t r o yv> i "

įjos užtarymo prašysime! O liūdnas maršo atgar-

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 

-- 366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

.Telefonas: Plaza 1350.

'JONAS GREBLIAUGKAS
’ Graborius ir Balsamuotojas
: 423 S. Paca Street

BALTIMORE, MD.

1 Marijona Čeplinskaitė —,
' S* .1S kaitimo-1 siaukavusias Šv. Kazimie-:re, Md.; Marijona Keido-', ....................  —
siute S. M. Ksavera is . ^^03 savo pašaukimui, *asus savo plačia, įsisiu- 
Baltimore, Md.; Prane Ba; kol Globėjas pašauks havnsm banga, kuri jau 
risaitė — S. M. Zofija is jag į dangaus karalystę. u x 1

ro seseris, kad jos būtų iš-
O žiaurus 

priešas puola ir puola ap-

ORAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiaį. Pa grabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0088

Omaha, Nebraska; Mag
dalena Tauraitė -— S. M; 
Alberta iš New Philadel- 
phia, Pa.; Elena Kasulevi- 
čiūtė — S. M. Gemma iš 
Minersville, PA.; Elzbieta 
Urbonavičiūtė — S. M. A- 
driana iš Cumbola, Pa.; 
Pranė Mickevičiūtė — S. 
M. Pijusa iš Chicago, III.; 
Kazimiera Martinkiūtė — 
S. M. Salezija iš Chicago, 
III.; Ona Kunsaitė — S. M. 
Rūta iš Worcester, Mass.; 
Genė Mikšaitė — S. M. 
Margareta iš Chicago, BĮ.; 
Genė Norvaišaitė — S. M. 
Elisa iš New York, N. Y.

Kupina dėkingumo širdi-

Šv. Kazimiero Seserys.

ROŽĖTA DIENA
Diena skaisčiarožė 
Užkariavo sodus, 
Upeliams parodė 
Jtjji) rūbus — godas. 
Mano sielos durys 
Visai uždarytos. 
Pasaulis ką turi, 
Nors būtų ir vyšnios. 
Diena pilnarožė 
Sielon [lingavo 
Ir joje parašė: 
Pasaulis ne tavo.

Br. Orimas,

kelis kart buvo atstumta 
atgal, palikus besiraitan- 

u čias mirties agonijoj au
kas, kurios savo širdį plė- 

Išiančiu vaitojimu lyg, kad 
| nori perkaukti patrankų 
bildesį ir kulkosvaidžių 

' tarškėjimą.
Į Tik staiga nutyla aki- 
I mirksny šaudymas, ir ko
votojų ausis pasiekia lai
dotuvių maršo paskutinis 
■akordas, kuris nutrūkęs, 
tuoj subyra vakaro ore, 
palikdamas tik skaudų ir 
graudų atsiminimą.

O tuo tarpu viskas ap- 
. link nutilo, nurimo, lyg

U 
H

______________ _______________________ __________________________

I vienas iš baisiausių karų 
II1 nuo pasaulio pradžios. Štai

i kun. J. F. Jonaitis, karo 
^'kapelionas parašė knygu- 
* tę “Mano patyrimai di

džiojoj karėj”. Tai labai 
įdomi knygutė, kuri nu- 

: šviečia karo baisenybes. 
Įsigykite ją tuojau, nes 
nedaug jų turime. Jos kai
na tik 10c. Įdėję į konver- 
tą 10c. pasiųskite “Darbi
ninkui” ir tuojau gausite 
šią knygutę.

I!
kas tik norėjo, šiandien 
vaizdas jau visai kitas. 
Antai, du metus iš eilės 
tarpvalstybinėse teni s o 
rungtynėse Lietuva —Lat
vija laimėjo mūsiškiai re
zultatu 3:2. Tai aiškus įro
dymas, kad lietuviai tenise 
padarė didėlę pažangą ir 
jau sugebėjo pralenkti sa
vo mokytojus latvius.

