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Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
, spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny

čios vaiku.
Vyskupas Ketteleris

DARBINGAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ 'SĄJUNGOS ORGANAS

EINA' ANTRADIENIAIS IR -
PENKTADIENIAIS

EINA NUO 1915 METŲ SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ SPAUŲ-OCTOBER, 12 D., 1934 M, No. 79. KAINA 5 CENTAI

J. E. Vysk. Matulionis Vyksta į Lavvrence
J. E. KARDINOLAS AU

DIENCIJOJE PAS ŠV. 
TĖVĄ

Vatikanas — Šventasis 
Tėvas Popiežius Pius XI 
priėmė audiencijon Jo E- 
minenciją Kardinolą O’Co- 
nnell, Bostono Arkivysku
pą, širdingai Jo Eminenci
ją sveikindamas Jo jubilie
jaus proga ir linkėjo su
laukti 75 metų kunigavi
mo jubiliejaus. Audiencija 
tęsėsi arti valandos laiko. 
Joje, Šv. Tėvas pareiškęs, 
kad aiškiai matomas dva
sinis atgimimas atnešąs 
pasauliui ekenominę gero
vę. Kalbant apie Jung. 
Valstybes, Jo Šventenybe 
parodęs aiškų supratimą 
šios šalies įvairių proble
mų.

Baigiantis audiencijai, J. 
E. Kardinolas pristatė Šv. 
Tėvui Bostono Monsigno- 
rus Splaine ir Minihan.

Jo E. apleisiąs Italiją, 
spalių 20.

GAISRAS LAWRENCE’O 
BAŽNYČIOJ

Lavvrence — Spalių 9 d., 
senoje Šv. Onos bažnyčioj? 
buvo kilęs gaisras. Šven
tuosius indus ir drabužius 
suspėjo išnešti saugumon 
kunigai Charles Le Flem, 
S. M. ir Emile Pages S. M.

Šiomis dienomis buvo ki
lęs gaisras ir Šv. Pranciš
kaus lietuvių par. bažny
čioje. Sudegė altoriaus už
dangos ir kiti mažesni dai
ktai. Spėjama, kad padegė 
vaikai ar koks maniakas. 
Šią savaitę areštuotas vai
kas, kuris buvo įbėgęs į 
bažnyčią ir labai įtartinai 
švaistėsi. Policija jį nusi
vedė nuovadon išklausinė
jimui. Jis atvykęs iš Lo- 
well, Mass.

v •

DARBO FEDERACIJA 
REIKALAUJA 30 V AL. 

DARBO SAVAITES

J. E. VYSKUPAS MATULIONIS ir Jįjį Pasitikusieji Kunigai.
Iš kairės dešinėn pirmoje eilėje stovi: kun. dr. J. Navickas, M. I. C., kun. 

J. Simonaitis, J. E. vyskupas TEOFILIUS MATULIONIS, kun. K. Vasys, kun. 
dr. J. Končius, kun. Mikšys, vyskupo palydovas.

Antroje eilėje: kun. A. Bublys, MIC., kun. A. Milukas, kun. M. Pankus.
Trečioje eilėje, kun. K. Paulonis ir kun. J. Balkūnas.

J. E. Vyskupo Matulionio At
sakymas | Darbininkų 

Sveikinimą
Spalių 5 d., š. m. Lietuvių Darbininkų SąjungosI tracijos prieš Italiją me-

9326,514 BEDARBIŲ 
ŠIOJ ŠALY LAWRENCE, MASS. — šeštadienį, .palių 13 d^ 

š. m., kun. Pranciškaus M. Juro, Kunigų Vienybės Se
kretoriaus ir šv. Pranciškaus lietuvių par. klebono ly
dimas J. E. Vysk. Teofilius Matulionis vyksta į Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapiją, kur įvyks Jo antras

- -J

Klebonas kun. Juras ir parapijiečiai ruošiasi Jo 
Ekscelenciją iškilmingai priimti ir pasveikinti.

Sekmadienį, spalių 14 d., 8 vai. ryte, šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos bažnyčioje, J. E. Vyskupas 
Matulionis atnašaus šv. mišias ir sakys pamokslą. 
Taipgi sakys pamokslą po 11 vai. šv. mišių (sumos).

Tą pačią dieną, 7 vai. vakare, Šv. Pranciškaus pa- 
į rapijos bažnytinėje svetainėje įvyks viešas Jo Eksce- 

džios projektus kurių, tiks lencijos pasveikinimas. Ta proga J. E. Vysk. Matulio-

Massachusetts valstijos
Darbo Federacijos atsto-_________ a_____
vas Robert J. Watt, Dar- , pasirodymas,
bo Federacijos Suvažiavi-Į 
me, San Franciseo pareiš
kė, kad surinktomis apy
tikrėmis statistikos žinio
mis šiuo laiku esą 9,326,- 
514 bedarbių šioj šaly, o 
pridėjus tuos, kurie tik da
linai dirba visokius vai- 
r*x* ................... "
Ias yra sumažinti nedarbą 
tai skaitlinė siekia net 
16,846,322. Į šį skaičių ne
įeina vedusios moterys.

Vien Mass. valstijoj, su
rinktomis žiniomis iš jau
nuolių nuo 14 iki 20 metų 
baigusių mokyklas be dar
bo esąs 50 nuošimtis.

nis prakelbės į visus susirinkusius ir papasakos iš sa
vo gyvenimo patyrimų.

Tesusirenka visi šios kolonijos lietuviai mūsų tau
tos kankinį pasveikinti ir pagerbti.

SENELIS GYDYTOJAS 
DVI PARAS IŠBUVO 

PRISPAUSTAS AUTO- 
MOBILIAUS

t

i

Janesville, Wis. — Pris
paustas savo automobi- 
liaus, kuris nusirito nuo 
15 pėdų aukščio pylimo, 
Dr. John C. Furlong, 71 
m. amžiaus senelis, išgulė
jo dvi paras neprisišauk- 
damąs pagelbos. Galop už
tiktas ieškotojų ir nuga
bentas į Marcy ligoninę, 
kur jis mirė.

VIENAS UŽMUŠTAS 15 
SUŽEISTŲ KUBOS 

STREIKE

Jugoslavijos Kara 
liūs Nušautas 
Prancūzijoj

Kartu nušautas ir Prancū
zijos Užsienių Reikalų Mi- 

nisteris Barthou

Policijai!tas šr moteris taipgi 
nušauti, o 14 asmenų ir generolas 
Georgės sužeisti, žudytojas kar
dais sužeistas ir suimtas.

Amerikos Darbo Federa
cija savo Suvažiavime, 
San Franciseo, Cal. spalių 
8 d. vienbalsiai ir entuzias
tingai priėmė rezoliuciją 
reikalaujančią įvedimo 30 
valandų darbo savaitės 
šioj šaly, kaipo vienintelės 
priemonės sumažinim u i 
nedarbo.

Šioji didžiulė ir įtakinga 
darbininkų organizaci j a 
nesigailėsianti pastangų 
nei lėšų pravedimui įstaty
mų sutrumpinančių darbo 
savaitę iki 5 dienų po 6 va* 
landas dienoje.

“Niekas mūsų nesulai
kys, iki mes neįgyvendin 
sime šį savo tikslą” — pa
sakė Federacijos preziden
tas William Green. 30 vai. 
savaitės įvedimas esąs vie
nintelis išrišimas nedarbo 
problemos ir tas turįs bū
ti greitai įvykdintas.

Centras pasiuntė J. E. Vyskupui Teofiliui Matulioniui 
visos organizacijos vardu sveikinimą, į kurį Jo Eksce
lencija telegrama šiaip atsako:

Rev. John švagždys
St. Rocos’ Lithuanian Catholic Church 
Brockton, Mass.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU UŽ SVEIKINIMUS. TE

LAIMINA AUKŠČIAUSIAS JŪSŲ DARBAMS.
Vyskupas Matulionis

Dėkojame Jo Ekscelencijai už laiminimą Lietuvių

' tu.
Slavai kaltina Italiją už 

karaliaus Alexandro nužu
dymą.

20 ŽUVO SPROGIME 
PRANCŪZIJOJ

Havana — Raudonųjų 
komunistų įšauktame ge- 
neralįame streike, kurs tę
sėsi tik 24 valandas tapo 1 
užmuštas, 15 sužeistų. At
sisakius prisidėti prie jų 
vedamo streiko, komunis
tai bandė terorizuoti. To 
pasekmė laikraščio “Aho- 
ra” ofisas sudegintas, o ki
to laikraščio “Diaro de la 
Miltina” patalpos apšau
dytos.

Marseilles, Prancūzija — 
'Spalių 9, čia ką tik išlipęs 
iš savo kariško laivo Du- 
brovnik, kuriuo atvyko 
Prancūzijon “geros valios” 
5-kių dienų vizitui ir sutik
tas Prancūzijos Užsienių 
Reikalų ministerio Bar
thou ir kitų valdininkų, 
tapo žiauriai nušautas Ju
goslavijos karalius ir dik
tatorius Aleksandras.

Karališkam svečiui įsė
dus į automobilį su minis- 
teriu Barthou ir Prancūzi
jos generolu Georgės ir 
pradėjus važiuoti iš mi
nios šoko piktadarys tūlas

Katalikų Darbininkų organizacijos ir prašome Aukš-[^ 
čiansinin (rfl.rhinp’a.tam fl«nv+/iini svAikatzie Si* rialai-čiausiojo Garbingajam Ganytojui sveikatos ir palai
mos Jo kilniuose darbuose.

Slavai Puolė Italijos Konsulatą

Lyon, Prancūzija —Spa
lių 9, Saint Gibain Kemi- 
kalų dirbtuvėje, kpri ran
dasi miestely Saint Pierre 

, 15 mylių nuo 
Lyon, įvyko sprogimas ir 
gaisras, kur žuvo 20 žmo
nių.

STALINAS PRANAŠAU
JA NEPASISEKIMĄ 

ROOSEVELTO PROG
RAMAI

Belgradas, Jugoslavija— 
Spalių 11 d., gauja slavų 
užpuolė Italijos konsulatą 
Sarajevoj, mieste kur bu
vo nužudytas Austrijos 
princas Franz Ferdinand, 
dėl kurio nužudymo kilo 
Pasaulinis karas Europo
je.

Riaušininkai išdaužė 
konsulato langus ir gal 
būt būtų padarę daugiau 
žalos, jei nebūtų atvykus 
policija, kuriai gauja už-

puolikų pavyko išvaikyti, 
ir tik po to, kada jie išdau
žė kroatų draugijos namo 
langus.

Taipgi gauja slavų už
puolė ir kroatų laikraščio

TEISEJAS SUIMTAS UŽ
GIRTAVIMĄ

Los Angeles, Cal. —Auk
štojo Teismo teisėjas, Ha- 
rry T’Sewell policijos su- 

| imtas ir traukiamas atsa- 
, , .. ~ . T . komybėn už girtavimą irredakciją Osiek, Jugosla- triukšmavimą. 

VIJOJ.
Kiti teisėjai, jo kolegos,

Ljubjana Jugoslavija—, nusiskundžia, kad jis daž- 
Spalių 11 d. -Gauja slavų 'nai atein’8 £ 3470
užpuolė Italijos konsulatą P^'g01"8 eitl 
čia ir -pagrobę konsulą j Dvasia darcr kūną turtin- 
3markiai sumušė, demoną- gu. Šekspyras.

Maskva — Rusijos dik
tatorius Stalinas savo pa
sikalbėjime su žymiu An
glijos rašytoju H. G. 
Wells, tarp kitko pareiškė, 
kad jis netikįs, kad Ame
rikos Prezidentui Roose- 
veltui pasiseks jo meto
dais panaikinti nedarbą. 
Nors jis gerbiąs Roosevel- 
to iniciatyvą ir drąsą, bet 
manąs, kad jo tikslo atsie- 
kimui, t. y. pašalinimui ne
darbo, reiktų būtinai nu
versti kapitalizmas. Taipgi 
pareiškęs: jei prezidentas 
tikrai bandytų patenkinti 
darbininkų klesą, tai jis 
sekančiuose balsavimuose 
(1936 m.) pralaimėtų rin
kimus.

t

Petrus Kaleman ir surikęs 
“Vive le Roi”! (lai gyvuo
ja karalius) užšoko ant 
automobiliaus lentos ir pa
leido iš mažyčio naujau
sios rūšies Vokietijoje ga
minto kulkosvaidžio švino 
lietų į karalių ir jo palydo
vus. Karalius vietoje su
kniubo ir mirė, o senelis 
Prancūzijos ministeris Ba
rthou, nors mirtinai sužeis 
tas, dar galėjo iš automo
biliaus išlipti, bet už kelių 
valandų ir jis mirė nuo' 

jperdidelio kraujo nutekėji- 
mo. Kartu važiavęs Pran
cūzijos Aukštosios Karo 
Tarybos generolas Alfonse,

pasiryžęs savo kruviną 
darbą atlikti, galima spėti 
iš to, kad pas jį rasta be 
kulkosvaidžio du revolve
riai ir bomba.

Šis šiurpulingas įvykis 
sudrebino visą Europą gal 
ir visą pasaulį. Visi prisi- 
mena pasekmes panašaus 
įvykio prieš 20 metų Sara
jevo miestely; kur buvo 
nužudytas Austrijos kron 
princas Ferdinandas, nuo 
ko kilo pasaulinio kard 
gaisras.

Karaliui Aleksandrui žu
vus nuo budelio rankos, 
Jugoslavijos karalium pa
skelbtas jo vyriausias sū
nus Petras II. 11 metų am
žiaus, kurs paimtas iš mo
kyklos ir vežamas tėvyš- 
kėn užimti tėvo sosto apie- 
kūnų globoje.

Visoje Jugoslavijoje pa
skelbtas šešių mėnesių ge
dulas.

Karaliaus Aleksandro 
kūnas išvežtas tuo pat lai
vu atgal į Belgradą —Ju
goslavijos sostinę.

r
Karalius paliko našle ka

ralienę Marie ir be įpėdi
nio dar du vaikus Tomis- 
law 6 m. ir Andreja 5 m.

ST. LOUIS CARDINALS 
LAIMĖJO WORLD 

SERIES 1

Spalių 9 d., Detroite pa
sibaigė “Wor!d Series” 
baseball žaidimai. Pasau
linį baseball čampionatą 
laimėjo St. Louis Cardi- 

Georges sunkiai sužeistas. na^s> National League ty- 
_ . v. • v- . . Y ---------- TX 7 *--•Tais pačiais šūviais nušau
tas vienas policijantas ir 
viena moteris ir 14 žmo-, 
nių. Žudiką Kaleman, ku
ris esąs Jugoslavijos pilie
tis nesenai atvykęs į Pran
cūziją iš Zagreb, ir esą na
rys teroristų grupės, tapo čiai, kad ir depresijos lai 
policijos kardais sužeistas 
ir suimtas. Kaip jis buvo

mas. Iš viso turėta 7 
dimai, iš kurių 3 laimėje 
Detroit Tigers o 4 — 
dinals.

Laike kiekvieno žaidi 
žmonės netilpdavo į 
Tas parodo, kaip ameriki

ku, interesuojasi savo tai 
tiniu sportu — Baseball
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OR. ROGER J. ABIZAID

NUKRITO IANGĄ 
BĖšLtOSTYDAMAS

bitelė, darbuojasi mūsų 
parapijos jaunimo tarpe, 

šią savaitę, Šv. Petro lie- skiepydamas jo širdysna 
tuvių parapijoje, Jėzuitai, Dievo — Tėvynės ir teve- 
Tėvas Mešlis ir Tėvas Au- lių meilę. Savo gilų moks- 9 V a •« « • * • ••• • •• • >■ w • «kštikalnis skelbia misijas lą, didžius gabumus nau- 
moterims. Rytais ir vaka- doja ir sveikatą aukoja 
rais bažnyčia kupina ino- dėl šios parapijos jaunimo 
tetų. Ateinančią savaitę dorovinės gerovės. Už tai 
misijos bus vyrams. Dieve mes, sodaliečių motinos, 
duok, kad jie taipgi gau- ne tik už šią, mums suruo- 
ąiai lankytųsi ir pasinau- štą, pramogėlę, bet ir už 
dotų Dievo teikiamomis jo taip prakilnią darbuotę: 
malonėmis.

i

MOTINŲ padėka kun. 
JENKUI

mūsų jaunuolių tarpe, ta
riame nuoširdžiausią mo 
tinišką Ačių!

Sodaliečių Motinos.
—

IEŠKODAMA PUSDOLE- 
RIO UŽDEGE NAMĄ

Jennie Borretti, našlė ir

Kaip žinote, spalių 1 d.. 
Sodaliečių kambary, buvo 

Į suruošta jauki pramogėlė, 
su užkandžiais ir puikia

* programa, Sodaliečių mo- savininkė 3-jų šeimynų ųa-
tinėlėms pagerbti. Nors mo, 59 Burrell St., Roxbu- 
buvo sakoma, kad, šią ma- ry, Mass., pametė ant pia^ 
lomą pramogėlę ruošė pa- zų pus doleri. Pasiėmus a-. 
čios sodalietės, bet mes, liejinę lempą palindo po 
iš savo dukrelių sužinojo- piazais to pusdolerio ieš
me, kad didžiausias “kai- koti. Lempa iškrito uždeg- 
tininkas” šios pramogos dama jos drabužius. Nuo 
buvo, tai mūsų darbštusis 
ir prakilnusis kun. K. Jen- 
kus, kuris jau kelinti me
tai kaip tyliai ir kukliai, it

v •

v •
v •

v •
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ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

r r

414 Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

sI s
■
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I
i

GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-TV

Į 
| 
i 

■i

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

l ' sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namą: Talbot 2474

ADVOKATAS
I

i

MILIAM H. HEALEY
I

I

18 Tremont St. 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448 . |

I I Į

Tel. Devonshire 7906
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7-8 F. M.

3 Malden Street, 
Boston

I
z

? Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-Ž 
sas uždarytas subatos vakarais ir Į 
nedčldieniais, taipgi seredomis nuo: 

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

TeL So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

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

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
drabužių užsidegė piazai. 
Ant tų piazų buvo 50 ga
lionų bačka aliejaus, kuri 
paliesta liepsnų sprogo ap
tėkšdama ir šalutinius na
mus. Liepsnos greit išsi
plėtė. Vos spėjo kaimynai 
išgelbėti iš degančių narni; L 
tris vaikus, sergančią mo- ~ 
terį ir suparaližiuotą ber- L, So 
tiiuką Bruno Ragagnin. I __ ________

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

I

Joseph Brewster, 127 C 
St., So. Bostone šluostė 
savo namo langus antra
me aukšte ir per neatsar
gumą pasviro ir nukrito 
susižeisdamas. Tapo nuga
bentas miesto ligoninėn.

BOSTONO ŽVEJAI 
SUSTREIKAVO

Bostono ir kituose žuvių 
centruose darbininkai su
streikavo, reikalaud a m i 
sutrumpinimo darbo va
landų ir algų pakėlimo. 
Streikuoja apie 3000 žuvių 
apdirbėjų ir iš laivų kro
vėjų. Tokiu būdu atvežto
ji žuvis tebestovi laivuose 
neiškrauta. Tokios žuvies 
esą 1,050,200 svarų. Kol 
kas streikas eina ramiai.

Šiame baliuje bus šokiai, ' 
visokios rūšies valgių, gė-i 
rimų, gyvų kalakutų ir 
daug negirdėtų naujieny- 
bių. Pirmas tokis parengi- i 
mas. Visi užsirašykime tą ' 
dieną, lakr. 7 d. Bus gera 
proga laimėti gyvą kala- | 
kutą. Šio milžiniško paren- l 
gimo komisiją sudaro šie; 1 
grab. J. Kasperas, K. Ši- : 
dlauskas, Kavolis, Micke- s 
vičius, Kališius. Valatka, J 
Širka, Brazauskas ir Čes- ' 
nulevičius. I

KAIP VOKIETININKAI 
ŠVAISTĖSI PINIGAIS

Šiomis dienomis j Klaipė 
dos uostą atplaukė laivas 
“Hilde”, kuriuo atvežta 
1.225 tonus akmenų Klai
pėdos gatvėms grįsti. 
Šiuos akmenis buvo užsa
kęs senasis Klaipėdos mie
sto magistratas užsieniuo
se, lyg Lietuvoje neturėtu
me savų akmenų. Bet argi 
vokietininkams rūpi vals
tybės reikalai?

