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skelbiamas rugsėjo 23 ir 24 d. d., šių metų, Auš
ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mass.

Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo 
sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš 
SEIM4 galėtume paskelbti organe “Darbininke”.

L. D. S. Centro Valdyba: 
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
’ Pirmininkas

Kun. J. švagždys 
Vice-Pirmininkas 

V. Kudirka
Iždininkas

P. Razvadauskas 
Sekretorius

A. F. Kneižys.

L
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R. K. Federacijos, “Motinėles” ir 
Vargoninkų Są-gos Seimus

V
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ŽUVO GARSUSIS LAKŪ
NAS POST IR ĮIUMORIS-

TAS ROGĖRS

“Darbininko” Radio
Žinios

Klaipėda — Amerikiečio 
lietuvio kunigo Petkaus iš 
Klaipėdos lėšomis Smali
ninkų miestely iš privati
nio namo įrengtą katalikų 
bažnytėlė, kuri pašventin
ta liępos^8 dieną.

Berlynas — Katalikų ir 
žydų persekiojimas ir te
rorizavimas Vokietijoje 
didėja. Žydai būriais bėga 
iŠ Vokietijos. Katalikų va
dai nebėga, nes jie žino, 
kad išbėgus, eiliniams ka
talikams. būtų, sūnku at
laikyti nacių publimą. 
Šiandien šimtai katalikų 
vadų, ypač dvasiškių, kan
kinami kalėjimuose už ti
kėjimą. Kruvinojo Hitle
rio valdžia suranda įvai
rių nusikaltimų katali
kams, kurie neva priešina
si josios dekretams, bet 
tai tik dėl pasaulio akių. 
Tikrenybėje nacių valdžia 
kovoja šu Katalikų Baž
nyčia. Štai šiomis dieno
mis nuteisė katalikų kuni
gą devyniems mėnesiams 
kalėjiman neva už kritika
vimą nacių valdžios; kitą 
kunigą teisia už pateisini
mą vienuolių, kuriuos nu
teisė keturiems metams 
kalėti už siuntimą pinigų 
užsienin.

Boston, Mass. — Šią sa
vaitę Philadelphijon suva
žiavo iš visų lietuvių kolo
nijų rinktiniausi žmonės, 
dvasiškiai ir pasaulionys, 
dalyvauti Kunigų Vieny
bės, Vargoninkų seimuose 
ir Katalikų Federacijos 
Kongrese, kurie įvyksta 
rugpiūčio 20, 21 ir 22 die
nomis, Švento Kazimiero 
parapijoj, Philadelph i a, 
Pa. Iš Naujosios Anglijos 
išvyko keliolika dvasiškių 
ir pasaulionių.

Jo Ekscelencija Vysku
pas Matulionis laikys iš
kilmingas pamaldas ir su
teiks ganytojišką palaimi
nimą Kongresui ir visai 
mūsų išeivijai, dirbančiai 
katalikiškoje akcijoje.

Maskva, Rusija — Spau
dos žiniomis, birželio mė
nesio pabaigoje Kronštato 
laivų dirbtuvėse • pradėję 
statyti 60 naujų povande
ninių laivų. Visi šie laivai 
bus pabaigti statyti 1936 
metų pradžioje. Tas paro
do, kad Rusija ne juokais 
ruošiasi naujoms skerdy
nėms.
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Norwood, Mass. — šio
mis dienomis atidarė ofi- 
ofisą naujas lietuvis gydy
tojas, Antanas V. Gvaizdi
kas (Gasson), adresu 937 
Washington St. Sveikina
me naują profesijonalą ir 
linkime pasisekimo.

Montello, Mass. — Rug
piūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 
dienomis, Romuvos parke 
įvyks šv. Roko parapijos 
susipažinimo ir pažinčių 
atnaujinimo pramogos.

Cleveland, Ohio —šįmet, 
rugsėjo 23 iki 26 dienos į- 
vyks Tautinis Amerikos 
Eucharistinis Kongresas. 
Prisiruošimo darbai jau 
beveik padaryti. Viešoje 
salėje įrengiami altoriai, 
kurių bus 120. Kiekvienas 
jų atstovaus vieną vysku
piją. Per svarbiausias kon
grese mišias bus panaudo
jamas aukai švento Pran
ciškaus de Sales vartotas 
kielikas, kurį atsiunčia 
per savo atstovą šventasis 
Tėvas.

Worcester, Mass. —Rug
sėjo 23 ir 24 dienomis, Au
šros Vartų parapijoj, kur 
klebonauja kunigas K. Va- 
sys. įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos Seimas. 
Seiman kviečiami visi mū
sų kataliku visuomenės 
vadai, dvasiškiai ir pasau- 
lionys ir visu tos organiza
cijos apskričių ir kuopų 
atstovai.

Rugsėjo 2 dieną (Labor 
Day) įvyks Aušros Vartų 
parapijos koncertas. Daly
vaukime visi. 1

ŠAUDO PINIGU 
. IŠEIKVOTOJUS

Vieno Maskvos banko 
tarnautojai Tribe ir Stepa- 
nov sušaudyti už išeikvoji
mus, kuriuos jie darė 3 su 
puse metų.

Padirbtų dokumentų pą- 
gelba jiems pasisekė išimti 
iš banko apie 400 tūkstan
čiai rublių. Abu išeikvoto
jai gyveno plačiai ir tuom 
atkreipė atitinkamų įstai

gų dėmesį.

Point Barrovv, Alaska — į 
Rugp. 16 d. — Garsusis 
Amerikos lakūnas Wiley 
Post ir mėgiamiausias šios 
šalies humoristas Will Ro- 
gers žuvo orlaivio nelai
mėje, Alaskos tyruose, a- 
pie 15 mylių nuo Point 
Barrow. Jie žuvo, kuomet 
jie lėkdami iš Fairbanks, 
Alaska į Point Barrovv, 
buvo nusileidę į vandenį 
pasiklausti kelio. Gavę nu
rodymus, vietos eskimo- 
sams žiūrint, jie pakilo a- 
pie 50 pėdų į aukštį, ir tuo
met, matyt, motoras su
gedo ir jų orlaivis pasvy- 
ro ir krito žemėn atsimuš
damas į upės krantą ir nu
sirisdamas į vandenį. Vie
nas eskimosas bėgo 15 my
lių į Point Barrovv praneš
ti apie nelaimę. Tuomet šu 
laiveliais atvyko į nelai
mės vietą ir ištraukė iš 
visiškai sudaužyto lėktu
vo lavonus, kurie tapo or
laiviu išsiųsti namon.’

Ši neląįme sukrėtę, visą 
šią šalf taip kaip Dariūi- 
Girėnui žuvus, kad buvo 
sukrėsta visa lietuvių tau
ta.

Wiley Post buvo garsus 
šios šalies lakūnas - pilo
tas, du syk aplėkęs aplink 
pasaulį; pirmą kartą su 
lakūnu Harold Gatty, o 
antrą kartą pats vienas iš
lėkdamas tą patį rytą ir 
iš to paties aerodromo* 
kaip mūsų lakūnai Darius 
ir Girėnas. Be to jis buvo 
pakilęs į stratosferą 40,- 
000 pėdų aukščio ir pada
ręs kelis nepasekmingus 
bandymus lėkti stratosfe
roje. Jis paliko žmoną, 
jrolį ir tėvus.
Will Rogers buvo mėgia
miausias šios šalies humo
ristas, filosofas ir kinta
mųjų paveikslų aktorius. 
Jis kilęs iš indi jonų ir gi
męs badijonų rezervacijo
je. Buvo didelis orlaivinin- 
kystės mėgėjas ir kur tik 
galima visas keliones at- 
; ikdavo orlaiviu. Paliko 
žmoną, du sūnų ir dukte
rį.

Jiedu lėkė Post’o paties 
konstrukcijos iš senų da
lių orlaiviu su pantunais. 
Jų tikslas buvo per Alaską 
ir Siberiją nulėkti į Mas
kvą, Rusiją, o iš ten gal 
per Atlantą sugrįžti Ame
rikon.

Jiemfe žuvus visą Ameri
kos tauta liūdi savo myli
miausių didvyrių.

TIKISI GREIT STIBIU ANGLIJA KVIEČIA JUNG- 
' TINĘS VALSTYBES Į LAI- 

fflO KONFERENCIJĄ
Mills ir Naumkeag Steam1 London _ -----
Cotton Co. darbininkų ti- Britanijos vyriausybe pra-

BAIGTI <
Salem, Mass. , - 

Streikuojančių z Peaq u e t Didžiosios

kiši streiką greit baigti.: MšČ, kad jį pakvietusi į 
Abi pusės mano, kad feder pręliminarę laivynų konfe- 
raliam taikintojui Gordon renciją, įvyksiančią spalių 
M. Jameson, kuris čionai mėnesy, Jungtines Valsty- 

pas, Japoniją, Prancūziją 
ir Italiją.

atvyksta, pasiseks abi pu
si lengvai sutaikinti.

LANKĖSI PAS POPIEŽIŲ 6 ŽUVO AIRIJOS
Castel Gandolfo, — Rug

piūčio 19 d., Šventasis Tė-
JŪROJE

vas priėmė audijencijoje LiVerpool — Rugp. 18 — 
iš Norwood’o advokatą Šeši žuvo, o penki tapo su- 
Benjaminą Sykes su jo žeisti kuomet laivas La- 
žmona, teisėją James A. gentie susidūrė su prekiniu 
Halloran su žmona ir gru- laivu Napier Star Airijos 
pę kitų Norwood’iečių. Į juroj apie 60 mylių nuo

Adv. B. Sykes yra lietu-, Liyerpolio. žuvusieji ir su-
vis ir dabar j 
su savo jauna ž! 
ropoję.

atostogauja-žeistieji yra nariai minėtų 
Žmonele Eu- laivų įgulų.

RADO NEGYVįMOTERĮ VAITKAUS BELAUKIANT
Lowell, Mass. — Miss A- 

lįcę Proulx, 4^|į^Ąręh ,Stx 
rasta negyva savo kamba
ry. Jos nužudyme įtaria
mas vienas vyras gyvenąs 
netoli jos.

NERAMUMAI ALBANIJOJ

Iš LIETUVOS VYČIU 
SEIMO

Kaunas — Pas mus karo 
olieijos mokykloje be ga-

mu. Kiekvienas tikisi pa
matyti užjūrinį svečią ir 
jo plieninį paukštį.

Atsitinka, kad kariai ei
na lažybų, skirdami laiką 
jam atskristi.

IŠGELBĖJO SKĘSTANTĮ

PHILADELPHIA, PA. — šiandien, rugpiūčio 20 
d., Šv. Kazimiero parapijoj, 324 VVharton St. įvyksta 
Kunigų Vienybės, “Motinėlės” ir Vargonininkų Sei-' 
mai. Trečiadienį, rugpiūčio 21 d. prasideda A. L. R. K. 
Federacijos Jubilėjinis Kongresas. Baigsis rugpiūčio 
22 dieną.
'——- - —— ..j

Ateitininkų 2 S Metinis Jubil. '
Kongresas

Ateitininkų 25 M. Jubil. 
Kongresas įvyko liepos m. 
20-21 dd. Telšiuose. Kon
grese ateitininkų dalyvavo 
apie 1500. Ypatingai daug 
buvo atsilankę mokyklos 
jaunuomenės.

Kongreso įžangos žodį 
tarė Jub. Kongreso rengi
mo Komisijos pirm. dr. P. 
Dielininkaitis, pakviesda
mas Vyr. Federacijos Va
dą, prof. K. Pakštą Kon
gresą atidaryti. Pastarasis 
Savo kalboj pažymėjo atei
tininkų nuveiktus darbus, 
peržvelgė ateities uždavi- 
nius. Garbės prezidijuman 
p-1—-:—“-- ----- T 
Vyskupai, prof. P. Dovy-

daitis, prof. S. Šalkauskis, 
kan. P. Dogelis, prof. P. 
Kuraitis, A. Stulginskis, 
prel. Borisevičius, Ameri
kos lietuvis kun. Krušas, 
Amerikos lietuvių Studen
tų ir profesijonalų pirm. 
J. Čelkys - Morkūnas,4Vy
čių’ atst. Sinkevičiūtė, stu
dentų latvių Vienotnu 
Vienkopos pirm. J. Kiškis 
ir Telšių m. burm. Slabšys. 
Darbo prez. sudarė dr. J. 
Urmanas, dr. D. Jasaitis, 
gyd. Balzarytė, stud. J. 
Butkus ir G. Kaupelytė, 
sekretorijatą — stud. D. 
Urbas, G. Blynas ir P. Žit-

.' i
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L. Vyčių seimas įvyko 
rugp. 13—15 dienomis,- Šv. 
Trejybės parapijoj Hart
forde, Conn. Seimas pradė
tas Šv. mišiomis, kurias 
atnašavo kun. Ražaitis, 
vietinis parapijos vikaras, 
einantis klebono pareigas. 
Pamokslą pasakė kun. 
Gradeckis.

Antrą dieną dalyvavo J. 
E. Vyskupas McAluff mi
šiose ir pasakė pritaikintą 
pamokslą. Seimo atidari- 
me dalyvavo ir miesto ma
joro atstovas, kurs pasakė 
vyčiams bei lietuviams 
pritaikintą kalbą.

Seimo prezidiuman iš
rinkta: J. Poška, pirm.; 
Pr. Zdankus ir~J. Bulevi- 
čius, pagelb.; M. Rinkiūtė 
ir F. Karlonaitė — rašti
ninkės. Kun. J. Vaškas M. 
L C., J. Bačinskas ir M. 
Martinkus rezoliucijų kO* 
misijoj/

Seimas buvo skaitlingas 
atstovų skaičiumi bei tur
tingas gražiais, naudin* 
gaiš įnešimais.

Į valdybą šiais metais į- 
eina: A. J. Mažeika — pir
mininkas; J. Poška ir P. 
Razvadauskas — vice-pir- 
mininkais; M. Petraitienė, 
rašt.; M. Martinkus — iž-

Saugus, Mass. — Julė 
Griškevičiutė, gyvenanti 
Lyhne, kaip pamatė skęs
tantį Saugus upėje žmogų, 
tūlą William Brown, 60 
metų, drąsiai šoko nuo til
to ir skęstantį. išgelbėjo. 
Spaudoje tilpo jos paveik
slai ir pagyrimai už jos 
tokį drąsų žygį.

LEIDŽIA ĮGABENTI Į 
TILŽĘ 10 MARKIU 

VERTĖS PRODUKTU

London —Čia vykstą su
kilimai prieš karaliaus Zo- 
gu valdžią. Viename susi
rėmime su sukilėliais tapo

rast.; M. Martinius 
dininkas; J. Bačinskąs ir 
J. Vainis iždo globėjai. 
Vienu žodžiu vyčių šeimas 
buvo pasekmingas, lai tik 
įgyvendina savo kilnius

nukauta 60 žmonių. Be to užsibrėžimus. To męs lift- 
nužudytas karaliaus Zogu kime. Sekantis seimas į- 
draugas gen. Le6n Gag- vyks Providence,_R‘. I. 
Hardi. Buvęs.

czauxjuxxxaxx kute, pakviečiami visi Lietuvos|KUt
Kongresas susilaukę la

bai daug sveikinimų, Po
sėdžių metu paskaitą^

— j'Gyvasiš Valančius” ir. •>’ 
dr. p: Žišaltigr ^ ^ietiR^ 
vhf tautai ir mums į ateitį , 
besiveržiant.

Vyriausiu Federacijos 
vadu išrinktas prof. K. Pa
kštas; Vyr. Tarybos pirm..
— min. K. Bizauskas, na
riais — vysk. M. Reinys, 
dr. P. Bielskus, dr. Kl. Ru
ginis, dr. P. Raulinaitis, , 
prof. B. Vitkus, dr. J. Lei- 
monas, dr. Malakauskas ir 
dr. J. Skrup&kelis. Garbės 
teismo nariais — dr. A. 
Juška, adv. Dulskis ir dir. 
Grajauskas. Revizijos Ko- 
misiion ‘ — U. Starkienė, 
Rugmienė, dr. P. Karvelis, . 1 
prof. F. Kemėšis ir dr. D. 
Jasaitis. Gen. sekretorium 
išrinktas J. Senauskas.

Kongreso metu buvo su
rengta koncertas, religi
nės muzikos valanda, lite
ratūros vakaras, sukurtas . 
laužas ir k. Kongresas pra
ėjo labai gyvai, su dideliu v 

| pasisekimu ir entuzijastiš- 
ka nuotaika. ]

UŽ 5 DIRBA, DŪŽIO Iškaitė — J. Ambrazevičiuj LJIML HfStJvn erti TTr,1r»

SSSR viena filmų bendro
vė pasamdė kaip nepapra
stą stipruolį vieno Lenin
grado fabriko darbininką 
Aleksiejų Glikiną, kuris e- 
sąs stipresnis ir už Herku- 
lesą su Samsonu. Tačiau 
jis nepaprastai daug val
go. Fabrikas, kuriame jis 
dirba, duodavo jam 10 nor
malių darbininkų maisto 
porcijas, o jam tik tik užr 
tekdavo. Neskaitant 'kitų 
maisto produktų, jis su
valgydavo po 66 kg. mė
sos, 33 kg. sviesto ir tau
tų, 132 kg. duonos ir 7 kg. 
cukraus per mėnesį, kas' 
SSSR skaitoma 10 stiprių 
fiziškų darbininkų maisto 
mėnesinė norma. Nors A. 
Glikinas buvo toks nepa
sotinamas, bet fabrikas 
vis dėlto nenorėjo jo išleis
ti, nes jis dirbdavo už pen
kis stiprius darbininkus.

Kaunąs —Vokiečiai, pir
ma suvaržę ir paskum be
veik visai sustabdę mažą
jį pasienio susisiekimą, 
dabar pradėjo įsileisti pa
skirus krašto gyventojus į 
Tilžę ir įgabenti už apie 10 
markių Vertės maisto pro
duktu. Pagėgių krašto, y- 
paČ paties pasienio gyven
tojai, kki kas ir gabena lei
džiamą norma. Tačiau vo
kiečių pusėje jie labai 
smarkiai kratomi. Dėl to 
dauguma vengia iš viso ei-

Tilžės miesto gyvento
jams vis dar griežtai tebe- 
draudžiama eiti į mūsų 
pusę. Pastaruoju laiku iš 
Tilžės į mūsų pusę per die
ną pereina tik pora dešim
čių asmenų. Mūsų pusės 
gyventojai žymiai gausiau 
lankosi Tilžėje ir kituose 
vokiečių pasienio miestuos 
se ir miesteliuose.

i 
-j
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DARIUI IR GIRĖNUI PA
MINKLAS ANGLIJOJE

MELDĖSI DEL TAIKOS • f

Šiomis dienomis Mančes
terio (Anglijoje) lietuviu 
klubas minėjo savo gyva
vimo dešimtmečio sukak
tuves; Šių^sukaktuvių pro
ga, buvo pašventintas pa
minklas Dariui ir Girėnui, 
kuris pastatytas pačių 
mančesteriečių lėšomis.