Lietuvoje žaliavos yra 
visoms sporto šakoms, tai
gi, galima tikėtis, kad jau 
netolimoje ateity, gal iri 
ateinančių metų pasauli-; 
nėj olimpijadoje Berlyne, 
lietuviai sportininkai su
gebės garbingai pasirody
ti. Tsb.

NEPAPRASTA NELAIMĖ 
VARŠUVOJ

STAIGA SUGRIUVO 4 
AUKOTŲ NAMAS, PA
LAIDODAMAS PO SA

VIM DAUG GYVENTOJŲ

PRANEŠIMAS
Visiems Marianapolio 

studentams praneša m a, 
jog — Rytinių Valstybių 
studentai turi atvykti į ko
legijų rugsėjo m. 3 dienų; 
Vakarinių gi — 4 dienų.

Kun. Dr. J. Navickas, 
Rektorius.

Varšuva. E. Naktį į lie
pos 31 d. Varšuvos ( sena
miestyje įvyko nepaprasta 
nelaimė.

Be jokios aiškios prie
žasties sugriuvo vienų 
namų ketvirtas aukštas, 

kuris griūdamas visai su- 
gniuždino ir visą trečią 
aukštą.

34 žmonės buvo gyvi pa
laidoti griuvėsiuose.

Atvykę gaisrininkai iš
traukė iš po griuvėsių 16

siais metais daugiau pra-1 gana sunkiai sužeistų, 
dėta kreipti dėmesio leng-| Vykdant gelbėjimo dar- 
vajai atletikai, tenisui ir 1 
kitoms sporto šakoms. An
tai, lengvojoj atletikoj jau 
treti metai iš eilės Kaunas 
išeina nugalėtoju tarp
miestinėse rugtynėse Kau
nas - Klaipėda - Liepoja.
Labai gražiai šiais metais, v
pasirodė Rygoje ir mūsų žmonės ir 20 buvo sunkiai 
studentai — lengvaatletai. sužeista.
Galutinai įrengus didelį, 
Kūno Kultūros Rūmų sta
tomą stadioną, lengvojoj i 
atletikoj bus padaryta dar j Nustatyta, 
didesnė pažanga, nes spor- į sugriuvę dėl to, kad jų bal
tininkai turės puikias aik-ikiai buvę supuvę. Du iš 
štes treningui. 0 be trenin-1 trijų namų savininkų jau 
go juk nė vienas sporti- —J-------- —
ninkas geru rezultatų pa
siekti negali.

Graži pažanga padaryta 
ir “baltajame sporte” — 
tenise. Prieš keletą metų ’ gyveno įžymi mokslininkė, 
mūsų tenisistus mušė visi.1 radiumo išradėja, Curie.

bus,
staiga vienu kartų su
griuvo ir abu žemesnie

ji aukštai.
Naujo griuvimo metu ke
letas gaisrininkų buvo 
smarkiai sužeista.

Nelaimės vietoje žuvo 6

Iš po griuvėsių neatras
tų žmonių likimas dar 

nežinomas.
kad namai

šutinti. Trečiasis namų sa
vininkas šiuo metu iš Var 
šuvos yra išvažiavęs.

Pažymėtina, kad tuose 
namuose gimė ir ilga laika

Kazys Inčiūra ’
LINGUOJA PRIBRENDUSIOS KEKES...
Linguoja pribrendusios kekės 
visiems riešutų rėškutes.
Per naktį rymos šviesios akys...
Linguoja pribrenbusios kekės. i
Žinau, rudens miškas betakis 
iš žydinčios vasaros ves,^- 
linguoja pribrendusios kekės 
visiems riešutų rėškutes...

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
daigus »

ĮSTEIGTA 1003 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britam 321

TeL 755

JOSEPH S. KANU
DANTISTAS
476 Main St.

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošta patarnauti 
kuogeriausiai dienų ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių Ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

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

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEtt P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN. N. Y.

rulkfal įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimicma pašarvoti do
vaną!. Nuliudlmo Valandoj kreip
kite pas mus. PaUrnavltnaa yra 
uttlkrlntas Ir ui prieinamą kainą.
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