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Ateitininkų ir Amerikos 
L. K. Studentų Vienybes 

Aktas

Amerika Prife:

NAUJAS “STUDENTŲ
ŽODIS”

Šią savaitę pasirodė “ Stu
dentų žodžio’y 6-tas nume
ris, kurio turiny: J. P. Pi- 
lipaųskas — Mokslo metus 
pradedant ; kun. J. J. Kri- 
pas—MoksFasTr mes; Pau
lius — šventadienis tėvyne-- 
je ' (eilėraštis); kun. Al. 
Bublys — A. a. Kan. J. 
Tumas; J. K.—-Kauno prie
saika (eilėraštis); Plytaitis 
—Lietuviai (eilėraštis);Jo
nas Kmitas -— Butkus ir 
Sutkus; J. N. — Apžvalga.

. y Oficialiame Skyriuje telpa 
A. L. K.’ Studentų organi-- 
zacijos metinio seimo proto
kolas ir Centro pirmininko 
J, Č. Morkūno pranešimas.

Įžanginiame straipsnyje 
organizacijos nariai ragina
mi į darbą. Gyvai parašytas 
straipsnis baigiamas šiais 
žodžiais: “Neužtenka tik 
sugalvoti ir nutarti. Kas 

kreikia gyvenime yyk-ger

• flary t< į'ūtnų pianai, jei nie
kas jų nestatys. Statykim. 
Kelio mums pastoti niekas 
neišdrįs. Nėra jėgos, kuri 
pasiryžusį jaunuolį sulaiky
tų ar nugalėtų.”

Kun. J. Kripo . straips
nyje “Mokslas ir mes” tu
riningai nurodomos mokslą 

' einančių pareigos tikybai ir 
tautai.

Kun. Al. Bublys labai 
vaizdžiai, gyvenimiškai pa
tiekia. savo atsiminimus a- 

. pie amžino atminimi) kan. 
J. Tumą. Autorius paduoda 
dar niekur nepaskleištų ži- 

. nių iš to didžiojo Tautos ir 
Bažnyčios Darbininko gy
venimo. Tikėkime, kad nors 
maža dalelė “Studentų žo
džio” skaitytojų pasisems 
naudingų patarimų iš įdo
maus .aprašymų apie didįjį 
jaunuomenės piųetelių/ku- 
riuonri buvo kan. J. Tumas.

Jonas Kmitas apysakos 
* formoje (“Butkus ir Sut- 

kus”) patiekia rašyt d* j o 
Putino naujai išleisto ro
mano “Altorių šešėlyje” 
kritiką, kuri išvystyta gyvo 
pasikalbėjimo formoje. Kri
tikoje pareikšta daug gilių 
minčių, kurios tačiau leng- 

* vai suprantamos dėl aiškaus 
. ’ jų išdėstymo.

Apžvalgoje, suminėta 
daug įvykių iš Amerikos 
lietuvių kultūrinio gyveni
mo. Tai įdomiausia, kroni
ka, vaizdubjanti įvairius as- 

. menis, iškilmes, jubiliejus 
/ . ■ ir tt. •••.? ’ •. ’ < •

./Centro pirmhiįnkp pra
nešime ir seimo protokole 

i matyti, naujosios organiza- 
į .. ctios veikla, pažanga, rū- 
j pėsčiai ir tt.
Į ' L. K.

i KAUNAS. — Rugsėjo 30 
ir spalių 1 dd. įvyko Stu
dentu Ateitininkųkonferen
cija, kurioje dalyvavo daug 
žymių svečių vyskupas 
Reinys, prof. Šalkauskis, 
prof; Dovyd a i t i s, prof. 
Pakštas ir kiti.

Konferencijoje pasirašyt 
tas Lietuvos Ateitininkų ir 
Amerikos Lietuvių Katali
kų Studentų organizacijos 
vienybės aktas, kurį ameri
kiečių studentų vardu pasi
rašė A. L. K. S. organizaci 
jos įgaliotiniai stud. Vincas 
Šaulys ir stud. Kazys Veng
ras. Aktas yra didelės kny
gos formato, raudono akso
mo apdarais, papuoštas 
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis.

Vienybės aktas priimtas 
didžiausiu entuziazmu. Stu
dentų Ateitininkų sąjungos 
naujasai pirmininkas Dr. 
Pr. Pielininkaitis -pasveiki
no Amerikos studentus as
menyje Vinco Šaulio, pabu
čiuodamas jį.
/ Vienybės aktui’ parengtų 
daug pasidarbavo Dr. J. 
Leimonas ir Dr. Ig. Skrups- 
kelis, t

teasi Vokietijos Ginklavimosi
• . . . ----- rt---- 7—• :—-t-—i

CTENEVA. — Vokieti®.
karingašai kancleris Hitler .. 
savo ginklavimosi progra
mai sutiko didžiausį pasi
priešinimą iš. A m e r i k o s, •J 
Prancūzijos ir Anglijos.

Vokieti ja nieko gera nesi- 
tikėjo iš Prancūzijos, . ta- ; 
čiau laukė paramos iš Ang
lijos, o ypač iš Amerikos.
Šių trijų didžiųjų valstybių . , 
atstovai par^į^kė pasiprieši
nimą didesniam. Vokietijos — 
ginklavimuisi? ’

Nors Vokietijai neparo- . 
dyta palankumo, bet tiki-, 
masi, jog bus padaryta įvai
rių nusileidimų, kad nusi- 
ginklav i m o konferencija 
duotii. nors kokį vaisių, iš 
daugelio pasitarimų. ' .

