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Atminkime Vilnių
Mets į metą minime gedu

lingas Vilniaus praradimo 
sukaktuvės ir tur būt ilgai

• jas minėsimo, nes klastin
gas leiilųis visai nemano 
Vilniaus mums grąžinti, 
priešingai, apstatė jį skait
linga kariuomene ir uoliai 
ten veda lenkinimo propa
gandą. Mano, kad laikui bė
gant lietuviškas elementas 
Vilniuje visiškai išnyks ir 
lietuviams neliks nei ma
žiausio pagrindo jo reika
lauti-.

Bet, antra veidus, lietu
viai ir Vilniaus krašte ir 
pačioje Lietuvoje pasiryžo

• nepasiduoti., Kasmet jie.pa- 
sauiiui. skelbia: “mes be Vil
niaus nenurimsim,” ir tas 
balsas, užuot silpnėti, vis 
eina smarkyn. Pačiame Vil- 
mtije lietuviai labai patrįjo- 
tihgai nusistatę. Gina savo

kalbą ir įstaigas labai su
maniai ir energingai^ bet, 
žinoma, be pagelbos ,iŠ už
sienio jie negalės ilgai ište
sėti nelygioje kovoje. Lietu
va juos gelbsti Įdėk įmany
dama pinigiškai įr moraliai, 
ji yra pasiryžusi šelpti Vil
niaus krašto brolius neribo
tam laikui, o lietuviams iš
tvermės netrūksta. Jie tai 
įrodė per 500 metų didžiau
sios priespaudos, išlaikyda
mi savo kalbą ir tautybę ir 
pagaliau sukurdami nepri
klausomą valstybę.

Mūs amerikiečių pareiga 
čia aiški. Mes Vilnių mylim 
ir giliai atjaučiam jo pra^ 
radimą. .Bet mes. jaučiame, 
kad jį praradome tik laiki
nai ir drauge su visa tauta 
šaukiame: “Ei,, pasauli, mos 
be Vilniaus nenurimsim!’’

. K/ '

DR. BUDRESKIS PASKIR
TAS APSKR. GYDYTOJU

Amerikos Dvasia Trykšta iš 
Tikėjimo, Sako Prezidentas

ANGLAI DBĖSISDeL ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJ

Mirė Providence 
Vysk. Hickey

• —-————  ---------------- ----------------- <«> ■...  .

PROVIDENCE. — Spa
lių 4 <1 vakare staiga šir
dies liga mirė Providence 
diecezijos vyskupas Wil- 
liain A. Hickey.
, Tą pačią dieną 8 vai. ry
te vyskupas Hickėy atlaikė 
mišias, pašventino naują šv. 
Pranciškaus vardo prie
glaudą Woonsocket ir pasa
kė pamokslą. Visą dieną 
atrodė 'ir jautėsi visai svei
kas. Vakare, apie 7 vai. vy-r 
skupas pasišaukė kun. Mc- 
Kįtęhen ir pasisakė esąs 
sergąs. Vyskupas pradėjo 
melstis, pritariant pakvies
tajam kunigui. Jiš mirė po 
kelių minučių maldos.

Mirties priežastimi^ buvo 
staigi širdies ligos ataka.

Vysk. Hickey išbuvo Pro
vidence vyskupu, nuo 1921 
metų. Jis buvo labai priete- 
lingas Providence lietu
viams, ką ypač patyrė a. a. 
kun. L. Kavaliauskas ir da
bartinis Providence klebo-

LAIVYNAS NETEKO 
SUNKIAUSIO JORI-

FALL BIVER, — Ame
rikos laivynas šiomis dieno
mis neteko sunkiausio jūri- 

. ninko, kai iš tarnybos pasi
traukė jūrių. A. R.v Augus
tus, 375 svarų sunkumo. j

Šis jūrininkas važinėda- 
. vo su jūrininkų teatrale 

grupe, rengdamas įvairius 
šposus. Dabar jis .linksmins 

. kaimynus savo dideliu svo
riu ir kitokiomis “štuko- 
mis. ”

Massachūsėttfų Gubernato
rius Joseph B. Ely spalių 4 
d. Plynu Uit h apskričio gy
dytoju paskyrė Dr. Alfonsą 
F, Budreskį, gyv. Brockto- 
tuų

Dr. Alf. F. Budreskis y- 
ra gimęs ir augęs Brockto- 
no, kur jo tėvai buvo pir
mutiniai lietuviai apsigyve
nę Broektonė.. •

Aukštuosius gydytojo 
mokslus Dr.Budreskis baigė 
1917 m.. T u f t.s Medica 
School. Baigęs mokslą, pra
ktikavo Šv. Elzbietos ligo
ninėje, Bostone. Didžiojo 
karo laike jis buvo karo gy
dytoju. Kariuomenėje * jis 
gavo vyr. leitenanto laipsnį.

Grįžęs iš kariuomenės, 
Di\ Budreskis pradėjo pra
ktiką Brocktone, kur ir da
bar tebegyvena. Savo gabu
mais ir darbštumu Dr. Bud- 
reskiš yra gerai žinomas Ir 
mylimas ir tarp kitataučių.

Dr. Budreskio paskyri
mas apskričio gydytoju di
džiai džiugina lietuvius, ku
rie nuoširdžiai linki gabia
jam lietuviui gražiausio pa
sisekimo. . .... .

WASHINGTON. — Šio
mis dienomis ątvyko Angli
jos vyriausybės paskirta 
(klegacija, kuri turės deiyv 
bas su Amerikos vyriausybe- 
dėl skolų suniekėj imo.

Anglai, aišku, norės išsi
derėti geriausias sąlygas, 
kad tik mažiau reikėtų" mo
kėti. Yra rimt į gandų, jog 
anglai pasini s Amerikai 

nuošimtį vi-
angląi pašilti 
tiktai dešimtą 
sos skolos.,

Anglija sko’ ingu Ameri
kai apie 3 bili- onus dolerių. 
Pagal esamus gandus, ange
lai nori sumokėti Amerikai 
tiktai 300 milimnų dolerių.

, SANTA‘BARBARA. — 
Spalių 3—4 d. naktį pieti
nėje Kalifornijoje įvyko 
žėnies drebėjmias, kurs ta
čiau didelių nuostolių nepa
darė, tik keliolika namų 
nukentėjo — išdaužyti lan
gai, sutrenkti stogai ir 11.

Los Angeles mieste viena 
moteris sužeista . nuo kren
tančios plytos. '

PRIEŠ PRŪHIBIGIJį
32 VALSTYBĖS

SUČIUPO DAUG LIKERIO
NEW YORK. — Muiti

nės valdininkai sučiupo lai
vą “Texas Ranger,” kuria
me rado. 25,000 dėžes . like
rio.

Kinfiškuotasai. likeris į- 
vertiiiamas apie 1,000,000
dolerių. . nas kun. J. Vaitekūnas.

Brocktono Batsiuvių Darbi
ninko Balsas

Besitrankant po Brockto- 
ną ir betėmijąnt batsiuvių 
streiką ir pernešus ant savo 

. kailio tas rykštes, kurios 
; pasireiškia nuo įvairių iš

naudotojų, norisi tarti vie
ną kitą žodelį darbininkų 

. batsiuvių streiko reikale.
Į. Batsiuvių darbininkų 

senoji B. S. W. Unija nete
ko darbininką pasitikėjimo.

- . -2., ptvrblninkai. darbdavio 
leteną jautė ant savęs jau 

. keliolika metų, bet. jos nusi
kratyti jokiu būdu negalėjo, 
nors buvo mėginama strėi- 

• . kupti prieš 10 metų ir daū-

giatis, bet vis be. pasekmių 
pasilikdavo.
.. Šiais metais darbininkų 
būklė pablogėjo dar labinus. 
B. S. W. Unijos.prezidiju- 
mas atėmė iš. Brocktono 
batsiuvių d’istriktb. ir. čarte- 
rį.

Darbininkuose kilo reak
cija.

Darbininkai pradėjo bruz
dėti, .šaukti susirinkimus, 
svarstyti nepakenčiamas są
lygas, •. \ ' . • ’■ ■

Datbiniiikai, p.' Goodvri- 
nui vadovaujant, susibūrė į 
naują uni ją Ir pasivi/dino 

(Tęsinys 5 pslp.).

ROOSEVELT KALBA
AMERIKOS LEGIONUI

CIIICAGO. — Spalių 1d. 
prasidėjo Amerikos Legio
no mėtinis susivažiavimas, į 
kurį atvyko apie 250,000 le
gionierių.

. Susivažiavimo iškilmin- 
giausis momentas buvo, kai 
atvyko ir kalbą pasakė Pre
zidentas Roosevelt.

Visiems aišku* jog dauge
lis veteranų labai nepaten
kinti sumažintomis pašal
pomis, kurias įvedė Roose
velt vyriausybė, todėl ma
nyta, jog Roosevelt nepasi
rodys susivažiavime. Kurie 
tikėjo Prezidentą dalyvau
siant, tai tie manė, jog Roo
sevelt pasakys labai diplo
matišką kalbą, padaryda
mas pažadėjimus pašalpoms 
padidinti. . . .

Prez. Roosevelt. tačiau 
prakalbėjo į veteranus la
bai nuoširdžiai ■ ir atvirai. 
Jis drąsiai pažymėjo, jog 
kare nesužeisti veteranai 
neturi jokios teisės būti vi
suomenės šelpiami, jog ve
teranai nesudaro. . jokios 
skirtingos tąutos klases, jog 
jie turi pasiaukoti lygiai su 
visais krašto gyventojais..

Roosevelt kalba sutikta 
su dideliu-pritarimu,

DARBO SEKRETORĖ UŽ 
DIDESNĮ AįYGINIMį
WASHINGTON. — A- 

merikos. darbo federacijos 
atstovų susivažiavime atsi
lankė darbo 8^r$erė Eram 
ces Perkins ir pasakė kal
bą, kviesdama sustiprinti 
darbo organizacijas.

Darbo sekretorė drąsiai 
pasakė, jog “mes negalime 
būti patenkinti dabartinė
mis minimumo algomis ir 
maksimumo darbo valando
mis.”

Ji pažymėjo, jog darbi
ninkai turi teisę reikalauti 
didesnio atlyginimo iš darb
davių, kad padidėjęs pelnas 
būtu padalintas ne tik darb
daviams, bet ir darbinin
kams. Ji užtikrino darbo de
partamento visišką paramą 
darbininkams kovoje už. ge
resnį atlyginimą ir geresnes 
darbo sąlygas. •

Darbo, federacijos suva
žiavimas tęsia savo posė
džius jau kelinta diena. Vie
noje priimtoje rezoliucijoje 
pasmerkta viešųjų darbų 
administracija, kuri labai 
pamažu vykdo. 3 bilijonų 
300 milijonų dolerių pro
gramą. Programos adminis
tratorius, vidaus reikalų se
kretorius Ickes nusiskundė, 
jog’ įvairių valstybių komi
sijos labai nerangios darbų 
paskirstyme. .

RICHMOND, Va. —Vir
ginijos valstybė yra 32-roji, 
pasisakiusį už atšaukimą 
proliibie'ijos įstatymo.

Virginija buvo viena iš 
“sausiausių” valstybių, ku
rios griežtai laikėsi prohibi- 
cijos. Susipratimas visur di
dėja ir prohibicijos įstaty
mas tuojau liks tik istorijos 
atsiminimas.-’

UŽMUŠTAS STREIKIE- 
RIĮI PIKETAS

SULLIVAN, Indiana. — 
Stąrburn anglių kasyklose 
eina streikas. Streikieriai 
apstatė kasyklas pikietais. 
Per didelį piketų būrį už
važiavo kasyklų viršininkas 
su ąutomobiliumi. ir vieną 
piketą mirtinai suvažinėjo.

Spang—Uhalfant S.eam- 
less Tube kompanijos ka
syklose Ambridge, Penn., į- 
vyko riaušės tarp streikie- 
rįų piketų ir streiklaužių. 
Riaušių laike keturi asme
nys sunkiai sužeisti, kurių 
vienas peršautas. Streikie- 
riai reikalauja pripažinti 
uniją.

HINDENBURG SULAUKĖ 
BU METŲ

TAUTU SĄJUNGOS TA
RYBOS NAUJI KABIAI
GENEVA. — Tautų Są-. 

junga i savo Tarybos nenuo
latinius narius išrinko. Ar
gentiną. Australiją ir Da
niją. . Šios valstybės išrink
tos trejiems metams.

Iki šiolei Tarybos nenuo- 
latiii/ais. nariais buvo Gua- 
temala, Norvegija ir Airija.

BERLYNAS. — Vokieti
jos prezidentas generolas 
Paul von Hindenbūrg spa
lių-2-d.- sulaukė 86 metų 
amžiaus. Gimimo dieną 
Hindenbūrg praleido savo 
dvare Neutack.

Hindenbųrg pasveikinti 
buvo atvykęs . ir kancleris 
Hitler.

VOKIETIJOJ PAŠALINO
22 PROFESORIUS

BERLYNAS. — Hitleri
ninkų vyriausybė pašalino 
iš universitetą 22 profeso
rius, kuriu 18 pašalinti dėl

neištikimi dabartiniam re
žimui. ; ’

zidento įsitikinimu, pripa-* 
žįsta faktą, , kad dvasmės 
gerybes yra daug vertesnės 
už materiališkas. Tos vals
tybės ir tie asmenys, kurie 
sakymų keliais bandė at
imti žmonėms teisę tikėti į 
D'ieyą ir uždrausti tikybos 
praktiką, visados atrado ar 
atras, kad Jų pastangos yrą. j 
tuščios, nes tikyba yra būti
nai reikalinga pažangai.

Mūsų .žmonių dvasia n|ra 
baimingą, ji perėjo per 
bandymus.. Mes mėginome 
ir laimėjome; mes mėginsi- , 
me dirbti toliau ir laimėsi
me. .

Savo kalbą Roosevelt bai
gė šiais žodžiaįs:.

“Aš niekados negalėsiu 
žodžiais išreikšti tai, ką tau- . 
tos ištikimumas ir pasitikė
jimas man reiškė. Nė vieną 
momentą aš neabejojau, 
kad mes išlipsime iš tam
saus *sleni o. Visados aš bu
vau tiki-as, kad mes nugalė
sime kliūtis, nes Amerikos 
dvasią trykšta iš. tikėjimo—- 
iš tikėjimo į mūsų Šalies nu
mylėtą instituciją; iš ištiki- 

jbg"kriĖšcionių' žodžiaUati-- VMstiU'gcŪtikėjimo "’į’
............. - - Dievo dangiškąjį vadovavi

mą.” ■-

NEW YORK, — Spalių s 
4 d. vakarė į Amerikos ka- i 
talikų labdarybės tautinės, 
konferencijos vakarienę at
silankė Prezidentas Roose
velt ir pasakė kalbą, kuri 
buvo perduota per radio vi
soje Amerikoje.

Prezidento nuoširdžios 
kalbos turmys trumpoje^ 
Santraukoje buvo maždaug 
tokis:

šio mašinų amžiaus sūku
ry, tarptautinių abejojimų 
ir atnaujinto ginklavimosi 
aky vaizdo j e vis dėlto tenka 
pripažinti, jog viešasis (so
ciali s) teisingumas stiprėja, 
jog žmonija labiau artinasi 
prie Krikščionybės moky
mų, paliečiančių žmonių vi
dujinį gyvenimą.

Labai tinka, kad ši meti
ne katalikų labdarybės kon
ferencija mini šv. Vincento 
Pauliečio draugijos 100 m. 
sukaktį. 1833 m. Paryžiuje 
bedieviai reikalavo iš baž
nyčių parodyti savo darbus. 
Prezidentui malonu prisi
minti, jog krikščionys prie
kinė reikalavimą ir parodė,

L _ _

tiko jų darbus.
Prezidentas turi pagrindo 

giliai tikėti, jog Dievo’pa
galba veikia, prisiminus 
svarbų faktą, jog vien tik 
Šv. Vincento Pauliečio dr- 
ja praėjusiais metais Ame
rikoje sušelpė daugiau kaip 
150,000 šeimynų, išlaikė 
prieglaudos namus, ligonio 
nes, įvairias įstaigas.
• Lygiai prieš 7 mėnesius 
Prezidentas, . stovėdamas 
VT’ashing’tone Kapitoliumo 
priešaky ir priimdamas pre
zidento. atsakomybę, pasa
kęs žmonėms, jog visi bend
rai sutiksime tikrus faktus, 
nežiūrint kaip žiaurūs jie 
bus. Jis tikėjo tada ir da
bar žino,* jog visa tauta 
rems aiškią akciją ir darbą, 
kad kiekvienas žmogus gau
tų tai, kas jam priklauso. 
Prezidento pastangos susi
laukė visuotinio pritarimo.

Nors daug kas jau pa
daryta šalies gerbūviui at
statyti, tačiąu joki atstaty
mo programa negali būti 
greit įvykdyta. Daug žmo
nių reikalingi pašalpos. Fė- 
dėrale valdžia . išplės šelpi
mo darbą, tačiau ji negali 
aprėpti vusb darbo. Čia 
lę/Sviena apylinkė, kiekvie
na valstybė turi pasidar
buoti. . ,

Bažnyčios ir atskiros or
ganizacijos daug pagelbsti 
visuomenės gerovei* bendra
darbiaudamos su valdžia; 
jos daug nuveikia, nes val
džia negali tiesiog pasiekti 
Idokyieną asmenį, negali 
taip gemi atjausti žmogaus 
pulso, ly?į gali bažnyčios ir 
privatįškos oiganizacijos.
Amerikos gyventojai, Pro-

STRIBLING MIRĖ
MACON, GA. —■ Pagar

sėjęs kumštininkas W. L.. 
Stribling, sunkiai sužeistas, 
automobil i a u s nelaimėje, 
mirė spalių 3 d. anksti ryte, 
jis buvo sužeistas spalių 1 
d. autpmobil'iaus ir motor- 
ciklo siisidurime, Nelaimėje 
Striblingp kairė koja buvo 
labai sutriuškinta, todėl gy
dytojai buvo, priversti ją 
nupiąuti. Tačiau tai Strib- 
lingo gyvybės neišgelbėjo, 
nes sužeidimas buvo per
daug didelis.

Stribling yra turėjęs apie 
300 kumštynių. Kelis kar
tus kumščiavos! dėl čempio
nato, bet nepavyko. Yra 
kumščiavęsis ir su Jacl< 
Sharkey, kurs Striblingą 
gerokai supliekė ir kumšty
nes laimėjo.

ŪKININKŲDIENA VO
KIETIJOJE

BERLYNAS. — Spaliu 
l.d. Vokietijoje buvo iškil* 
mingai minėta kaip ūkinin
kų diena. Iš visos Vokieti
jos atvykę ūkininkų atsto
vai apsilankė pas kanclerį' 
Hitler, kurs vėliau orlaiviu 
atlėkė į nameliu, iškilmių 
centrą.

• ItameTine susirinko apie 
puse milijono vokiečių, kii- 

. rio išklausė kanclerio Hit
lerio ir jo adjutantų kalbų. 
Hitler pažadėjo ūkininkams 
vyriausybes paramą. ;



J^nktadieius, spaliu 6 d., ISiffi

Hercą

*

Metinės žinios
VILNIAUS GEDULO DIE

NOS MINĖJIMAS
Vilniaus Gedulo Dienos 

p gaminejimd rengėjai pasku
tinį kartą “ Darbininkeri 

■ prąiieša apie minėjimo pro- 
- gtamą, įvyksiančią Šį sek- 

. madiėnį, spalių 8 d., 2 vai 
į’ po pietų Mmiicipal Build- 
^ing svetainėje, South Bos-.

tone.
Visi lietuviai kviečiami 

gausingai dalyvauti. Minė- 
jimo programa įvairi, įdo- 

it. mi, pritaikinta momentui, 
g Kalbėto jais bus kun. K.