Pranelis

CAMBRIDGE, MASS.

16 UŽMUŠTA AUTOMO
BILIAIS

Praeitą savaitę Mass. 
valstybėje automobiliais 
užmušta 16 žmonių.

123 automobilių girti 
vairuotojai nubausti ir 

į 1343 laisniai ir registraci- 
| jos atimtos už įvairius nu- 
Į sižengimus.

PONZI IŠDEPORTUO- 
TAS

Arai lekioja 3,000 metrų 
aukštumose; varnai ligi 
1,400, vėversiai iki 1,000, 
gandrai ligi 900 metrų. 
Bet tik išimtinais atvejais.

(Ar. Vitk.)

EXTRA
Liet. Darb. Sąjungos 8- 

tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks spalių 14 
d. š. m. tuoj po sumos, ba-» 
žnytinėje svetainėje, Win- 
dsor St., Cambridge. Mass.

Gerbiamieji, nariai, ma-i 
lonėkite visi būtinai daly
vauti šiame susirinkime, 
nes yra keletas svarbių 
reikalų aptarti.

Taip-gi atstovas išduos 
raportą iš įvykusio LDS. 
seimo.

J. F. Smilgys,
Fin Raštininkas.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJA

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

IŠSIRENDAVOJA
Kambariai, po 2 arba 3. Savai

tinė mokestis. Kreipkitės pas na
mo prižiūrėtoją.

225 Athens Street,
So. Boston, Mass.

Kiti 12 gyventojų spėjo be • DR.JOHNMACDONNELL; 
pavojaus išbėgti. Nuosto- |
lių padaryta už $10,000 ir 
tai tik dėl vieno pusdole- 
rio.

DIDŽIULE WHIST
PARTY

L. Vyčių 17-ta Algirdo 
kuopa rengia didžiulę 
Whist party, sukėlimui fi
nansų sporto reikalams.

Sportas gėralo yra mė
giamas, ypatingai jauni
mo, užtat vyčiai deda di
džiausias pastangas, įdeda 
daug sunkaus darbo, kad 
tik būtų galima palaikyti 
sporto rateliai.

Tikimės, kad ir visuome
nė į tai rimtai žiūri, ir be- 
abejo duos stiprią paramą.

Minėta Whist party į- 
vyks spalių 24 dieną 7:30 
vai. vak. parapijos salėje.

Pabaigus žaisti kaziro- 
mis, bus šokiai. Visi galė
site linksmai praleisti lai 
ką.

1

Kalba Lietuviškai

I
t

• Ofiso Valandos:

Nuo 8 iki 10 vai. rytais; . 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų;* 
nuo 6:30 iki 8 vai. vakar. } 

» 536 Broadway, So. Boston !
t................................  ..-.1

j Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 /
278 Harvard Street, 

kamp. Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

DR. KAPOČIAUS MOTI
NA PALAIDOTA IŠKIL

MINGAI

Pagarsėjęs Bostone fi
nansinis avantu ristas 
Charles Ponzi, galų gale 
tapo išdeportuotas į Itali
ją laivu Vulcania, spaliiį 
7 d., iš Bostono prieplau
kos.

Ponzi šion šalin atvyko 
1903 m. ir dažnai patekda
vo į valdžios rankas už vi
sokius nelegalius darbus, 
už ką atsidurdavo belan- 
gėn ir sykį iš ten pabėgęs 
ilgai slapstėsi. Bet labiau
siai pagarsėjo Bostone 
tuoj po Pasaulinio karo, 
Tai buvo finansinių avan- 
turų gadynė. Todėl ir Pon
zi buvo įsileidęs į vieną 
greito pralobimo avantu- 
rą. Kaip pasekmė bosto
niečiai jam sunešė virš 
$6000,000, kuriais jis neva 
pirkdavęs ir parduodavęs 
pašto ženklus užsieny. Bet 
tai buvo tik skymas, kuris 
vėliau paaiškėjo, mokėti 
didelius nuošimčius, kad 
gauti daugiau pinigų.

VALENTINA PALTANAVIČIŲ 
TĖ — MINKIENĖ

p. Minkienė gimė AVoreestery, 
kur baigė pradinę mokyklą ir 
Classieal High Sehool. Pabaigus 
High Sehool įstojo j Naujos An
glijos Muzikos Konservatoriją 
Bostone, kurią baigė 1929 metai? 
sn piano muzikos mokytojos laip 
snio diplomą.

p. Minkienė yra patyrusi muzi-; 
kos mokytoja, nes mokė muzikos 
Woreestery, Brooklyn, N. Y. ir 
Bostone. Tarpe lietuvių yra žino
ma, nes ne kartą dalyvavo kon
certuose kaip solistė ir akompa 
nistė.

Pastaruoju laiku veda progra- 
mas lietuvių Radio pusvalandžio 
kiekvieną sekmadienį" i§ stotie?' 
WHDH Bostone. Ponia Minkienė 
duoda piano muzikos lekcijas sa 
vo studijoje po numeriu 912 E 
Broadivay, So. Bostone.

(Advertj

IŠSIRENDAVOJA
6 kambariai su visais įtaisy

mais. Yra garadžius ir sodas. Reu- 
dos $25 i mėnesį. Kreipkitės pa? 

A. Levonienė,
41 Wood Avė., Mattapan, Mass.

6RAB0RIAI

Į Lietuvą
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, pa
togi kelionė, žemos kainos

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu ‘FREDERIK VIII’ 

iš New Yorko 
Gruodžio 8 

Ekskursijos vadas
K. Falek Rasmussen

Kainų ir naujas išplaukimų su
rašąs 193-r> metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba 

ofisuose
SCAND1NAV1AN- 

AMERICAN LINE 
24^^shington^t^oston

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS) 
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:

Cambridge, Mass.

PARSIDUODA 
LIETUVOJE

ŪKĖ — 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 į bilę kitą kokį namą. 
Lietuvoje kreipkitės pas įgaliotą 
šiuo adresu: Kazys Oženickis, 
Telšių apskr., Navarienų valse., 
Metkaičių kaimas. O Amerikoje 
kreipkitės pas savininką: Stasys 
Bagdonas, 345 E. Eighth St., So. 
Eoston, Mass.

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

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

Za

į

Jau buvo rašyta “Darbi
ninke”, kad Dr. Kapočiaus 
motina mirė rugsėjo 30 d. 
Dr. A. L. Kapočius, gavęs 
žinią, tuojau išvyko į lai
dotuves. Kartu su juo bu
vo išvykus ir jo sesuo p. 
Margareta Mikelsonienė.

Laidotuvės įvyko Shena- 897 East Broadway, 
ndoah, Pa. iš šv. Jurgio Boston, pastaraisiais, lai- 
lietuvių parapijos bažny- kais pradėjo pre-medical 

________  ____ __ čios, parapijos kapuose, kursą Boston Universite- 
jaunuoliai yra: °Alfonsas Pamaldas.laikė kleb* kun- te- Antenas yra registruo- 

.plačiai žinomo Kara^us ^un- A. J. De* tas aptiekorius ir laisvu

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONU

I
I

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St. -
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. S. B. 2805-R f 
LIETUVIS 

lOPTOMETRISTAS) 
į Išegzaminuoju akis f 

priskiriu akinius: 
kreivas akis atitie- Į 
ginu ir amblijoniš- Į 

| koše (aklose) akyse sugrųžinuj 
: šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j 
j 447 Broadway, South Boston Į 
fTĮn......... ...................................................  3

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ĮSTOJO Į HARVARDU

Du populiarūs jaunuo
liai, pasekmingai išlaikę 
įstojamuosius kvotimus, 
tapo priimti į garsiąją 
Harvard’o Kolegiją. Tie

Tęsia Aukštuosius 
Mokslus

Antanas Arentas, gyv.
So.

P. J. AKUOČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metų 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. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res.
• 564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

866 W. Broadway
S0. BOSTON, MASS.

9

Jakštas, ____ ________
biznieriaus Vlado Jakšto 
sūnus, baigęs English Laidotuvėse patarnavo 
High Sehool ir Bronius! lietuvis graborius p. V. 
Apšiega iš Allston’o bai- Menkevičius. 
gęs Boston Latin High

st- Abu'paeina » So. Bos-
Pranas Galinis).

Kadangi abu yra sporti
ninkai, tai tapo priimti ir į 
footbolo komandą (Fresh- 
men’s squad).

Linkime moksle ir spor
te gerai pasižymėti ii* pa- daug giminių, draugų (ių) balium 
sėkmingai baigti. A. 1 ir pažįstamų.

laiku dirba vaistinėje.
DRAUGIJŲ VALDYBŲ 

ADRESAI

A. a. Elzbieta Pačiuvienė

Kazimieras Jasas, gyv. 
203 Athens St., susitarė 
apsivesti su Anastasia Ba- 
labinyte, gyv. 203 Athens

liame nuliudime sūnų Dr. to_
Kapočių ir dvi dukterį pp. _______
Mikelsonienę So. Bostone VINCENTO de PAU- 
ir Kalenkauskienę Shenan- 
doah, Pa.

Laidotuvės buvo ižkil-: cento de Paulio skyrius 
mingos ir jose dalyvavo pradės darbą su “kalakutų 

” lapkričio 24 d

LIO SKYRIUS
Šia žiemą mūsų Šv. Vin-

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
’ PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Vice-pirminfnkS — Ona Siaurienė. 
443 E. 7th St. So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rakt. — Bronė Clunienė, 
29Gould St, West Rorbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Fin. Rakt. — Marijona Markonlutė, 
33 Navarre St. Roslfndale, Mass. 
\ Tel. Parkuay 0558AV

Iždininkė — Ona Staniui lutė, 
105 West 6th St. So. Boston. Mass

Tvartdart — Ona Mizgirdlenė. 
1512 Columbia Rd., So., Boston. Mass.

Kasos Globėja — E. JanuSonlenė. 
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų a ta rn inkų ldėtvfeno mėnesio.

I rre-

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

Dalium , lapKHClO Z* a. nntnj titarninM kMtrfeno 
parapijos saleje 7 vai. vak.l ^wval-

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPIN® 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 ThouM Park, So. Bocton, Maas. 

Viro- pirm.'— t. Medonls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mase. 

ProL Raštininkas — J. Giineckls,
5 Tbomas Park, So. Boston, Mase. 

Fin. Raktininkas — Alb. Neviera, 
16 Winfleid St, So. Boston, Mass.

Iždininkas — A. Naudžfttnaa,
885 E. Broadvay, So. Boston, Maas. 

Maršalka — J. Žaikfs,
7 TVinflelfl St, So. Boston, Misa. 

Draugija laiko susirinkimus kM tre
čia nedėldienf kietvieno mAesIn.
2 tai. po pietų; Parapijos mMJ. 482 
E. 7th St, So. Boston, Mana.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių lėdlrbysčių auto- 
Moblilus. Taisymo lt demonstravi
mo vieta:

' 1 Namlin Street 
ir E. Eighth St.

SOŪTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunat ir Peter Trečioitsu 

savininkai

LAIVAKORČIŲ IR • 
nratmANcs,

K. SIDABRO
OftaM Naujoje Vietoje 

808 W. Broadoy,
Attt antrų labų 
jį Boflton, M&M

. t '

1

*

■ .



Penkiadienis, ffalię 12 d., 1934 DARBININKAS 3.

S

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
s

i

PITTSBURGH, PA. Kun. J. A. Karalius ir 
kun. K. A. Batutis dalyva
vo Keturdešimtės atlai
duose šv. Jurgio parapijo
je, Philadelphia.

Kun. A. J. Degutis daly
vavo Keturdešimtės atlai
duose Šv. Pranciškaus de 

parapijoj, Mount

PADĖKA
Šv. Pranciškaus Seserys 

dėkoja visiems Klebo
nams, delegatams ir dele
gatėms dalyvavus i e m s
Schuylkill Co. Lietuvių galės 
Dienoje, 15 d. rugpiūčio, Carbon. 
1934 nuo, kurių gauta 
$614.60 auka.

Visuomet giliai įvertina- Vavo Keturdešimtės atlai- 
me suteikta paramą, bet dUOse Šv. Vincento para- 
šįmet nerandame žodžių pįjoj, Girardville.- 
išreikšti savo dėkingumą, ] _______
nes gerai suprantame, kad Ponios Pribušienė ir Ku- 
buvo reikalingas nemažas bilienė rengia kortavimą 
pasišventimas iš Jūsų pu- i bažnyčios naudai. Kortavi- 
sės šiais sunkiais metais * * ’ * ‘ “
tokį didelį pelną surinkti. 
Kasmet Schuylkill Co. a- 
pylinkės lietuviai, sureng
dami šį didingą išvažiavi
mą, suteikia žymią finan
sinę paramą savo vienuo
lynams. Ypatingai šiais 
metais, kuomet įvairios 
sunkenybės spaudžia, žiū
rime į tą auką kaipo tikrą 
Dievo dovaną.

Spalių mėnesyje šven
čiame mūsų globėjo Šv. 
Pranciškaus šventę. Žino
damos, kad Jis tuo laiku 
yra ypatingai duosnus sa
vo malonėmis, melšime Jo 
ypatingos palaimos ir gau
sio atlyginimo visiems ku
nigams, klebnams ir daly
vavusiems, kurie prisidėjo jo kelionės sunkumus 
ar tai darbu, rūpesčiu ar malonumus. Įrodinėjo vo-1 
auka prie pelningos Lietu kiečių, prancūzų, šveicarų!

Kun. K. A. Batutis ir ku
nigas A. J. Degutis daly-

mas įvyks airių mokyklos 
svetainėje, spalių m., 25 d. 
Šeimininkės stropiai dar
buojasi parduodamos bi
lietus ir rinkdamos dova
nas.

v*

VYČIŲ VEIKIMAI
Sekmadienį, spalių 7 d., 

i įvyko vyčių surengtas sek
madieninė programėlė, vy- 

j čių svetainėje. Daugelis 
į narių ir jųjų draugų, taip
gi ir svečių dalyvavo pa- 

; rengime.
Kun. dr. K. A. Batutis, 

daugely vietų aplankęs ir 
daug pasaulio matęs buvo 
kalbėtoju. Jaunasis kuni
gėlis nupiešė paveikslą ke
lionės į Europą. Apsakinė- 

s ir
I

vių Dienos.
Dėkingos,

Šv. Pranciškaus Seserys

moko fizinį mokslą.
Antanas yra lošęs foot

ball su čempijonais —She- 
'nandoah Prezidentais. Šį- 
Imet jis lošia football su 
Tamaąua / profesionalais.

metikas, mesdamas ne tik 
toli, bet ir tiesiai. Footbal
l’e užima “half - back” po
ziciją.

Shenandoah’o viešąją 
i mokyklą pabaigęs, įstojo 
į Pittsburgh’o Universite
tą. Ten būdamas ir dar ne
priklausydamas prie foot- 
ball’es ratelio taip pasižy
mėjo, kad “Coach Jack 
Sutherland” keletą laiškų

Sovietų Rusija reikalavo 
už geležinkelį 180 mil. je
nų, o Mandžiukas siūlė 150 
mil. jenų. Patarpininkavus 
Hirotui, galų gale buvo su
sitarta, kad už geležinkelį 
bus užmokėta 170 mil. je
nų.

Japonai Žinias Apie Par- 
1 davimą Patvirtina

— - X — , —  

nandoah’e baigė kaip tri- High School, Pa. Ten irgi 
raidinis sportininkas. Pas
kutiniais metais Shenan- 
doah’o mokykloj buvo ka
pitonu football ir basket- 
ball ratelių.

Pabaigęs Shenandoah’o
viešąją mokyklą, įstojo j kurie iki šiol yra išlošę ke- 
Temple Universitetą. Ten turis lošimus ir nei vieno 
irgi pasižymėjo sportuose,' nepralošė. 
ypač jo mėgiamajame — : 
baseball’e. Baseball beloš
damas taip pasižymėjo 
kad, prižadėta vieta 
New York’o žymiu rateliu miausių šių apylinkių sburgh Universitetui, tu- 
“Yankees”. Taip, sulig po- High School football loši- rint keletą žymių lošikų ir 
no McCarthy “Yankees” kas. Jis nesenai aukštesnį Jonui dar jaunam esant, 
vedėjo, Antanas turės pro- mokslą pabaigė, 
ga parodyti savo gabumus 
krašto žymesniuose rate- pasižymėjo 
liuose.

Baseball’e užima metiko 
poziciją; football’e — “ta- 
ckle”; basketball’e —“cen
tre”. Taip pasižymėjo 
sportuose, kad pabaigęs 
mokslus Temple Universi
tete, gavo sporto direkto- j istorijoje. Be to jis pasižy- 1 
riaus vietą Smethport mi kaip geras football’ės

Jonas Daugirda
Jonas Daugirda (Johnny i atsiuntė į Shenandoah, pa

su Dougert), yra vienas iš žy girdamas mūsų Joną. Pitt- v •
'? 1

Būdamas Shenandoah’e 
football rate 

lyj. Visų pripažintas, kad geriau išlavintas 
buvo geriausias begėjas su 
fdotballe, 
prie F' 
School ratelio. Jis pripa- tus 
žintas 
/‘ground gainer” mokyklos bąli.

(Bus Daugiau).

football’ės direktorius pa
reiškia, kad lauks pakol 
Jonas “užaugs”, kada bus 

ir dau
giau naudos ir garbės at

kurs priklausė neš savo Universitetui — 
Shenandoah High mat Jonas išbus šešis me- 

; Universitete, o tik 
kaip didžiausias tris metus galės lošti foot-

J.E. Vyskupą Matulionį Iškil 
mingai Pasitiko Musų 

Išeivijos Vadai
New York — Spalių 5 d. Pietų metu Jo Ekscelen- mų, kad Hauptmanas pa- 

apie 10 vai. ryte atplaukė ciją sveikino kun. K. Va- vogė ir nužudė tą garsųjįapie 10 vai. ryte atplaukė ciją sveikino kun. K. Va- vogė ir nužudė tą garsųjį 
I laivas Kungsholm, kuriuo sys, kun. L. Vaicekauskas, kūdikį, ir kad tokiu būdu 
' . __ a_______ -1_____  T. -m, ,_____ -r __________-a- TV..:,. l

ir italų tautų karakterin- 
gumą. Papasakojo apie 
žymiausius miestus tuose 
kraštuose.

Prieidamas prie Romos, 
daug pasakė apie šio mies
to vertę įvairiose mokslo 
srityse. Taipgi pabriežė 
Romos svarbumą bažny
čios istorijoje. Pasakė 

skaitlingai lankosi į baž- taipgi apie mūsų dabarti- 
nyčią kas vakarą dalyvau- popiežiaus, Pijaus XI 
ti pamaldose. Pamaldos veikimą. Vyčiai užtai jam 
laikomos kas vakarą 7:30;, ?ra dėkingi, 
sekmadieniais 7:00 vai.
vakare.

SHENANDOAH, PA.
PARAPIJOS ŽINIOS
Spalių mėnesio Šv. Ro

žančiaus pamaldos sėk
mingai tęsiasi. Žmonės

Kitą programos dalį, ku- 
rią komitetas surengė, iš- 

i pildė: Elena Kairukščiutė, 
Kun. J. A. Karalius, kun. sudainuodama kelias dai- 

A. J. Degutis ir kun. K. A. nas; ponas Ratchford pa- 
Batutis dalyvavo Šv. Pran- deklamuodamas eiles. Ele- 
ciškaus šventės pamaldo- onora Honus, sudainuoda- 
se, Šv. Pranciškaus Asi- ma dainą, šokdama “tap 
žiečio parapijoj, Minersvi- dance” ir pademonstruoda 
lie, Pa. ma akrobatiškus veiki-

‘mus: D-lė Ritzo sudainavo 
ATVTKO Iš LIETUVOS ; Albinas pa.