HICKEY Iš-ORLAIVIO NELAIMĖJE 7 VYSKUPAS 
ŽMONĖS UŽMUŠTI KILMINGAI hlAIDOTAS

vNĘAV YORK. — United 
Air Lines keleiviams vežio
ti orlaivis nukrito netoli 
Cliesterton, Indiana, visiš
kai suduždamas ir sudegda
mas. Nelaimėje užmušti or
laivio du lakūnai, orlaivio 
patarnautoja ir keturi ke
leiviai; Orlaivis lėkė į Chi-

’ PROVIDENCE.
lių 9 d. /šv. P stro ir Povilo 
katedros rūsy
palaidotas Piovidėncė vys
kupas Willį,an A/Hickey,

Gedulingas mišias atlaikė 
Fall River tyjfctpąs, o pa
mokslą pasak* Mančhester 
vyskupas Peterson.

Sfia-

e iškilmingai

AOMINISTRAT, JOHNSON 
PRIEŠ STREIKUS

PLIENO STREIKIERIAI
KVIEČIAMI TALKOM

nago.
Tarp užmuštųjų yra E. 

M. Ihvyer, jauna mergina 
iš Ąrlington, Mass.,, kuri

YLaidotuvuj į 
lyvavo keliol 
apie 300 luinų 
čiai pasaulieč|

pamaldose da- 
ka vyskupų, 
pi m tūkstan-

v y K.O tll Icli V HLj Kcl'tL g I v 1a lx.tK.k- 
pamatytų /savo. sužadėtinį, 
su kitruo tuojau trėjo įvyk
ti jungtuves.

ROOSEVELT 
MACU

SŪNUS PAS 
MLŪ

PORTUGALIJA IŠRINKTA 
T. S. TARYROS NARIU

• —’—č"1

LONDONAS. — Anglijos, 
premjeras Ršįnsay MacDo- 
nald spalių 9 į$. vakarienei 
pas save sVŽ&iūosė. turėjo 
Amerikos prezidento vyres
nįjį sūnų Jamės Roosevelt 
su žmona.

James RdoSęvelt važinėja 
Europoje ir žadąs, važiuoti į 
Sovietų Rusiją slaptai mi
sijai. ■■

GENEVA. Tautų Są
jungos Tarybos nenuolati
niu nariu, trejiems metams, 
išrinkta Portugalija.

Rinkimus Portugalija lai
mėjo 30 balsų prieš 20/ Jos 
konkurentė buvo Turkija.

Ličtikraštis “Vieny
be” Užsidarė

VALSTYBĖS IŽDAS AP
MOKĖS LAISVĖS PA

SKOLĄ
WASHINGTON. — A- 

merikos iždas padarė oficia
lų žygį, kad Laisvės Pasko
los dalis būtų išmokėta 
1934 m. balandžio 15 d. Iš
mokėjimo dalis siekia $1,- 
875,000,000. . . ”

Laisvės Paskola buvo už
traukta 1918 m. $6,268,094,- 
150 sumoje, tad kitais me
tais bus išmokėta beveik 
trečdalis tos paskolos.

Tuo pačiu laiku iždas 
pranešė, jog galima įsigyti 
naujų valdžios bondsų, ku
rių į apyvartą bus paleista 
už/apie 500 milijonų dole
rių. Nauji bondsai bus lei
džiami 12-kai metų iš M 
nuošimčio pirmiems metams 
ir 3% nuošimčio visiems ki
tiems metams. Nauji bond
sai parduodaini nuo spalių 
16 d.

BEMOKSLIS ŽMOGUS 
PALIKO $484,000

LAWRENGE\ — Teisme 
paaiškėjo, jog 1932 m. lap
kričio mėnesio 1 d. miręs 
kontraktor i u s James R. 
paikins, 80 metų amžiaus, 
paliko turto 484,000 dolerių 
vertės.

Įdomu, jog tas totinga- 
sai žmogus nemokėjo nei 
skaityti,, nei rašyti.

Spalių 10 d. laidoje “Vie- 
nybės” bendrovės . direkto- 
riatas įdėjo šiokį praneši
mą:

“Vienybės Bendrovės di- 
rektoriatas - dėjo visas pa
stangas išlaikyti “Vienybę ’ ’ 
gyvą, bet skleidžiami gan
dai, kad Vienybė bankru
tuoja, ekonomine depresija, 
kuri daugybei mūsų žmonįiy 
atėmė ” perkamąją galę, su
stabdė prenumeratas, biznį 
ir kitas laikraščio pajamas, 
ir todėl, nežiūrint visų pa
stangų ir norų, .tenka Vie
nybės leidimą: nutraukti.

“Šis numeris yra pasku
tinis Vienybes leidinys. Vie
nybės direktoriatas su šird
gėla priverstas atiduoti lai
kraštį, likimui”

Iš šio pranešimo galima 
spręstų, kad “Vienybę” už
dare jos stambūs skolinin
kai, neš direktoriatas buvo 
“priverstas atiduoti laik
raštį likimui. ’

“Vienybė” per kelis .me
tus labai uoliai rėmė Lietu
vos tautininkų ' režimą Lie
tuvoje ir liezaležninkų pry- 
čerių veikimą Amerikoje, 
kas, mūsų manymų, “Vie
nybei” daugiausia ir pa
kenkė.

Tik per paękutimus kelis 
•mėnesius “Vienybė” buvo 
sudemokratėjus ir iičbetaip 
dažnai clėjo panegėril<aš ne-, 
zaležninkąms. Bet,, matytu 
pervelaį susiprasta, kad iš- 
gelb etų “Vienybę’’ nuo 
bankrotų

Mes nesidžiaugiame “Vie
nybės” bankrotu, bet tik 
pažymime faktą. •

NUŠAUTAS CHICAGOS 
GENGSTERIU VADAS
CHIOAGO. — Al. Capo- 

ne’s įpėdinis Gus Winkler 
susilaukė tragiško galo — jį 
nušovė jam priešingi geng- 
steriai, paleisdami 72 šū
vius.