Urbonavičius, adv. ĮT. Cu- 
Įr nys, kun. Pr. Virmauskis, 
V Div j. Landžius, Pr. E. Ga-

•Įžanga visiems uždyką. 
Visi lietuviai, kurie jaučiai 
bi esą lietuviais, visi senieji’ 
ir jaunieji, prašomi gausin
gai at si lauky t i ir parodyti 
pasauliui/ jog LIETUVIAI 
BE VILNIAUS NENU
RIMS, jog padarytas neteik 
Bingumas turi būti atitaisy
tas.

O Vilnius vis (teito -bus 
niusūl...

ŽINUTĖS
Šį menesį, šv. Petro lietu

vių bažnyčioje Rožančius 
vra kalbamas kiekviena va-

NAUJA LIETUVĖ 
ADVOKATĖ

Šiomis dienomis advoka
tų egzaminus sėkmingai iš
laikė p. Sabina Bušįūtė, kir 
tusi iš Lciwrenee, baigusi 
Portia Law School.

AdV. S. Bušiūte iki šiolei’ 
dirbo Statę House, kur ėjo 
vertėjos pareigas. Nuo lap
kričio . mėnesio ji pradėsian
ti advokatės praktiką. .

A R B UKI N KgZ K 
ruošiamąjį didžiulį religinį 
persta t y m ą “ Paslėptoji 
Brtmgenybč*” Kaip Šio vei
kalo perstatyme dalyvaus 
vien tilt vaikinai, taip vei- 
Lale' “Linrdo Štebuklas’’ 
dalyvaus vien tik merginos 
—iš viso dvidešimts.

Tai bus įdomus , jaunimo 
lenktyniavimas gražiu o s c 
darbuose.

Lietuvos Duktė.

"LIURDO STEBUKLAS'1 
SCENOJE

FORD - NAUJAS PRO 
KURORAS

lin'is ir kiti.
.Kalbėtojų skaičius, be 

jau anksčiau minėtų, padi
dėjo. Malonu pranešti, jog 
pasižadėjo dalyvauti Tėvų 
Marijonu Pi’ovincij <; 1 a s
KUN. J. J. JAKAITIS, 
kurs pasakys kalbą. Kadan
gi kiin. J. J. Jakaitis praė- 

. juslų metų * vasarą lankėsi 
* ViĮnians krašte, tad jis ga

lės patiekti labai naudingų. 
j žinitj apie vilniečių kovas ir 
L pastangas lietuvybei išlai- 
l Ryti.
Į Visi, kurie jaučiasi esą 
į lietuviais,, dar kartą kvie

čiami į Vilniaus gedulo die
nos minėjimo programą; 
Parodykime savo vieningą, 
nusiteikimą garbingoje ko
voje už teisingumą.

SpąįMl 6-d. vakare bus 
aikoma šv. valanda. . .

Jr

į

ADVOKATAI

JUOZAS GUNYS
ADVOKATAS

414. Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0948
(*x-

t -

£

GYVENIMO 
Tel. Parksvay 1864-W

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda, visokias provas. Daro ri- 

sus legalhiB dokumentui.
817 Ė St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mw.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

Po šv. valandai įvyksta 
Maldos Apaštalavime drau
gi jos snMrinkimaą.

Spalių 8 d.. Rožančius bus 
atkalbamas ir palaiminimas 
suteiktas tuojau po sumai,

Toje dienoje, antrą valan
dą po pietų, Mimicipal salė
je įvyksta nepaprastas Vil
niaus Gedulo Dienos pami
nėjimas. .

. Lietuvos Dukterų 
rinkime nutarta savo meti
nėje šventėje., kuri . įvyks 
lapkričio 12 d.; išryto iš
klausyti visoms bendrai šv. 
mišių, d vakare, bažnytinė
je svetainėje, perstatyty 
gražią 4-rių veiksmų di’amą 
“LiuiTlo Stebuklas.” ’

Susirmkime taipgi nu- 
tarfe remti ir. kun. Jankaus

DAKTARAI

ŠUSĮ-

iiytir.ėje salėje rodomi mi
si jūnieriški paveikslai. Vai
kiams 4 vai. p. p. jiems. i- 
žanga 10 centų. 7:30 vai. va-' 
care suaugusiems. Įžanga 
25 centai. Paveikslai paro
do didžius krikščionių Ją- 

1 ponijoje kankinimus ir 26 
kankinius. Bus tikras misi
jų vakaras. "

Spalių. 10 d. 7:30 vai. va
kare Tėvas J. Bružikas, Je-. 
zuitas misi j orderius;, prade
da moterų misijų savaitę. Į- 
žymusis Lietuvos Tėvų Jė
zuitų misijonierius/ mergai
tėms (nuo 7 iki 16 metų.) 
misijas pradės vesti spalių 
11 d. 4 vai. p. p.

Spalių 12 d„ kaip kasmet, 
Amžinojo Rožančiaus drau
gija kalbės Rožančių per iš
tisą dieną.

Toje dienoje bus svečių 
kunigų klausyti išpažinčių.

15 METŲ Už SUMUŠIMA

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KA8PARAV1OIUS

i Naujoję Vietoje,
525 & Broadway, S. Boston.

Ofiso Valandos: '
Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki l 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Gfl- 
«aa uždarytas subatos vakarais Ir 
noddldlėnlals, taipgi saredomle nua 

12-ton dieną uždarytas. į

Spaliniu. 3 dieną priė
mė priesaiką paujasai Mas- 
sachusytts federališ proku
roras, Francis J. W. Ford, 
nešėmu Prezidento Roosc- 
velt paskirtas. Priesaikai 
vadovavo federališ teisėj as 
LmvelL

. Prokuroras Ford buvo 
-Harvard -ųurvtersifėftr v ieno
je klasėje su Prezidentu 
R t >ose velt ■. Ju < >du yra. a rt imi 
draugai. •'

Prok. Ford gerai .žino a- 
pie lietuvius, nes per dau
gel į. motų jis buvo ir tebėra 
artintuose santykiuose 
advokatu' J. C ūmiu

Taipgi nuimti ir X-ratt ||

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 ii* 
nuo 6 iki 9 ’ 1. vakare, šventų dienų 

! pagal susitarimų. ■ „

Tek 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. 
Semionais nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vii. vakarė. 
Nedūliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį)

PASĖKA

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko ”N ame 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
Tol. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvęhimo: 33 Rosemoht Stieėt, 

.Tel. Talbot 2878 . Dorche’ster, Mass.

| . Middlesex teismas rado

Tel. S. B. 0441.

; PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadwiy, So. Boston.
Room 3.

Gyven. vieta: S Florence St,.
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622.

D. R. Cornell, 26 metų, kal
iu siunušimę advokato Jo- 
sepli Finelli ir pasmerkė jį 
<alė j imu nuo 15 iki 18 me
ru ’

Toje pat byloje TVąter- 
totvn kontraktorius P. Pet
rone nuteistas nuo 12 iki 15 
metų kalėjimo. Jis pripa
žintas kaltu pasamdyme 
Cornell, kad šis užmuštų 
advokatu Finėlli.

ĮDOMUS PAVEIKSLAS

T TeL SOi Boston 8520

ADVOKATAI ŠALNAIĮ DARBININKO NAME • 
| 866 Broadvzay,
I. >' South Boston, Mass .

■JŲ, i

; Spalių 9 d., sekantį pir
madienį, 7 vai. vak, bažny- 
t ineje svetainėje rodomas. 
judomas paveikslas “26 Ja
ponijos Kankiniai.”

Paveikslas nepaprastai į- 
doiuus, jaudinantis, turinin
gas. 4 vai. pb. pietų rodomas 
vaikams.- Jiems įžanga ĮOe., 
o suaugusiems —• 25c. ,

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS 

X-Ray
Tel, South Boston 2712 

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

IR

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BROGKTONBATSIUVIU i™.1”1"1;1’ rt™" *’ M w 1 suvius į kancleri Dolliuss.

Kancleris Dollfuss stebė
tinai išliko gyvas te tik len
gvai sužeistas. Jam sužeista 
ranka ir petys. Pasikėsin
to jas tuojau suimtas, o 
kancleris galėjo pats nueiti 
į ligoninę.
Pasikesiiuiiias įvyko kaną-. 

leriiii Dbllfuss lipant iš ali- 
tomobiliaus prie paidamen- 
to rūmų. Šovė jas Dertill 
priėjo prie kanclerio neva 
norędiunas paduoti prašy
mą ir tuojau paleido Šūvius.

. Prieš keloris metus pana
šus pasikėsinimas buvo pa
darytas prieš kanclerio pre- 
iato Seipel gyvybę. Prela
tas Scipel buvo sunkiai su
žeistas ir kulka pasiliko jo 
..viduriuose, kas jiagreitino 
slidži oj o valstybininko gy
vybes užgesimą.

- STREIKAS BAIGIASI
BROCKTON. — Lš čia 

pranešama, jog'Ė. E. Taylor. 
Co. batų dirbtuvės vadovy
be spalių 5 d. ryte nutarė 
pripažinti naujųjų darbinm- 
kų Unijų — BrotĮierljood of 
Shoe and Allied Craftsmen 
—ir pakvietė streĮkuojan- 
'eitis darbininkus grįžti į 
darbų*

Taylor Co. yra . viena di
džiausių .dirbtuvių, todėl 
jos nutariihas, numatoma 
smarkiai paveiks į kitas 
dirbtuves,, kurios ir turės 
pripažinti naują unijų. Tito 
būdu? užsitęsusiam streikui 
pramatomas artimas galas.

AUSTRIJOS KANCLERIS
PAŠAUTAS

SU

VIENA. — Spalių 3 d. 
Austrijos buvęs kareivis, 22 
metų jaunuolis Rudeli Der-.

KUBOS NERAMUMAI DAB
PADIDĖJO

NUSIŽUDĖ
Nuoširdžiai dėkojame j 

kleb. kun. • F. Virmauskiui , 
ir kitiems kunigams už dva- , 
sinį patarnavimą ir pamal
das laidojant mūšų mylimą 
brolį Kazimierą Urbaitį, 
Cambridge’io Seserims už 
užuojautą, Puidokų šeimai 
už dvasinį, bukietą, ir vi
siems daliausiems šerme
nyse ir laidotuvėse ir iš
reikštas-užuojautas.-

Taipgi dėkų ir grabeliui | 
P. Akuuevičiui už patarna^ 
vimą. ’ ‘

Elzbieta ir Marijona 
Urbaitės, seserys.

Spalių 4 d. anksti ryte 
nusižudė Mykolas Giikčnas, 
50 inetii, gyv. 183 W. 8-th 
$t., Su. Boston, paleisda
mas kaiiibarygasą.

•GR A80HI Al
JOSEPH W. CASPER

• (KASPARAS)
G R A B O R I U S 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

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

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

CAMBBIDGE, MASS.

■7

iTel. Porter 3789 i

1 JOHN REPSHIS, M. D J f (RnpflYB)
Į Uetuvu Gydytoju
Į Ofiso Valandos.: 2—4 ir 6—8
| 278 Harvard Street,
|kamp, Inman arti Central Sq, 
į Oambridge, Mmi.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
swialybėje

?»i . ima-c Širdies, plaučių 
. J kepeni), Pilvo, Inkstų, Slo

gos, . Patrūkimo, Reuma
tizmo ir visokias Kraujo, 

JB^Nervą,. Odos ir Kroniškas. 
TrP abiejų lyčių Ilgas;

Patarimas veltui
Pasitarimus tikrai apsaugas nuo 

nelaimių, ISluldų ir kančių.

0r.Gtady,327
Valandoj; Antradieniais, kstvlrts- 
dieniais ir Možtudletilals* 10—12 n- 
te, a-U,- 7—8 vakarai sokrtsfts* 
nlaia 10—12 tiktai. ....  .

VILNIAUS DIENA.
Spalių 8 d., sekmadienį, 
vai. vak. pavapi j ps mo

kyklos salėje rengiamas Vil
niaus gedulo dienos ‘minėji- 

j ųias su įvairia programa. 
Į Svarbiausiuoju kalbėtoju 
j bus kun. J. Jakaitis, M.I.C.

Statemęnt of The Ownership,
1 Management, Circulation, etc. 
Į Reąuired by The Ąct of
Į Congress of August24, 
Į 1912,
: of Darbininkas published Semi-\veekly 
| at Bostęn, Mass.’ Octoher 1, 1933 
| State of Mass., C.ouuty of Suffolk.. 
| Before nie, a Notary Public in and 
E. for me State and country aforesaid, 

personally appeared Mary K. Dusey, 
3 who liaving bęeii dūly stvorn according 
j to law, deposes and says that she is the 
j i Business Manager of tire Darbininkas 
j j and that the follou ing is, to the best 
| l of her knotvledge and belief, a true 
j 1 statesment of the mvners-hip, manage- 
š ment etc., of the aforesai<l publication 
| , for the date sliotvii in the aboVe cap- 
| tion, req.uire<l by the Act of August 24, 
| .11912, embodied in section 443, Postai
2 ilanvs and Ręgulations. printed bn the 
| reverse-of tins forui, to wit:
= 1. That the narnos and addrėsses of
| the pubiishers.,’ editor, and business 
~ i rnanngei’K tii’e: Publislier St. Jos. Lith.

| It. C. Ass'n of Labor, 366. Broadtvay, 
j So. Boston, Slass.';- Editor A. F. Kneb
žys, 291 Pleašaiit St, Cantoii. Mass?.:

■ Business Manager, Mary F. Dusey, 9 
. Fatvndale Rd., Roslindale, Mass.
| 2. That t|ie owners are: Sftint Jos., 
įllth. R. C. Ąss’n of Labor, 366 Broad- 
I way. So. Boston, Mass.
I . Rer. J.' Sviigždys, Presideyt,. • 20 

■\Vebster St’., Monteilo, Mass.
| J. Ląučka. Šecfetary, 456 IV. Broad- 
\vuy, So. Boston, Mass.

į Daniėl .Averktt, Treasūrer. (>5 (1 St..
So.. Boston. Mass. • • . '
' 8. That ’ the . known bbndholders. 
mOrlgagePs, ant] olher secųrlty hohiers. 
fnvtiing or holdlng l. per ci?nt <>r movė 
uf totai ąiupunt of. fronda,- moi’tgiiees 

!<>r olher šecuritles are: Tautos;Fondas, 
j Brooklyn, N._ Y.
r? Mary F. b.usęy, Rūšines*? Manager,

■ stvoitt to ’-ttiHl sufrst’ribeil hefote. me 
j thls Ihn'l .day of .Octoher, -11X13.
i ('harles .1, IV^lsul, N»»tary Tnhlh*. ‘ 
i (My eniiiinlssleh expUės. Deivtnber 
«28, 1031.)- • ' ' -8 ’. ’

< ■ T—" 2. • ’ .

Didžiausias susišaudymas . ■ 
įvyko prie National Hotel, 
kur buvo užsidarę apie 300 
karininkų, priešingų esamai 
vyriausybei. Karininimins 
nesutikus geruoju pasiduo
ti, į viešbutį paleista bom
bos ir šūviai.

Karininkų žmonos su aša
romis kreipėsi į Amerikos 
ambasadorių, prašydamos,, 
kad Amerikos kdreiviai įžy
giuotų i Kubą, padaryti 
tvarkos. Ambasadorius pa
reiškė, kad tai gali padary
ti tik Amerikos prezidcii- . 
tas.

HAVANA. — Kuboje ki- . 
lęs sukilimas neprieina jo- . 
kios. tvarkos. Vis atsiranda i 
grupių, kurios, nori valdžios 1 
kontrolę. pagrobti. į savo 
rankas ir diktatoriškai šalį 
valdyti.

Šios savaitės pradžioje 
IlayaiK-s galvose smarkiai . 
liejosi k(*i.iu Šimtų žmonių 
kraujas. Esamos vyriaus}”-, 
bes kariuomenės ir sukilę-i 
lių susirėmime užmušta a-‘ 
pie 130 žmonių i r. daugiau • 
kaip 200 žmonių s

Tel. 8. B. 280&-R.
LIETUVIS

OPTOMETIIISTAS
Iftegsįam Ihuo ju ’ akla 
priskiriu aklnlui’ 
kreivas aklo tititle 
Minu Ir nmblIJonK

kone (aklose) akyse RUgrųJilnn Svle, 
nu tinkamu laiku.

- 3 L. PASAKARNIS, V. Dy 
447 Broadway, South Boston

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO. BOSTON f h 1058 I

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių. išillrbysčii) auto
mobilius, Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

I5OUTH BOSTON, MASS.
,loe. KaimPiiinas ir J'ctcr Trečiokas 

savininkai

JUOZAS M. DIUS
^SKODDnHK... Į 

Tarp užmuštųjų yra ir vi e-! j Parduodu įvairiausios /rūšies į 
mis amerikietis —Robert lauksimus ir sidabrinius daik-j 
G. Lotspeich, 52 metų am-; h138-, 
žiaus, 'stovėjęs neuo uamoJ j • 
stoge.. Ten pat viena ame r i- i | 

i kieto sužeista.

H
Taipgi ir pataisau. j .

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

• • 3

T TFT1! T17 T C Pld A I SVARBUS PRANEŠIMASLIETUVIS GRABORIUS L 4UT0M08IUST4MS
Męs atidarėm automobilių taisy-

I mo vietą/-Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus feriders ir bodies ir- 
apipentijiam. aTisom ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SHOP,
565 Eighth St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R
■ STEVE JANELIUNAS, Sav.

UKOKaS

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bile. laiku, dieną, ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam, 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 
miestus jokio ^lyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

16-18 Intervale St.» 258 West Br.oadway,
Mentelių, Mass. So. Boston. Mass.
Tel. Broekton 4110 , Tel, S. Boston 4486

Apie mūsų. pigu ir grąžu patarnavimą, 
klauskite tų, • kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Grabbriaį ir Balsamuotojai

380 Broadvvay, So, Boston, Mass. )
Tel. So. Boston 0304-W

D. A. ZALETSKO
GRABORYSTES ISTAIGA-FUNERAL HOME

564 E. Broadway, South Boston, Mass. , 
Tel. So. Boston 0815.

Dabar galėsime dai* geriau lietuviams piUarnauti; nes mūsą.
■ įstaiga turi visus patogurnus.

Naujausios mados kambariai’ š^rinriūms Dykai, Patarnavi
mas diena ir. naktį. •

Pilnas pasirinliiimis metalo ir kieto medžio .grabą.’ Mūsą | 
kainos: MidaliiiL grabas (Sleel Casket) ir visi šermenys <l»o 
kupvt-430() ir aukščiau-. Kieto medžio grabas ir visi Šerine-\ 
nys -411"» ii* aukšriąu. Drabimiu apdengiąs grabas (Clath 
Coveri'd’i ir visi Šermenys — ^75.00 ir ąukšėiau,

1). A. ZALETSKAS .- P & ZALETSKTENFf

AGENTAI
Į INSURANCE į
i Apdrausk namus, rakandui 5 
I automobilius pas f
j J. S. MESLIS | 
į 455 W. Broadway, So. Boston I
i T<>1. So. Boston 3612 . |

K. SIDABRAS
Važiuojantiems i ir iš Lietuvos parū

pinu paspirtus ir parduodu 
Laivakortes,. .