Addis Ababa —Rugp. 18 
d., visoj Abisinijoj, kurią ; 
Mussolini ruošiasi užka* •• 
riauti šis šventadienis bu? 
vo skirtas maldai. Meldėsi 
krikščionys ir mahometo
nai dėl taikos. Pats impe- ; 
ratorius klausė mišių, Šv. ; 
Jurgio Katedroje. Visi 
nrašė Dievo, kad gręsian
tis karas būtų atitolintas ;o. i lis naras urnų 

Tšb.lnuo Abisinijos.

“DARBININKO” OFISO VALANDOS

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 8:00 v. 
ryto iki 8 vai. vakare. Kitomis dienomis nuo 8:00 
vai. ryto iki 6:00 vai. vakare.
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VYČip SUSIRINKIMAS
JJ. Vyčįų 17 Algirdo kuo

pos susirinkimas įvyks šį 
ahtrądięn? rugp. 20 d., vy
čių kiinbary. Visus kvie
čiame dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

L. D. S. I-MOS KUOPOS 
EKTHt SUSIRINKIMAS
Antradienį, rugpiūčio 27 

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

Vargoninkų Seimų. Kad 
rinkamai sunaudojus dide
lių svečių, atsilankymus, 
MaĮdos Apaštalystes ir 
Amžinojo Rožančiaus dr- 
još rengia Vasarinės Mo
kyklos fondui nepaprastą 
pikniką rugp. 25 4., gra
žioje Spod Pond pievoje.

Visi kviečiami. Įžanga 
dykai.

CURLET BANDYS GAUTI 
$150,000,000

Gubernatorius Curley iš
vyko į Washingtoną, kur 
landys gauti iš Federalės 
valdžios $150,000,000 dėl į- 
vairių projektų Mass. val
stybėje. Ar jam tas pasi
seks, tai pamatysime.

Valdyba.

PAVAIŠINO

Kun. Povilas Lunskis iš 
Lietuvos, Eržvilko vika
ras, per porą savaičių vie
šėjo So, Bostono kleboni
joje ir pas southbostonie- 
čiūs gimines ir pažįsta
mus. Svetį ypatingai vai
šino jo artimi giminės po
nai Skudriai ir p. Antanas 
Pumputis.

■i Rugp. 12 d., p. Vincentas 
Skudris pas save iškėlė 
Tėvui Lunskiui balių. Su 
juo paviešėjo kun. Vir- 
mauskis, kun. Jenkus, p. 
Skudrio tėveliai ir jo žmo
nos sesuo- ir mamytė p. 
Galinienė.

Rugp. 18 d., ponai Mikul- 
Skiai, artimi kun. Lunskio 
giminės, savo namuose, 
So. Bellerica, iškėlė ban- 
kietą. Pagerbimo bankiete 
dalyvavo kun. Lunskis, 
kun. Virmauskis, kun. Jen- 
kuš, ponų Mikulskių bro-' 
lis, jų duktė ir žentas Pra- 
ilgaūskai, kaimynai ponai 
Jarai, Aleksandrai, Pum
putis, Treinavičiai jaunie
ji, Petras Skudris ir kiti.

Iš bankieto p. Petras 
Skudris nuvežė visus tris 
kunigus ir A. Pumputį ;į 
Cambridge’io parapijos di
dėlį pikniką kuris įvyko 
Lawrence’o, Palangoje.

Rugp. 19 d. kun. Luns
kis su kun. Jūškaičiu, A. 
Kneižiu ir p. Kaniausku iš
važiavo į Kunigų ir Fede
racijos Seimus, Philadel- 
phia, Pa.

SERGA

KALTINA GfiEIU VAŽIA
VIMU IR SVAIGALUS DEL 

DAUGELIO MIRČIŲ
Automolių registratorius 

Frank Goodvin paskelb
damas, kad praeitą savai
mę Mass. valstybėj automo
bilių nelaimėse žuvo 28 
žmonės, kaltina, kad tų 
mirčių priežastimi buvo 
svaigalai ir pergreitas va-

gai.
Bet iš kitofr jjuses teko 

pastebėti lietuvio papro- 
Čfiipsę didelę žaizda, kuri 
visuohienės gyvėniihe yrą 
laimės pražūtimi.

Tokia žaizda ypač priva
lėtų būti nepageidautina 
įr skubiai gydoma pana
šiuose piknikuose (gegu
žinėse).

Gaila! Kažin ar neatsi- 
vers iš to dar didesnė žaiz
da?! Aš jos neįvardinsiu. 
Kiekvienas supras kas 
daugiausia žudo žmonių 
laimę.

Sugaudęs stambiuosius 
įspūdžius, linkėjau savo 
širdy netik pažįstamiems, 
bet visiems lietuviams, 
dainos prieglobsty ir to
liau ugdyti tautinį ir reli
ginį lietuvio charakterį.

.Skudrio mašinos pagau
tas, nutolau nuo didžiulės 
Cambridge, Mass. links- 
mios lietuvių šeimos. Grį
žau į savo apsistojimo vie
tą Bostone. Savo širdy 
įmąsčiau apie Amerikos 
lietuvį. Audžiau jo ateities 
gyvenimo planus. Užsimir
šau, kad esu jų tarpe tik 
pakeleivis, svečias. Savo 
bendrakeleivių nubloškia
mas nuo mano svajonių 
laiptų vis apie Amerikos 
lietuvį, nepasijutau kaip 
atsidūriau kleb. kun. Vir-

!!
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ii knygelė daug 

jum? padės, nes joje 'randas) daug Klausimų ir Atsakymų 
r anglų ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

., Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

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

(*

žiavimas. Kreipėsi į poli- mauskio, žymaus veikėjo,
ciją ir teismus, kad smar
kiau persekiotų ar baustų 
automobilistus, kurie pęr- 
greit važiuoja arba kurie 
pasigėrę automobilį vai
ruoja.

RADO PRIMUŠTA
Policija rado primuštą, 

be sąmonės, tūlą Antonio 
Tonoshefski, 52 m., gyv. 
Allerton St. Dorchester. 
Nugabentas ligoninėn jis 
yra beveik prie mirties. 
Del to suimtas tūlas Peter 
Capero, kurs kaltinamas 
Tanoshefskio primušime.

SĖTINO $21,961,333
Nors arklių ir šunų lenk

tynės Mass. valstybėje te- 
sitęsė 194 dienas, bet pilie
čiai laukusieji tas lenkty
nes vien legališkiems be- 
tams (lažyboms) išleido 
net $21,961,333.

pastogėje. X. X

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadvvay, S. Boston i
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedčldieniais, taipgi seredomls nuo

. 12^ ^lenft uždarytį į...
Taipgi nuimu ir X-Ray

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 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Rugpiučio 27 d.,-Vilniaus. Geležinio 
Fondo Diena

Ponia Dusevičienė, gy
venanti 291 Broadway, po
nios Bušmonienės motinė
lė, senokai serganti, rugp 
19 d., tapo išvesta ligoni
nėn operacijai.

NEPAPRĄSTAS
' Išvažiavimas

: šiomis dienomis Bostono 
pajūrės susilaukia vasaro
tojų iš visų Amerikos 
kampų - kampelių. Lanko
si Bostone daug ir lietuvių 
ątostogininkų. Jų tikimasi 
ypatingai daug po Federa
cijos Kongreso, Kunigų ir

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 

„les pamokas į duoda 
vaikams/

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA'

4 . •“

Adresas:
933 E. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

CAMBRIDGE, MASS.
. Š. m. 18 d. N. ‘p. P. M. 

lietuvių parap. surengė 
pikniką (gegužinę).

Dienos oras nepaprastai 
malonus - šiltas. Pavaka
riais, netikėtai patekau ir 
aš. Tuojau mėtės įspūdis, 
kad kiekvieno norėta, po 
sunkaus savaitės daribo, 
atgaivinti lengviu tyru 
oru, maloniais gamtos vai
zdais.

Palangos pušynas ban
gavo margaspalve žmonių 
minia.

Man, kaip turistui - ke
leiviui atrodė lyg Lietuvo
je Šiluvos pušynuose atlai
dų metu. Malonu, kad lįe?- 
tuviai tebesilaiko links* 
mips nuotaikos ir vaišin
gumo papročių. •

Tikrai kai kas, atsispin
dėjo lietuvių papročiais.

Čią,. rodos, lyg Lietuvoje 
verkiančios Dubysos pa
krantėje išgirdau lietuviš
kos dainos atgarsius, kuri 
švelniai kuteno lietuvio 
patripjįniuą Jausmus.

Dairia ^ą^ųY - į^ųžį^iį 
skleidėsi pūšyho viršūnes 
mis, lyg ieškodama savo 
senos gimtinės - samano
tos šiaudų bakūžės.

Jaunuolių poros, viena

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. yakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį)

DU. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonųuin 9753

Jau treti metai, kai prie 
Vilniui Vaduoti Sąjungos < 
veikia Vilniaus Geležinis ] 
Fondas. Per savo gyvavi- j 
mo laikotarpį fondas jau < 
subūrė gražų skaičių savo i 
talkininkų, tiek Lietuvoje, < 
tiek užsienio lietuvių tar
pe. Tiesa, tuo tarpu fon
das negali pasididžiuoti ; 
savo kapitalais. Bet reikia 
atminti, kad dar tik jo 
darbo pradžia, kad visų 
savo jėgų jis dar nepajėgė 
išvystyti. Tačiau ir tuo, 
kas pasiekta, galima drą
siai pasakyti, kad Vil
niaus Geležinis Fondas tu
ri gyvą ir didelį pritarimą 
visoje lietuvių tautoje. Y- 
pač didel. pritarimą jis tu
ri Lietuvos jaunimo tarpe. 
Atminkime, kad apie 200.- 
000 organizuoto Lietuvos 
jaunimo turi prie' fondo 
savo sekciją, kuri nuolatos 
ruošia visame krašte Vil
niaus Geležinio Fondi va
jus.

Koki Vilniaus Geležinio 
Fondo uždąviniai? Fondas 
turi tikslą visoje lietuvių 
tautoje ugdyti dvasines, 
ekonomines ir kultūrines 
pajėgas kovai dėl Vilniaus 
žemių atvadavimo. Jis su
pranta, kad teisingai ir 
teisėtai kovai laimėti rei
kia, kati. būtų dvasi-, 
niai sveika, fiziškai tvirta 
ir medžiagiškai turtinga. 
Vilniui atgauti, Geležinis 
Fondas stato vieną būti
niausių sąlygų. Toji sąly
ga — tai visos tautos aiš
kus, tvirtas ir nepalaužia
mas vilnietjškas nusista
tymas. Kas yra vilnietiš- 
kas nusistatymas? Tai ne
palaužiamas įsitikinimas, 
kad lietuvių tauta tvirtai 
siekia to, kas jai ištikrųjų 
priklauso; tai yra aiškus 
supratimas, kad nė Lietu
va be Vilniaus, nė Vilnius 
be Lietuvos gyventi nega
li; yra tai tvirčiausias pa
siryžimas nesigailėti nei 
darbo, nei aukų, kad tik 
tas didysis tautos tikslas 
būtų atsiektas; yra tai, 
pagaliau, noras ir sugebė
jimas visiems iš vien eiti 
ir dirbti. Kai ši sąlyga bus 
pilnumoje įvykdyta, tai 
Vilnius neabejotinai grįš 
Lietuvai.

UŽSIDARĖ 40 TEKSTILĖS 
FABRIKŲ

Tel. Trovbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvord Street,
Sq., 

Cambridge, Mass.
IĮįui . : (

ProfeBlonaJai,- biznieriai, pramoninkai, 
kurie Baltinei “Parbinlnke” tikra! 
verti ekaltytojų paramos.

Visi gaminkite* “Darbininke”.

Radio žiniomis, visoje 
Kinijoje užsidarė 40 stam
bių tekstilės fabrikų, ku
riose dirbo apie 30.000 
darbininkų. Fabrikai už
daromi dėl krizės, kuri pa
skutiniu metu smarkiai 
paveikė visą Kiniją.

Ryšium sų tuo, užsidarė 
ir 19 stambių bankų. Dau
gelis kiniečių, kurie turė
jo įdėję į tuos bankus ne
mažą kapitalą, turėjo nuo 
jo atsisakyti.

Iš ymo.^ąbąr dėl krizės 
kiniečių jiadetis J 
nepakenčiama. Peikinge, 
Šanchajuje ir kitur užsi
daro visa eilę didelių krau
tuvių. Tarnautojai nusto
ja darbo.

yną? labai

Į Vilniaus Geležinio Fon- J 
do darbą visus raginti yra i 
lengva ir malonu, nes čia i 
reikalas didis, idėja aiški, ' 
o galimumas taip pat vi- ' 
siems lengvai prieinamas. : 
Juk keli centai Vilniaus ; 
pasui ir ženkleliui tai toki 
pinigai, kuriuos gali paau
koti ir biedniausias mūsų 
brolis. O iš tų centų su lai? 
ku susidarys milijonai, 
kurių pagalba galėsime 
varyti labai rimtą, labai 
platų Vilniaus vadavimo 
darbą. Ir pasirodys tada, 
ką gali graži vienybė, kad 
ir negausingos, kad ir ne
turtingos tautos. Juk 
tikslingai mūsų Vilfliuje 
pavartotas litas ten de
šimtim, o kartais net ir 
visu šimtu užauga. Toks 
skaičiavimas pats savai
me kyla kiekvienam, kuris 
gerai žino šiandienines 
skurdžias Vilniaus krašto 
gyvenimo sąlygas ir mūsų 
varomo politinio Vilniaus 
darbo ypatybes.

Tuo tarpu Vilniaus "Gele
žinis Fondas gyvena sava 
jėgų auginime bei brandi
nimo laikotarpį: Kiekvie
nas sveikai ir dorai išau
gęs žmogus, kiekvienas 
protinės bei dvasinės kul
tūros žygis, kiekvienas 
kūrybinis laimėjimas mok
slo ar menė srityje, kiek
vienas gerai išdirbtas že
mės sklypas — visa tai di
dina mūsų tautos dvasinių 
bei medžiaginių turtų lo
bį, augina jų pajėgumą ir 
tuo pačiu artina mums 
Vilnių. O antraip vertus, 
kiekvienas naujai įmestas 
centas ar litas į Vilniaus 
Geležinį Fondą ne tik di« 
dins medžiaginius organi
zacijos išteklius ir tuo pa
čiu plės kovos bei veikimo 
galimumus, bet drauge 
kels tautos susipratimą ir 
pasitikėjimą savo jėgomis. 
Kiekvienas mūsų . aukos 
aktas, nors jis pasireikštų 

: tik nusipirkimu už 10 cen- 
i tų Vilniaus ženklelio ir įli- 
, pinimu jo į Vilniaus pasą, 
■ — darys mus kilnesniais 
i ir dvasiniai stipresniais, 
i Toji, kad ir maža auka, 

nematomais ryšiai mus 
jungs su verguvę kenčian
čiais Vilniaus krašte bro
liais ir jungs su tais, kurie 
savo jaunas galvas ir tė
vynės meilės kupinas šir
dis paaukojo ant valsty
bės prisikėlimo aukuro. 
Per mūsų aukas ir patsai 
Vilnius darysis mums vis 
brangesnis. Kaskart savo 
vis didėjančiu pasiaukoji
mu mes, anksčiau ar vė
liau, turėsime jį nors ir 
kraujo kaina atpirkti, Lie
tuvai sugrąžinti.

Lietuvos kariai ir šau
liai tik laukia, kada juos 
pašauks į didįjį žygį. Ta
čiau tų jėgų augimui ir 
stiprėjimui daug padės vi
sos tautos sukrutimas or
ganizuoti didžiąją dvasinę 
atsargą, kuria jie, galės at
siremti'. Tie* trys'milijonai 
Lietuvos žmonių ir josios 
išeivių, kada jie bus susi
jungę į Vilniaus Geležinį 
Fondą, ir bus toji galingo-

ji dvasinė jėga, priduodan
ti jėgų bei drąsos ir mūsų ‘ 
bariams. Ji taip pat pri
gers -visą pasaulį ,pagerbti 
nedideles skaičium, bet ga
lingas savo dvasia ir Vie
nybe tautas. Lygiai ir pa
vergtiesiems mūsų bro
liams vilniečiams bus la
biau pakeliama sunki oku
pantų uždėta našta, kada 
jie patys matys laisvuo
sius savo brolius tėvynėje 
besidarbuojančius jų va
davimo reikalams.1 Mūsų 
žygiai jiems priduos kant
rybės, stiprybės ir vilties,

Mūsų didvyriai Darius ir 
Girėnas praskynė dausų 
kelius tautos arams ir kar
žygiams visose mūsų tau
tos gyvenimo ir kūrybos 
srityse. Tačiau, kol naujų 
karžygių kautynių laukuo
se pareikalaus mūsų Vil
nius, reikalingi jau ir da
bar ištisi kadrai dvasios 
didvyrių, pasiryžėlių, ku
rie visomis jėgomis atsi
dėtų, rodos, nedideliems 
Vilniaus darbams — rink
ti Vilniaus kovai naujus 
talkininkus — platinti Vil
niaus pasus ir ženklelius. 
Tai negarsingas ir nedi- 

‘dingas, tai kruopštus dar
bas, bet darbas išganingas 
ir našus savo pasėkomis. 
Tautai reikalingi ne tik a- 
rai, kurie padangėmis 
skraidytų. Jai dar labiau 
reikalingi eiliniai darbi
ninkai, pasiryžėliai, kurie 

. tautos meilę bei pasiauko- 
- jimą brolių reikalams neš- 
1 tų ir į turtuolių rūmus ir 
, vargdienių lūšnas.
1 Tegul ši Vilniaus Geleži- 
1 nio Fondo diena sukels bū

rius tų kruopščių darbų 
I didvyrių ir pastūmės juos 

į reikalingiausią ir naudin
giausią tautos darbą. Te
gul ši rugpiūčio 27 d. ne
praeina mūsų aukomis ne
pažymėta. Tsb

VISIEMS ŽINOTINA, KAD

PARDAVIMUI
• Parsiduoda kampinis su 
bUČernia ir. groceme pa- 
mai,: graži vieta ir tinka
ma bizniui. Galima pirkti 
bizn| ir namą atskirai. At-<, 
sišaukite:

A. BARKA, 
52 Bbnair St.

Somerville, Mass.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

1) siunčiant LDS. narių 
mokesčius, naujų narių a-, 
plikacijas, klausiant infor
macijų apie LDS. organi
zaciją ir kitais LDS. rei
kalais kreipiantis reikia a- 
dresuoti šiaip: LDS. Cen
tras, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

2) pakeičiant adresą, už
siprenumeruojant laikraš
tį “Darbininką”, siunčiant 
spaudos darbus, skelbi
mus, atsiklausiant kainų 
už prenumeratą, skelbi
mus, spaudos darbus, rei
kia siųsti šiuo adresu: 
“Darbininko” Administra
cijai, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

3) straipsnius, kores
pondencijas, pranešimus ir 
kitokius raštus laikraščiui 
“Darbininkui” siųskite a- 
dresu: “Darbininko” Re
dakcijai, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

Gerb. LDS. kuopų valdy
bų, narių, “Darbininko” 
skaitytojų, bendradarbių 
ir rėmėjų prašome viršui 
pažymėtų taisyklių prisi
laikyti, nes tuomi ne tik 
palengvinsite darbą, bet 
padėsite išvengti klaidų ir 
sutrukdymų.