Paskutiniuoju laiku Chi- 
cagoje buvo gandų, jog 
,Winkler pagelbėjęs pašto 
įstaigai tyrinėti nesenai į- 
vykdytą pašto apiplėšimą. 
Tad galima spręsti, jog paš
to plėšikai ir nušovė savo 
buvusįjį bendradarbį. Win- 
kler buvo pasižymėjęs geng- 
steris. '

N0RWnon. MASS.

WASfflNGTON. L-NRĄ 
administratorius generolas 
ilugh S. Johnson savo kal
boje Darbo Federacijos su
važiavimo dalyviams parei
škė, jog dabar streikui yra 
didžiausiu pavojumi Ameri
kos gerbūviui grąžinti.
“ Johnson pažymėjo,.. jog, 
isant Roosevelt administra- 
sįjai, darbininkams nėra 
reikalo eiti į streikus, nes 
nesusipratimams išspręsti 
fra sudaryta speciali tary
ba, kuiios. sprendimu gali
ma pasitikėti.

: 5VASILINGTON.— Tau
tinė darbo taryba kreipėsi į- 
National Steel korporacįįps 
vadovybę ir 13 tuksiančių 
streikuojančių darbininkų, 
patardama ginčo išsprendi
mą pavesti arbitražui.

13 tūkstančių darbininkų, 
dirbančių?plieno išdirbyste- 
se, išėjo į streiką reikalau
dami geresnio atlyginimo ir 
palankesnių darbo sąlygų.

LENKUOS PREZIDENTAS 
VEDĖ SEKRETORE

BATSIUVIAI UŽBAIGĖ 30 
SAVAIČIŲ STREIKĄ
SALISBURY. — Ruth 

Shoe Co. dirbtuvės darbi
ninkai, išbuvo streike 30 sa
vaičių, nutarė užbaigt strei
ką ir grįžti į darbą. Darb
daviai pažadėjo geresnes 
darbo sąlygas ir užtikrino 
450j darbininkų darbą viene- 
ineins-mfitanis. J ; -

VARŠUVA.. — Spalių TO 
dienų Lenkijos prezidentas* 
Ignace Mosčioki susituokė 
su savo įnirusios žmonos bu
vusia sekretore Mary Dobr- 
zanska.

Prezidentas Mosčioki, ku
ris yra diktatoriaus Pil
sudskio paklusnus tarnas, 
jau nebe jaunas žmogus, 65 
metų, gi jo naujoji žmona 
apie 30 metų. Jųsutuoktu-

DARBO FEDERACIJA
REMIA NBA

WASIIINGTON.—Dar
bo federacijos metinis susi
važiavimas priėmė rezoliu
ciją, išreikšdamas visišką 
pritarimą NRA. Ęezoliuci- ' 
joje tačiau reikalauja, kad 
NRA viršininkai rūpintųsi

ANGLIJOS BEDARBIŲ 
SKAIČIUS SUMAŽĖJO
LONDONAS; — Darbo

metų rugsėjo 25 d. Anglijo
je buvo 2,336,727 bedarbiai, 
kas yra 521,284 bedarbiais 
mažiau, negu pernai tuo pat 
laiku. Visą įregistruotų be
darbių skaičiuje buvo 349,- 
755 moterys bei merginos.

Paminėtos skaitlinės ro
do, jog Anglijos bedarbių 
skaičius laike viėnerių metų 
sumažėjo puse milijono.

GEN. KOSCIUŠKOS 
PAŠTO ŽENKLAI

dija. Nelabai senai mirė 
Mosciekio žmona,, sūnus ir 
žentas. Tos trys mirtis labai 
paveikusios ir Mosčioki no
rėjęs pasitraukti iš prezi
dentystės, tačiau jį nuo to 
sulaikiusi jo žmonos buvu- 

“Sroji sekretore. . r
Mosciekio naujoji žmona 

ir buvo patikta skaudaus li
kimo. Priešindamasi tėvų 
patarimui, būdama dar ne
pilnamete pabėgo su armi
jos karininku Nagorny ir 
susituokė..jų vedybos buvo 
didelis nepasisekimas. Jo
sios tėvai nusižudo, 6 vyras 
įsivėlė į didelį skandalą. Vė
liau ji gavo bažnytiniuose 
teismuose panaikinimą ve
dybų ir tapo. Mosciekio pir
mos žmonos artima patarė
ja.

UtlJ-UU

Angliakasių unijos pirmi- . 
ninkas mėgino pravesti "nu* . 
tarimą, kad darbo federaėi*. 
jos taryba būtų padidinta 
nuo 8 iki 25 narių. Šis^siu- 
lymas didele balsų dauguma, 

■visiškai atmestas. b.
Sekantiems metams 4fede- 

racijos prezidentu aiškiai., 
numatomas išrinkti dabarti
nis prezidentas William 
Greėn.

ISPANIJOS PARLAMEN 
TAS PALEISTAS

MADRIDAS. — Ispani
jos respublikos prezidentas. 
Zamora paleido esamą. par
lamenta'' ir paskyrė naujus ' 
rinkimus.

V aid i n iin as, dainos i r 
muzikai.

Sekmadienio vakare, spa
lių 15 d., bažnytinėje salėje 
įvyks mažojo parapijos 
choro, vadovaujant p. Ša
peliui, vakaras. Bus vaidini
mas, dainų ir muzikos.

Daintios choyas ir jo va
das varg. p, A. Šlapelis.

Skambins pianu art. p-le 
ŽydanaviČiūtė iš Roslindale.

.... Rap.

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 
graboriui.

Spalių 13 d. pasirodys 
nauji 5 centų pašto ženklai 
generolui Kosciuškai pa
gerbti. Tai padaryta sąryšy 
su 150 metų sukaktimi kaip 
generolas Kosciuška tapo- 
Amerikos piliečiu.

Šių pašto ženklų išleidi
mo proga smarkiai naudo
jasi lenkai, girdamiesi pasi
savintu patriotu.