Apdraudžiu boksus, namus, rakaudus 
• • . ir t. t.

312 W. Broad\vay, S. Boston. Ma« 
Telefonas. South Boston 17('S

■1

AGENTŪRA
parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausią' laivu. .Sutvarkomi) 
reikalingus dokumentus. . •
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH
I N S U R A’ N C E

Apdrąudšiamo Namus, Rakan
dus, Automobilius ir L t. 
broadivay TRAVEL

BUREAU
K. J. VU'sųr^A,. Snv.
366 W. Broadvvay, 
So. Boston,. Mass. •’

. TeU South Boston 0620 ,

J
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NO VENA UŽSIBAIGĖ
Per devynias dienas Shc- 

nandoriečiai gausingai lan
kėsi rytais ir vakarais į no- 
veną. prie Šv, Teresėlės. No
velių vedė' mūšų bažnyčioje 
kun. Dr, Mendelis.. Jo gra
žūs ir pavėikslingi pamoks
lai visiems, labai patiko. 
Žiūrint į tai, kiek daugelis, 
ėjo -prie Šv. Sakramentų 
kasdien per ištisas no venas, 
Dievo malones gausiai, pasi
pylė skaitlingos minios šir
dyse. ..

Kun. Daktaras Mendelis, 
pabaigęs čionai noveną, iš
keliavo į Philadelphiją lai
kyti jenai; trumpas rekolekį 
rijas švento Jurgio parapi
joje..

Už jo pasidarbavimų mū
są tarpe tariam jam širdin
gą ačiū ir linkim jūm kuo 
geriausiu pasekmių ir -svei
katos tolinus besidarbuojant 
Kristaus vynyne.

SPALIŲ MĖNESIS.
Po visą krikščionišką pa

saulį spaliu mėnėsis yra pa
skirtas pagerbimui Švč. 

. Marijos, . Dievą. Motinos. Y- 
patingąs būdas, kuriuomi ji 
pagerbiama, tai per Rožan
čių. Užtai ir vadiname Spa
liu mėnesį Rožančiaus mė
nesiu. Per visą šį mėnesį 
katalikai kas vakarą arba 
rytą,, susirinkę. bažnyčioje, 
dįaug®’ balsiai atkalba Šv. 
Mari j a> • patinkančia u š i ą 
maldą,\Tos. Rožančių. Per 
tokią maldą dievotai ir kar
stai sujungtos minios sukal
bėtą ir per tokį prisiriši
mą prie mūsą Dangiškosios 
Motinos galime apturėti 
daugelį maloniu ir nesuskai
tomą daugybę atlaidų. Šv. 
Domininkas, kovodamas su 
Albigensu hereziją, nerado 

. geresnio įrankio jąją perga
lėti, kaip šv. Rožančių. Jis 
pats dažnai rožančių kalbė
damas ir apie, tai kitus mo
kydamas greitu laiku nuga
lėjo tą hereziją ir atvertė 
šimtą tūkstančių suklydu
siu krikščionių.

Garsūs vyrai net ir da
bartiniais laikais daug re
miasi Rožančiaus galybe. 
Štai per praeitą pasaulinį 
karą Prancūzijos garsusis 
generolas Joffre nepraleis
davo dienos; nesukalbėjęs 
R ožanČiaus. J iš pats prisi
pažino, kad ne tiek jo pro
tas arba kareiviai jam pa
gelbėjo jo. kovoje su prie
šais, kaip jo kalbamas Ro
žančius ir Panelės. Šven
čiausios • užtarimas.

Didžiausių nelaimių me
tuose stebuklingos pagalbos 
suteikė pats Rožančiaus 
vaitojimas. Ypatingai taip 
buvo laike karų su turkais.

Kiekvienas,, kuris tik kal
ba Rožančių, jaučia jo-virš- 
gamtišką galią* nėra mal
dos, kuri suteikia tiek sura
minimo nuliūdime, -tiek pa
galbos nelaimėse ir tiek pa- 
šalpos, reikaluose. \Be to 
Įdek daug atlaidų galime į- 
gyti, kalbant Rožančių. 
Kiekvieną ° Tėve mūsų” ir 
“Sveika Marija” kalbeda-

mi apturime 100 dienų at
laidi}. O kuris per visą spa
lių mėnesį tai kalbės* įgyja 
visuotinus atlaidus.

Nėra maldos, kuri labiau 
patinka mūsų Šv. Motinai, 
kaip ji pati pareiškė savo 
apsireiškime, kuomet1 įteikė 
Rožančių Šventam Domi
ninkui kaip įrankį apsigy
nimui nuo A.lb'igenzų here- 
zij’os.

Taigi,. mūsų bažnyčioje 
kas vakaras per visą mėnesį 
7:30 vai., sekmadienio vaka
re 7:00 vai. bus laikomos 
Rožančiaus pamaldos. Kiek
vienas, kuris tik gali, turėtų 
atsilankyti. Jeigu negali, 
tai lai nors sukalba Rožan
čių savo namuose. Alelski- 
mes šį visą mėnesį- ypatin
gai, kad Dievas prašalintų, 
dabartinius pavojus iš mū
ši} kasdieninio gyvenimo.

PHIIADHPHIA, PA.
Rugsėjo 30 d. mirė. Anta

nas Grigaliūnas, visai trum
pai sirgęs. Philadelplūjos 
lietuviai nustojo vieno iš ge
riausių rėmėjų Bažnyčios ir 
tautos reikalų. Būdamas 
biznieris, surasdavo laiką 
išklausyti šv. mišių šventa
dieniais ir ekstra pamaldo
se, kaip mišiose etc. irgi da
lyvaudavo.

Spalių 8 dieną Šv. Jurgio 
‘bažnyčioje prasideda ketur- 
dešįnitę. . Pamokslus sakys 
kun. L. Mendelis iš Balti- 
rnore.

Jubiliejatas

Miluko leidžiamą 4 4 žvaigž
dę” ir su jos pagalba pra
moko gėriau lietuviškai; 
Per daug mėti} jis po savo 
raštais nedėdavo savo vardo 
ir pavardės, tik vėliau pra
dėjo dėti savo tikrą vardą 
ir pavardę. Slapyvardžių 
jis nepaisė. Jei kada ir pa
dėdavo, tai bile kokia,

Vidikauskas rašo keliose 
kalbose, bet lietuvių kalboje 
daugiausiai, Kada buvo 
jaunesnis, jis labai daug 
rašydavo apie esperanto 
kalbą. Jis sutaisė lietuviams 
tos kalbos vadovėlį.

Būdamas abstin e ii t u 
pilnu blaivininku (jis ir 
tabako nerūko). mėgdavo 
plunksna darbuotis kilnia
jai blaivybes idėjai. Jis bu
vo a. a. kun. Petro Sauru- 
Sąičio, blaivybes apaštalo, 
bendro darbo -draugas. Pas 
jį labai dažnai į Philadel
phiją atvykdavo tas kilnu
sis senelis a. a. Kun. Sauru- 
saitis. pasišnekučiuoti.

Vidikauskas rašo prozą 
ir eiles, tačiau, jo eilės lie
tuvių kalboje ne taip popu
liarios, kaip lenkii kalboje. 
Lenkų kalboje jis jau turi 
parašęs apie 500 eilių ir be
veik visos tilpo lenki} spau
doje. Bet jo eilės, nors ir 
lenkti kalba parašytos, yra 
lietuviškos. Jose nėra lenkų 
dvasios. Turi jis eilių ir es
peranto. kalboje ir net vieną 
rinkinėlį įvairių autorių Ja
ponijoj išleistą.su japoniš
ku vertimu. Jis iš Jokoha- 
mps, Japonijos už straipsnį 
esperanto kalba yra gavęs 
6 jenas honoraro.

Jam rašyti, kaip anglai 
sako, “yzį” lietuvių, lenku, 
rusų ir Esperanto kalbomis. 
Bet jis Sugeba, reikale, pa
talpinti savo raštus į ukrai
niečių ir anglų spaudą. Be 
viršminėto Esperanto. kal
bos vadovėlio, iš po jo plun-
ksrios yra išleista: 44Dides
nis, negu Hindenburgas” ir 
“Pasakojimas. Belaisvio.”KAZYS VIDIKAUSKAS „ x v
Be to, gis turi parašęs dau- 

Šiemet suėjo 30 metų kaip gybe eilių tinkamų spaudai, 
p. Kazys Vidikauskas, gyv. Alinis Maironiui, jis para- 
Philadelphia, Pa. dirba lite- še per 20 eilučių kūrinėlių 
ratinėje dirvoje. Pradžioje apie jį ir beveik visi tilpo 
jis rašė tik lenkiškai, bet lenkų laikraščiuose. Gi apie 
greit, pramokęs lietuviškai, a.a.kalbininką Būgą jis turi 
pradėjo rašyti į- lietuvių parašęs (tilpo ir laikrašty) 
laikraščius. “Rauda” — Lament nad

Turiu pažymėti tą, kad >10^eh Bugį” eilėmis, kur 
Kazys Vidikauskas, nors A1“1' P&r 1000 ziodzių.
myli lietuvybę daugiau kaip i JKazys Vidikauskas iš pri- 
save, bet jaunystėje nemo- gbnimo yra individualistas 
kėjo lietuviškai, nes mat jo “ne labai mėgsta su dangėj’ 
tėveliai, nors savo tarpe kai- bendradarbiauti, bet, jei 
bėdavo lietuviškai,(. bet su bartais veikia kokioj orga-kartais veikia kokioj orga-

nizacijoj, tai dirba plunks
na išsijuosęs,... Pavyzdžiui, 
kada jis plunksna darbavo
si vietiniame, Philadelphi- 
jos, Pa., Krikščionių Sąry
šy, tai to Sąryšio vardas bu
vo žinomas ne tik visiems 
lietuviams Amerikoje, tėvy
nėje Lietuvoj 'ir kitose Ša
lyse gyvenantiems lietu
viams, bet ir Brazilijos vy
riausybei ir Tautų Lygai ’ir 
kitose tolimose šalyse. Jis, 
mat, vis rado progos vardan 
Sąryšio, su jo užgyrimu, 
tarptautinėje politikos are
noje prabilti labui Lietuvos 

|ir lietuvybės. Sesųui - Cen- 
tenįal ruošiamą “Lietuvių 
Dieną” jis išgarsino (dar 
prieš jos įvykimą) ne tik 
čia Amerikoje, bet ir Lietu
voje ir kitose šalyse.

Paskutiniais laikais ko
voje už būvį jam neperge
riausia sekasi. Jau ketvirti 
metai kaip jis be darbo. Ta
čiau, jis, kiek gali, veikiai: 
Buvo Vytauto Didžiojo me
tais 1931, jis pasiskolinęs 
nuo “Darbininko” Vytauto 
atvaizdos klišę, ją su atitin
kamais rašinėliais (proza ir 
eilėmis) sugebėjo įsprausti 
į lenkų ir ukrainiečių laik
raščius. Atvažiavo profeso
rius Mykolas Biržiška —jis 
ir jo darbuotę garsino, ypač 
tarp ukrainiečių ir rusų. 
Atvažiavo Vyskupas Bučys, 
jis ir jį tarp lenkų ir ukrai
niečių garsino. Ruošėsi la
kūnai, a. a. Darius ir Girė
nas į savo istorinį žygį, jis 
gi, kaip bedarbis, finansi
niai jiems nebegalėjo pri- 
gelbėti; bet jiems prašant 
(jis juos gerai pažino), ra
šė daug apie juos ir jų pa
siryžimą... 0 kiek šiaip vi
sokių kitų dalykėlių su 
plunksna per tąjį laikotar
pį nuveikė, tai sunku ir su
minėti.

Blažys Vidikauskas gimė 
1879 m. sausio 6 d. Šančiuo
se, iš tėvų Aleksandro ir 
Marijonos (Priėmieneeky- 
tės) Vidikauskų. Jaunystę 
praleido Kaune. J am bū
nant dar ne pilnų 14 metų 
jo tėvas pasimirė. Tai nebu
vo jau laiko mokytis, . bet 
reikėjo eiti į dirbtuvę; vie
nok jis sugebėjo daug ko iš
mokti, pažinti ir suprasti.

Į Ameriką Vidikauskas 
atvažiavo prieš 32 metus.

Apie 20 metų atgal jis ve
dė p-lę Marijoną Puodžiū- 
naitę iš Pavištaičių kaimo, 
Vystyčio parapijos. Jie da
bar turi tris dukteris: Ma
riją - Vilhelminą, Mariją^

vaik'ais, gyvendami Kaune, 
kalbėjo tik lenkiškai.

Kazys Vidikauskas, paau
gęs, beskaitydamas lenkų 
ir rusų veikalus apie didvy
rius ir didvyriškus lietuvių 
žygius Mindaugo, Kęstučio, 
Gedimino ir kitų, pamilo 
lietuvybę ir pradėjo moky
tis lietuviškai kalbėti ir ra
šyti. Jo vadovėliu lietuvių 
kalbos buvo Lietuvos isto
rija ir eilių rinkinėlis. ..Jis 
iaų turėjo per 20 metų am
žiaus kada pradėjo mokytis 
lietuviškai.

Atvykęs į Ameriką jis 
užsipinnum.erayo kun. A.

Gerb. Klebonų Dėmesiui

Už 300 .,
Už 500 ...
Už 1000 ..
Už 1500..

’ Turime, gražių Uždušinei Dienai Konventų ir La- 
! pelių su lietuviškais parašais. Kainos labai priei- 
j narnos. Siį lapeliais, ir persiuntimu tik:

. $2.75 . 
.. $3.25 .
. $4.50 
. $6.00 

Už 2000 .......... $7.75 .
Malopėkite siųsti užsakymus,

"DARBININKAS”

366 Broądway, South Boston, Maso.

Zanienhibvfą ir Albiną-Val- 
damęrą, bei vieną sūnų: Ma
rijoną - Kazį, šiemet, kovo 
7 d. jo motina Marijona 
Vidikauskienė, semite, išgy
venusi su jįio Amerikoje 
apie 27 metus, pasimirė.

Kazys Vidikauskas yra 
ištikimas veiklus Katalikų 
Bažnyčios narys, nes ne tik 
kad yra nariu Švento Jur
gio parapijos (Phila, Pa.), 
Katalikų Susiv'ienymo ir 
nors dabar tik pasyviu gar
bės nariu 44 Philadelphij os 
Krikščionių Draugijų Sąry
šio,” bet jis yra ir amžinu 
—perpetue nariu Tai'ptau- 
tinės Draugijos Praplatini
mui Švento Tikėjimo —The 
Society For. the Propaga- 
tioii.-ef the Eaith. ---

Kazys Vidiltauskas, nors 
yra karštu tėvynainiu, bet 
anaiptol, nėra šovinistas. 
Todėl jam hera sunku nelie
tuviškuose laikraščiuose a- 
pie Lietuvą ir abelnai lietu
vybę .šį-tą patalpinti.

Kazio Vidikausko ko di
džiausiu troškimu yra tas, 
kad jam pasisektų išleisti 
atskirose knygose jo raštus, 
ir kad tekti} dar šiek tiek 
pagyventi Lietuvoje ir ten 
būti palaidotu.

Bendrai iš jo darbų ma
tome, kad jis yra žmogus at
viras, geros . širdies ir ne 
saumylys. Jis aprašinėja 
visus be jokio skirtumo: 
dainininkus, rašytojus, dip
lomatus, dvasiškius ir svie- 
tiškius vyrus ir moteris. Žo
džiu, apie visus, kurie tik 
kuomi nors, pagal jo supra
timą, užsitarnauja pagar
bos.

Užtat mes turime džiaug
tis, kad Kazys Vidikauskas 
nepasprudo Mickevičiaus ir 
kitų lietuvių kilimo lenkų 
darbuotojų takais. Garbė 
Lietuvai turint sūnų su ne-r 

. muistančią plunksna, kuri 
kelia jos vardą plačioje pa
saulio spaudoje., Lai Kazio 
Vidikausko plunksna neru- 
dyja ir kitoje jo gyvenimo 
šimtmečio pusėje. Bet, prie
šingai,. lai dega jame ugnis 
karšto darbštumo Lietuvai 
ir jos. didvyriams. Ilgiausių 
plunksnos metų, Kazy !

. ; Draugas.

Gerk kaip žuvis — vis tik 
vandenį.

JOKO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur- 
bęnavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam- 
sta.ją įsigyjęs.

. Knyga gražiai atspausdin
ai ir turi 191. pusi. Jos kair 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie
čio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ASM.,
366 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Žinios Iš 'Lietuvos
Nesusipratimai Tarp Darbdavių ir 

Darbininkų
------------------------------ • ■ ---------------------------------------------_---------------------- ------------

Lietuvoj dai'bininkų reika
lai įstatymais yra visai men
kai; apsaugoti. Šioj srity iki 
šiol vadovautasi net ikusiąis 
ir pasenusiais , rusų įstaty
mais, šiek, tiek papildytais. 
Nėra darbininkų apdraudos 
niuo nedarbo ir senatvės. 
Tik nesenai . pradėjo veikti, 
vadinamos ligonių kasos, 
kurių lėšas sudaro darbda
vių ii1 darbininkų privalomi 
įnašai. Šios kasos rūpinasi 
susirgusių darbimnlcų gy
dymu. Bet jų veikimu dar
bininkai labai nesidžiaugia, 
nes kasoms tenka gana daug 
mokėti., o su gydymu esti 
daug keblumų.

Atleidimas . darbininkų 'iš 
darbo nėra aiškiai sumir
kytas, todėl dažnai pasireiš
kia darbdavių sauvaliavi
mai , darbininkai nuskriau
džiami ir teisybes nepajėgia 
surasti. Dabar, siaučiant e- 
konomiilei krizei, darbinin
kų iš.darbo atleidinėjimai, 
padažnėjo. Padažnėjo ir pa
aštrėjo, darbininkų su darb
daviais n.esusiprat i m a i. 
Dažnai priseina ir prie 
streikų, kartais ir peštynių. 
Darbo inspektoriai, kurie 
yra visuose apskrlčiuose, 
dažnai nepajėgia kylančius 
nesusipratimus geruoju lik
viduoti, nes neturi tvirto 
teisinio; pagrindo. O nuo 
nesusipratimų nukenčia ir 
darbdaviai ir darbininkai. 
Netrūkūs bus išleistas įsta
tymas, kuris aiškiai nusta
tys darbininkų ir darbdavių 
santykius; tada, tikimasi, 
bus išvengta aštresnių ki- 
virčių. Tsb.

SENIAUSIO LIETUVOJ KO
OPERATYVO SUKAKTUVĖS
Lietuviai. kooperac i j o s 

idėjomis domėjosi jau 1902 
metais, dar spaudos draudi
mo laikais. Buvo ne vienas,, 
kuris bandė kurti Lietuvo
je kooperatyvus, tačiau ne
labai sėkmingai. Svarbiau
sia nepasisekimų priežastis 
buvo rusai, kurie gailėdami 
Lietuvai ekonominės gero
vės kaip įmanydami trukdė. 
Nežiūrint tačiau trukdymų, 
kai kurie jau tada sugebėjo 
kai ką padaryti. Antai, tau
ragiškiai su prof. Kemešiu 
priešaky (tada jis buvo 'dar 
be titulų), įsteigė Tauragė
je 1903 metais kooperatyvą 
ir jo veikimą išvystė taip, 
kad net patys rusai stebėjo
si.

