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

Vyskupas Ketteleris
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L. 0. S. 19-TOJO SEIMO 
IŠVAKARĖSE

Sekmadienį, rugsėjo 23 
d., montelliečiai jau bus 
pasiruošę priimti savo na
meliuose LDS. organizaci
jos atstovus ir svečius.

Centralinė stotis: 20 We- 
bster St., Montello, Mass.

Seimo rengimo komisi
jos atstovai parūpins nak
vynes ir suteiks kitokias 
informacijas.

9 vai., pirmadienio ryte, 
Šv. Roko bažnyčioje Sei
mas prasidės iškilmingo
mis šv. mišiomis, kurias 
atnašaus kun. P. Virmaus- 
kis, L. D. S. Centro Dva
sios Vadas.

Pamokslą pasakys kun. 
P. Juškaitis.

Po pamaldų, parapijos 
svetainėje, Webster St., 
prasidės 19-tojo Seimo se
sijos. Seimą atidarys Cen
tro Pirmininkas kun. J. 
Švagždys.

Kun. K. Urbonavičius, 
“Darbininko” Vyriausias 
redaktorius pasakys turi
ningą kalbą.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Tepadeda Dievas LDS. 
19-j o Seimo Atstovams 
Išspręsti Darbininkiš

kus Klausimus
MANCHUOKUO PA

SIUNTĖ PROTESTO NO
TĄ RUSIJAI

RUSIJA ĮSTOJO TAUTŲ
SĄJUNGOS

PENKTADIENIAIS
EINA ANTRADIENIAIS IR

Ispanijos Policija Susekė
' Kairiųjų Sąmokslą

Sudege Miestas Alaskoje

Tokio — 
vyriausybė, 

‘pasiuntė Rusijai protesto 
notą prieš sovietų pagro
bimą Manchuokuo valsty
bei priklausančių salų A- 
mur ir Ussuri upėse.

Iš Harbino pranešama, 
kad nesusipratimai kilo 
dėl rubežiaus, kuris nėra 
aiškiai nustatytas. Pasku
tinį kartą rubežius tarp 
Rusijos ir Kinijos buvo 
nustatytas 1860 metais, 
bet upių vaga keičiasi ir 
atsiranda joje naujų salų 
dėl kurių ir kyla ginčai.

Seiman atvyksta atsto
vai iš visos Naujosios An
glijos ir iš tolimesnių vals
tybių.

Iš Newark p. A. Stan- 
šauskas rašo, kad keletą 
atstovų atvyksta automo
biliu.

Taipgi turime žinių, kad 
ir iš New Yorko valstybės 
kolonijų atvyksta atsto
vai, bet kiek, neturime ži
nių. Iš Conn. valstybės ko
lonijų, girdėt, kad Water- 
bury, Hartford, New Bri
tain, Bridgeport ir Nevv 
Haven bus atstovaujamos.

Massachusetts valstybės 
kolonijos bus gausiausiai 
reprezentuojamos.

Rhode Island valstybėje 
yra tik viena lietuvių pa
rapija, kurios klebonu yra 
nuoširdus darbininkų prie- 
telis kun. J. Vaitekūnas, 
bet ar tik ji nesubitins at
stovų skaičiumi kitų dide
snių. Nesistebėsime.

Atvyksta atstovų ir iš 
Šiaurės valstybių. P-nas 
K. Nadzeika iš Nashua ra
šo, kad dū atstovai tikrai 
bus seime. Lowell ir Law- 
rence kolonijos bus gau
siai atstovaujamos.

Vakarinių valstybių ir 
kolonijų kuopos Centro 
nepainformavo kiek atsto
vų siunčia, bet galima ti
kėtis ir iš ten.

NELEGALI darbą no
ri PADARYTI LEGALIU 
Z . ■_________________________

New York — šiame mie
ste yra 300,000 žmonių, 
kuriems miestas duoda 
pašalpą. Tokią armiją už
laikyti daug kainuoja. 
Miesto taryba, rūgs. 18 d., 
nutarė surinkti tarp 20 ir 
39 milijonų dolerių iš lo
terijos.

Kyla klausimas ar tas 
nesipriešins įstatymams ir 
ar mayoras LaGuardia 
duos savo sutikimą.

Sulig šio plano būtų su
daryta organizacija, kur 
kiekvienas narys mokėtų 
*$2.50. Iš surinktų “narių 
mokeščių”, 44 nuošimčiai 
eitų miesto labdarybės 
fondan.

Laiks nuo laiko “burtų” 
budu būtų renkami šiai 
“organizacijai” valdybos 
nariai, kuriems būtų mo
kamos aukštos algos už 
trumpą tarnybos laiką. 
Tokiu tai būdu manoma 
apeiti įstatymai, kurie lo
terijas draudžia.

Vadinasi įstatymai 
romi tam, kad kas 
išmoktų juos apeiti, 
labai daug įstatymų,
riuos gudresni apeina ir 
pasipelno.
- - * ■■■'-< ■ ■

APIPLĖŠĖ BANKĄ

Geneva — Rūgs. 18 d., 
Sovietų Rusija, 39 valsty
bėms pritariant, įstojo 
Tautų Sąjungom Maxim 
Litvinoff, sovietų komisa
ras užsienių - reikalams, 
kalbėdamas pareiškė, kad 
Rusija stengsis palaikyti 
taiką ir nors Tautų Sąjun
ga negali visai panaikinti 
karų, bet jei visi nariai 
bus nusistatė jie žymiai 
gali sumažinti karo pavo
ju

Litvinoff perspėja, kad 
Rusijos įstojimas nereiš
kia, kad kitos valstybės 
tuomi įgyja teisę kištis į 
Rusijos vidaus reikalus.

Jis palygino Tautų Są
jungą su Rusija, “kurioje 
200 tautų bendrai ir tai
kingai gyvena, kartu 
džiaugdamiesi savo kultū
rai ir kalbomis”.

Taip, Rusijoje bendrai 
gyvena įvairios tautos, bet 
jos nesididžiuoja Sovietų 
tvarka ir jei ne čeką ir 
raudonoji armija, kurios 
ginklu palaiko tas tautas 
nuo sukilimo prieš raudo
nuosius komisarus, tai ten 
būtų nauja tvarka.

KAMINSKI PABĖGO Iš 
KALĖJIMO

Penkl 
banką 
ir pa-

Du žmonės Žuvo Liepsnose
NOME, ALASKA — Rūgs. 18 d. gaisras sunaiki- 

šį šiaurės miestą. Du žmonės sudegė ir daug yrano 
sužeistų. Nuostolių 2,000,000 dolerių.

Veik visi namai sudegė. Liko tik vienas viešbutis, 
ligoninė ir keletas priemiesčio gyvenamų namų. Dides
nė dalis 1500 šio miestelio gyventojų liko be maisto ir 
pastogės.

Artimiausias miestas yra 600 mylių atstumo. Su
sisiekimas galimas tik orlaiviais arba šunis pasikinkę 
rogėmis. «

Valdžia įsakė šešiems krantų apsaugos laivams 
tuojaus plaukti į Nome ir gyventojams teikti pašalpą.

Madrid, Ispanija — Rug- rį rasti dokumentai su 
sėjo 19 d. policija susekė planais sukilimui. Sunkve- 
milžinišką socialistų, ana- žirnyje policija rado 54 dė- 
rkistų ir komunistų sąmo- žes kulkosvaidžiams šovi- 
kslą nuversti Ispanijo; 
valdžią. Sukilimas buvo šovinių, 
planuojamas baisesnis už tris 14 milimetrinių ka- 
Austrijos nazių sukilimą nuolių ir kitokios kariš- 
ir turėjo įvykti šiomis die- kos medžiagos, 
nomis.

Auštant ryte policija su
ėmė sunkvežimį, prikrau
tą ginklų ir areštavo 
Francisco Ordonez pas ku-
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7000 BANKŲ SUTIKO 
DUOTI PASKOLAS

nių, 60 dėžių šautuvams 
liepsnasvydžius,

Suimtasis Francisco Or- 
donez buvo Madrido uni
versiteto atletikos direk
torius.

Policija taipgi suėmė bu
vusį socialistų partijos par 
lamento atstovą Gabriel 
Moron, pas kurį rado ge
rai įrengtą labratoriją

Streiko
i

L’. D. S. šeiminis koncer
tas įvyks pirmadienio va
kare, rugsėjo 24 d., Tau
tiškame Name, kampas 
No. Main ir Vine Sts., 
Montello, Mass., 7:30 vai. 
vakare.

Dainuos Šv. Roko para
pijos choras, Franklin 
klubo vyrų choras ir artis
tai Rapolas Juška ir Pet
rą* Petraitis.

Kalbės kun. J. Vaitekū-

Scranton, Pa. — 
plėšikai užpuolė 
Hawley miestelyje 
grobę 35,000 dolerių, pabė
go.

Springfield, Mass. — A- 
lexander Kaminski antrą 
kartą pabėgo iš kalėjimo. 
Policija stropiai jį seka, 
bet nesuranda.

Pirmą kartą bėgdamas 
iš kalėjimo jis taip smar
kiai sumušo kalėjimo sar
gą, kad tas mirė. Už tai jis 
buvo rastas kaltu kovo 
mėnesyje. Jam dar nebuvo 
bausmė paskirta, bet už 
žmogžudystę įstatymai nu 
mato mirties bausmę.

Kaminski buvo laikomas 
specialioje kameroje prie 
kurios dieną ir naktį pa
kaitomas dežuravo trys 
sargai. Nepaisant to, Ka
minski įsigyjo pielyčią ir 
revolverį. Jis išpiovęs lan
ge geležinius grotus, pabė
go.

Jauniems išrodys tai di
dvyriškas dabas, bet tokių 
“didvyrių” gyvenimas vi
suomet baigiasi liūdnai. 
Jaunieji eidami į pasaulįAntrą Šerno dieną rug-|tari atsiminti kad ne. 

sėjo 25 d-, ryte, šv. Roko ld k kitam to k tu ne_ 
bažnyčioje atnašaujamos ;norgtum( kad teu 
šv. mišios, mirusių LDS. 
narių intencijai.

Po mišių posėdžiai. Sei
mui pasibaigus, kas iš de
legatų norės pamatyti 
Brocktono įdomesnes vie
tas, tai vietiniai pasižada 
parodyti.

Iki pasimatymo!

tų.
— Neseniai Klaipėdoje 

buvo pašalinti nugriautų 
vokiškų paminklų likučiai. 
Dabar Klaipėdos lietuviai 
kelia sumanymą vietoje 

vokiškų pamink-
lų

Tekstiliečių streiko lau
ke Naujoje Anglijoje ga- ; 
Įima sakyti ramu. Dar ke
lios dirbtuvės tapo uždą- . 
rytos. Vienintelė vieta, 
kur gali kilti riaušės ir su
sirėmimai tai fJayles Fi- 
nishing Konmpanijos dirb- ' 
tuvėje, Saylesville, R. I., 
kuri žada pradėti darbą ir 
priiminėti streiklaužius.

Joseph Sylvia, U. T. W. . 
A. streiko vadas pareiškė, . 
kad Rhode Island valsty- ■ 
beje streikuoja 44,000 tek
stiliečių ir jie turi ganėti
nai pikietų pikietuoti, bet 
kurią dirbtuvę, kuri ban- 1 
dytų pradėti darbą.

Gubernatorius Ely mili
cijos siuntimo klausime 
pareiškė, kad “jis nenorįs : 
milicijos siųsti į streiko 
vietas, bet jei didesnė da- 
lis,darbininkų norėtų grįž
ti darban, tai jis būtų pri
verstas duoti jiems apsau
gą-”

Lowell Textile Workers 
Protective unija išmetė du 
komunistų ir susirinkimo 
ir įsakė jiems iš miesto iš
sinešdinti. Gerai padarė, 
nes komunistai tik nori 
suardyti streiką.

Bovelninės medžiag o s 
kainos pradėjo kilti, nes 
pirkėjai mano, kad strei
kui nusitęsus dar kiek lai
ko, bus jaučiama stoka bo- 
velninės medžiagos.

Fitchburg, Mass. Pikie- 
tieriai nuėję į miesto na
mą, reikalavo, kad valdžia 
teiktų streikieriams pašal
pą. Jie nepaisė draudimo 
ir už tai keli jų traukiami 
teisman i 
teismo draudimo pikietuo
ti. /

Washington — John W. 
Young, prezidentas kom
panijos, kuri išdirba aša
rines ir nuodingas dujas, 
senato komisijoje prisipa
žino, kad laike-^streiko jo

biznis pagerėjęs 10 nuo- v • v • simcių.
Spaudos surinktomis ži

niomis, šiuo laiku strei
kuoja 421,000 darbininkų.

Puse tuzino dirbtuvių, 
Georgia valstybėje, atsida
rė ir pradėjo dirbti ir de
vynios mažesnės dirbtuvės 
Gastonia, N. C. pradėjo 
dirbti, bet streiko vadai 
tvirtina, kad tik mažas 
nuošimtis darbininkų grį
žo darban.

Atlanta, Ga. įsteigta pi- 
kietieriams koncentracijos 
stovykla, kur milicija jau 
yra patalpinusi 150 strei- 
kierių.

Streiko komitetas nutarė 
pirmadieny iššaukti - strei- 
kan 100,000 divonų audė
jų, nerėjų ir kitokių audi
mo darbininkų, kurie dar 
tebedirba, kad tokiu būdu 
visiškai suparaližuoti tek
stilės industriją.

Apie 7000 streikierių, 
New Bedford, Mess. reika
lauja, kad miestas duotų 
pragyvenimą.

Policija išsklaidė susi
rinkusius streikierius prie 
Botany Worsted fabriko, 
Passaic, N. J. Trys darbi
ninkų vadai areštuoti.

Trims komunistams bu
vo įsakyta išsikraustyti iš 
Webster, Mass. Slater fa
brikas ketina vėl pradėti 
dirbti.

Tokios tai naujienos iš 
tekstilės streiko. Tik vie
ningai kovodami darbinin
kai gali laimėti streiką. 
Labai gerai daro darbinin-neklausimą kai kad šluoja g
lauko komunistus, ku
riems tik rupi sukiršinti 
darbininkus, sukelti juose 
nepasitenkinimą vadais ir 
unija, kad paskui galėtų į- 
piršti darbininkams savo 
revoliucijonieriškas orga
nizacijas, kurios tarnauja

Washington, — Federal sprogstamą jai medžiagai 
Housing Administracijos gaminti. Iš rastų pas jį do- 
direktorius praneša, kad kumentų paaiškėjo, kad 
7000 bankų jau davė suti- Moron yra dalyvis to pa- 
kimą duoti paskolas namų ties sąmokslo, 
pagerinimui ir remontu: Sustiprinta policijos sar- 
valdžios nustatytomis są- gyba tuojaus buvo pasta- 
lygomis. Jau dabar per 10 tyta prie visų valdžios rū- 
savaičių nuo Administra- nių, bankų ir svarbesnių 
ei jos įsteigimo virš milijo- įstaigų, 
nas dolerių kasdieną pas
kolinama tam tikslui. 
žiniomis bankos, kurios 
sutiko tokias paskolas 
duoti turi 32,000,000,000 
dolerių tam tikslui.

Apart paskolų, yra žinių, 
kad du kart tiek yra iš
leidžiama namų remontui 
kasdieną. Plieno korpora
cija nutarė išleisti 18,000,- 
000 dolerių modernizavi
mui dirbtuvių.

Tos žinios džiugina Ad
ministracijos vadovybę, 
nes tas gali būti svarbiau- 
sis įrankis depresijos pa
šalinimui.

Jo MUS SOLINI STIPRINA1 
ITALIJOS KARINGUMĄ

DARBININKAI REMS 
TIK TUOS, KURIE JUOS 

REMIA

Roma — Premjeras Mu- 
ssolini įsakymu, visi Itali
jos pavaldiniai turi būti 
ruošiami kariuome n ė n, 
pradedant nuo 8 metų am
žiaus.

Berniukai nuo 8 metų i- 
ki 18 metų bus pavesti fa
šistų jaunimo organizaci
jai Ballila, kuri stengsis 
vaikuose auklėti karingą
ją dvasią, ugdyti juose pa
garbą kariškiams ir patri- 
jotizmo jausmus.

Nuo 18 iki 21 metų jau
nuoliai bus pavedami fa
šistų organizacijai, kur 
kariškas mokslas tęsia
mas. Nuo 21 metų vyrai 
pereis kariuomenės prie
žiūrom

Atlikę tarnybą kariuo
menėje, italai per 10 metų 
bus kariuomenės reezrve 
ir turės dalyvauti kariš
kuose lavinimuose, kad 
momentaliai jie galėtų sto
ti kariuomenėn.

Visose augštesnėse mo
kyklose ir kolegijoje įve
damas kariškos pamokos. 
Šios pamokos bus privers
tinos ir joks studentas ne
gaus atestato, kuris nega
lės tinkamai išlaikyti ka
rinių, kvotimų.

Vadinasi kalbos apie tai 
ką yra tik tuščias burbu
las.

Fašistinės valstybės ir 
komunistinė Sovietų dik
tatūra tik ir laikosi gink
luota jėga.

Rusijos komisarai taip

VVashington —Amerikos 
Darbo Federacija pirmą 
kartą reikalaus, kad kan
didatai į senatorius ir kon 
gresmonus iš anksto pasi
sakytų ar jie sutinka pa
laikyti darbininkams prie
lankius įstatymus ar ne. 
Iki šiol, darbininkai spręs
davo apie kandidatų prie
lankumą jų reikalams iš 
kandidato praeities darbų.

William Green išsiunti
nėjo paklausimus visiems 
kandidatams ir reikalauja 
greito atsakymo į visus 
klausimus, nes kitaip or
ganizuoti darbininkai ne- 
remsią tų kandidatų, kurie 
nepasisakys už 30 valan
dų darbo savaitę, šešių 
darbo valandų dieną, pra
plėtimą NRA, bedarbių 
apdraudą, senelių pensi
jas, viešųjų darbų progra
mos ir kitų darbininkams pat verčia vaikus ir mote- 
prielankių įstatymų. ris išmokti vartoti gink

lą, nors Litvinoff labai 
dažnai f pasauliui rodosi 
taikos “angelu”, bet kaip

Maskvai, bet ne darbinin
kams.

Komunistų skymus tu- ir dauguma komunistų, iš- 
rėtų suprasti visi darbi
ninkai ir streike laikytis priešams skelbia mirties 
vieningai.

troškęs kraujo ir savo

dekretą.
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[vietines žinios
SVEČIAS Iš LIETUVOS 

SPALIŲ 9 DIENOS 
PRAKALBOSE

DAKTARAhr

Rugsėjo 18- d., š. m., 
bažnytinėje salėje įvyko 
Federacijos skyriaus susi
rinkimas. Iš raportų suži
nojome, kad spalių 9 d. 
minėjimui svetainė jau pa
imta, kalbėtojai ir choras 

"pakviesti. Prakalbos įvyks 
spalių 7 d., 2 vai. po pietų, 
Municipal Building svetai
nėje, Broadway, So. Bos
tone.