0AKSONUI KALIFORNI
JOJE GERAI SEKASI

OAKLAND, Calif.—Jack 
Gansonas, lietuvis ristikas, 
nugalėjo žymų ristiką Gcor? 
ge Hagem ’

. Gansonas jau daugiau, 
kaip metai gyvena Kalifor-. 
nijoj, kur jam gerai sekasi 
nugalėti. įvairiausius risti-1 
kus.

Dariaus ir Girėno 
Žygį Atminti 

Nauja Plokštelė 
(Record)

Vienoje pusėje daina “Dariaus ir Girėno atminčiai,’’, 
kurią įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akompanuo
jant Vargonais ir gražus lakūnų ir “Lituanicos” vaiz-. 
das, o kitoje pusėje daina “Kareivėliai” — Stasio Šim
kaus,, kurią Įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Eloną, Sa- • 
dauskaitė, akompanuojant pianu ir armonika ir lakūnų 
laidotuvių Kaime paveikslas.

Plokštelė, atspausdinta tautinėmis, spalvomis.. Gali- - 
groti, bile phonografu.
Kaina 75 centai. , •
Užsisakykite tuojau- ...

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ma
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MISIJOS
. Spalių 10 d.,. 7:30 valandą 
t vakare Tėvas J, Bnižikas, 
jėzuitas liisijoniei-iųš irt-a- 

Kalėjo skelbti ‘misijas inote-
Į iims -r merginoms, jų prisi- 
į-rinko pilnutė šv. Petro lie- 

H tuvių bažnyčia. Iš pirmo pa-, 
^ mokslo jos persiėmė misijų 

dvasia. Po antrojo savo pa- 
/mbkslo misijonierius su vię-

• Ja tildai s kunigais daug išpa
žinčių išklausė.

‘ Ryte pribuvo kun. J% Pet
rauskas iš Lowell’io. Atlai-

■ kęs Šv. mišias jis padėjo 
JT misijonieriui ir trims vieti-

1 niams luinigams Idaušyti iš- 
p' pažinčių. Prieš paskutinias 

" ^“mišrasf kurios- buvo hn- 
komos 9 vak atvyko kum J.

t, Plėvokas iš Cambridge’io 
'klausyti išpažinčių. Po pas- 

Ę butinių šv. mišių misijonie- 
L riuš sakė pamokslą. Žmoniii 
r* buvo pilna bažnyčia, kurių 
tč. labai daug ėjo prie Sakra- 

- mentų.
4:15 vai. p. p. prasidėjo 

misijos juetgaitenis (nuo 7 
k iki 16 motų). Misijoniorius 
į pasakė pamokslą. Vietinis 

, L • kunigas atkalbėjo šv. Ro- 
k žančįų prie išstatyto Šven- 
k Mansio Sakramento. .. .
»’* Vakare 7:30 misijų pa- 

maldų metu klausė išpažin- 
jt čių kun. E. Juškaitis. ir kun.

E. Strakaliskas. Po pamal
dų padėjo jiems klausyti iš- 
pažinčių mišijonierius, kun.

ADVOKATAI

fc.

u. <

maldų metu klausė išpažin-

Skilandis ir vietiniai kuni
gai, ••• .

Tokioje tvarkoje,.. labai 
pasekmingos Tėvo BružikU 
vedamos misijos tesis iki 
sekmadienio, iii Užbaiga 
bus. sekmadienį 3 vai, p, p.

Sekmadienį- moterų misi
jų šv, mišios šų pamokslu 

;bųs 9:30 vai, Šv. mišių in- 
t eilei ja yrit aukuojama Lie
tuvos Dukterų draugijos.

Mergaičių misijų užbaiga 
bus su iiiišiomis, pamokslu, 
Popiežiaus palaiminimu ir 
Kryžiaus sveikinimu 8:30 
vai. sekmadienio rytų.

Vyrų misijos prasidės 
spalių li> d., 7:30 vai. .vak.

Ktebonm Liul Pi> Vir- 
mųuskini pagerbti sureng
tos vakarienės šeimininkė
mis buvo pp. K. Vošylienė, 
Šejefkienė, Aidcštikaluienč, 
Vestfildienė, Brazauskiene 
ir Šidlauskienė; šeiminin
kių pagėlbinuikemis bei pa
tarnauto jomis buvo St. 
jefl<aitė, ŠI., F. . ir AI. ŠkP 
laiiskaitės ir ši, Sabaitė; 
šeimininkų buvo. D.. Liubi- 
kas; daug pagelbėjo V. Va
latka, S.. Kavolius, Liniuko..

: sūnūs., ,.
Vakarienės programoje 

choro solistės pp. A, Grabi- 
joliūtė ir S. Jokubauskaitė, 
p. ŠI. Karbausko . akompo- 
ntiojamos, jausmingai pa-, 
dainavo keletą gražių dai
nų. •

Vaizdąs djL^ąrdiliolo ■ Wišeman ’p dramos “Paslėpta B rangenybe.’ \ kurią stato
į^įlįĮoš jaunimas Gatė of Heaven salėje, Spalių 29 d., 7:30 vai. vak.Šv.

.Stovi# ?‘((iš ‘kaires į dešinę) ; Pr. Averka, Keršanskas, Al.. Neviora, A. 
Tutkūs, X- 3®SaMyįas^ D. J. Averka, Janulevičius j r .Jonelis, Kitoje eilėje.— A.

niaiiė, kad lenkai, o gal tai 
vokiečių burbulas.