J. E. Vyskupas Teofilius Matu.. . . . .. . ~ ,
lionis, lydimo kun. p. D. Mik centa ir Albinas Gatavet- 
žio, atvykęs iš Lietuvos spalių skas sudainavo duetą, 
mėn. 5 d., š. m. sutinkamas New 
Yorko uoste, Švedų Amerikos Li
nijos motorlaivį ‘KUNGSHOLM’. L , y. . .
Dėka Lietuvos valstybės pastau- Gatavetskas, vyčių pinin
gomis, praeitais metais spalių ninkas, pranešė, kad šie 
mėn. 19 d. grįžo į Kauną, iš Ru-: vakarėliai bus laikomi kas 
sijos kalėjimų ir koncentracijos sekmadienį iki kol kitaip 
siovyklij. . i bus pranešta. Taipgi pra-

l ).JV, pjsifkt. atvyko Kmug, d vakarSliai j.
Vienybės atstovai, Lietuvos gene- _ __ , , . •
ralinis konsulas pulk. P. Žadeikis, ^es 8.30 vai. punktualiai, 
kun. Vasys, Worcester, Mass., Į 
kun. J. Simonaitis, Elizabeth, N. Petras Jakubonis, vyčių 
J., kun. Ambotas, Hartford, Ct.vardu pareiškė nuoširdžią 
kun. M. A. Pankus, BridgeportJ ,-,.-v i... vr • -ir • .padėką visiems programosConn., kun. Navickas, Mananapo- ‘ . r »

Petras Jakubonis buvo 
vakaro vedėju. Albinas

Programai užsibaigus.

lio kolegijos direktorius, kun. dalyviams.
Bublys, Marianapolis kolegijos 
profesorius,* kun. Končius, Mt 
Carmei, Pa., kun. Balkonas,, “A- 
merikoe” redaktorius, kun. A M. 
Miliukas, “Žvaigždės” redakto-

SPORTININKAI
Antanas Daugėla

-------- , _____— ------- Antanas Daugėla (An- 
rius ir. kun. C. E. Paulionis, Broo įhony “Nonk” Dougal), 
klyn, N. T------------------------------- pasižymėjo Shenandoah’o
Teofilio, Matulionis išvyko i Ma- mokykloje trijuose spor-

- -ianapolio Kolegija. Thompson, tuose, t. y. football e, base, 
ponu. (Advert.), ball’e ir basketball’e. She-

ligonių kasos tarybą įvyks 
lapkričio 11 d. (Paliaubų 
dienoje). Kauno Iigonh] 
kasos apygarda rinki
mams suskirstyta į 8 apy
linkes. Rinkikai balsuoja 
toje apylinkėje, kurioje 
dirba arba turi savo įmo’ 
nę. Rinkimams vadovauja 
ir juos tvarko apygardos 
rinkimų komisija.

Kauno apygardos ligo
nių kasos tarybos rinkimų 
komisija sudaro: pirm. V 
Marcinkus, nariai: J. Gy-

Tokio —IX. 25. Elta. Ja
ponų užsienių reikalų mi
nisterija patvirtina žinias, 
kad pasiektas susitarimas lys, J. Grabauskas, V. Le- 
dėl Rytų Kinijos geležin- pšys ir P. šalčius, 
kelio linijos pardavimo.

RINKIMAI
Rinkimų praktikavimas 

parodo, kad dabartinė Lie- 
LIETUVOJE tu vos valdžia kol kas ne-

-

------ nori rinkimų pamiršti. GąJ
Kaunas — Rinkimai Lie- kada sulauksime ir prezi- 

tuvoje šiandien naujiena, dento rinkimus?
Žmonės laukia ir nesulau- ---------------
kia rinkimų. nurodytų POVANDENINES NUO 
konstitucijoje. Bet rinki
mai yra, tik ne parlamen
to, ne prezidento, o tik li
gonių kasos tarybos.

Rinkimai į Kauno miesto pie tai,

TRAUKOS NUO 
“LUZIT ANUOS”

“Pūtis”

atvyko Amerikon Jo Ek- kun. J. Simonaitis. Prabilo galėtų jo bylą perkelti į 
scelencija Vyskupas Teo- Jo Ekscelencija labai susi- New Jersey valstybę, kur 
filius Matulionis. Laivui jaudinęs į visus Jįjį pasiti- jis būtų kaltinamas už kū- 
sųstojus, Garbingąjį Ga- kusius, dėkodamas visiems, <^kio pavogimą ir žmogžu- 
nytoją pasitiko nemažas kunigams ir Kunigų Vie- dystę. Už pastarąjį prasi- 
būrelis lietuvių dvasiškių nybei atskirai už tokį nuo- 
ir pasaulionių. Visas bu- širdų sutikimą, 
rys įėjo į laivą ir pasveiki- Pasibaigus prakalboms, ! 
no mūsų tautos kankinį už J. E. vyskupas Matulionis, 
tikėjimą vyskupą Matulio- lydimas Kunigų Vienybės 
nį. i Pirmininko ir kitų išvyko

Prie laivo Jo Ekscelenci- Marianapolio Kolegijom Į 
ja sutiko nusifotografuo- Marianapolį atvyko apie 9 
ti su kunigais, Jį pasitiku- vai. vakare, 
siais. Pasitiko šie kunigai 
K. Vasys, Kunigų Vieny- dytojo įsakymu, pasiliko] 
bės Pirmininkas; J. Simo- pas kun. J. Simonaitį, Eli-i 
naitis, Kunigų Vienybės 
Vice-Pirmininkas, J. Na
vickas, Marianapolio Kole
gijos Rektorius, M. Pan
kus, Kunigų Vienybės Iž
dininkas; J. Balkūnas, Ka
talikų Federacijos infor
macijų biuro vedėjas; A. 
Milukas, ligoninės kapelio
nas; K. Paulonis, Šv. Jur
gio parapijos klebonas; A. 
Bublys, Marianapolio Ko
legijos profesorius; J. 
Končius, Šv. Kazimiero pa
rapijos (Mt. Carmei, Pa.) 
klebonas.

Kartu su vyskupu atvy
ko ir Jo palydovas kun. 
Mikšys.

Staiga, besikalbant L

žengimą gręsia mirties 
bausmė.

v •

I

Į

Kun. Dr. Navickas, gy-(

JUNG. VALSTYBIŲ MO
KESČIAI PAKILO 

$271,000,000

Laikraščiai jau rašė, a- 
kad Amerikos in 

žinierius Reili ruošiasi im 
tis darbo pakelti iš jūros 
dugno laivą “Luzitaniją”, 
kuris buvo paskandintas 
prie Airijos krantų kart 

i metu.
Dabar aiškėja, kad pa 

dedant tai pačiai didžiule: 
dūdai, kurią Reili padarš 
narų nusileidimui, bus pa 
įdaryti ir kinematografiš- 
Ikos nuotraukos 72? metre 
! gilumoje. Operat orius 
.dirbs dūdoje visiškai lais
vai, darydamas nuotrau 
kas per didžiulius iliumi 
natorius, kurie padaryt 
dūdos sienelėse. Apylinkė 

i bus nušviečiama galing? 
j reflektorių.

Dabartiniu laiku padary 
ta viso apie 28 dūdos met 
xai. Kita dalis daroma An 
glijoje ir paskui abi nuo 
piovos bus sujungtos.

(Art. Vitk/

zabetho lietuvių par. kle- į 
boną.

Kaip jau buvo rašyta, J. 
E. vyskupas Matulionis.: 
sekmadienį, spalių 7 d.,i 
buvo Worcestery, Aušros ' 
Vartų parapijoj, pas sve-l 
tingąjį tos parapijos kle-1 
boną ir Kunigų Vienybės 
pirmininką, kur įvyko iš
kilmingas vyskupo priėmi
mas.

ĮTARIAMASIS LIND- 
BERGH KŪDIKIO PAVO 
GIMĖ RASTAS SVEIKO 

PROTO

Washington, — Spalių 5, 
Jungt. Valstybių iždinės į- 
plaukos šiais metais buvo 
$271,000,000 didesnės, ne
gu už tą patį laikotarpi 
1933 m. Tas įplaukų padi
dėjimas esąs ženklas, kad 
šį šalis pradėjo grįžti į 
gerbūvį.

RYTU KINIJOS GELE
ŽINKELIS PARDUOTAS

Mokama 170 mil. jenų. 2/3 
natūra, likusi suma — gy

vais pinigais.

Tokio — Iš autoritetin
gų šaltinių pranešama, 
kad Sovietų Rusija parda
vė Mandžiukui Rytų Kini
jos geležinkelio liniją už 
170.000.000 jenų. Abi pu
sės susitarė, pirmininkau
jant japonų užsienių reika
lų ministeriui Hirotui. Ma
noma, kad į tą sumą taip 

| pat įtraukta ir 30 mil. je
nų, suma, kuri bus išmo-

New York — Spalių 5 d. 
ir Bruno Richard Haupt- 

besidalinant įspūdžiais, su- jnann, vokietys stalius, 
serga kun. dr. Jonas Na- kuris apkaltintas išplėši 
viekas, M. I. C. Tuojaus me iš Lindbergho $50.000 
nuvežtas pas gydytoją, ku- neva už kūdikio grąžinimą 
ris išegzaminavęs ligonį, ir įtariamas kaip to kūdi- kėta Sovietų atleistiems 
rado, jog jojo širdis yra kio pavogė jas ir užmušė- tarnautojams, kaipo kom- 
labai nusilpus iš persidir- i jas, šiandien 4 valdžios pa- pensacija. Sovietų Rusijai 
**'“* ’ iškirtų psycatrų pripažin- būsią mokama tokiu bū

tas kaip pilno proto ir to Į du: 2/3 natūra, o likusi 
kiu būdu už savo elgesius 
pilnai atsakomingas. Jo 
teismas Bronxe prasidės 
spalių 11 d. Tuom tarpu 
New Jersey valstybės au
toritetai daro pastangų 
surinkti užtektinai įrody-

I

bimo ir nuovargio.
K. of C. viešbuty J. E. 

vyskupą pagerbti buvo su
ruošta pietus, kur dalyva
vo visi pasitikusieji kuni
gai, išskyrus kun. dr. Na
vicką, kuris tuo metu gu
lėjo viešbučio kambary, iri 
kiti svečiai.

suma — gyvais pinigais 
per trejus metus. Susitari
me numatoma, kad

visi Sovietų tarnautojai 
bus atleisti per 6 mėne
sius nuo susitarimo pa

sirašymo.

LT.-GOV. GASPAR G. BACON 
Republican Nominee for Governor 

of Massachusetts
Massachusetts valstybės guber

natoriaus rinkimai artinasi. Res
publikonų. kandidatas Įeit. gub. 
Gasper G. Bacon pareiškė gausin
gose rallėse Rytinėje ir Centrali- 
nėje Massachusetts valstybės da
lyje savo nusistatymą ką jis ma
no daryti, jei jis bus išrinktas 
gubernatorium.

Taigi toks aiškus Įeit. gub. Ga
sparo Bacon pareiškimas patenki
na piliečius, kurie turi užsidirbti 
pragyvenimą ir pagelbėti tiems, 
kurie neturi darbo.

Leit. gub. Gasper G. Bacon, ku
ris buvo išrinktas per keturis ter
minus Senatan iš distrikto, kuri 
dabar reprezentuoja demokratas, | šioms sukaktuvėms Lietu 
savo aMijęnoijai pasakė, tad. moksk) visuomenS. 

testas šiais metais nėra vienos ohl°ksniai jau abar. pra 
partijos, bet klausimas, kuris iš dėjo ruoštis. Sudaryti ati- 
kandidatų gali geriau pasitarnau- tinkami komitetai, kurie 
ti piliečiams ir kuris teisingiau ir svarsto, kuriais būdais pa 
cnimaniari oflilre _ta?_______ 1__
dėtas pareigas.

Leit. gub. Bacon savo kampa- kilęs sumanymas surinkti 
mjoj aiškiai pasisako, kad jis sto- įr išleisti visus Kaži- 

^gos mokslinius 
jis jau yra pareiškęs net 1980 m.; darbus. Šiam sumanymu 
žemesnes nuomas ir taksas; suma- labai pritaria visa Lietu 
žintas automobilių apdraudos kai- VOS visuomenė. 
nas; senatvei pragyvenimo užtik
rinimą; panaikinimą vaikų darbo 
ir taip vadinamas sweat-shops Spaujog atgavimo SUkak- 
įr įvedimą trumpesnių darbo va , _ .landlJ . tuvems paminėti, Šiauliuo

se netrūkus prasidės seno 
^^JSe^jvės knygų paroda. Tsb 
Geriausias užtikrinimas jo darbu T . , , . . ?ateityje, tai jo darb, rekordas, ,.Jei kas tariasi esąs mal 

tari jis padarė besidarbuodamas dln?as » nesuvaldo savo lie 
viešuose valdiškuose darbuose, ižuvio, to maldingumas tuš 

(Skelb.) čias. Sv. Jokūbas

— Gruodžio 10 dieną su 
eina lygiai 10 metų, ka 
mirė žymiausias lietuvii 
kalbininkas ir Lietuvii 
kalbos žodyno autorius 
prof. Kazimieras Būga

sumaniau atliks jam piliečių už- mįnėti garsaus kalbininke 
dėtas pareigas. mirties sukaktuves. Yrj

Tsl

— 30 metų lietuviškoj

Arėjas Vitkauskas. 
PASAULIO 
ŠYPSENOS

J
“Ar tamsta manai, kad auto- aidą kurčiam ir nebyliui žmogui” 
Kiliai £rrianr,a iAunnin karto!” f“Oaklnatrmobiliai griauna jaunąją kartą!

“Ne, aš manau, kad jaunoji 
karta griauna automobilius.” 
(“New York Medley”).

Pleg: ( “Koks pardavėjas yra 
Tair?”
> Čeg: toks — Jis parduos

(“Sedney Bulletin”)

“Kuo 
si?”.

“Kuo
“Kuo
“Bedarbis”. 

Vien).

in nori būti kai

yra tėvelis”, 
yra tavo tėvelis?”

(“Kekeriki”, 1
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Musų Didvyriai
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žydintis, Bal-
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$4.00
$5.00

<
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$4.00
$5.00
$2.00

daugybėje staigių pagiji
mų sveikata grįžo ligoniui 
ne medicinos, ne prigimtu

’-risir

Viskas labai gerai, ' ro-'patirtas įvairias malones.

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ....................
Užsieny metams ........................
Vieną kart savaitėje metams .. 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

Sv. Augustina**

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. M. Sigurni.

ir, kaipo tautos reikalui, i bils į tą padėkos užrašais 
nemažai pinigų paaukojo, švč. Mergelei Marijai už

mą savo žemių. Ji dabai 
visas savo viltis deda Vo
kietijon, manydama, kad

DARBININKAS
Vest Broadvay South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

Ne tie skaitomi ir laikomi, 
didvyriais, kurie dirba tautinį 
darbą ir imasi didžią žygių ne 
iš pasišventimo, bet tik su tam 
tikrais išskaitliavimais dėl sa* 
vo naudos ir dėl savo asmens 

.gerovės, bet tik tie užitamau- 
ja tautos karžygių ir didvyrių 
gerovės iš pasišventimo, ne
trokšdami sau iš to kokių nors 
turtų sukrauti, naudą apturėti 
ir neieško jokios garbės, už 
nuveiktus darbus, bet dar kar
tais net ir savo gyvybę dėl tau 
tos paaukoja.

Koks buvo didelis ir ne-
s

Katovicuose 100 lenkų 
bedarbių, neturėdami už-

DAJ?BIJXIJX)<AS
(TBE W0BKER)

Puhliahed every Tueeday and Friday ezcept Holidays such as 
Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving ana Christmas
------------------ by-------------------

BAHTT JOSm’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OF LABOS

Easered u aecond-dass matter Sept 12, 1915 at the poat office at Boston, 
Mass. nnder the Act of March 3, 1870

AMptaace for mailing at spedal rate of postage provtded for in Sectlon 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

•UB8CRIPTI0N KATES: 
nmestie yearly ..........................
Foreign yearly...........................
Domestic once per week yearly $2.00 
VoreigB once per week yearly.. $2U5O

TTTnAQT A VITAS KADA apsakomas džiaugsmas
J ULJvdL/11 V IJ U O J-V 71 lietuvių tautai, sužinojus,

LIAUS NUŽUDYMAS i kad du Jungt. Amerikos 
Valst. lietuviai pernai ren
giasi lėktuvu be sustojimo 

Europos diplomatai nu- bę, netik nenori užleisti i- iš New Yorko per Atlanto 
gastauja, kad užmušimas talams tos “neatvaduotos vandenyną į Lietuvos kra- 
Jugoslavijos karaliaus A- Italijos”, bet nusiskundžia, štą, į jos laikinąją sostinę 
leksandro gali privesti kad ji yra gerokai atstum- Kauną, į savo tėvų šalį, 
prie tragiškų pasekmių.1 ta nuo Adriatiko jūros ir skristi.
Paaiškėjo, kad kroatai, su-; norėtų atgauti Triestą, Visų lietuvių širdys bu- 
darą žymią Jugoslavijos svarbiausią tos jūros uos- vo kupinos džiaugsmo, kad 
dalį, nekaip sugyvena su tą. Toks bendras nepasi- ir iš lietuvių tarpo atsira- 
serbais, kurie užima vieš- tenkinimas del sienų pas- do du drąsuoliai, Darius ir 
pataujančią poziciją vals- tatė tie dvi valstybi į ka- Girėnas, kurie pasiryžo di* 
tybėje. Po karaliaus nužu- ringą nusiteikimą ir nuo- dį Atlanto vandenyną per
dimo gali iškilti vidujinė latinį susierzinimą. Velio- skristi ir ilgą kelionę be 
suirutė, kuriai yra daug nis karalius Aleksandras sustojimo tolimon tėvų ša* 
galimumo išsivystyti atši- buvo vienatinis asmuo, hn atlikti.
žvelgiant į jauną įpėdinio kurs nenorėjo konflikto Nekantriai laukė visi tos 
amžių (jis tik 11-kos metų su Italija ir taikos keliu dienos, kada mūsų drąsuo* 
vaikas). Žinoma, šalia jo mėgino išlyginti visus ne-'liai su lėktuvu Lituanica 
motinos, karalienės Marie, ~ T* . _-* - •_ -----
bus paskirti regentai — 
globotojai, bet istorija pa
rodo, kad panašaus regen* 
tavimo metu išsivysto vi
sokių intrygų, kurios kra
štui neina į sveikatą. Prie 
to, bijamasi, kad su kara* 
liaus Aleksandro nužudy
mu beveik išnyksta pasku
tinė viltis susiartinimo Ju
goslavijos su Italija. Žino
mos yra tarp tų dviejų 
valstybių (Italijos ir Jugo
slavijos) varžytinės del 
Adriatiko jūros uostų ir 
laivynų pirmenybės. Itali
ja turi didelį apetitą prie 
dešiniojo Adriatiko kran
to, italų apgyvento, kurį 
žemės sklypą italai vadinai

susipratimus. Jis turėjo ne pakils ir tolimon kelionėn 
tik labai draugiškus san - leisis, likusiems anapus 
tykius su Prancūzija, bet jūrių, mūsų broliams nuo 
buvo įsigijęs ir Mussolinio -mūs sveikinimus bei linkė- 

i pasitikėjimą. Dabar, jam jimus nuvežti ir pasauliui 
mirus, demagogiški agita
toriai gali pasinaudoti sil
pna valdžia ir išpūsti ne- 
prietelybės žarijas tarp I- 
talijos ir Jugoslavijos.

Ar šiaip, ar taip, kara
liaus nužudimas metė lyg 
bombą į europinės politi
kos dirvą. Visi įtempę ner
vus žiuri, kas bus toliau, 

i Tiesa, Didžiojo Karo pa- 
|moka dar neturėjo išdilti 
iš Europos gyventojų at* 

• minties, bet patrijotinis į- 
karštis ten taip didelis ir 

3iekt
vaduota Italija) ir būtinai taut1 3™ neėsta, kad 
norėtų jį pasisavinti. Iššiuo momentu visokioms 
antros pusės, Jugoslavija,-galimybėms kelias yra at-, 
išaugusi į nemažą valsty - daras. K.