Principaliu kalbėto jum 
bus ktm. K. Vasys, Kuni
gų Vienybės Centro Pir
mininkas, Aušros Vartų 
parapijos klebonas, ką tik 
grįžęs iš Lietuvos. Jis par
sivežė įdomių žinių iš Lie
tuvos, nes buvo kaip tik 
tuo laiku kada taip vadi
nami valdemarininkai bu
vo sukilę ir kada ėjo gan
dai apie susitarimą su len
kais.

Taipgi šios parapijos 
klebonas ir spalių 7 d. pra
kalbų rengėjai rūpinasi, 
•kad jei tik atvyks iš Lietu-

.... .......  ■■ > 
vos J. E. vyskupas Matu
lionis, neseniai grįžęs iš 
Sovietų kankinys, ir jį 
gauti į šį taip svarbų ir 
reikšmingą Vilniaus už
grobimo ir jo atvadavimo 
masinį lietuvių susirinki
mą.

Plačioji visuomenė į ren
giamąjį susirinkimą, spa
lių 7 d., 2 vai. po pietų 
kviečiama ateiti. Parody
kime lenkams, kad mes 
'kovoje dėl Vilniaus tebe
same stiprūs ir vieningi.

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

ADVOKATAI
s

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO
Tel. Parkvvay 1864-W

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

LDS. pirmos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
spalių 2 d., parapijos sve
tainėje.

Į šitą susirinkimą atsi
lankykime visi, nes yra 
svarbių reikalų organiza
cijos labui išspręsti. Be to, 
išgirsite raportus iš seimo, j 
kur kiekvienam geram or
ganizacijos nariui bus į-: 
domu. Taipgi bus skaito
ma paskaita paruošta 
kun. S. Kneižio LDS. kuo- l 
poms.

Skaitlingai sueikime 
tos paskaitos pasiklausyti. I

Brangūs org. nariai, ko- ■ 
dėl pas mus pastaruoju į 
laiku pasirodo koks tai 
apsnūdimas? Į susirinki
mus nesilankome, ateina I 
tiktai smarkesni veikėjai, 
o daugiau kur? Meskime į 
šalį nerangumą visi ateiki
me į susirinkimus ir būki
me pilni entuziazmo dirbti 

i mūsų brangiai organizaci
jai.

Šitas susirinkimas nu- 
. keltas savaite vėliau, ka
dangi tomis dienomis į- 
vyksta seimas. Susirinki
mas prasidės paprastu lai
ku 7:30 vai. vakare.

Valdyba.

S...

Namą: Talbot 2474 UŽDARYTOSIOS BAN i

1

KOS PREZIDENTAS
KRIMINALIAI

NAMAS
KALTI

W!LLIAM H. HEALEY E

i
Boston, Mass. — Rūgs

18 Tremont St.,18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

Room 131,
Boston, Mass.

ii
I

ii
Tel: LAFayette 3448 i

r

366 Broadiray,
South Boston. Masu

18 d., federaliame teisme
prasidėjo byla prieš Da
niel C. Mulloney, buvusį
subankrutavusios Federal

S
I1 Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS 

|DR. M. Y. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

| 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki | 
5 ir nuo 6 iki S vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir: 
nedėldieniais, taipgi seredorfis nuo5 

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

NMimiimimHUMimmmnmHUHIUHmmHHiUN
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National Bankos preziden

i

s

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvay, So. Boston

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

I Tel." So.” Boston ”<£170

iDR.JOHNMACDONNE!li

!

Kalba Lietuviškai

I

1

tą ir John A. Deery, buvu
sį subankrutavusios Salėm 
Trust Company bankos 
prezidentą.

Jiedu kaltinami išeikvo
jime bankos 131,000 dole- < 
rių ir suklastavime bankos 
knygų šioje transakcijoje, i

Valstybes prokuroras 
savo kalboje pasakė, kad 
jis įrodys, kad MuHoney 

įgaudavo apie 50,000 dole- 
i rių metinės algos ir kad 
i jis kontroliavo didžiumą 
bankos akcijų; kad apie 
rūgs. 29 d., 1931 metais ! 
bankos paskolino p-lei He-1 
len. Ganley, Deery gimi- j 
naitei ir jo sekretorei 131,- 
000 dolerių paimdamas į- 
kaitu antrą mortgičių ant 
Colonial teatro, Haverhill, 
Mass., už kurį mortgičių 
diena prieš tai Deery bu
vo mokėjęs tiktai 50,000 

į dolerių; kad ta paskola 
i buvusi Deery naudai pa
daryta ir kad be to Deery 

i tuo metu buvo Federal

Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais;
nuo 1 iki 3 vai. po pietą;'
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar.

536 Broadway, So. Boston

Tel. Porter 3789Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

'I

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—<8

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

Cambridge, Mass.

Užtikrintas Išgyjimas

NUOŠIRDŽIU GYDYMU
Saugus Kroniškų li
gą : Inkstą, Plaučių, 
Kepeną, Kraujo, Ner
vą, Odos ir Patrūki
mo išgydymas be jo
kią skausmą. Sergan
tieji lieka sveiki ir 

stiprūs.
Patarimas Veltui

Gyduolės duodama. Užmokes
tis mažas. Nėra reikalo išlikti 
iš darbo. Kreipkitės tuojaus 

pas mane.

Dr.Grady.SZ/^::^
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie

niais 10—12 tiktai.
------- ---------------- ... riiani

National bankai skolingas 
175,000 dolerių.

Manoma, kad byla tęsis 
apie savaitę laiko, nes yra 
apie 25 liudininkai iššauk
ti.

ORBĮNIMKgB, 
visas alus išgertas, jis pa- 
ėfcęs butelį metė į Georgė 
Tracy, kuris dirbo, prie, bu
feto. Bonka pataikė į pe
tį ir perskėlė kaulą. Tracy 
nuvežtas miesto ligoninėn. 
Ištroškusio karštuolio, ku
ris metė bonką nesurado.

LIETUVIU ŪKININKŲ 
PIKNIKAS

Rugsėjo 30 d.. Romuvos 
parke, Montello, Mass. į- 
vyks Lietuvių ūkininkų iš 
Randolph, Bridgewater ir 
apylinkių pirmutinis pik
nikas. Iš vakaro įvyks šo
kiai. Šokiuose ir sekma
dienį piknike gros ūkinin
kų orkestras.

Ūkininkai rengėjai už
tikrina visiems “good ti
me.”

Šis piknikas skirsis nuo 
kitų, nes ūkininkai rengia 
“ūkiškai”. Valgiai bus pa
gaminti pačių ūkininkų ir 
produktų, kuriuos jie pa
tys užaugina.

Programa taip pat bus 
įdomi ir įvairi.

Ūkininkai rengia pikni
ką tikslu susipažinti su 
visais šios apylinkės ūki
ninkais ir supažindinti vi
suomenę su ūkininkų dar
bais ir jų produktais.

Lietuviai ūkininkai jau
čia, kad jiems būtinai rei
kalinga organizacija. Ki
tataučiai tokias organiza
cijas turi, prie kurių pri
klauso nemažai ir lietuvių.

Bet kitataučių organiza
cijos ne visiems lietuviams 
ūkininkams prieinamos.

Lietuvišką, organizacija 
visiems lietuviams ūkinin
kams bus prieinama. Tu
rint tokią organizaciją, ū

=■
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VALDŽIA PASKYRĖ
§13,500,000 SpJDEN-

TAMS

į Boston, Mass. — Keturi 
Massaehusetts valstybės 
Jegislaturos nariai kalti
nami padirbime E. L. Ha- 
nna parašo ant darbo kor- 
jtelių. Tas korteles dalinę 
savo bičiuliams, kad jie 
gautų darbą prie CWA. 
Juos išklausinėja Teisėjas 
Hugh D. McLellan.

Senatorius Edward C. 
Carroll iš South Bostono, 
senatorius William F. Ma- 
dden ir atstovai James W. 
Hennigan ir James J. Kil- 
roy neprisipažįsta kaltais, j 
Kiekvienas paleistas iki 
teismo užstačius $2000 
kaucijos.

Valdžia
kad jie būtų asmeniškai 
pasipelnę iš šio suklastavi- 
mo, bet valdžiai padaryta 

i nuostolių, nes asmenys ga
vo darbą su suklastuoto- 
mis kortelėmis, kurie ne-I 7
turėjo teisės darbo-gauti.

Boston, Mass.— George
W. Scųtt, vi£e -direktorius 

1ERA Massaehusetts vals
tybėje paskelbė, kad fede- 

. ralė valdžia yra paskyrusi 
13,500,000 dolerių šių me
tų kolegijų studentų pašal

iai.

i j

t PARSIDUODA 
DORCHESTER YJ

Lotas žemės tinkamas darbi
ninkai žmogui dėl pasistatymo 
namo. Kaina labai prieinama.

Kreipkitės:
Darbininko” Administracija, 

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

< c

kininkai vienas kitam gali

PARSIDUODA 
LIETUVOJE

ŪKE — 25 ha žemės su 4 tro
besiais ir visais ūkio įrankiais už 
labai prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo ūkės — savininkas ne
begrįš Į Lietuvą. Neapsiims mai
nyti ūkę i bilę kitą kokį namą. 
Lietuvoje kreipkitės pas įgaliotą 
šiuo adresu: Kazys Oženickis, 
Teisią apskr., Navarieną valse., 
Metkaičią kaimas. O Amerikoje 
kreipkitės pas savininką: Stasys 
Bagdonas, 345 E. Eighth St., So. 
Eoston, Mass.

Studentams pašalpa bus 
teikiama po 15 dolerių į 
mėnesį, skaitant po 30 
centų už valandos darbą.

Studentai, kurie turi pa
kankamai lėšų užsimokė
ti už mokslą, bet kuriems 
trūksta lėšų pragyvenimui 
gali paduoti prašymus 
ERA pašalpai gauti. Šie 
prašymai privalo būti pa- 

nekaltina jų, duoti kolegijos vadovybei, 
kuri juos perduos ERA 
administracijai.

Massaehusetts valstybė
je pašalpai gauti jau yra 
užsiregistravę 2300 stu
dentų, 27 mokslo įstaigo
se, kurios yra sutikusios 
kooperuoti šiame darbe. 
Vien tik Harvardo Univer
sitetas praneša, kad jįj 
studentams valdžios pa
šalpa nereikalinga, nes jie 
patys gali beturčius savo 
studentus sušelpti.

CHORO SUSIRINKIMAS

Šv. Petro par. choro su
sirinkimas įvyko trečia
dienį, rugsėjo 19 d. š. m.

Kleb. kun. F. Virmaus
kis supažindino choro na
rius su naujuoju varg. 
R. Juška ir pakvietė jį 
kalbėti.

Art. R. Juška trumpai 
kalbėjo ir pranešė, kad 
choro praktika įvyks pen
ktadienio vakare.

Važiuojame Visur . .

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beleskas

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Vietor Radios, Motoro- 
Automobiliams Radio ir tt.
414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558

Za

■v •
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Profesionalai, jbiznierijįi, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų pitamok

( Visi garsinkite? “Darbininke”.

— Paskutiniuoju laiku 
surasta platesnė rinka lie
tuviškoms žuvims užsieny
je. Šiemet iš Lietuvos bus 
galima užsienin išvežti a- 
pie 50.000 kilogramų žu
vies. Šios rinkos radimu 
labai apsidžiaugė Lietuvos 
žvejai, nes jiems bus ge
resnės žuvavimo sąlygos.

LIETUVIS
labai daug padėti, nes yra
ir lietuvių ūkininkų, kurie
jau moka “amerikoniškai',7

GĖLININKAS d

ūkininkauti.
I
| Pristato gyvas gėles vestu

vėms, šermenims ir t.t.

Ūkininkai susiorganiza
vę, gali ir savo produktus
greičiau parduoti ir
juos daugiau gauti.

uz

Žiemos metu ūkininkai
gali suruošti sau pamo
kas; gabesnieji gali moky
tojauti ir nors retkarčiais
pasikviesti agron omus
skaityti paskaitas. Šian
dien jau^ turime ir lietų,-
vių, baigusių

Tel: UNIversity 9438
SURVILAS — THE FLORIST|

875 Cambridge St.,99

CAMBRIDGE, MASS.
V

/

aukštuo-
sius agrikultūros mokslus,
kurie gali prigimtą lietu
vių kalba pamokyti kaip
vesti pavyzdingą ūkį. Tai 
ateities darbas.

Bet sekmadienį, rugsėjo 
30 d., mūsų ūkininkai, Ro
muvos parke, Montello, 
Mass. linksmins visus gra
žia programa ir vaišins 
skaniais valgiais ir gėri
mais.

Apie reikalingumą ūki
ninkams organizuotis kal
bės “Darbininko” redakto
rius A. F. Kneižys.

Ūkininkai trauks virvę 
su miestiečiais. Ūkininkai 
sako, kad jų dešimts leng
vai nutrauks 12 miestie
čių.

Bus ir kitokių žaidimų.
Pasižymėkime, kad šeš

tadienį, rugsėjo 29 d.*, Ro
muvos parke, vakare Šo
kiai, o sekmadienį, rugsė- 

Į jo 30 d. piknikas.
Kitą penktadienį “Dar

bininke” tilps pikniko 
skelbimas, p-r-

GRABORIAI

■ž

P. J. AKUNEVIČIUS

i

i

GRABORIUS
Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel: 4110

Tel. S. B. 2805-R =
LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
. Išegzaminuoju akis 

priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

(aklose) akyse sugrąžinu 
tinkamu laiku.

tose
šviesą

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j
447 Broadway, South Boston |

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ė 
i 
i i

i
zI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

866 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

I

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway,

Bo. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI_______

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVO.

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

! Vice-pirmininkė — Ona Šiaulienė,
443 E. 7th Stv So. Boston, Mass.

1 TeL So. Boston 3422
Prot Ražt. — Bronė Clunienė,

i 29Gould f “ 
j Tel Parkva:
Fin. Rašt.

33 Navai 
Tei. T,

Iždininkė ■
i 105
Tvarkdarė

Ūkininkas

i

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKZK
Antomobilią ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokią išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

PETRAS MIKULSKIS

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO ĘV. BL. PAšALPINfi
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, _ '

Per ažtuomus metus buvęs 
partneriu 

South Boston Supply Co 
atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDWARE CO.
1148 Columbus Avė.

Priešais ROXBURY CROSSING 

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visą lietuvią 
kreiptis, o jis užtijarin* jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagą patarnavimą.

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

,X SIDABRO 
Ofisas Naujoje Vietoje 

868 W. Broadway,
• Ant antrą labą 

;r ,So. Boston, Mass.

į 24 Thomas Park, So. Bostou, lfass. 

, 1430 Columbia Md, & Boston, Man.

5 Thomas Parir, So. Boston, Mass. 
i Ffa. Raštininkas — Alb. Neviera, *

16 IVInfleld St., So. Boston, Man. » 
I Iždininkas —-A. NaudžMnaa,

885 E. Broadway, So. Bbstoti, Mass. 
Maršalka — J. Zailds,

7 ViDftetd S L. So. Boston, Maso.
I Draugija* iaUrtr sugtrtnidmnS kas tre-
į čia Oėdėklie Į kiekvisno •« tx

- ......... r* ---v\ 4-
E. 7th St, So. Boston, Mase,

St, West Rorbury, Mass. Į V ietį- pirm. — V. Medonis, 
wav 1864-W 1430 ColumbM Kd, & BOri „
— Marijona Markonlutė, Prot Raštininkas. — J. Glineckis. 
re St. Roslindale, Mass. ' - — —

Parkway 
i — Ona

Weat 6th 
O1 

įoiz Columbia
Kasos Globėja — E. JannšonienA _ 

1426 Columbia Rd, So. Boston, Mass,
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką kiekvieno mėnesįj, 
7:30 vaL vakar”, pobažnytinėj s”e- 
talnėj.

Roslindale, Mass. 
0558-1V 
Staninliutė, - .

St. So. Boston, Mass 
la Mizgtrdienė, 
Rd., So., Boston, Mass.

I
Pt*fe*ibnalat, bhtnleriaL pramonini

Uitikurie Skelbtas! "Darbininke'’ 
vtrfl skaitytoju paratnos.

> i E-* tsik. ' * ’u r*'- įn kp
f



Penktaditnis, Bugsėjo 21 <L, 1934 DAR B IN I N K A S

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
* %

I Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO 
ŠYPSENOS

«

20-toji Lietuvių Diena
pirmojo nutarimo, nes pra 
eity įvykdavo nesusiprati
mai. Atstovai sutiko su p. 
Leškausko pareiškimu ir 
pažadėjo ateity paremti 
Vilniaus vadavimo reika
lus visokiais galimais bū
dais.

Rugpiūčio mėn. įvyksta 
ekstra susirinkimas Lietu
vių Dienos valdybos, Ma
hanoy City, kur dalyvavo 
apie 7 nariai ir ten jie nu-’ 
balsavo, pasiūlius kun. Če- 
snai, visą pelną skirti Se
serims Pranciškiet ė m s. 
Kun. Norbutas tą sumany
mą parėmė, bet kun. dr. 
Končius tam priešinosi, 
sakydamas, kad Kazimie
rietės taip pat darbuojasi 
lietuviškose parapijose, ir 
būtų neteisinga jas išskir
ti. Visgi dauguma nutarė 
pelną skirti Seserims 
Pranciškietėms.

Paskutinis susirinkimas 
Lietuvių Dienos reikalu į- 
vyko Mahanoy City, rug
sėjo 2 d. Atstovai iš tų ko
lonijų, kurie nedalyvavo 
aname ekstra susirinkime, 
išgirdę apie paskyrimą 
pelno vien Seserims Pran
ciškietėms, labai pasipik
tino ir laikėsi nuomonės, 
kad anas posėdis buvo ne- 
legališkas ir prašė susirin
kimo atmainyti savo spren 
dimą, Bet kita pusė buvo 
griežtai nusistačius ir dau
guma perbalsavo atiduoti 
pelną vienom Seserim 
Pranciškietėm.

Daug atstovų išvažiavo

Rugsėjo 2 d., Lietuvių 
Dienos atstovai iš Schuy- 
kill ir Nortcumberland ap
skričių, susirinkę Šv. Juo
zapo parapijos .salėje, Ma- 
hanoy City, Pa., tarėsi a- 
pie paskirstymą Lietuvių 
Dienos pelno.

Kadangi dėl pelno pas
kirstymo kilo nesusiprati
mas, tai čia paduosiu vi
suomenės žiniai iš proto
kolų ištraukas.