“Aš sveikas ir linksmas 
ir dar jaunystes metus jau
čiu... '

“...Mano mokinis AnU- ' 
nas Sodeika, geriausi s bari
tonas, tUrl pasistatęs šalę 
mūsą gražų namą, 3 šeimy- 
nu' ' ’ ’ '

“Gaunu išsitarnnv i m o 
(pensiją. Red) algą, nors ir 
tą sumažino pernai, šįmet 
vėl mažino, bet ,aš likau ant 
vietos. '

“Buvo p. Apšega su žmo
na, atvažiavo A. Bačiulis,, 
buvo Anele B r at Pilaitė ir 
daug kitų.,

“Viso . geriausio įbildu 
Jums.

“Jums žinomas—
Mikas Petrauskas.

,.“Pp. Šakiams, “Darbi
ninko” štabui ir kitiems.” '

TIKRAI DIDELIS VEI
KALAS

KALBĖJO BRDCKTONE

:V- — , • . .. 

: Įf* v x t - • * • “

U|JUOZAS CUNYSI g- | * ■ ■ i
| ADVOKATAS |

& I Ė
j 414 Broadway, S. Boston, MassĮ

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkway 18B4-W

Spalių 9 d-, 4 vai. po pie
tų ir 7:30 vai. vak., Šv. Pet
ro par. bažnytinėje salėje 
huvo rodomi judondeji pa
veikslai- iš krikščionių per
sekiojimų bei kankinimų 
japonijojej ypač 15.97 .mė
ta is, kada „tapo .nukankinti 
36 japonai krikščionys.. Už 
tai ir veikalas yra užvaldy
tas “Dvidešimts Šeši Japo
nų Kankiniai.”

Tas veikalas buvo sūdą-’ 
rytas ir diriguojamas vieno 
Japono daktaro kataliko, 
kuris giminių tapo nužudy
tas už Nukryžiuotojo tikėji- 
nią. Ir tikrai yi*a, milžiniš
kas veikalas. Parodo muihs 
Japonijos -.gyvenimo typus 
ir papročius. Ir parodo 
krikščionių širdyje didelę 
Dievo ir artimo meilę.

Veikalas buvo gautas ku
nigo Pr. Juro rūpesniu. Jį 
parodė, vietinis opėtat.oriuš 
Urbonas, . •.

Šį sykį pono Urbono nau
jos mašinos tikrai gražiai 
parodė veikalą ir mūsų ne
patogioje salėje.

Spalių 9 d., Vilniaus, ge
dulo dienoje, Brocktonp lie-

DAKTARAI
Tėi. $0. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
NaujojeVietbje,

525 Ė. Broadway, S. Boston, 
Ofiso Valandos:

Nuo 9 Iki 12 ryt* ir nuo 1:30 Hd 
5 ir nuo 6 ik! 8 vąL Tąkarp; Ofl-, 
gas uždarytus subatos vakarai* ir 
MdSldienlals, taipgi Mredoinla nua 

12-tos dieną uždarytai 
Taipgi nuimti ir ^L-rajf

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 pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

F
F

KAI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

.. . “Darbininko” Name 
(antros lubos, Rbom 1)

.366 Broadway, So. Boston;
' Tel. So. Boston 3357.

Bostono Ofisas:
60 State St., Room. 326 

Tel. Hubbard 9396 
.Gyvenimo: 33 Uosemont Street, 

Tel Talbot 2878 Dorchester, Mnss.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B, GAILIUS
Veda visokias provas. Daro'-vi- 

Huą legalius dokumentu*. .'
817 iŠ St. (kampas Broadway)

South Boston, Man..
•Telefonas : Šou Boston 2732

Narnjj; Talbot 2474

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS ŪDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston .2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So, Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v; 
Setedomiš nuo 9 iki 12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 iki. 6 viii. vakare.; 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL . dieną, 

(pagal sutartį)

gr

Td. S; B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS .

414 Broadway, So. Boston.
Room 3.

- ■ Gyvėn. vieta:. S Florenco St.,
HUdson, Mass.

Tėl. Hudson 622.

į ■’ Tel. So. Boston 3520 I.

i‘ADVOKATAI ŠALNAI Į
DAIIBININKO NAME. .

366 Broadway, . .
; South. Boston, Mass.... . ■ •• E

GEORGE P. DONOVAN, 
. Bostono miesto tarybos 
narys, Ward 6, kurs miesto 
iegislatūroje pravedė bil'ių, 
kad būtų išimtos gątvėkarių 
reles nuo 5-tos gatvės prie 
Šv. Petro lietuvių bažny
čios. Jo rūpesčiu gatvė prie 
lietuvių bažnyčios bus nau
jai ištaisyta; šalygatviai 
jau įrengti-.

Terapijos veiklus narys 
‘graborius J. Kasparas iš
aiškino. buvusią būklę tary
bos nariui Geo. P. Dono- 
van,. kurs tuojau davė atsa
kymą ,’į kreipimąsi ir prave
dė reikalingą bilių. Už t:i 
gerą dalbą Donovau ir geri) 
gra])urius "Kasparas verti 

. lietuvių padėkos. Čia tenka 
įiaŽĄ'uiėti, kad Donovan. yrą 
kandidatas iš 6 Wąvd’o \ 
miešti) tarybą antrajahi ter- 
IninuL

ii

. >4' ' X* ' L - ,

tuvių minėjinifį^r^tanioje 
dklyyaiu ir ldtl^<3Msąkė: 
Itr. (į^inis, L; Į)C fe 
iždininfeaš D. j|.-Averka ir 
L. I)/ S; centro sekretorius 
J. B. Laučka. ŠI i n ej i m o 
programą surengė Brockton 
Federacijos skyrius su L. 
D. S. cęn t roš ‘»pirm i n inkų

ProgTamoš vedėju’ buvo J.

KANDIDATU SKAIČIUS
MAŽĖJA

Besiartinant’ Bostono mie
sto mayoro j;in^iniams? kan-. 

, didatų tai; svarbiai
.yietai vis mažėja-. * 'Į^aūjur. 
sios, savaitės gale iš agitaci
jos lauko pasitraukė mo
kyklų komiteto pirminin
kas W. A, Reilly, demokra-.. 
tas, jauniausis kandidatas.