Tas kooperatyvas, vienas 
seniausių Lietuvoje, šiomis 
dienomis švenčia 30 metų 
sukaktuves. Jau iš pat pra
džių jis turėjo apie, 200 na
rių ir .prekiaudamas reika
lingiausiomis reikmenimis, 
darydavo per metus apie 
100,000 rublių apyvartos. 
Šu laiku kooperatyvas bu
vo įsigijęs savus mūro na
mus, didelius sandėlius, ku
rie didžiojo karo metu sude
gė- .

Didysis karas, tačiau ko
operatyvo nopasmaugė. Jam 
praūžus, kooperatyvo veiki
mas vėl padidėjo ir haniai 
bei.' sandėliai buvo atstatyti. 
1924 metais- kooperatyvas 
pardavė prekių už 113,400

litų, 1928 m. už J24J62 it.* 
1932 m. už 469,693 ir šiais 
metais už 500,000 litų. .

Kooperatyvui vadovauja 
energingi tauragiškiai: Ja- 
nikavičius, J, Petravičius, 
B r. Lukavičius ir J. Kir- 
tikliSe ’
JAU KASINĖJAMAS impil-

TIES PILIAKALNIS. <
Rugpiūčio 16 d. pradėti 

Impilties piliakalnio (Dar
bėnų valse., Kretingos ap.) 
tyrinėjimo darbai. Numaty
ta ištirti pylimo konstruk
cija gynimui nuo sausumos 
ir vandens (J uodu] )io) įhi- 
ses, pilies vidus, vartai ir, 
kiek laikas leis, piliakalnio 
apylinke (senovės gyvena- 
moji vTetove ir kapinynai).

DIDELIS PAŠTO ŽENKLŲ 
SUKLASTOJIMAS. . ’

Nuostoliai siekia 2,660,000 litų
Prieš kurį laiką valstybės 

kontrolė,, darydama pašto 
ženklų sandėliuose patikri
nimą, užtiko keistą dalyką 
—1923 metais išleistų 5 li
ti i vertės pašto ženklų ir 
vartojamų , jau 10 metų 
skaičius ne tik kad nesuma
žėjo, bet dargi 30,303 štųlvo- 
mis padidėjo. Pasirodo, kad 
kokie tai žmones, kuriems 
buvo lengva prieiti prie 
sandėlių, pašto ženklus eik
vojo, o vieton išeikvotų dė
jo suklastiiotus. Suklastuo- 
tų pašto ženklų rasta 2,860,- 
500 litų sumai ir gerų pašto 
ženklų trukumas apie 2,- 
600,000 litų siimai.

Iš visko matyti, kad afe
ra buvo daroma kidinti me
tai.. Nesąžiningumo nepavy
ko pastebėti anksčiau todėl, 
kad 1924 metais buvo pakei
stas pašto ženklų atsiskai
tymo būdas. Vieton žymėjus 
juos knygose, pagal vertę, 
'buvo.žymima tik bendroji 
visų ženklų vertė. Paimda
mi Vienus pašto ženklus, iš
eikvodami ir padėdami į jų 
vietą suklastuotus, nenaudė
liai vertės sumą tuo išlygin
davo. Afera būtų buvusi tę^ 
siama dar ilgai, jei ne vie
nas suklastuotas pašto ženk
las kažkokiu būdu patekęs į 
revizorių rankas.

Tuo tarpu jau vedamas 
viso įvykio Smulkūs tyrinė
jimas ir keliama byla. Kal
tininkai dar galutinai neiš
aiškinti, tai padarys teis
mas. '
PRIE MERKINĖS PILIAKAL- 

NIO RANDA DAUG SENO
VINIŲ DAIKTŲ. / • ;>

Netoli Merkinės piliakal
nio kitoje plento. pusėje ant 
dešiniojo Nemuną kranto.y- 
rą pakiluma, kurią liaudis, 
vadina šviosiakalniii. Ant 
Šios pakilumos būta senovė-, 
je matyti bokšto ar kitokio 
senovės pastato. Žemės pa* 
vh’šiujo randama titnaginių 
įrankių liekanų, plytų, kau
lų ir puodų šukių.su grūsto 
akmens priemaiša.

šiomis . dienomis matų, 
saiivii, svarstyklių ir pToba- 
vimo rūmų inspektorius p. 
Balzaris/ netikėtai rado iio^ 
giliai žemeje koklių su fi
gūromis, lyg ir stovylelės, iv 
oimuvoutuotų koklių* ’

i%25c5%25a1leist%25c4%2585.su
%25c5%25a1uki%25c5%25b3.su
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DARBININKAS
866 WEST BROADAVAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONB SOUTH BOSTON 0620

TAI TOKS SOCIALIZMAS?
, būti ji bus leidžiama, nes 
žmogus turįs pinigų gali lei
sti juos apyvarton. Taip da
lykams stovint, kaip čia 
įvykdžius tuos g’ai’Sius so
cializmo obalsius — šūkius:

Alums, profanams, neįsi
gilinusiems į socializmo ša
kas ir diferenciacijas (sako
ma, tik Vokietijoj esą apie 
20 socializmo rūšių) visuo
met atrodė, kad socializmas, 
bendrai, -siekia radikalaus .liberte, _e^lįtę^frat.ę ’iTiite- 
gyvenimo sąlygų pertvaiky- 
mo, . pabrėždamas asmens ly
gybę, ypatingai ekonominiu 
atžvilgiu. Kadangi ta eko
nominė. lygybe kitokiu būdu 
yra neįmanoma kaip tik ko-

> munoje, tai atrodo, kad lo- 
giuga socializino išvada ir 
išdava yra
Bet jiasirodo, kad socializ
mas yra visai kas kita.

Štai 4 4 N-nos,”. atsakyda
mos į mano straipsnį “Vis 
dėlto bendras tikslas” pa- 
ireiškia, kad ‘‘vyriausias so
ciali zmo tikslas nėra. komu
na,” kad “socialistų ne tik 
metodas, bet ir tikslas yra 
visai notas, kaip tų, ką stei
gė ay t.ebesteigia tas komu
nas,” ir todėl aš, prikišda
mas . socialistams komunų 
kaipo galutiną tikslų, anot 
<4N-nų”, nesižinąs kų kal
bus.

Iš tiesą, dabar ir pats 
matau, kad prašoviau pro 
šalį. Maniau jau laikąs opo- 
hentą už krutą, 
nenitas. išslysta, atsistoja 
nuošaliai ir sako: “kovoji. b 
neva su manim, bet aš ne 
tas,, su kuo manai bekovo-: 
jąs, taigi kalbi nesąmonę. ’ ’ 

• Iš tiesu, išeiną nei šis, nei 
tas. Maniau turįs reikalą su 
grynų, kaip mes profanai.

komunizmas

inigų gali lei-

špalių 9 dienų sukanka 
jau 13 metų, kaip lenkai, 
slaptai susitarę Gardine, 
užgriebė klastingu būdu Vil
nių ir trečdalį visos Lietu
vos tefitorijos. Dabar visi 
lietuviai, po visų pasaulį iš
siblaškę,, mini ■ Vilniaus už- 
.grobimo sukaktį, kaipo pa
siryžimo šventę ir bando vi
sokiais, būdais prisidėti prie 
Vibiiaus, senosios Lietuvos 
sostinės, atvadavimo,. Vil
nius yra Flangus.visai lie
tuvių tautai) todėl yra svmr- 
bu žinoti, kaip Vilniaus 
klausimas dabar atrodo.

Niekas taip greitai nega
lėtų išrišti Vilniaus, kiauši-, 
mo, kaip lenkai, kurie Vil
nių liuko pagrobę. Bet da

laisvė,, lygybė, brolybė? (O 
gal ir jų socialistai išsižadė
jo,—-t ai polemikoj man vėl 
teks mainyti frontų?) Lais
vė ant popierių yra, bet tik
renybėje j* vis dėlto suvar
žyta. Žmogus nori įsisteigti 
dirbtuvėlę, ; ar krautuvėlę, 
bet nevalia:;
krautuvė suvisuomeninta. 
Čia lyg kvepia komunizmu, 
bet ne, -
me nėra ! Kaip čia išlaikyt 
lygybę t Žmonės, turį nuosa
vybę ir moką pagal gabu
mus ją padauginti ar išaik-

dirbtuvė ir

komuuos ‘ socializ-

voti, jau tuo pačiu bus nely
gūs. Turįs daugiau pinigų

o čia opo-

bylą lenkai pralaimėjo. Da-

bartines Lenkijos valdovai

bar lenkai, negalėdami iš
kelti šito klausimo, pradėjo 
spausti Vibiiaus taišto. lie
tuvius, uždarinūdanii lietu
viškas* mokyklas.

Daug lietuvių tikėjosi, 
kad Vilniaus išvadavimas 
priklauso nuo Rusijos. Per 
ištisus metus” santykiai tarp 
lenlcą ir bolševikų ■: buvo į- 
tempti ’ Lenkai •• aukšt inosi 
kaipo Europos civilizacijos 
išgaiųv’tojai ir saugotojai. 
Prancūzija ir Anglija žiū
rėjo į Lenkija kaipo apsau
goto jų nuo bolševiką pavo
jaus. Prancūzija ir kitos va
karą Europos šalys stipri
no ir rėmė Lenkiją, kad ji 
apsaugotų ir atverstų Vo
kietiją nuo bolševildškcis.

yra griežtai nusistatę prieš Rusijos. Lenkijai davė Gali- 
tiu'ptautūiių sutarčių revizi- 
ją^Lenkat jaučia, jog grą
žinę Vilnių Lietuvai, jie tu
rės grąžinti visas pagrobtas, 
žemes — baltgudžių,. vokie
čių ii- ukrainiečių apgyven
tas sritis, kurios sudaro pu
sę dabartinės Lenkijos teri
torijos. Bet lenkai yra la
bai išdidūs ir jokiu būdu 
pagrobtų žemių negrąžins.. 
Lenkai nori dar užimti Ry
tų Prūsiją ir šešius Latga- 
lijos valsčius, kad Lenkija 
būtą dar didesne. Todėl su 
lenkais kalbėti apie Vil
niaus grąžinimą yra tuščias 
žygis, kurį Įiatvirtiną įvai
rios su lenkais tuščios kon-

panorės įsigyti 
iną, ar brangesnį automobi
lių—ir kui* čia lygybė ? Bet 
socialistai, suvisuomeninę 
automobilių išdirbystę ir

geresnį nu
ferenci j o s ‘ Kopenhagoje,
Karaliaučiuje, Luganoje ir
kitose vietose. .

narnu statybų, gal išdirbinės
vienodus automo b i 1 i u s
(Kordus?) ir statydins vie
uodus munus, su bendromis
darbininkams patalppmis ? 
Čia vėl panašu į komuniz
mų^ bet — pas • socialistus 
komunos nėra!

' Kai dėl brolybės, tai už
teks, pasakyti, kad nelygu
mas nuosavybėje pagimdo
lavydų, o tas brolybei neina

manom, pirmosios rūšies so
cializmu, o čia pasirodo, kad 
šių dienų scializmas tiek 
pakitėjo^ kad jis sudaro 
kažkokį keistų kapitalizmo

• su komunizmu mišinį. Na, 
bet mano pastangos nevisai
tuščios: priverčiau ponų re
daktorių pasisakyti dėl tik-
rojo socializmo tikslo. Tas 
labai žinotina ir labai pa- 

- geidautina, kad nebūtų už- 
mirština.

Tai koks gi, ištiesų, šių 
tikslas ?dienų socializmo

redaktorių
‘(o. jis. juk tame dalyke pil-

ei ją ir palaimino jos užgro
bimų Vilniaus ’įr Aukštosios 
Šilezij oš, kad Tik Lenkija 
būtų didesne ir galingesnė 
kovoje prieš bolševizmų.

Prancūzija žiūrėjo į Lie
tuvą kaipo Vokietijos ir 
Rusijos šalininkę ir todėl 
pasiryžo,. kad Lenkijos ru- 
bežius prieitų prie Latvijos, 
tokiu būdu atskirdamas 
Lietuvą nuo tiesioginių su-

Negalėdami susitarti su 
lietuviais, - lenkai- iškėlė
Tarptautiniame Teisine su
sisiekimo klausimą, kad
priverstų Lietuvą atidalyti
Vibiiaus - Kaišedorių - Lie
pojaus geležinkelį, bet šitą

lengvėjo Vilniaus klausimo 
išrišimas taikos būdu. Da
bar mes galime drąsiai ir 
baisiai paskelbti Prancūzi
jai ii’ kitoms šalims, . kad. 
Vilnius- Lenkijai dėl strate
ginių priežasčių nebereika
lingas ir turi bųti grąžintas 
Lietuvai. Lenkija yra Rusi
jos šalimnkė ir jai iš rytų 
pavojaus dabar nėra,

Vokietija yra dabartinės 
Lietuvos galingiausias kai- 

į mynas ir ji suvaįęUns svar-' 
bų vaidmenį Vilniaus klau
sime. Vokietijoje yra dvi 
nuomones Vilniaus. klausi-

Viena grupe vokiečių 
norėtų 'iš Lenkijos atgauti 
Danzigą ir Koridorių, ati
duodant . Lenkijai Lietuvą 
su Klaipėdos mostu, kurį 
Lenkija patobulintiį 'ir nau
dotu savo prekią įvežimui 
ir išvežimui. Kita vokiečių 
grupė nenori Lenkijos savo 
lytuose ir nori kad Lietuva 
atgautų Vilnią ir kad pre
kesmitų .iį Rusijos per Vil- 
niiĮ ir Kauną ir Rytų Prū
sijos uostą Karaliaučių. Ši
ta grupė labai imperialistiš- 
ka. Ji,noiT Lenkiją suma
žintu '..atimdama. iŠ jos už
grobtas sritis ir vėliau anek
suoti Lietuvą, Latviją, Esti
ją ir dalį Rusijos.

Iš vokiečių, abiejų grupių

me.

šisiekimų su Rusija.
Bet dabar pradėjo pusti

kiti vejai. Vokietijoje hitle
rininkai paėmė- valdžių ir iš 
pamatų sujudino visų Euro-
pos politiką. Dabar Lenkija 
ir Prancūzija yra. bolševi
kiškos .Rusijos draugės ii* 
pasirašant nepuolimo su-
tartį jos moraliai sustiprino
bolševikiškų rėžimų Rusijo-
je. Todėl dabar Vilniui at
gauti negalima laukti para-

tikimasi' gauti lenkų pa
galbos. Taikos metų latviai 
nori, kad. rusai siųstų savo 
prekes į Latvijos uostus 
Rygą ir . Liepoją. Atgavus 
Lietuvai Vilnių, didelė dalis 
Rusijos, prekių eitų per Vil
mą į Klaipėdą, kb latviai 
nenori. IŠ latvių nimns nau
dos neraj. jei it* norėtų lat
viai mums pagelbėti, jų pa- 
gelba iŠ /dviejų milijonų gy
ventojų būtų permažą.

Lietuvos kaimynai mums 
Vilnni atgauti nenori ir žiū
ri tik savų interesų. Vienin
telė mūsų išeitis — bendra- 
darbiauti su gausinga gudų 
ir ukrainiečių milijonų ma
se. Gudai ir ukrainiečiai y- 
ra pavergtos tautos, ir ne-, 
kantriai laukia išsilaisvini-; 
mo. įkilus karui tarp Lenki
jos . ir Vokietijos, .. kas yra 
labai realu> kils Lenki j < > j e -

Lietuvai naudos nėra. Vo-
kiečiai į lietuvius • visados 
kreivai žiūrėjo ir juos ne
žmoniškai Rytų Prūsijoje
persekiojo, ištautiiio ir li
kusius lietuvius smaugia

niOs iš Rusijos, nes karo 
tarp Lenkijos ir. Rusijos :ar-
timoje ateityje nebus. Bet 
mums kitu atžvilgiu pa-

Amerikos Liet. R. K. Federaci
jos 23 Kongreo Protokolas

sveikatų.
Beje, nepaniirškirne apiė 

vieną labai svarbią gamybos 
sritį — -ūkį. Anot socialistų, 
visos gamybos priemonės 
turi būti suvisuomenintosr—. 
taigi ir ūkis. Aiškiau ta- 
liantj reikia ūkį sūkolekty- 
vizuoti, arba užvesti kolcho
zus. Dėl skirtingumo socia- 
istai gali tą operacijų ki
taip užvardinti, bet dalykas 
bus tas pats. Čia tai jau iš^ 
eina grynas komunizmas, 
bet — konmnos socializme 
nėra! .

Tai matote, kokį šiupinį

t

nai kompetentingas, vadina
si, gerai žino

?■ Socialistai nori šuvišuo- 
ineninti, valstybės ribose,ga
mybos ir susisiekimo prie
mones, paliekant. privatinė
je nuosavybėje privatinio 

Kitais 
žodžiais, socialistai nori su- 
višpomenint gelžinkelius,lai-' 
vų, orlaivių ir automobilių 
įšclirbyštę ii* visokias.dirb
tuves: plieno, geležies, ang
lių kalyklas/ . elektrą, gasą 
ir tt. Privatinė nuosavybe 
paliekama. Apie, prekybą

savo dalvka)

vartojimo dalykus.”

kiek galėdami.
Kitas Lietuvos kaimynas

yra mums artima Latvija.

Vokietija Tremia
Lietuvos Piliečius

Paėmę į savo rankas 
Vokietijos nacio

nalsocialistai pradėjo griež
tą kova su Savo politiniais 
priešais. Daug jų buvo su
grūstų į kalėjimus ir į kou- 
ęontracijos stovyklas, kurių 
daugybė; piiste'igta įvairiose 
Vokietijos vietose, o pasiša
linusiems į užsienius vokie- . 
vių piliečiams buvo atimta 
Vokietijos pilietybės, kaip 
jau buvo pranešta, neteko 
visa eilė žymių, vokiečių po
litikų, mokšliiuiikų, rašyto^ 
jų ir kitų profesijų žmonių, 
nesutikusių su s dabartiniu . 
nacionalsocialistų rėžimu.

valdžią,

prispaustų tautiĮ sukilimai, 
kurie padės negausingai 
Lietuvai atgauti Vilnių.
- Teisybė yrą -mūsų -ranko
se ir šiuo laiku tinkama
propaganda yra mūsų svar-
blausias ginklas prieš Vil
niaus okupantus lenkus. To
dėl, minint Vilniaus užgro
bimo sukaktį, reikia siųsti 
protestus Prancūzijai, Tau
tų Sąjungai 'ir Lenkijai,
kad tų šalių valdovai žino
tų, kad viso pasaulio lietu
viai reikalauja Vilniaus.
Mitingai salėse be griežtų
rezoliucijų yra bergždžias 
dalykas. Turime badyti len
ką ir prancūzą akis įvai-

Latvija nori, kad Lietuva 
pasiliktą nepriklausoma, 
bet dėl biznio priežasčių 
nenori, kad Vilnius būtų 
grąžintas Lietuvai. Latviai.

riais protestais. Nepamirš
kime, kad Vibiiaus klausi
mas bus iki tolei aktualus ir 
gyvas, kol mes jį protestais 
pasauliui iš naujo priminsi-

nori, kad. jų valstybės sie-
nos prieitų prie Lenkijos,
nes, kilus karui su Rusija,

: IŽDOSTOyiS
Rugpiučio uiėn. 1933 m. pajamos:

• Dievo Apv. pąr. Chięagoje Fed. sk.
• . $11.00 

Baltimore, Aid. Fed. Skyrius ........... 3.00
.$14.00
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asario menesį.