Pirmas susirinkimas Lie 
tuvių Dienos reikalu įvyko 
birželio 17 d., š. m., Šv. 
Juozapo par. salėje, Maha
noy City kur buvo suva
žiavę atstovai iš visų apy
linkės kolonijų, būtent: 
Mahanoy City, Mt. Car
mel, Shenandoah, Tama- 
qua, Frackville, St. Clair, 
Hazelton ir Girardville. 
Susirinkimo vedėju buvo 
p. Dočkus iš Mahanoy Ci
ty. Svarbiausiu punktu 
dienotvarkėje buvo nutar
ti kam skirti pelną. Nutar
ta pelną skirti Seselėms 
Kazimierietėms ir Pranci- 
škietėms.

Liepos 15 d., įvyko ant
ras susirinkimas, Šv. Ka
zimiero par. salėje, St. 
Clair. Tame susirinkime 
tarp kitų svečių dalyvavo 
iš Lietuvos kan. F. Kemė
šis, kurs perstatęs Vil
niaus vadavimo reikalus, 
patarė kokią dalį Lietuvių 
Dienos pelno skirti Vil
niaus vadavimo reikalams. 
P-nas Leškauskas, kelis 
metus pirmininkavęs Lie
tuvių Dienų rengėjų komi-: j namus nepatenkinti ir 
sijose, patarė nemainyfi pasipiktinę.

prašomi atsivežti išpildy
tą mandatą.
P. S. Traukiniai su eks
kursijomis išvažiuos iš 
Chicagos, 6-tą d. spalių, 
vakare.

MAIZEVILLE- 
GILLBERTON, PA.

rtavimo vakarą parapijos Sekmadienines programė- 
naudai. Kortavimas įvyks les. Programėlės susideda 
rūgs. 27 d., Airių mokyk
los svetainėje. Šeiminin
kės dar vis renka dovanas 

j ir parduos bilietus. Visi 
i kviečiami prisidėti prie 
• šio kortavimo ir taip rem
ti parapiją.

Šv. Liudviko parapijie- 
čai uoliai stengdamesi įsi- 
gyjo naują Šv. Teresėlės 
stovylą. Jiems už tai kle
bonas širdingai dėkoja.

Nąujai įgyta stovyla bus 
kun. A. J. Alausko pašven
tinta rūgs. m. 24 d., vaka
re. Stovyla pašventinus 
prasidės novena prie Šv. 
Teresėlės ir pamaldos bus 
kas vakarą per visas devy
nias dienas 7:00 vai.

Novena pasibaigs Šv. 
Teresėlės šventėje, Spalių 
m„ 3 d.

Keturdešimtė
Keturdešimtės pamaldos 

ir atlaidai prasidėjo rūgs, 
m., 16 d., Šv. Liudviko ba
žnyčioje.

Žmonės kuodaugiausiai 
naudojasi šia proga įsigy
ti atlaidas. Šimtai žmonių 
atsilanko ant pamaldų ir 
viskas tvarkingai sekasi.

Daugelis ir svetimų ku
nigų dalyvauja pamaldose. 
Visi parapijiečiai ragina
mi naudotis Keturdešim
tės atlaidais.

“P.”

SHENANDOAH, PA.

PITTSBURGH, PA.
Štai ir vėl metai prabė

go, ir vėl Seserų Pranciš- 
kiečių draugai, rėmėjai, ir 
prieteliai išsisklaidė po į- 
vairiai Amerikos koloni
jas, galvoja kaip suvažiuo
ti į vieną vietą ir pasitar
ti Seselių reikalais. Tie 
reikalai yra nemaži. Bet 
giliai dėkingos yra Sese
rys, kad jų prietelių skai- ’ 
čius kas met žymiai auga, 
ir tie reikalai būna šiaip 
taip aprūpinti.

Nuo pereito Pranciškie- 
čių Rėmėjų seimo įvyko 
daug džiuginančių dalykų, 
kuriais Seserys ir jų rėmė
jai norėtų su visais pasi
dalinti. Taip pat vienuoly
nui augant ir plečiantis, 
atsiranda ir dalykų, ku
riais mes kaipo lietuviai ir 
kaipo katalikai turėtume 
susirūpinti ir kaip iki šio- 
liai savo pageltos ranką 
joms ištiesti.

Šiuomi Šv. Pranciškaus
Seserys ir Vienuolyno RS- mingą šv. Pranciškaus da- 
mėjų Centro Valdyba kvie' rbą tarpe mūsų ir mūsų 
čia visus dalyvauti šiame 
metiniame pasitarime. Sei
mas įvyks sekmadienį 7 d. 
spalių, 1934 m. 1-mą va
landą po piet, Šv. Pranciš
kaus Vienuolyne, Pitts
burgh, Pa. Norėtume, kad 
visi mūsų geradariai ir 
draugijos būtų atstovau
jamos. Išgirsime daug ži
nių kas buvo nuveikta šioj to vai, važiuodami Seiman,

I

mūsų puikaus vienuolyno 
ir padėsite išrišti keletą 
svarbių klausimų link a- 
teities.

Gal kaikurie dar nėra 
nei matę šio gražaus Ap
vaizdos Kalno, kur dar
buojasi mūsų, Pranciškie- 
tės. Štai bus gera proga jį 
pamatyti ir juomi pasige
rėti. Jeigu kartais aplin
kybės neleistų gerada
riams atsilankyti arba 
draugijoms pasiųsti savo 
nors vieną atstovą, būkite 
toki geri ir atsiųskite nors 
savo patarimus kaip sėk
mingiau mūsų organizaci
ją galėtų veikti.

Jeigu draugijos ir sese
lių prieteliai, nenuskriau- 
džiant savo iždo, galėtu
mėte pridėti nors nedidelę 
auką, tas ir bus su dėkin
gumu priimta. Spalių mė
nuo yra Šv. Pranciškaus 
mėnuo. Sekant šio Švento
jo pavyzdį, kaip gražu bū
tų, kad visi kokiu nors bū
du pagelbėtų šiam vienuo
lynui, kurs tęsia taip sek-

PARAPIJOJ ŽINIOS
Kun. J. A. Karalius, kle

bonas, ir abudu vikarai: 
kun. A. J. Degutis ir kun. 
dr. K. A. Batutis dalyvavo 
pamaldose Šv. Kryžiaus 
Bažnyčioje, rūgs. 13 ir 14 
dienomis. Kun. A. J. Degu
tis pasakė pamokslą Šv. 
Kryžiaus paaukštinimo 
šventės proga rūgs. 14 d.

Klebonas ir abudu vika
rai dalyvavo Keturdešim
tės pamaldose Šv. Liudvi
ko bažnyčioje, Maizeville, 
Pa., rūgs. 16, 17 ir 18 die
nomis. Kun. J. A. Karalius 
pasakė pamokslą pirma
dienio vakare.

Parapijos narės: M. Met- 
kauskienė, E. Labaskienė 
ir M. Ručinskienė stropiai 
darbuojasi rengdamos ko-

iš garsių apylinkės kalbė
tojų ir vyčių surengtų 
margumynų. Įžanga dykai 
ir visi kviečiami atsilan
kyti ir naudotis šia^S pa
rengimais.

Šio sekmadienio progra
moje kun. V. Bruckmann 
kalbės apie muziką ir pia- 
noforte skambins Elena 
Grigiutė.

“Ką tamsta sakei savo žmonai, 
kai tamsta jai pasipiršai?”

“Taip”. (“Pliegende Blatter,” 
Munich).

Jaunas žmogus; “Ar aš 
vesti tamstos dukterį?”

Tėvas: “Ką ji sako?”
Jaunas žmogus: “Ji nori — 

Jeigu tamsta nesutiksi”. (“Man. 
chester Evening News”.)

Tarnaitė: “Gydytojas užsiė 
mes, ar tamstoms adatos reiki; 
tuojau?” (“Vilkingen”, Oslo).

galių

Blasas (telefonu): “Pasakyk 
tamsta gydytojui, atvykti tuojau 
— mano maža mergaitė prarijo 
adatą”.

Sportininkai
Tasa

VINCAS MAČYS
Vincas Mačys, (Bill Ma- 

czees), yra kitas lietuvis, 
kuris lankydamas Shęnan-

Vyčių Veikimai
Mūsų vyčiai uoliai pasi

darbavę surengdami ban- 
kietą šešių metų sukaktu
vių proga. Bankietas įvy
ko rūgs. 16 d., vyčių nau
joje svetainėje. Nors lie
tus smarkiai lyjo per die
ną, bet suvirs 150 žmonių 
atsilankė į baakietą.

šeimininkes vytės suren- doah’o viešąją mokyklą 
gė skanius valgius, kurie pasižymėjo trijuose spor- 
visiems patiko. Po valgių tuose t. y. football’e, base- 
išpildytas programėlis. ball’e ir basketball’e. She- 
Programėlėje dalyvavo: nandoah’o mokykloje buvo 
Elena Zajankauskiutė ir tri-raidinis sportininkas. 
Elena Jančikiutė — “tap 
dance”, kuris geriausiai 
patiko publikai, norėjo, 
kad pakartotų. Kvintetą 
sudainavo: Albinas Pacen- 
ta, Albinas Gataveckas, 
Petras Jakubonis, Piušas 
Dapkunas ir Juozas Vasči- 
la. Šie dainininkai irgi la
bai patiko publikai. A. Zu
brys, " violinistas, grojęs 
Chicagos simfonijos or- 
kestroje, sugrojo keletą 
kūrinių gersiausių kompo
zitorių. Elena Grigiutė a- 
komponavo.

Bankieto vedėjas — Al
binas Gataveckas, vyčių 
pirmininkas, daugiausiai 
darbavosi bankietą ren
giant ir jo sėkmingas va
karo vedimas daug prisi
dėjo prie bankieto sekmin- 
pimo. Albinas tvarkingai 
ir tinkamai supažindino 
publiką su kalbėtojais ir 
programėlės dalyviais.

Kalbėtojai buvo šie: kun. 
J. A. Karalius, kun. V. C. 
Bruckmann, kun. A. J. De- lis, eina savo brolio pėdais, 
gutis, kun. K. A. Batutis,; Shenandoah’e pasižymėjo 
kun. P. P. Laumakis ir ku- visuose sportuose, ypač 
nigas K. Grigas.

Programai į_____« , .
visi sudainavo: “My Coun-'tri-raidinis sportininkas, 
try” ir “Lietuva Tėvynė ! Toliau savo mokslą tęsia 
Mūsų”. Po tam muzika bu- 'Georgetown Universitete, 
vo pristatyta “panatrope”.’kur baigs paskutinį metą. 
Beabejo visiems patiko vy- Kolegijoj būnant galėjo 
čių surengtas bankietas ir x 
programa, tik gaila, kad 
lietus taip smarkiai lyjo ir 
sustabdė daugelį žmonių 
nuo atsilankymo.

v • Baigęs Shenandoah’o au
kštesnę mokyklą, lankė 
Jėzuitų mokyklą — Geor- 
getown, kur su pasižymė
jimu baigė savo mokslus. 
Georgetown Universitetą 
lankant pasižymėjo visuo
se sportuose, ypač football 
kur užėmė “Halfback” po
ziciją.

Vincas ir dabar užsiima 
sporto reikalais. Jis yra 
vienas iš geriausių gaudy
tojų “catcher” Shenando
ah’o Baseball League.

Football lošė su Shenan
doah’o Prezidentais, kurie 
iki šiol ėmėsi su Philadel
phia Eagles ir Brooklyn 
Ali Stars. Pirmą žaidimą 
netikėtai pralošė 8—7 tir 
antrame liko lygiomis.

Basketball’e yra žvaigž
dė miesto įžymiuse tumuo- 
se.

Juozas Katalinas
Juozas Katalinas, (Joe 

Katalinas), Eduardo bro-

ypač 
football’e. Baigė Shenan- 

pasibaigus doah’? mokyklą ir buvo

Vakarėliai
Šaltesniam orui atėjus, 

vyčiai tikisi pradėti savo

PITTSBURGH, PA. 
PRANCIŠKIFZIŲ RĖMĖJAMS PRANEŠIMAS

vaikučių. Taigi dar kartą 
kviečiame į Seimą, ir Jūsų 
dalyvavimą asmeniai ar 
nors savo patarimais bū
sime dėkingi. Ypatingai 
dėkų Jums už Jūsų gerą 
valią.

Juozas Bulevičius
rašt.

PASTABA: Draugijų ats-
I

Šiuomi pranešama, kad metinis Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų Seimas įvyks Šv. Pranciš
kaus Vienuolyne, Pittsburgh, Pa., sekmadieny, 7 d. 
spalių š. m., pirmą valandą po pietų.

Kviečiame Rėmėjus kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti. Prašome visas draugijas ir organizacijų kuopas, 
aplinkybėms leidžiant, taip pat atsiųsti savo atstovus.

Svečiai, kuriems aplinkybės leistų atvažiuoti il
gesniam laikui negu ekskursijos leidžia bus aprūpinti 
nakvyne.

Atvažiavę galėsite pasidžiaugti kalnų gražumu ir 
praleisite linksmai kelias dienas... Sykiu., prisidėsite 
prie kilnaus darbo — remdami Seseles Pranciškietes 
ne tik materialiai, bet daug daugiau savo gerais pata
rimais, prielankumu ir gera valia.

Adelė Marčiulaitienė
Rėmėjų Centro Pirm.

įtik tris metus lošti kolegi
jos tyme. Juozas buvo taip 
'pasižymėjęs ir gabus, kad 
i net ir pirmą metą lošė su 
i kolegijos svarbiausiu ty- 
j mu. Todėl, — jau išlošęs 
i savo tris metus, šįmet jau 
| “ineligible” — negali lošti 
su kolegijos tymais.

Juozas, nors dar ir lan- 
ko universitetą, bet yra 
Shenandoah’o Prezidentų 
lošikas. Jis irgi, kaip jo 
vyresnysis brolis, yra “ta- 
ckle” mūsų miesto garsia
me tyme.

(Bus Daugiau)
“Putis”

. EASTON, PA.
Pasidavė Operacijai

Lietuvių Darbininkų Są- 
I jungos 40 kp. narys ir kp. 
’ raštininkas p. Mykolais 
I Songaila pasidavė opera
cijai, Lanckenau ligoninė- 
I je, Philadelphia, Pa. Ope- 
' racija darė kairioje ranko-

je, kur kiek laiko atgal 
truko raumenys ir pasida
rė žaizda.

Mykolas Songaila yra L. 
D. S. nariu nuo lapkričio 
20,1920 m. ir per tuos ke- 
turioliką metų labai nuo
širdžiai dirbo organizaci
jai. Duok Dieve jam per
gyventi operaciją ir is- 
sveikti, kad dar ilgus me
tus galėtų darbuotis orga
nizacijoje.

MOUNT CARMEL, PA.

Kaltinamasis: “Mano advoka 
tas serga — ar negalima . mam 
bylos atidėti savaitei?”

Teisėjas: “Bet tamsta būva 
sugautas su tamstos raukomi 
žmogaus kišeniuje.

Kuo tamstos advokatas gali t; 
apginti?”

Kaltinamasis: “Tai ir yra tas 
ką aš noriu žinoti’’. (“Aussie” 
Sydney). •

---------------------------------------------------- r-

Dr. Jonas Bendorius š 
pavasarį baigė medicina 
mokslus; jis vieniems me 
tams išvyko į Poughkeep 
šie, N. Y. į Šv. Pranciš 
kaus ligoninę ir ten bu 
tos ligoninės gydytojas.

Dr-. Petras Kvedaravi 
čius gavo velstybės tamy 
bą valdžios ligoninėj Dan 
villej.

Šv. Kryžiaus Atlaidai
Šv. Kryžiaus paaukštini

mo atlaidai yra tai šio 
miestelio lietuvių katalikų 
parapijos vardas, bei titu
las; šiemet tie atlaidai bu
vo apvaikščiojami iškil
mingai. Tuose atlaiduose 
dalyvavo sekantieji kuni
gai: kun. S. Dobinis, iš 
Shamokin, kun. dr. J. Pet- 
rovičius iš Kulpmont, kun. 
V. Daumantas iš Girar
dville, kun. J. Karalius, 
kun. K. Batutis ir kun. De-; 
gutis iš Shenandoah, kun. 
P. Česna ir kun. Laumakis 
iš Mahanoy City, kun. A- 
lauskas iš Maizeville, kun. 
V. Matulaitis iš St. Clair, 
kun. K. Klevinskas iš Mi- 
nersville ir kun. P. Mockus 
iš Coldale. Pirmųjų Mišpa
rų laike pamokslą sakė 
kun. Alauskas, per sumą 
kun. Matulaitis ir antrųjų 
mišparų laike pamokslą 
sakė kun. Degutis.

Žmonės pasinaudojo at
laidais ir Dievo malonėmis 
labai gerai, nes parapijo- 
nų dauguma ėjo prie Šv. 
Sakramentų.

Sesutės Kazimierietės 
gražiai papuošė altorius 
gyvomis gėlėmis; tų gėlių 
prinešė parapijonai iš sa
vo lietuviškų gražių dar
želių; reikia pastebėti, kad 
Mt. Carmelyj lietuvių, be
maž visi turi nuosavius 
namus ir prie kiekvieno 
namo gražų darželį ir įvai
rių gražių medžių.

v •

Juozas Paškevičius išvy 
ko į Wilkes - Barre kole 
giją ir Emilija Arcikaus 
kaitė įstojo į Bloombsbur 
go mokytojų kolegiją. Vy
tautas Jurčikonis išvažia
vo į Tėvų Marijonų kole 
giją Thompson Conn. Gai 
la, kad daugiau iš tos ko 
lonijos gabių jaunikaičii 
neina į aukštesnius moks 
lūs.

Šio mėn. 4 d. mirė senai 
parapijonas Juozas Patac 
kas.

ir Ona Galinia 
dukters vardi

/ ir Marijonj

>
1

Piknikas
Kadangi per Labor Day 

piknikas nepasisekė, tai 
buvo surengtas sekmadie- 
nyj rūgs. 16 d. mokyklos 
salėje, nes čia lijo visą 
dieną. Šio pikniko laike 
buvo laimėjimai aukso lai
krodžio, penkių dol. ir gra
žios rankų darbo koldros. 
Laikrodį gavo Juozas Sti- 
klaitis, antrą — penkis do
lerius Pranė Borisaitė ir 
trečią ir laimėjimą — kol- 
drą gavo (?)

Daugelis gerų ir'darbš
čių parapijonų uoliai pasi
darbavo ir per tai pasida- 

I rys gražus pelnas bažny
čiai.

Antanas ir Adelė Gustai 
čiai susilaukė sūnaus, kur 
pakrikštijo vardu Kaži 
mieras.

Juozas 
susilaukė 
Ona.