IŠSIRENDAVOJA

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

MOKYKLA
Mokykis barheriu, kur yra eks

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

HALL’S BARBER SOHOOL, 
873 Washington St. Boitdn, Mass.

f. wms
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Coltimbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

QDEEN ANN LAUNDRY,
INC.

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

vimu už pigių kalnų.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel, So. Boston 29j23

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius pavcikslusj šeimynų, ves

tuvių ir pavieniu asmenų.
JURGIS O. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKIENfi
681 Washingtoh St., 

Norwood, Mass.

. PIGIAI TAISOME 
STOGUS

80. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & 00,
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

c.

•r
Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLINGGO.

F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

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

S. BMA»S IR 
SŪNŪS

Seniausias ir Savistovia iios 
ValatybBs

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMŲOTOJĄS

Gyvuoja 2& metai. Pahrnavi- 
- mas dieną ir naktį. 
TURI NOTARO TĖISES

Ofisai:
54 W. Broadvay. 8o. Borton 

Tel. Šou. Boiton 2590
113 Ames St., Brockton, Man.

Tel. Brockton 390 
! vieta:

t 838 Dorchester Avė. '
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Žinios Iš Lietuvos
UETUVOS KARIUOMENĖS

ŽYGIS J VILNIŲ
PRIEŠ 15 METŲ 

(1920. VU. 15).

1920 !£. pirmojo pusme
čio pabaigoje rusų lenkų 
karo laimė pakrypo rusų 
pusėn. Rusų pulkai lenkus 
nubloškė beveik ligi pa
čios Varšuvos. Lenkija at
sidūrė pavojuje ir pradėjo 
dairytis, kas čia galėtų su- 
teikti pagalbos. Tomis die
nomis pagalbos galima bu
vo tikėtis tik iš santarvės 
valstybių. Prie jų Lenkija 
ir puolė.

Santarvės valstybės pa
galbos Lenkijai suteikti 
neatsisakė. San t a r v ė s 
vai s t y b i ų ir Lenki
jos atstovai Spa miestely
je pradėjo tuo reikalu de
rybas. Kalba ėjo apie tam 
tikras sąlygas, kuriomis 
pagalba gali būti suteikta. 
Tų sąlygų tarpe buvo pa
žymėta ir tai, kad Lenkija 
privalo kuo skubiausiai 
grąžinti Lietuvai Vilnių. 
Lenkijai visos sąlygos pa
sirodė priimtinos ir ji su 
Santarvės valstybėmis lie
pos 10 d. pasirašė atitin
kamą sutartį.

Spa pasitarimų vaisiai 
buvo greitai sužinoti ir 
Lietuvoje. Mūsų kariuo-

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

Aes. 158 W. 7th St. 
Rėš. i Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

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

So. Boston, Mass.

menės kai kurioms dalims f 
buvo duotas įsakymas 
vykti į Vilnių ir jį užimti. 
Toksai reikalų susidėsty- 
mas visus gerokai nudžiu
gino. Kariuomenės dalys 
pasileido į žygį, nepapras
tai geros nuotaikos apim
tos.

Tuo tarp šiaurinės Vil
niaus krašto dalys buvo 
bolševikų rankose. Jie čia 
atsirado, bevydami lenkus. 
Mūsų kariuomenės dalims 
buvo įsakyta su rusais elg
tis korektiškai. Gana ko-1 
rektiškai elgėsi ir bolševi
kai, bet tik su mūsų ka
riuomene. Su gyventojais 
jų santykiai buvo nelabai 
kokie. Būdami apdriskę ii 
alkani, jie darė rekvizici
jas, plėšikavo, visiškai ne
bodami, kad tai daroma 
svetimame krašte, su ku
riuo tik ką padaryta tai
ka. Mūsų kariuomenės da
lims teko ne kartą apginti 
gyventojus nuo bolševikų 
plėšikavimo. Tą patį teko 
daryti ir bežygiuojant į 
Vilnių.

Mūsų kariuomenės dalys 
traukė į Vilnių įvairiais 
keliais, paskubėd a m o s. 
Turbūt, dėl to skubėjimo 
ir tarpusavio susižinoji
mas buvo ne koks. Bet vis
kas baigėsi laimingai ir 
Vilnius buvo užimtas. Pir
moji į Vilnių įėjo 7 pėsti
ninkų Didžiojo žemaičių 
kunigaikščio Butgeidžio 
pulko viena kuopa.

Minėtoji kuopa, pakeliui 
į Vilnių, turėjo sustoti Ne
menčine ir užimti tiltą per 
Nerį. Ji, Nemenčiną pasie
kusi, buvo jau pasirengusi 
įvykdinti uždavinį ir pa
laukti tolimesnių nurody
mų. Tačiau pabūgo. Ne
menčine rado daugybę fu- 

' sų, kurie pradėjo į mūsiš
kius žvairuoti. Iš viso ko 
galima buvo suprasti, kad 
jie mūsiškius rengiasi nu
ginkluoti ir užgrobti mai
sto atsargą.

Ką daryti ? — iškilo 
svarbus klausimas. Apie 
dalykų būklę painformuo
ti pulko vadą ir palaukti 
jo nurodymų nebuvo gali- 

| ma. Lūkuriuoti buvo pąvo-

jinga. Bolševikų buvo to
kia daugybė, kad susirėmi
mas su jais būtų pasibai
gęs mūsiškių visišku pra
laimėjimu. Bet tuo tarpu 
nuspręsta žygiuoti toliau, 
į Vilnių, kur turėjo būklė i 
pataiškėti. j

O Vilniuje jau buvo bol- : 
ševikai. Lenkai, norėdami 
mus su bolševikais sukir
šinti, miestą užleido jiems. 
Bolševikai Vilnių užėmė 
liepos 14 d. ir mūsiškiai 
rado juos ten jau bešeimi
ninkaujančius. Tai tačiau 
mūsų kariuomenės nenu
gąsdino, o ypač minėtosios 

į 7 pulko kuopos. Liepos 15 
į d. prieš pietus ji pasiekė 
Vilniaus apylinkes, o apie 
antrą valandą įžengė į pa
tį miestą.

Mūsų kariuomenės tuo 
laiku Vilniuje pasirody
mas buvo nelauktas. Pa
sklidus žiniai, kad į mies
tą traukia ginkluoti bū
riai, pakriko ir bolševikai, 
ir vilniečiai. Visi manė, 
kad grįžta lenkai. Tačiau 
netrukus paaiškėjo, kad 
čia ne lenkų, o Lietuvos 
kariuomenė.

Nors ir buvo tai tik vie
na kuopa, bet įspūdį ji pa
darė milžinišką. Šeiminin
kavę mieste lenkai, jau 
buvo spėję įkyrėti. Nege- 
resni buvo ir bolševikai. 
Patyrę vįenų ir kitų bega
lės skriaudų, vilniečiai ti
kėjosi dabar laisviau atsi
kvėpti. Gatvėse suskambė
jo galingas “Valio Lietu
va!’’ ir “Niech žyje Lit-

Kį DR. RAČKUS
■' .■ ■■ ■ ■ Ll I M T- M1 . ' »

PLEČIAMI LIETUVOS - Į reikšmingas. Be to, mano- 
_ LcaJL£? 1*4* OLA*ATVEŽĖ LIETUVAI PALESTINOS SANTYKIAI j organizuoti teisięginį lai-

• 1711 filifil fili“ 1 Yrk

Užsienio lietuvių kon-1 
greso metu Kaune bus su
ruošta paroda, vaizduojan
ti užsienio lietuvių gyve
nimą. Toje parodoje žymią 
vietą užims Amerikos lie
tuvių veikėjo dr. Račkaus. 
eksponatai, kurių jis į Lie- 
tuvą atsivežė apie 50.000. ■

Dr. Račkus įvairią moks-1 
linės vertės medžiagą ran-! 
kioja jau keliolika metų. 
Per tą laiką jis senienų su
rinko didelę daugybę. I

Iš visų dr. Račkaus at
vežtų į Lietuvą daiktų, 
pirmoje eilėje yra paminė
tini pinigų rinkiniai. Pini
gų rinkinius turi visi mu
ziejai, tačiau tokių rinki
nių, kaip dr. Račkaus, nie
kur nėra. Dr. Račkaus rin-

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

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

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
502 E. Eighth St., 

Tel. So. Boston 9621

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PlrmlnlnkC — Eva Marksienč, 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirmlnlnk6 — Ona SlnurlenC, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 8422

Prot Raflt. — Brone Ciunlenč, 
20Gould St., West Rosbųry, Mass.. 
Tel Parkway. 1864-W

Fin. RaSt. — Marijona Markonlutfi, 
33 Navarre St, Rosllndale, Mass.

' Tel. Parkwny 0558-W
Iždininke — Ona Staniui Inte,

105 West 6th S t, So. Boston, Mass 
TvarkdarO — Ona Mizglrdlenč.

f 1512 Columbia Rd„ So., Boston, Mass. 
h Kasos Globoja — E. JanugonlenS.

1426 Columbia R(l„ So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarnlnką kiekvieno menesio.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce- pirm. — V. Medonis,
21 Sanger St., So. Boston, Mass, 

I Prot. Raštininkas — J, Glineckis,
5 Thomas Park. So. Boston, Mass. 

Fin. RdStlnlnkas — Alb;" Nevlera, 
' 16 IVinfield St, So. Boston, Mass. 
'Iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
I MarSalka —- J. Zalkis, 
j 7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija įniko susirinkimus kas tre 

čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pletŲ, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St. So. Boston, Mass.

7:30 vai. vakare, pobažuytlnčj ave- 
tafočj.

Visata draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raStinlnkę.

va!”
Žygis Vilniaus gatvėmis, 

apie kurį buvo visaip spė- 
liota, pavirto triumfo eise
na. Minios žmonių, kelda
mos ovacijas, atlydėjo 
kuopą ligi Jurgio prospek
to. Čia kuopa sustojo — 
kaip tik priešais bolševi
kų kariuomenės štabą. At
sirado tuoj būrys ir bolše
vikų, kurie išsirikiavo ki
toje gatvės pusėje. Kaž
koksai jų vyresnysis išėjo 
pryšakin ir pasakė sveiki
nimo kalbą, palinkėdamas 
savo sostinėje įsikurti am
žinai.

Ttio tarpu atvyko ir mū
sų kariuomenės atstovai 
tartis su bolševikų vado
vybe dėl Vilniaus užėmi
mo. Reikia manyti, kad jie 
gerokai nustebo, radę mū
sų kariuomenės kuopą jau 
Vilniuje.

Kuopa, kuriai teko gar
bė pirmai įžengti į Vilnių, 
netrukus nuvyko ilsėtis. 
Po pietų į miestą įtraukė 
mūsų kavalerija, kuri pa
keliui į Vilnių turėjo porą 
susirėmimų su lenkais. Tų 
susirėmimų metu buvo nu
ginkluota ištisa lenkų bri
gada. Naktį atidundėjo ar
tilerija. Didesnės mūsų 
kariuomenės jėgos į mies
tą įėjo sekančią dieną.

Užėmus mūsų kariuome
nei Vilnių, gyvenimas ja
me atgijo. Bet ramybė už
truko neilgai. Prasidėjo y- 
patingai smarkūs mūšiai 
su lenkais pietuose. Savai
tės slinko. Pagaliau atėjo 
spalių mėnuo. Pasklydo 
kalbos apie taiką, 
pradžioje susitiko lenkų 
ir mūsų atstovai 
kuose apsvarstyti 
sąlygų- Taika buvo pada
ryta. Taikos sutartį lenkai 
pasirašė iškilmingai, bet 
galvodami apie smurtą, 
kurį ir įvykdė po sutarties 
pasirašymo vos 24 valan
doms praslinkus. Vilniaus 
vėl pateko okupantams.

Tsb,

Spalių

Suval- 
taikos

Lietuovs - Palestinos 
santykiai užsimezgė dar 
ne taip senai. Mat, ankš
čiau, kol Lietuvos žydai 
nevažiavo gyventi į Pales
tiną, tol artimesnių santy
kių tarp šių dviejų kraštų 
nebuvo. Tarp Lietuvos ir 
Palestinos santykiams plė- 

Įsti daug dirbo jau miręs 
| Lietuvos generalinis Kon
sulas Tel - Avive Rozen- 

Ibaumas. Kasmet iš Lietu
vos į Palestiną važiuoja 
gyventi kėli šimtai žydų. 
Dauguma jų yra pasitu
rintieji asmenys, kurie 
savo kapitalais padeda at
statyti pairusį Palestinos 
žydų gyvenimą. Tačiau ir 

liš Lietuvos išvažiavusieji 
kiniuose galima rasti be-i žydai nenuteista nuo savo 
veik visus lietuviškus pini- I 
gus, buvusius apyvartoje 1 
net pačiais seniausiais lai-p 
kais. į '

Kaip pinigų rinkiniai, 
taip pat yra įdomūs ir dai
ktai, vaizduoją Amerikos ; 
lietuvių gyvenimą. Dr. 
Račkus atvežė keturiolika 
Amerikos lietuvių kadaise 
veikusių draugijų vėliavų 
ir aštuonias Lietuvos ka
reivių Amerikoje unifor
mas. Tokios kariškos A- 
merikos lietuvių organiza
cijos buvo pradėtos steig
ti po 1910 m., sukakus 500 
metų po Žalgirio mūšio. 
Draugijų nariai turėjo 
ginklus ir darė karišką 
mankštą, besiruošda m i 
ginti Liętuvos laisvę.

Amerikos Jungtinių Val
stybių . vyriausybė kariš
koms draugijoms steigtis 
ir veikti kliūčių nedarė. 

Ypatingo dėmesio yra 
vertos dr. Račkotfs atvež
tos senoviškos lietuvių vė
liavos. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse vartotų 
pirmųjų lietuvių tautinių 
vėliavų būta mėlynos ir 
baltos spalvos su žirgu vi
duryje. Po 1916 m. Ameri
kos lietuviai vartojo vėlia
vas jau žalios, baltos ir 
raudonos spalvos. Gelto
nos, žalios ir raudonos 
spalvos vėliavos Amerikos 
lietuviai pradėjo vartoti 
nuo 1919 m., sužinoję, kad 
tokias vėliavas vartoja 
laisvojoje Lietuvoje.

Dokumentų, liečiančių 
nepriklausomybės atgavi
mą, dr. Račkus yra surin
kęs didoką pluoštą. Jų 
tarpe yra visa eilė prašy
mų, protestų, įteiktų Jun
gtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybei įvairių raštų 
ir tt.

Pagaliau dr. Račkus at
vežė ir “Lituanikos I” se
ną motorą bei propelerį. 
Dariui ir Girėnui pasiruo
šus žygiui per Atlantą, 
senasis lėktuvo motoras ir 
propeleris buvo pakeisti 
naujais. Yra nemaža daik
tų, vaizduojančių pirmojo 
skridimo per Atlantą or
ganizavimą, daug Dariaus 
ir Girėno daiktų ir tt. 

Daugiausia tačiau dr. 
Račkus atgabeno medžia
gos, liečiančios lietuvių 
gyvenimą Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse.

Dr. Račkus visą tą me
džiagos gausybę yra su
rinkęs savo pastangomis 
ir lėšomis. O lėšų jis šiam 
reikalui nėra gailėjęs. 
Daugumas daiktų yra tik
ros retenybės, kitur kur 
nebeužtinkamos ir net pi
nigu jau nebeįkainojamos. 

Dr. Račkus, užsienio lie^ 
tuvių parodai praslinkus, 
tikimasi, tuos turtus paau
kos Vytauto Didžiojo mu
ziejui. Tai bus pirmoji tos 
rūšies dovapa Lietuvai.

Tsb.

vų susisiekimą prękių par- 
gabenimui. Čia suminėtie
ji du paskutinieji klausi
mai dabar visu rimtumu 
svarstomi Lietuvoje ir Pa
lestinoje. Tsb.

LETUVIAI PRISKIRTI Į 
GERIAUSIŲ ŽOKĖJŲ 

GRUPĘ

gimtojo krašto, bet sten
giasi jam padėti. Pirmoje 
eilėje Lietuvos žydai Pa
lestinoje padeda surasti 
lietuviškiems gaminiams 
dideles rinkas. Jų pastan
gomis, jau dabar Lietuvos 
pieno produktai turi ne
blogų rinkų Palestinoje.

Pastaruoju metu norima 
šiuos gražiai besiplečian
čius santykius dar dau
giau pagilinti. Lietuvos 
žydai Palestinoje sumanė 
įsteigti eksporto - importo 
akcinę bendrovę. Toji ben
drovė turėtų rūpintis kuo 
plačiausių rinkų Lietuvos 
žemės ūkio ir pramonės 
gaminiams. Plečiant san
tykius, yra kilusi mintis 
Palestinoje steigti Lietu
vos Banko skyrių, kokio 
buvimas ten būtų gana

WILLIAM J. GHISHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. 
TEL. Broekton 2005

dalyvauti specijaliniame 
viršprograminiame spek
takly liepos 21 d. rinktinei* 
Londono publikai.

Maskva. E. “Izvestija” 
liepos 20 d. numeryje įdėjo 
savo specialios korespon
dentės straipsnį apie pir
mą tarptautinės liaudies 
šokių šventės Londone die
ną. Aprašydama įvairių 
tūtų liaudies šokių pada
rytą įspūdį, apie lietuvių 
šokius korespondentė rašo 
šitaip:

‘Savotiška gracija, dide
liu skoningumu ir melo
dingumu pasižymėjo sa
vo dainose ir šokiuose 

Lietuva’.

Londonas E. Anglų žur
nalas “The Oserver” savo 
liepoj 21 d. numeryje, ra
šydamas apie tarptautinę 
liaudies šokių šventę, pa
žymi:

“Laukinis rusų, bulgarų 
ir rumunų siautimas su
darė didelį , kontrastą 
švelniam lietuvių žave
siui, ritmui ir puikiai 

muzikai.
Tas pats žurnalas tame 

pat numeryje apie šventę 
sako, kad ispanai šoka su 
gracija, rumunai su šėli-. w 
mu, danai flegmatiškai, | špatą, 
vokiečiai sąžiningai, švei- į riems dažams, ir kitus ak- 
cariečiai kaimiškai, lenkai mens miltus. Nedidelį kie- 
su temperamentu, bulga- kį gipso žaliavos iš Lietu- 
rai su ekstaze, vos perka prancūzai. Ne-

o lietuviai perdėm atsi- seniai viena Paryžiaus fir- 
žymi grožiu, kaukazie- ma panorėjo išnuomoti di- 

čiai mistiškumu. dėsnį gipso plotą Šiaurės 
Pasibaigus šventės prog-I Lietuvoje. Tame plote mi- 

ramai liepos 20 d., buvo nima bendrovė žada pasta- 
parinktos geriausiai pasi-' tyti didelį gipso apdirbimo 
rodžiusių šokėjų grupės — I fabriką. Panašia Lietuvos 

lietuviai, norvegai, r"-

PRANCŪZAI NORI IŠNAU
DOTI LIETUVOS GELMIŲ 

TURTUS
Šiaurės Lietuvoje yra 

daug gipso klodų. Dabar 
juos apdirba keli nežymūs' 
fabrikai, kurie gamina 
statybinį gipsą, lengvąjį 

, naudojamą įvai-

lietuviai, norvegai, ru- gelmių turtais yra susido- 
munai, lenkai ir rusai—Imėję ir anglai. Tsb.