. 16.50

..10.00

sudaro šių dienų socializmo 
priiicipai. Bandant suvisuo
meninti susisiekimą, pra
monę, dirbtuvių ir ūkio ga
mybą, heroms. nenoroms 
tenka susidurti su komuniz
mo principais. Bet socialia-
tai sako komunos nepripa-
žįstų. Kaip išrišti tą galvo
sūkį ! . • K.

Tačiau,. persekio j i in ų' 
banga palietė ne tik pačios 
Vokietijos, bet ir kitų vals
tybių piliečius, tame skai
čiui ir Lietuvos. Tai p, Lie
tuvos vyriausybės žiniomis, 
ištremta apie. 500 Lietuvos_
piliečių. Dirbusiems ar tar
navusiems Vokietijos įmo
nėse bei įstaigose Lietuvos 
piliečiams atimti darbo jei- . 
dimai ir tuo būdu jie ver
čiami Vokietiją apleisti. 
Lietuvos
ministerija kreipėsi į Vo

re įka
bindama, kad Lietuvos pi
liečių trėmimas iš Vokieti- ..

užsieni ii reikalu

kieti jos vyriausybę

jos būt ii sustabdytas. Lietu-
voje, ypač Klaipėdos kraš
te, nemažas Vokietijos pi
liečių skaičius, — arti 9,000.
.Jeigu Lietuvos piliečiu trė
mimas iš Vokietijos nebus

tai Lietuvos.

me.
4 Pasaulio politika nepas

tovi ir ateis laikas, kai Vil
niaus klausimas bus paga
liau Lietuvos naudai išsprę-

sustabdytas, 
vyriausybė turėtą imtis pa
našią priemonių gyvenančių
T1--1--
čįų atžvilgiu. , >
Lietuvoje Vokietij.os -pįlife*

Pirmiausia aludariui, vė-

stas
liau gydytojui, o paskui 
graboriui.
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NRA. Užstoja už Darbininkus

O nerėkiamoji vyno dvasia! 
Jei dar nesuteiktas, tau. var
das, kuriuo galima būtų tave 

;. atskirti, tai pavadinsiu tave 
šėtonu. Šhakespeare.

Tiek-, senovė j e, tiek dabar, 
tiek kultūiin’guose, tiek ne
kultūringuose kraštuose, gir
tavimas labai įsigalėjęs. 
Kiekviena Šventė, visuome
nine ar šeimyninę pramoga, 
neapsieina be alkolio, be 
svaiginamąją gėrimą.

Šiais netvarkos, dvasinio 
-• merasi-tatP-

‘ tosr. kurioj nevartotu svai
giąją gėrimą. Geria aukšti 
ponai, gerįa pasiturį mieste
lėnai, pagaliau geria ir tiė, 
kuriems ir pavalgyti vos už
tenka. Neatsilieka ir mūsą 
tauta ir mūsą išeivija.

Girtavimas, venerines li
gos ir įvairiausi nusižengi
mai. neaplenkė nė. mūsą. 
Kaip kokie kirminai jie 
graužia mūsą išeivijos doro
vės tvirtybės šaknis ir s’ilp- 
nina jos gyvybės galias. Y- 
pač girtavimas,, tas visą ne- 
dorybią ir nelaimią pama
tas. Jei mes. jį bent pažabo
tume™, jei negalim visai pa
šalinti, jau daug kas būtu 
padaryta.

Visi mes tai: žinom, visi 
itam, tačiau kaip ma- 
iori suprasti. Kiek 
tartą vos tik išklausę

•supras
,ža t m 
daug I

. kalbu apie girtavimą, ką tik 
' nusvarštę kaip kovot su jūo, 

ne vienas iš. mūsą einam ir 
geriam Bacėlio-garbei.

(Referatas. Blaiv. Seime)
■ Nekartą tenka išgirst, 
jog, girdi, degtine, vynas, o 
ypač mūsą naminis alus esą 
maistingi

Alus, girdi, daromas iš 
maistingą .clalykip Tačiau 
reikia nepamiršt, kad mais
tingi yįa tik miežiai. Vie
nok, kol alus išrūgsta ir tie 
miežiai tai kelis lemtus 
keistis nustodami daug mai
stingumo.

Pirmiausia miežiai sudyg- 
sta, iš ją krakmolo gaunasi 
cukrus ir darosi salyklą. 
Vėliau salyklą užpila karš
tu vąndeniu, kartumui de- 
•da apynių ir mielių, kad 
rūgtą. Rūgimo metu cukrus 
virsta angliarūkščiu ir nuo
dais —- alkoliū. Ir tokiu bū
du, sakysim iš svaro mais
tingą miežių belieka vos 
vienas devinfadalis Svaro 
maisto. Be to, šalia 90 nuoš. 
vandens dar atsiranda nuo 

. 3 iki 6 nuoš. alkolio.
Taigi vietoj ■ vieno svaro 

maisto jūs tegaunat vieną 
devintadalį sv> ir priedo 3— 
9 nuoš, nuodą.

Čia patiekiau tik metme
nis apie alą, kuriame, gali
ma sakyt, yra mažiausiai 
alkolio, bet daug blogiau y- 
ra su degtine, vadinamuoju 
“inoonshine.” Ten yra ma
žiau maisto ir daugiau nuo
dą.

Vis dėlto daug, labai

į • Nesenai septyni darbinin
kai būva atleisti nuo darbo 
Berkley Woolen Mills, Mar- 
tinsbiirg, W. Va. ■» Darbda
viai juos kaltino^ būk jie 
aktyviai veikė, ragindami 
kitus darbininkus dėtis į 
darbininką. linijas. Darbda-. 
viai pranešė jie pripažinsią 
darbininkij uniją, suside
dančią tik iš tos dirbtuves 
darbininkų, tačiau jokios 
pašalinės unijos ar ją at
stovų nepripažmsią. Tada 
darbiniukai kreipėsi į vieti
nę NRA komisiją.

Viši NRA komisijos na
riai pasmerkė tokį darbda
vių nusistatymą. Ta komi
sija pasakė, kad toks darb
daviu pasielgimas yra nesą
žiningas darbininką laisves 
varžymas; sulaužymas NRA 
kodekso, kuris duoda teisę 
daibininkame dėtis į darbi- 
iiinką unijas. Toliau NRA 
pareiškę:. ‘ ‘Alės: norime, kad 
štreikieriąi. grįžtą prie dar
bą ir kad visi atleistieji 
darbininkai, be išimties, bū
tą priimti prie darbų, ir 
kad darbdaviai vestą dery
bas su pačių darbminkų iš
rinktais atstovais.n

. Tai didis darbininką lai
mėjimas. Tačiau, jei tie 
darbininkai būtą paklausę 
socialistą ar komunistą agi-

tatorui ir nesikreipę į N. 
R. A., ką jie’ tada būtą lai
mėję? Greičiausia, kad po 
ilgu streiku, kaip daug sy
kių jau atsitiko, būtu pri
versti grįžti prie darbo- nie
ko nelaimėję, bet dar pra
laimėję. Darbininką laimė
jimas ar pralaimėjimas la
bai priklauso nuo ją pačią 
susipratimo,Nereikėtą klau
sytį kiekvieno agitatoriaus, 
kūnam labiau rūpi savo la
šenęs pripildymas kaip dar
bininką būklės pagerinimas. 
Reikėtų atsižvelgti į agita
toriaus asmenį ir užklausti, 
ką jis pirmiau yra padaręs 
darbininkams į ar jis tik

tieklaidina žmonių? NRA 
rūpinasi darbininkais ir, 
kiek yra galima, gerina ją 
būklę. Tačiau ir darbiniu*; 
kas neturėtą per daug no
rėti. NRA nereiškia: Nori
me Rojaus Amerikoje, bet 
tilt geresnio gyvenimo, negu 
buvo per paskutinius kelius 
metus. /

Darbininkams reikalin
gas yra savo gyvenimo tei
siu, ir pareigą aiškus supra
timas. Tą jie gaus prisira
šydami prie Katablnškų 
darbiuūi k ą organizaciją, 
kaip tai, L. D. S. ir skaity
dami katalikiškus lailmtš- 
čius, ypač “Darbininką,” 
kuris. Bažnyčios mokslu 
šviečia darbininkų klausi
mus. T.

Karpius Pilypas

e <iKi'
€

Brocktono Batsiuvių Darbi 
ĮlinkoBalsas

Gyveno kadaise kurpius 
Pilypas Latini. Gerai žino
jo savo amatą ir užtat vi
suomet turėjo darbo. Ta
čiau labai dažnai jis atsi
stodavo nuo darbo suolelio 
ir nueidavo į užpakalinį na
mo kampą, kame prie sie
nos stovęjo didele medinė 
spinta. Atsidaręs spintą Pi
lypas su džiaugsmu žiūrė
davo į jos vidų, Tenai buvo 
pridėta rinkt inią kardą. 
Vieną paskui kitą jis pa
ėmęs, ranka perbraukdavo

daug mūsą jį vartoja. Ge
riam nuodus ir džiaugiamės 
gauną maisto. Mums gaila, 
kaj matom kvailį, tačiau 
mes, protingi žmonės, savo 
noru virstam bepročiais. 
Kuo gi skiriasi beprotis nuo 
girtuoklio?! Gal gamtos nu
skriaustas, ar kenčiąs \iž tė
vą kaltes, o antrasis būda
mas sveikas, protingas savo 
gera valia virsta bepročiu.

(Bus daugiau)

(Pradžia 1 pslp.) 
“Brotherhood oi Slioe and 
Allied Craftsmen.”

Darbininkams i pagelba 
Stojo NRA < • “ . .

NBA darbininkams duo
da teisę, organizuotis ir išsi
rinkti savo atstovus ginti 
ją reikalus., NRA neverčia 
priklausyti prie tos organi
zacijos ar tai unijos, prie 
kurios darbininkai nenori.

3. Atsikratynias — strei
kas. Paktas. įvyko, . bet tą 
streiką iššaukė patys darb
daviai, norėdami suskaldyti 
darbininką vienybę. Darb- 
dav'ią vienybės suskaldy
mas darbininkuose planuo
tas, būtent:

. a) . Darbdaviai susitarę 
viens po kito išmeta iš darbo 
tuos darbininkus', kurie pir
mieji pareiškė prieštaravi
mą PRIVERSTINAI pri
klausyti prie B. S. W. Uni
jos. ' , .

; Priverstinuinas prįėšta.-

raūja NBA dvasiai ir jos 
patiektiems kodeksams, gi 
darbdaviui į neatsižvelgė į 
tai. Tuomet darbininlcai, so- 
1 ięlarizuodami išvarytiems 
iš darbo draugams, išėjo į 
streiką.

b) Darbdaviai puolėsi į 
Washingtoną, neatsiliko ir 
B. . S. W. Unijos vadai, 
jiems gelbėjo įvairūs ją 
mineią pritarėjai..

Darbininką, reikalus gynė 
F. A. Goodvvin’as,. naujos 
unijos vardu.

N. L. B. (Tautmis Darbi
ninkų Direktorijalas) išda
vė sekančią deciziją.: “Visi 
darbininkai grįžta prie dar
bo. Suspendavę seną uniją 
darbininkai . mokasi savo 
duoklės į darbavio kasą, li
gi bus peržiūrėtas B. S. W. 
Unijos su darbdaviais kont
raktas. Jeigu kontraktas 
bus rastas tvarkoj, tuomet 
duoklės, suinokėtos į darb
daviu kasą, pėreis savaime į

. .50.00
. 50.00

. .. 50.00 
.. ..3.00 
...1.90

. .. 54.90

.. 50.00 
. . 50.00*

.. ..3.25

.. 11.65
.12.95

. .. ...38
..' $78.23
. $886.32
$1059.50

Lietuvių R. K. Federacijos iždą sutraukoje 
‘taip, atrodo:

Pajamos sulig fondą:
Vilniaus našlaičiams .» .. ..
Kataliką Universitetui .. .. ..,. .
P-nas Krušinskas už rašomąją ma

šinėlę . . . . . . ......... , . . .
Kuponai už L. L. Paskolos bonus

už 2 m. .. ............. .  .. .... .... ..
Federacijos skyrią metinės duoklės.. 264.50

i. $94.50 
... 30,50

15.00

. 665.00

ISekretoriaus kelionės išlaidos į Vašingtoną 
Federacijos af iii j avimo reikalais ... ... ..14.25

Vytauto spaustuvei B’klyn, už spaudos dar
bą ... . . . ............... 7.00

“Draugo” spaustuvei už spaudos darbus 5.30 
Viso..... .  /. .. .. .. .. ..$192.55

. Gruodžio mėnesį. .
• Seki'etoriaus alga'už lapkričio, mėm ... 50.00
Kun. Balkuno kelionės išlaidos į Vašingtoną

■ Fedaracijos reikalais ;. .. .. ...... .. 12.00
Viso .. .. .. ............. ........ 62.00

Sausio mėnesį.
■ Sekretoriaus alga už gruodį .. ..

Viso ......... .. ./.. .. .
Vasario mėnesį.

Sekretoriaus alga už sausį .. .. .
“Draugui” už laiškus ir vokus ..
Stationery .. .. .... ................

Viso ,« • .....................  ..
Kovo mėnesį.
Sekretoriaus alga už vasarį ....

Viso ...........................................
Balandžio mėnesį.

Sekretoriaus alga už kovo mėm .. ....50.00
“Draugui” už Fed. 22 Kongreso protokolą 

knygos 2000 egz. .. .. .. ..................    < . 49.25
. “Draugui” už 3000 laišką draugijoms ir , 
140 laišką .. ............. '.. .. ................   ,.. .8.70

Įkišto ženklai už laišką ir protokolą išsiun
tinėjimą .. .. .. . .. .... .. .... 16.00

Viso .. .. .. .' .. .. .. $123.95:
Gegužės mėnesį.

Sekretoriaus alga .. ........ .. .. 50.00
Kun. D r. J. Navickui už pervežimą Federa-

■ ėijos archyvo iš Brooklyno į Tliompsoną 40.00
Viso .’ .. ..$90.00

Birželio mėnesį.
Sekretoriaus algą už geg. mėn. \ . .... 50.00
Rašomosios mašinėlės pertaisymas .... 2.00

, ..; Viso ............... .. .. $52.00-
•• • Liepos mėnesį,
[ • Sekretoriaus alga ūž birželį. .. .... • -50.00
t • • Viso .. .... .$50.00

$1800.00

4450.00
.. 50.00
... 50.00
, 135.00
. 225.00

50.00

Rūginčio męnesį. .
Sekretoriaus alga už liepos mėn. .. ..50.00 
“Draugui” už spaudą, “Kvietimą į. kongre

są” .... .... .. .. /. ....

iždininko pašto ženklai .\ ..
Iždininko raštinės išlaidos ..
Valdžios taksai ant čekių,. .

, , Viso .. .. ___  ......
Visi j. iiietą išlaidos ..'
Visą metą įeigos .
Balansas nuo 22-trojo kongreso .. 531.13
Viso ............  .... ...... .. 1590.63
Lie ka .. .. .. .....................• • • • 704.31

ORGANIZACIJOS TURTAS. ■ •
18 Lietuvos Laisvės Pusk. Boną 

po $100 ... .................. .
83 Lietuvos Laisvės Pask. Bonai 

po $50 .... ..................... .................
L ietuyos Bonas be kuponų ..... -.
Ū. S. Bonas .. .. . . .. .. .. .. .
13% “Draugas” Publ. Co. Šerų .
Įvairią serų .. .... .... ......
Metropolitan State Banko kvitą už

U. S. Boną .... .. z.. .... .. .. ...
Lietuvią Darbininkų Sąjungos Pas

kolos nota ........ .... .5000.00
Buvusieji studentai Federacijai sko-.

liiigi doleriais .. .. .. .... ..............20^882.50
Buvusieji studentai Federacijai sko

lingi šveicariškais frankais...... 146,266.00fr.
Buvusieji studentai Federacijai sko

lingi Vokiatijos markėmis .. .. 11,124,00 mk.
Tai tiek padaryta nuo praėjusio kongreso ir 

taip šiandien stovi mūsų Federacijos -reikalai. 
. Nuo: savęs dėkoju centro valdybos nariams, 
ypre kmi. M. Kazėnui už koopcuaciją,- visiems 
ąpskiiciams, skyriams ir visai organizuota j ai 
kataliką visnoinensi už paramą.

. /. LEONARDAS ŠIMUTIS.
Ižduiinko raportas.

Išviso . . .. .............
Balansas iš 1932 m.

,:. $1,059.50
.... 531.13

Iš viso pajamų . • .• • ► - .. .... $1,590.63 
Išlaidos įvairiems Federacijos reikalams:. 
Keliones į Washington N.C.W.C.

reikalais................. . .. ;. .. ...............   $26.25
Iždo ir Rastinės perkėlimas .... ... . 67.89 
Spauda ir pašto ženkleliai raštinėje,.. 94.40 
Metinis mokestis N.C.W.C...... ...... 100.00-

. R.aštiniąkb alga už 11 mėnesiu .. .. 550.00
. Centro iždinės išlaidos ..... .-. ., .... 24.60 

Mažmožiai: telegramos, pašto žen
kleliai,,. pataisymai 23.13

Iš viso $886.32

senos imi jos kasą. Gi na
riai, dar nesuspendavę, tu? 
rl mokūtis^kaip pirmiaus.”

Darbininkai tą pasiūlymą 
atmetė.

Darbininką, suspendavu
sią Seną uniją, yra jau nuo . 
keleto menesių ir jokiu bū
du nesutinka daugiaus mo
kėsis B. S. W. Unijai.

Tuom ir parėmė savo at- ■ 
sisakymą priimti deciziją 
iš Washiugtono. pasiūlytą. ,

c) Darbdaviai, matydami, 
kad darbininkai nepasiduo
da, atsisako reikalauti sa
vaitiniu duoklių B. S. W. 
Unijai ir kviečia visus dirb
ti. Žinoma, oficialiai nuty
lėdami apie B. S. W. Uni
ją, kuri savaime pasilieka 
gyvuoti. ' . TįT

Darbininkai ir to pasiū
lymo nepriima. Reikalauja 
ofic’ijaliai atsisakyti darb
davius nuo kontrakto su B. 
S. W. Unija.

Darbdaviai, matydami, 
kad darbininkai laikosi tvir
tai, mėgino tartis atskirai, 
kad tik suardytą, vienybę.

Darbdaviams iš dalies se
kasi. Pavyzdžiui, kelios 
dirbtuvės dirba susitarę su 
nauja darbininką unija ir 
prie to būrio, ' matyti, yra 
linkę daugiaus darbdavių 
prisidėti.

Jeigu bent pusė darbda
vių prisidės prie naujos su
tarties su nauja unija, tai 
likusią darbdavių darbai 
bus tvarkoj, juos padirbs 
tos dirbančios.*

Koks likimas tą darbinin
ką, kurie liks toliaus strei
kuoti, kurią darbdaviai jo
kiu būdu nesutinka sunau- 
jŪ darbininką unija?