Alioizas
Thiel susilaukė sūnaus vai 
du Edvardas - Juozas. -

Praeitais metais šioj pa 
rapijoj buvo daug daugiai 
mirimų, negu gimimų; šie 
met terodo bus kitaip.

Mažas vaikelis Antanas 
Miliūnas sunkiai sirgo; Ii 
goninėj jam padarė pavo 
jingą operaciją, bet jau ii 
ligoninės grįžo ir baigiu 
pasveikti.

TĖVAI MISIJONIERIAI 
LASALETH

4

Tėvai Misi jonieriai .Li« 
Saleth darbuosis sekau 
čiose vietose: —

Kun. I. A. Abromaičk 
vadovybėje — Novena Šv 
Teresėlės, rugsėjo 25 -r 
spalių 3 — Girardville, Pa

Spalių 4 — 7 
tuck, Ct. Triduum Lietu

' •l'J
viams Airių parap..

Spalių 14 — 21 Hudsor. 
Mass. misijos, lietuviams 
Airių parap.

Toliau iškilminga Nove 
na pasidės Tėvų La Sa- 
lethe,, baž., Hartford, Ct.

Rūgs. 10 — 19. paminė- 
ti Marijos gailestingą ap 
reiškimą ant kalno La Sa 
lethe, Prancūzijoje, rugsė 
jo 19,10:46 vai.

Lietuviams, kaip 
tiems yra ypatingos ra 
maldos įvairiose kalbose.

Išpažint is klausomos vai 
karais ir rugsėjo 19 d ry 
te iš toliaus atvažiavus.

Nauga
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DARBININKAS
South Boston, Mass 

Telephone South Boston 2680

L. D. S. Seimas

t Ijusį pavasarį Amerikoje, Vilniaus pasų ir ženklelių 
platinimo reikalu;

“Kadangi ALRK. Federacija padaroma Vilniui 
Vaduoti centru Amerikoje;

“Kadangi Federacija ir praeityje daug rūpinosi 
Vilniaus vadavimo reikalais, šelpė Okupuotosios Lie
tuvos lietuvių našlaičius, rėmė to krašto lietuvių tau
tinį sąjūdį;

.“Kadangi visa mūsų tauta neatlaidžiai siekia Vii- i 
niaus atvadavimo ir atmeta visokius lenkų gudrius 
pasiūlymus eiti su jais į taiką Vilniaus klausimo ne- 
išrišus —

“Federacijos kongresas pakartoja organizuotųjų 
Amerikos lietuvių katalikų griežtą nusistatymą koo
peruoti su visa tauta Vilniaus vadavimo darbuose; ra
gina Federacijos skyrius uoliai platinti Vilniaus vada
vimo darbuose; ragina Federacijos skyrius uoliai pla
tinti Vilniaus pasus ir ženklelius; energingai vesti 
Vilniaus vadavimo akciją ir visur suruošti Spalių De
vintos minėjimą.”

Aiškesnio nusistatymo, berods, nereikia. Pasisa
kyti už Vilnių ir nutarta veikti. Tačiau, mūsų priežo
dis sako, kad “sauso — nieks neklauso”. Rezoliucijos 
kad ir gražios, nutarimai kad ir griežti, jei nepridėsi- 
me sunkaus, nuolatinio ir nuoširdaus darbo, nieks iš 
to neišeis. Federacijos kongresas savo padarė. Dabar 
apskričių ir skyrių eilė. Spalių 9 d. jau čia pat. Pasi
rūpinkime, kad visose lietuvių kolonijose būtų sureng
tas Vilniaus gedulo paminėjimas., ir sutraukta., daug 
žmonių. Reikia darbas taip pravesti, kad visi lietuviai 
be jokių išimčių pajustų turį šventą pareigą spalių 9 
dieną ir į bažnyčią nueiti, kad pasimelsti už žuvusius 
kovoje dėl Vilniaus, ir į surengtą vakarą ateiti, kad 
pasiklausyti prakalbų ir bendrai pasitarti sostinės va
davimo reikalais.

Į spalių devintosios minėjimą reikia įtraukti vi
sus kolonijos veikėjus, visas draugijas ir panaudoti 
visas galimas priemones tos dienos parengimų išgar
sinimui. Kur galima, reikia mėginti ir į angliškąją 
spaudą įeiti, aiškinant Vilniaus klausimą ir garsinant, 
kad spalių 9 d. salės bus užpildytos lietuviais, Vilniaus 
išsiilgusiais. Bet reikia pasirūpinti, kad tos salės išti- 
krųjų būtų užpildytos, kad kitataučių spaudos atsto
vai ištikrųjų pamatytų, jog lietuviai nejuokais siekia 
savo senosios sostinės atvadavimo.

Lietuvių jaunimas aktyviai turėtų dalyvauti šia
me kilniame judėjime. Federacijos skyriai, rengdami 
tautinės gedulo dienos minėjimą, neturi pamiršti, kad 
ir programoj turi jaunimas figūruoti ir publikos žy
mią dalį sudaryti. Ligšiol tuose parengimuose jauni
mo kuo mažiausiai dalyvaudavo. Choristai, kad ir atei 
davo padainuoti, tai padarę programos pradžioje, vi
si ligi vienam išdumia per duris lauk, palikdami salė
se tik Senesnius žmones. Tai būdavo ir negražu ir vi
sai nepratriotiška. Tuo jaunimas parodo savo ištižimą 
tautišku žvilgsniu.

Mūsų parapijų ir aukštesniosios mokyklos tą die
ną turėtų suorganizuoti specialius programas. Moky
tojai prašomi mokiniams nuodugniai išaiškinti klausi-

Šis Tas Iš Darbininkų 
Gyvenimo X

Kelis metus čia siautės rius ir 30 centų. Dabar, 
nedarbas ir krizė, pagaliau sutrumpinus darbo valan- 
gerbūvio laikai, jau matos, .das ir padidinus mokestį, 
tik dar labai mažai. ! jis dirba 5 dienas į savai-

Peraai, atsiradus NRA,tę, po 8 valandas į dieną, 
ir prez. Roosevelto pastan- už 50 centų valandai, ir 
gomis sutrumpinus dirb- pabaigoje savaitės gauna 
tuvėse darbo vaiandaą, tik 20 dolerių. Jis savaitei 
kaikurios dirbtuvės prade- j uždirba 4 doleriais ir 30 
jo geriau dirbti ir pakėlė centų mažiau kaip pirma,

bet darbą turi padirbti tą 
patį, ką pirma padirbo per 
ilgesnį laiką. Ar neišnau
dojimas darbininko?

Kaikurios kompanijos,

Kiek organizacijų, tiek seimų. O kadangi organi
zacijų turime daug ir kiekviena kasmet turi savo sei
mą, tai per visą vasarą ir rudens pradžioje nuolatos 
seimaujam. Tas išdirbo mumyse paprotį seimauti ir 
patobulino seimų techniką, bet ar pagerino jų turinį, 
tai kitas klausimas. Seimų eiga visur ta pati ir jei vie
name tenka dalyvauti, tai žinai, kad ir kitas bus toks 
pats fonuos atžvilgiu. Jie, žinoma, skiriasi savo rezo
liucijoms, kurios ir sudaro seimo turinį. Iš rezoliucijų 
galima spėlioti, ar seimas buvo gyvas ir interesingas, 
ar tik šabloniškas pareigos atlikimas. Ir mes tuojau 
turėsime LDS. seimą. Taigi privalu, kad jo rezoliuci
jos būtų atitinkamos gyviausius mūsų reikalus ir, kas 
svarbiausia, kad po seimo ne būtų visiškai užmirštos 
ir tik prisimintos sekamam seime skaitymo protokolo 
metu. Būtų labai pageidaujama, kad prieš užbaigiant 
seimą rezoliucijų turinys būtų trumpai atpasakoja
mas, kad išrinktosios dirbti komisijos gyvai įsidomė
tų, kas joms reikia nuveikti iki kitam seimui.

Gyvename sunkius ne tik depresijos, bet ir viso- j 
kių suiručių laikus. Darbininkų luomas, prie sunkaus 
uždavinio kovoti dėl kasdieninės savo būklės, turi dar 
susiorganizuoti visokiose agitacijose ir tiksliai nusi
manyti kokion kryptin jos veda: ar gatviniams agita
toriams ištiesų rūpi darbininkų gerovė, ar tik drums
timas ir erzinimas, kad, sukėlus kodaugiausia nepa
tenkinimo, panaudoti susidariusią situaciją ardymo 
tikslams. Ardytojų - specialistų mes turime daugiau - 
negu reikia, bet ar yra nors viens, kurs galėtų šį tą 
pastatyti ir tikrai pagerinti darbininkų būklę? LDS. I 
organizacija nėra ardytojų būrys. Ji, krikščioniškais 
principais pasiremdama, turėtų ką nors statyti ir su
lig savo pajėgų prisidėti prie pozityvaus darbininkų 
gerbūvio. Seime apie tai reikėtų rimtai pagalvoti.

Kitas svarbus reikalas — tai organo “Darbinin
ko” klausimas. Apie jį turėtų suktis didžiausios mūsų 
veiklos pastangos. Organas juk tai organizacijos vei- 

į kimo centras. Iš jo tryška visa gyvybė. Jis diriguoja, 
tvarko, pakiša inicijatyvos, atvaizduoja visą mūsų gy- n 
venimo eigą, žodžiu, organas tai galva, širdis ir akis i mą, dėl ko lietuvių tauta tiek sielojasi dėl Vilniaus at- 
M.sos organizacijos. Lai mūsų šeiminis šūkis bus: ne
pamirškime “Darbininko!” K.
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darbininkams algas.
Daug dar čia yra dirbtu

vių, kur sutrumpino dar
bo valandas ir darbininkų 
algas. Tas' atsitiko štai
kaip: kur mokėjo darbi- sutrumpinę darbo laiką, 
ninkams nuo valandų, su- daugiau darbininkų nei- 
mažinus darbo valandas, ma, bet tuos pačius ap- 
sumažėjo ir jų algos. Vė- krauna darbu, priversda- 
liau darbininkams algas mos per trumpesnį laiką 
padidino 10-tų nuoš., bet padaryti tą, ką pirmiau 
jie mažiau gauna, negu padarė per ilgesnį. Kadan

gi dabar dar sunku kur ki
tur darbas gauti, darbinin
kas priverstas nenoroms 
jam nurodytą darbą atlik
ti, nes jei nepadarys, kiek 
jam nusikirta, neteks dar
bo.

Kiek tenka patirti, įve
dus trumpesnes darbo va-

pirmiau gavo. Jei netikite, 
tai pažiūrėkite į šitą pavy
zdį:

Vienas mano draugas 
pirmiau dirbo dirbtuvėje 
6 dienas savaitėje, po 9 va
landas į dieną, už 45 cen
tus valandai, ir gavo pa
baigoje savaitės 24 dole-

Tilžėje Vyksta Nepaprasti 
Kariški Pasiruošimai

I

Pleskime Vilnians Va- 
r davimo Akciją

~ J.

landas, čia nekurtose dirb
tuvėse, ypač tose, kur dar
bininkai nepriklauso prie 
unijų, kompanijos, norėda
mos sau didelį pelną pasi
daryti, kiek galėdamos, 
apkrauna darbininkus da
rbu. Dažnai darbininkas 
turi dviejų ar trijų vyrų 
darbą atlikti.

Čia yra daug dirbtuvių, 
kurios nustatytų NRA da
rbininkams kodo sąlygų 
nepildo ir net darbinin
kams už viršlaikį nemoka.

Čią yra nemažai ir siu
vyklų, kurių savininkai 
daugumoj irgi nepildo NR- 
A kodo siuvėjams nustaty
tų taisyklių ir neužmoka 
darbininkams visos moke- 
sties. Tai yra faktai. Dar
bininkui moka tiek, kiek 
nori, o į knygas, kurias 
peržiūri valdžios inspekto
riai, užrašo tiek, kiek dar
bininkas turi gauti. Iš ša
lies žiūrint sunku supras
ti kame dalykas. Juk siu
vėjai daugumoj priklauso 
prie unijų. Nežinia, ar čia 
unijų neveiklumas ir nesi
rūpinimas darbiniilkų bū
kle, ar gal pačių siuvėjų 
kaltė, kad nesiskundžia 
kur reikia, kad tokius dar
bininkų išnaudotojus ir 
apgavikus suvaldyti.

O gal visa priežastis glū
di tame, kad dauguma siu
vėjų unijų yra komunistų 
įtakoj, kuriems, kaip žino
ma, ne darbininkų reika
lai, bet tik revoliucijos ir 
darbininkų išnaudojimas 
terūpi.

Šiomis dienomis Austin 
Nichols & Co. padidino sa
vo vežėjams algas. Sako
ma, kad algas pakėlė, bi
jodama, kad vežėjai neiš
eitų į streiką, nes daug ve
žėjų ir jų pagelbininkų ne
gauna pilnai išdirbti laiko 
iš priežasties, kad kompa
nija, nuvežimui prekių už 
New Yorko miesto ribų, 
samdo pašalinius trokus, 
kuriais prekių nuvežimas 
kompanijai daug pigiau 
atsieina, negu užlaikymas 
savo trokų ir vežėjų. Kom
panijos vežėjai tuom labai 
nepatenkinti, nes pašali
niai atima iš jų uždarbį ir 
darbą.
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tuvių gavo užsakymų pa
gaminti dėžės patronams 
ir šoviniams.

Kasdien jauni vyrai 
nuo 18 ligi 25 metę am
žiaus gauna įsakymus 
stoti kariškam apmoki- 
mui, į įvairias kariuo
menės dalis.

Naujus karius tuojau pri
saikdina. Didelis Vokiečių 
kariuomenės skaičius ka
rininkų gauna civilinius 
drabužius, jie siunčiami į 
aerodromus ir Rytinėje 
Prūsijoje mokomi skraidy
ti. Be to, neseniai buvo Vo- 
kiėčių kariuomenės ir Hit
lerininkų smogiamųjų da
lių bendri kariški maniev- 
rai. Visa tai sudaro Tilžė
je karo ruošos vaizdą ir 
padidina nepaprastą mies
te judėjimą.

Šitokius Vokiečių atvi
rus pasiruošimus matyda
mos, neseniai tarpusavio 
paktą pasirašiusios trys 
Pabaltijo valstybes irgi 
nėra ramios. Dabar jau 
pasigirdo balsų, ir gana 
aštrių, net iš Latvių ir Es
tų sluoksnių, kad po poli
tinės Pabaltijo valstybių 
sąjungos reikia pirmoj ei
lėje įsteigti karišką 
valstybių • sąjungą, 
bendromis jėgomis 
neramiu laikotarpiu
galima stipriai jaustis, nes 
visi mato, kad didžiausias 
Pabaltijo valstybių prie
šas —Vokietija taip smar- 
.kiai ginkluojasi Todėl ir 
Pabaltijo valstybės turi 
būti pasiruošusios šiuos 
galimus netikėtumus at
remti. Jau dabar paaiškė
ję, kad Rygoje parafuotas 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos glaudesnio bendradar- 

Į biavimo paktas netrūkus 
i Ženevoje bus pasirašytas 
į Po to, galimas daiktas,

Tilžės mieste yra anoje pildyti ginklais ir kariška 
Nemuno pusėje, šiandien medžiaga. Eilė stalių dirb- 
Vokietijos valdomas. Tai 
vidutinio didumo ne taip 
jau tirštai apgyventas
.miestas. Prieš karą, ypač, 
; kai lietuviams buvo už
drausta spauda, Tilžė buvo 
lietuvių tautinio veikimo 
centru. Čia buvo spausdi
nama “Aušra” “Varpas” 
ir kiti lietuviški laikraš- 
čai. Vadinasi, anuo laiku 
iš Tilžės į Lietuvą sklydo 
'atgimimo šviesa. Taip ir 
| turi būti, nes Tilžė yra lie
tuvių giminės Prūsų di
džiausias miestas ir kartu 
lietuviškiausias.

Nežiūrint šiandien Vo
kietijos nacių priespaudos, 
Tilžėje dar veikia viena ki
ta lietuviška draugija, tu
ri savo laikraštį “Naująjį 
Tilžės Keleivį”, turi lietu- 

I višką spaustuvę, chorą, 
i knygyną ir kitas kultūros 
įstaigas. Tačiau paskuti
niuoju laiku vokiški naciai 

■ visa tai persekioja ir nori 
• Prūsų lietuvių tautišką gy 
j venimą sutramdyti.

Ir šitoje Tilžėje, kuri a- 
įnais laikais buvo, galima 
išakyti, lietuvybės centru, 
į dabar nukreipta didžiau
sia propoganda prieš Lie- 

į luvą. Iš Tilžės pasiekė ži- 
j nios, kad ten dabar paste- 
i bimas sustiprintas kariš
kas pasiruošimas, didina
mos kariškos dalys, daro- 

i mi manievrai, plečiamos 
i kazarmės.-Visa tai daroma 
i nepaprastai skubiu tempu.

Tilžėje laukiams dviejų 
naujų pulkų — vieno pe- 

į stininkų ir vieno artile- 
Į rijos. Skubiai pertvar- 
i komos dragūnų kareivi
nės, kuriose apgyvendin
tas artilerijos pulkas. 

1 Karo valdžia nupirko 
1000 arklių. Tilžės inten
dantūra trigubai padidino 
Imaisto atsargą, palyginus . _ __ ,
su praėjusiai metais. Ka- kad seks šių valstybių ir 
riški, policijos ir smogia- kariška sutartis.
mųjų dalių sandėliai per- k;r Tsb.

v •

vadavimo, ką Vilnius reiškia Lietuvai ir tt.
Visuose susirinkimuose, ypatingai spalių devin

toj, platinti Vilniaus pasus ir ženklelius. Taip pat ir 
aukų reikia parinkti vilniečių veikimo palaikymui. 
Aukas reikia siųsti į Federacijos sekretorijatą, 2334 
So. Oakley Avenue, Chicago, III., išrašant čekį iždinin
ko kun. M. Kazėno vardu.

Taigi, rūpinkimės Vilniaus reikalais nuoširdžiai, 
nuolat, o ypač spalių 9 dieną pasidarbuokime. Toji ko
lonija, kuri Vilniaus užgrobimo dienoj, spalių devin
toj, nesurengs paminėjimo, užsitrauks papeikimą.

Visokiais būdais ir visada plėskime Vilniaus va-

L. S.
__________________ z

KĄ VEIKIA KUN. M.’ 
KRUPAVIČIUS

Minėkime Spalių Devintąją #
Lenkų pavergtojo Vilniaus krašto mūsų tauta ne

išsižadėjo ir neišsižadės. Daug metų praėjo, kai Lie
tuva neteko Vilniaus. Galingosios valstybes per Tau
tų Sąjungą ir kitokiais būdais verste vertė mūsų tau- j davimo akciją, 
tą taikintis su Lenkija ir tuo būdu išsižadėti savo se
nosios sostinės, kur tiek daug mūsų tautos brangeny
bių randasi, kur ėjo tautos atbudinimo darbas ir kur 
paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė, tačiau jokia 
jėga neprivertė Lietuvos išsižadėti Vilniaus.