Lietuvoje Kyla Didesnis Su
sirūpinimas Išeivija

Per savo trumpą veiki
mą, draugija remia badau
jančius Pietų Amerikos i 
lietuvius, kuriems šiemet 
ji surinko ir pasiuntė 20 - 
000 litų. Be to, ši draugija 
kelia reikalą ieškoti mūši; 
išeivijai tinkamų gyveni
mo sąlygų, kad jie aklai i 
neklaidžiotų po pasaulį. 
Geresnėmis sąlyg o m i s,I — — “ — ™ — *

Militarine Jugoslavijos, Len 
kijos, Vengrijos ir Vokietijos 

Sąjungaparodyti, kad ir lietuviai 
jau gali ilgas ir tolimas 
lėktuvais keliones padary
ti -— atlikti.

Štai pagaliau atėjo ir vi
sų laukiamoji diena. Vieną 
gražų ir ankstų liepos mė
nesio rytą, dar šviesiai 
saulei netekėjus, pakilo 
lėktuvas Lituanica, valdo
mas narsių lietuvių, pasu
ko į tą šalį, iš kur saulė 
teka, ten kur anapus jūrų 
ant Baltijos kranto randa
si sena ir .graži tėvų šalis 
— Lietuva ir išnyko toli 
virš jūrų ore.

Bėga minutės. Slenka va
landos. Visų širdys tviksi 
kažkokiu džiaugsmu ir ne
ramumu, ir nekantriai lau
kia visi linksmos ir džiaug 
smingos žinios, kad lakū
nai laimingai ir garbingai 
pasiekė Lietuvos šalį.

Bet štai, lyg perkūno vf- 
lyčia netikėtai perveria vi
sų lietuvių širdis, nelauk
ta, liūdna ir baisi žinia, 
kad mūsų narsius lakūnus, 
skrendančius per senovės 

i lietuvių prabočių šalį-Prū- 
sus, ištiko baisi ir netikė
ta nelaimė: jie žuvo, kaip 
sako, nuo lietuvių 
priešų vokiečių rankos, 
nepasiekę savą užsibriežto 
kelionės tikslo, kuri pakir
to jiems sparnus.

Visa lietuvių 
jiems žuvus, apsidengia gė 
dulo šydu ir liūdi, neteku
si savo dviejų narsių did
vyrių.

Jie žuvo ir nuėjo am
žiams į juodus kapus il
sėtis, iš kur jie daugiau 
jau pas mus nebesugrįš, 
bet jų dvasia liko su mu
mis ir nepabaigtas didis 
žygis, kuris laukia kitų 
narsių didvyrių, kad .jį 
baigtų, bet jų kol kas dar 
neatsiranda. Nors kaip 
kas ir mėgina ?tų didvyrių 
pėdomis sekti, bet pamatę, 
kad tas žygis yra neleng
vas, didelis ir pavojingas, 
nustoja drąsos. Tas žygis 
turi tik du dalyku: jį lai
mėti ir tautos didvyrio 
garbės vainiką pelnyti ar 
pralaimėti ir kartais dar 
amžiams į tamsius kapus 
eiti ilsėtis.

Kai visa lietuvių tauta 
verkia, raudoja ir liūdi, 
netekusi savo dviejų sūnų, 
narsių didvyrių Dariaus ir 
Girėno, atsiranda asmenų, 
kuriems ne tautos reika- 
las, jos gerovė ir garbė rū
pi, bet tik savi reikalai ir, 
pasinaudodami tautos ne
laime ir pasitaikiusia gera 
proga, sudaro be lietuvių 
visuomenės sutikimo ir į- 
galiavimo komitetą, ant
ram skridimui daryti ir 
skelbia - garsina visuome
nei, kad šiemet jie tą di
delį tautos žygį įvykdins 
ir Dariaus - Girėno nepa
baigtą kelionę užbaigs, tik 
reikalinga tam lėšų.

Jie ragina visus be skir- būdu, 
tuino lietuvius aukoti ir ,- - 
duoti antrajam skridimui ]abai g^fagr"k

jaus ir kitų kraštų lietuvių 
laukia šia prasme para 
mos. Tačiau be planingo 
darbo, be atsakingų žmo
nių ir be pinigų nieko ne
galima padaryti.

Šio tikslo siekdama, už
sienio lietuviams remti 
draugija yra nutarusi pir
miausiai suorganizuoti ke
lias dešimtis tūkstančių 
narių rėmėjų, kurie savo 
nario mokesčius galėtų 
šiame svarbiame darbe da
lyvauti. Tikimąsi, kad ši
tas draugijos sumanymas 
ras Lietuvos visuomenėje 
tinkamo atgarsio ir kon 
krečių darbų.
• Rūpindamąsi į Lietuvą 
grįžtančiais ir ilgus metus 
užsienyje gyvenančiais lie
tuviais, Lietuvos visuome
nė su atitinkamų organi
zacijų pagalba, yra įstei
gusi patarimų biurą, kuris 
įteikia visokius patarimus 
Į grįžusiems lietuviams ir 
norintiems savo tėvynėj^ 
apsigyventi.

Prieš keletą metų Lietu
voje mūsų išeiviais mažai 
kas rūpinosi. Būdavo atsi
tikimų, kad grįžusieji į 
Lietuvą išeiviai čia nusi
vildavo ir su blogiausiais 
įspūdžiais vėl grįždavo į 
savo naująją tėvynę. Ne
vienas jų ir pripasakodavo 
įvairiausių dalykų apie 
Lietuvą, tas žinoma pačiai ____
Lietuvai j gerą neišeidavo.|draugija randa tik planin- ^į““fr gindami“ bai-

Dabar jau visai kas kita. 
Keliose vietose veikia mū
sų išeivijos sutikti ir pri-’

BEDARBIAI STATO 
BAŽNYČIĄ

gą gerai apgalvotą koloni
zaciją. Tai yra neprivačių 

(bendrovių reikalas, kurios 
rmtTpi^ktai,“kurie žmones jau ne kartą
įvairiausių patarimų, kaip'£a I
galima Lietuvoje įsikurti Į 
ir parsivežtą kapitalą su
naudoti. Didesniems sai
tams tarp išeivijos ir tė
vynės palaikyti, jau treji 
metai Kaune veikia užsie
nio lietuviams remti drau
gija. Ši draugija išsiplėtė 
visame krašte. Jos nariais 
dabar yra žymūs visuome
ne® veikėjai ir įvairių sri
čių specialistai.

šiame skurde, nutarė pas
tatyti Dievo namus. Apy
linkės visuomenė jų suma
nymui pritarė ir bažnyčios 
statyba jau pradėta. Mais
tą, drabužius ir įrankius 
taip pat jiėms parūpina* a- 
pylinkės katalikų šeimos. 
Bedarbiai gyvena bendrai, 
kartu verdasi maistą, ir iš 
vieno valgo. Kiekvieną va
karą ir kiekvieną rytą be
darbiai susirenka bendrai 
maldai Ir eina vėl į darbą.

Tai pirmas pasauly bus

Tai yra reikalas visos vi
suomenės drauge su vy
riausybe.

Tinkamas lietuvių išeivi
jai kolonizuoti žemes da
bar draugija ieško. Ji taip 
pat tiki, kad netrūkus bus i 
galima jų įsigyti. Draugi
ja mano, kad Pietų Ameri
koje būtų galima įsigyti 
žemes ir daugelis Argenti- toks reikšmingas pamink- į 
nos, Brazilijos, Uragva-1 ias išems laikams.

*

dos, klojos, kaip laikraš
čiai rašė, aukos, kaip iš 
pypkės dūmai, iš visur 
plaukė į komiteto iždą. 
Laikraščiuose gar s i n o, 
kad lėktuvas įsigyta, ke
lionei parengtas, lakūnas
kiekvieną dieną ruošęs Anglijos laikraštis “Dai- 
išskristi, tik laukia gero ty Mail” praneša sensacin- 
ir grąžą ii r oro, bet kas už žinią apie militarine 
kulisų degėsi, visuomenei Vokietijos, Lenkijos, Ven- 
nežinoma, nes komitete s gri-ios ir Jugoslavijos su- 
tikros tiesos apie skridimo' tartį; laikraštis nurodo, 
eigą nepadavė. ' kad toji sutartis Europos

Vėliau pasirodo žinios, taikai sudaro milžinišką 
kad, iš suaukuotų visuo- PavoJu ir gali privesti prie 
menės antrą jam skridirnuj tokios Europos kontinen- 
su virš trisdešimt tūkstan- koalicijos, kokios nebū
čių dolerių pinigų, didelė vo dar nuo Napoleono lai- 
dalis išeikvota, užlaikymui kų.
komiteto narių, kelionėms, “Daily Mail” visų pirmą 
spausdiniams ir tt. aprašo politinę padėtį:

Pinigus išeikvojo, o lėk- Lenkija, kuri viešai nusi- 
tuvo neįrengė. Matyt, ko- suko nuo Prancūzijos, yra 
mitetui ne tautos gerovė ankštuose santykiuose su 
ir reikalai rūpi, bet tik sa- Vokietija dėl ko ji atsisa- 
vo asmens gerovė. . kė ir nuo mažumų sutar-

Iš Antrojo per Atlanti* ties, tuo apsilenkdama su 
ką skridimo komiteto vei- savo tarptautiniais pasiža- 
kimo matosi, kad šis daro- dėjimais.

Tasai Lenkijos žygis yra 
padarytas susikalbėjus su 
Vokietija, kad pakenkus 
Tautų S-gos autoritetui ir, 
iš antros pusės, tai yra vie 
šas pareiškimas, kad Len
kija, įėjus Sovietų Rusijai 
Tautų S-gon, nenori susi
rišti jokiai nuostatais dėl

“Daily Mail” mano,r kad 
toji militarine sąjunga y-* 
ra tiek stipri, kad negali 
būti kitos už ją stipresnės. 
Koalicija, kuri būtų prieš 

j šį bloką, sudaro Prancūzi
ja, Čekoslovakija, Rumu
nija, Italija ir Sovietų Ru
sija. Esą Italija ir Rumu
nija su savo armijomis ne
galėtų suvaidinti žymes
nio vaidmens. Taip pat Če
koslovakija, kurios šiaurė
je gyvena arti 3 milijonų 
vokiečių, negalės būti stip
rus Vokietijos priešas, nes 
tenykščiai vokiečiai bus 

j priešingi pilietiniam karui. 
Sovietų Rusija negalėtų 
būti patikimas ir stiprus 
koalicijos narys, jau vien 
todėl, kad ji yra ypatingos 
politinės konstrukcijos ša
lis, ir dar todėl, kad žymią 
dalį armijos ji turi laikyti 
Tol. Rytuose, kad apsigin
tų nuo gresiančio Japoni
jos pavojaus.

Toliau laikraštis konsta
tuoja, kad, Anglijai pasy
viai Versalės sutarties re
vizijos atžvilgiu laikantis, 
Vokietija tiek apsiginkla
vo, jog ji tampa pavojinga 
visoms kontinento šalims. 
“Daily Mail” manymu, 
progą kilti karui gali su
teikti Italijos — Vokieti
jos kova dėl Austrijos in
teresų.

Baigdamas laikrašt i s 
klausia, ką mano daryti 
Didžioji Britanija, kad at
sitolinus ją nuo to gaisro , 
ir pataria jai greičiau atsi
sakyt dalyvaut kontinen- 
talinėj politikoj. Keista, 
tas pats laikraštis dar ne
seniai rėmė glaudų pran
cūzų ir anglų bendradar
biavimą.

mas skridimas yra jam tik 
įrankis kuo daugiau iš 
žmonių pinigų prisirinkti.

Pinigai išleisti, lėktuvas 
neįrengtas, lakūnai James 
ir Vaitkus suvedžioti, visa 
lietuvių visuomenė išnau
dota, paniekinta ir apvilta. 
O keno gi tas darbas ir 
kaltė? Komiteto, kad ėmė- Ukrainos, 
si tokio darbo, apie kurį Jugoslavijos suartėjimą 
visai nenusimano.

Reikia žinoti, kad dideli 
darbai ir didvyriški žygiai 
yra atliekami tik idealistų. 
Jiems atlikti reikia didelių 
asmenybių, pasiryž i m o, 
ištvermės, savęs atsižadė
jimo, didelio visuomenei 
pasiaukojimo, - ir ---------
net savo gyvybės paauko
jimo. L. S»___________ kietijon, manydama, Kaa 
896 GYDYTOJŲ NUOMO- SŽUun5a abiems kraš- 

tams gali būti naudinga.
________ Nors jos armija ir nėra di- 

Staigius išgijimus Liurde del®>, ta!:iau tam ‘ikrorra 
tiria įvairių tautų gydyto- aP^kybems esant p ga- 

. .____________ Imti suvaidinti žymų vaid-
J*** •menį.

Pereitais 1933 m. Gydy- ---------- --------------------------

pSus6’ K4 Reiškia Mūsų Krikščio-
» • • -y • . ~ i • niškieii Vardaiaytojai. Jie tyre 88 staiga J

išgijusius ligonius. 17 iš -------
smulkesnių ligų pagijimus Kone visi mūsų vardai y- 
Biuras atsisakė toliau ty- ra kilę iš hebrajų, graikų 
rinėti, bet tikrai iš mirtinų įr lotynų kalbų. Ir štai ką 
ligų 71 pagijusį ligonį nu- jįe reįškia lietuviškai: A- 
tarė patyrinėti vieniems ^- _ kiImin jL Adol. 

tojų sąstatas posėdžiuose fas “ brolis' _Adomas - 
yra labai įvairus. Priima.- raudonoji žemė arba mano 
mi visų tautų ir tikėjimų tėvas. Agnietė (Jonieška) 
daktarai. Dažnai pasitaiko “ skaisčioji arba nekalto- 
Universiteto profesorių ir Agota — geroji, -----
įvairių klinikų vedėjų. Pa- nas baltasis, ----- —

apie kurį Jugoslavijos suartėjimą 
su Vokietija laikraštis aiš- 
kiną Pietų Slavų kraštų 
nusistatymą prieš Italiją,! 
ypač kai pastaruoju laiku 
tie santykiai žymiai pablo
gėjo.

Vengrija turi interesų 
dėl Trianono sutarties, nes 

"kartais J’ &alv0J*a aPie sugrąžini-

Kristui priklausąs žmo
gus,, Leonas — liūtas, Liu
dvikas — liaudies gynėjas, 
Liucija — šviesos skleidė
ja, Magdalena — moteris, 
kilusi iš Magdados miesto 
Šv. Žemėje, Matilda — val
dovė, Mykolas — vien tik 
Dievui tarnaująs, Monika
— atsiskyrėlė, Morta — 
karčioji, Motiejus — Die
vo dovanotas, Natalija — 
naujai gimusioji, Ona —• 
maloningoji, Petras — uo
la, Povilas — mažasis, Re
gina — karalienė, Simonas
— atsiliepiąs, Sofija — iš
mintis, Tadas — garbė, 
Vincas — laimėtojas, Vik-i 
toras ■— laimėjimas, Zig
mantas — nugalėtojas, 
Zuzana — baltoji lelija* 
Bet šitie vardai pasidaro

Universiteto profesorių ir Agota — geroji, Albi- 
 i — baltasis, Aleksan- 

vyzdžiui pernai buvo 41 dras žmonių apgynėjas, 
anglas gydytojas, 18 airių. Alfonsas — gerų norų vy- 
1 kanadietis, 8 indiečiai ir ras» Anastazija prisike- 
taip toliau. lus’ Andriejus —vyras.

AntanasKasmet Gydytojų Biuras tramieju8 _ gukelia 
skelbia savo tyrimo dar- b Barbora - sve-

timšalė, Domicėlė - Mar- 
ti, Dominikas — kuris pri
klauso Viešpačiui, Elena 
—*padorioji, Elzbieta — 
Dievo garbintoji, Feliksas mums reikšmingesni, atsi- 
— laimingasis, Ignacas —

pinigus. . galingu užtarimu pas Vi-
Dauguma žmonių, nieko sagalį Dievą grąžina dau- 

blogo nemanydami ir tik-1 gybei ligonių sveikatą, 
rojo veidmainių, antrojo Kas abejoja apie Dievo bu- 
3kridimo kaukėj paslėpto, i vimą ar Marijos galingąją 
veido nematydami, davėsi ■ globą, tenuvvksta į Litir- 
save labai lengvai apgauti! dą, o bažnyčių sienos pra- 

I................................................. ...

Švč. Mergelė Marija yra
• savo ugniagesis, Izabelė — gra

žioji, Jadvyga — kariau
jančioji, Jeronimas — 
Šventvardis, Jonas — Die
vo malonė, Jurgis — žem
dirbys, Justinas — teisin
gasis, Juozapas — priau
gimas, Klemensas — gai
lestingasis, Konstantinas 
— patvarusis, Kotryna — 
švarioji, Kristijonas —

minus, kad kiekvieną iš jų 
nešioja didžiausi Bažny
čios šventieji ir švento
sios, kurie per šv. Krikštą 
tapo mūsų dangiškaisiais 
globėjais ir dabar nuolat 
meldžiasi už mus.

' “ž. P.”
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BLAIVININKŲ SŪ8IVIBNYMO CBNTBO 
VALDYBA

Kan. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Jankaitis— 
I pintu, 423 Winsdor SL, Cambridge, Mass.; Kan. J. Vaičiūnas — I 
il| vice-pirm.; Pr. Mankos — II vice-pinn.; V. J. Blavackas — ra3t; 
IBĮ 7 Mott SL, Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — iid., 6 Common- 

wealth Avė., Worcester, Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis Coliege, 
Thompson, Conn.I

skleidžia bedievybę, su
klaidina mūsų gražų gyve
nimą, sudaro didžiausius 
priešus Motinai Bažnyčiai. 
Alkolis atitraukia mus 
nuo gero ir pritraukia prie 
blogo.

Broliai, sesutės! pažiūrė
kime į girtuoklių šeimas... 
Nevalgę kelias dienas, nu
skurę, nuplyšę, jau krau
tuvininkas jiems nebeduo
da “ant knygutes”, jie jau 
praradę geriausius drau
gus, prietelius. Jau to gir
tuoklio dienos suskaitytos. 
Jojo namai išrodo kaip mė 
šlynas. Vaikai išblyškę, 
nusibaigę, “murzini”, net 
nepanašūs į žmones.

Ne dailu, kad tamsūs 
žmonės blaivybės tikslo 
neatjaučia, bet dar gai
liau, kad inteligentas svai
galų nenusikrato. Reikėjo 
mums amerikiečiams susi
spiesti į blaivybę ne tik 
prastiems žmonėms, bet y 
pač inteligentams.

&į Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. į jam motina leis turėti. AŠ 
------------ :------- =--------------- i turiu minty tai, kad moti-

Norint, kad kūdikio ir1 na bus tokia kukli, jog ži- 
užaugusio būtų geri dan-' nos tinkamumą maisto ge- 
tys, reikia kad motinos rų dantų susiformavimui, 
rūpintus apie atitinkamą Tuo ji kūdikį padarys lai- 
maistą vaikui dar kūdikiu, mingą ir sau sumažins rū- 
esant. Kalbant apie tokį! pėsčių, 
dalyką, gal būt, tinkamas 
bus lietuviškas išsireiški
mas, būtent, ką pasėsi, tą tų maistą, kuriame randas 
ir piausi, arba, kaip pasi
klosi, taip ir išsimiegosi. 
Reiškia, kūdikio laikini 
dantys bus tokie, kokius

DANTYS IR MAISTAS

Rašo Dr. C. Z. Vezelis, 
dentistas. . I

Sunkus yra uždavinys ir 
dažnai pamirštamas dar
bas dantis užlaikyti šva
rius ir sveikus. Kartais tas 
triūsas būna veltui, kuo
met dantys turi prastą su- 
budavojimą, susiformavi
mą.

KAIP SUOMIJOS JAUNI- taipogi įsikūrė studentų 
MAS KARIAUJA PRIEŠ abstinentų sąjunga, kuri 

pasirodė labai gyva ir vei
kli ir po savo vėliava su
traukė trečią studentų 
skaičiaus dalį.