. Dabar kandidatų liko 8— 
5 {demokratai ir 3 respubli
konai! Jį: skaičius, iki, lap- 
kricio 7 d. gali dar sumažė
ti.

FEDEBAL NATIONAL
BANKAS TEISME

KDMP. M. PETRAUSKO
LAIŠKAS "OARB.'’
ADMINISTRACIJAI

. “Labai ačiū už siuntinė
jimą man ‘ ‘ Darbininko. ”

“Amerikos doleris vis 
krinta. Turėjau 300-dol. H(?- 
tuViškų bonų -- pajutęs 
krizį pardaviau, bet visgi 
daugiau negu. 1000 litų pra
radau. Dabar vienas dol. 
veik 5 litai.

“Daug amerikiečiui atva
žiavo Lietuvon, papasakojo, 
kad visi turtingesni prara
do pinigus. • . .

. “Pas .mus litas ant vietos 
stovi,;. ?,dalis operos orkest- 
ros* jau pernai paleista — 
paleido J. Babravičių... Bu
tėnas ir paleistas, bet tas ra- 
dio dainuoja; Pranas Rim-

T«l. S. B. 280.VR 
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
litegzatninnoju akla 
pilfiklriLi aklidii?

' kreivas akis ąiitle 
alpu Ir amblijonk 

kdce. (aklose) nkyso augrąžlntf 6v!e> 
«ą tinkamu laiku.

J, L. RASAKARNIS, Q. D
447 Broadway, South Boston

GBABOBIAI

G R A B O R -I U S ’ 
494 E. Br6adway,

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

Res. 158 W. 7th St.
Tel. Šo. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

kus nieko neuždirba, bet... 
Kaune dažnai matosi.

‘(Apšegos, J ureniei ie. — 
Lietuvos kurorte, pasigydė 
ir grįžo Amerikon.

“ Pas mus vasara lietinga 
buVoj tai ypač tinginiai la
bai . nukent ė j o. Darbšt ūs 
žmonės talkomis javus „veže.

Gaila tokių žymių kuni
gų, kaip. Maironis - Maciu
levičius, Tumas ir dar vie
nas kanauninkas (Prapuo
lenis. Red) Žemaitijoje .mi
rė. . ’
” “Amerikos skriduolius — 
vokiečių.“kilpa” suėdė; jie

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
: Tel. Porter 2(M»7-\V. ' i

Į STELLA BAIKAITĖ I
| PLANO MOKYTOJA f
| (>(»2 PPTNAM AVĖ.,
| OAMBHliĮGE, MASS. |

LIETUVIS GRABORIUS

Tėlephohe
SO. BOSTON Mįi

j.

BAY VffiW ■ 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE
Automobilių ir Trokų 

Agentūra..
Taisome visokių išdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street --— 
ir E. Eighth ISt.

rfOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kaiibčlunds ir Pcter Trečiokas 

. savininkai

I

I Tel. Porter 3789 I

i JOHN ilEPSUIS, M. U. i
I (RĘPjSYB) „I
| Lietuvis Gydytoju |
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 I 
Į 278 Harvard Street, t
|kamp. Inman arti Central Sq,i 
j Oambridge, Mmi. , |

■ ~ . t .   ~*—č

Uždiitytas Salem:-Trųšt- 
Co. bankas iškėlė federalia- 
me teisme ieškinį prieš už
daryta Federal National 

•s c

banką, reikalaujant .. sugrą
žinti 90,000 dolerių notą, iš
duotą Salėtu banko.. Ieško
vai tvirtinti, jdg minėta pa
skolos nota buvo pasirašyta 
Salėm Trušt C o. banko iž
dininko be banko direktorių 
žųiios ir kad ta nota išduo
ta ne. už paskolą.

Bylos nagrinėjime paaiš
kėjo, jog Federal National 
kompanija, iš savo narių 
bankų pasiskolino $l,600r 
000, tačiau užstato jiems da
vė tik 589,000 dolerių ver
tes. •

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

16-18 Intervale St,». 
Montello, Mass. 
Tel Brockton 4110

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

258 West Broadway,
So. Boston. Mass,

Tel. S. Boston 4486

Į JUOZAS M, DILIS | 
p LAIKRODININKAS i
i Parduodu įvairiausios rūšies - 
lauksimus ir sidabrinius daik- 
Į tus. Taipgi ir pataisau.
f 366 W. Broadway
| SO, BOSTON, MASS.

ė

AGENTAI

Apie mūsij. pigų ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriaį ir Balsamuotojai...

380 Brbadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0304-W

II l'NSURANCE Į 
i | Apdrausk namus, ra kandu* | 

i automobilius pas | ' I J. S. MESLIS Į 
11 455 W. Broadvvay, So. Bostonl 

Tel. So. Boston: 3612 ’ |

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

• šlrdibs. Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstų, Slo
gos, Patrūkimo, . Reuma
tizmo ir visokias Kraujo, 
Neįrvų, Odos ir Ktonlškas 

yabiejų lyčių.Ilgas.
• Patnvitiias relini

" Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 
nelaimių, išlaidų ir kančių.

Dr.Graūj, 327
FaIa«do<J: AntradlerilaLu, ketvirta* 
dienlale Ir žaStndlftūIali 19—12 rp 
tu, 2—5, vakare; iek«au£t 
niaii 10—12 tiktai.

RAMŲ SAVININKAMS

d., 7:30 vai. .vak. piliečių 
klubo salėje šaukiamas lie
tuviu. namų savininkų susi- 
rinkimas- svarbiems veika- 
lanfš- aptarti.. • .

ĘrofMlonnlnl, prnmontn*
kai. kurte skelbiasi ••Darbininke" tik 
ral verti skaitytojų paramos. 

Visi fiiramkltca "Darbininke.?’ .