Nuo pat Vilniaus užgrobimo visoj mūsų tautoj 
buvo vedama akcija už sostinės atvadavimą. Prie tos | 
akcijos gana daug ir nuoširdžiai dėjosi ir .Amerikos _ __________ _  _ _____________
lietuviai. ALRKF 1920 metais pati pirmoji iškėlė rei- mas ]9M m/ru^jo 24 ir 25 d. d. Moste-
kalą minėti spalių mėnesio 9 d., Vilniaus užgrobimo 
dieną. Kongrese buvo pravesta atitinkamas nutari- į
mas, kuris kasmet buvo vygdomas. Rengiant Vilniaus i Seimo atidarymas įvyksta iškilmingomis šv. Mi- 
gedulos dienos paminėjimą, daug padėta vilniečiams šiomis, šv. Roko lietuvių parapijos bažnyčioje, rūgs, 
kovoti dėl savo teisių ir Vilniaus vadavimo idėja pa- [ 24 d., 9 vai., kurias atnašaus kun. F. A. Virmauskis, 
laikyta gyva šio krašto lietuvių tarpe. L. D. S. Dvasios Vadas. Jam asistuos kun. F. Stra-

. . , . , , « w kauskas ir kun. J. Vaitekūnas. Pamokslą pasakys kun.Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet ALRK. F
Federacijos 24 kongresas, įvykęs CIevelande, vienbal-1
šiai priimi rezoli a kuria energingai ragina ame- Seimo posėdžius pradės Centro pirmininkas kun. 
Kb£ub visu frontu varyti akciją dėl Vilniaus atva- Švagždys, lietuvių parapijos svetainėje, Webster

ivimo ir tinkamu būdu minėti spalių men. 9 d. šią 1SL, Montello, Mass.
setu kongreso rezoliucija yra tokia: Seimo pirmą vakarą įvyks koncertas Lietuviu

“Kadangi Federacijos centro valdyba susitarė su Tautiškame Name Main St. Dainuos šv. Roko para r»i
linini Vsdnnti nt-r-<< hnk'T-bk p-n?- “heras ir solistai p. Petraiti- ir p.
r

- - . - • • . - . . . .. -r » I
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ALRKF. Sekretorius, 
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, IU.

. Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tas metinis sei

šitų 
Tik 

šiuo 
bus

Kun. M. Krupavičius yra 
žinomas ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsieniuose kaip žy
mus vadas. Jis į Lietuvą 
grįžo iš bolševikų ‘rojaus* 
tuoj po Pasaulinio karo. 
Seimų laikais jis buvo vi
sos Lietuvos vadovauja
moji jėga. Kun. Krupavi
čiaus dėka pravesta žemės 
reforma, kuri buvo dide
liu smūgiu Lietuvos didi-< 
kams dvarponiams.

Dabartiniais laikais jis 
yra atstumtas nuo valsty* 
binio darbo. Jis yra Veive
rių parapijos klebonas, 
kur jo dėka iŠ pagrindų 
taisoma bažnyčia. Be to 
jis veda platų kultūrinį 
darbą savo parapijoje.

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

Saliamonas.

Žmogus tik tiek žmogus, . 
kiek jis valios turi. /

./ * .... .V \
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valdymą
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Kun. J. J. Jakaitis MJC. ■—dvasios vadas; Kun. P. Jankaitis— 
pirm., 423 Winsdor St., Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pinu.; Pr. Maukus — II vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt.; 
» Mott SU IVoreester, Mass,; O. Sidabriene — iįd., 6 Conunon- 
vealth Avė., Worcester, Mass.; M. UrmonienC ir A. Zaveekas — 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Degtinę Y ra Ligų ir Priešlai 
kinės Mirties Priežastis

dė, kad daugiau 1000 buvo ■
girtuokliai. Šis skaičius ti- I ...
Erai būtų daug didesnis 
jeigu būtų galima arčiau c ų
ir plačiau ištirti šių šalių ■ 
nelaimes, kurios Įvyko nuo 
pasileidusio svaigalų var
tojimo. Ričmcndo ligonbū- i -
tis Dubline. Airijoje be- 
veik ištisai užimtas vien 
tik ligoniais bepročiais. 
kurie šios nelaimės susi- 
laukė nu: degtines ar kirų 
svaigalų nesusilaikymo.

Vienas įžymus Berlyno | KUN. P. JUŠKAITIS,
gydytojas įvairiais pavyz- Nekalto Prasidėjimo P. Švč. par. (Cambridge, Mass.) 
džiais ir įrodinėjimais pri-1 klebonas, rugsėjo 24 d., L. D. S. Seimą pradedant, sei- 
parodo, kad degtinės ant minėse pamaldose Šv. Roko par. bažnyčioje, Montello, 
žmonių užtraukia nesus- Mass., pasakys pamokslą, 
kaitomas ligas, vargus bei 
nelaimes. Trečia Berlyno 
bepročių bei pakrikusių

(Tęsinys)
Kalbant apie degtinės 

biėdingumą. neiškenč i u 
nepaminėjęs savo įspū
džių, kurių teko patirti 
lankant ligonius, beproty
be sergančius. Ši liga yra 
didžiausia ir baisiausia 
degtinės talkininkė, kuri 
tiesiog smaugte pasmau
gia savo auką. Niekas į 
mane taip nepaveikė, kaip, 
kad tie įspūdžiai, kuriuos 
patyriau lankydamas be
pročių namus. Ir ištikrųjų, 
jeigu žmogus nežinotum, 
jog šie nelaimingieji žmo
nės šiuose namuose laiko
mi gydymui, jų pačių ir 
kitų naudai, pamanytum, 
jog jie ne žmonės, bet tie
siog įsiutę žvėrys, žmonių 
paveiksluose. Rasit pavar- 
toju nelabai atitinkamą 
palyginimą, tačiau geres
nio negaliu rasti. Kasgi 
taip nežmoniškai išniekino 
brangiausią žmogaus tur
tą, jam Dievo suteikta pa
veikslą? Kas šį protingą 
sutvėrimą permainė į gy
vulį? Kas buvo šių žmonių 
nupuolimo priežastis? Tai 
vis tas “prakeiktas skysti
mas" —- degtinė. ’ -rp-

Žmonės yra jau senai 
patyrę tų nelaimių bei bai
senybių, kurios kyla iš de
gtinės vartojimo, o ypač 
tose šalyse kur girtuokly- 
bė buvo ir yra giliai įlei
dus} savo nuodų šaknis, k.

< a., Amerikoje, Anglijoje,
Škotijoje ir keliose kitose 
šalyse. Jau devyniolikto 
šimtmečio pradžioj, Ame
rikoj buvo patirta, kad 
trečia didesniose ligoninė
se patekusių bepročių da
lis yra susilaukusi to liki
mo iš ęlažnaus degtinės bei 
kitų svaiginančių gėrimų 
vartojimo. 1851 m. vienas 
Anglijos valstybininkas, 
žmonių reikalų žinovas po 
dvidešimties metų tyrinė
jimo prirodė, kad daugiau 
kaip dešimts nuošimčių 
proto sumišimų Ameri
koj ir Anglijoj pasitaikė 
nuo dažnaus degtinės var
tojimo. Iš 5721 bepročių 
Škotijos pamišėlių namuo-___ ______________ „____
se esančių, ištyrimas paro- tuvoj) katalikų kapais, į- ^į.

William A. Laverdiere, S. S. S.

darbininkų dalis gali pa- KATALIKŲ BAŽNYČIA ARGENTINOJE
tvirtinti, kad degtinė bei 
girtuoklystė ant jų už
traukė šį prakeikimą . ir

Vertė SAMATA mėjo Argentinos kraštą. 
, Tai buvo Verbų sekmadie- 

žalą. Ne tik minėtose šaly- Argentinos istorija pa- nis, balandžio pirma diena, 
se, bet visur galime pašte- na§į į daugelį kitų koloni- 1520 metais. Tą dieną Ma- KS-H Irni-r. rrt-i-n5 - . , _ . . . .. I t _ ___ i _ — »

Tačiau, reikia taip pat pri
pažinti, kad Jėzuitams pri
klauso garbė už tai, kad 
jie buvo pirmieji, kurie ten 
įkūrė katalikiškąją civili
zaciją. Pirmutinė Jėzuitų 
grupė atvyko į Saitą 1586 
metais. Tėvas Tomas Fihi- 
Uy buvo pirmutinis airys 
jėzuitas kunigas. Žinoma, 
dėl jo ir airiams tenka 
garbė. Su jo atvykimu į 
/Argentiną jungiasi viena 
stebuklinga istorija. Ang
lų piratai užpuolė tą laivą, 
kuriame radosi tas airys 
jėzuitas. Piratai, užgrobę 
ir pasisavinę laivą, jį išlai
kė toli nuo krantų jūroje 
dvidešimt astuonias die
nas, po to iš laivo pagrobė 
visas gėrybes ir audringo
je jūroje paliko likimui. 
Tačiau, Dievas nutildė vėt
rą, ir audras. Ir po aštuo
niolikos dienų laivas at
plaukė į Buenos Airės uo
stą.

* Kordoboje, 1611 metais, 
Jėzuitai įsteigė Šv. Pran
ciškaus Ksavero kolegiją, 
kuri vėliau išsiplėtė į da
bartinį Kordobos universi
tetą. Be to, būdama moks
lo centras ir krikščionini
mo įtakos šaltinis, ta kole
gija prisidėjo prie Jėzuitų 
išganingos darbuotės plė
timo kaimyninėse provin
cijose. Iš čia prasidėjo Jė
zuitų planas valstybės vai
ravime, ir žinomas, kaipo 
“redukcijų” planas.

J. I. Rodriguezas Kata
likiškoje Encyklopedijoje 
rašo: “Praėjus septyniems 
metams po Jėzuitų atėji
mo į Argentiną, virš šim
tas tūkstančių indėnų su
burta į keturius atskirtus 
miestus, kur jie buvo pra^ 
tinami, kaip vesti ūkį, ir 
buvo mokinami naudingo 
meno ir verslų.. Net tose 
ankstyvose dienose, jie į- 
kūrė spaudos įstaigą, kur 
patys statė raides. — Lai
kui einant, toks civilizavi- 
mo darbas buvo praplės
tas. Senoro Urieno ir Ko
lombo rašo Argentinos 
Geografijoj, kad 1631 me
tais buvo ne mažiau, kaip 
trys dešimt apgyventų 
centrų, kuriuos Jėzuitai 
valdė. Kiekvienas iš tų 
centrų turėjo kleboną, 
kurs tuo pačiu kartu buvo 
gubernatorius, ir teisėjas, 
ii’ dvasiškas vadas. Ta
čiau, kai Jėzuitai buvo iš
tremti iš ispanų dominijų, 
tuo pačiu baigėsi ir tas sė
kmingas valdymo būdas”.

1626 metais įvyko Eu
charistinės reikšmės svar
bus nuotykis. Ispanijos 
karalius Pilypas IV, dė
kingas Dievui už laimingą 
atvykimą su brangenybė
mis į Kadizą, 1625 metais, 
pareiškė troškimą, kad bū
tų įsteigta ir kas metais, 
kad būtų minima iškilmih- 
ga šventė Švenčiausiojo 
Sakramento garbei. Jo Ek
scelencija Fray Pedro Ca- 
rranza, Buenos Aires pir
masis vyskupas, užgyre 
karaliaus gražų ir kilnų 
troškimą, ir parodė, kad 
kas metais jo vyskupijoje, 
lapkričio 29 dieną, su di
džiausiu iškilmingumą bū
tų iškilmingiausiai šven
čiama Švenčiausiojo Sa
kramento šventė už kara
liaus laimingą atvykimą.

Argentina nuo pat pra
džios buvo kraštas, kurs 
daug žadėjo Katalikų Baž
nyčiai. Tačiau, ispanų ve*

KUN. P. VIRMAUSKIS,
Šv. Petro parapijos klebonas (So. Boston, Mass.), L. 
D. S. Centro Dvasios Vadas, rugsėjo 24 d., 9 vai. ryte, 
atnašaus šeimines šv. mišias Šv. Roko par. bažnyčio
je, Montello, Mass.

liavai nesisekė daug iš in
dėnų, kurie ne kaip atsi
žvelgė į prispaudėjus — iš 
priežasties, kad juos labai 
vargino, užkraudami nepa
keliamais valdiškais mo
kesčiais. Jėzuitų ištrėmi
mas 1767 metais nusilpni
no lojalumą Argentinos 
gyventojų, kurie beveik 
visada kovojo prieš ispanų 
neteisybę. O gyventojai be 
galo mylėjo ir gerbė Šv. 
Ignaco sūnų karžygišką 
pasiaukojimą ir išganingą 
darbuotę jų gerbūviui. 
Taip pat daugelis įtakingų 
ispanų, kurie tikėjo, kad 
Jėzuitų Ordenas buvo tik
toji galybė Bažnyčios la
bui ir valstybės naudai, 
didžiai apgailestavo jų iš
trėmimą, nes dėl to ir kra
što pažanga nustojo kilti. 
Po to, nors minia buvo ne
organizuota ir spaudėjų 
skriaudžiama, tat slapta 
kentė, bet neapykanta ar- 
šėjo ir gausėjo.

Nesantaika tarp gyven
tojų ir valdžios plėtėsi iki 

>1808, kai apie tą laiką Na
poleonas įkalino Ispanijos 
karalių Ferdinandą. Tuo
met kilo maištas prieš is
panus spaudė jus, kurių le
tenos argentiniečiai troš
ko nusikratyti. Po pirmu
tinių maištų ir sukylimų, 
praėjus aštuoniems me
tams, liepos 9 dieną, 1816 
metais, Argentina paskel
bė nepriklausomybę ir įkū
rė respubliką su konstitu
cija, panašia į Jungtinių 
Valstybių, bet labiau kata
likiška dvasioje.

Argentina, kaip ji gy
vuoja šiandien, tur būt y- 
ra sėkmingiausia iš visų 
kitų Pietų Amerikos res
publikų. Argentinos kata
likai iš senosios Ispanijos 
pasilaikė tik tradicijinę 
meilę mūsų Išganytojui ir 
Jo švenčiausiai Motinai. 
Ta meilė Dievo Motinai y- 
ra įžymėta skaitlingose 
bažnyčiose, kurios Jai yra 
dedikuotos, o ypatingai 
švenčiausios Parietės Ma
rijos iš Lujano stebuklin
goje šventovėje, ' kuri yra 
Argentinos tikroji Guada-

lupė, Nuo 1630 metų Luja- 
nas buvo visų religiškų į- 
vykių centras. Senoji šven 
tovė yra tik dalis dabarti
nės monumentalinės Luja
no bazilikos, kurios kury-, 
binė statyba šiandien yra 
iš puikiausių ir svarbiau
sių tos rūšies statybų Pie
tų Amerikoje.

Argentinos gyventojų 
simboliškoji meilė Kristui 
Karaliui yra pastatymas 
paminklo, žinomo vardu, 
EI Christo de *Ios Andes 
(Andės kalnų Kristui), 
Tas monumentalinis pa
minklas pastatytas Andės 
kalnų viršūnėje. Tai yra 
milžiniška mūsų Išganyto^ 
jo statula, kuri vaizduoja 
Kristų kaire ranka laikan* 
tį kryžių ir pakelta dešine 
ranka, tarsi, laiminant pa* 
šaulį. Statula yra padary
ta iš senos bronzinės ka* 
r.uolės, kurią ispanai pali
ko. Tai yra meniškas dar* 
bar argentiniečio skulpto*' 
riaus, kuris vadinasi Ma- 
teo Alonso. Ta garsi statu
la stovi kalnų viršūnėje 
ties rūbežium, skiriančiu 
Argentiną nuo Chilijos, 
Tai visa primena abiejų 
respublikų taiką. Pedesta* 
le yra įžymėta sekanti ins* 
kripei ja: “Tie kalnai pir
miau pasivers į dulkes, ne
gu Argentinos ir Chilijos 
gyventojai sulaužys sutar- . 
ties taiką, kurią jis ties 
Kristaus Atpirkėjo kojo-» 
mis prisiekė užlaikyti —* 
1902 — 1904 m."

Malonu yra prisiminti 
Ramybės Kunigaikščio e* 
simą aukštose vietose —• 
sergstantį ir globojanti 
tautų ramybę. O dar ma
loniau yra girdėti, kad 
šiais metais nuo spalių 4 
iki 10 dd. Argentinos visi 
gyventojai duos karališką
ją garbę ir šlovę Eucharis
tiniam Karaliui ir vieša! 
savo tikėjimą išpažins Jo 
Karalystei, tą tris dešimt 
antrąjį Tarptautinį Eu
charistinį Kongresą auko
dami viena centraline te
ma: ‘Tebūnie Kristaus Ka
raliaus viešpatavimas vi
sose tautose!"

bėti kaip degtinė užnuo- jų, kurias pradėjo katali- 
dyja žmonių kūną ir sielą kiškos valstybės. Tuo at- 
ir juos veda tiesiog į pra- žvilgiu Katalikų Bažny

čios istorija yra ypatinga 
tame krašte. Kunigai nu- 

Dusmeniškis veikė tikrąjį civilizacijos 
—;-----------  darbą. Uolūs misijonieriai

Mirė Abstinentas Zaro A- bend r a v o “užkariauto- 
gha - Seniausias Pasaulio jams", arba buvo pirm jų, 

žmogus kurie dideliu karžygišku-
----------- mu po kryžiaus vėliava ry- 

Prieš keletą mėnesių, gosi nauju žemių laimėti 
Turkijoje^ mirė seniausias Ispanijos karaliui. Kad tie 

j pasaulio žmogus, Zaro A- • misijonieriai daugiau sielų 
.Tur!<ų.gyd^to?ai. SU_ • lėmėju lYiioLaus įsvinuuy - 

sirūpmo išaiškinti jo ilgo bei, negu ispanų kariauto- 
gyvenimo paslaptį. Tam jai, tai gan aišku iš esamų 
tikslui prašė valdžios ir dokumentų, o ypatingai iš 
giminių leisti jiems pada- dar nesenų įvykusių nuo- 
ryti Aghos kūno skrodi- tykių, nes Ispanijos vals- 
mą.