Pirmaisiais metais po 
Didžiojo Karo, Studentų 
Abstinentų Sąjungos vei
kimas Suomijai nukentėjo 
gan aiškų apmirimą. Ta
čiau nuo 1923 m. ši orga
nizacija griebiasi naujų 
priemonių ir aktyviai at
gaivina šį veikimą. Vasa
ros atostogų metu rengia
mos po kraštą kelionės, 
kurių tikslas paruošti blai
viai kultūrai dirvą, moks
lo metu lankomos aukštes
nės mokyklos ir kariuome
nės dalys. Kad baigę stu
diją ir išsiskirstę po visą 
šalį toliau uoliau vykdytų 
priešalkolinį veikimą, 1931 
m. įsteigta Akademių Ab
stinentų Sąjunga.

(Bus Daugiau)
Autas.

mingą ir sau sumažins rū-
ALKOLIZMĄ

Suomijos stude n t i j o s 
priešalkolinis veikimas se
nai turi savo pradžią. Jau 
1886 m. buvo steigta Stu
dentų Abstinentų Sąjunga, 
kuri įvairiais būdais bei, 
priemonėmis stengėsi įneš
ti į studentų gyvenimą 
blaivybės įdėjos dvasią. Ji 
rūpinosi taip susitvarkyti, 
kad galėtų praktiškai šį 
veikimą realizuoti, o iš an
tros pusės ji duoda na
riams teoretiškai su šiuo 
klausimu idant būtų gali
ma veikliau jį bendran beii 
visuomeninian gyvenime į-j 
gyvendinti. .

Šio amžiaus pradžioje 
YRA — taip minėta Absti
nentų Sąjunga trumpai 
vadinama — buvo viena 
stipriausių studentų orga
nizacijų. Patys studentai 
vieningai atsižadėjo alko- 
lio, jį prašalino iš savo na
mų, o kad šis darbas sėk
mingiau ir plačiau vysty
tųsi, pakviesta kita moks
lo organizacija į pagelba. 
1906 m. šios dvi draugijos 
buvo sujungtos į Mokslo' skriaudžiame save, o kas 
Einančio Suomijos Jauni- ’ aršiau, šeimynos narius, 
mo Abstinentų Sąjungos Ir nėra didesnio priešo 
(SONR), o vėliau sudary-j mūsų tautoje kaip alkoliz- 

w ta Suomijos Akadeiiiikų mas.
Abstinentų Sąjunga. 1930 Alkolis išplėšia iš mūsų 
m. Turkų Universitete tarpo ramybę, apšvietą ir

-A.
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ŠAUN ALKOLIS!

Mūsų didžiausias priešas 
yra alkolis, dėlto, kad per 
jį prarandame savo uždar
bį, nustojame sveikatos, 

i __ •____3 V •
I

Tėvo J. Bružiko, S. J. Misijos

Nuo rugpiūčio 26 d. Te-| 
vas J. Bružikas, S. J. vėl 
pradėjo misijas lietuvių 
parapijose. Sunkus tai 
darbas, bet kun. Bružikas 
nesiskundžia. Jis ne tik 
skelbia Dievo žodį bažny
čiose, bet ir katalikišką 
spaudą platina. Jis yra iš
platinės tonus katalikiškų 
laikraščių ir knygų. Tas 
darbas jam sekasi. Tai ti
kras Bažnyčios Vadas ir

spaudos apaštalas. Tesu- 
, teikia Aukščiausis Tėvui 
Bružikui sveikatos ir ilge 
gyvenimo.

Tėvo J. Bružiko Misijos 
įvyks šiose parapijose:

Spalių 8 iki 21,
W. Mahanoy Avė., Maha- 
noy City, Pa.

Spalių 22 iki 28, — Je- 
zuit Novitiate, Wernersvi- 
lle, Pa.

DUKTĖ UŽ MOTINĄ 
PROTINGESNE

J ■

Vieną kartą Marytė 
klausia savo motinos, “del
ko mes neturtingi”?

Motina atsakė nežinanti.
Marytė ilgai žiūrėjo į 

motiną, laukdama atsaky
mo, bet kurio sulaukti ne
galėjo. Pagaliau mergaitė 
nedrąsiai prabilo:

“Štai tėvelis ir Tamsta, 
mamyte, labai mėgstate 
išsigerti, prageriate visą 
uždarbį ir dėlto mes taip 
neturtingi.”

Nieko motina neatsakė, 
tik giliai atsiduso.

Vakare, tėvui parėjus iš 
darbo, motina pridėjo jam 
pasakoti ką Marytė kalbė
jo. Tėvas iš pradžių lyg 
supyko, bet matydamas 
savo klaidą pasišaukė pas 
save Marytę, apkabino, pa
bučiavo ir pažadėjo dau
giau negerti svaigalų. Už 
kelių metų Marytė su savo 
tėveliais paliko viso kaimo 
turtingiausiais gyven t o- 
jais. V. B.

jos naudai, su dovanomis. Įžan
ga 35c.
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KARTUS PALYGINI
MAS, BET TIKRAS

TRUMPOS ŽINUTĖS

Pereitų sekmadienį įvyko pa 
rengimas, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu, atsižiūrint į publikos 
skaičių. Salė buvo pilna, ir sto
vinčių apie sienas ir apie duris 
daug. Galima tikėtis, kad ir fi
nansiniu atžvilgiu vakaras pavy
ko.

Bendrai meniškas įspūdis ta-j 
čiau nebe lygus. Kai kurie juo- j 
kai ir dainos kartojamos iš per- gj0 sezono Federacijos Posėdis, 
nykščio vakarėlio. Vis dėlto bu-. l ame posėdy bus aptariamas nuo- 
vo gana daug juokų, ir be perdė- ’ dugniai VYČIO KANKINIO dra- 
jimo galima sakyti, publika buvo1 
patenkinta.

Antroje dalyj dainos buvo solo, 
duetas, ir pagaliais trio. Progra
ma neperdaug įvairi. Rodos, tru
putį perdaug Vanagaičio dainų, 
ir per maža kitų kompozitorių. 
Buvo šešios Vanagaičio kompozi
cijos, trys liaudies dainos ir po. 
vienų Petrausko, Žemaičio ir Gi 
bavičiaus.

Dainininkė p. Yarrow, garsi ra
dio artistė iš Pennsylvanijos, ir
gi dalyvavo, ir padarė gražij 
spūdį. Jos balsas gražus ir išla
vintas, ir, rodos, labai tinkąs ra
diofonui. Mūsų salėje, bent šiam 
rašytojui atrodė, balsas neturėjo 
ganėtinai stiprumo tobulai pasi
rodyti, nors pilna salė turėjo pa
dėti skambėjimui, resonansui. 
Kur galimybės nėra, ir dėlto pa
ties dainininkės nepajėgta visu 
pilnumu išsireikšti.

— Ateinantį sekmadienį, už 50 
centų, bus duodama pilnai soti 
vakarienė. Rodos, jokia valgyk
la visame mieste neduotų tiek 
valgio ir gėrimo už tuos pinigus. 
Jei kas žada tą dieną valgyti 
svetur, teateina į parapijos sale.

— Spalių 21 d. įvyks pirmas

I

Dantims formuojantis 
svarbu, kad motina varto-

sekanti medžiaga, būtent, 
vopna ir fosforas, tai yra 
du svarbiausieji dantų for
mavimosi dėsniai. Beabe- 
jo, reikia nepamiršti ir vi- 
tamino D, nes jis irgi ne
mažesnę svarbą turi dantų 
budavojime ir jų sveikatos 
palaikyme.

Vopnos (calsium) dau
giausiai galima gauti se
kančiuose valgiuose: pie
ne, sūryje, grudų valgyje 
(cereal), kiaušiniuose, dar 
žovėse ir vaisiuose. Pienas 
daugiausiai turi tos me
džiagos. Kiekvienas vaikas 
turėtų suvartoti bent vie
ną kvortą pieno į dieną.

Fosforo (phosforus) dai. 
giausiai galima gauti se
kančiuose valgiuose: pie
ne, kiaušinyje, slyvose, 
žirniuose, mėsoj, kvietinėj 
duonoj ir grūdų maiste.

Vitamino D galima gau
ti sekančiuose valgiuose: 
kiaušinyje, ypatingai kiau

«

mos veikalo spaudos leidimas. 
Taipgi bus iškeltas klausimas, ar 
tęsti toliau pereito sezono mėnesi
nės paskaitos, ar ne. Be to dar, 
daug įdomių reikalų bus aptaria
ma. _>■ g

Kviečiame visus lietuvius, ku
riems rūpi lietuvybės palaikymas 
Baltimorėje, atsilankyti.

Žinys

rių bus daug ir brangių. 
Sekmadienį, spalių 14 d.,

Šv. Vardo vyrų draugijos 
šv. mišios ir mėnesinė ko
munija. Dalyvaukime visi.

E. d. M.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIABCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Ketvirtadienį, spalių

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEWARK, N. J.

LDS. 14 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks penkt a d i e n j. 
spalių, 14 d., 8 v. v., Šv. Jurgio dr- 
jos svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai prašo 
mi atsilankyti.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas jvyks spalių 21 d., 6:30 
vai. v., Karalienės Angelų para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 21 d., tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinki
mas. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsivesk it u 
ir savo dradgus prirašyti

LAWRENCE, MASS
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks 

palių 21 d., tuoj po 12 va-

landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbių suma
nymų. Atsiveskite ir savo drau- 
gus(es) prirašyti.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį spalių 21, 
tuoj po sumos, bažnyti
nėj svetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautų ir 
užsimokėtų duokles. Parodykime 
gražų pavyzdį kitiems.

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas 

jvyks sekmadienj, spalių 21 
d., tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai .ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

irESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvienų mėnesį, 
sekmadieny po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.
PrAfestonalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
▼erti skaitytoji) paramos,

Visi garainkltės “Darbininke”.

Girtuoklis ir kiaulė pa
našus viens į kitą — kuo
met purvyne guli ir volio
jasi.

Girtuoklis ir šuo pana
šus viens į kitą — kuomet 
loja, nežinodami ką, prieš 
ką ar ant ko.

Girtuoklis ir žmogžudys 
panašus viens į kitą — 
kuomet skriaudžia arti
miausius ir brangiausius 
savo šeimos narius, pra
geriamas savo uždarbį, o 
šeimą badu marina.

Girtuoklis neišminttnge- 
snis už kvailį. Kvailys ne
nori būti kvailiu ir nepri
sipažįsta tokiu esąs, o gir
tuoklis nori būti girtuok
liu ir iš to kitiems dar gi
riasi. Nėr didesnio neišma
nėlio kaip girtuoklis.

F. V

—Kortų Vakarėlis, šeiminin
kaujant seserims Tauteriutėms.. 
Bukevičiutei, ir Coyle, įvyks šį I 
pektadienį, spalitj 12 d., parapi-i

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo 75—100—150 ir aukščiau. 
Tel. — South 0083

gerai

3 
d., šv. Pranciškaus lietu
vių par. bažnyčioje pasu 
baigė NOVENA prie Šv. 
Pranciškaus, kurią vedė 
misijonierius kun. A. Meš- 
lis, S. J.

Rytai ir vakarais pasa
kė turiningus pamokslus. 
Užbaigoje novenos Tėvas 
Mešlis suteikė Šv. Tėvo 
palaiminimą.

Tikimės šitoje parapijo
je neužilgo pamatyti ir iš
girsti J. E. Vyskupą Ma
tulionį, neseniai iš Rusi
jos grįžusį kankinį.

Šinio trinyje, piene, Smeto
noj, svieste ir saulės spin^ 
dūliuose. Supran t a m a, 
saulės spinduliais žiemos 
laiku negalima naudotis, 
tat reikia daugiau vartoti 
Cod Liver Oil.

žodžiu sakant, dantų 
sveikumas, pastovumas ir 
normališkumas tiesiog pri- 
klauso nuo tinkamo mais- 
to. J

Dantų subudavojimą ga
lima palyginti su mūro 
mūrinimu. Mūrininkas ga
li tik tuomet gerą ir gra
žų mūrą-sieną subudavoti, 
kuomet jis gauna tinka
mos medžiagos.

Tyrimas parodo, kad ** 
sveikų dantų palaikymui 
reikalinga vitaminų A ir 
C.

Vitaminą A galima gau
ti špinakuose, kiaušiniuo
se, svieste, piene, ir Cod 
Liver Oil. Vitaminas C ne- 
vien dantims gelbsti, ne 
vien juos stiprina, bet ir 
suaugsiems priduoda stip
rumo. Vitaminą C galima 
gauti apelsinuose, grape 
fruit, citrinose ir pomido
ruose.

Beveik keistas dalykas 
su žmonėmis. Ne vien vai
kai, bet ir suaugę yra la
bai linkę prie saldžių ir 
minkštų valgių. Yra gerai 
patirta, kad minkšti ir sal
dūs valgiai silpnina dantų 
sveikatą, vienok žmonės 
negali blogo įpročio atsi- 
kratyti.

f

Taigi tėvai, žinodami, • 
kad vaikams minkštas 
maistas yra nenaudingas 
dėl dantų, turėtų pareigos 
pratinti vaikus valgyti kie 
tus valgius, kurie reika
lauja daug kramtymo. Ne
duokite vaikams duoną ar 
ką kitą kietą dalyką piene 
mirkyti. Kramtymas pa- 
darys valgį minkštą, oi ■ 
dantims bus gera gimnas
tika; ne vien dantims it • 
žandų raumenims. Kietas 
maistas priduoda sveikai 
tos ir švarumo smegenims 
ir dantims. ?

BEVALYDAMI ŠULINĮ 
NUSINUODIJO DUJO

MIS
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
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N0RW00D, MASS. I

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šv. Jurgio par. bažnyčio

je, spalių 5, 6 ir 7 dd., įvy
ko 40 vai. atlaidai. Penkta
dienio vakare pamokslą 
pasakė kun. J. Švagždys; 
šeštadieno — kun. K. Ur
bonavičius ; sekmaden i o, 
užbaigimo vakare pamoks
lą pasakė kun. P. Juras.

Dėka geraširdžiu žmonių
ir pp. Adomaitienės ir Ba-| 
lutiehės pasidarbavimui, 
bažnyčios altorius buvo la
bai gražiai gėlėmis papuo- rty”, bažnytinėje salėje, 
^tap. Merginos smarkiai dar-

PMės A. Grudzinskaitė ir buojasi, kad tas vakarėlis 
J. Vasiliunaitė labai pa- pavyktų. Patariu visiems

Klaipėdos apskrityje, 
Stančių kaime šiomis die
nomis ūkininkas Kapus- 
tas valė vienuolikos metrų 
gilumo šulinį. Ta proga, jis 
sumanė šulinį pagilinti. Jo 
bernas su kaimynu Jaku* 
žaičiu traukė išvalyto dug- 
no žemes. Baigiant darbą’ 
juodu pastebėjo, kad ber
nas Auguturas sukniubo. 
Ūkininkai pamanė, kad jį 
žemę užgriuvo. Jakužaitis 
virve nusileido į dugną su
teikti pagalbos, tačiau ir, 
jis dugne sukniubo. Likęs 
vienas ūkininkas Kapus- 
tas bėgo pas kaimynus pa
galbos ieškoti. Tuojau pa
skambino Klaipėdos gais
rininkams , kurie iš Klai
pėdos atsigabeno dujokau
kes. Gaisrininkai abu ne
laiminguosius ištraukė dar 
su mažais gyvybės požy
miais, tačiau jų atgaivinti 
jau nebepavyko. Gydyto
jas nustatė, kad jie abu 
nusinuodijo požeminėmis 
dujomis. Jakužaitis buvai 
susipratęs lietuvis ūkinin
kas, dar prieš karą uoliai 
dalyvavo lietuviškose jau
nimo organizacijose.

k Tsb,

•f

Lowellio lietuvių veiki
mas telpa ir anglų spaudo
je. Malonu būtų skaityti 
ir apie Lawrence lietuvius 
anglų spaudoje. Bet pir
miausia mes susirūpinki
me savąja spauda. Siųski- 
me žinias į “Darbininką”.

I

P-lės O. Pazniokaitė, A. 
Samsonaitė ir A. Babilaitė 
prirengė vaikelius ir juos 
tvarkė procesijoje.

SUSIRGO TRAŠUMSKAS
Sekmadienį, spalių 7 d. 

nuvežtas ligoninėn p. Tra- 
šumskas, kur jam padary
ta pavojinga operacija. Li
gonis šioje kolonijoje yra 
visų mylimas. Velijam jam 
greito pasveikmo.

1 ‘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 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų vyzdingai sutvarkė ir pri-įiš anksto įsigyti bilietus ir 

rengė vaikelius klūpėti, gausiai ateiti kortuoti ir į 
už tai laimėti dovanas, ku-

IŠVYKO Į FLORIDĄ
Pereitą savaitę išvyko į 

Miami, Floridą jaunikaitis 
Alfonsas Palaima. Jis ga
vo stipendiją tęsti moks
lus Miami Universitete, 
kur jis mano mokytis tei
sių.

Alfonsas aukštesnioje 
mokykloje buvo basket-

. bąli ratelio kapitonu ir lo- 
išė football rately, kuris 
pereitais metais laimėjo 

.čempionatą.
i„ Universitete Alfonsą^ 
įmano taip pat lošti foot
ball. Jo motina gyvenk 
Lavrence, o tėvelis Lietu
voje.

Merginų “Whist Party” 
Sodalicijos draugija, spa

lių 17 d., rengia “Whst pa

1 I

jėgas.”— ĮĮĮĮĮĮĮĮĮUmį
vys*. Paltarokas. prie švenčiausiojo.

Merginos smarkiai dar-

4II
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GARDNER, MASS.
Šis miestelis turi suvirs 

dvidešimts tūkstančių gy
ventojų. Tarpe įvairių tau 
tų, lietuvių randasi apie! 
šeši šimtai:

Veikimas tarp lietuvių! 
yra labai apmiręs, taip 
kad jeigu atskirtum pašal- 
pines draugijas, kitur di
desnių snaudalių nei ne
rastum.

Tačiaus tos draugijėlės 
šiek-tiek juda; susirinki
mai nors nėra gausūs na
riais, vistiek kaip kada 
nutaria ką naujo; retkar-į 
čiais pasikviečia lietuvį 
kunigą, kad visai nepamir- 
šus katalikais esant.

Keletas metų atgal, čia 
buvo sutverę lietuvišką 
parapiją. Pradėjo duokles 
rinkti. Nuotaika pakilo., 
bet sužinojus kad reikia 
daug pinigų parapiją už
laikyti ir visi geri sumany
mai dingo. Dabarties yra 
suvirs tris šimtai dolerių 
Lankoje ir su tais nežino! 
ką daryti. Vieni nori juos 
paaukoti airių parapijai, 
kiti nori, kad bankoje pa
siliktų, sakydami, gal atei
tyje bus geresnių katalikų, 
kurių darbai bus daug vai
singesnį už mūsų. Antri 
vęl aimanuoja, buk grino- 
rių iš Lietuvos nebeatva- 
žiuoja, o čia augę tai ma
žai užsiima lietuvybe.

Darbai pas ęnus labai 
silpnai eina. Bedarbių 
daug. Turime dvi dideles 
dirptuves. Heywood, Wa- 
kefield & Co., kurioje iš
dirba visokius namų bal
dus. Antra, tai Florance 
Oil Stove Co., kurioje iš
dirba visokius aliejinius 
pečius ir pečiukus. Šios dvi 
dirbtuvės palaiko veik vi
są išdirbystę, išskyrus kė
lės mažesnes dirbtuves, 
kurios mažą skaičių darbi
ninkų tesamdo.

Vertelgystėje 
taipgi yra labai 
nuo kitų tautų, 
tris grosernes, saliuninką, 
duonos kepyklą ir dvi gą
sdino stotis, čia daugiaus 
ir nėra ko minėti.

Profesijonalų pas mus 
visai nėra. Neturim nei 
daktaro, nei advokato, nei 
inžinieriaus; reikalui pri- 
sėjus einame pas kitus — 
svetimtaučius.

Tiesa, turime graborių. 
Tai vienas iš pirmutinių- 
lietuvių, čia apsigyvenu
sių. Jo pasakojimai yra la
bai žingeidūs lietuvybės 
klausimu.