Į K. SIDABRAS
Važiuojantiems i ir iš Lietuvos parū

pini pasportuš ir parduodu 
Laivakortes.

Apihuuilžlu baksiis, namus, .'rakandus 
i . ' ir t. t.

342 \V. Brmnhvay, - S. Boston. Ma^s.
' Telefonas South Boston 1798D. AZALETSKO

GRAFYSTES ISTAIGA-FUNERAL HOME
564 E. Brohdway, South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0815. : .
Dabar galėsime dar goriau lietuviams patarnauti, nes mūsų 

įstaiga turi visus patogumus. •. _ ’ . ,v
Naujausios, mados kambariai, šermenims :Dykai. Pątariiavi-> : 

inaš dieną įr naktį, ■
• ^Pilnas pasirinkuium’ metalo irr kieto medžio grabų. -Mūsų • 
kainos;. Metalinis grabas‘ (Steel Casket) ir-visi šermenys (be

• kapų—Į$300 ii; aukščiau. Kieto.medžio grabas iv -visi šerine-.
nys—$115 ir aukščiau. Dvąlnižiu’ apdengtas grabas (Olotli

. (’ovoiyd)..ir visi šermenys — $75.00 iv aukščiau. ■
J); ;A. ZALDTSKAS/ K E; ŽALET^KIEND ’•

t

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortės į ir 
iš Lietuvos ant pat ogiausių ir 
greičiausių laivų.’ Sutvarkomo 
veikai ingus dek liment us.
PERKAM LIETUVOS BONUS

• Už CASHb
I N SUK A N C E 

Apdraudžianie Namus, Bakaity 
dus, Automobilius, ir t t- 
broadway travel 

BUREAtT
K... .T. VIEŠIU,A. Snv. ‘ 
866 W. Bro&dtvay, 
So._Bostęn,Mass.'

Tek So'utli Boston tkliO .
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| PENNSYLVANIJOS ŽINIOS |
SHENANŪOAH, PA.

ŠV. JURGIO PARAPI
JOS VEIKIMAS.

Spalių menesio pamaldos 
gražiai užlaikomos kaš va
karą 7:30, gana, daug- žmo
nių lankosi kasdien. Gaila, 
kad parapijos komitetas pa- 
.kvietė /teatlų jš Kihgstono, 
kuris pereitą pirmadienį 
per pamaldas vaidino baž
nyčios svetainėje, taip daug 
pakenkdamas pamaldoms 
bažnyčioje; girdėtis, kad to 
teatro rėmėjai esą kai. kurie 
‘ ‘ Garso ” Štabo nariai. .

Kelios parapijos moterys, 
pp. P. Šyvienė, Julia Mize: 
rintė-ir Elena Norkiiito, la- 
bai stengiasi, kad jų senai 
rengiama “Card Party” 
Spalių 20 d. gerai pasisektų. 

“Šv. Jurgio parapijos motę- 
’ rų uolumas ir pasišventi

mas, sti savo “Card Parties”, 
parapijos naudai yra pla
čiai žmonių žinoma, žmonės 

. net'ir iš kitų miestų .atvyks
ta, girdėdami, kad yra Šv. 
Jurgio moterų darbas. Ti
kimės, kad ir šioms mote
rims gražiai pasiseks ir 
daug svėtim-miesčių ir sve
timtaučių atvyks, kaip ir 
praeityje.

MŪSŲ SODALIETĖS.
Pereitą susfrinkimą atsi

lankė garsus ir iškalbus, vi
sų gerbiamas kun. Dr. Men- 
delis i$ Baltimore, kuris so- 
dalietėpits kalbėjo raginan
čia kalba, daug naujų ir ge
rų patarimų joms suteikda
mas. Sodalietės pasiryžu
sius savo narių skaičių pa- 

< didinti su pagalba jų jauno 
ir energingo dvasios vado— 
kun. P. Laumakiė. Nuotai- 

gera, taigi ■ nėra
abejonės, kad pasiseks tai, 
įvykdyti. Šia proga tenka 

, širdingai dėkoti svečiui ku
nigui Dr.' Mendeliūi už gra
žius 'ir . gerus patarimus.. 
Dar lauksime jo atsilanky
mo ateityje, gal būt Jis ka
da nors ves sodaliečių reko
lekcijas.

VYČIŲ VEIKIMAI.
Vyčių metiniai šokiai įvy

ko spalių 10 d. Mahero salė
je. Labai gerai pasisekė, vi
si buvo patenkinti ir tikima
si finansinės pasekmės. Ke
lios 'dovanos buvo išdalin
tos: aukso penkinė, du dole
riai ir pusė; tikimės, kad 
prežideiitas nesuareštu o s 
laiminguosius, už aukso su
laikymą..

. Matyti, kad kokios mis
tiškos dvasinės esybės dar
buojasi mūsų tarpe. Viena, 
tij dvasinių esybių, kuri va
dinasi ■ “The Graymalkin,” 
rengia .vakarėlį, kurį vadi
na “Susirinkimą dvasių iš 
kito pasaulio.” Visi vyčiai 
kviečiami. Vakarėlis įvyks 
šio mėnesio 17-tą; galime, ti
kėtis, kad daug ten nuvyks, 
nors dar nėra grynos dva
sios; Kiekvienas kaltina sa- 

. vo draugą,, jog esąs ta mis
tiška.:, dvasia, “The Gray- 

‘ malkin’’ ir.girdėti, kalbų, 
. kad dar nei viėnas gerai hę- 

įspėjo.' Kas atsitiks, kai 
dvasia sujungta su.kūnu sū-

ka labai

sitiks su gryna dvasia ? Va
žiuokite, vyčiai, pamatytį! 