Ar nenueis likusieji gat
vėje darbininkai dirbti su 
sena unija? Jeigu taip, tai 
B. S. W. Unija palieka gy
va ir tuomet, kas laukia 
naują" uniją ? Tuomet tos 
dirbtuvės gali sustoti dirb
ti, o. ją darbus padirbs se
nos unijos darbininkai. Ir 
tuomet pralaimėjimas Čia

per asmenis, mikliai pašu
kuodavo rankoje ir pabučia
vęs kiekvieną vėl padėdavo 
ir grįždavo prie savo darbo* 
Tai buvo jo didžiausias tur^ |
tas. Ir-daug, daug valandą j
Pilypas praleisdavo lavin- |
darnusis, kardų kovoje. J"o 
didžiausias troškinius bū
ti mikliausiu kardininku.

Kurpius! Bet jo širdis 
troško ko tai didesnio; jis 
norėjo būti didvynis, pasi- 
žyniūti kuo nors gyvenime*. \ 
Tie norai nedavė .Pilypui 
ramybes, kolei jis nepasida
rė gabiausias kardininkas

Ižde“cash.” lieka .. .... .... $704.31 
KUN. MAGNUS J. KAZĖNAS, 

Liet. R* K. Federacijos Iždininkas.

P, S. Joki organizacija be pinigą negali pro
gresuoti. Kaip matote iš atskaitos, kad Federa
cijos skyrių metinės duoklės uepadengia papras 
tą Federacijos Centre) išlaidą. Tat skyriai tu
rėtu tuomi. susidomėti ir padaryti kokias nors 
pramogėles, kad centrą fa’nansiškai paremti ir 
.tūbini sustiprinti visos organizacijos darbuotę.

. ( Kun. M.J. K.
‘(Stveekinimą. komisijos raportą ir sveikini-- 

mus praleidžiame. Red..)

Čia r e i k ė t u darbi) i in- 
kaips dabar apgalvoti darp- 
mui 
darbdaviais nors per savo 
vadus ir būti atsargiems., .

Pravartu pastebėti, kad 
labai blogą įspūdį daro dar
bininkai, kurie dirba kokioj 
nors dirbtuvėj Brocktono 
ar apylinkėj. ■ ' ’ ’ ’ • /

Jeigu streikuot, tai vi
siems, o jei dirbti — tai vėl. 
visiems.

žingsnius su

Išatsiuvy.

Ir visi, net ir jo. priešai, , .
jam tą garbę pripažino. . ■ *

Vieną vakarą Pilypas su I.
būriu savo draugų,, eidamas Į
per Keleruos miestelio aikš*. {
tę, nemandagiai paerzino . J', 
policininkus. Prasidėjo kar- . J 
stos kalbos, sužvilgėjo kur- • , 
dai, prasidėjo policininkų ir 
.jaunuolių kardą kova. .1

Pilypas 'buvo jaunuolių 
vadas.Kaip jis. dabar džiam .į
gūsi ir didžiavosi, gavęs to-- 'j.
kią netikėtą progą kovoti su 
tvarkos dabotojais. Kovą j‘
pasidarė rimta. Pilypas pa- ■ '. > 
leido savo kardą iš rankos j
per orą ir tas įsmego į poli
cininko kairę ranką. Pily- 
pas nusigando. Čia jau nebei ■ • i 
juokai. Jau dabar jis girdi-. . 
grąsinimus. Jo draugai iš-< I 
bėgiojo. Kas gi jam beliko; 
daryti — kaip tik bėgti in .1 
pasislėpti nuo valdžios bau- . ’
smės.

Pasileido Pilypas . bėgti . < 
gatve. Bet kur pasidės ? Pa- j. 
.žvelgęs į dešinę gatvės.pa-. ' !’ 
matė bažnyčią. Jei jis tik . ,1 
suspės įbėgti tenai, policija' r 
jo nepaims. Bažnyčia yra 
šventa vieta ir . senovėje bu
vo uždrausta policijai ten' I 
eiti ir prasikaltėlius suimti* . j 
Tai buvo prasikaltėliu prie- VI 
glauda. . . d '

Įbego Pilypas į bažnyčią^ 
tačiau, policija jį atsivijo!. 
iki pat . durą. Jiems buvoi 
pikta, kad nepasisekė suim
ti prasikaltėlį. Tačiau nuta
rė laukti. ’ i .

Pilypas vaikščiojo po baž
nyčią, paskui atsiklaupęs in 
pradėjo melstis. Nctaip jis 
jau buvo prie maldos linkęs^ 
bet nebuvo jam tuomet kų 
kita daryti.

Praėjo viena diena. Jis 
pasižiūrėjo pro pravertas. ' ' 
bažnyčios duris ir pamate,* • . 
kad policija vis dar jo lau- . 
kia. Praėjo ant ra ir trečia', 
diena ir Pilypas dar nelais
vas išeiti iš bažnyčios. Ta- ‘ 
čiau tuo laiku jis turėjo; \ 
daug progos apmąstyti savo’ 
gyvenimą. Jis dasiprotėjo? • 
kad toks gyvenimas gali jį. 
privesti prie didelės nelai
mes — amžiuos pražūties. . . .

1 Igai dar pasimeldęs, nu
tarė įstoji į Tėvą Kapucinų ; t. 
vienuolyną. Ir taip kurpius. •.f 
,Pilyi>as tapo Kapueiną bro^.

i liukas ir sau pasirinko Ber- 
■ nardo vardą. Aštriu pasnin

ku ir ilgomis maldomis, jis 
pašventė savo gyvenimą. .

■ ;
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salėje spalių 1 d. 5 vai. vak. Aušros Vartų parapijos 
įvyko parapijos ribose gy
vuojančio politiško klubo 
mitingas/ Susirinko daug 
piliečių. Kunigui Vasiui pa
aiškinus apie dabartinio 
momento svarbumą ir klubo 
reikšmę politiškame gyveni
me, klubas nutarė smarkiai 
veikt ir rengtis kolabiausiai 
prie bęsiartojančių įvairių 
miesto valdininkų rinkimų..
. Išrinkta komisija, kuri 
surengs su dideliu triukšmu 
net 3 politiškas prakalbas. .

Klubas pasiryžęs įstatyti 
į miesto valdybą savo tau
tietį atstovą, kad palengvin
tų vietiniams lietuviams į- 
vairiuose reikaluose. Geri 
užsimojimai bus įvykdyti 
darbais.

noje p. Viktoras Babilas. 
Jis, kaip ir kiti; scenos vai
dintojai, gerai vaidino ir 
gražiai dainavo, jis’ turi ge
rą baritone balsą.

VaidinimIi i pasibaigus 
dar visas choras sudainavo 
keletą liaudies dainelių. .,

Programos ycdėjii buvo 
kleb,. kum S. P. Kneižis.

Vaidinimo pasižiūrėti bu
vo atvykę iš So. Bostono 
pp. M. Karbauskai, jų sū
nus Mamertas ir p-lė Paz- 
niokaitė. Buvo ir iš kitų 
apylinkes kolonijų žmonių. 
Kaip vietiniams, taip jr 
svečiams vaidinimas, ir dai
navimas patiko; P-nas Kar
bauskas prieš baigsiant pro
gramą pagyre, chorą ir iš
reiškė sveikinimą muz. Šla
pei i ui už taip gražią ir tu
riningą. programėlę. Patarė

Lėliai iš .tikrųjų džiaugsis į 
tokią šaunią vakarienę at
vykę. Bet ypatingai šiais 
metais yra rengiama graži 
muzikalė programa. Mat, į). 
J. Balsis, energingas vargo
nininkas, pirmą kartą to
kioj e vakarienėj py nori pa
rodyti ką jis gali, . Pažiūrė
sime.

Klebonas ir ’ rengėjai į 
šią vakarienę kviečia visus. 
Prašo paremti savo atsilan
kymu šią parapiją, parodyti 
prietelingumo ir daly vaiit i. 
kartu mūsų linksmybėse. . 
. . . / . Vienas Itengčjįą.

clioristams, dirbti vienybėje 
su savo; vadu.

Programa baigta Lietu
vos himnu.

|KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE

MARIANAPOLIO. KO
LEGIJOS ŽINIOS.

r Spaudos Sekcijos Susirin- 
. kimas.

-Spaudos sekcijos pirma
sis šių mokslo metų susirin
kimas įvyko spalių 1 d. Su- 

k sirinkimė dalyvavo. Kolegi
jos rektorius kun. Dr. J.

' Navickas, .“Studentų Žo
džio” redaktorius J. P. Pi- 

į. lipaųskas ir per 60 kolegi- 
i jos mokinių, kurie-yra nuo- 

’ širdžiai susirūpinę spaudos 
reikalais. -

Sekcijos pirmininku yrą 
A. Mažukna, Virė pirmi- 

1 ninku išrinktas klierikas M. 
’ Jodka ir Raštininku Julius

Penktadienį pamokslą sa- 
<ys Camiiridge lietuvių pa
rapijos kleb. kun. E. J, 
JuŠkait'is; šeštadienį —kun. 
a. Urbonavičius, buvęs šios 
parapijos klebonas; sekina- 
čienį — Lawrence lietuvių 
parapijos kleb. kun. E. Ju
ras. Bus ir daugiau svečių 
iunigų. . ■

Lietuviai, vietiniai ir iš

vra

Apie rinkimą korespon
dentų buvo išreikšta įvai

ri . rios mintys bei sumanymai, 
fe Galutinai susirinltimas: nu- 
fe tarė kiekvienam laikraščiui 
E išrinkti vyriausi korespon- 

dentą, apie kurį susibiirtij 
K kiti kolegistai 'ir taip vie- 

ningai visi dirbtų vienam 
kuriam laikraščiui. Vyriau
sieji korespondentai • arba 
Taštų. tvarkytojai sekan
tiems laikraščiams 
“Studentų Žodžio” —

Z jo redaktorius J. P. PiTi- 
r pauskas, “ Laivo ” — klieri- 
p kas V. Sabas, “Draugo” —
fc Antanas Miciūnas,. “Darbi-
p- hiiiko” — Antanas. Mažuk

na,-“GarsoM — Stasys Gra
fas. Įvairiems angliškiems 
laikraščiams išrinktas klie
rikas A. Ignotas.
Pamaldos į šuenč. Mari ją:

Kadangi Katalikų Bažny
čia yra paskyrusi spalių m. 
ypatingai Švenčiausios Ma
rijos garbei ir kadangi ko- 

. legijos globėja yrą Švehč. 
į Marija, tadgi, pagal kolegi- 
y,. jos vyresniųjų nutarimą, 
i ' kiekvieną vakarą kolegijos 
g koplyčioje įvyksta pamal- 
g \_clos į Švenčiausiąją Mariją.

. Padidėjo Mokytoją Fakul
tetas.

Kolegijos mokytojų fa- 
kultetan įstojo naujas mo
kytojas,. Petras Barauskas 
iš Newark, N. J. Mokyto^ 
jui paskirta dėstyti lotynų

- kalba ir Amerikos istorija.
Mokyt.. Barauskas y r a.Į 

baigęs Seton Hali Kolegiją 
su laipsniu. Jisai per išti- 
sus savo kolegijos metus y- 
patingai atsižymėjo savo 
bendradarbiavimu su įvai
riomis studentų organizaci
jomis ir savo gera širdimi 

. patraukdavo visus1. į save..
Su gerbiamu mokyt o jum 

visi kolegistai nori užmegs- 
ti draugiškus santykius ir 
nuolankiai prašo’ prisidėti 
savo geru patarimu prie 

• k- kolegistų bendro veikimo.

A ■ .

aidais.
VAIDINIMAS PAVYKO

Sekmadienio vakare, spa
lių 1 d., bažnythiėje salėje 
įvyko Šv. Cecilijos (parapi
jos) choro vaidinimas ope
retės “Našlutėj” vadovau
jant gabiam muzikui p. A. 
šlapeliui; J am pagelbėjo 
)-lės Ona Kųdiįkaite ir St. 
Smiigytė.

Vaidino šie asmenys :
V. Adomaitytė — Nastu- 

:e ; O. Pazniokąitė jos 
motina; V.' Balutis — Pet
ras, Kastutės mylimasis; 
V. Babilas — Jonas, gimi
naitis; B.. Kudirka —? Stri- 
lavičius, Kastutės jaunikis, 
amo ji visai nemylėjo ; 
muz. Anicetas Šlapelis — 
Drimša, viršaitis. Pastara
sis yra ne tik geras ir gabus 
muzikas, bet ir vaidintojas.

Pirmą kartą pasirodė sce-

4;

h'?

21niawas Ma^uknct.
(L. K.)

NORWOOD, MASS.
. | t. .40 VAL. ATLAIDAI. •

. Penktadienį, spalių 6 d., 
*• . Šv. Jurgio lietuvių parapi- 
įg-' jos- bažnyčioje prasideda 40 
■ g; valandų • atlaidai. Baigsis

. E sekmadienio vakare, spaliu

Sū, WORCESTER, MASS
Austos Vartų parapijoje 

dabar eina didelis bruzdėji
mas. Visi juda, kruta, ren
giasi prie mėtinės parapijos 
vakarienės. Parapijos meti
nė vakarienė Šiais metais į-, 
vyks trečiadienio vakare,, 
spaliu lr>dieną,2Vušros Var
iu* bažnyčios salėje.

Kaip visados, šios para
pijos svetingos šeimininkės 
rišu stropumu rengia gau
sybę skanių valgiu ir gėri
mų; jau senai dirba, Irusia, 
kad tik gražiau ir maloniau 
svečius priimtų. O tie sve-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIKTU VOS nUKTKRŲ DB4OSIIV. JONO EV, BL. PAŠALPINSL 
PO GLOBa MOTINOS IV0. I DR-JOS VALDYBA

Pirm, — J. Petrauskas; . . 
24 Thomas Part :So. Busimi. Mhhb 

Vlce-pirm.—V, Medonls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Masė

Prot Raštininkas — J. Gllneckls
5 Thom&s Paris, So. Boston; UAm

Fin. Ra3tlninkax — Pr. Tuleikls, 
109 Bowen St., So. Boeton, Mass.

flidininkmi — a. Nu.affiMDuaa
885 E. Broad\vuy; So. Boston, Maa* 

Maršalka — J.Z alkis
7 Wlnileid St, SO. Boston, Mana.

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedeidięnj kiekvieno menesio, 2 vai 
po piety, Parapijos ss I6j, 492 E. 7tt 
St, So. Bustom Mas*. .

; Profesionalai, biznieriai, pramonin 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
rai verti skaitytojų paramos.

Visi srarrinkltfls “Darbininke."

Urmininke — Eva Markslėnč,
625 E,. 8th St, So. Boston, Mass. 

Vlce-plrmlnlnkč— . Ono Slaūrlenė,
443 E. 7th SL.So, Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot. Rašt — BronS CiūulenS,
29 Gonld St, West Roxbury, Mass;.
TeL Parkway 1864-W

Fln. Raft. — Marjona Markonlntfi
33 Navarro st, Roslindale, Mass.

Tel, Parkrcay OK&V ’ 
Iždininke— Ona'Stanį u Hute

105 Weat 6th St, So. Boston, Maus. 
TvarkdarB — Ona Mizgi r dieni?

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mase. 
Kasos Globoja — E. JanuSonienO

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

antra utarnlnkų kiekvieno tnfinesio, 
7':30 vtd. vakare, pobažnytlngj sve
tainėj.

tisais draugijos reikalais kreipkite* 
dm vrotoknlų raJMainks.

L. D. S. 108 KUOPA GE
RAI VEIKIA.

.Aušros Vartų parapijos 
salėje spalių 1 d. tuoj po 
sumos,. įvyko vietinės L.D. 
S. 108 kuopos gausingas su- 
sirinkimasj

Visi atsidėję laukė seimo 
atstūvų pranešimo; norėda
mi sužinoti centro_būklę_ ir 
kokie padaryti pasiryžimai 
nuveikti ateičiai.

Pranešimus padarė kun. 
V. Puidokas ir J. Glavickaš

Kuopa išklausius atstovų 
pareikšti! minčių, parvežti} 
iš seimo, pasiryžo ir.užsidė
jo pareigą paskleisti visuo
menei savo organizacijos į- 
dėją, pritraukti prie kuopos, 
ko daugiausiai narių ir vi
somis išgalėmis remti savo 
organą “Darbininką”.

Politiško Klubo Mitingas.
Aušros Vartų parapijos

SVIES & SYKES
P. A; Sykes ir B. G. Sykea 
LIETUVIAI ADVOKATAI

sanborjFblook 
681 Washington St. 
NOBtVOOD, MASS. 
Tel. Norwood 0330

Gyvenimo vietat .. 
32 Walnut Ąve. .

Tel. Nonvood 1315'W

i CHJRRON'S
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
26 TRUMBULL STREET

WOB0BSTBR, MASS.
Tel 4-O430

I Lengvos Hiygor—Be NuoSimiii į
L . i

i
i 
j

salėje spalių 1. dieną įvyko ■ 
Bostono apskričio L.R.K.S. 
gausingas seimas. Pirnuni- 
kas K, Lekeekas atidarė stt- 
širi likimą, pak vi esda m a s 
kunigą V. Puidoką atkalbė
ti maldą. . •

Susirinkimui ' vadovą v o 
apskričio valdyba. Raštiniu- . 
kas Jonas Viėraitis pranc-. 
še, kad praėjusio seimo pro
tokolo nėra, nes, pareikala
vus a smenims. išsiūti t ęs kny
gas į Bostoną iŠ kur jos dar 
negrįžusios.
Didelis ginčas kilo dėl čar- 

terio negavimo, Bet paaiš
kėjus, kad yra daromos pas
tangos jam gauti , ir mano
ma, kad greitu laiku jis bus 
gautas, seimas nusiramino 
tik su ta sąlyga, kad čarte- 
ris būtų greit gautas; jei. 
tas neįvyktų, tai seimo nuo
taika buvo nesigailėti pas
tangų reikalaujant mūsų 
apskidviurnearterio^i r sirieš- — 
koti kaltininkus, kode! taip 
ilgai čarteris neišgautas.

Daug gerų ir naudingų 
. dalykų seimas iškėlė, ir pa

siryžo gyvenime įvykdyti 
, Ir savo klaidas, neinu gurnus 

. bei apsi 1 ei di i nūs, kartais 
dažiiai pasitaikančius, atei- 

; f y atitaisyti ir gyvai pradė- 
i ti veikti,

I
i

. 5
■ 1
i
i

ir gryniaip apvalūs

»■

SU PUIKIU TABAKU

taip lengvai

Copyrlihl IMS, TU* 
Atnvrlcan Tobacco 

Compaiiy. * ■

Jūs esate pastebėję ir įvertinę 

švelnų, vienodą degiiną, kuris yra 

taip daug Luckies pobūdžio dalimi 

. . . Apvalūs ir gryni — pasaulio 

pariųkČiausiu turkų it naminiu 

tabaku pilnai prikimšti—ir be 

liuošų galų. Štai kodėl Luckies 

traukiasi taip lengvai, dega taip 

vienodai.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams "Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

“DARBI KINKAS”
366 Węst Broadway, 

So. Boston, Mass.

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį ge
re. :

LIETUVOS BONAI

VISUOMET puiktausis tabakas

VISUOMET puikiausis apdirbimas

VISUOMET ^iuckieipatenkina!