Tarp snaudalių išrodo, 
kad rastum tik snauda
lius, bet kur tau. Vienas 

-lietuvis suėjęs kitą klau
sia kas naujo, kas kur at
sitiko? Na, išgirdę apie;

'Dievo, tai toks žmogus ne-’ 
gali, pilnoje to žodžio pra
smėje, vadintis kataliku. 
Juk mes visi gerai žinome, 
kad žmogus yra silpnas, 
jo nusistatymai dar silp
nesni, už tai mums Dievas 
suteikia tiek daug Arnio
nių. Bet kada paprastas 
žmogelis, neišėjęs nei pa
prastos pradinės vaikij j 
mokyklos,, pradeda desty- į 
ti katalikišką tikėjimą, už į 
ką jį Dievas baus ir už ką 
jo Dievas nebaus, kad jis 
ir yra kaltu, tad priseina

Ii. Visa tai sukelia labai 
daug kalbų. Tai vis iškry
pėlių darbas.

Porą savaičių atgal, čia 
pabėgo gero lietuvio žmo
na su kitu vyru, švedų kil
mės, palikdama savo vyrą 
ir vaikučius labai skur-į 
džiame padėjime. Mes jos 
klaidų negirsime. Kas ją - ..katalika.. Dasmerkti 
prie to viso privedė' sunku to*} . kataliką pasmerkti 
pasakyti, vien tik Dievas vlesal- kad daugiau ne
žino, tegul ją ir baudžia, nemintų katalikų gerą var 
Tuomi viskas, rodos, ir už- a^' , , ,
sibaigtų, bet kur tau, kiek , Jau bus keletas metų 
tai džiaugsmo mūsų bolše- kalP viena sklk'l <Jv.
vikiškam elementui. Vadi- ------------------- ;------ --------
naši, džiaugiasi, kad seka ylkai 
jų mokslą.

Labai gerai. Pažiūrėki
me, ką “šventakuprė” pa
darė. .

I

DARBININKAS 
rių muzikos, tur būt, nie
kas dar nėra girdėjęs. Šv. 
Onos draugijos narės savo 
komisijų posėdžiuose vien
balsiai nutarė dirbti taip, 
kad visus atsilankiusius 
palinksminti ir įvairiais 
skanumynais pavaišinti.

Tad kviečiame netik vi
sus Westfieldo lietuvius, 
bet taip pat ir iš apylinkės 
lietuvių kolonijas, senus 
ir jaunus, didelius ir ma
žus, 20 dieną spalių, 7:30 
v. vakare atvykti į šv. Ka
zimiero draugijos gražią
ją salę, o mes jus visus 
gražiai priimsime palinks
minsime ir pavaišinsime. 

Rengimo Komisija.

v •

r*

dalis: katalikai sau bolše- LOWELL, MASS.

jams, kad ir jie turi gabu
mų surengime vakarienių

Vilniaus Diena.
Vietos R. K. Federacijos 

49-tas skyrius rengia pra
kalbas ir koncertą paminė
jimui spalių 9 d. Lietuvai 
padarytą žaizdą, būtent, 
Vilniaus pagrobimo sukak
tuves.

tuviais. Parodykime pa-' 
šauliui, kad ir Lowell’io' 
lietuviai be Vilniaus kraš-1 
to nenurimsta ir nenurims,! 
kol jis nebus grąžintas 
Lietuvai.

DAR APIE PARAPIJOS 
PIKNIKĄ

laike skilimo pasimirė ge
ras katalikas, kurs buvo 
vienas iš pirmutinių tos 

____ Jau "keletas ’ metų draugijos narių. Bolševi- 
kaip ji draugauja su bolše- kiška grupėj atsisakė pa- 
vikėmis, jau keletas metų sa^P^ išmokėti dėlto, kad 
kaip neina bažnyčion, o a- su bažnytinėmis pamaldo 
pie išpažintį nėra nei laike ^7° palaidotas,
kalbėti. Prieš pat pabėgi 
mą, suneša visus savo ge
resnius drabužius pas sa
vo draugę bolševikę, nuo 
kurios, beabejonės, ir ga- 
vo paskutinius pabėgimo' laiku ėJ° didelė ko*
patarimus. Vyrui pareika- va }arP abie^ Pusi^ 
lavus, kad bolševike ati-1ld žegnodavosi ir maldą 
duotų drapanas, tai “gera- skaitydavo, o kiti net su 
deja” atsisakė, tik pagra-= kePu^

v •

DARBAI
Šiomis dienomis visi tek

stilės darbininkai sugrįžo 
atgal prie darbo. Visos 
dirbtuvės bemaž dirba 
taip, kaip pirm streiko.

Nelaimingas už Vištas
Neseniai įvyko juokin

gas nūotikis mūsų koloni
joje. Tūlas Lowellio lietu
vis ūkininkas, nakties me
tu įėjo į kaimyno vištiny- 
čią ir nusavino 23 vištas. 
Rytojaus dieną tapo poli
cijos suimtas už vagystę. 
Šiomis dienomis eina teis
mas. Gaila, kad mes lietu
viai taip “kultūringai” ke
liame lietuvių gerą vardą.

Batų Darbininkai
Kaip kurios iš batų dirb

tuvių rengiasi mažinti al
gas darbininkų. Ypatingai 
daug nesmagumų darosi 
su Novelty Shoe. Daugu
mas batų dirbtuvių savi
ninkais yra žydai ir jie no
ri daryti prastesnės rūšies 
batus. Darbininkai nenori 
sutikti, kadangi užmokes- 
nis už pasiuvimą batų bū- 

lis dėl ramybės ir pagar- mažesnis- Ateitis paro 
dys kas iš viso dalyko įssi-

o 
“katalikiška” dalis, kam 
jis kartais pritardavęs 
bolševikams panaiki n t i I 
persižegnojimą ir maldą, 
pradedant susirinkimą.

Remontas Bažnyčioje
Jau mėnesis su virš kaio

X -t

Simonas Tareila, Jonas 
Šaukimas, Aleksandr a s 
Kriaučiūnas, Adomas Dze- 
dulionis, Juozas Sabaliau-' 
skas, Andriejus Vilkišius, 
Feliksas Česnulis dirba 
remonto darbą Šv. Juoza
po bažnyčioje. Visi suolai 
ir klauptukai yra naujai 
permaliavoti ir taisomi.

&
kraujo tauta, sako vokie
čiai, kad jiems lovio (pil
vo) idėja neviskas, neduo
da to, ko jie nori, ko jie 
siekia. Vokiečiai siekia iš
auklėjimo tautos švaraus 
nacių kraujo kurį viešpa
tautų ant visų, bet prie to 
prideda ir vokišką kumštį, 
kaip ir visi kiti nacionalis
tai.

Religija eina plačiausiai, 
nes ji jungiasi iš trijų ša
kų ir kaip ekonomine (pil
vine), nacionalistinė, ku
rios dar nėra tobulas pasi
reiškimas, kad galėtų pa
tenkinti žmogų be tikybi
nės, todėl ir prieina kalbė
tojas, kad valstybė turėtų 
būti trijų srovių junginys, 
kokiu esti pats žmogus: 
pilvo, proto ir širdies.

Žmonėms patiko šio va
karo parengimas ir links
mi išsiskirstė į namus.

Rap.

Rodos apie parapijos 
pikniką nebūtų reikalo be
rašyti, bet iššaukia mai- 
kininkai. Jie iš susikrimti
mo ir nervų suirimo puola 
mūsų kleboną ir visus ka
talikus^ Kaip jie nepuls, 
kad lietuvių parapijai, kle
bonui kun. P. Strakauskui 
vadovaujant, sekasi ir su
sipratę lietuviai parapiją 
remia ir joje darbuojasi. 
Maikininkai savo gazetoje 
bando įrodinėti, kad para
pija nyksta, nes esą par
duota tik 360 tikietų, o pe
reitais metais parduota 
buvę 500. Netiesa. Šįmet 
parduota 54 tikietai dau
giau, negu pernai ir pada
ryta $52 daugiau pelno, parke įvyko football loši- 
negu pernai. Tautiniu žvil
gsniu parapija taip pat la-' 
bai aukštai stovi ir 99% 
aukščiaus už 100%.

Korespondentas

f

i

Sekmadienį, spalių 7 d.> 
tuojaus po pietų Romuvos

mas, Norwood’o A. A. su 
Brockton’o A. A.

WORCESTER, MASS.
!

Apsivedė W. M. Lapins
kaitė su Antanu Sinkevi- 
čium. Kleb. kun. J. švagž
dys atliko bažnytines ce
remonijas.

skaitydavo, o kiti net su 
kepurėmis ant galvų iš ka- 

štai poUrijai71eido menk- “ik^ 
niekius persinešti. Bolševi-P , - - -
kų spauda yra pilna tokių maldai patardavo su-' 
atsitikimų; ji tik gyvuoja silaikyti nuo maldos. G.- 
vien purvais ir purvuose. 'laus nelysiu į jų peštynes, 
laukia kaip koks laukinis tik priminsiu, kad velionis

nedalyvavo tuose susirin
kimuose, nes ligos apimtas kas buvo vienas iš pasek- 
gulėjo ant mirties patalo, mingiausių ką parapija 
pas jį niekas nebuvo atėję kada nors surengė. Pelno 
klausinėti, draugija nebu- bko <$545.41. LowelliečiaĮ

žvėris, kad tik gavus pro
ga, sudraskyti paskutinius 
garbės likučius...

Bet mūsų bolševikai ne
sigiria su savo mėšlu. Jau 
kiek laiko kaip dvi “apsi- 
švietusios” poros policijos 
nuovaduose trankosi. Vie
nos poros vyras išardė ge
rą šeimynišką gyvenimą, 
palikdamas vyrą be žmo
nos ir vaikučius be moti
nos. Kokį vargą tas vyras 
turėjo ir turi, kiek viso
kių biaurių primetimų vai
kučiai turėjo ir dar turės, 
niekas nežino ir nežinos. 
Dabar vaikščiodamas gat
vėmis prisipažįsta, kad di
delę klaidą padarė septyni 
metai tam atgal. Kokios 
storos yra bolševikų kau- 
kuolės, kad ima septynius 
metus teisybei protą pa
siekti. Kas dedasi bolševi
kų dvokiančiame kliube ir 
jo užkampiuose, bolševikai 
negarsina, bet mes visi ge
rai žinome, kad tai yra 
lonšys visokių blogumų.

Turiu priminti Š. Š. Pet
ro ir Povilo pašalpinės 
draugijos veikimą, kuris 
vra katalikams nepriimti
nas ir smerktinas.

Žinau, kad mane puls 
kaikurie “katalikai”, bet 
aš jų nesibijau; jie papei
kimo verti ir papeikimą 
nuo manęs gaus. Štai ko
dėl: Geras katalikas yra 

tnuštynes, “bobų” glrtuok-kuris klauso Bažny- 
liavimą arba lietuvaičių čids įsakymų ir kunigo pa-

- — - - tarimu.
Kada katalikas ant tiek 

'progresuoja’, kad jam ne
bereikia tobulesnių patari
mų, jis pats daro sprendi
mus, nepaisydamas, kad į 

‘tokiais sprendimais laužo parapijos bažnyčiai parė- 
Bažnyčios įstatymus, kad dams įtaisyti. šokiams 
kunigo patarimus niekina gros geriausi įvairių ins- 
ir net nesibyjo užrūstinti [ trumentų muzikantai, ku-‘

v •

Parapijos Piknikas
Šį metą parapijos pikni-

ką parapija
v •

v o atsiuntus lankytojų pas į katalikai gražiai pasidar- 
sergantį žmogų, kad tikrai bavo. 
ištyrti jo pageidavimus. 
Velionio šeimyna buvo la
bai užsirūstinus, ne tai dėl

Nuleido Nosis
Vietos draugijų atstovai, 

kurie gegužės mėnesį buvo 
surengę Lowellio orlaiviu 
stotyje, antrąjam skridi
mui demonstraciją, dabar 
nuleidę nosis vaikšto jaus
dami apvilę visuomenę. 
Didžiuma Lowellio lietuvių 
piktinasi iš jų darbo, ypa
tingai gaila, kad į tą ko
misiją Įėjo keletas vietos 
biznierių. Tas įvykis neiš
eis jiems į sveikatą.

Žaslietis.

Lietuvos Vyčių 26 kp. 
rengia metinius šokius, 
spalių 12 d., Maironio par
ke, 8 vai. vakare.

Rengėjai yra šie: V. Au- 
gustinavičiutė, D. Ragą- 
liauskaitė, V.
V. Kereišis ir J. Bačinskas 

Visus kviečia dalyvauti.
• v •

v •

Statuloms,
— V • 1

Rap.

lietuviai 
atsilikę 

išskyrus

Centinis Kermošius
Gyvojo Rožančiaus Bro- 

pomirtinės, kuri yra ant H ja rengia didį “Centinį 
tiek maža, kad laidojimo kermošių” spalių 12 die- 
iškaščių nepadengia, bet ną. Visas pelnas skiriamas 
dėl to, kad jis buvo Bažny- į draugijos langų fondą, 
čios priimtas, o draugija ------------
jį atmetė. Jeigu velionio Labdaringas Kermošius 
šeimyna ir dabar rūstauja Moterų Draugija rengia 
už tokį žiaurų, pagonišką Centini kermošių spalių 
pasielgimą, tai draugija 19-tą. Visą pelną skiria su
turėtų kuogreičiausiai tas šelpimui Anelės Masilio- 
klaidas atitaisyti. niutės, kuri jau antri me-

Patariu Š. Š. Petro ir Po- tai kaip serga.
vilo pašalpinės draugijos 
nariams grįšti Katalikų 
Bažnyčion ir kviestis Jos

LIŪDESIO IR PASIRYŽI
MO PR AKAI.BOS

MONTELLO, MASS.
SPALIŲ 9-TOSIOS 

MINĖJIMAS
Antradienį, spalių 9

Kazyni Vakaras
Parapijos jaunimas irgi

La.d“!’ Py10*08.*™ nesnaudžia. Spalių 24-ta
rengia didį ’*Whist Party”. 
Visą pelną skyria parapi-

mums didžiausias turtas. 
Be jų mums išganymo nė-
Įlakatalikų jaį įtaisymui naujų kėdžių 
Bažnyčia neužmiršo, jiems J 
jų klaidas Dievas dovano
jo, tai pašalpinės draugi
jos nariai turėtų gėdoje 
galvas nudenkti, persipra- 
švti įžeistųjų ir atsiligin- 
ti su jais taip, kaip, kad 
Dievas atsilygina su mirų 
siais ir gyvaisiais.

Gardnerietis.

WESTFIELD, MASS.

parapijos svetainėje. Vie
tos pirkliai nemažai sudo- 
vanoja gražių dovanų. 
Rengimo komisija suside
da iš Pranciškaus Stane
vičiaus, Teofilijos Kazlau
skaitės. Pagelbininkai: P. 
Žilionis, J. Bakunas Jr., 
J. Kasparavičius, M. Bla- 
žioniūtė, J. Barisiutė, E. 
Kašėtaitė, O. Kašėtaitė, O. 
Dirsiutė, O. Matkevičiutė.

su svetimtaučiais drauga
vimą, kiek tai sukelia kal
bų. O dar jeigu kokia ve
dus moterėlė, prisiklau
sius bolševikiškų pamoki
nimų, neatskirdama kas 
gerą ir kas yra blogą, pa
bėga su kitu vyru, palieka 
savo vaikučius, kuriuos 
taip mylėjo ir dar tebemy-j

ŠOKIAI
Šio mėnesio 20 dieną, še

štadieny, Šv. Onos draugi- 
ia rengia didelius šokius. 
Šv. Kazimiero draugijos 
salėje, 22 Williams St.

Visas pelnas skiriamas

Ūkininkų Vakarienė
Parapijos ūkininkai šį 

metą irgi nenori pasiduoti 
kitoms draugijoms. Jie no
ri parodyti savo prielanku
mą parapijai. Lapkričio 
29-tą (Thanksgiving Day) 
vakare, rengia skanią va
karienę. Visi parapijos ū- 
ninkai deda pastangas pa
rodyti miesto gyvento

Lowell, Mass. — Vietinis 
Katalikų Federacijos sky
rius, sekmadienį, spalių 14 
d., 7 vai. vakare, bažnyti
nėje svetainėj, Rogers St.. 
rengia svarbias prakalbas, 
Vilniaus krašto užgrobimą 
paminėti.

Kalbės kun. dr. Antanas 
Bružas, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas 
iš Nashua ir Antanas F. 
Kneižys, “Darbininko” re
daktorius. Taipgi progra
moje dalyvaus abu parapi
jos chorai: didysis ir pri
augančiųjų, vadovaujant 
varg. E. Šlapeliui.

Programa bus labai tu
rininga ir patriotinga. Vi
si, kas tik skaitosi lietuviu 
teateina į šias prakalbas. 
Ypatingai turėtų ateiti 
šios kolonijos klubininkai 
ir A. L. S. kuopininkai, 
kurie skelbiasi 100% pa
triotai, kurie katalikus va
dina “išgamomis” ir kito
kiais vardais, ypač nuo jų 
rengtos taip vadinamos a- 
viacijos dienos, gegužės 
27 d., tie “patriotai” puolė 
katalikus už neprisidėji- 
mą.

Taigi visi lietuviai 100% 
patriotai ir mažesni atei
kime į šias prakalbas ir 
parodykime savo tautišką 
meilę ir prisirišimą prie 
mūsų Vilniaus krašto ir 
visos Lietuvos.

Teprisipildo bažnytinė 
svetainė susipratusiais lie-

d
vai. vakare, po Šv. Ra

žančiaus pamaldų, Šv. Ro
ko par. svet, įvyko Vil
niaus užgrobimo gedulo 
dienos minėjimas.

Programa susidėjo iš 
kalbų, nors buvo numaty
ta ir koncertinė dalis, ku
ri dėl kokių ten kliūčių ne
įvyko.

Programos vedėjas R. 
K. Federacijos skyriaus 
pirmininkas p. Pileckas, 
paaiškinęs tikslą, perstatė 
kalbėti J. Kumpą atvyku
sį iš So. Bostono. Kalbėto
jas padaręs istorinę ap
žvalgą Vilniaus ir jo lietu
viškumo, taipgi gedulo 
dienos atsiradimą, priėjo, 
išvados, kad Vilniaus at
vadavimas yra surištas su 
mūsų morale ir medžiagi
ne parama.

Klebonas kun. J. švagž
dys kalbėjo ilgai ir turi
ningai temoje ąpie tris pa-' 
šaulyje vyruojančias ga
lybes, kurios mėto žmoni
ją iš vienos krypties į ki
tą.

Jis įrodė kad, komuniz
mas tai žemiausioji idėjinė 
sritis, nes ji apima tik eko
nominę (pilvinę) sritį ir 
net jeigu komunizmas už
ganėdintų pilvą, tai žmo
gus tuojaus pasijustų ilge- 
syj ir pradėtų ieškoti kaž
ko aukštesnio, ką turi tik 
aukštesnės idėjos: tautinė 
ir tikybinė.

Nacionalizmas — tęsė 
kalbėtojas — kaip tokis, 
kokį vokiečiai turi ,ir su
pranta, tai yra švaraus j

8

PADĖKA
Lietuvių Darbininkų Są

jungos 2 kuopa reiškia gi
lią padėką visiems dalyva
vusiems koncerto progra
moje, kuri įvyko rugsėjo 
24 dieną š. m., Montello. 
Mass., LDS. 19-tojo Seimo 
atstovus ir svečius pagerb- 

j ti. Dėkojame Šv. Roko pa
rapijos chorui, Franklin 
Glee Club vyrų chorui ir 
jų vadui p. Petraičiui, art. 
Rapolui Juškai ir kun. J. 
Vaitekūnui už pasakytą 
turiningą prakalbą.

Leonardas Kumpa 
LDS. 2 kuopos pirminink.

• v Gerb. skaitytoją ir prietelią 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti koki biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

Nieko neveikti — reiškia 
mokytis daryti blogą.

PARSIDUODA
PIGIAI '

Namas, 2 Storai ir saliūnas (ta- 
vern). Geroje miesto vietoje, prie 
pat jūrą. Savininkas turi 
žinoti. Kreipkitės prie 

Mr. A. Bruzevičius, 
384 Grand Avenue, 
New Haven, Conn.

išva-

> S ''



Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

t

I

UŽ’
das laikė kleb. kunx Mase- kaitina. Gaila Prano, nes kėši pralotas Miliauskas iš PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama Žymios nuolaidos 
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Klaipėdos krašte,

Tsb.