“NUSISYPSOK
Surašė J. K. M.

1?

DUNDULIS LUNGH
Lietuviška Valgykla 
Gamina skanius ir šviežius 

valgius
ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Washingtoii St., 

Norwood, Mass.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 
Užlaiko Vėliausios Mados

CEVĘRYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
Darbinius ir šventadieniniu* 

1152 Washington St.,
Norwood, Mass.

Tel. 3368

ADAM VVAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja
Lietuviams Montello ir apylin*

- kėje.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ames St., Broekton, Mass.
Gyveninio vieta:

25 Enterprise St., Broekton

n

R

JUOKAI! JUOZAI! JUOKAI!

VIENATINĖ TOKIA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJ

Tik ką išėjo iš spaudos.

160 įvairių įvairiausių juokų. 150 didelių ^puslapių

Ant puikiausios popieros su gražiais apdarais.
Kaina tiktai $1.00

LAIDA APRIBOTA. SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!

R

KALBĖTOJAI — Štai pilnutėlė knyga parinktų juokų $ 
jums viešai bekalbant panaudoti ir savo klausytojus prajuo- | 
kinti. i

. TEATRŲ RENGĖJAI — štai medžiagos ruošiant scenai $ 
veikalėlius. Publika šiomis dienomis ištroškusi gerų juokų. t

LIGONIAI — Štai neišsemiamas šaltinis linksmo ūpo su- ® 
kėlimui ir nuobodumo išblaškymui. Jūsij prieteliai negalėtu | 
tinkamesnės dovanos jums suteikti. $

TĖVAI — Štai proga įsigyti sveikų ir švarių juokų knygą | 
savo vaikučiams prigimtoj kalboj vakarais paskaityti. M

KELEIVIAI — Štai vieniems keliaujant draugas, kuris ® 
per visą kelionę juokins ir kaip bematant prabėgs laikas. M

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite užtai, kad tai retenybė R 
mūsų kalboj. Nepamirškite, kad tai ne vienam paskaitymui to- | 
kia'knyga su tokiais juokingais nupasakojimais. Pakartotinai | 
teks tą knygą susiieškoti ir iš naujo skaityti. Tad pasinaudo- 
kitę proga ir kol jų esama Įsigykite sau ir savo draugams.

Reikalaukite
DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE,

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
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Federącijos Kongresas prasidės šią savaitę, rug- 
piūčio 21 įr 22 d.d. Įdomu, ar tai bus tik paprastas, ei
linis Kongresas, vadinasi, bus atlikti nudėvėti for- 
mklumai, su vįėna-kita gyvesne rezoliucija (kuri bus 
atminta tik būsimam Kongrese, skaitant pereitų me
tų protokolą), ar susidariusiose šių diėįnį gyvenimo 
sąlygoję bus įžiūrėta tiek svarbumo, kad Federacijai 
būtų verta išvystyti visą savo energiją ir pajėgumą. 
Kai kam ši mano mintis gal bus neaiški, taigi mėgin
siu ją išdėstyti.

Akyliai sekant mūsų Federacijos veiklą, tęhka 
pastebėti, kad ji yra turėjusi visokių valandų: labai 
veiklių^ vidutiniškų ir visai neveiklių. Normaliai —- ką 
gi, pasisakykime teisybę — mūsų Federacija snūdu
riuoja. kartais, visiškai užmiega. Bet yra buvę tokių 
valandų, kada ji išvystė milžino pąjėgumą ir savo nu
veiktaisiais darbais net muš pačius nustebino. Toks 
momentas — tai Lietuvos nepriklausomybės išgavi
mo., reikalas. Tai garbingiausias jbs gyvenimo laiko
tarpis. Bet tokių momentų maža tepasitaiko. Dabar 
nepriklausomybė jau išgauta, daugiau, rodos, jau ne
bara kuo labai sielotis, taigi snaudulys atgauna savo 
teises ir ... na, ir mes vėl esame normalūs.

įšet klausimas, ar mes šiuo momentu galime snū
duriuoti? Ar gyvenimas kartais nepakiša mums rim
tų pavojų, kurie tuom pavojingesni, kad be smarkių 
sukrėtimų jie vis dėlto graužia mūsų gyvybės pama
tus? Čia kalbu apie pavojų mūsų religijai ir tautybei. 
Religijos fronte, paviršutiniškai žiūrint, atrodo viskas 
ramu, bet ta ramybė daugiau panaši į apsnūdimą ne
gu į stiprią, iškovotą ramybę. Mums beshaudžiant, 
priešas nesnaudžia. Jis pakeitė savo taktikąv Nepaė
męs mūsų pozicijų iš fronto, jis apeina iš pašonės ir 
gįidriu viliojimu bematant padaro vieną - kitą spra
gą, kurią mes šokame užkimšti, bet jau dažniausiai 
būną pervėlu. Tautiniu atžvilgiu ir nėra geriau. Orga
nizacijos mažėja, skursta; kitos, nors save vadina i- 
dejinėmis, baigia ištautėti... Bet, sakysite, ką gi či£ 
kalta Federacija? Juridiniai kalbant, žinoma, kad nie- 
kb. Nekaltos nė tos draugijos, kurių nariai ištautėja. 
Jų valdybos gal iš kailio neriasi, kad sulaikytų narių 
istautėjimą. Bet pavienės draugijos tam darbui per- 
silpnos. Federacija daug pajėgingesnė. Tegu ji tik e- 
n^rgingai pasisako už palaikymą lietuvybės mūsų iš
sijoję, tai tuojau pajusim, kad tautinė sąmonė mu- 
nįyse atbudo. Tegu Federacija pasiima inicijatyvą, 
bent karštai raginant palaikyti katalikybės ir lietu
vybės centrus: Marianapolio Kolegiją ir Seserų veda
mas Akademijas. K.

čių lietuvių fŠŽŽt kiš su-' 
prūto ir iupraiitĮi kpšvtėti« 
mio reikalą ir naudą.

Iš mažeps Lietuvoje be
gyvendami ptivėtatinoję 
padėję jr ^džįagįpibmę 
skurde, mokedąmi vien tik 

?au duonos kąsnelį žemy
ti, lietuviai, ir Amęrikbti 
atvykę, nčmatė kit’dniško 
kelio doleriams krauti. 
Žiemą išrodė, jog vienintė- 

s būdas prakusti tai sun
kus jųodarankių darbas. 
Taigi jie sūriausiai dirb- 
dayų ir tebedirba.

Paprastai lietuviai myli 
savo vaikus ir Rūpinasi 
jais kubhuoširdžia'usi a i; 
tačiau, jie žiūri į juos, 
kaip kad į būsiančius aąr- 
bininkus, kurie tam tikro piJ 
amžiąu sulaukę, irgi prisi- nykštis, 
dėš prie krovimo dbleriiį likimas! 
irgi sunkiausiu tatiniėhų 
įtempimu. Ne vienas Ame
rikos lietuvis šiuo būdu 
sukrovė net tūkstančitis. 
Tačiau, kaš iŠ tai?! Užėjo, 
ir tai netikėtai, ekonomi
nio skurdo (depresijos) lai 
kai. Tūkstančių, tūkštali- 
tys taip slinkiai lietuvių 
sukrautų dolerių sutirpo 
bankuose! Dirbtuvėse neb- 
teko darbo! Ir štai! Tūks
tančiai lietuvių jaunimo 
dyki bastomi po gatves, ne
gaudami darbo, ir skursta 
ir dvasiškai ir medžiagiš
kai!

. t . u . ~ « Tieąa, Amerikoje yra
sargiai elgiasi su Mussoliniu. Bet tai nereiškia, kadi dar tūkstahčįų tūkšlantys 
Anglija norėtų jam nusileisti. Nieku gyvu. Ji turi sa-1 įvairiausių ofišį; tačiau, 
vo reikalų Ethiopijoje. Dar 1905 metais Anglija, Pran- ; juose užima vieta? ne lie- 
cūzija ir Italija padarė sutartį, kur nustatoma, kurioj [tuviai! Kodėl?!, Aišku —■ 
Ethiopijos daly kiekviena iš tų trijų valstybių gali tu- 4 todėl, kad šitokioms ^vie- 
rėti savo veikimo sritį. Dabar gi Mussolini nori užka
riauti visą Ethiopija ir tuo būdu paneigti Anglijos ir 
Prancūzijos interesus toj šaly. Taigi ne dėl Ethiopijos 
nepriklausomybės, bet dėl savo ekonominių interesų 
Anglija protestuoja prieš Italijos žygį.

Susidūręs su tokiu galingu oponentu, kaip Angli
ja, Mussolini turi gerai pagalvoti, kas jam darytina. 
Dar vienas kartūnas (pasirodęs Londono laikrašty) 
gan tiksliai nušviečia Mussolinio padėtį. Maža mergai
tę (Miss Lira — Italijos pinigas) griebia savo tėvą 
(Mussolinį) už skverno ir verkdama šaukia: “tėveli, 
neik į karą, nes kas bus su manim?” Taip, lira gali 
kristi. Prie to, po vieno - kito Italijos nepasisekimo 
Jugoslavija gali ištiesti ranką prie Triesto. Hitleris 
taip pat domisi Austrijos reikalais. Ji dabar prote
guojama Mussolinio, bet kai Italijos diktatorius susil- 
pnės, tai Hitleris gali labai rimtai susirūpinti Austri
jos reikalais. Jam labai skubu, ypač kai pradėta kal
bėti apie gražinimą Habsburgo dinastijos į Austrijos 
sostą. Hitleris norėtų tą dalyką likviduoti pasitaikius 
pirmai progai, o tokią progą kaip tik sudarytų karas 
Italijos su Ethiopija. Taigi Mussoliniui yra kuo susi
mąstyti. Grasinti tai jis grasina, bet tur būt ir pats 
bijo. K.

Bernaičiai, Lietuviai, Važiuo
kite Marianopolio Kolegijon!

Pasižvalgęs po Amerikos,Ne ir šimtą kartų Ne! Y- 
lietuvius, lengvai galima pač nepriklausomybes lai- 
pastebeti, jog beveik 99 kotarpiš Lietuvoje priro-

Ifengvbsnį ib pelftlh^nį' 
gyvenimą.
M jojįt

nesiųsti savo vaikas (ga-

ifytį durys laimiu 
ateitin!

puošimčiai lietuvių gyve
na sunkų ir skurdų jūoda- 
rankių gyvenimą: kaikur 
vienas antras biznierius, ir 
tai daugiausia saliūnin- 
kas; dar rečiau profesio
nalas (gydytojas, juristas, 
vaistininkas ir t. p.)! Iš 
daugiau per 600.000 lietu
vių tik vienas, antras už
ima valdiškąją vietą! A- 
mėrikos gyvenime jie ne
lošia jokio politikoje vaid
mens!

Argi mes lietuviai būtu
mėme jau taip negabūs, 
neenergingi, nesumanūs ?

do, jęg mūsų tauta, kai dėl 
gabumų, ne tik nestovi Že
miau kitų, bet, galima 
drąsiai tvirtinti, net ir au
kščiau! Gi taip trumpu 
metu Lietuvoje pragarso 
tūkstančiai įžymių profe
sorių, menininkų, profesio
nalų, kuriais galėtų pasi
didžiuoti net ir kultūrin
giausios tautos!

Kodelgi Amerikoje, šioj 
laisvės šaly, kur taip leng
vai prieinamas mokslas, 
lietuviai dvasiškai taip 
mažai iškylo? Priežastis 
glūdi tame, kad amerikiė-

suprąto. Ten jau tukstan: 
čikiš Veržte VėrŽiąši ne tik 
| gimnazijūs( College), bet 
ir į universitetus! Mat’, 
jie gerai žino, jog “kvailį 
jr bažnyčioje kulią!” Taigi 
ir amerikięčiams lietu
viams reikia tai suprasti!

Tačiau, čiį gimsta klau
simas: į kokias mokyklas 
leisti vaikai mokytis? 
Klausimas labai Svarbus, 
kadangi nuo tihkamo išri
šimo pareina ne tik čio- 

bet ir amžinasis

cijos pasisekimas priklauso nuo Anglijos malones. I- 
talija prjeina prie Ethiopijos per savo koloniją Eritrė
ją, kuri randasi Raudonųjų marių pakrašty. Gi Rau
donosios marios panašios j ilgą rankovę, kurios abu 
galu — Suezo kanalą ir Adeną — kontroliuoja Angli
ja. Užtenka tik Anglijai užrišti abu rankovės galu — 
Suezo kanalą ir Adeno sąsmauką — ir Italijos ekspe- 
dięija atsiranda maiše, Ir Anglija ir Mussolini labai 
gerai tai žino, ir dėlto jų derybos yra labai griežtos. 
Rodos, Anglija galėtų tik juoktis iš Mussolinio grasi
nimų, nes botagas jos rankose. Bet Anglija žino, kad 
jos įsikišimas j .Ethiopijos - Mussolinio kivirčą sukel
tų europinę ir paskui pasaulinį karą. Taigi ji labai at-

Italija ir Ethiopija
Jau gan ilgą laiką Mussolini grąsina Ethiopijai: 

Pulsiu! Pulsiu! — ir vis nepuola. Kodėl? Juk delsda
mas, jis kaip tik duoda ethiopiečiams laiko prisireng
tu prie karo ir šauktis viso pasaulio pagelbės. Pasau
lis didžiumoje stoja silpnesniojo pusėn ir Italija susi
duria su pačių stambiausių valstybių opozicija — An
glijos, Japonijos ir Amerikos. Kam Mussolini reikėjo 
garsintis su karingais užsimojimais? Iš visą ko atro- 
qp, kad Italijos diktatorius norėjo tik pagąsdinti E- 
tįhiopijęs karalių ir gauti iš jo pluoštą žemės. Bet juo
dukų karalius, kuris sakosi kilęs iš Saliamono pader
mės, neišsigando ir metė Mussoliniui pirštinę. Ethio- 
pijos karalius čia parodė nemaža Saliamono gudrumo 
ir pastatė Mussolinį neperlengviausioj padėty. Ir, iš- 
tięsų, kas Mussoliniui daryti? Iš susidariusios padė
ties matosi tik viena “garbinga” išeitis — pulti. Bet 
kks paskui?

Užkariauti Ethiopija, turinčią 120,000 kvadrati
nių mylių ir virš 10 milijonų gyventojų, labai sunkus 
ir beveik neįmanomas uždavinys. Šalis vietomis labai 
kalnuota, vietomis nuklota nepereinamais smiltynais, 

. Susisiekimas dažniausiai atliekamas tik su kupranu- 
garių pagelba, klimatas be galo karštas, smiltiniuoše 
dykynuose nėra vandens. Tas viskas sudaro dideliau- 
Šįas sunkenybes karo žygiams. Prie to, ethiopiečiai 
labai karingi. Jie atsimena, kai 1895 m. ties Adna ita- 
Ipi buvo sumušti į dulkęs. Dabar, žinoma, Mussolinio 
pajėgos dešimtį kartų didesnės. Orlaiviai, kulkosvai
džiai, dujos ir kitos moderniškosios karo priemonės 
padės italams lengvai nugalėti ethiopiečius atviram 
mūšy, bet vįens-kits ląimeįimas dar nepavergs viso 
krašto. Išsivystys partižantų kautynės, kuriose ka
ringi arabai padarys italams neapskaitomų nuostolių, 
prisidės dar karštis, maliarija ir kitos epidemiškos 
ligos, kurios pąkerta ąrmijos pajėgą, taip pat sėkmin
gai, kaip kanuolės ir kulkosvaidžiai. Tok? gudrus va- * Tačiau, Eucharistijos Popiežius pasauliui ką 
das kaip Mussolini tą viską, be abejo, numato ir tas --------j-
kliūtis įskaito į karo žy'gių sąmatą. Bet vieno dalyko 
jis tūr būt besitikėjo fr dėl jo gavo nemalonų siurpri
zą.

1 Vlenas Ęuropos-žurnalas patiekė kartūną, kuria- skelbė kitą didesnės reikšmės ir^įtakęs deį 
me nupiešta? Mųsšolirii tikisi matuojamas Vien aniži-'
tįiippijos liūtą. Bet staiga pastebėjo,^kad tas liūtas nybe. 'Tai buvo dokumentas, kurs pirma ture- 
p&pųę^tas — Anglijęs vėJįava. Mussolini nemaloniai

’ - — jis zįno gęgografiją. Užtenka tik pa

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Garbingai Minėtinas Jubilėjuš
Popiežiaus Pijaus Dešimtojo dekreto 

“Quam Singulari”
25 metu sukakties atminčiai !

i
Penki metai praėjo. Mokytojai, pamoksle1 

ninkai, rašytojai ir teologai taikinosi įgyven
dinti dekretą “Sacra Tridentina Synodus”, 
kurį Popiežius Pijus X, gruodžio 20 dieną, 
1905 metais, pagarsino apie dažną ir kasdie-1 
ninę šv. Komuniją. Dvasiškija ir pasaulie-! 
čiai su neišreiškiamu džiaugsmu sutiko tą 
dekretą šventojo Popiežiaus, kuris vėliau į- 
gijo garbingąjį Eucharistijos Popiežiaus var
dą.

Kristaus vietininkas prakalbėjo. Per jį 
Dieviškasis Mokytojas pakvietė VISUS*kas 
dieną artintis prie Viešpaties Stalo. Su įti- 
krinančiu išmintingumu ir protingumu Šv. 
Tėvas į šalį atmetė visus argumentus ir prie
kaištus prieš dažnos šv. Komunijos priėmi
mą. Kaip dvasiškija, taip ir pasauliečiai, pra
dėjo realizuoti Jansenizmo klaidą, būtent, 
kad Šv. Komunijos retas priėmimas niekada 
mūsų nepadarys geresniais ar šventešniais.

‘j 
tik prirengė dekretą daug reikšmingesnį ir 
įtakesnį.

Rugpiūčio 8 dieną, 1910 metais, tik dvide
šimt penki metai tam atgal, jis pasauliui pa-

: * nustebo, neš — jis žino gegografiją. Užtenka tik pa
žiūrėti į žemlapį, ir tuoj pamatome, kad italų ekspedi-

jo būti rašytas mažų vaikelių Dieviškojo My
lėtojo Švenčiausioje Širdyje, ir pasireiškė iš 
Popiežiaus Pijaus Dešimtojo plunksnos. Tai

toms užimti. reikalingas 
aukštesnis už pradinių 
(public) mokyklų moks
las! Reikalingas tam tia
ras (specialus) proto išsi
lavinimas! Pelningiausios 
vietos paprastai, prieina
mos tik universitetą bai
gusiems žmonėms ! Gi mū
šų jaunimas (nebeminint 
jau genesniųjų, atvykusių 
iš Lietuvos), baigę? vien 
tik pradinę mokyklą, ne
tinka šitokioms vietoms 
užimti!

Štai, kodėl mes lietuviai 
pasilikome čia užpakalyj 
kitų! Štai, kodėl net čia 
Amerikbje žiūrima į lietu
vius per paniekos akinius!