! Nė kiek neabejotina, kad n4, kuri vis dar ištikimai 
viena svarbiausia Zaro A- priklauso Kristui Karaliui, 
ghos ilgo amžiaus sąlyga 
buvo tvarkingas jo gyve
nimas. Mat, velionis visą 
savo amžių buvo ištikimas 
abstinentas; jis nei rūkė, 
nei gėrė alkolinių gėrimų. 
Paskutini jo žodžiai buvo;
“Man 164 metai.”

džioje, ties Viduklės (Lie- "ams skelbiant Dievo Žo- 

-------_------------------- -—----- Kristus pirmiausiai lai- | 

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos sigėręs šoferis sunkveži- 
------------------------------------- miu iš Eucharistinio Kon- 

Tėvo J. Bružiko Misijos dalj™s' įva'
jvyks šiose parapijose: » PIe“to gnovj ir ap-

Rugs. 10 iki 17, - 1390 y^: Katastrofos metu
W. 15ht et., Gary tad. 3unĮtlal keturI0S

Rūgs. 18 iki 23, - 1011 ^rys, kurios tuojau nu- 
Douglas St. Siuon City, ve2tos h«omnen- 
Iowa. — Liepos 22 d. Kaune

Rūgs. 24 iki 30, — 1540 keletą neblaivių piliečių 
West Str., Rockford, III. peiliu šužeidė juos norėju- 

Spalių 1 iki 7, — 12259 sį sulaikyti policininką.
Emerald Avė., Chicago, • Red.
UI. . I----------------

Spalių 8 iki 21, — 614 Jeigu pne mano
W. Mahanoy Avė., Maha- dėtų visų 
noy City, Pa. kus vietoj mano k
Spalių 22 iki 28,

zuit Novitiate, Wemersvi-1 visa tai atstnmčiau.

žūtį.
(Daugiau Bus)

•

Ir vis dėl girtavimo
— Liepos ]

Nuo rugpiūčio 26 d. Tė
vas J. Bružikas, S. J. vėl 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. Bružikas 

i nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiški} 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir 
spaudos apaštalas. Tesu
teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilge 
gyvenimo.
\ ■ .

i A

tr... j*. .

gelianas, savo kelionėje 
aplink pasaulį, kai pasie
kė Patagonų krantų, susi
laikė* Šv. Julijono uoste. 
Jis išlypo į sausumą su vi
sa įgula ir padarė papras
tą altorių, kur Pietų Kry
žiaus skaistus oras buvo 
baldakimas, laukų žalia 
graži žolė buvo kauras, o 
vandenyno ošiančios ban
gos ir vilnys pagavo Šv. 
Mišių galybę ir kilnumą.. 
Fedras de Balderrama at
našavo pirmųjų Šv. Mišių 
auką, laiminant šią skais
čią žemę su Išganytojo 
Krauju ir ją dedikuojant 
žemės ir jūrų Viešpačiui ir 
Karaliui.

Tai buvo vien atsilanky
mas. Kristus kol nepasisa
vino tų Jam skirtų Pam- 
paso žemių. Bet, 1526 me
tais apsigyveno pirmieji 
ispanų kolonistai ties Si
dabro upe, vadinama Rio 
de la Plata. Tai buvo Se
bastijono Kaboto šeima ir 
kiti. Pats Sebastijonas bu
vo garsaus Jono Kaboto 
sūnus. Tačiau, praėjus ke
turiems metams, pirmta
kai indėnai visai sunaiki
no pąžangiuojančią sody
bą.

1535 metais, Donas Ped- 
ras de Mendoza pradėjo 
pagrindas statyti miestui, 
kurį jis užvardino Santa 

I Maria de Buenos • Aires. 
Į Netrukus buvo pirmtakų 
indėnų sunaikintas. Ta
čiau, miestą atstatė Donas 
Juanas de Garay. Tas vy
ras Buenos Aires miestą 
atnaujino ir išpuošė šar- 
važenklu, kuris išlaikytas 
iki šiai dienai, ir kuris bus 
vartojamas, kaip pavyzdis 
įvykstančio Tarptautinio 

j Eucharistinio Kongre s o 
emblemai.

I •< Daugybašaltinių, iš ku
riu žinome, kad pranciško
nų tėvai buvo pirmieji, ku- 

, rie Dievo žodį skelbė tame 
Fenelan. Pietų Amerikos krašte.

* < *

laimėjo Kristaus ištikimy-

tybė pralaimėjo Argenti-

Pirmtakai indėnai, gyve
nusieji tame krašte, ką 
dabar vadinasi Argentina, 
buvo laukiniai ir žiaurūs, 
ir ispanų kareiviai karžy
giškos jėgos nesugebėjo 
jų suvaldyti, taip pat ne
galėjo jų žiaurumo pa
laužti. Tačiau, jie priėmė 

ikultūrą ne kareivių jėgo- 
mėnesio pra- spiriami, bet misijono-



Penktadienis, žlagsėjo 21 d.,. 1934 DARBININKAS &

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PARAPIJOS METINE
VAKARIENE

W0RCESTER, MASS.
Švento Kazimiero para

pijiečiai smarkiai rengiasi 
prie parapijos metinės va
karienės, kuri įvyks ant
radienio vakare, rugsėjo 
25 d. bažnytinėje salėję. 
Rengimo komisijos garbės 
pirmininku yra kun. Au
gustinas Petraitis, klebo
nas. Kunigas Stanislovas 
J. Vembrė yra komisijos 
pirmininku ir patarėju. 
Rengimo veikiančioji ko
misija susideda iš sekan
čių asmenų: Petronėlė A- 
lavošienė, pirmininkė; Pe
tronėlė Bačinskienė, vice
pirmininkė; Margarieta 
Delionienė, raštininkė; Ci
ną Bruožienė, iždininkė.

Sekančios draugijos pri 
sideda prie bilietų parda
vinėjimo ir aukų rinkimo 
— Šv. Onos draugija, Šv. 
Pranciškaus draugija, Ma
rijos Vardo; Petronėlės, 
Moterų Sąjungos 5 kuopa, 
Blaivininkų ir Seserų Ka- 
zimieriečių Rėmėjų drau- 

-gija.
Vakarienės mišrioje pro

gramoje dalyvaus taipgi 
didysis ir mažasis chorai, 
vadovauajant vargoninkui 
Juozui Žemaičiui, kvarte
tai, duetai solistai-ės — 

.p-lės A. Paliuliūtė, J. Mi- 
trikaitė, A. Rogliutė, Vai- 
tekūnaitė, vietinis benas, 
vadovaujant p. A. Alavo-

tt 
šiui. Bus taipgi gražių ir 
įdomių prakalbų iš parapi
jos istorijos ir veikimo.

Kadangi šioji vakarienė 
numatoma turėsianti gra
žaus pasisekimo, plaukian
čio iš gražaus sugyveni
mo, vienybės ir darbštu
mo parapijiečių ir dvasiš
kuos, todėl nuoširdžiai ir 
kviečiame kuoskaitlingiau 
šiai svečių ne tik iš viso 
Worcesterio, bet ir iš apy
linkės miestelių atsilanky
ti vakarienėn, paremti pa
rapiją ir jos šaunią ir gra
žią Šv. Kazimiero Seserų 
vadovaujamą, mokyklą.

Širdingai visų lauksime 
ir vaišinsime!
Kun. Aug. Petraitis, 

Klebonas.
Kun. S. J. Vembrė ir 

Rengimo Komisija.

NORWOOD, MASS.
Mirė Lapinskas

Pirmadienį, rugsėjo
d., įvyko laidotuvės. Kun. 
S. P. Kneižis atlaikė gedu
lo mišias už a. a. Mykolo 
Lapinsko vėlę. A. a. La
pinskas buvo sužeistas 
troko East Walpole. Mirė 
staiga. Palaidotas bažny
tiškai. Nubudime jis pali
ko žmoną ir vaikus.

17

Detroito Žinios
ČV PFTRfl PA R A PI IA P1*040 sumišini4 iš priežas- trečios — 10:45. Antros
ori l Linu i mifti uh ;ties jis turi žmo- mišios buvo 9 ryte, bet

” permažai laiko nuo 8 vai.,
tai 15 min. pratęstas lai
kas.

------------ ną ir du vaiku. Buvo geras 
Nedarbas Suardė Nervus 1 parapijietis. Lai Dievas

Šiomis dienomis atėjo grąžina jam protą, 
mūsų parapijos klebonijon I *------------
Alvinas Bodrey, gyv. La- Sugrįžo Iš Vienuolyno 
ne Avė, apie 10 vai. ir pra- P-le Juzė Arlauskaitė, 
še 40 medalikėlių. Jis sa- J * 
kęs, kad reikia dėl išsigel- keletą mėnesių buvo Nu- bowlerių susirinkimas pas 
bėjimo nuo neprietelių, kryžiuoto Jėzaus rienuo- p. Petrą PodOlskį. Šiame 
Klebonas suprato, kad jis lyne, Elmhurste. Ji sugrį- 
nesveikas, jo protas nevei- žo Detroitan ir papasako- 
kia kaip reikia; davė jam jo savo įspūdžius. Jai la- 
medalikėlius ir paskui ji bai patiko darbuotis pas 
pasekė į namus. Namuose Sesutes, bet pareiškė, kad 
buvo tamsu. Klebonas pa- Sesutės 
skambino, duris atsidarė gyvena, 
ir Bodrey pamatęs kunigą 
griebęs jį. Klebonas pasi
šalinęs, pašaukė policiją 
ir nelaimingąjį nugabeno 
ligoninėn. Alvinas gavęs

Bowlerių Susirinkimas 
Šiomis dienomis Detroi- 

šios parapijos buvus narė, te įvyko pirmas lietuvių

labai vargingai

Lankėsi

L. D. S. ŠEIMINIS

KONCERTAS
įvyks

PIRMADIENĮ

Rugsėjo 24 d., 1934

jau paskyrė pinigų dėl gė
lių papuošti altorius.

Sekmadieninės Pamokos
Kaip kas metą, taip ir 

šiemet sekmadienį, antrą 
valandą po pietų, prasidės 
sekmadieninė mokyk 1 a. 
Šv. Jurgio par. bažnyčioje. 
Tėvai siųskite* savo vaiku
čius. Pamokos baigsis miš
parais.

Keturiosdešimtės Valandų 
Atlaidai

Spalių penktą, šeštą ir 
septintą dieną įvyks ketu
rios dešimtės valandų at
laidai. Kelios draugijos

A. M. D. G.

Amerikos Lietuvių Jėzuitų 
Misijonierių Maršrutas

Darbai
Visose dirbtuvėse po bis- 

kį dirbama; knygų spaus
tuvėse geriausiai, odų dir
btuvėse aršiausiai.

Girdėt, kad odų darbi
ninkai reikalauja pakelti 
algas. Darbas labai suma
žėjo — tikrai nežinoma ar 
tai dėl atsargumo, dėl 
streiko, ar tai neturi užsa
kymų. E. d. M.

Pralotas Miliaus
kas

Detroite lankėsi J. M. 
pralotas Miliauskas iš Du- 
ryea. Jis buvo pas kun. J. 
Čižauską, Šv. Jurgio par. 
kleboną. Labai linksmai 
praleido vakarą pas art. 
Čižauskus, kun. Čižausko 
brolį, kur dalyvavo kun. 
Masevičius, kun. Gižaus- 
kas ir kiti.

Art. Čižauskai maloniai 
ir nuoširdžiai svečius pa
vaišino. Poni Čižauskienė 
parodė svečiams dovaną, 
kurią jai padovanojo Mo
terų Sąjunga, knygą su 
Sąjungos istorija, kuri ap
daryta Lietuvos rankų dar 
bo audiniais.

Tėvas Pranas Aukštikal
nis (Hugal) S. J. 
761 Harrison Avė 

Boston, Mass.
Rūgs. 25 — Spalių 4.

St. Francis Rectory,
' 94 Bradford St.,

Lawrence, Mass.
Spalių 7#— Spalių 21,

St. Peter’s Rectory, 
50 W. Šixth St., 
So. Boston, Mass. 

r Spalių 21 — Spalių 28.
St. Joseph’s Rectory,
117 Lackawanna Avė., 
Dureya, Pa.

Spalių 28 — Lapkričio 4, 
Keyser Island (?)

Lapkričio 4—Lapkričio 11 
St. Ann’s Rectory, 
16 Dennison St., 
Luzeme, Pa.

■ Lapkr. 11 — Lapkr. 18. 
Bellas Road, 
Wanamie, Pa.

: Lapkr. 18 — Lapkr. 25. 
190 So. Meade St., 
Willkes-Barre, Pa.

Lapkr. 25 — Gruodžio 2.
St. Anthony’s Rectory,
517 Lackawanna St., 
Forest City, Pa. 

Gruodžio 2 — Gruodžio 9.
St. Casimir’s Rectory, 
68 Chestnut St., 
Plymouth, Pa.

K Gruodžio 9 — Gruodžio 16.
64 Church St., 
Pittston, Pa.

PRIERAŠAS: Gavėnios laikas šiais metais ir kitais
visas užimtas.

Tėvas Antanas Mešlis S. J. 
Keyser Island 

So. Norwalk, Conn.
Rūgs. 23 — Spalių 6. 

St. Joseph’s Rectory, 
Newport, R. I.

Spalių 7 — Spalių 21 
St. Peter’s Rectory, 
50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Spalių 21 — Spalių 28 
Wemersville, Pa.

Spalių 28 — Lapkričio 4 
(?)

Lapkričio 4—Lapkričio: 
St. Ann’s Rectory, 
16 Dennison St., ' 
Luzeme, Pa. •

Lapkr. 11 — Lapkr. 18, 
St, Michael’s Rectory, 
1703 Jhckson St. 
Scranton, Pa.

Lapkr. 18 — Lapkr. 25. 
190 So. Meade St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Lapkr. 25 
Wemersville, Pa. (?)

Gruodžio 2 — Gruodžio 9. 
St. Casimir’s Rectory, 
68 Chestnut St., 
Plymouth, Pa.

Gruodžio 9 — Gruodžio 16. 
64 Church St., 
Pittston.^Pa.

Gruodžio 16 —
St. Casimir’s Rectory, 
Nashua, N. H.

11.

Gruodžio 2

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. tk Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: 
SANBORN BLOOK 
681 Washington. St. 
NORWOOD. MASS. 
Tel. Nonrood 0330

Gyvenimo vieta:
32 Walnūt Ava.

Tel Norwood 1020

f

WILLIAMIIARSIS, JR.
ADVOKATAS

202.203 Coombs Bldg.
3 Washing"ton Sqtiare
HAVERHILL, MASS., 

Telefonas: 6080
351 Essei St., Lawrenoe, Mass. 

Room 38, Gleason Bldg. 
Tel: 26137

A............... .

I

Darbai
Darbai šioje kolonijoje 

silpnai eina. Visokių įran
kių dirbtuvėse dirba gerai, 
bet ten darbininkai turi 
mokėti darbą. Lietuviams 
verta susidomėti amatais. 
Šiais nedarbo laikais ge
riausia mokytis amatų 
mokyklose. Išmokę ir dar
bą gausite lengviau. Yra 
naktiniu mokyklų, kuriose 
moko dykai. Naudokitės 
proga.

>9

REIKALINGAS ŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy

venti ir dolerį daryti. Rei
kalingas partneris prie 
mano biznio, kuris būtų 
pamokytas ir galėtų nors 
vidutiniškai susikalb ė t i
anglų, lietuvių, ir lenkui^
kalbomis.

Reiktų įnešti nuo $4.000 
iki $5.000. Namas priklau
so prie krautuvės. Krautu
vė didelė, Namas grąžus. 
Parduodu drabužius ir Če- 
verykus (shoes). Parduo
du laivakortes ant didžių
jų laivų ir siunčiu pinigus 
į visas dalis pasaulio.

Krautuvė atdara ir va
karais ik 9 valandai.
AMER

Katekizmo Pamokos
Šv. Petro par. prasidėjo 

katekizmo pamokos. Tėve
liai raginami savo vaiku
čius siųsti paskirtu laiku i 
pamokas: pirmadieniais 4 
vai. po pietų; šeštadie
niais, kurie vaikučiai pri
klauso prie mažojo choro 
teateina 2 vai. po pietų i- 
ki 2:30 vai. po pietų, po 
to giedojimo pamokos; o 
kurie priklauso prie di
džiojo choro, tie teateina 
2:30 vai. po pietų iki 3 va
landai; po to choro prak
tika. Tie, kurie nepriklau
so prie choro, tai teateina 
į katekizacijos pamokas 2 
vai. po pietų iki 3 vai.

Pirmą savaitę neperdau- 
giausiai atsilankė. Pirma
dienį buvo virš 50 moki
nių; šeštadienį daugiau, 
bet buvo ir tų pačių, kurie 
buvo pirmadienį. Turėtų 
būti daug daugiau. Tėvų 
kaltė, kad vaikai neateina. 
Jeigu tėvai daugiau susi
rūpins vaikų išmokslini
mu, tai vaikai ir ateis. 
Siųskite vaikus į katekiza
cijos mokyklą.

ICAN DRY GOODS 
STORE

P. BARTKEVIČIUS, Savininke
678 No. Main Street, 

Montello, Mass.
' , . . *. I Advert.)_.

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME
Kampas No. Main ir Vine Sts.susirinkime nustatyta da

rbų tvarka; pirmininku iš
rinktas kun. Masevičius. 
Priduota aštuonių ratelių 
sąrašas, būtent: Petro Po- 
dolskio Lithuanian Cafe. 
Šv. Petro par., Willies 
team, Vyčių, Kraborniko 
Brazio, Bill & Pete ir du 
iš Šv. Jurgio parapijos.

Kitas susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 23 d., kuria
me dalyvaus lošikų vadai, 
o visų bendras susirinki
mas įvyks spalių 14 d. 
(Buvo nutarta susirinki
mą šaukti spalių 7 d., bet 
jaunimas sužinojęs, kad 
tą dieną įvyksta parapijos 
piknikas, susirinkimą nu
kėlė į 14 d.). Pagirtinas 
jaunimas, kad užjaučia 
parapiją.

Detroito lietuvius bow- 
lerius suorganizavo p. Pet- į 
ra!? Podolskis.

_______
MOTINOS dienoje, Šv. 

Petro parapijos vaikučiai į 
tarp kitų dainų sudainavo 
keletą dainelių, kurias su
lietuvino klebonas. Žmo
nėms labai patiko. Tas pa
čias dainas jaunimas pa
kartojo Grand Rapids, Mi- 
chigan. Daug kas prašo 
tas daineles paskelbti 
“Darbininke”. Tėmykite, 
tilps kito penktadienio nu
mery.

Vaikas Vaiką Nušovė
Rugsėjo 17 d., Vincas 

Bielskis, gyv. 1535 — 25th 
St., 13 metų amžiaus, nu
šovė Roy Wolf, vaiką 16 
metų amžiaus. Vincas pa
siėmęs savo tėvo revolve
rį, nuvažiavo dviračiu pas 
Roy Wolf į krautuvę, 3608 
W. Vemon St., kur jis dir
bo ir norėjo revolverį par
duoti. Beimdamas iš po- 
perinio maišelio, netyčio
mis iššovė ir viena kulka 
pataikė vaikui Roy. Po ke
lių valandų jis mirė.