štai kodėl
■ ‘ •

Luckies traukiasi

Perku Lietuvos Bonus.. 
Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais. Įgaliojimus ir ki-. 
tus dokumentus tvirtinu, 
nes esu Viešas Notaras.Lai- 
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čeverykus 
(shoes). Jaunimui gražinu
sių šilkini ų marškinių. 
Krautuvė didelė ir pilna vi
sokio tavoro. Beje, mūsų 
krautuvė atdara ir vakarais 
iki 9 valandai., Malonėkite 
mus nepamiršti.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 No.Main St., Moritello, Mass.

Į LIETUVĄ
UęguUavišid Išplaukimai .

Smagi Keliom1 
žemos Kainos

Du. KalMų šM'tiviij
Išplaukimai

‘•raitoti States” Lapkričio 25
“Frederlk V11 r G ruadžlo . 0

TSpltūikiinij nuvašų 1934 metams, 
kainai ir kims infomaoŲns sutel

kta agentui arba ofisas 
SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 

24S \Vashington Street. Boston* it’s toasted ”
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Rytinių Valstybių Žinios

Kodėl į Ameriką Neskrenda 
iš Lietuvos

Man atostogaunant Ameri
koj daugelis klausinėjo, ko
dėl niekaę neskrenda iš Lie
tuvos į Ameriką.

Pirmiausia, turiu pasakys 
ti, kad ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš visos Europos daug 
mažiau kas skrido į Ameri
ką, negu iš Amerikos į, Eu
ropą. Visi žinome, kęd Wil- 
ley Post apskrido apie že- 

. įneš rutulį, lėkdamas į rytus 
į Europą, o ne į vakarus. 
Prancūzą lakūnai Coli ir 
Cosąi iš New JForko nuskri
do į Bagdadą be nutūpimo 
ir tuomi pastatė pasaulinį 
tolumo rekordą.

si lėkti iš Amerikos i Euro
pą.?. Gili dėl. to, kad prieš 
savo nežinomą likimą nori

pamatyti kaip atrodo Ame
rika? ;

O nei Čia visai kita prie
žastis.

Svarbiausia priežastis — 
atmosferinės sąlygos. Jau 
senai meteorologijos nusta- 
tyta, jog viešpataujantieji 
Vejai Atlante pučia iš vaka
rą į rytus. O kas dar neuž
miršo tėvynės Lietuvos, tai 
be abejojimo atsimena, kad 
ten lietus ir. vėjai ateidavo 
dažniausiai iš. vakarą.

Taigi, netik Atlante, bet 
ir sausumoj viešpatauja 
daugiausia vakaru vejai.

Kokios gi reikšmės skridi
mui turi tie vėjais

Reikšmė labai didele* Šiai 
konkretus pavyzdys: .

Visiems teko girdėti, kad

žinyną/.^
KORTU VAKALĖLIS

■ PASISEKĖ. •
• pereito. penktadięąio va

karėlis, ^trečias iš eilės šio 
sezono kortu žainime, gerai 
pavyko ir atnešė parapijai 
naudos. Žmonių buvo prisi
rinkę pilna salė.
275 iš viso.
170 dolerių. Visa nuotaika 
buvo labai pakilusi ir sve
čiai gražiai pasilinksmino.

Vakaro šeimininkėms O- 
nai ir Marijai Tauteriū- 
tems, Uršulei Vaitukaičiū- 
tei, Marijai .Coyle ir. kitoms 

.ją padėjėjoms tenka tarti 
širdingą ačiū už tokį kruop
štu, vaisinga veikimą. Ror 
dos, tik pirmą kartą šis bū
relis ruošia tokį vakarėlį, 
bet smagiai joms pasisekė.
SODALIETĖS SERGA
Pereitą savaitę net dvi 

mūsą Sodalietės, Ona Gruč- 
kūniūtė ir Eleriora Petru-

gal apie 
Pelno liko apie

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graboriuš ir Balsamuotojas 

428 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

lioniūtė, buvo nugabentos į 
Maryland valstybinę ligoni
nę. Pirmoji, difbusi kiek 
laiko kaipo slaugė Intoje li
goninėje, bebūdama namie 
apsirgo ir tik dėka kuni
gams, kurie ją išvežė, tą pa
čią dieną pasiekė ligoninę.

Abiejų ligos priežastys 
kol kas dar galutinai neiš
tirtos. Kunigai kviečia vi
sas jų drauges už ją sveika
tą pasimelsti.

CHORO PARENGIMAS
Sekmadienį, spalių 8 die

ną, parapijos choras rengia 
juokų vakąrą. Programa 
susideda iš dviejų daliu. 
Pirma, “Uošvė į Namus,” 
ir antra —. “ Gaila. Ūsų.” Iš 
pačią' pavadini mą gailina 
tvirtai spėti, jog čia bus šio 
to pasijuokti. Įžangos bilie
tai pusė dolerio.

Kadangi choras nebėruos 
radio koncertų, kaip buvo 
paskelbta, nariams lieka 
daugiau laiko tobulini i savo 
teatralinius gabumus. Tiki
mės, kad to tobulumo maty
sime sekmadienio vakare.

vieno aeroplaiio greitis — 
200 kilometrų per valandą, 
kito300 kiL ir tt. Čia 
reilda suprasti, kad tokio 
greičio aeroplanas pasiekia, 
tik tada, kai visai ramus o- I 
rafc prie tam tikros tempe- ' 
raturos, oro slėgimo ir drėg 
mes. Siti elementų bet ku
riam pasikeitus, pakitęs ir 
aeroplano greitis.

Kadangi temperatūra, o- 
ro slėgimas (kuris iki 1000 
meilų aukščio žymiai nepa
sikeičia) ir drėgmės pasi
keitimai didelio skirtumo 
greičiui nedaro, tai airio 
tuos elementus ir nekalbėsiu

Didžiausios įtakos grei- 
čiui turi vėjas? ^7

Imkime tokį pavyzdį. Ae
roplano didžiausias greitis 
200 kilometrų per -valandą* 
Motoras 400 H. P. jėgos. 
Gazolino eikvoja 40 kilo
gramų (apie 114 galoną) 
per valandą. Skrendame iš 
New Yorko į Kauną 7000 
kilometrą. Vėjas pučia iš 
vakarų į rytus. greitumo 10 
metrą per sekundą, kas ly
gu 36 kilom, per valandą 
(toki vėjai būna dažnai, o. 
Atlante beveik visuomet).

Mums taip skrendant 200 
kilometrą per valandą ir ve 
j ui puči ant iš užpakalio 36 
kilometrus per vai.. niūsii 
greitis bus viso 236 kilomet
rą per valandą.

Ramiam, orui esant, mes, 
skrisdami 200 kilometrą 
greitumu, pasiektume, Kau
ną per 35 valandas.

Pučiant gi vėjui* iš užpa
kalio 10 metrą peT sekundą, 
mes pasiektume penkiomis 
valandomis greičiau, tai yra 
reikėtų skristi nepilnai 30 
valandą.

Reikia neužmiršti, kad 
dažnai pasitaiko vėju ir po 
20 metrą per sekundę grei
tumo, Tadą Kauną pasiek
tume dešimčia, valandą ank
ščiau, t.y. maždaug per 2.5 
vai, 20 inih.

J ei mes paimsim moder- 
uišldausį motorą,, kurio vie
na arklio jėgą eikvoja per 
valandą 100 gramą gazolino 
o transatlantiniam skridi
mui paprastai vartojami 
motorai 400 H*P. jėgps, tai 
pamatysim, kad toks moto
ras išeikvos per valandą 40 
kilogramu, o per visas 35 
skridimo valandas —1400 
kilogramą (apie 3500 svar.) 
gazolino, jei oras būtą vi- 

Žinys. | siškai ramus.

Atsitikime, jei vėjas pus
tą iš.užpakalio' 10 metrų 
per sekundę greitumu, ga
zolino tai kelioUci 1200 ki- 
ogramų. ~ O pučiant . vėjui 

20 metru reikėtų IOOO ki
logramą.

Dabar vaizduokrinės, kad 
mes- skreiidame iš? Lietu vos 
į Ameriką* Jeigu oras būtą 
visai Tarnus, tai iš kur skri
sti, ar iš Amerikos, .ar iŠ 
Lietuvos, jokio sldrtumo 
riesidarys. Bet visai painaus 
oro per taip didelį atstumą, 
nebuvo 'ir nebus. Dažniau
siai, kaip pirmiau minėjau, 
pasitaiko vakaru vėjai, dėl 
to ir skristi reikėtą prieš 
-rėją. -----------.-r---

Kyla klausymas, kaip vyk 
tu skridimas prieš vėją, pu
čiant 10 metrą per sekundę 
arba 36 klm. per valandą 
greitumu.. Čia jau vejas ne 
tik nepadės, bet dar truk
dys. Aeroplanas, skrisda
mas 200 kil. per valandą, ti
krenybėje nulėks lik 164 ki
lometrus dėl to, kad. vėjas 
jį sulaiko po.36 kil. kas va
landą. Kitaip sakant, pūs
damas iš užpakalio tasai vė
jas pastumia aeroplaną kas 
valandą po 36 kilometrus 
pirmyn, o pūsdamas iš prie
šakio — atstumia po tiek 
kilometrą.

Taigi, skrisdami tuo pačiu 
aeroplanu prieš veją įsteng
tume atlikti tą . kelionę tilt 
per 42 vai. 40 inin., vietoj 
30 valandą skrendant pavė
jui, o gazolino pasiimti rei- 
kėtą ne tik 1200, bet 1900 
kilogramą (4750 svarą). O 
jei vėjo greitis būtą .20 met- 
ių per. sekundę, tuomet ae
roplanas ‘galėtiy s k r is t i 
prieš vėją tik 124 kilomet
rus per valandą ir tai pat 
kelionei. reikėtų net 56 va- 

. Hutą laiko. Gazolino gi, 

. vietoj 1000 klgr., reikėtų 

. net 2240 kilogramą (5600

WODDBBIDGE, N. J.
. NELAIMĖ.

Rugsęjd 28 d., 6 vai, va
kare prie Amboy Avė. ii* 
Greeii St; kampo automobi
lis pavojingai sužeidė Povi
lą Atkoeiiiną, 12 metti am
žiaus. Jam. galva sužeista, 
Veidas apdraskytas ir -visas 
smarkiai sutrenktas.

Vairuotojas John Burger 
vaikutį pats nuvežė į ligoni
nę.

Gydytojai sako, kad vai
kutis .'išliks.

Sužeistasis yra Jono ir 
Veronikos Ątkočiūiią sū- 
nusrir jie dėkoja Aul<šriiatt- 
.siajam, kad jų sūrius dar iš
liko gyvas.

draugi,ją į darbą. Draugija 
su džiaugsmu priėmė pa- 
kvietimą ir išrinko komite-, 
tą, kurs pagelbės rengimo 
darbe* •

METINIS BALIUS.
Šv* Jono E v. draugijos 

metinis balius.. įvyksta spa
liu 7 d* parapijos saloje.

Tą dieną . 8 vai. ryte bus 
šv. mišios Lietuvos geroves 
intencija. A. J. P.

veįkslu “Roxy” New Yor- 
ke. Lietuviams didelis 
džiaugsmas susilaukus to
kios aukštos rūšies paveiks
lą. Neveltui p. Lukšys su- 

, mokėjo už mašinas per $11,- 
000.

Šiais metais Šv* Vardo 
draugijos narių eisena Eli- 
zabethe . įvyks spaliu 8 d* 
Keletą pastarąją niotų lie
tuviai vartodavo savo mo-

ELIZABETH, N, J,

HARTFORD, CONN.
L. D. S. NARIAMS.

L. D. S. 6 kuopos iiarią 
susirinkimas įvyks spalią 8 
d*, tuojaus po sumos. Visi 
nariai prašomi atši lankyti.

Kurie esate užsilikę su 
mokesčiais, malonėkite atsi
teisti, nes Centras daro gera 
nariams, nesulaikydamas 
organo, tad nariai ir neturė
tų daryti centrui- skriaudos, 
Tad atsiteiskime l

Rast. A. J. Paleckis.

Rudens Naujienos
Užeikite pas iuus apžiūrėti visokius baldus, kilimus, klijonldas, valgomo

jo kambario, priimamojo kambario, virtuvės baldus ir, ĮTAISUS* Visokio 
masto pečiai, dujiniai šildytuvai, Angliniai'įkiš mus randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis. . .

Reikia nepamiršti, kad ga 
žolino 'imama dėl atsargos 
daugiau, negu faktinai rei
kia. Tuo būdu, aeroplanas 
dar daugiau apsunkinamas.

Skrisdami iš Amerikos į 
Europą, lakūnai pasiima 
gazolino tiek, kad užtektą 
visai kelionei esant ramiam 
orui ir dar dešimties valan
dą skridimo atsargai, viso
kiems netiketinumalns. O 
jau lekiant iš Europos į A- 
meriką, reikėtų turėt galvo
je, kad bus priešingas vėjas, 
apie kurio svarbą skrisdami 
jau kalbėjome.

Dabar, manau,' bus aišku 
kodėl dažniausiai skrenda- 
iš Amerikos į Europą, o ne 
iš Europos į Ameriką.

Paskutiniais metais avia
cija. žengia didžiausiais šuo
liais pirmyn. Lietuvoje kon-. 
struktuojanii pulk. Gustai
čio lėktuvai A.N.B.. Moder- 
'aiškumu jie. nei kiek neat
silieka nuo kitą valstybių, o 
net dar ir tobulesni.’ Del to 
niūsą apatoriai tikisi, •’. ii* 
laukia, kad gal neužilgo mes 
turėsime savo konstrukcijos 

lietuvišką lėktuvą' transat
lantiniam skridimui. O mū-

SVARBU!
Po keletą savaičią visokios kainos žymiai pakils. Tuom tarpu, dar turi- 

n'ie anksčiau prisipirkę, ir parduodame senovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
vėliau netektą apgailestauti. Jeigu norėtumėte .užsakyti kokį'nors baldą, pa
dėsime į šalį ir .palaikysime iki norėsite išsipirkti.

Kiekvienam perkantį teikiame gražių dovanų, •

SHEV1TZ FURNJTURE CO.
• 728—30—32 WASHINGTON BLVD. Plaza 3925.. BALTIMORE, MD. . . . .
„’ •■'•*■ *2 su lakūnai, visi kaip vienas,
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Privačiuose namuose 
Lukšys demonsl ravo imtus 
paveikslus Chicagos, Det- 

ToitoT WaterbiiryTr k. lie.tu- 
vią kdlonijų. Paveikslai la
bai aiškūs ir kalba gražiai 
skamba. N ė t a skirtumo 
tarp žymiausio teatro pa-

P

kyklos vaikučiu būgnelių 
būrį, bet šiais metąls dėl į- 
vairumo nutarta samdyti . 
‘ ‘ beną, ” TaiiLtikslili susida
rė komisija, kad surinkus 
reikalingą sumą pinigą - bė- 
niii. ’ ’ Pirmas stambesne. au
ka prisidėjo žinomas grabo- 
ritis Ed_. Petrikas. Tą turė
tą vietos lietuviai įsitemytiT. 
Kas sekantis ?. Jūrgis.

LDS. Kuopų Susirinkimai
ATHOL,MASB.

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 
jnas įvyks, sjialių 8 clictią, tuoj po 
mišparų, šv, Pranciškaus parapi- 
jos salėj. Kviečiami visi nariai aV 
silankyti ir užsimokėti mėnesinoa 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti pri« 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

CAMfcRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas ' įvyks sekmadienį,- 
spalių 8 d.j tuoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti' užv ilk L us mokesčiūs~ Valdą'

VILNIAUS GEDULAS.
Spalią 8 d., sekmadienį, 

vakare įvyks Vihiiaus Ge
dulo dienos viešas paminėji
mas sA įvairią programa. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
PARAPIJOS BAZARAŠ

Mūsą parapija rengiasi 
bazarui,1 įvykstančiam lap
kričio mėnesį per 5 vaka
rus. Šiemet rengimo vado
vybę klebonas kun. J. Am- 
botas' pavedė vikarui . lqin., 
Ed. Gradeckiui.

Kun. Gradeckis jau pra
dėjo darbą. Spaliu 1 d. jis. 
atsilankė į šv. Jono E v. dr- 
jos susirinkimą, patiekė sa- 
vo sumanymus ir užkvietė

pasiryžę, ir pasirengę kaip 
galima greičiau itališku 
mastu Amerikos lietuvius 
aplankyti.

Povilas Nftlirošis, 
Lietuvos Aviac, Leitenantas

PROVIŲĘNCE, R. 1.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį.,, spalių 8, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbų, kad visi šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavyz 
d į kitiems.

DĘTROIT, MICH
LDS/72 kp. susiri?*.Irimas įvyks 

sekmadienį, spalių 8 d„ tuoj po 
pamedų, šv. .Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į . šį susirin 
kimų.

Valdyba

NEWARK, N. j.
L, D. S. J 4 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 
spalių 13 d., 8 v. v., Šv. Jurgio, 
dr-jos svet., 180 ,New York Avė., 
Newark, N.. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.

NORWOOD, MASS.
L. D. S. 3-čios kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks spąlių 8 d., 
šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po. sumos. Visi nariai yra pra-r 
šomi pribūti į susirinkmų, 
daug yra svarbių reikalų.

Valdyba.

nes

DAYTON, OHIO
LDS.: 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 8 d., bažny: 
tinėj svetainėj tuoj po stirnai. ■

Kuopos rašt. Z. Gudelis

HARTFORD, OONN.
LDR. 6 kp. susirinkimas įvykis 

spalių 8(1, -tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku- •* 
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. raits

HARRISON-KEARNEY, N. J. '.
L, D. S. 15 kuopos, susirinkimus • 

įvyks .spalių 10 dienų, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti. -

• Valdyba 

lŪwELL,MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

kętvirtadienį, . spalių 12 dienų 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos.

Valdytei

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

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

Valdyba
H*1"

Mūsąįmone padirba visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokristijos reik
mėmis. Pas imus galima gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrimą, žva
kių, aukojamąją lempelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo augliu. Ger- . 
biamiems klebonahis ir visiems įdomaujantiems mielai prisiuiieiame pilną 
mūsą dirbinią katalogą.

A. Gross Candle Co. Ine.
, ŽVAKIŲ DIRBS JAI NUO 1837 METŲ

Baltimore, Md.
NEW YORK’E ATSTOVAS: CHANIN BLDG.
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Penktadienis, Spalių 6 d!> 1933 p> a r b’įkinko s - ’8.

BROOKLYN, N. Y.
| , SPALIŲ 9-ta. <
K ' Vilniaus pagrobimo liūd- 
B nas sukaktuves minės visos 
t Brooklyno organizacijos, 
K.' sekmadienį, spalių 8 et 4 v. 
f po pietų, Apreišk. Panelės 
H' Šyenč. par. svetainėje. Kal- 
k bes Lietuvos konsulas, K. 
t Krušinskas, p. Vitaitis, p. 
E Klinga ir p. Baltrušaitis^-- 
K angliškai. Dainuos Karalie- 
f nes Angelų par. choras, An- 

sambliš —- Lietuvos Daina 
E ir Operetės chorai. Bus pla- 
p tinami “ Vilniaus Pasai ’1 ir 
rženklai. Sūlę kun. K. Pau- 
E lonis kaip ir kiekvienais
f- metais duoda dovanai.

, DAINUOS PER R ADIO
< Karalienės Angelų parap.