Metas jau būtų mums, 
lietuviams susiprasti, jog 
mokslas (apšvietimas) yra 
būtinai reikalingas ne tik 
tikslui prilygti kitoms 
tautoms, bet ir gyventi

Bė tikybos nėra auklėji
mo — tai prirodo gyveni
mas! Amerikos viešose 
mokyklose nėsidėšto tiky
ba. Jaunuolis-lė, išeina iš 
betikybinės . mokyklos be 
pagrindinių idealių nusis
tatymų, be tikro patriotiz
mo. Taigi visai turi būti 
aišku mums lietuviams ka
talikams, jog nebąkąnka 
dubti vaikui vien tik mok
slas — reikia jis dar išau
klėti • katalikiškoje lietu
viškoje dvasioje! Atseit 
(tai yra): reikia jaunuolis 
jaunuolė pripratinti prie 
katalikiškos ir lietuviškos 
drausmės (disciplinos), 
įskiepinti jojo protan ir 
širdin katalikų lietuvių i- 
d’ealai!

Amerikoje yra daug ka
talikiškųjų High school ir 
College; tačiau, jos nevi
sai tinkamos mums lietu
viams: šitokias mokyklas 
baigęs lietuvaitis-ė, tiesa, 
lieka katalikas; už tatai 
visai ištautėja taip, kad 
mums lietuviams iš jų jau 
maža naudos! Žuvęs savo 
tėvynei! Tai mums pripa- 
rodo gyvenimas.

Deja, čia Amerikoje ka
talikiškai lietuviškų mo
kyklų nebūta pirmiau. Jos 
sukurta tiktai pirm keleto 
mėtų, būtent: TT. Marijo
nų vadovaujamoji High 
school ir College (Maria- 
napolis College, Thomp
son, Conn.) Ten, kaip jau 
nekartą buvo paminėtą 
laikraščiuose, bernaičiai 
lietuviai baigia užregis
truotą valdžiai High 
school ir College po prie-

--- ;------------
Žiūra žinomo plačiai rašy
tojo ir veikėjo, didelio my
lėtojo jaunuomenės, Kun. 
D-rd Jono Navicko. Ten, 
be valdžios reikalaujamo 
mokslo,. Bernaičiai inoki- 
nasi lietuvių kalbos, lite
ratūros, istorijos; įskiepi
jama tikrai katalikiškoji, 
lietuvįškpji dvasia ir ide
alai; grįąžtaį. prisilaiko
ma drausmės (discipli
nos); kiekvienas mokinio 
žingsnis stropiai prižiūri
ma, kontroliuojama! - Už 
$300 į mokslo metus jau
nuolis ten gauna mokslą 
ir pilną išlaikymą (kny
ga?, vąlgymą> kurą,, žlug
tą etc.); be šio dar bernai
čiai lavinasi sporte, muzi
koje ir kitose lavybose. Ne 
vienas, aplankę? Mariana- 
polis College, yra pavadi
nęs rojumi dėl puikiau
sios sveikatai, įvairiau
siais, gražiausiais me
džiais ir krūmais, gėlėmis 
ir žolynais papuoštos mi
lijonieriaus pirktos vilios!

Ten visais žvilgsniais pa
togiausia Lietuvos jaunir 
mui mokytis vieta! Tai gi, 
tėvai lietuviai! Apmąsty
kite ir ^iųskite savo ber
naičius į Marianapolį. Jau 
baigias atostogų laikas. 
Nuo, ru^sčjo 8 d. prašide* 
da ten mokslas. Įstoti pa
kanka baigti pradinė (pu- 
blic, ar parapijine) moky
kla. Pasigailėkite savo 
bernaičių! Neleiskite jiems 
ištautėti, nukrypti nuo ti
kėjimo ir, kas seka, nuo 
doros, kad neprisįreiktų 
vėliąu sunkiai apgailestau
ti! Apie smulkmenas rasi
te plačiau laikraščiuose. 
Geriausia bus tučtuojau 

(kreiptis į direktorių, Kun. 
’D-rą J. Navicką (Mariana- 
polis College, Thompson, 
Conn.)
Mergaitėms panašios mo

kyklos yra Chicagoje (SS. 
Kazimierietės), ir arti Phi- 
lądelphi jos Pitsburgh’e 
(SS. Pranciškietčs), netoli 
nuo Scranton’o, Pa. (SS. 
Pasijonistės). Taigi dėl 
mergaičių kreipkitės į ati
tinkamas vietas.

Taigi, lietuviai katalikai! 
Jeigu mes patys esame 
tamsūs, tai bent savo vai
kams pagaminkime progos 
apsišviesti, kad galėtų nu
sikratyti tuo skurdu ir 
vargu, kuris iki šiol taip 
slegia mus lietuvius kata
likus Amerikoje!

Kun. Al. Bublys, MIC,

Kun.

buvo dekretas “Quam Singulari”, dėstantis 
apie vaikelių ANKSTYVĄ ir DAŽNĄ Šv. Ko
muniją. Tada nė daug žmonių suprato to de
kreto pilną reikšmę, bet mažiesiems vaike
liams būta antrasis dangus. Iš viso pasaulio 
kraštų, daugelisJš jų, patys nuo savęs Šv. 
Tėvui rašė, jam dėkodami uz jiems leidimą 
priimti Viešpatį Jęzų į savo širdį, kuomet jie 
buvo dar tokie jaunučiai.

Popiežius Pijus X. turėjo korespondenci
jos tikrąją eucharistinę dėžę nuo .mažųjų “a- 
vinėlių” iš viso pasaulio. Ir jaugiau nekaip 
vieną kartą Šv. Tėvas jiems atsakė laiškais 
iš po savo plunksnos. Tik dvidešimt dienų, 
kai dekretas buyp paskelbtas,' vienas pran
cūzų vaikutis Popiežiui Pijui X-ąjam rašė:

Desvres, rugpiūčio 28 d., 1910 m.
Šventasis Tėve!

Tai yra Prancūzijos mažas vaikutis, kurą 
drįsta Tau rašyti, norėdamas pasakyti, ko
kio didelio dzįąūfšnio. Buvo apimtas, girdint, 
kad yra leidžiamas priimti Jėzų. UŽ penkioli
kos dienų ąs būsiu jau se^tynerių metų, ir aš 
galėsiu tuomet artintis t prie .mano Pirih6sios 
Komūįijdš,. ifeip Uimingas a? esti! Aš labai 
myliu Dievulį Jėzų. Aš Ttąrštąi mėlšiuo? už 
Tave, Šventasis Tėvė. kad Dievulis Jėzus 
leistų Tau ilgiausiai gyventi, Kad į^lbeįtiųi 
mąno mažuosius prancūzų broliukus ir sesu* 
teš... . :. ....

Malonėk, .Šventasis Tėvę, palaiminti Tavo 
mažuosius, yąifeelms. ir iai^ pat pąlSūnitife 
mano brangius teveliąs mago rnhŽąjį bro- 

' ĮiukM vKW3 ‘ŠįSis jau;priėmė ’pfrmąją
komunijų. J / \. ■]

Tavo mažasis vaikelis, kurs trokšta visa
da būti geras katalikas.

Geratda? Vahdenbroucųue.
. • * » ’ .

Į kurį laiškutį Šv. Tėvas atsakė:
Mano Brangutis Gerarde!

Tavo gražus laiškutis buvo man tikroji 
paguoda. Nes^ jei, kaip Psalmistas sako, kad 
iš kūdikėlių ir žindančių burnos Dievas tobu
lina Savo garbę, kadangi Jis jiems duoda 
kalbą, tada turėjo būti Jis, o ne kas kitas, 
kurs leido dekretą apie Pirmąją Komuniją. 
Aš esu dėkingas už raminančius žodžius ir 
už maldas, kurias už mane aukosi Gerąjam 
Jėzui, kai už keletos dienų pats priimsi Pir
mąją Komuniją. Kaipo mano dėkingumo 
ženklą, ta proga tau siunčiu dovanėlę, ir mel
siuos, kad visada liktum taip geras, kaip tą 
dieną, kurią priimsi Pirmąją Komuniją, idant 
tavo tėveliams būtų didelis džiaugsmas. 
Nūngi, gerasis Gerarde, visa mano širdimi 
teikiu ypatingąjį palaiminimą tau; tavo my
lintiems tėveliams ir tavo broliukui, ir vi
siems Prancūzijos vaikeliams, kad jię sektų 
tavo pavyzdį, priimant ahkstyvą Pirmąją 
Komuniją, tuomi reiškiant savo meilę Jėzui.

Pijus X,,Popiežius.
Iš Vatikano, Rūgs. 2 d., 1910.

JAUNŲJŲ ŠVENTUMO VAISIAI
Kunigai, apgaubti Kristaus dvasia ir pil- 

nąi rėalĮzUodahu tą neapsakomą gerą, kurs 
eina iš Jėzaus, savinahčio vaikelių nekaltas 
girdįs, pirma nekaip pasaulis jas sugadins, 
pradėjo uoliai darbuotis, kad įgyvendinti tą 
ankstyvos §v. Komunijos priėmimo dekretą.

Kokia stebėtina rugpiute buvo per pasku
tinį šimtmečio bėHainį! Tuose metuose pasi
rodė reiškiantis šventumas vaikeliuose. Ma
žieji ėjo pas Jėzų, o Jėzus atėjo pas juos, ir 
Jis padarė, kad dorybės gėlės Žydėtų jų nekal 
tose ir mylinčiose širdyse. Vaikeliai, kaip tik
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Kun. F. JuškAitis.
Pamokslas Blaivininkų Seimo Pamal

dose, Šv. Petro Par. Bažnyčioje
Bugpiūčio 11, 1935.

So. Boston, Mass.
“BŪK BLAIVUS”, Šv.

Paulius 2 Tim. 4/5. .,
“Jei Viešpats nestatys 

namų veltui darbuojasi 
tie, kurie juos stato”. Ps.
126. . o____ oj______

Šioje salyje, prieš 15 me- ties užsipelnyti dangų, 
tų daugelis manė, kad su

mo. Ji įsako mums valdyti 
savyje blogus palinkimus, 
ji nėra tai aklas instink
tas, bet nurodanti aiškų 
Dievo nustatytą žmogui 
kelią, kuriuomi jis eida
mas bei Dievo dovanas 
naudodamas gali šiame 
gyvenime ' laimingai ir 
gražiai gyventi ir po mir-

nam Žmogui ‘naudinga. A- I 
paštalai ir Bažnyčia moko, 
tai, rodos, blaivybė turėtų 
pūti visų mylima ir prak
tikuojama. Vienok gi gy- į 
venime antraip yra. Pilno- 
ji blaivybė nedaugelio tė
ra. mylima ir dar mažiau 
praktikiidjama.... Bląiyybe 
labai, išlengvo auga.* taip 
ir tur būti. &es kiėūvieų p 
pievo darbas, •kaip- ir- Ka
talikų Bažnyčia, 
lengvo augo ir Muga.* . p 
kiek ji turėjo ii? tori pi?įj^: 
šų. Kiekvienas geras/pa- 
stovus ir tveriantį dėrbąs 
kaip galingas ąžuolas^ pla
čiai išskėtęs Šakas, giliai į- 
leidęs šaknis, pergyvenan
tis didžiausias žiemos aud
ras, labai išlengvo augą. 
Geresnis ir prakilnesnis 
darbas, neskubotai daro
mas, dar daugiau sąšijįjį-; 
kia priešų. Velnias ir nela
bi žmonės nuolatos ge
riems darbams įrįeĮįnasį.- 
Kaip Bažnyčią ūugaiėjb 
savo priešus, taip ir blai
vybė pergales.

Didžiausiu blaivybės 
priešu, yrį, feiitubklybę. tQ 
girtuoklybe yra motina 
visų nedbiybitį. JigiftŠp 
rūstybę . 'gmęūĮ, fo.ę&yęęs,; 
žmogžudystes, paleistuvy
stę, vagystę, .neturtą, 
skurdą, vargą. Girtuoklis 
praranda protą, garbę, 
sveikatą, turtą ir žudo sa-

S veikata*Brangus T urt asj
fiį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

VASAROS METU
ftįžofe. S. Biežis, gydy

tojas ir chirurgas, Chica- 
įo, .ui:

laikotarpis yra 
geniausias sezonas sveika
tos atžvilgiu. Mat, šiuo 
mėtų oras šiltas, tat žmo- 
įuą dieną ir naktį laiko at-

tų daugeus mane, ąaa su Kiekvienas žmogus turi 
priėmimu 18-tojo konsti- ypatįngą geismą, kurs jį 
tucijos pataisymo, girtuo- traukia į tai, kas jam pa- 
klystė bus visiškai panai- ‘ tinka. Tas palinkimas nė* 
kinta. Bet, o kaip apsi- ra įlogas jei yra sveiko 
riktą. Išleista virs 20 mili- proto valdomas ir yra Die- jonų dolerių kasmet pro-^ įsakymų rybosĮ Gerai 
hibicijos palaikymui. Pa- žįnomej ka(j žmogaus geis- 

daug policijantų mams nėra rybų. Čia jam 
prižiūrėtų kad prohibicija susiturėjimo dora tarsi sa- 
būtų užlaikoma; kad žmo-, kytį sako: iki tol valia, 
nes neišdirbinėtų ir nė ne- bet netoliau. Arba sulyg 
gertų svaigalų. “Prakilnus Ignaco: “Nei daugiau ______ _____ __ _______
eksperimentas” išmėgin-ineį mažiau”. O Šv. 'Povi- vo sielą. Visas girtuoklio 
tas per tryliką metų tapo Įas sako: “Marinkite savo gyvenimas sulyg Šv. Au* 
atšauktas. Žmones vieton narius, kurie yra žemiški 
atprasti nuo girtavimo, paleistu vyste, susitepimu, 
dar labiau pradėjo girtuok gašlumu, piktu pageidimu 
liauti. Išmoko patys svai- jįr godulyste” (kol . 3/5), 
galus pasidaryti. Atsirado kuri yra stabmeldystė”.

lauke, kąs duoda veik ne
išsemiamų galimybių kvė
puoti tyru bei sveiku oru. 
pi musų geroji saulute sa- 
yp ’ gaivinančiais spindu
liais, maloniai nūdąžo mū
šų odą visiems
gerai žinoma spalva, tarsi, 
atžymėdama tuos, kurie 
suprato ir malonėjo pasi
naudoti jos sveikatą ne- 
sanciį,iš ūįtrąyiolętirijais 
šęinauliais. Žodžiu sakant, 
yąšara, rodos, ir yrą skir
tą tam, kad įmonėms su
teikti daugiau . sveikatos, 
sųštiprįnti bendrą ątspa- 
rūmą. Užtat nereikia sku-

tais žodžiais sakant, būti
nai reikia saulės spindu
liuose buvoti, kiek tik ga
lima daugiau. Žinoma, 
staigus įdegimas yra ne 
tik nemalonūs, bet kartais 
net pavojingas, ypač silp
nesniems. Tai reikia pa
lengva priprasti iki oda 
gerokai paruduoja, kuo
met jau pavojaus nebebū
na. Kada vidurdieny sau
lė būna labai karšta, tai 
perilgai nepatartina būti, 
ypač senesniems ir šiaip 
jau silpnesniems. Kad ir 
stiprūs, turi pridengti gal
vą skrybėlė.

Drabužius reikia dėvėti 
plonus ir kad jie nevaržy
tų kūno. Patogumas turi 
viršyti madas. Vaikai, y- 
patingai kurie turi mažai 
kraujo arba kurie dažnai 
šalčiu serga, turėtų visą 
vasarą saulės spinduliuose 
gyventi dėvėdami kuoma- 
žiausia drabužių. Tas labai 
žymiai sustiprina jų krau
ją ir bendrai sutvirtina vi
są kūną, kas gerokai gelb-

pauti pasinaudoti visomis į sti jiems išaugti į stiprius
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gaujos visokių butlegerių, 
gengsterių, kidnAper i ų, 
etc. Praplito visokie už
puolimai, žmogžudystės, 
apiplėšimai, graftai. Pra
kilnus eksperimentas liko
si nebeprakilniu. Tas vi
sam pasauliui įrodė, kad 
prievarta žmogų jokie į- 
statymai, didžiausia poli
cijos gauja, geriausias 
ginklas, nepadarys doru. 
Kaip kiekviena dorybė, 
taip ir susiturėjimas -blai
vybė privalo būti paties 
žmogaus laisva valia užsi
dėta ir pildoma.

Kad geriau suprastume 
kas yra blaivybė ir kam 
ji reikalinga šiandien 
trumpai pasvarstykime.

Blaivybė yra ketvirtoji 
moralė dora bei viena iš 
keturių pamatinių dory
bių. Ji žmogų lavina gė
rime ir valgyme susivaldy-

Be susiturėjimo negali
ma krikščioniškai gyventi. 
Dievo ir bažnyčios įsaky
mų be šios dorybės negalė
sime užlaikyti. Visas do
ros mokslas — tai įsaky
mas susiturėti. Šv. Povi
las (Tit 11-11) sako: “Mū
sų Išganytojo Dievo malo
nė pasirodė visiems žmo
nėms ir mokina mus, kad 
išsižadėję bedievybės ir pa 
saulinių geidulių, gyven
tume šiame pasaulyje blai
viai. teisingai ir maldin
gai”. Norėdami būti ge* 
rais sau, kitiems ir Dievui 
privalome savo gyvenimą 
tvarkyti sulyg susiturėji
mo doros dėsnių. Labiau
siai reikia susiturėjimą 
užlaikyti gėrime, būti blai
vais. Visai nevartoti svai
galų, tai protingiausia. 
Būk blaivus.

Blaivybė yra kiekvie-

gustino: “Nuodėme dvo
kia”. Girtuokliai, sako Šv. 
Povilas, neįeis į dangaus 
Karalystę. 1 Kor. 6/9.

Seniai jau kovojama su 
girtuoklybe. Kinijoje taip 
vadinami galvočiai Konfi- 
cius ir Buda šeštam ir 
penktam šimtmetyje prieš 
Kristų iš savo pasekėjų 
reikalavo pilnos blaivybės. 
Apaštalai skelbė visiems 
blaivybę. Vėliau septinta
me amžiuje Mohammedas 
savo sekėjams uždraudė 
girtuokliauti. O kiek ųsta- 
tymų nuo Nojaus laikų iki 
dabar išleista, kad panai
kintų girtybę, o platintų 
blaivybę. Iki šiol dar nėra 
išrasta būdo, kuriuomi bū
tų girtybė panaikinta. Bė- 
abejo, girtybė niekad vi
siškai nebus prašalinta. 
Bet ji gali būti sumažinta 
iki mažumos per geras ir 
atitinkamas taisykles, per 
edukaciją — mokslą, per 
gerus pavyzdžius įpročius 
ir gerą visuomenės opiniją 
bei nusistatymą.

progomis.
Saulė yra mūsų neįkai

nuojama draugė. Vasara 
ji yra naudingiausia, nors 
kartais prieina gerokai 
paprakaituoti ir net pikte- 
lėti ant jos. Vienok nežiū
rint į tai, mūsų pareiga tu
ri būti jąja naudotis kiek 
tik aplinkybės leidžia. Ki-

kos, nėseMai Žmogus jžtH 
tesi tvirtas, sveikas, ožįih ; 
rėk, už poros metų tapo in- j 
validas. .