Vincas pabėgo, bet neuž
ilgo policija ji suėmė. Jis 
užsigynė, sakęs nešovęs. 
Policijantai nieko iš jo ne
galėjo išgauti. Policijos 
viršininkas pavedė katali
kui policijantui O’Day vai
ką išklausinėti. Policijan- 
tas O’Day pradėjęs klau
sinėti, paprašė, kad vai
kas atsiklauptų ir abu pra
dėjo melstis. Besimel
džiant, policijantas paste
bėjo, kad vaiko akys pil
nos ašarų. Vaikas prisioa- 
žino. Vincuką atidavė į 
vaikų pataisos namus, kur 
ištyrę, kad vaikas yra ge
ru tėvų, gal ir Daleis, bet 
vistiek tėvams širdį Skau
da.

Vaikas yra gerų lietuvių 
tėvų.Permainytas Pamaldų 

Laikas «
Šv. Petro par. bažnyčio

je, pradedant rugsėjo 23 
d., pirmos mišios bus 8 va-

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Montello, Mass.
7:30 vai. vakare

Koncerto programą išpildys Šv. Roko parapijos 
Choras, Franklin Klubo Vyrų Choras ir solistai.

Dainuos žymus solistas, neseniai atvykęs į Nau
ją Angliją artistas Rapolas Juška ir vietinis Petras 
Petraitis.

Šv. Roko Parapijos Choras sudainuos keletą gra
žių dainelių. Franklin Klubo Vyrų Choras, susidedan
tis iš 30 balsų, sudainuos dvi naujas lietuviškas dai
nas, dar negirdėtas Amerikoje.

Kalbės kunigas Jonas Vaitekūnas, Providence lie
tuvių par. klebonas.

Įžanga 25c.
Kviečia RENGĖJAI

I

Šiomis dienomis Mot.

žauskienė sulaukė iš Lie
tuvos sveikinimą savo 33 
metų visuomeninės dar
buotės sukaktuvių proga.

Sveikinimas yra parašy
tas ant tam tikrai pritai
kintos popieros, kad gali
ma būtų įdėti į rėmus ir 
skamba taip.
“Kaunas, 1934, liepos 24 d. 
J. M. Poniai M.

Čižauskienei
A. L. R. K. Moterų Są

jungos Pirmininkei 
Aukštai Gerbiama Ponia :-

Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos Centro 
Valdyba 40,000 lietuvių 
moterų vardu nuoširdžiai 
sveikina Tamstą, Aukštai 
Gerbiama Poni 33 meti; 
visuomeninio darbo jubile- 
jaus proga.

Mes linkime brangiai A- 
merikos L. R. K. Moterų 
Sąjungos Pirmininkei gau
sių Dievo malonių dirbant 
taip kilnų darbą.

Šiam taip simbolingam 
jubilėjui prisiminti siun
čiame mūsų Draugijos is
toriją — "Tiesos ir Meilės 
Tarnyboje”.

Reiškiame gilią pagarbą 
L. K. Moterų Dr-jos 

Centro Valdyba.
M. Draugelytė - Galdikie
nė, BY. Pikčilingienė, A. 
Milčienė, A. Sereikytė, O. 
Vaitenytė, O. Beleckaitė - 
Gaigalaitė, V. Karvelienė.

Minėta knyga (dovana) 
yra papuošta auksinėmis 
raidėmis ir apdaryta lietu
višku rankų darbo audi
mu.

Art. M. Čižauskienė do
vana ir sveikinimu labai 
džiaugiasi.

jų klierikų motinos yra 
našlės ir išaugino dideles 
šeimynas. P. Gaynor išgy
veno toje pačioje vietoje 
14 metų. Jos kaimynai ne- 
katalikai, bet ji su jais ne
susideda ir visuomet rodo 
jiems gražų pavyzdį. La
bai nudžiugo sužinojus, 
kad mes katalikai apsigy 
venome tik skersai gatvės.

Čižaus-Muzikas Jonas 
kas jau pradėjo mokinti 
chorą sugiedoti 
komp. Naujalio mišias.

Kas sekmadienis, po a- 
biejų mišių, prie Šv. Jur
gio par. bažnyčios parda
vinėjamas vienintelis lie
tuvių katalikų darbininkų 
laikraštis “Darbininkas”. 
Lietuviai noriai perka tą 
laikraštį ir jame randa į- 
domių žinių. Kas dar netu 
ri nžsiprenumeravęs, tai 
kas sekmadienis gali gauti 
prie bažnyčios.

“Darbininke” telpa labai 
daug žinučių , iš Detroito 
Šv. Jurgio ir šv. Petro pa
rapijų.

* “Shower”
Rugsėjo 15 d., p. Baikau- 

skienė surengė savo duk
relei Adelei, kuri rengiasi 
priimti moterystės sakra
mentą, taip vadinamą 
“shower party”.

Dalyvavo daug jos drau
gių ir ją apdovanojo gra
žiomis dovanomis.

naujas
• v •

Matęs
šeima 

Jurgio 
Lai-

Pp. Boikauskų 
priklauso prie Šv. 
lietuvių parapijos, 
mingų atostogų Seselei A- 
delei linkiu.

Gražiai Giedojo
Pereitą sekmadienį 

sumą, Šv. Jurgio par. baž
nyčioje gražiai giedojo p- 
lė Juocnukiutė.

Kapsų Aguona

per

skaitytoji: dėmesiui

Pereitame “Darbininko” 
numeryje įvyko stambi 
klaida, būtent: Lowell, 
Mass. korespondenci jai 
uždėta antraštė — Law- 
rence, Mass.

Gerb. korespondento p. 
“Rūdininko” atsiprašome

IŠVYKO TĘSTI MOKS
LUS

Klierikai Antanas Dai- 
r.auskas ir George Gaynor 
(prancūzas) po vasaros a- už padarytus nemalonu- 
tostogų išvyko Seminari-! mus ir skaitytojų už su-

landą ryte; antros —9:15; (Są-gos Centro Pirm. M. Či- j jon tęsti mokslus. Abie- klaidinimą.



Penktadienis, Rugsėjo 21 d; 1934

EINA PAVARDŽIŲ

SKAUDI MEILĖS TRA 
GĖDIJA LIETUVOJE

susirinki- 
kambary, 
vist NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį rūgs. 23, 
1 valandą po pietų, bažnyti
nėj svetainėj 339 Green St. Kvie 
Siame narius(es) ateiti. Gera pro
ga užsimokėti duokles.

GRIAUSTINIS NUTREN 
KĖ ;

Rugsėjo 23 d., 1 vai. po pietų, 
įvyks LDS. 5 kuopos 
mas senos mokyklos 
Congress Avė. Ateikite

LIETUVON ĮVEŽAMI IR 
NEREIKALINGI DALY

KAI

Taip žmogus norėjęs 
plačiai pragarsėti sutar
čių laužymu ir smurtu, 
dabar prilipo paskutinį 
liepto galą ir pats vietoj 
vogti svetimas žemes, vo
gęs pinigus, if net visiškai 
mažomis sumomis

• Tinginystč — jauno žmo
gaus kapai. M. Stgurni.

Netoli puikiai dabintų 
Ventos pakrančių ties Vie
kšnių miesteliu gyvena 
stambus ūkininkas Pikevi- 
čius. Jis turi 3 sūnus ir 
vieną gražią dukterį Emi
liją 22 metų amžiaus. Ta-

— Nauju Latvijos minis- 
teriu Lietuvai paskirtas 
Liudvikas Sėja, lig šiol bu
vęs Latvijos užsienių rei- 
ikalų ministerijos direkto
rius. Naujasis ministeris 

i jau yra vieną kartą buvęs 
Kaune Latvijos pasiunti
niu 1923 metais. 1924 me 
tais jis buvo Latvijos už
sienių reikalų ministeriu. 
Netrūkus Liudvikas Sėji 
atvyks Lietuvon.

mas, kad tai būtų paskuti
nį kartą jo koja ten įkel
ta.

Rugpiūčio mėn. 27 dieną 
Pikevičiutė su savo myli
muoju susitiko savo tėvo 
gražiame pušyne. Po 5 va- 
andų susitikimo, pavakare 
pasigirdo skardus šūvis, 
kuris Emilijai atėmė gy
vybę. Ražauskas lyg iš 
proto išėjęs, su revolveriu 
rankoje nubėgo į Pikevi- 
čiaus namus ir juos pade
gė. Subėgusieji kaimynai 
stvėrėsi namus gesinti. 
Kai jau buvo liepsna už
gniaužta, įbėgusieji į su
degusiųjų namų vidurį iš 
po griuvėsių ištraukė ir 
Simo Ražausko lavoną. 
Tada visiems paaiškėjo 
gaisro kaltininkas. Du 
naujai supilti kapai išdy
go Viekšnių kapinėse, o 
senius Pikevičius paliko 
atgailauti už dviejų įsimy
lėjusių žmonių mirtį ir se
nas tamsias tradicijas.

Dėl Vilniaus, tai yra 
gražus miestas, nors jo a- 
pylinkės dar gražesnės. 
Lankiau čionykščias krau
tuves, daug su kuo kalbė
jausi, daug kas nusiskųs
davo gyvenimo sunkumu. 
Ar tie skundai teisingi, ne
žinau^ bet manau, kad

Vilnius tūrėjo nukentė
ti, virsdamas iš prieš
karinio prekybos cent
ro atskirtu nuo likusios 
Lietuvos provin c i j o s 
miestu.

Iš visko, ką mačiau, gau
nu įspūdžio, kad

Vilniui labai nesveika 
būti provincijos miestu. 
Tie, kurie jį kūrė, lėmė 
jam vaidinti kitokį vai
dmenį politikos, ekono
mijos ir kultūros gyve

nime.
Ilgą laiką jis ir vaidino. 
Teisėtumas ir teisingu
mas, mano manymu, rei
kalauja, kad tas vaidmuo 
jam vėl būtų grąžintas; 
kad jo kūrėjų valia vėl bū
tų vykdoma. Tada Vilnius 
kitaip atrodytų, tada būtų 
daugiau gyvenimiško jud
rumo. Kas žino, gal taip ir 
bus ateityje? Gal ir man 
dar teks pamatyti Vilnius 
kitoks? Tai tokius įspū
džius išsivežė iš Lietuvos 
ir ja sostinės mūsų lietu
vių draugas ir nešališkas 
stebėtojas, žymus Švedi
jos veikėjas. Jo nesuinte
resuotas balsas yra mums 
labai svarus, nes jis savo 
pastabas kartojo visiems 
visur. Girdėjo jas ir len
kai, svarstė ir diskutavo, 
o gal ir gavo pagalvoti ir 
tie lenkai, kurių aiškius, 
drąsius ir nešališkus žo
džius Lindhagenas yra nu
sipelnęs visų mūsų ir mū
sų pavergtųjų brolių dide
lės pagarbos.

NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei-

Bermontas Avalovas, ku
ris su savo gaujomis ban
dė vos gimusią Lietuvos 
laisvę užgniaužti. Tačiau 
nepavykus, jis išsidangino 
Vokietijon ir čia keletą 
metų niekino nepastebi
mas gyveno. ..Tačiau Vo
kietijoje naciams paėmus 
valdžią, Bermontas Avalo
vas, kaip ant mielių išau
go. Jis tuojau pragarsėjo 
su neva jam skirtu di
džiuoju uždaviniu į Rytus. 
Jis buvo apgyvendintas 
Lietuvos pasienyje, kaž ką 
ten veikė, nes labai Stip
riai saugojamas. ' ;

Dabar Bermontas Ava
lovas matyt Įkrito į naciij 
nemalonę. Iš Vokietijos 
gauta žinių, kad Bermon
tas uždarytas nacių kon
centracijos stovyklon už... 
pinigų pasisavinimus. Mat, 
jam buvusi išduota subsi
dija “išlaisvinti Rusiją 
nuo bolševikų” 7000 aukso 
markių. Tuos pinigus Ber
montas Avalovas visus pa
sisavino. Todėl pradžioje 
jis buvo laikomas Moabi- 
te, o dabar uždarytas kon
centracijos stovyklon.

Įvairiose svetimųjų val
džiose buvusi lietuvių tau
ta nustojo dalies savo ge
rų vaikų, kurie susižavėję 
svetimu pyragu, pamynė 
savo tėvų kalbą, savo tau
tos papročius ir nuėjo sve
timiesiems dievams tar
nauti. Kai kurie likusieji, 
o tokių buvo namąžai, taip 
pat norėdami įtikti Lietu
vos bajorams ir dvarinin
kams, bei padaryti karje
rą, savo tarnyboje, tyčio
mis lietuviškas pavardes 
sudarkė, joms prikerdami 
rusiškas, lenkiškas, gudiš
kas ir dar kitatautiškas 
galūnes. Iš gražių lietuviš
kų pavardžių pasidarė au- 
sei ir klausai neskanus ve- į 
nigretas. Kitataučiams i 
Lietuvoje atsilankantiems 
taip pat darosi nekoks j- 
spūdys, kad Lietuvoje gy-! 
vena daug žmonių su ne 
lietuviškomis pavardėmis. 
Ne vienas jų gal būt ir pa
darė išvadą, kad Lietuvo- j 
je gyvena net labai daug 
svetimtaučių, tuo tarpu 

j kai Lietuvoj svetimtaučių 
yra labai nedidelis procen
tas. ,

Visą tai matydami, kai 
kurie Lietuvos kalbininkai 
ir veikėjai prieš dviejus 

| metus buvo sušaukę tuo ! 
reikalu specialų susirinki
mą. Pavardžių atlietuvini- 
mo darbui tęsti susirinki
me buvo išrinkta tam tik
ra komisija. Ši komisija 
susitarusi su Lietuvos vi- 
dau& reikalų ministerija, 
savo darbą per dvejus me- 

■ tus intensyviai varė ir dar 
toliau tebevaro. Komisija 
jau turi surinkusi kelias- 
dešimts lietuviškų pavar
džių. Tačiau nevisose tar
mėse jos vienodai skamba. 
Pasitaiko, kad tą pačią pa
vardę suvalkiečiai taria 
vienaip, o žemaičiai, ar ry
tų aukštaičiai visiškai ki- 

Į taip. Kadangi Lietuvos ra
šomoji kalba yra paimta 
Suvalkiečių tarme, tai no
rima, kad ir pavardės dau
gumoje būtų suvalkietiš
kai kirčiuojamos.

Šią vasarą pavardžių ta
rimui vietose patikrinti, 
paminėtoji komisija ir vi
daus reikalų ministerija 
išsiuntė kelioliką jaunų 
kalbininkų į kaimus. Jie 
ten vietose susipažins su 
pavardžių ištarimu ir jas 
užrašys. Žinoma, pavar
džių atlietuvinimo darbas 
yra labai sunkus ir sudė
tingas. Norintiems jas pa
keisti teks atlikti daug 
formalumų. Kai kas net a- 
bejoja, kad žmonės savo 
pavardes pakeitę galės net 
nusiplauti savo nevisiškai 
gražius praeities darbe
lius. Suprantama, kad tie 
darbeliai bus ne taip jau 
lengva nuplauti, tačiau ne
vienas toks atsitikimas 
pasitaikys. Lietuvos vi- 

1 suomenė pavardžių atlie- 
tuvihimo darbui bent da
bar pritaria. Kaimų gy- 

1 ventojai noriai padeda pa
vardes studijuojantiems 
kalbininkams. Gi valsčių 

r ViHaičiaĮ/ if >almų seniū
nai pavardžių atlietuvini- 

. nto darbui teikia paramą. 

. Tsb.

Gamtos turtais Lietuva 
nepasižymi. Geležį, anglį, Pa8u°da- Pociūtę - Ra- 
auksą, ir kitus reikmenis &us^s S1-8* P°™ JT 
ji įveža iš užsienių. Tačiau P88 ^ta “ylejo. Tačiau ji 
Lietuvon taip pat įvežami buvo turt'n?a' 0 31S P8P™‘ 
ir toki dalykai, kurių Lie- sta8 miesteho nmonus, be 
tuvoje yra per akis. Šaky- tu?ų- tet d*fbstus ir savo 
sim, Lietuvos gastronomi- S8*’1'”818 galintis 
jos krautuvininkai įsiveža krautl-
kas met didelį kiekį užsie-' Senis Pikevičius draudė 
ninių obuolių, užtai užsie- savo dukteriai draugauti 
nin išmesdami stambias su Ražausku. Daug kartų 
Lietuvos pinigų sumas. įsimylėjęs jaunikaitis lan- 
Taip pat įvežama daug ir kė Pikevičių namus, daug 
visiškai nereikalingų ank- kartų jis prašė gražiosios 
štinių augalų, visokių vy- Emilijos rankos, tačiau vi- 
nų ir kitų prabangos daly- sados sutikdavo griežtą 
kų, kurie arba Lietuvoje jos tėvo pasipriešinimą, 
pagaminami, arba jie visi Pagaliau vieną kartą Pi- 
škai taupumo sumetimais kevičius Ražauską net iš- 
įvežti neleistini. Praeitų vyjo iš namų, pagrasinda- 
metų Lietuvos prekybos 
su užsieniais balansas ro
do, kad tokių dalykų iš 
užsienio įvežta gana daug 
už stambią sumą.

Sakysime, krakmolas, 
batams medinės vynys, a- 
vių kailiai pamušalams, 
pamidorai, kruopos, ašu
tai, šeriai, ir net medus 
dabar į Lietuvą iš užsie
nių leidžiami įvežti. Tuo 
tarpu kai šitų reikmenų 
Lietuvoje pasigaminama į 
valias. Toki prekybininkų 
žygiai ir nevykusi užsieni
nė prekyba pykdo Lietu
vos gyventojus Tatai ma
tydama Lietuvos valdžia 
rengiasi tam užkirsti ke
lią. Manoma, paskelbti iš 
užsienių įvežtinų į Lietuvą 
prekių sąrašą. Kitokios 
prekės, kaip sąraše numa
tytos į Lietuvą įvežti ne
bus leidžiama. Kitos vals
tybės taupumo sumeti
mais tokius sąrašus jau 
ankščiau yra paskelbusios. 
Dabar ir Lietuvoje tokių 
priemonių manome netrū
kus imtis. Tai kelius mili
jonus litų sulaikys vidu- 

Ije.
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C. BROOKLYN, N. Y. Gražiosios Kauno Apylinkės

Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA

NEW BRITAIN, CONN.

BROOKLYN, N. Y i

Tsb.

a '

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

Chicago, III.