T

v •

VAGONAI KIAULIŲ
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KRAŽIAI, Raseinių apskr.
Kaunas, Elta. — Žemės

1 ūkio mmistens išleido Šias ginusiai pasirodo ant kojų. ir kitu
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Apskaičitto j a m a, kad I
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Ražančiaus Mėnuo Pradė- 
-> tas Iškilmingai

Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioj ražančiaus mė-

Prie
Sv. PrahciškaUs Asyžiečio

Su
x Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

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

šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką, o ypač 
Šv, Pranciškaus Asyžiečio NOVENOS laike.

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU
(Siųskite pastos ženkleliais)

“DARBININKAS”kun. Valaitis. Rąžančius 
kalbamas kas vakarą. Du 
vakaru savaitėje skiria 
jaunimui, kuris gausiai 
dalyvauja.

nežiū-

“ Gydytojas Levines atrodo, 
kad žmonių inteligentiškumą ga
lima pažinti iš jų apikaklią — 
kuo žemesnis apikaklis, ttto auk
štesnis inteligentiškumas”.

“Kuo yra gydytojas LevinasT” 
“Žmogus su aukštu apikakliu”. 

(“Nebelspalter”, Zurieh).

mis pačiomis sąlygomis, 
kaip ir kitose Lietuvos da
lyse.

Svarstydami savo eko- goti Klaipėdos krašto ūki- 
, ūki- ninku reikalus.

4ŠK fttCTClCAS

N. Martinoniui ir J. Ben-
doriui. Prof. J. Bendorius __________
ligšiol šios klasės kiaušy- Į SOVIETUS IŠSIŲSTI 34

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenflute nuo negyjančhj žaiz
dą. u£ii8en*juritj fr nauji}, kurios ten-

kūno dailu, kurtoa kanalu 
mot bet ir r« ataina^lna. 
vaizdu, prakiura oda, jaraui 
lynuoja, teka vanduo tr uk

2. Verčiančiais! žemės ū- 
biems b-vėms padarė apie kiu laikomi žemės ūkių sa- 
60.000 lt. B-vės Metalas vininkai, žemės ūkių nuo- 

, buvo apdrausti tik trobė
siai, fabriko turtas neap-

ūkininkai čių ir autorinktines ugnia- beje

I

mis pamaldomis. Pamal- sutikimuose ' vienas kitą Spalių 8 d., Detroite lan-
O In i lr/\ Iri u “ • a r

vičius, kun. Praspalius ir jįs yra iabaį geras ir at- Perinsylvania. Jis lankėsi
sargus žmogus. pas lietuvių parapijų kų- 3^ yy. Broadvvay

nigus ir pamatė world se-------------------------------------
ries. Labai malonu toki so gaisras nuostolių a- 
svečią turėti.

I

Penktadienis, Spaliu 12 4, 1934___

APSAKYMĖLIAI
__ I . . _ . ■ — - ■ "

TĖTĖS IR MAMOS KVOTIMAI

Šių dienų tėtė ir mama buvo pakviesti į tolimą 
kelionę. Atėję prie Auksinių Vartų rado juos užrakin
tus. Angelas jiems pasakė, kad Šv. Petras norįs pir
miau jų paklausinėti. Greitai atėjo Šv. Petras ir 
rašų Angelas.

Šv. Petras: “Angele, ar jų tėvai buvo įleisti?” 
“Taip”.
Šv. Petras: “Kaip jūsų vardai?”..
Tėtė ir Mama: “Šių dienų”.-
Šv, Petras: “Perskaityk jų užrašus”.
Angelas skaito: “Šių dienų tėtė ir mama buvo

mokyti Dievą mylėti ir Jam tarnauti. Norėdami pra 
turtėti jie užsidėjo pramonę mažame miestelyje, kur 
nebuvo Katalikų Bažnyčios. Iš sykio jie sekmadie
niais važiuodavo į artimąjį miestą, lankė viešąsias 
mokyklas ir namie tikybos nebuvo daug mokomi. 
Kuomet gimę penktasis kūdikis, iš mamos pradėta 
juoktis: Šiandie tai nebedaroma. Ir kadangi ji norėjo 
būti šių dienų, tai tuo ir užsibaigė moterystės gyveni
mas. Paskiau jie nuvažiavo gyventi į didelį miestą. 
Draugai juos įtikino, juk jie esą per daug įtekmingi 
eiti visuomet į bažnyčią, tai jie labai dažnai apleisda
vo Šv. Mišias. Jie visi, tėtė, mama ir vaikai priklausė 
prie įvairių kliubų ir draugijų, tik ne prie bažnytinių. 
Jie skaitė įvairius laikraščius ir knygas, bet vis neka
talikiškas. Jų vaikai apsivedė su nekatalikais. Vienas 
apsivedė protestantų šventykloje. Tėtė ir Mama, ap
leisdami žemę, priėmė Katalikų Bažnyčios Sakramen
tus, bet nesigailėjo už savo apsileidimus. Amen.”

Šv. Petras: “Kodėl toks apsileidimas ? Ar jums 
niekas nekalbėjo užsirašyti ‘Darbininką’ ar ‘Draugą’?

Tėtė ir Mama: “O taip, jie mums neduodavo ra
mybės, bet mes turėjome užtektinai laikraščių ir kny 
gų. Vaikai norėjo skaityti apie sportus ir teatrus. 
Tėtė apie politiką ir biržą, Mama sekė madas. Ir žmo
nės sakydavo, kad tie katalikiški laikraščiai nepa
duoda visų žinių, tai mes jų ir neskaitėme.”

Šv. Petras: “O kas atsitiko su jūsų vaikais? Kur 
?”

Tėtė ir Mama: “O jie visi gerai gyvena. Turtingi, 
žinoma, nekatalikai, bet labai geri.”

Šv. Petras: “Ar žinote, man atrodo, kad jūs per 
tuos vartus neįeisite, tačiau aš pasiųsiu Angelą prie 
Viešpaties aukščiausiojo teismo, kad gauti ištarmę.”

Tėtė ir Mama tyli ir nekantriai laukia.
Šv. Petras: “Jei jūs būtumėte skaitę “Darbinin

ką”, būtumėte radę patarimų gyvenime. Jūs būtumė
te supratę pavojų negerų teatrų, nekatalikiškos spau
dos, mišrių vedybų. Bet žiūrėkite, Viešpats apšvietė 
Auksinius Vartus. Ar jie atsidarys? Ne. Skaitykite 
Viešpaties nuosprendį:

“Jie čia neįeis.”

Žinios Iš Lietuvos
DIDELIS IŠEIKVOJIMAS 16.266 lt. tarnybinių pini- 
KAUNO APYG. ŽEMĖS

TVARKYTOJO ĮSTAIGO
JE

Kauno apygardos žemės 
tvarkytojo įstaigoje dar 
pavasarį pradėta Valsty
bės kontrolės revizija šio
mis dienomis baigta galu
tinai. Revizija padarius ir 
pravedus kvotą, nustaty
ta, kad buhalteris J. Meš
kauskas yra pasisavinęs

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentą 
arba

Nelaimė Su Automobiliu liūs, kuris čia per keletą 
Pranas Apolskis, važiuo-* mėnesių labai nuoširdžiai 

damas automobiliu Antho- darbuojasi ir parapijos 
■ ny St., Deafbom, įvažiavo žmonės jam labai užjau-! 
į pienininko troką. Apdau- čia. 
žė labai save ir savo auto-

- — mobilį. Kas kaltas sunku
nuo pradėtas iškilmingo- pasakyti, nes tokiuose at-

Lankėsi Pralotas 
Miliauskas

Susižeidė Bežiūrėdamas į 
Bolininkus

Aleksandras Kurpavi- 
čius, sūnus Antano, gyv. 
118 Dupont St., patiko ne
laimę. Jis bežiūrėdamas i 
bolininkus kažin kaip pa
slydo nuo tvoros ir nusi
laužė ranką.

Kun. Masevičius Išvyko į 
Atlaidus

Šiomis dienomis kun. 
Masevičius, Šv. Petro pa
rapijos klebonas išvyko į 
Davison, dalyvauti 40 va
landų atlaiduose. Iš ten 
kun. Masevičius vyksta į 
Cleveland, Ohio, Šv. Jur
gio parapiją dalyvauti at
laiduose. Nebus visą savai-, 
tę namuose. Parapijos rei
kalus veda kunjL. Praspa- ja”.-

gaisras Luokės miestely pradeda nebetikėti, 
bus padaręs apie milijoną 
litų nuostolių. I 
viso apie 200 trobesių, nu
kentėjo 91 savininkas.

Padegėliams šelpti suda 
r ytas komitetas, kurio pir
mininkas yra vietos klebo
nas kun. Daniusevičius 
Nelaimės ištiktaisiais susi
rūpino ir vyriausybė. Pa
degėliams bus duodama 
miško medžiaga ir kredi 
tai, kad jie galėtų atsista
tyti trobesius. Telšių vys
kupijos kurija pasiuntė .kalavo, kad direktorija ir 
parapijoms paragin imą kitos įstaigos nieku būdu 
rinkti padegėliams aukas, neskirtų valdininkų ligi 

igyvos galvos. Valdininku"

Neseniai Klaipėdoje bu- ninku darbais,
Sudegė iš vo susirinkę to krašto ū- reikalavo, kad direktorija 

‘ ' kininkai lietuviai. Jie vien- nelaukdama atleistų visus
balsiai reikalavo, kad kra- tuos valsčių viršaičius ir 
što derektorija kaip gali- seniūnus, kurie priklausė 
ma greičiau sutvarkytų priešvalstybinėms vokieti- 
krašto draudimo įstaigą, ninku partijoms. Mat to- 
Ūkininkams es a m a s i s kie savivaldybių tamauto- 
draudimas yra. nepakelia- jai ir dabar irgi drįsta te
mas. Jeigu nemanoma jį rorizuoti rhmius krašto 
greitai pertvarkyti, tai tu- gyventojus, ypač lietuvius, 
retų būti sumažinti mokės- čia buvo centralinis ū- 
čiai. ninku suvažiavimas. Mato-

_ . . me jo nutarimus. TokiuTaip pat ūkininkai rei- <. , .’ - i K Y j j- , • • • suvažiavimų dabar Klaipė-
dos krašte yra visa eilė. 
Dideliuose mieštuose ir "• * *■-* '
valsčiuose beveik kasdien

1 renkasi lietuviai ūkininkai 
ir reikalauja, kad autono
minė Klaipėdos krašto di
rektorija darytų visus žy
gius, kurie įstengtų apsau-

KO REIKALAUJA KLAI- turi būti priimami tokio 
PĖDOS KRAŠTO

NINKAI

gų ir buhalteris J. Kazake
vičius — 736 lt. Meškaus
kas 6.366 lt. grąžino. Kvo
tos duomenys rodo, kad 
pasisavinimas įvyko dėl 
nesilaikymo sąskaitybos 
taisyklių ir viršininkų ne 
prižiūrėjimo. Ma n o m a, 
kad nusikaltėliams nepa 
dengiant pasisavintų sumų 
jas teks išieškoti iš virši
ninkų.

Valstybės kontrolė bylą 
pasiuntė Kauno apygardos 
teismo prokuratūrai. Bu
halteris Meškauskas pade 
tas kalėjiman.

Seniui išdygo nauji dantys
RombardiškėS km. gyve

na 60 m. senis Alekna. Jis 
dantų buvo netekęs jau 
gana senokai. Dabar jam 
išdygo nauji dantys. Senu
kas, vėl galėdamas įkąsti 
net kiečiausias plutas, 
džiūgauja ir tikisi pragy
venti dar kitus 60 metų.

GAISRO NUOSTOLIAI 
LUOKĖJE

I » 
rint, kad jis valdomas au- nominius klausimus, 
tonomiškais įstatymą i s,; ninkai pageidavo, kad Liė- 
dar yra daug užsilikusių tuvos Pieno Centras steig- 
nenormalumų. Toki nenor- tų pieninę Šilutės ir Pagė- 
malumai, ypač labai at
jaučianti tų lietuvių ūki
ninkų, kuriems rūpi kraš
to gerovė ir jo gera ateitis. 
Suprantama, kad toki ne
normalumai negali rūpėti 
Klaipėdos krašto nežymiai 
vokietininkų delelei, kuri 
tikisi, kad Klaipėdos kraš
tas dar sugrįš Vokietijai. 
Tačiau tos jų viltys kas
kart vis labiau nyksta ir produktų padėti, 
pagaliau jie patys jomis Pasipiktinę paskutiniais

"ių apskrityse. Mat tų ap- 
skričių ūkininkų padėtis 
paskutiniu laiku labai pa
sunkėjo, nes jų ūkio gami
niai tiesioginiu keliu į Vo
kietiją jau nebegali patek
ti. Tose apskrityse veiku
sios privatiškoš pieninės 
visai sustojo ir ūkininkai, 
kurie versdavosi pieninin
kyste, neturi kūr pieno

Parapijos Piknikas 
Pavyko

Šv. Petro par. piknikas draustas.
pavyko. Oras pasitaikė Gaisr0 priežastis tiria- 
gražus; žmonių buvo daug ma 
Parapijai liko gražaus pel- Galsrą gesin0 Kaun0 
n0,______________ _______  miesto savivaldybės, Šan- kiti žmonės, savo rauko-

“Geras katalikiškas laik- čių šaul., geležinkeliečių, mis dirbantieji žemės ūkio 
rastis yra nuolatinė misi- miesto ir Viliampolės drau darbus, b) atskirų žemės 

gijų, 2 ir 5 pėst. pulkų, ūkio šakų specialistai, nŠė- 
pionierių ir ryšių batalio- . ję specialius mokslus ir 

Klaipėdos krašto vokieti- nų, karo aviacijos, šarvuo- dirbantieji savo specialy- 
agronomai, pieni- 

gesių komandos — iš viso ninkai, daržininkai, sodi- 
12 ugniagesių komandų, ninkai, girininkai ir kt. 
Visos kitos komandos bu
vo pasiruošusios ir budė
jo kareivinėse.

Lengvai sužeistų gaisro 
metu apie 12 ugniagesių; 
daugiausia apdraskė ran
kas, nudegino veidą ir tt.

Geležinkeliečiai ugniage
siai vandenį gaisro vietėn___ ___,
pristatė garvežiu. Be tcj b) asmenims, gimusiems 
buvo nutiesti apie 400 už Lietuvos ribų, ar oku- 
mtr. žarnų linija iki arti-; r',,rkf 
miausio hidrato, prie ku

prio dirbo vienas stiprus 
autosiurblys pumpuoda
mas vandenį.

Gaisrą gesino viso 320 
ugniagesių, iš kurių ci
vilių ir geležinkeliečių 

125 ir karių 195.
Apie gaisrą buvo praneš* 

"ta vėlai. Nuvykus į gaisro- 
vietę abudu fabrikai jau 
liepsnojo. Vandens buvo 
išpilta daugybė. Sušlapin
tas žarnas vežė- į miesto 
komandą džiovinti kariš
kais sunkvežimiais, nes 
miesto ugniagesių koman- 

. da sunkvežimių neturi.
Gaisras Šančiuose buvo

VARGONŲ KLASĖJE 
DĖSTYS DU PROFESO

RIAI

J. E. Vyskupas T. Matulionis 
Ir Kunigų Vienybės Seimas

mininkai bei pusininkai ir 
žemės ūkių vedėjai — ad
ministratoriai.

3. Dirbančiais žemės ū- 
kyje laikomi: a) kumečiai 
(ordinarininkai), bernai ir

4. Turintiems teisę že
mės ūkio žemės įsigyti pa
žymėjimus duoda:

a) nuolatiniams kaimų 
gyventojams, kurie ne ma
žiau kaip 10 metų yra iš
gyvenę vieno valsčiaus ri
bose — to valsčiaus savi
valdybė,

Kaunas — Mirus prof.
Juozui Naujaliui, kuris 
Kauno konservatorijo j e 
vedė vargonų klasę, vargo- iabai”didelis'ir "siikus’ge- 
nų klasės klausytojai pa- sinti> nes mediniai, išdžiū- 
vesti dviem profesoriam: vę trobėsiai labai smarkiai

tojų nemokė, o N. Marti- 
nonis jau ankščiau turėjo 
šios klasės klausytojų —j Klaipėda — “Maisto” 
studentų dalį. Klaipėdos skyrius rugsėjo

------------- 22 d., išsiuntė į Sovietų
MILŽINIŠKAS GAISRAS Rusiją 34 vagonus kiaulių.

ŠANČIUOSE i . ________

puotoje Lietuvos dalyje — 
Žemės Reformos Valdyba,

c), visiems kitiems asme
nims — tos apskrities sa
vivaldybė, iš kur yra kilęs 
norintis žemės įsigyti.

5. Pažymėjimuose, duo
damuose asmenims, kurių 
tėvai bei seneliai nėra 
žemdirbiai, turi būti aiš
kiai nurodyta, kad jie pa
tys ne mažiau kaip 10 me< 
tų yra vertęsi vien žemės 
ūkiu (§2) arba yra dirbę 
vien žemės ūkyje (§3).

6. Gautai einant žemės 
reformos įstatymu žemei 
pirkti, kol bus už ją sumo- 
keti išperkamieji mokes
čiai ir sugrąžintos valsty
bei paskolos, o jei išperka
mieji mokesčiai sumokėti 
ir paskolos sugrąžintos, 
tai kol išeis' 10 metų nuo 
žemės perleidimo doku
mentų gavimo, leidimus 
duoda Žemės Reformos 
Valdyba.”

Šiais metais Kunigų Vienybės Seimas nusitęsė į 
rudenį, nes laukėme brangaus svečio J. E. Vyskupo T. 
Matulionio. Dabar jau atvykus J. E. Vyskupui, yra 
šaukiamas visų Amerikos lietuvių kunigų Seimas, an
tradienyje, spalių 16 dieną, š. m., 10:00 valandą ryte, 
pas Tėvus Marijonus, Marianapolio Kolegijoje, Thom- 
pson, Conn. Seimas prasidės Pontifikalėmis Mišiomis 
Kolegijos koplyčioje ir J. E. Vyskupo žodžiu į kuni
gus.

Dėlei tokio nepaprasto įvykio į Seimą yrą kviečia
mi visi kunigai. Tėvai Marijonai pasiryžę visus širdin
gai priimti. Mes kunigai iš savo pusės pasirodykime 
moką bendrą darbą dirbti ir rimtai gyvenimo klausi- 
mus rišti.

J. E. Vyskupas T. Matulionis pasiryžęs aplanky
ti lietuvių kolionijas Amerikoje, kur jį kunigai kvies, 
todėlei per seimą galima bus nustatyti maršrutą. AE 
tymesnieji kunigai, kurie norėtumėte, kad J. E. Vys
kupas prieš seimą dar atsilankytų kreipkitės tuojau? 
į mane. - ' . ' :

KAS GALI ĮSIGYTI 
ŽEMĖSSudegė Metalo ir Savovito 

Fabrikai. Susižeidė 12 
ugniagesių.

Kaunas — Rugsėjo 25 d. 
naktį Šančiuose, buv. bro
lių šmidtų akc. b-vės pa-1 
‘alp^e užsidegė akc. b- fikio

“ leidimams durti taisykles, medžio apdirbimo (užku - „x Eįnant 
mai( kurpaliai) Savovito mos paĮteihm0 j
dlrbtnve- ,71 (Vyr. Žiu. nr. 456) že-

B-vės Metalas sudegČ mes ūkio žemės gali įsigy- 
trobesiai. Trobesiai buvoįti tie, kurie patys ne ma- 
apdrausti Valst. apdraudi- žiau kaip 10 metų yra Ver-

Pagal Žemės Reformos 
Įstatymo Pakeitimą

Kun. K. A. Vasys,
Kunigu Vienybes Pirmininkas,

mo įstaigoje 12.400 lt. B- tęsi vien žemės ūkiu, ar
Savovito turtas ap- dirbę vien Žemes ūkyje, ir: 

draustas Lietuvos Lloyde [tie, kurių tėvai, ar seneliai 
120.000 lt. Savovito b-vės verčiasi, ar yra vertęsi Že-1 

‘atstovai nuostolių šakosi; meš ūkiu, arba dirba, ar y- 
■turį apie 40—50.000 it Vi- ra dirbę Žemės ūkyje. *
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Vyrų klubo veikla
Vietos lietuvių vyrų

Organizuojama Fife & 
Drum Corps

Waterbury, Conn.

veikla pavyzdinga.
Žinių rinkėjas. —Albo

susilaikymu, tai yra

tiz kad svetimtaučiai ne Į nuoširdžiai pasveikino ats- čiui.