Dr. Biorkman’as tiki, * 
kad žmoguje pradeda apsi- ; 
reikšti reumatizmo liga, ; 
kada jo kūne sumažėja ši
luma (temperatūrą arba 
medikaliŠkąi išreiškiamu 
žodžiu: “Hypothermią”), 
tada to žmogaus judėjimo 
organai pradeda gadmtis 
ir su laiku jie visai pakrin
ka. Iš to įvyksta baisiau
sios sėkmės — reumatiz
mo ligos. Reumatizmas ir 
tos ligos pasekmė, dar
niausiai atsiranda pas 
žmones, kurie būna įstaty
ti ant šalčio, vėjo, drėgno 
arba šlapio oro; net žmo
nės gyvenanti tropikalė įr 
subtropikalinėj4 juostoj ne^ 
ra apsaugoti nuo susirgi
mo reumatizmo liga.

Taigi, oro temperatūros 
permaina, jei dar prie to- 
prisideda vėjai ir drėgnu
mas, ar šlapumas ir lietūs, 
aiškėja, delko taip dažnai 
toji liga apsireiškia.

Dr. Biorkman’as tikį į 
braukymą (massage), kad 
išvengus sukrėkimo judė
jimo organų, po staigios 
permainos oro, vėjų ir are- . 
gnumo. Braukymas kūno 1 
dalių tikrai prašaliną pa
vojų susirgti reumatizmu.

Aukštesnė, turtingesnė 
žmonių klasė, kaip Euro- ; 
po j, taip Amerikoj, nesu
serga reumatizmu, neš jų 
daugiau prisilaiko asmens 
hygienos įr beveik kasdien 
būna išbraukiami (ma- 

. sažas padaromas).
Ši pastaba neprivalo 

• būt paneigta, akivaizdoje 
‘ tokios baisios sėkmės ! 
L nuo reumatizmo ligos. • ■ 
1 Garinė pirtis ir šve- < 
’ diška braukymo kūno me

todą prašalina reumatiz- ; 
mą. Darbininkų klasė, ku-. 
ri retkarčiais vartoja ga- 
rmę'^pfrtį, d beveik niekad 
švediškos braukymo meto- 
dos, beveik išimtinai daž
niau suserga reumatizmu/

Taipgi yra žinomas fak
tas, kad apkrėsti tonsilai; 
dantys, sukrikę viduriai, 
tulžies pūslės ir panašiai 
gana dažnai esti tiesiogine 
priežastimi reumatizmo. 
Tik pašalinus čia suminė
tus nenormalumus tegali
ma tikėtis būti liuosu nųo 
šios ligos ir taipgi iš jos 
pasigydyti.

trinti, ledų prie galvos dė- ] 
ti ir, jei karštis aukštai ■ 
pakįlą, tai visą ledais ai
dėti, Jei širdis susilpsta^ 1 
reikia duoti kavos gerti ! 
arba kitokių atitinkamų 
širdi stimuliuojančių vais
tų. Perėjus priepuoliui, 
kis žmogus turi būti labai 
atsargus visais atžvilgiais.

Maudytis ežere, ar jūroj, 
patartina taip dažnai, kaip 
galima. Tai naudinga net 
keliais atžvilgiais: proga 
būti tyrame ore, saulės 
spinduliuose, pasimankš
tinti beplaukiojant ir atsi
vėdinti gaivinančiame van 
denyje. Šie malonumai bū
na sujungti su tūlais pavo
jais. Kas nemoka plaukti 
gali prigerti. Kad ir eks
pertas plaukikas, kartais 
sutinka nelaimę mėšlun
giui sutraukus koją ar 
ranką. Viešose maudynėse, 
kur susikimšimas būna di
delis, net tūlomis odos li
gomis apsikrečiama. Mat, 
visokių žmonių maudosi. 
Panašiose vietose, ypač 
reikia vengti, kad neįgėrus 
suteršto vandens arba neį
traukus per nosį, nes tuo- 
mi galima kartais net pa
vojinga liga apsikrėsti. E- 
sant gerokai įkaitus, rei
kia pusėtinai atvėsti pirm 
einant į šaltą vandenį.

Valgis vasaros metu tu- 
i ri būti ganėtinai lengvas. 
. Mėsos ir riebalų reikia vi- 
■ sgi mažai valgyti, o daržo- 
, vių bei vaisių neskupėti, 
t kad bereikalo rieapsunki- 
. nūs kūno. Taigi reikalinga 
Į daug vandens gerti, tačiau 
; ■ šalto, nuo ledo, ypač gero-

vyrus ir moteris. Tėvai, 
kurie neleidžia savo vaiku
čiams žaisti saulėje, var
giai gali ir pradėti įsivaiz
duoti, kiek daug žalos sa
vo mylimiems teikia.

Kartais girdime, kad 
nuo perkaitimo saulės 
spinduliais tai šen, tai ten 
žmogus miršta. Tai iš da
lies yra tiesa. Vienok, 
daugiausia miršta tokiu 
būdu tie, kurie turi silpną 
širdį arba šiaip jau kokį 
rimtą nesveikumą. Šitokie 
žmonės turėtų būti labai j kai įšilus,‘reikia vengti.

’i’ad Br. B. S. nenusimin
kime, kad nesame skaitlin
gi. Knistus savo Evangeli
ją skelbti, išsiuntė ne šim
tus žmonių, bet tik 12 a- 
paštalų. Jie ir jų įpėdiniai 
nugalėjo galingą Romos 
pagoniją, (pergalėjo pasau
lį. Mes su Dievo pagelba 
irgi daug nuveiksime. Bū
kime gerais pavyzdingais 
blaivininkais. Pratinkime 
jaunimą būti blaiviais. 
Virš visko maldaukime 
Dievo pagelbos. Jo. pagel
ba yra galingiausia. Ji per
galėjo pasaulį, pergalės ir 
girtybę. Tat Br. Blaivinin
kai uoliau į prakilnų, blai
vų darbą. Būkime, blaivūs. 
Būdavokime blaivybės na* 
mą su Dievo pagelba, o , _ t x o
mūsų darbas nebus veltui. I ti į pavėsį, šaltu vandeniu

atsargūs didelėse kaitrose 
ir niekuomet neturėtų per
daug išvargti. -Dideliuose 
vasaros karščiuose visi tu
rėtų prisilaikyti tūlų at
sargumų. Reikia vengti vi
sokių svaiginamųjų gėri
mų, persivalgymo, didelio 
išvargimo ar šiaip jau ne
paprasto susijaudinimo. 
Taipgi visados būtinai pil
nai pailsėti, išsimiegoti. 
Panašiai elgiantis visai 
mažai pavojaus rasis iš 
perkaitimo. Gi priepuolio 
atsitikime, nusilpusį žmo
gų reikia tuojau paguldy-

Vasarą kiekvienas turi 
pilniausiai išnaudoti sus- 
t iprin imu i’-savo-sveikatos, 
ypatingai naudojantis sau
lės spinduliais bei tyru o- 
ru. Tai galima padaryti 
namie, neišvažiavus į tani 
tikrus rezortus, nes saulė 
ir oras nieko nekainuoja. 
Tik reikia pasiryžimo bei 
šiek tiek išmanymo.

KAS DARYTI, KAD NESU- 
SIRGIIS REUMATIZMU

Rašo Dr. A. L. Graičiūnas

žino, kad tai yra Gerasis Dievas, kurs gyve-| Kai Afrikos negrai dagirdo apie Popie-. jų-sielų mūsų namuose, mūsų mokyklose, 
na už tabernakulo mažųjų durelių ir kurs į žiaus Dešimtojo dekretą, jie kalbėjo: “Ziurjmūsų kolegijose. Ir, jei kas paklaustų, kaip 
juos ateina Šv. Komunijoje, daug gali pelny- kaip gerai Popiežius mus pažįsta! Jis žino,: jie gali tverti ir liktis tokie nekalti ir taip 
ti iš Jzaus esimo jų sielose. ' kad mūsų vaikai negali gyventi be duonos,■ skaistūs tarp taip daug pagundų mūsų lai-

Eucharistijos Dieviškoji Saulė pašventė kaiP ir mes Patys!” kuose, mūsų atsakymas bus teisingas: “Per
saulėtos Ispanijos vaikelius. Iš jų tarpo yra Indijos vaikeliai neatsiliko nuo Europos maldą ir dažną Sv. Komuniją jie liekasi ne- 
šventumu pagarsėjęs Antonito Martinezas i bro.1jukli įr sesučių. Per stiprybę, kurią gau-, kalti ir skaistūs”.
Mingo de la Fedraja, kurs gimė Santandero ?a.?s °v’ ucharis įjos, daugelis juodukų vai- “Quam Singulari” dekreto sidabrinio ju- 
mieste rugpiūčio 8 dieną, 1920 metais (de- ’kellų prakasi herojiškos kantrybes tarp, bilgjaus iškilmes, to dekreto apie ankstyvą 

. ’......................................nailereli n litru Irm-infica na fnn erimc+a . _ „ , __ ...u* dažną Šv. Komuniją vaikučiams, turėtų 
duoti uolumo naują paspirtį kunigams, mo
kytojams ir tėvams vesti mažuosius prie Jė
zaus, juos užlaikyti nekaltybėje. Tada, Šv. 
Komunijos vaisiai jaunimui bus didesni ir 
gausesni pagal Kristaus prižadėjimą: “Kas 
pasilieka Manyje ir Aš jame, tas neša daug 
vaisiaus” (Jon. XV, 5).

Su iškilmėmis sidabrinio jubilėjaus to de
kreto, kurį dvidešimt penki metai tam atgal, 
Popiežius Pijus X paskelbė pasauliui, dabar
tinis Šv. Tėvas, Pijus XI, išreiškė savo troš
kimą, kad visų katalikų tėvų vaikeliai visa
me pasaulyje priimtų šv. Komuniją rugpiū
čio 15 dieną, Švenčiausios Panelės Marijos į 
Dangų Ėmimo šventėje.

Tat, visi tėvai pasirūpinkite kartu su sa
vo valkeliais tą dieną priimti šv. Komuni

ją, kad Dievas juos Įąimintų visą gyvenimą, 
juos užlaikytų nekaltybėje, ir jums teiktų 
gausių malonių, reikalingų jūsų gyvenimui.

. Viešpatie Jėzau Kristau, ir švenčiausioji 
Marija, gelbėkite ištikimiems vaikeliams vi
sąja lijctįš nekaltais visą gyvėnimą ir gyven- 

nekaltybėje/ o kitiems duokite palaimini
mą, kad gyvendami čia, žemėje, tobdlai gy
ventų ir pelnytų užmokesnį Dangaus Kara
lystėje amžinai ten gyventi ir būti palaimin
tais!

kreto dešimties metų sukaktyje), ir didelia- ^aUgelĮo ligų, kuriose jie ten gimsta. _ 
me šventume mirė vasario 23 dieną, 1929 me- Airių Šventosios mergšes, mažosios Ane-; 
taįs lies nuo Šventojo Dievo, kilnus pavyzdis dau-

. ' gelį bernaičių ir mergaičių priartino prie
‘‘Išganytojo Mokykloj’e”, knygutėje,, ku- Brangiausio Šventojo Dievo altoriuje.

„..v i Kanada davė Angelų Mažąją Sesutę ir Ja-
■cques Bernardą.
I Net ir Suvienytose Valstybėse, kuri yra 
| pagarsėjus namais ir išdykusiu jaunimu, y- 
I ra daugelis tikrai krikščioniškų šeimų šven- 
Į tykių, kur Jėzus viešpatauja ir kur, šviečiant 

---—----------- ------------- šv. Eucharistijos spinduliams, šventumo sie
lius, kaip mažąjį Petriuką D’Airelle, Guyą • bėtini žiedai prinoko, kaip Jane McClory, In
de Fontgallandą, Onutę de Guigne, ir dauge- tronizacijos mažoji apaštale, ir Juozapas 
lį kitų šventųjų vaikelių.------------------------- I Lampe, šventasis vaikelis Clevelando vysku-

Italijoje Šventoji Eucharistija išdavė to<pijoje.
kias sielas, kaip Gustavo Maria Bruni, vadi-1 Tačiau, šventumo vaisiai pasirodo ne vien 
Damo: Švenčiausiojo Sakramento serafinąs, vaikeliuose, kurie inirė būdami dar jau- 

nuciai, kaip tuose, kurie išaugo ir pilnai su
brendo šventume. Argi tai nebuvo per dieviš

rioje vaikučiams nušviečiama apie paslaptį 
vienybės su Jėzumi, nurodoma gražių pavyz
džių iš Vokietijos vaikučių, kurie gyveno y- 
patipgos dorybės gyvenimą ir buvo labai ar
timoje vienybėje su Jėzumi Švenčiausiame 
Sakramente.

Prancūzija išdavė savo šventuosius vaike-

Dr. Biorkman’as siūlo 
kai kuriuos pastebėjimus, 
kaip apsisaugoti, kad ne- 
susirgus reumatizmu. Ne
reikia čia priminti, kiek 
žalos ir kančių suteikia 
žmogui susirgus reumatiz
mu. Reumatizmu suserga 
visokio amžiau ir lyties. 
Reumatizmas apsireiškia 
raumenyse, kauluose, kojų 
ir rankų riešuose. Iš pra
džių toji liga apsireiškia 
su mažu skaudėjimu. Po 
trupučiuką tas skaudėji
mas didėja ir didėja ir, ga
lutinai, suardo žmogaus 
sveikatą. Tik dar taip, ro-
5
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VIETON 60 DARBININKŲ 
PRISIRINKO APIE 4000,

Viename Londono laik* . 
rašty buvo skelbiama, kad ' 
reikalinga 60 statybos 
darbininkų. Nuo 5 iki 8 
vai. ryto prisirinko apie.•" 
4000 darbininkų. Kilo^ne
ramumai. Pagaliau, iššau
kus policiją, pavyko ge- 
ruoju prikalbinti daugelį 
darbininkų išsiskirstyti.

Darbo gavo tik 60 žmo
nių.

MALDAKNYGES

Marijos iš Padvės ir Elenos Massini. Jie visi
Meilės Sakramento mylėtojai.

Kraujuje paskendusi vargše Rusija mums įąji’ apšvįetimį. kad'pobiežius Pijus X, dvl- 
išdavė herojišką mergytę, asmenyje Marijo- dešimt penki met.ai tam atgal, skatino Jėzų 
nos von Klodt. “ — .... - .dudti mažiems vaikeliams? Argi jis pramatė 

Kinija išdavė meilingą šventąją mergytę, /mūsų dabartinio mokinimo sistemos blogąr Kinija išdavė meilingą šventąją mergytę, musų dabartinio mokinimo sistemos blogą sąqa liktis ne 
kuri, kai buvo jai pasakyta, kad galės pri- įtaką, bedievškas tendencijas vįešoseįn^li^ft^nėkąHjyb^j’ 
imti Pirmąją Komuniją, kuomet praras pir- lose ir šių dięnų draugijose? Kaip J lengvai mą, kad gyv<
muosius dančiui, ji pasiskubino pati juos iš
rauti, ir kruvina burna atėjo prašyt! Angelų 
Duonos.

jaunimas papuola į pinkles tų, kurie nebuvo 
pastiprinti “Tvirtųjų Duona”! Nežiūrint, 
kaip yra, mes randame’daugelį skaisčių leli-

GAVĖNIOS METU ĮSIGYKITE MALDAKNYGES 
Už LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ

‘MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvd $175)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $100)
Baltais celuiloido apdarau «90 (buvo $145)

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

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
“DARBININKAS”

366 Broad\vay, — — So. Boston, Masš.
i
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I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

KUN. DR. V. MARTUSEVIČIUS,
JŠB Kazimiero parapijos vikaras (Philadelphia, Pa.), 
uSlus laikraščio “Darbininko” platintojas.

gabūs veikėjai Klebonas 
Kun. P. Juras iš Lawren- 
ce, Mass. ir Klebonas Kun. 
P. Juškaitis, Cambridge,
Mass. J. E. Vyskupas da- 

i lyvaus Kun. Vienybės Sei- 
i mo Mišiose. Posėdžiai Ku
nigų Vienybės prasidės po' 

! pamaldų Viešbutyje Adei-, 
i phia, 13th and Chestnut 
St.

Ten pat po pietų ir Mo
tinėlės Seimas, kurios tijk- 

, slas rūpintis, kad lietuvių 
jaunuomenė siektų aukš- j 
tesnių mokslų.

Trečias iš eilės tai Kon-! 
gresas. Rugp. 21 d. A. L. 
R. Kat. Federacijos 25 ju- 
bilėjinis Katalikiško Vei
kimo Kongresas (Catholic 
Action). J. Ę. Vyskupas 
Matulionis laikys Šv. Mi
šias, nes vietinis J. E. Vy
skupas O’Hara dėl sveika
tos pataisymo turėjo pasi
traukti . į atostogas. J. E. 
Vyskupui Matulioniui a- 
sistuos Dr, Kun. L. Mende- 
lis iš Baltimore ir Dr. 
Kun. Batutis iš Philadel
phijos. Taipgi Jo Eksce
lencija pratars ganytojiš
ką žodį.

Po pamaldų Federacijos 
posėdžiai prasidės Šv. Ka
zimiero par. svetainėj, 324 
Wharton St.

Atstovai, kurie iš ryto 
užsisakys pietūs, tiems 
bus pagaminta ‘mokyklos 
rastaurante.

Tos dienos vakare įvyks 
Vargoninkų Sąj u n g o s 
Choro Koncertas, tai ne
paprastų giedorių, garsių
jų artistų, puikiausių pro
fesorių vargoninkų balsai 
išpildys šauniausias melio- 
dijas kokių Philadelphijoj 
dar negirdėta. Įžanga tik

'Be to> seimelis turi ir di- 
Kat. Federacijos Kon- politinę reikšmę. Nuo 

22ed°Išrvto 9 vai metines ^0 Priklauso ir visa krašto 
Iv Mišios už A A vietini^ valdymo sudėtis. Tik kraš- 
kleboną Kun J Kaulaki ir to gubernatori'l skiria vi' KieDoną Jxu . j. -K.au a j r SQS vaisįytės Prezidentas, 
buvusį Federacijos uolųi Vokietininkai iau iš nra- veikėją. Po pamaldų tęsis1 yo^eunmKa1 jau is pra- Q idzių suprato didelę sei- 

;P L . , ./ mėlio reikšmę ir visokiais
a, MUII .uuaHAu apatiai;,. į landą jvyks jubilejhie mil- b-]d ■ stenp.gsi kad ; -jį
Dėlto mano rūpesčiu laikraštis “Darbininkas” a- žiniška vakarienė. Bilietas1 J;

— -------- - —“ | (T*-* jiį paseKej Ų a.auR

* KUN, VALANĖIŪNŪ ATVIRAS LAIŠKAS SAVO
■ PARAPIJIEČIAMS

pJhladelphia, pa.f- .
į Mano mylimieji Kazimieriečiai! Štai K. Sąryšio 
J .'.į&A. L. R. K. Federacijos .susirinkime, rugpiūčio 6 d., 
į šXm., svarstant Katalikų Federacijos Kongreso, kuris 
j įvyksta mūsų parapijos namuose, reikalus, kad visi 
! atjaustų ir žinotų kas yra daroma besiruošiant prie

Kongreso ir kas įvyks Kongreso metu ir kaip bus vyk- 
!. domi Kongreso nutarimai, nutarėme ir Philadelphijos 

parapijų klebonai apsiėmė gauti laikraštį “Darbinin- 
i ką” per kiek laiko, kad jis lankytų šių parapijų lietu- 
Į vSį namus. Taipgi priimkite laikraštį “Darbininką” ir 
į mano linkėjimus taip, kaip kad aš pats per tą laiko

tarpį lankyčiaus.
\ ; X Be to visur yrū daroma katalikų spaudos vajus. 