• choras, vedamas p. A. Dul
kės,dainuos Ukrainių Ra- 
'dio programoje, šeštadįenįr 
spalių 7 d. 5:30 iš stoties 
WH0M,\ 1450 k.c. Lietu
viai nepatingėkite pasiklau
syti bendros lietuvių - uk
rainiečių programos.
•' . Vietinis.

ŠVČ. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

, Tarp kitko mūsų parapi- 
i——^josJnmiga'i pereitų sekma- 
v dienį štai ką pranešė:
j? 1. Novena prie Šv. Tere-
jT sės, Kūdikėlio Jėzaus Gėle-
$ les, pradedant sekmadienį
Į? Vakare, spalių 1 d. tęsis per 
| '' ‘ devynias dienas. Bus veda-

ma anglų kalboje jaunimui 
Karmelitų kunigo Holland.
. 2. Šv. Vardo Draugijų iš , 
visų parapijų eisena sekma
dienį, spalių 15 d. baigsis iš
kilmingomis pamaldo m i s 
mūsų bažnyčioje. Ta proga 
pamokslų pas akys kun. 
Thos. F. Cbnlon, O. P., Do
minikonas, . kuris yra vedė
jas Šv. Vardo judėjimo 
plačioje Amerikoje. t

3« Susirinkimas viso pa
rapijos jaunimo, penktadie
nio vakare, po pamaldų,] 
spalių 6 d.

4. , Krutaihieji garsiniai 
paveikslai įvyks parapijos 
salėje,, šeštadienį ir sekma-1 
dienį, spalių 14—15 dd. Ro
dys paveikslus iš Lietuvos. 
Tarp kitko — a. a. lakūnų 
Dariaus ir Girėno laidotu
ves it iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo — veikimu,

5. Visų draugijų susirin-
Jmnas jvyks^spalhp 15 d. 
Karalienės Angelų par; sa
lėje, pasitarti apie tinkamų 
paminklų žuvusįems . lakū
nams a. a. Dariui ir Girė
nui. . •.

6. Pirmos Komunijos pa
inokos, 'kiekvienų sekmadie
nį, po 9:00 valandos. mišių.

7. Prisirengimas prie 
Dirmavo nes Sakramento: 
numatyta pakviesti J. M. 
Vyskupų suteikti Sakra-j 
mentų ateinantį pavasarį ar 
vasarų.

gėlų parapijos salėje 8 vai. 
vakarė. Šiame susirinkime 
bus kalbaina kokiu būdu 
prisidėsime ’ prie rengiamo 
parapijos bazaro.

T. Kubilienė, Rast,

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARARI,103 ŽINUTĖS.

Sekmadienį, rugsėjo 30 
d. apkrikštyta Marijonos ir 
Jurgio Žerolių dukrele Da
rata , ir Teresė vardais. 
Krikštatėviais buvo Vincen
tas Krapukaitis ir Elena 
Okiūtė.

Toje pat dienoje apkrikš- 
I Lytas Onos ir JuozO Bana- 
I virių sūnus Juozu ir WiŪi- 
mu vardais. Krikštatėviais 
buvo Juozas Šiugžda ir Flo
rencija Bakaitė.

Mirė Jie va Jakimavičie
nė, Kazys Ūsas ir Ona Mor
kūniene. Visi palaidoti iš 
Karalienės Angelų par. baž
nyčios;

Spalių 10 d.. 9 vai. ryte 
bus iškilmingos ekzekvijoš 
(metinės), už a. a. Kazimie
ro ir Agotos Garšvų. Už
prašė Garšvų šeima, :

Spalių 1 d. Žerolių šeima 
savo dukreles krikšto proga 
labai įspūdingai mylėjo sve
čius. Iškilmėse dalyvavo ir 
kun. P. Lekešis.

side, vyr. šeimininkė P. Sas
nauskienė.

Visi \ kalbėtojai reiškė 
džiaugsmų ir pasitenkinimų 
klebonu kun. S. Stoniu, ku
ris čia darbuojasi daugiau 
kaip 2 metus. •

Muzikalę programų išpil
dė varg. Justo vadovauja
mi pp< R. Marcinkevičiūtėj 
M. Baublytė, J. Sprainaitis 
ir Pr, Andreičikas. Publika 
komplimentų jiems negailė
jo. Vakarienė baigėsi pasi
linksminimu ir pasikalbėji
mais,

Malonu pammetį jog va
karienę. parėmė - mūsų kai
mynai iš Mayw<jod, Clifton 
ir kitur, o iŠ Cliffsidė net 
visas busas buvo suorgani
zuotas. Tai vienybes ir bro
lybės ženklas.

Vakarienėje daug pasi
darbavo pp, Sasnauskienė, 
Žilienė, . Kulikaitlonė, Čc- 
lenciayięicnė, Misiūnienė, 
Barisrienė, Stauiulicnė  ̂-1----

STREIKIERIŲ 
BALIUS.

.7 Šilko audėjų streikierių 
balius įvyks spalių 7 d4 La- 
fayette Hali. Streikieriai 
prašo lietuvius paremti šį 
parengimų, nes visas pelnas 
skiriamas pagalbos fbūdui, 
kurs reikalingas paramos, 
neš streikui galo dar nesi
mato.

r k
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Girdėjęs.

A. L. R. K. S. A. 134 kp. 
ekstra susirinkimas įvyks 
spalių 13 d., Karalienės An-

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo.

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvienų 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos
Lietuvos ir Vilniaus krašto. .

•‘Darbininkas” metams......
“Darbininkas” pusmečiui ...
J ei imsi tik vienų kartų į savaitę.... $2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
Į LIETUVĄ

Metams......... ... . ............... .$5.00
Pusmečiui ...................  .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD 
IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas

^DARBININKAS”
866 W. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0620

į 
i 
£ 
5

iS 
r

. ..-4.00
..$2,00

ROCHESTER, N. Y
Spalių 1 d. Moterų Ro

žančiaus draugijos įvyko 
metinis susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo naujasis 
Maspetho klebonas kun. J. 
Balkūnas. Draugijos valdy
ba kitiems metams pasiliko 
tapati.

Į Karalienės Angelų parap. 
Bazaras įvyks lapkričio 11 
d. tęsis iki 20 d. Visos para
pijinės draugijos susirūpi
no šį bazarų padaryti sėk
mingiausiu,

PATERSON, N. J.
Greitai prabėgo puošnios 

vasaros laikas, ir visi ren
giasi sutikti žiaurių žiemu
žę, kuri tačiau padidina vei
kimą.

Girdėjau, jog kun. S. Sto
nis su savo scenos mėgėjų 
grupe rengiasi surengti ko
medijų “ Cingu Lingu. ’ ’ 
Mūsų klebonas nejuokauja 
jokiame darbe. Laimingo 
pasisekimo t Nekantriai lau
kiame to Vakaro.

Netikėtai teko nugirsti, 
jog Šv. Onos klubas rengia
si nepaprastam vakarui, 
dar pas mus nebuvusiam. 
Pamatysim, kų moterys pa
rodys.

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių, prietelių ir patarėją—laikraštį 
‘ ‘ Darbininkų. ” . Jei Jųrnyse kils graži mintis 
kų nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- . 
vanoti naujų maldaknygę, rožančių ar gražių į 
stbvylėlę, užeikite ~ Jūsų visuomet laukiame. I 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine. |

■ • Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE“ •• I 
423 Grand St. BrooMyn, N. Y. |

STagg, 2-2133 ■ ‘ |

i

Šv. Kazimiero parapijos 
22 metų sukakties vakarie
nė įvyko^rugsėjo 24 d. Ati
tinkamas pamaldas atlaikė 
kun. J. Simonaitis.

Sale buvo perpildyta. 
Daugeliui teko namo grįžti. 
Vakarienė pradėta malda. 
Kiek užvalgius, kun. S. Sto
nis pasakė kalbų ir tęsė va
karo programų, Kalbėtojais 
buvo Elizabeth .klebonas ku
nigas J. Simonaitis, J. V. 
Kulikaitis, Nevvark klebo
nas kun. Ig. Kelmelis, P- 
Karsokas ir Pocius iš Čliff-

Dėl blogo oro garsintas i 
Vilniaus Dienos paminėji
mas neįvyko, kaip buvo 
garsintas rūgs. 23 d. Buvo 
atidėtas į rūgs. 24 d. Ta 
dienų susirinko daug karš
ti], patri j otų, tarp kurių bu- i 
vo labai daug jaunimo. V. 
V) S. skyriaus pirm. P. 
Svetikas nurodęs kaip len
tai klastingai pagriebė mū
sų sostinę Vilnių ir iki šios 
dienos neteisėtai jį laiko. 
Priminė taipgi „ tragingų 
mirtį mūsų narsių lakūnų 
kap. Dariaus ir Įeit. Girė
no, kurie didvyriškai per
skridę kląstingųjį Atlantiko 
vandenynų, tragingai žuvo 
Vokietijos miškuose prie 
Soldino miestelio, taip arti 
savo užsibrėžto tikslo ir dar 
taip toli. Visi susirinkusie
ji pagerbė didvyrius.

Iššauktas jaunimo, cho
ras, vadovaujant varg. K. 
Bazini sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir Lais
vės Varpas, Kur bėga Šešu
pė ir Gimtinė.

Pabaigus chorui pirmųjų 
dainų dalį perstatytas ul<- 
rainiet'is kalbėtojas p.Dmit- 
i’ivv, kuris ukrainų kalboje 
pareiškė, kad skaudu yra 
Lietuvai kentėti kada jos 
sostinė tebėra amžinų prie
šų lenki] rankose; taipgi 
skaudu Ukrainų tautai ken
tėti po svetimu lenki] jun
gu. Pareiškė, kad Lietuvai 
valdant Ukrainų tautų 14- 
me ir 15-me Šimtmetyje 
jiems buvo labai gerai gy
venti, nes jie, turėję pilnų 
laisvę, o dabar turi nešti di
džiausių vergijos naštų. Už
baigė linkėdamas, kad Lie
tuvos vėliava užplevesuotų 
ant Gedimino kalno, o Uk
rainų vėliava Kieve ir Lvo
ve.. ' ■

Pirmininkas apgailesta
vo, kad. dėl nepaprastai 
svarbių priežasčių negalėjo 
dalyvauti studentas Jonas

Č. Morkūnas. IMncipaliu 
to vakaro kalbėtoju buvo 
klebonas kun. Jonas Bak
šys, Jis kalbėjo labai susi1-' 
jaudinęs. Pirmiausia^ pagy
dė jaunimų, kad taip daug 
susirinko ir sykiu dalyvau
ja toje brangioje ir skau
džioje mums dienoje. Pa
peikė tuos, , kurie save vadi
na dideliais patriotais, bet 
šį vakarų iiepribuvo paro- ■ 
dyti savo ‘patriotiškumo. 1 
Gerb. kalbėtojas pasakė la
bai patriotingų, ir turinin- ' 
gų kalbų. Gerb. 'klebonas,', 
jauny stos dienas praleido 
Vilniuje. Jis ton gyveno ir 
mokslus ėjo ir lietuvybę 
platino. Už savo patriotiškų 
darbą kartų lenkų buvo, api
piltas šaltu vandeniu. “Bet 
tas šaltas vanduo neatšaldė 
mano kraujo, bet dar labiau 
užvirino ir šiandien tas lie
tuvybės kraujas verda ma
no gyslose,” sako klebonas. 
Pabaigus^ klebonui kalbų 
pirm. P. Svetikas priminė, 
sušaudymų lietuvio kareivio 
Juozo Bakanausko. Turiu 
pažymėti, kad p. Svetikas 
yra tikras ir karštas patri- 
jotas ir daug darbuojasi 
Lietuvos naudai. Buvo per
skaityta rezoliucija, kurių 
susirinkusi e j i vienbalsiai 
priėmė. Štai ji :

Mes, Rochesterio ir apie- 
linkių lietuviai, susirinkę 
1933 m. rugsėjo 24 d., Šv. 
Jurgio R. K. Lietuvių pa
rapijos svetainėj, 555 Hud- 
son Avė., Vilniaus Dienai 
paminėti, štai kų pareiškia
me:

1. Neatsižvelgdami į tai, 
<ad Lenkija jau 13 metų 
aiko pagrobusi Lietuvos so

stinę Vilnių ir visų Lietuvos 
srašto trečdalį —• mes Ro- 
chesterio Lietuviai neišsiža
dėjome, neišsižadame ir ne
išsižadėsime Vilniaus ir vi
so. Lenkų pagrobtojo Lietu
vos krašto.

2. Yra visos tautos reika
las,. kad Lietuvos vyriausy
bė ir toliau : drųsiai vestų 
diplomatinę ir juridinę ko
vų dėl Vilniaus atgavimo.
3. Pageidaujame, kad Lie

tuvos jaunimas, eitų su tvir
tu tikėjimu Vilnių atgauti.

4. Vilniaus krašto Lietu
viai per 13 metų netik gar
bingai atlaikė savo pozici
jas, bėt jų atsparumas prieš 
okupantus sustiprėjo ir įsi- 
gyjo Nepriklausomo s i o. s 
Lietuvos ir Amerikos lietu
vių pasitikėjimo. Todėl mes 
pageidaujame, kad Vilniaus 
krašto lietuviai ir toliau sa
varankiškai. vestų kovų, su 
okupantais, būdami tikri, 
kad. tam jų darbui visa lie
tuvių tauta pritars.

5. Mes, Rochesterio lietu
viai, ir toliau seksime Lie
tuvos Vyriausybės ir kilnius 
Lietuvos jaunimo darbus 
kovoje dėl Vilniaus atvada
vimo ir visada pritarsime 
tai teisėtai kovai. O Vilnie
čius lietuvius Įdek galėdami 
morališkai ir medžiagiškai 
remsime.

Tegyvuoja Nepriklauso
moji Lietuvą ir Vilniaus 
krašto lietuviai!

Rezol'iuci j o s komisija: 
kun. Jonas Bakšys, J, K. 
Chapąs, Robertas Šerelis, 

. Jonas P. Levickas, Pranas 
Rimkus, .George Savage, B. 
Svetikas. ,v
; Rezoliucija nutarta pą-

TeUphon*: STAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIDS
DANTISTAS 

X-.RAY
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273

Amerikoje ir Lietuvoje ir 
Lietuvos atstovybei Wash- 
ington, D. C.

Paskutinę dalį programų 
choras išpildė sekančiomis 
dainelėmis: Vilnieci a m s, 
Malda (dainuojant “Mal
dų” visi dalyviai. sustojo) 
ir Vilnius, Noriu , pažymėti, 
<ad mūsų jaunimo choras 
vis gražiau dainuoja. Užtat 
garbė jiems ir didžiausia 
garbė jų nenuilstančiam va
dui ir muzikos mokytojui 
p, K. Bazini, kuris moka 
alinimų pritraukti ir gra

žiai jį raoldnti damoje.
Užbaigus programų buvo 

viešas susirinkimėlis, kuria
me dalyvavo ir. jaunimas. 
Organizatorius Dr. Juozas 
Saimdra prirašū9 nariiur 
prie VVS skyr.

Metinė parapijos vakarie
ne . įvyks spalių 8 d. Bus 
trumpa programėlė, o pas
kui'šokiai. Tikimasi daug 
svečių netik .'iš Rochesterio, 
bet ir iš apylinkės; Komite
tas nuoširdžiai darbuojasi 
ir visus kviečia dalyvauti.

. . - . Vyturys.

VALANDOS!
Nuo 9—12 13 ryto, 2—S vat

Sventadioniaia eusitarui
499 GBAND STREET

(kampas Union Avė.)-;
BROOKLYN, N. Y. f

i

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku- 
ponus už prenumeratas irkny- 

gas už pilną, jų vertę. . Nukirpę 
1932 m. kuponų siųskite :

* “DARBININKAS” 
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

C. BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 35 kuo

pos susirinkimas įvyks spa
lių 8 d., 5 vai. po pietų,. Vi
sos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba.

Tol, Bryant 9-7763 '

GLEMENT VOKETAITIS
ADVOKATAS

į 113 West 42-nd St., f 
| . New York, N. Y.

.'iHIMiililiiilhiiiMiiiiiiili'KiiHililiKtiiniiiiniiuHiiiHKilili'j

I Tolephone : 3TAGG 2—0106 1

i 0R.1 peilio r
| (fSTRICKj |

| LIETUVIS DANTISTAS §
Į S. 4tl, Sį, WWn, H. T. I

š Ganę Ajieaięiiku į
| Nuq 9vJAyi® Į

š Peiiktadleiiiąjj, Ir ŠyęjitadlealidB = 
ę tur anritaruEj, s

Tų pačių dieną įvyks. 
‘1Vaikelio Jėzaus ” 3. sky
riaus susirinkimas tuoj po 
sumos. Yra daug svarbių 
reikalų: bendra 1 ir 3-čio 
skyrių vakarienė, lapkričio 
12 d.

Skyrių, nariai energingai 
platina vakarienės tikietus. 
Bus išleista 6 dovanos: 4 
po $2.50 ir 2 dėžės saldainių, 
ir rankų darbo daiktelis. 
Pelnas eis pusiau ■' .

Visa .Žinanti.

KALBĖS LIETUVOS KON
SULAS PER RADIS

| KLASČIAUS
S I 
I 
} piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
| mama smagiausia vieta Brook- 
į lyjjfHUaspethe, Jau laikas ugslsa- 
jkytl salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Av«. j 
I JONAS KLASČIUS, Sav, J 
i , Maspeth, N. Y. į

CLINTON[PARKAS

Tel. Dvergreen 6-5310

JOSEPH GARSIA
G R AB O RI< S 

—IR—
BALSAMŲOTOJAS
231 REDFORD AVENUB

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—5043 N o to ry Public

BIELIAUSKAS
Graborius ir Balsamnotojai

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

Penli t u d ie n į iš stoties 
WWRL Kalbės Lietuvos- 

Vice - konsulas Daužvardis.
Penktadienį, spalių 6 d. 

nuo 10 iki 10:3O vai. vakare 
iš stoties WWRL (1500 ky- 
locykles) bus Vilniaus ge
dulo programa. Kalbės Lie
tuvos Vice konsulas adv. 
Petras Daužvardis, muzikas' 
vargonais pagros Vilniaus- 
gėdulai pritaikytas mclio- 
dijas.

Programų ves Jonas Va* 
laitis.

Penktadienį, spalių 13 d. 
10 vai. iš VVVVRL stoties 
vakare dainuos operos dai
nininkė, . plačiai ameriki(v- 
čiams žinoma, Naujosios 
Anglijos lietuvaitė . p-lė A. 
Stoškiūtė. Akomp.onuoš po
nia DauŽvandienė, p. Lietu
vos Vice konsulo Daužvar- 
džio žmona. Rep.

siųsti. Lietuvos laikrdščiiims |

Tel Stsgg 2—0783 Nętarjr PubUc

JOSEPH IE RANDA 
(Levandauska«) 

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

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdąu Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J, VALANTIEJBS
GRABORIUS IR

BALSAilVOTOJAS
Apdrauda Vlsosi? Sakose

Notnry l'ubllc
5441 — 72-nd Street, :

Arti Grand St .
MASPETH. U L. N. Y.

i

LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Brooklyn

'tK " S '• Tri/ Evorpyoa 4614 ■ ' . 1
> .v.,: Afu.Ė ,; .4, .'(.'v .\.f; V..-'.’. j
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