Amerikos mokslinin k u i

kurios yra užprašy-kun. V. K^kauskasJMė ! Į V AlREN YBES
GARDINE RADO VY-

svlvania 6-3378 Atmink: SAVAS 
. . PAS SAVUOSIUS gauna sąžiniri-Arejas Vitkauskas. p&taraavimf!

DIDŽIAUSIAS SUNKU
SIS AUTOMOBILIS 

PASAULYJE

ypač 
o taip 

pat mikrobus ir kitus, li- 
Prie didžiojo altoriaus gas nešančius dabeles, ku-

Telephone Stass 2—1409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

ven sąjungietėms už malo- Į 
nes vaišes. pats elektros būdas valyti 

vartojamos žmogui, norint 
pašalinti nuo jo kūno pa- 

spuo-

toves ir pareiškė, kad mi- Programos vedėju buvo 
šios,
tos apskričio už mirusias Jokubaitė visiems išreiškė, 
nares įvyks šeštadienį, šv. padėką. Neiškenčiu nepa- i

■■■■■■■■■■■■■M

NOTARY Telefonas:

PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

I
Šiuo pranešame visiems 

LDS. 12-tos kuopos na- ’ 
Kvartetas jaunų vaikinų riams, kad yra šaukiamas 

gražiai sudainavo, vado-iminėtos kuopos narių su 1

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 

Čia ne tik tavo praeitis, 

Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

Į

mumis lietuviams ir mūsų 
švento Vardo Draugijos įstaigomis^ įdomaujasi ir 

nariai, vadovaujant Jonui i moka gražiai suspelyti 
W. Stokes (graboriui), or- ! 'ietuvni vardus ir pavar- 
gahizuoja lietuvių švento m gražų M^ianapo- 
Vardo Draugijos Fife & 
Drum Corps. Tai gražus 
dalykas ir senai pageidau
jamas. Turime savo lietu
vių vaikinų orkestrą arba 
Young Melodians ir jeigu 
turėsim savo Drum Corps, 
tai galės lietuviai kaip ir 
kitos parapijos dalyvauti 
miesto paradose. Čia jau
nimo yra gana ir su tinka-į 
mais vadais daug gali nu
veikti, ne tik sporto ar mo
kslo srytyje, bet ir muzi-j 
ko j. Linkime tai naujai 
parapijos jėgai pilnai susi
organizuoti ir sustiprinti, 
kad ir visų kitų parapijų 
Drum Corps pralenkti ir 
nugalėti.

ŽENTAI NEKALBA SU . 
UOŠVĖMIS

Labai įdomų paprotį turi 
Yaruro indi jonų giminė 
Venecueloj, Pietų Ameri
koj. Būtent, ten žentams 
griežtai draudžiama kalbė
ti su savo uošvėmis. Jeigu 

> turi ką nors savo 
uošvei pranešti, jis privalo 
tai padaryti per trečią as
menį.

Matyt, ir pas indijonus 
uošvės gero vardo neturi.

Uk privačiai, bet ir viešai Kazinlier0 lietuvių bažny- 
■yi čioje. Jis ragino visas na- 

res dalyvauti mišiose ii 
Į priimti komuniją, būti 
tvirtoms organizacijos rei
kaluose, o ypatingai tikė
jimo dalykuose.

Klebono kalba palydėta ' 
aplodismentais.

Suvažiavime dalyvavo 4 
kuopų 15 atstovių ir kelios moterų 
viešnios.

Pereito suvažiavimo pro
tokolas ir valdybos rapor
tai priimti vienbalsiai. Su
važiavimą sveikino pirmi
ninkė p. Poškienė (p. Bla- 
žauskaitė), kuri neseniai 
pakeitė savo luomą. Suva
žiavimas linkėjo jai lai
mingo ir linksmaus gyve
nimo.

Iš buvusios gegužinės 
raportą išdavė rengimo 
komisija. Pasirodė, kad 
gegužinė, nors oras buvo 
nepalankus, davė gražaus 
pelno. Tad vėl nutarta ir 
kitais metais rengti ben-;tįems laikraščių ir knygų 
drą gegužinę. Vieta —Wa-! pasiskaityti.

lis” yardą. Lietuviai rem
kime savo įstaigas. O Ma
rianapolio Kolegija džiaug 
tis labai natūralu kiekvie
nam ar tai būtų lietuvis ar 
svetimtautis. Taip daryki
me su visais lietuviškais 
namais ar draugijomis. Ii 
atsiminkime, kuolab iau 
mes save gerbsime, tuola- 
biau kiti mus gerbs ir my
lės, bet jeigu mes savęs, 
nei savo reikalų nepaisysi
me ir ne'sistengslme neat
silikti nuo svetimtaučių, 
tai mes tikrai būsime že
minami. Turime Ameriko
je progą lavintis savigar
boje. Būkime lietuviais ir 
katalikais darbais ir dva- 

. šioje.

i
I
I
buvo remontuojama vadi-| viršiaus išbėrimus,
narna Vytauto Didžiojo gus ir bet kokius kitus at- į zei^tas 
bažnyčią, kurioj paskuti- siradimus ant odos, 
niu laiku buvo laikomos kurie kenksmingi, 
pamaldos kariuomenei.

. _ n®senai _ Įsteigti buvo rasĮa Įlipta, o joje rįos gali būti pasislėpusios 
klubai Sv. Trejyoes para- barsto likučiai, žmogaus po oda esančiuose audi- 
Diios: smarkiai veikia ir kaulai ir įvairių brangių niuose. Reikėjo išspręsti, 

medžiagų likučiai, iš kuriu — ar galima be pavojaus 
labai gerai išsilikę vaiko leisti per žmogaus organi- 
drabužėliai. Kriptą rusai, zmą aukščiausią srovės 
padirbdami bažnyčią į cer- (veikimą.
kvę, buvo užmūriję, nepa-, Adata, lėtai duriama į 
likdami žymių. Keno tos kūną, teikia nepakenčia- 
liekanos, tuo tarpu dar ne- ma skausmą, bet daug di- 
nustatyta, bet spėjama, dėsnis daiktas, kuris su- 
kad būsiančios kokio norsI
Vytauto laikų Lietuvos di
diko.

Jonas Grėbliunas, jau
nas vaikinas, kuris gal 
sunkiai su kunigu Gauron- 
skiu darbavosi spausdin
dami St. Joseph’s Holy 
Name Bulletin, gavo dar
bą prie Waterbury Ameri
can kaipo raporteris. Jo
nas yra gabus vaikinas ir 
tikrai žinome, kad jisai ap
rašys nors viso Brooklyno 
sekcijos žinias, o ypač lie
tuvių.

pijos; smarkiai veikia 
turi pasisekimą. Rūgs. 25 
d. liet.' mokyklos salėj įvy
ko vyrų klubo socialis va
karas ir prakalbos, kalbė
jo dr. Mindaugas Mikolai- 
nis. Jo kalba padarė gerą 
įspūdį. Prisirašė keletą? 
naujų narių.

Trumpoj ateity vyrų 
klubas žada atidaryti sa
vo buveinę, kuri tapo į- 

| rengta liet, mokyklos sa
lėj, kur klubo nariai galės 
susirinkti vakarais pakor- 
tuoti; bus skaitykla norin-

PIRMOJI SPAUSTUVE 
VILNIUJE 

įsteigta 1520 metais, ir 
netrukus atsirado spaus
tuvės ir kituose Lietuvos 
miesteliuose.

(Ar. Vitk.)

Šiomis dienomis įvyko 
balių ir baliukų. Lietuviai 
vėl pradėjo balius rengti, 
tai pavieniai, tai draugi- 

i jos. Baliukai surengta 
Stoknienei, Congress Ave- 

įnue, 48 Klube. Daug žmo
nių susirinko ir ją pager
bė. Taipgi namuose, Con
gress Avenue, įvyko vaka 
rienė dėl Stankienės. Tai 
dvi gerai žinomos šeimy
nos Waterburvj. Matyti 
lietuviai myli pagerbti sa
vuosius ir vakarienes 
jiems kelti. Tai gal ir la-

Neseniai, rūgs. 23, įvyko i 
L. I. P. metinis išvažiavi
mas Clam Bake. Pietus bai gražus paprotys, jeigu 
rengė Jonas W. Stokes, visi, kiek galima, blaiviai 
mėsininkas. Pietūs tiesiog užsilaiko. Kur gražiai ka 
buvo karališki, nieko ne- talikiškai linksminasi, tai 
trūko. Po medžiais visi labai gerai ir sveika; žmo- 
pavalgėme, nes buvo puiki gui reikia kiek pasilinks- 
diena. Dalyvavo daug biz- minti. Bet lietuviai dary- 
nierių, profesionalų ir eili- kime visą tai su saiku ir 
nių darbininkų. Tai praėjo su
sėkmingai ir norėjau kiek Kristaus dvasioje, 
ankščiaus tai aprašyti, bet 
pamiršau. Tai nors šis ma 
žas mano straipsnelis gal 
patenkins, ir visi L. I. P. 
nariai, skaitydami šį strai
psnį atsimins tikrai links
mai praleistą laiką Mid- 
dlebury girioje.

SUTUOKTUVES
Spalių 14 d., 4 vai. 

pietų, Dievo Motinos So
pulingos bažnyčioje, mote
rystės Sakramentą priims 
p-lė Veronika Vėlyviutė,

terbury. apylinkėje.
Išklausyta nusiskundi

mai prieš Centrą dėl ne
tvarkingo pašalpų išmokė
jimo. Palikta apskričio 
valdybai tas skundas iš
tirti.

■ Padaryta keletą nutari
mų. Daug kalbėta vajaus 
ir kitais organizacijos rei
kalais. Pageidauta, kad 
kuopos daugiau darbuotų
si naujų narių gavime.

Apskričio suvažiavimas 
sveikina J. E. Vyskupą 
Matulionį, mūsų tautos 
kankinį už tikėjimą. Visos 
pareiškė džiaugsmo jo at
vykimu.

Nutarta, kad Valdyba 
pasiųstų sveikinimą Jo 
Ekscelencijai.

Apskričio Valdybon įėjo 
šios: pirm. R. Mančiunie- 
nė, vice-pirm. B. Mičiunie- 
nė, rašt. M. Jokubaitė, ku
ri tose pareigose jau šešti 
metai, ižd. V. Ambotienė, 
taipgi daug metų darbuo
jasi ir taupo iždą. Suvažia
vimas užbaigtas malda.

Moterų klubo narės ren
giasi prie rudens sezono 
veikimo, žodžiu, vietos lie
tuvių pavyzdingas ben
dras veikimas vis labiau 
ir labiau vystosi, dėl to 
tenka pasakyti, kad vietos 
lietuvių maža kolonija, 
tačiau ji yra žymi Ameri
kos lietuvių išeivijoj, nes 
aktuali ir solidaringa, sa
vo

dėsnis daiktas,
lenda į kūną nepaprastai 
greitai, nedaro skausmiš- 
ko jausmo. Todėl Tešla 
priėjo išvados, kad ir elek
tros didžiausia srovė pe- 

ireis per žmogaus kūną 
taip greitai, kad jis beveik

Neužilgo turėsime rude
nį ir žiemą ar tai šokius, darbšti choro narė su p-nu 
ar tai basketball games, Juozu Minausku, jaunikai- 
ar tai Card Parties, ar tai čiu iš Brooklyno. Kunigas 
vakarienes. Lietuviai išan- L. Vaicekauskas suteiks 
ksto nusistatykime parem- moterystės Sakramentą.' 
ti juos visus ir neatsilikti | Visi choristai linkime 
savo pareigose kaslink pa- jiems laimingo ir linksmo 
rapijos. Įvairios draugijos gyvenimo.
tai parengs ir mums na
riams ir nenariams pride
ra toms draugijoms ir jų NEW HAVEN, CONN. 
riornin ii7iQiiQii iy* ’ «

ATSTOVES PAGERBTI 
VAKARIENE

Darbščios new havenie- 
tės sąjungietės pakvietė 
visas atstoves vakarie
niautų. Valgiai skaniai bu
vo pagaminti, ir vakarienė 
galima pavadinti tikrai 
karališka. Viskas buvo pa
čių sąjungiečių suaukota 
ir pagaminta. Toastmas- 
teriu buvo p-lė M. Jokubai
tė, kuri sąjungietes iššau
kė kalbėti. Vakarėlio pro
grama • susidėjo iš kalbų, 
vaidinimo, dainų ir šokių. 
Vaidintojos buvo visos 
jaunuolės ir roles labai 
gerai atliko. Programa bu- 
Vo labai tvarkingai suruo
šta. 1
Jokubaitė padėjo daug 
triūso.

M. SĄ-GOS 29, KP.
Moterų Są-gos 29 kp. 

rengia napaprastą Vakarą 
— “Bunco it Card Party”. 
Bus ir šokiai. Viskas įvyks 
sekmadienį spalių 21 d., 5 
vai. vakare Apr. Švč. Pan. 
par. svetainėje.

Kviečiame visus atsilan
kyti, kur galėsite linksmai 
laiką praleisti.

To vakaro pelnas para
pijai. Į žanga 35 centai.

'Mėnesinis susirinkimas 
įvyks spalių 17 d., 8 vai. 
vakare tuoj1 po pamaldų. 
Kviečiarti visas nares atsi
lankyti.

Liet. Legiono Dariaus- 
Girėno Posto Moterų Rė
mėjų susirinkimas šaukia
mas trečiadieny, spalių 16 
d. 8 vai. vakare Posto ra
movėje, 262-A Humboldt 
St., Brooklyn. 9 vai. prasi
dės pramoga. Visos lietu
vaitės kviečiamos ateiti 
Legionui talkon ir daly
vauti susirinkime.

E. Jurgėliuniene, sekr.

yra Anglijoje. Savo pir
mam važiavimui per Lon
doną turėjo tam tikrą lei
dimą iš policijos gauti. 
Valdymo vieta yra vežimo 
užpakalyje, kame šoferis 
gauna įsakymą iš priešais 
sėdinčio dabotojo telefonu. 
Automobiliaus užpakalyje 
didelėmis raidėmis užrašy
ta: “Esate užpakalyje di
džiausio sunkiojo automo
bilio! Atsargiai važiuoti.”

(Art. Vitk.)

TYNĘS BE VANDENS
■ ■ ■ 1 »

Atradimas elektros sri 
tyje, kuri atsitiktinai pa- jos nepajus, 
darė žinomas Amerikos Jis padarė tą bandymą 
mokslininkas Tešla, ati- su savimi: atsistojo ant i- 
dengė naują stebėtiną e- zoliuojančios kėdės, paėmė 
lektros jėgos savybę, ku- į ranką elektrodą, sujung- 
rios prieš jį dar niekas ne- tą su elektros nutraukėju. 
buvo pastebėjęs. ir visas jo kūnas pradėjo

Tešla darė savo labara- išleisti elektros kibirkštis, 
torijoje bandymus su elek- kurios lėkė iš jo į visas pu
tros srovėmis, yienoje la- sės, bet tuo metu Tešla ne- 
baratorijos kertėje buvo 
didelis varinis diskas, nu
dažytas tam tikros rūšies 
bandymams juodais da
žais.

Tyrinėdamas kai kuriuos 
iš elektros reiškinių, Tešla 
paleido veikti elektros sro- šalinius daiktus, visokius 
vę didžiausio įtempimo, mikrobus ir jų perus. Tes- 
Staiga nuo stovėjusio ker- la nupiešė ant savo rankos 
tėję varinio disko pakilo labai sudėtingą pavidalą 
tirštas juodų dulkių debe- pieštuku, •stipriai spausda- 
sys; kai jis išsiblaškė, tai mas juo į odą tam, kad jo 
varinis diskas, atsitiktinai, brūkšniai įsikverptų į odos 
buvęs elektros veiksmės narvelių protarpių gilumą, 
vietoje, pasirodė esąs vi-! Bet ką tik jis griebėsi ele- 
siškai švarus ir spindįs,! ktrodo, kai čia pat išnyko 
lyg kad kažin keno nema- .nuo rankos visas buvęs 
tomo ji ranka iš karto pra-' ant jos piešinys, kurio ne
šalino nuo jo visus dažus buvo galima pastebėti pas

ukui nė mažiausio pėdsako, 
■net žiūrint pro mikrosko- 
iną. Tokios rūšies elektros 
tynęs yra geresnės už bet 
kokius kitus būdus praus
tis.

Plėtojantis elektros tink-, 
lui, kiekvienas gali įsitai
syti atitinkamą prietaisą, 
pakeisti juo paprastąsias 
tynęs. Drauge su tuo, auk
što įtempimo trūkčiojan
čios srovės, kaip neberei
kia geriau pakeistų savimi 
visas vartojamas dabarti
niu metu dezinfektavimo 
sistemas.

Daktaras Robertas Nju- 
manas ir išsitarė, kad Tęs 
los atradimas užims w- • * 
raujančią vietą gydant o 
dos ligas. Daktaras NoVi- 
lis atkreipė dėmesį į tą di
džiulę naudą, kurią galėtų 
suteikti Amerikos moksli
ninko atradimas visuome
niškai higienai, jeigu jo

jautė jokio skausmo.
Oda žmogaus, kuris buvo 

panašių srovių veikiamas, 
visiškai nuvaloma nuo vi- 

, so, kas tik gali būti jos pa
viršiuje. Elektros bangos 

■ nuplauna nuo jos visus pa-

ir nušyietė jį iš naujo. Te
šla pakartojo nustebinusį 
jį bandymą su variniu skri 
tuliu ir gavo tas pačias 
stebėtinas pasėkas.

Tokiu būdu, pasirodė, 
kad norint pašalinti nuo 
kokio nors nauginio pavir
šiaus visą tai, kas aptem
do jo gamtišką spindėji
mą, užtenka jį pastatyti į 
vietą, kurią veikia aukšto 
įtempimo srovių elektros
tatinis veikimas.

Tas bandymas suteikė

IŠ L. R. K. M. S. CONN. 
APSKRIČIO SUVAŽIAVI 

MO
Spalių 7 d. čia įvyko mi-

Waterbury Democrat a J neto apskričio sąjungiečių
ną dieną Įdėjo į savo Talf suvažiavimas, kuri pradė-
Tower Topics visus vardus jo apskričio pirm. P. O.
ir pavardes tų lietuvių vai-1 Poškienė, sveikindama at-1

į kinų waterburiečių, kurie stovės ir pakvietė Dvasios 
lankosi šįmet Marianapo- Vadą kleb. kun. V. Kar
vio Kolegijoje, Thompson, kauską atkalbėti maldą. ------- ——nuunva uanų bu-į

Conn. Labai malonu maty- Po maldos klebonas labai (vaujant varg. p. Stasevi- sirinkimas,—š. m. spalių 
*1 kad svetimtaučiai ne [ nuoširdžiai pasveikino ats-I eini. ______ mėn. 28-tą - dieną, tuojau! vesti.

po sumos, apie pirmą va
landą po pietų, Karalienės 
Angelų , par. salėje, kam
pas So. 4th ir Reobling 
Sts, Brooklyn, N. Y.

Narių susirinkime daly
vavimas būtinas, nes turė
sime paskaitą, daug svar
bių reikalų aptarti ir kuo
pos platesniam veikimui 
planus padaryti.

Taip pat nepamirškite į 
susirinkimą ir savo drau
gus bei pažįstamus atsi- 

Valdyba.

. ĮSIGYK SAU NAMUS
• « • •

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namų: di- * 
dėlių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Brome, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKŽ- 
JTMĄ. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios nrogos! AtELk. ar 
RĄŽYK: S AMAS WTTTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 

, _ , ... - . I— Lietuviu Skyriaus Vedėjasrastas būdas elektra valy ll440 broadway, New York, 
ti daiktų paviršius būtų, Room 2160 arba. telefonuok Penn. 
pritaikintas skalbimui.