Philadelphijoje dar to veikimo neparodėme. Katalikų 
! bažnyčia ne tik ragina, bet įrodo, kad mūsų šventa pa- 
! roiga būti kataliku spaudos apaštalais.V-s r ~___________________
L.Kjjp pas Tamstą, kad jį skaitytum, su juo apsipažin- 
! tnm ir ant toliau “Darbininką” užsirašytum.
[ •. * Su gilia pagarba,
i X JŪSŲ KLEBONAS.

H * Dėkojame visų trijų Philadelphijos lietuvių para- 
! P?)U Gerb. Klebonams už nuoširdžią “Darbininkui” ik- 
; šiblinę paramą ir iškeltus sumanymus laiškais ir pa

reikštus, žodžiu “Darbininko” redaktoriui, besilankant 
L Philadelphijoje, sekmingesniam “Darbininko” išplati- 
I minui.
p . 2 Bet Gerb. Klebonų sumanymas ir nuoširdumas 
’ ^atsieks tikslo, jei Gerb. lietuviai katalikai tiems su

manymams nepritars ir nepadės įvykinti. Katalikų 
Sjįryšys ir Federacijos skyriai jau pareiškė savo pri
turimą įr nutarė imtis spaudos platinimo darbą. Ar 

•- Tamsta, Gerb. Skaitytojau, pritarsi ir stosi į katali
kiškos spaudos apaštalų - platintojų ir rėmėjų būrį?
2' Gerb. Klebonų ir K. Sąryšio ir Federacijos skyrių 

dėka, siuntinėsime laikraštį “Darbininką”, kad Tams- 
tC su juo susipažintum, jį pamylėtum, jį padėtum iš- 

/plžitinti. Mes sveikiname Tamsta kaip “Darbininko” 
' šŠmos narį - skaitytoją.

taMtipį-1 -1- ‘
suklastpjįmui, esą vartoja- 
plos įvairiausios priemo
nės. Iš jų paminėtinos: sei
melio rinkimų įstatymo 
pakeitimus ir tariamas 
“didlietuviu” įpilietinimas. 
Kiekvienam sveikai galvo
jančiam žmogui supranta
ma, kaį visi Lietuvos vy
riausybės išleisti įstaty
mai, lieČiantieji Klaipėdos 
kraštą, turi būti suderinti 
su Lietuvos tarptautiniais 
pasižadėjimais ir su to pa
tiek Klaipėdos krašto sta
tutu. Todėl apie jokį būsi
mų rinkimų klastojimą ne
gali būti ir kalbos.

Tačiau, neturėdami kaip 
save nuraminti ir matyda
mi, kad per būsimus sei
melio rinkimus jie gali 
pralaimėti, vokietininkai 
tokiu būdu jau dabar iš
galvoja biaurius šmeižtus, 
Geresnės atminties žmo
nės gali įsitikinti, kad ir 
per ankstybesnius seimelio 
rinkimus vokiečiai išgal
vojo įvairiausių šmeižtų. 
Tačiau tie šmeižtai nieka
dos nepasitvirtino. Vokie
čiams visados reikia atsi
minti, kad lietuviai nėra 
politiniai aferistai, ir nė-

"'T* 5' 
ra toki naivūs, kad jiems 
reiktų.griebtis klastos.

Priminsime tik vieną 
nuolatinę nešvarią agitaci
jos priemonę. Tai balsų 
nupirkimą už pinigus. 
Prieš kiekvienus seimelio 
rinkimus iš Vokietijos 
Klaipėdos vokietinink a i 
gauna stambias pinigų su
mas. Tais pinigais jie 
brangiau supirkinėja iš ū- 
kininkų visus gyvulius ir 
žemes ūkio produktus. Ta
da atrodo, kad iš tiesų vo
kietininkai moka krašte 
šeimininkauti ir kovoti su 
ūkiškais sunkumais. Ta
čiau toki geri laikai būna 
tik prieš seimelio rinki
mus. Kai per juos vokieti
ninkai gauna daugumą tai 
paskui trejus metus savo 
balsuotojams rodo nugarą.

Tačiau jau ir vokiškes- 
ni Klaipėdos krašto gyven
tojai spėjo įsitikinti, kad 
seimelio vokietininkams 
rūpi ne bendri krašto gy
ventojų reikalai. Iš viso 
matyti, kad šiemet Klai
pėdos krašto vokietininkai 
į seimelio rinkimus eina 
vėl melais bei šmeižtais.

I Tsb.

KUN. L. J. PRASPALIUS,
Šv. Kazimiero parapijos (Philadelphia, Pa.) vikaras, 
šiomis dienomis persikėlęs iš Detroit, Mich. Sveikina
me ir linkime geriausių pasekmių naujoje vietoje.

A. L. R. K. Federacijos 25-to 
Kongreso Programa

Vokiečių Šmeižtai Prieš Lietuvą Ar
tinantis Klaipėdos Krašto Seimelio 

Rinkimams
Nuo Klaipėdos krašto 

seimelio labai daug parei
na visos svarbesnės auto
nominio gyvenimo šakos. 
Jis leidžia autonominiam 
kraštui įstatymus, kuriais 
tvarko visas sritis,

išskiriant užsienių poli
tiką, geležinkelius, paš
tą ir uostą.'-

tik $1.00. r m -> - - . . .Pelnas Seserims Kazi J guma. Toji dauguma ir lei- -rėmas seserims I\azi , ,v. -.-.Viofininlroma Soimi.
mierietėms, Pranciškie- 
tėms ir Nukryžiuotoms.

Penktadienį, Ekskursija 
į svarbesnes istoriškas vie
tas ir į Seserų Kazimierie- 
čių Vilią.

Pabriežęs — planą, kvie
čiu visus ir lieku jūsų 
laukdamas

Kun. Ig. Valančiūnas,
Šv. Kazimiero Par. 

Klebonas.

džia vokietininkams šeimi'

’Ąį L'. R. KAT. FEDERA- Dvasios. Vadas iš Eliza- 
. GIJOS KONGRESAS IR beth, N. J., energingas vei-

2 SEIMAI i kėjas, Klebonas Kun. J.
j * -----------: 1 Simonaitis. Vargonin k ų
j • ^Philadelphia, Pa. — Dar seimo posėdžiai prasidės 
į* tiek daug aukštų svečių 10 vai., Šv. Kazimiero pa- 
|/Philadelphijos lietuviai ne-, rapijos svetainėje, 324 
j tUrėjomę, kiek šįmet į Wharton St. 
j Kongresą ir į Seimą yra į 
į pasirengę atvykti. J. E. 
J Vyskupas, daug kunigų, 
■| Advokatų, daktarų, vargo-į 
4 nmkų, giesmininkų, profe-.

ANTRAS SEIMAS

MUSŲ NUOTAIKOS
Neseniai Šv. Kazimiero 

parapija gavo kitą darbš
tų vikarą, Kun. Leoną J. 
Praspalių. Matyti, kad 
mūsų parapija dabar tu
rės tris kunigus: kleboną, 
Kun. I. Valančiūną ir du 
vikarus, Kun. V. Martuse- 
vičių, D.D. ir naujai atvy
kusį Kun. L. J. Praspalių. 
Linkime naujam vikarui 
kuogeriausio pasisekimo 
jo darbuose mūsų parapi
joje.

Panelė Pranciška Ma
žeikaitė, kuri mokosi Šv. 
Agnieškos ligoninėje už 
slaugę (nurse) šiuo Jaiku 
praleidžia atostogas pas 
tėvelius. Mums, lietu
viams, yra kuo pasidžiaug
ti, jog mūsų jaunimas lan
ko aukštesnius mokslus. 
Lai panelei P. Mažeikaitei 
atostogos būna kuolinks- 
miausios, ir mokslas seka
si kuogeriausiai.

Radio Žaidimas
Užpereitą šeštadienį tu

rėjome radio žaidimą/ ir 
neabejoju, jog, visi, kurie 
atsilankė buvo užganėdyti.

IŠKILMINGA VAKARIE
NE PAGERBIMUI A. L. 
R. K. FEDERACIJOS SI

DABRINIO JUBILEJI- 
NIO KONGRESO 

ATSTOVŲ

ninkauti Klaipėdos krašte, 
Be to, ji duoda progos vo
kiečiams dainuoti seną 
dainelę apie tariamą Klai
pėdos krašto vokiškumą. 
Tuo pasiremdami, vokie
čiai dabar klastoja Klai
pėdos krašto istoriją, kal
bančią už to krašto lietu
viškumą. Vadinasi pasi
remdami ligšioline seime
lio dauguma, vokiečiai 
Klaipėdos krašto reikalus 
drįsta kelti tarptautinėse 
įstaigose.

Štai dėl ko ateinantiems 
seimelio rinkimams, kurie 
bus rugsėjo 29 d., vokieti
ninkai jau ruošiasi visu 
smarkumu. Tačiau jų pa
dėtis po valstybės išdavi
mo bylos yra žymiai pa
sunkėjusi. Už tai jie nori 
atgauti tą pasitikėjimą, 
kurį jau visame krašte 
prarado Neumanno ir Za- 
so partijos. Tam pasiekti, 
vokietininkai išgalvoja vi
sokius nebūtus kaltinimus 
Lietuvai ir jos vyriausy
bei, dėl tariamų Klaipėdos 
krašto autonominių įstaty
mų laužymo. Žinoma, šie 
“kaltinimai” yra nauji 
šmeižtai prieš Lietuvą ir 
lietuvių tautą. Tokius 
biaurius šmeižtus gali pa
gaminti tik “kultūringieji” 
vokiečiai.

Paskutiniuoju metu mė
giamiausias ir didžiausias 
vokiečių kaltinimas Lietu
vos centralinei vyriausy* 
bei yra tas, kad girdi, ji 
pasiruošusi suklastoti sei- 

. mėlio rinkimus. O tokiam

KRISTAUS MOKINYS

Tą pačią, rugp. 20 d. A. 
L. R. K. Kunigų Vienybės

l ufonalų, biznierių, studen- Seimas prasidės su šv. Mi-
1 4-r. , , 4-Z"x c- TTm y- - 1 A—.!• tų ir .kitų mūsų tautos vei-
L Itėjų:
h . • Rug. 20 d., prasidės A.
C L. R. K. Vargoninkų 24-

tas seimas. 8 vai. laikys ( _
'Šv. Mišias vargoninkų Clair, Pa. Jam asistuos du

šiomis 9 vai. Šv. Mišias 
laikys daug pasidarbavęs 
lietuvių reikalams Klebo
nas Kun. V. Matulaitis, Šv. 

į Kazimiero parapijos iš St.

Šv. Kazimiero parapijoje 
vargoninkauja ponas Jo
nas Mickūnus, brolis gar- 
sios giesmininkės Emilijos 
Mickūnaitės. Jonas Mickū
nus atvyko pas mus iš Ea- 
ston, Pa., kur jis buvo var- 
goninku Šv. Mykolo para
pijoj. Jis yra mums vi
siems gerai žinomas, nes 
jis yra gyvenįs, augęs ir 
lankęs mokyklą šioje pa
rapijoje. Lai jo darbavi- 
mas mūsų tarpe būna kuo- 
pasekmingiausias.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 
22 d., Šv. Kazimiero par. 
svetainėje, 331 Earp SL, į- 
vyksta iškilminga vaka
rienė paminėti A. L. R. K. 
Federacijos sidabrinio jų- 
bilėjaus kongresą. Šioj va
karienėj bus žymūs asme
nys. Atsilankiusieji nesi
gailėsite.

Kaina bilietų vienas do
leris! Bilietus galite įsigy
ti klebonijoje ir nuo vi
siems gerai žinomų para
pijos darbuotojų.

Akiezam.

KONGRESAS ĮVYKSTA RUGP. 21 IR 22 DD. 
PHILADELPHIA, PA.

Pirmoji Diena — rugp. 21 d. — Posėdis I.
1) 9:30 vai. ryto iškilmingos pamaldos Šv. Kazimiero

bažnyčioje. Jo Ekscelencija Vyskupas Teofilius 
Matulionis celebruos pontifikales šv. Mišias ir pa
sakys pamokslą.

2) 11:00 vai. Kongreso atidarymas šv. Kazimiero pa
rapijos salėj, 324 Wharton St. Kongresą pradės 
vietos klebonas, didžiai gerb. Kun. I. Valančiūnas 
ir rengimo komisijos pirm. Pranas Pūkas.

a) Maldą atkalba J. E. Vyskupas Teofilius Matulio
nis.

b) Pirmininko Dr. A. Rakausko kalba.
3) Mandatų priėmimas.
4) Kongreso prezidiumo ir komisijų rinkimas.

Pertrauka pietums.
Posėdis II.

7:30 vai. — Gražus Koncertas.

Pabūsiu aš dar.
Pabūsiu valandėlę 
Prie Tavo nuogą kojų 
Aš. Pabūsiu dar.
Šaltekšnio rausvosios uogos — 
Mano, tikrai mano lūpos, 
Prispaudė kruvinas žaizdas. 
Ir mirė pasauliui juokas. 
Neatstumki. Paliki dar 
Rankioti sausas pluteles 
Vargo alkanam šunyčiui. 
Klausau pabalęs. Girdžiu 
Prilipęs dulke 
Prie Tavo šventojo Pado, 
Numiręs tik gyvensiu 
Skaisčiąja, gulbe. -

Br. Orūnaa

ar..

1) Sveikinimai.
2) Centro Valdybos raportai.
3) “Federacijos Skyrius parapijos gyvenime”, —kun.

Jono Balkūno iš Maspeth, N. Y. referatas. 
Diskusijos.

4) “Iš Mokyklų Išėjusio Jaunimo Organizavimas”, — 
kun. Jono Kripo iš Waterbury, Conn. referatas. 
Diskusijos.
Vakare
Antroji Diena — Rugp. 22 d. — Posėdis IH.

9-tą vai. ryto du atskiri moterų ir vyrų posėdžiai.
Moterų posėdyje:

“Gimdymo Kontrolės Klausimas”, — Dr. Antano 
Rakausko iš Chicagos, III. referatas.
Vyrų posėdyje:

“Vyras Šeimoj ir Visuomenėj”, — magistro Juozo 
Kriščiūno iš Chicago, III. referatas.
Diskusijos.
Konferentai diskusijoms bus pakviesti laike Kon
greso.
Pertrauka pietums.
# Posėdis IV.

Kongreso Komisijų raportai.
2) Rezoliucijų svarstymas.
3) Nauji įnešimai.
4) Valdybos rinkimai.
5) Kongreso uždarymas.

Vakare — Kongreso Bankietas.
Trečioji Diena — Rugp. 23 d.

Gerb. atstovai bus vežiojami po Philadelphijos 
istorines vietas ir į Seserų Kazimieriečių aukšto mok
slo įstaigą “Vilią Joseph Maria”.

APSISTOT VIETOS
Atstovams rekomenduojama Adelphia viešbutis, 

13th and Chestnut St.
. Norintieji apsistoti pas žmones turi kreiptis į 

p-Įę Oną Unguraitę, 333 Wharton St., Philadelphia, Pa.
-Kelrodis: Nuo Pennsylvania ir Reading stočių im

ti gatvekarį No. 9 ant Arch St., kuris eina į pietus 
South 4th St. ir važiuoti iki Wharton St. (Arch St. y- 
ra vienas blokas į šiaurius nuo stočių.)

VISI KVIEČIAMI Į KONGRESĄ
Kadangi Kongreso visuose posėdžiuose gali daly

vauti kaipo svečiai ir neatstovai, todėl, kas tik yra 
liuosas nuo pareigų gali ateiti ir pasiklausyti įdomių, 
turiningų svarbiais visuomeniniais klausimais atsto
vų kalbų ir sykiu būti dalyviais šio istorinio organi
zuotoje Amerikos lietuvių katalikų visuomenėje įvy
kio-

1)

2)

A. L. R. K.'Federacijos 25-to Kongreso.
Dr. A. Rakauskas, 

Federacijos Pirm.

■ O
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ŠIUO BIRD FINANCE PLANU

BIRDl
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BIRD & SON, Ine., yra biznyje jau nuo 1795 m. ir metams bėgant augo, didėjo ir stiprė
jo visais biznio žvilgsniais sykiu su šiuo kraštu - Suvienytomis Valstijomis.

Šios organizacijos biznis, biznieriai - krautuvininkai yra ręmemi BIRD FINANCE COR
PORATION. Mes atsakome už pardavėjus ir garantuojame, nes mes žinome, kad jie darbš
tus ir tinkamai pataruauja. Mes iš savo pardavėjų - krautuvininkų reikalaujame, kad jų 
darbas butų atsakantis.

STOGAS
R YNOS IR VAMZDŽIAI
SIENŲ APMUŠIMAI
PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNĖS
VIRTUVE
PRIEANGIS (PORCH)
RŪŠIS
GARAŽAS

BIRD THICK BUTT SHINGLES 
BIRD ART BRIC SIDING
BIRD INSULATED BRIC SIDING 
BIRD INSULATING BOARD 
BIRD NEPONSET WALLBOARD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT 
BIRD EMULSIPAINTS 
BIRD LIOUID ROOF COATING

x GROSSMAN'SBROCKTON
■ ■■ ' ■ t . ■ . \ 7 >■ . ' ’ •

69-70 NORTU MONTEELO STREET

Tel.
5031
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Rytinių Valstybių Žinios
Tu. ...... . - ... . . •
t Kį VEIKTI BAŽNYČIOJE PER ŠV. MIŠIAS?
•f** •___
^Kai kurie skundžiasi, 
kad jiems bažnyčioje per i 
ŠV. Mišias būna labai ilgu, ] 
nuobodu. Kodėl jie skun- i 
dŽiasi? Ar jie blogi katali- : 
kai? Ne. Jie skundžiasi, 1 
nes nežino, ką veikti per j 
Šv. Mišias. Mat, vieni, kai i 
ateina į bažnyčią, kai atsi- i 
klaupia, tai ir praklūpo : 
melsdamiesi per visas šv. 1 
Stišias; kiti gi, kai atsis- <

; toja įėję į bažnyčią po var
gonais ar prie filioriaus, i

“ tai ir prastovi kaip įkasti ; 
.įręr visas šv. Mišias, žino- ; 
ffia, tokiems tai tikrai gali 
Būti ilgu, nuobodu, nes , 
vieniems keliai nuskausta ;

. bėklūpojant, o kitiems ko
jos nutirpsta bestovint. O j 
ką gi veikti bažnyčioje per ;

• Šv. Mišias, kad nebūtų : 
nuobodu.

. . Einant į bažnyčią reikia 
pasiimti maldaknygę ar 
rožančių. Atėjus į bažny
čią reikia pasišlakstyti 

! švęstu vandeniu, atsi- 
į klaupti, sukalbėti kelis po

terėlius ar kokią nors 
. trumpą maldelę ir atsisto

jus ar atsisėdus, jei yra
i Suolai, laukti Šv. Mišių 

pradžios.
Prieš šv. Mišias bažny- 

f čiose paprastai giedama 
“Pulkim ant kelių”. Taigi 
kai choras užgieda tą gies- 
mę, visi privalo klauptis 
ir kartu giedoti.