. py-. y -r- r- * - •

Rytinių Valstybių Žinios
Moterų Sąjungos 35 kp. 

ir Vaikelio Jėzaus 3 sky
rius rengia vakarą lapkri
čio 11 d., bažnytinėje sve
tainėje. Kaip visados są- 

Į jungietės labai gabiai su
rengia vakarus, tai ir šį 
kartą jos smarkiai dar
buojasi. Vakaro programa 
bus labai įdomi. Bus ir šo
kiai. Gros geras orkestras. 

Pranašas

Dar viena alkolio auka
Rugsėjo 10 d., apie 11 

vai. vakare, nusinuodijo 
gasais M. Kreivienė. Ją ra
do nusinuodijusią jos sū
nūs ir vyras parėję tuo 
laiku į namus. Keturios 
gaso dūdos buvo atsuktos 
ir ji gulėjo lovoje. Ant jos 
krutinės rado abiejų sūnų 

. paveikslus, kas parodo.
kad ji savo sūnus mylėjo, 
pet savo gyvybės nebran- 
įino.
į Daug žmonių prieš nusi
žudymą matę Kreivienę 
gatvėje girta.
Z Kreivienė buvo alkolike. 
Į bažnyčią jos kūno nepri
ėmė, nors jos šeimyna ir 
labai norėjo. Bet bėda su 

■ mūsų žmonėmis: kol gyvi 
ir sveiki, tai Bažnyčios ne
reikia ir net Ją šmeižia, 

I bet nelaimei atsitikus nori, 
kad tokius žmones pri- 

[ glaustų. Rodos, iš vieno į- 
vykio turėtų suprasti ir 
pasitaisyti, t. y. grįžti prie 
Bažnyčios ir būti ištiki
mais Jos vaikais, bet ne, 
tas išdidumas ar apsileidi- 

I mas neleidžia sutvarkyti 
| savo gyvenimą.

L

Mirė Lastauskienė
Rugsėjo 13 d., mirė K. 

Lastauskienė, 56 metų am- 
| žiaus. Paliko nubudime du 
sūnus ir dukterį. Palaido
ta rugsėjo 17 d. su šv. mi- 

* šiomis iš Šv. Andriejaus 
lietuvių par. bažnyčios. 
Patarnavo graborius A. 

L Venskunas. Ilsėkis amži- 
Į nybėje!

“Shower Party”
Rugsėjo 11 d. įvyko taip 

vadinama “shower party” 
p-lė V. Razelevičiutė pa
gerbti, kuri spalių 2 d. su
sižieduos su Pranciškų 
Sladeck.
į V. Razelevičiutė yra pa
vyzdinga lietuvaitė ir vi
suomet darbavosi su lietu-

viais, bet meilužį pasisky
rė vokiškos kilmės.

P-lė Razalevičiutė gavo 
daug brangių dovanų. Ka
dangi ji yra sąjungietė'38 
kp., tai jai sąjungiečių var 
du įteikė gražų kavai sta
lelį ant kurio buvo išbrai
žyta: L. R. K. M. S. 38 kp.

Ta proga pažymiu, kad 
šį rudenį labai daug jau
nųjų žengia moterystės 
luoman. Per pirmąjį pus
mėnesį rugsėjo penkios 
poros susišliubavo ir kele
tą jau yra susitarę.

Šiomis dienomis mūsų 
kolonijoje lankosi svečias, 
buvęs vargoninkas Juozas 
Olšauskas. Pereitą sekma
dienį laike sumos giedojo 
bažnyčioje.

Tiesą Mylįs

ŠOKIAI KAS TREČIA
DIENIS

Lietuvos Vyčių 41-ma 
Vytauto kuopa kiekvieną 
trečiadienį rengia Apreiš
kimo parapijos salėje, 
North 5th ir Havemeyei 
Sts., Brooklyn, N. Y. šo
kius su pamarginimaiš.

Šokiams groja visiems 
gerai žinomas Adomo Je- 
zavito radio orkestras. 
Taigi kas trečiadienis ren
giama kas nors naujo, k. 
a. įvairūs laimėjimai, šo
kių kontestai ir kitokios 
dovanos. Šokių pradžia 
8:00 vai. vakare. Įžanga 
tik 25 centai. Pelnas nuo 
įžangos eina parapijos 
naudai.

Visuomenė, ypač jauni
mas yra kviečiamas į šiuos 
parengimus lankytis, vie
toj dalyvavus kokiuose 
svetimtaučių parengimuo
se. J". AI.

TEATRAS IR ŠOKIAI 
JAU ČIA

Šį sekmadienį, rugsėjo 
23 d., rengiamas Ražan- 
čiaus draugijos ir Lietu
vos Vyčių 41-mos Vytauto 
kuopos didžiulis parengi
mas — teatras ir šokiai— 
jau čia. Šis parengimas į- 
vyksta Apreiškimo para
pijos salėje, No. 5th ir Ha- 
vemeyer Sts., Brooklyn, 
N. Y. Lietuvos Vyčių aps
krities dramos ratelis sce
noje atvaizdins du veika
lu: dviejų veiksmų jaudi
nančią tragediją ‘Atgaila’ 
ir dviejų veiksmų juokin
gą komediją “The Red 
Lamp”. Tuoj po vaidinimo 
seks šokiai, kuriam grieš 
Adomo Jezavito radio or
kestras.

Vaiclinimo pradžia 6:00 
vai. vakare. Įžanga į teat
rą ir šokius 50 centų (vai
kams 25 centai). Taipgi 
bus vaidinimas vien tik 
vaikams 3:30 vai. po pietų 
įžanga tik 15 centų.
|. Šio parengimo Visas pel
nas eis parapijos naudai, 
atnaujinti didįjį altorių. 
Rengėjai kviečia visus at
silankyti ir prisidėti prie 

i šio parengimo pasisekimo.
A. J. M.

Sunku būtų rasti žmogų, 
kuris išnetyčia nebūtų ka
da nors susižeidęs. Dauge
liui ne viena tokių nelai
mių yra pasitaikę pergy 
venti. Dažniausia tokie už
sigavimai arba susižeidi-
mai esti maži ir nereika-j 
lingi gydytojo pagalbos. 
Tačiau kartas nuo karto 
šitokie maži dalykėliai iš-' 
sivysto į gana rimtą ir di-: Gijimas paplinta po visą
dėlę ligą, kuri net gyvybę1 kūną, tai tik retais atsiti

kimais prie geriausios prie 
Žiūros tegalima gyvybė iš
gelbėti.

Štai kaip kartais iš men
ko niekniekio priseina net 
po kelias savaites ligoninė
je išvargti, daug išsikaš
tuoti, palikti ant visados 
sužalotų ir su šiuo pasau
liu atsisveikinti. Tų visų

sunaikina, jei tinkama 
priežiūra iš pat pradžios 
nesuteikiama. Yra labai 
nesaugu nepaisyti, kad ir 
mažiausios žaizdos.

Nors visai mažai susižei
dus, sakysime tik adata į- 
sidūrus, o žiūrėk į antrą, 
trečią dieną ta vieta pra
deda raudonuoti, tinti ir 
skaudėti. Juo toliau vis
blogiau: tinimas plečiasi, nemalonumų kuone visa- 
karštis kyla, protarpiais dos galima apsilenkti, jei 
šiurpulys krečia, jėgos iš pat pradžios tinkama ir 
-------------------------------------------------------- r----------------  

Iš Kelionės Rhode Island ir
Connecticut Valstybėse

v •

Pabaiga

Darbo Diena Hartforde 
praėjo triukšmingai. Mies
te buvo gražus paradas ir 
sporto programa.

Apie 11 vai. ryte aplan
kėme LaSalette kolegiją, 
kur nuvežėme kun. dr. An
tano Bružo įduotus ryšu
lius kun. dr.

ALRK MOTERŲ SĄ-GOS 
CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

Šiuomi pranešu visoms 
kuopoms, kad Moterų Są
jungos Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks spalių 7 d., 1934, Šv. 
Kazimiero parapijos sve
tainėje, 339 Greene St., 
New Haven Conn. Pradžia 
1-mą vai. po pietų.

Kviečiu visas kuopas 
skaitlingai atstovių pri
siųsti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, šiame 
suvažiavime bus plačiau 
svarstoma apie naujų na
rių vajų; bus išduota ats
kaita iš buvusios Geguži
nės; taipgi bus renkama 
valdyba ateinantiems me
tams.

Būtų malonu matyti ats- 
tovių iš kuopų, kurios se
niai nedalyvauja suvažia
vimuose.

Marijona Jokubaite, 
Conn. Apskr. rašt.

sparčiai menkėja ir jau te
kis asmuo priverstas lovon 
atsigulti kaipo rimtas li
gonis. Tai apsikretimas, 
pavojingomis bakterijo
mis, (arba kaip paprastai 
sakoma kraujo užnuodiji- 
mas infekcija), kurios įsi
gavo kūnan per pramuštą 
arba prabrėžtą odą. Jei te
kis procesas ilgainiui lo- 
kalizuojasi, nepaplinta po 
visą kūną, tai viskas lai
mingai baigiasi, nors daž
nai šitokiuose atsitikimuo
se ir prisieina operacija 
daryti. Jeigu šis apsinuo-

• v

legijos profesorium. Toje 
kolegijoje .dabar yra apie 
5 lietuviai klierikai ir stu
dentai.

Iš kolegijos sugrįžę ruo
šėmės grįžti į namus. Apie 
1:30 vai. po pietų atsisvei
kinome su pp. Manikais ir 
važiuodami, buvome susto
ję Šv. Trejybės par. klebo-

Cibulskiui, nijon, kur sužinojome, kad 
tos kolegijos viršininkui, kun. J. Ambotas išvyko į 
Kun. dr. Cibulskio nerado- Marianapolio kolegiją, 
me, bet radome kun. Liut
kų, su kuriuo labai malo
niai pasikalbėjome. Kun. 
Liutkus yra LaSalette ko-

o 
kun. E. Gradeckis semina- 
rijon atlikti metines reko
lekcijas. Iš ten tiesiog 
greituoju Chevroletu va
žiavome Marianapolio ko- 
legijon, kur įvyko Tėvų 
Marijonų Rėmėjų pikni
kas.

Marianapoly buvome a- 
pie 4 vai. po pietų. Rėmėjų 
piknikas nebuvo taip gau
sus,. kaip Lietuvių Diena, 
liepos 4. Dideliame Maria
napolio parke išrodė kaip 
mažas piknikėlis. Stalus 
turėjo So. Bostono Šv. Pet
ro parapijos Rėmėjai ir 
Worcesterio Šv. Kazimiero 
par. Rėmėjai. Bet darbi
ninkų buvo ir iš Providen
ce, kuriems vadovavo pats 
klebonas kun. Jonas Vai
tekūnas.

Dalyvavo iš visos Nau- I 
josios Anglijos lietuvių 
parapijų kunigai ir šiaip 
reprezentantai. Visų nuo
taika buvo gera.

K Marianapolio išvyko
me apie 6:30 vai. vakare, 

I ir pasiekėme namus apie Š Į 
' valandą.
i Taip tai praleidome Dar-1 
| bo Dienos šventes.

Darbininkas

stropi priežiūra suteikia
ma.

Štai kame pavojus glu
di. Pavojingų bakterijų vi
sur pilna, bet kol jos netu
ri progos kūnan įsigauti, 
tai jokio pavojaus nesuda
ro. Gi susižeidus, kame o- 
da lieka pramušta, per
plauta ar perdurta, bakte
rijos gauna progą įsigau
ti į kūną, kur labai spar
čiai veisdamos pagamina 
aukščiau minėtus simpto
mus. Čia turėtų būti aišku 
kiekvienam, kad atitinka
ma ir skubi priežiūra dide
lėj daugumoj atsitikimų 
apsaugos komplikacijas, 
nes neduos bakterijoms 
progos įsigauti į žaizdas ir 
ten veistis.

Štai kas reikia daryti 
nelaimei ištikus: Žaizda, 
jei purvina reikia labai 
nuosekliai išvalyti, oda 
aplink žaizdą irgi gražiai 
nušvarinti. Paskui visą 
žaizdą ir odą aplink ją už
tepti antiseptiškais vais
tais, sakysime iodo skiedi
niu arba kokiu nors kito
kiu antiseptiku. Šitokis 
nušvarinimas paša liną 
daug bakterijų, o antisep
tikas užmuša pasilikusias. 
Tokiu būdu žaizda lieka 
švari ir liuosa nuo perų. 
Dabar reikia sužeista vie
tą apdengti sterilizuotu 
tvarsčiu ir tinkamai apriš
ti, kad tas tvarstis vieto
je aikytųsi ir taip palikti 
porai trejetą dienų, kada 
vėl reikia perrišti žaizdą 
taip pat švariai, kaip kad 
pirmą sykį. Žmogus atlie
kąs šį darbą pirmiausia 
turi nusimazgoti savo ran
kas, kad nesuteršus žaiz
dos ir tvarsčio. Čia uolus 
švarumas ir antiseptikai 
lošia svarbiausią rolę. Kur 
žaizda esti didelė ir reika
linga susiuvimo, žinoma, 
tuo syk be gydytojo jau 
nebegalima apseiti. Tačiau 
mažų susižeidimą atsitiki
muose kiekviena šeima tu
rėtų mokėti kaip tiksliai 
apsirūpinti, kad išvengus 
pavojingų komplikacijų.

Uždėjimas voratinklių 
ant žaizdos, pilimas pele
nų, purvinų košių ar buro
kų lapų, kaip kad senesni 
žmonės darydavo, turėtų 
būti ant visados pamiršti, 
o visados praktikuojami 
moderninė higijena ir sa- 
nitariškumas.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC ' STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

MO Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengto* dvi koplyčios duo
damo* mylimiem* pašarvoti do
vanai. Nulindimo valandoj kreip
kite* pa* mo*. Patarnavimas yra 
uktfkrlnt** ir ui prieinamų kalnų.

Kai tik iš Amerikos at-įkės ir balos, ten šiandien 
važiuoja didesnė lietuvių' stovi nauji Europejiški rū- 
ekskursija, ją sutikdamos 
Lietuvos organizacijos pa
rengia tam tikrą brolių 
priėmimo programą. Daž
nai ton programon įtrau
kiama ir gražiųjų Kauno 
apylinkių parodymas. Kas 

’gi yra tos gražiosios Kau
no Apylinkės ?

Pirmiausiai pats Kaunas 
guli nepaprastai gražioje 
vietoje tarp didžiųjų Lie
tuvos upių Nemuno ir Ne
ries santakos Miestas ii 
visų pusių apsuptas upė
mis ir aukštais kalnais.

Kaunas ypač senasis 
miestas guli slėnyje. Ka
dangi Kaunas statytas di
džiųjų Lietuvos kunigaik
ščių laikais, tai matyty, 
kad jį anuometiniai Lietu
vos valdovai buvo pasirin
kę krašto tvirtove. Ištiesų, 
Kaune prie pat Nemuno ir 
Neries santakos yra seno
vėje garsios ir matyti sti
prios pilies griuvėsiai.

Kitoje miesto pusėje Ne
munu ar autobusu pava
žiavus apie 8 kilometrus 
yra garsusis Pažaislis. Pa
žaislis tuo žymus, kad ja
me yra viena gražiausių 
ir brangiausių visame Pa- 
baltyje bažnyčių. Ši baž
nyčia yra tun garsi, kad 
jos visos sienos dekoruo
tos žymiausiiĮ senovės ita
lu dailininkų paveikslais. 
Šie paveikslai yra labai 
brangūs. Dažnai užsienio 
menininkai atvažiuoja į 
Pažaislį, aplanko šią baž
nyčią ir nukopijuoja ją 
puošiančius meniškus pa- 
veiksus. Pačios Pažaislio 
apylinkės pasyžimi savo 
sveikais, gražiais miškais.' 
Vaizdai čia nepaprastai 
gražūs. Kitoje Kauno pu
sėje yra Aukštoji Freda. 
Čia taip pat žavėtini vaiz
dai, o vakarais vasarą nuo 
latinis lakštingalų giedoji
mas

Plaukiant Nemunu že
myn keliautojui į akis 
krinta graži Panemunių 
gamta ir aplinkui esantie
ji kalneliai. Toliau, aplink 
Kauną stovi dideli fabri
kai, kurie įdomu matyti 
visiems Lietuvon atvažia
vusiems. Netoli Kauno y- 
ra ir garsusis “Maisto” 
fabrikas.

Visi šie Kauno apylin
kės savitumai, čia suminė
ti, kartą pamačiušį žmogų 
užburia ir savim patrau
kia. Vienas amerikiečių 
žurnalistas 1920 metais 
apsilankė Kaune. Jis taip 
susižavėjo Kauno apylin-! 
kėmis, kad net išsireiškė: ir tūFfurime^visokių namų: di-

m ai.
Pats Kauno miestas ir 

jo nauja statyba, drauge 
su žavingomis laikinosios 
Lietuvos sostinės apylin
kėmis, sudaro puikų vaiz
dą ir miestui duoda sko
ningą vardą. Nors pats 
Kauno miestas ir jo apy
linkės neturi milžininškų 
dirbtinų paminklų, tačiau 
savo originalumu bei gam
tos grožiu jau patraukė 
savin ne vieną keliautoją. 
Tai liudija ir kitų kraštų 
žmonės Lietuvon atsilan
kiusieji. Visi jie pabrėžia 
kad Kauno apylinkes ver
ia lankyti ir kad Kaunas 
daro milžinišką pažangą.

Kiekvienam tas tuojau 
krinta į akį, kuris Kauną 
ir jo apylinkes matė prieš 
karą ir dabar.

“Žinokite, kiekvienas kata- 
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky- 

' mams ir turi per išpažintį 
, nuodėmę pasisakyti, bet ir 
Į patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 

| jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

75 Statė Street 
BOSTON

e

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba
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Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

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

BRANGS dvigubai. Išmintingi cuoiaiTęjv iyguuv 0Pluu';fcMOŽJ juos perka dabar. PIRK 
kėmis, kad net išsireiškė: ir tu! Turime visokių di-
“Kaunas, tai biaurus pa- deli^ mažų, be ir ra garadžiais 
Įveiksiąs gražiuose rėmuo- £
se”. Bronze, Maspethe ir kitur. PAR-

....... DUODAME PIGIAI ir ant leng- Žmoma, amerikietis vie- sąlygą, galima papirkti 
sėjo Lietuvoje tuo laiku, Už maža $500 pradinį ĮMOKĖ- 

1 kada Kaunas buvo ištiesi}
I biaurus miestas, gi šian- rašyk: s amas witte — Ad
ei ien Kaunas jau yra vi- Yokataair ANDRIUS francis 
siškai atsistatęs, prilygsta i44oL^oadway YoriJ 

Į modemlakiausiems Euro- Room 2160 arba telefonuok Penn- 
įpos m i a Kur ankš- 6-8378. Atmink: SAVAS

ir........ ^4.-1 • i PAS SAVUOSIUS gauna sažinin-Įciau Kaune stūksojo pel- patarnavimą! '
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