■ Baigus giedoti “Pulkim 
ant kelių” visi stojas ir tol 
stovi, kol kunigas pašlaks
to švęstu vandeniu, persi-

■ keičia rūbus, pastato ant 
altoriaus kieliką, atsiver
čia knygą ir nukopia prie 
altoriaus laiptų. (Jei šv. 
Mišios būna su išstatytu

p fev. Sakramentu, tai kuni- 
į gui išstatant Šv. Sakra- 
! mentą visi privalo klaup- 
p ti). Nukopus kunigui prie 
i- altoriaus laiptų atkalbėti 
: trumpą maldelę visi klau- 
; pias ir pradeda melstis, 
i Kai kunigas baigia mal- 
į das prie altoriaus laiptų 
!• ■ ir žengia prie altoriaus, 
/ yįsi stojas ir stovėdami to- 
į. bau meldžiasi. Kunigas 

ttjo tarpu pabučiuoja alto
rių, tyliai atskaito įžangi
nę šv. Mišių maldą ir už
gieda “Gloria in excelsis

. Deo” — Garbė Dievui auk
štybėse. Kai kunigas tyliai

- atskaitęs tą giesmę persi- 
žegnoja, jei yra suolai, kol

P choras ją atgiedos, galima 
atsisėsti . Baigus chorui

: giedoti “Gloria in excelsis__ ______„
; Deo” vėl visi stojas ir pri- kunigo palaiminimą ~(ku

nigas peržegnoja). Po pa
laiminimo reikia stovėti, 
nes kunigas skaito pasku
tinę Evangeliją. Per ją rei
kia kaip ir pirmiau pada
ryti nykščiu kryželį ant 
kaktos, lūpų ir krūtinės. 
(Jei šv. Mišips būna tylios, 
tai pakanka tik per Evan
gelijas atsistoti, o šiaip tai 
galima , klūpėti, nes šv. Mi
šios greičiau atlaikomos).

Jei po paskutinės Evan
gelijos kunigas išstato šv. 
Sakramentą, tai visi klau
pias. O jei šv. Mišios būtų 
su išstatytu Šv. Sakramen
tu, tai tuoj po paskutinės 
Evangelijos reikia klaup
tis. Po “Šventas Dieve”, 
“Garbinkime Šv. Sakra
mentą”, kunigas uždaro 
Šv. Sakramentą. Tada visi

NEWARK, N.J

ir

visi atsistoja, padaro nyk
ščiu kryželį ant kaktos, 
lūpų ir krūtinės, sakyda
mi ant kiekvieno daromo 
kryžiuko po žodį: Garbė 
Tau, Viešpatie, tuo išpa
žindami Dievo žodžius, ku
rie yra Evangelijoje užra
šyti. Tuoj po Evangelijos 
kunigas užgieda “Credo in 
unum Deum (skaityk Kre- 
do!) — Tikiu į vieną Die
vą. Per tą giesmę, kai ku
nigas persižegnoja, galima 
atsisėsti, kol choras ją at
giedos.

Po tos giesmės jau pra
sideda atnašavimas. Per 
atnašavimą galima sėdint 
ar stovint melstis. Per at
našavimą kunigas palaimi
na Ostiją, vyną ir vande
nį, nusiplauna rankas, at
skaito tams tikras malde
les, atsigrįžta į žmones 
prašydamas, kad už jį mel
stųsi, kad jo šv. Mišių au
ka būtų Dievo priimta ir 
pagaliau pradeda giedoti 
labai gražią, iškilmingą, 
paskutinę prieš pakylėji
mą giesmę — Prefaciją. 
Per šią giesmę visi stovi 
ir tik patarnautojui su
skambinus 9 kartus varpe
liu, atsiklaupia ir tęsia to
liau savo maldas.

Dabar jau prasideda 
svarbiausioji šv. Mišių da
lis, todėl reikia labai susi
kaupusiai, karštai melstis, 
o kai patarnautojai 3 kar
tus suskambina, tai reikia 
pertraukti savo maldas, 
palenkti galvą ir trumpai 
pamąstyti, koks stebuklas 
įvyksta ant altoriaus: pa
prasta duona, kunigui iš
tarus palaiminimo žodžius, 
pavirsta į Kristaus Kūną* 
o vynas su vandeniu su
maišytas — į Kristaus 
Kraują. Kada gi kunigas 
pakelia šv. Ostiją, o pas
kui Taurę, tada reikia pa
kelti galvą, pažvelgti į šv. 
Ostiją ar Taurę ir karštai 
tarti: Mano Dievas, mano 
Viešpats! Viešpatie, pasi
gailėk manęs nusidėjėlio; 
Dieve, tau aš visas atsi
duodu.

Po pakylėjimo reikia 
klūpant melstis net kol 
kunigas po šv. Komunijos 
nusiplauna pirštus. Kada 
gi patarnautojas užpila 
kunigui ant pirštų van
dens, tada galima atsistoti 

i ir stovėti iki palaiminimo. 
Prieš palaiminimą, kai kū- 

l nigas užverčia knygą, rei- 
i kia atsiklaupti ir gauti

. ima kunigo pasveikinimą 
r ^Dominus vobiscum” — 
J Viešpats su jumis. Už 

■ žmones kunigui atsako šv.
Mišių patarnautojai: Ir su 

? tavo dvasia.
Po pasveikinimo kunigas 

; dešinėje altoriaus pusėje 
atgieda vieną ’ ar keletą 
maldų ir po to pradeda to
je pat pusėje giedoti “Lek- 

v, ‘ ei ja” — ištrauka iš šv. 
r, Rašto”, laike kurios gali- 
į Ina atsisėsti ir pasiklausy

ti kam kunigas gieda.
Po Lekcijos kunigas kai

rėje altoriaus pusėje pra
deda giedoti “Evangelija” 
arba ištrauka iš tų knygų, 
kurias parašė Kristaus 

t mokytiniai šv. Matas, šv. 
•• Morkus, šv. Lukas ir šv. 
' Jonas. Prieš Evangeliją

i
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VILNIAUS GYVENTOJAI 
LABAI GAUDO LIETUVOS 

LITUS

LENKAI TREMIA LIETU 
VIUS Iš VILNIAUS 

KRAŠTOWATERBURY, CONNECTICUT 
Brooklyn Office

- - - - -  | WATERBURY SAVINGS BANK
Parapijos išvažiavimas, j į 

laivu labai gražiai pavyko,1 j į 
ir pelno liko keli šimtai.

Girdėti, kad šv. Cecilijos i!
choras rengia dėl parapi- j! Waterbury’o Savinga Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- 
jos išvažiavimą ‘Bus Ride’ > jj pinti tavo visus bankos reikalus.
į Seide beach, Rockaway, lį

pinti tavo visus bankos reikalus.

N. Y., sekmadienį rugpjū
čio 18 d. Visi įsigykite ti- 
kietus iš anksto, nes jau
nimas nežino kiek reikia 
gauti busų. Bušai išva
žiuos nuo parapijos salės 
9 valandą ryte! Visi po mi
šių važiuojam dainuodami.

Į Federacijos Kongresą 
atstovai jau rengiasi. 
Draugijose eina rinkimas.

Kl. Kun. Ig. Kelmelis va
žiuos į Kunigų Vienybės 
Seimą, o muz. A. Stanšau- 
skas rengiasi važiuoti į 
vargoninkų seimą.

Šv. Cecilijos choras šį 
metą švenčia savo 30 metų 
gyvavimo ir darbuotės, su
kaktuves, kurių minėjimas 
įvyks lapkričio 17 dieną,’ 
milžinišku KONCERTU.

Kviečia iš visų apylinkių 
chorų, net ir Brooklyno, 
N. Y. Visas jaunimas tu
rėtų paremti ir tą gražų 
darbą užgirti.

Vieni vedasi pas mumis 
su kitataučiais, o kitus at
lanko nekviesta viešnia. 
Štai neseniai atsiskyrė dvi 
jaunos mergaitės iš gyvų
jų tarpo, tai a.a. M. Vižba- 
lavičiūtė ir M. Venckiavi- 
čiūtė. Gaila, nes dar jau
nutės ir tik pradėjusios 
darbą dirbti, turi keliauti 
amžinybėn ilsėtis.

Senelis.

WATERBURY, CONN.

U 
• Į Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury » 
’• Savitiirs "Rnnlr fmlitft naudoti ir Rrnnklvn’o Pnrknio Tol nori ?A’j Savinga Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi p
<' turime: , Jį

PIRMASIS LAWN CARD 
P ARTY

Per Žolines labai didin
gai ir pasekmingai praėjo 
mūsų parapijos pirmasis 
Kortų Vakarėlis. Susirin
ko apie 150 žmonių. Visi 
turėjo “extra good time”. 
Lietuviai mėgsta lošti 
“pigs knuckles”, o kiti dar 
turėjo drąsos lošti Žioplį. 
Buvo gardžių užkandžių ir 
tt. Marijos Vaikeliai pa
tarnavo prie stalų. Kun. 
Gradeckio “punches” vi
siems patiko! Mačiau daug 
savo gerų ir aukštų pažįs
tamų ir prietelių. tarp ku
rių matėsi Broniškiai, Ke- 
nausiai, Sapranai ir daug 
kitų pavienių kaip tai ad
vokatai Balanda, Ališaus
kas ir kiti.

Daug žmonių aukavo 
tam pasekmingam vaka
rui. Jonas Bendleris auka
vo $10. Kiti po mažiau, o 
dar kiti daiktais.

Visiems ir visoms auko
tojams-joms klebonas ir

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS 

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

793-797 Bank St į!

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORVVOOD, MASS.

DR. ANTANAS V. GVAI
ZDIKAS (GASSON)

buvo vyriausiu gydytoju 
191 kuopoje CCC stovyklo
je, Waterbury, Veirmont.

Pagaliau pilnai pasiruo
šęs, Dr. Gasson nutarė sto
ti tarnauti savo tautie
čiams ir sau dirvą pasirin
ko mūsų miestelyje.

Mes džiaugiamės susi
laukę savo tarpe lietuvį 
gydytoją ir pajėgą mūsų 
inteligentų eilėse. Kadan
gi Dr. Gasson yra rimtas 
gydytojas ir malonaus bū
do žmogus mes daug iš jo 
laukiame ir linkime jam 
pasilikti mūsų tarpe kuo- 
ilgiausiai. Norwoodietis.

MONTELLO, MASS.

Pagaliau ir Norwoodie- 
čiai susilaukėme lietuvio 
gydytojo. Užpereitą savai
tę čia pradėjo praktikuoti 
Dr. Antanas V. Gvaizdi
kas (Gasson)', kuris atida
rė ofisą po No^ 937 Wa- 
shington Street.

D. Antanas V. Gvaizdi
kas yra South Bostone gi
męs, augęs ir pradinius ir 
aukštesnius mokslus ėjęs. 
Jo tėveliai Antanąs ir Ma
rija Gvaizdikai ir po šiai 
dienai tebegyvena Dorche- 
steryje, Bostono priemies
tyje.

Medecinos mokslą Dr. 
Gasson pradėjo siekti 
Tufts kolegijoje. Mokslus 
baigęs 1931 metais jis iki 
šiam laikui praktikavosi

Šv. Roko parapijos pra
mogų rengimo komitetas 
jau yra pilnai pasiruošęs 
Lietuvių Dienai. Tai bus 
taip vadinamas parapijie
čių ir jų draugų ir kaimy
nų “reunion”.

Iškilmingiausia ir įspū
dingiausia diena bus tai 
rugsėjo 1 d., Romuvos par
ke. Benas gros nuo 3 iki 6 
vai. Vakarienė 6 valandą 
vakare. Bus trumpos kal
bos. Judamus labai įdo
mius paveikslus rodys p. 
Antanas Peldžius, “Darbi
ninko” administratorius. 
Vakarienės metu gros 
Montello harmonica benas.

Po vakarienės bus šo
kiai ir galėsime šokti, kad 
ir per visą naktį ir sugrįž
ti į savo namus Labor Day 
vakare. Šokius gros lietu-

Kaip Žinoma, dabar Lie
tuva su lenkų okupuotu 
Vilniaus kraštu jokių pre
kybinių ryšių neturi. Bet 
nežiūrint to, Vilniaus len
kai ir žydai paskutiniuoju 
metu pradėjo labai bran
ginti ir gaudyti Lietuvos 
litus. Neseniai vienas Vil
niaus bankas paskelbė litų 
supirkinėjimą, o nuo šių 
metų pavasario Vilniaus 
birža kasdien skelbia ir 
Lietuvos lito kursą. Vil
niuje net kalbama, kad o- 
kupuotos Lietuvos turtin
gesni gyventojai didesnes 
pinigų sumas laiko litais, 
o ne Lenkijos zlotais, ku- * 
rių tvirtumu, matyti, ma
žai pasitiki. Tsb.

NAUJAŠHDBOMAS

Paskutiniuoju metu len
kai prieš Vilniaus krašto 
lietuvius griebėsi vėl nau
jo smurto. Jie pradėjo žy
mesnius lietuvių veikėjus 
tremti iš jų gyvenamų viep
tų. Gi kai kuriems veikė
jams lenkų valdžia liepia 
palikti Vilniaus kraštą ir 
išsikelti gyventi į lenkiš
kas ar gudiškas sodybas 
pačioje Lenkijoje. Nuo šių 
naujų lenkų persekiojimų 
daugiausia kenčia pade- 
marklinijo gyventojai.

Mat, lenkai nusistatę ga-. 
lutinai išnaikinti lietuvy
bę ties demarkacijos lini
ja, i ’ .
Dėl to ten draudžiami lie
tuviški susirinkimai, vei
kalai, uždaromi lietuviškų 
draugijų skyriai, drau
džiama dainuoti lietuviš
kas dainas ir tt.

Pernai lenkai panašaus 
smurto griebėsi prieš lie
tuvius kunigus lietuviško
se parapijose. Tikram lie
tuviui veikėjui ir lietuvy
bės žadintojui, Daugėliš
kio klebonui kun. Kuzmin
skui pernai lenkai neleido 
gyventi okup. Lietuvoje. 
Jis buvo priverstas iš pra
džių išsikelti į Lenkiją, o 
šį pavasarį be jokių prie
žasčių ištrėmė į neprikl. 
Lietuvą. Dabar tas pats 
laukia ir Adutiškio klebo
ną kun. Krištopanį.

Dabar iš okupuoto Vil
niaus krašto vėl ateina ne
ramios žinios, kad Tvere
čiaus Šv. Kazimiero drau
gijos skyriaus pirminin
kas Jeronimas Jurgelėnas 
ir jo brolis Romualdas ga
vo iš lenkų valdžios įsaky
mą, kad per savaitę laiko 
iš savo gyvenamos vietos 
išsikeltų už 30 kilometrų 
trejiems metams. Valdžios 
paliepime apie jų ištrėmi
mo priežastis nieko nė žo
džio nesakoma. Pažymėti
na, jau ankščiau abu bro
liai Jurgelėnai lenkų buvo 
bausti ir už lietuvišką vei
kimą laikyti kalėjime. Ma
noma, kad šiuos abu lietu
vių veikėjus įskundė lenkų 
šnipai. Tačiau, bendrai i- 
mant, lenkams daug nerei
kia: nekalti lietuviai jiems 
visuomet auka.

Okup. Vilniaus krašto 
gyventojai lietuviai, norė
dami apsisaugoti nuo pa
našaus smurto, ieško tei
smuose. Tačiau ją labai 
sunku surasti, nes vargin
gi to krašto gyventojai 
teismams neturi pinigų, o 
be to, lenkų teismai ir taip 
vra smurto valdžios įran
kiai. Tsb.

okupuotame krašte, i Q. n® Lenkijos zlotais, j n __s*._• t ■ vnii •Hn»»rilTYin maruti

Vokietijoje, ties Drezde
nu pastatytas naujas labai 
didelis aerodromas 110.- 
000 kvadr. metrų pločio. 
Prie aerodromo įrengta 
betonuota aikštelė 20.000 
kvadratinių metrų pločio.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimų - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
NeW Britain 321

Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476 Main St.

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
"kubgeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connccticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Middlesse* ligoninėje, Šv.ĮyiU orkestras.
• Tikietai vienas doleris, 
Salėje tilps tik 700 žmonių 
ir bus tik vienas sodini
mas. Taigi visi, kurie tik 
norite dalyvauti vakarie
nėje, tikietus įsigykite iš 
anksto.

Šv. Roko parapijos susi
pažinimo ir atnaujinimo 
pažinčių ir draugiškumo 
pramogon nuoširdžiai vi
sus kviečia Klebonas Kun. 
J. švagždys, Kun. J. Pet
rauskas, kuris visam ren
gimo darbui vadovauja ir 
komitetas, kurį sudaro ga

biausieji ir darbščiausieji 
šios parapijos darbuoto
jai.

Rugsėjo 1 ir 2 dd. tai 
Monteliečių pasirodymas. 
Kaimynai ir iš tolimesnių 
lietuvių kolonijų teatvyks
ta gausiai. Visi bus ma-

Šeimos ligoninėje, New, 
Yorke ir Bostono miesto 
ligoninėje. Baigęs prakti
kos mokslus jis įstojo į 
Jungtinių Valstybių Medi- 
cal korpusą ir 15 mėnesių

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS »
‘ LIETUVIŠKA 

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

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

sai Coney Island. Vienų 
žodžiu vakaras buvo pa-

’ J
kai ir draugiškai.

komisija širdingai dėkoja, sėkmingiausias ir pinigis-
___ ! *• i - . ._____ Irai ir nraucriRknitaipgi ir darbininkams ir 

LaSalette tėveliams, kurie 
paskolino mums elektros 
vieliu ir lempučių, kurios 
nakčia mirgėjo kaip pat-

stojas, pasimeldžia, išklau
so pamokslo, truputį pasi
meldžia, persižegnoja ir ei
na namo.

Laikantis per šv. Mišias 
čia nurodytos tvarkos, se
kant ką kunigas ar choras 
gieda, šv. Mišios taip greit 
pasibaigs, kad nebus nė 
tik neilgu, nenuobodu, bet 
dar norėsis kiek nors pa
būti bažnyčioje, dar norė
sis kiek pasimelsti. ‘M. L.’

AMSTERDAM, N. Y.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALUMORE, MD.

Vilnių Vaduoti Sąjungos 
Skyrius rengiasi prie dide
lio koncerto ir šokių, rug
sėjo 29 d. Bus suvaidinta 
keturi symphoniniai vei
kalai su dainomis: ‘Trimi
tas’, ‘Gegužinė’, ‘Gedemino 
Sapnas’ ir ‘Paukščių gies
mė’. Bus gerai patyrusis 
symphoninis orkestras iš , . ” . .. .... 7V. v;
trisdešimts muzikantų. l°nlai priimti ir pavaišinti. 

; Dainuos atsižymėjus dai
nininkė operos artistė.

Linkime gerų pasekmių.
špokas.

Eap.

CHAS. B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiau Pagrobus paruošiu 

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau 

Tel. — South 0083

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEWP. GALIAS 
(BIELIAUSKAS) * 

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS
660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.

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

Profesionalui, biznieriai, pramoninkui, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju paramos.

Visi garalnkitčs “Darbininke”.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kite* paa mus. Patarnavimai yra 
ultlkrluta* ir ui prieinamų kalni.

i i ri
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