■
. Kelios jaunos energingos, 
darbininkės rengia “Card 
.Party,” p-lės Beatriče Vo- 
siliūtū ir Margareta Rolina- 
yiČiūtė tikisi gražių pasek
mių tame ‘ ‘ Card Party ” va
karo, kuris bus Vyčių salė
je, spalių 25 d.

Mūsų veikli kuopa nema
no, kad šių surengimų už
tenką jų energijai. Dar su
manė rėugti “Masq.uer.ade 
tiance/ ’ kuris įvyks vyčių 
naujai išpuoštoje svetainė
je, šio mėnesio 26 d.
VAIKUČIŲ PAMOKOS.

Vaikučių pamokos ląiko- 
mos kas -sekmai&enį antrą- - 
valandą po pietų ir kas šeš
tadienį dešimtą valandą ry
te. Dabar tose pamokose va
dovaują mūsų., vikaras kini. 
Petras Laumakis, A. Matu
levičiui padedant. Girdėtis, 
kad neužilgo turėsime Sesu
tes, kurios užims tą darbą 
mūsų parapijoje; ne vien 1 
tik tikybiniu atžvilgiu . tai : 
bus svarbu, bet taipgi ir 
tautišku, nes Inokvs vaiku- , 
čius melstis, kalbėti, rašyti 
ir skaityti lietuviškai. Link
sma naujiena; tikimės, kad 
neužilgo sulauksime. .

S. PITTSBURGH, PA

Bazaras šiemet tai bent 
bazaras. Kokių įvairumų, 
tiktai žiūrėk ir gerėkis. Bū
dos puikiai išrėdytos, kad 
net akį veria. O kas.tose bū
dose, negalima nei išvardin-. 
f L Manau, kad ir iš Pary
žiaus, ir-net iŠ Afrikos yra 
atgabentų . dalykėlių. Jei. 
kas dar nebuvo bazare, ne
praleiskite progos. Užtikri
nu, kad gailėsitės nenuėję. 
Vaikučių būdose irgi viso- 
kių įvairumų. Kas moka 
žuvauti, turės progą paro
dyti savo gabumą, gal dar 
kokią bangžuvę teks sužve
joti Draugijos ir klubai tu
ri surengę visokių pamargi- 
nimų. Bus ir koltų lošimai, 
Bingo, šokiai ir kiti pasi- 
Imksnnniinai, Liko tik vic- 
na savaitė, todėl pasirenki- 

Laimute.te.

PADĖKA

nąičiams ir yyranjš. Po tam 
visiems sykiu. Misijas duos 
garsus misijoniėrius iš Lie
tuvos, kunigas Jėzuitas 
Bružikas. Pamaldos ir pa
mokslai rytais 8 vai. ir va
karais 7:30 vai/

KETURDEŠIMTE 
šiemet prasidės spalių 27 d., 
p baigsis 29 d. pamokslus 
per kętiirdešimtę sakys ku
nigas Jėzuitas Bružikas.

Chęsferįečius ir apylinkės 
lietuvius karštai ragina da
lyvauti klebonas,

Kuui jEiniįL Paukštis.

MINERSVILLE, PA.

Šv. Pranciškaus šventė 
buvo iškilmingai paminėta 
ne vien Tretininkų, bet ir 
mokyklos vaikučių. Anksti 
Vyte visi susirinko, kad pa
gerbtų šv. Pranciškų, - iš
klausydami šv. mišių. Su
teikus generalę absoliuciją 
Tretininkams,: klebonas ku
nigas M. J. Kazėnas pa^ 
skelbė, vaikučiams laisvą 
>dieną, kadangi tai jų moky
tojų, Seisėrų Pranciškiečių, 
globėjo diena: Vakare gi. vėl 
susirinko bažnyčion sykiu 
atkalbėti Ražančiaus dalį. 
Atkalbėjus Rąžančių, kun. 
Sadauskas iš Butler, Pa., 
pasakė labai gražų paniūks
ią apie Šv. Pranciškų. Tiki
mės, kad jo mintys atnešė 
naudą geros valios žmo
nėms, Šv. Pranciškus be 
abejo išprašys iilio Dievo 
palaimos tiems, kurie šią 
dieną taip gražiai praleido.

Šv. Kazimiero mokyklos 
vaikučiai ilgai troško vienos 
malonės ir galutinai apturė
jo. Šiais mokslo metais turi 
progą atlikti “Devynius 
Pirm u o s i u s Penktadie
nius,” Švč. Jėzaus Širdies 
garbei. Pirmiau naudojosi 
ta privilegija tiktai aštun
tas skyrius, o dabar visa 
mokykla . gali ja naudotis. 
Tai buvo sutvarkyta klebo
no rūpesčiu,. kuris nuolat 
rūpinasi ypač dvasios rei
kalais. Pagal Evangelijos 
žodžius, jis nori, kad visi 
pirmiau . ieškotų. 'Dangaus 
Karalystės, o visa kita bus 
jiems duota.

KUN. JUOZAPAS KURAS
Šiais metais, rugsėjo'17 d.j Juozapas Kuras, Šv. Juo

zapo parapijos (Scrantoii, Pa.) klebonas minėjo savo 26 
metų klebonavimo sukaktuves. Tai rekordinis atsitiki
mas,. kad taip ilgai klebonauja vienoje parapijoje.

Kun. J. Kuras gimė 1864 metais Zanavykįjoje. Mokė
si Marijampolės gimnazijoje ir Seinų dvasinėje semina
rijoje, kurią baigė 1886 m., o 1887 m. priėmė kunigystės 
šventimus. . ,

Penkis metus vikaravo Seinų vyskupijoje. Į Jung. 
Valst. atvyko 1892 metais. Pirmoji apsistojimo vieta bu
vo pas a. a. kun. Kriaučiūną Chicagojė. Kiek pabuvęs 
Ghicagoje persikelia į Scrantono vyskupiją ir gauna pa
skyrimą klebonauti Forest City mišrioje, lietuvių, lenkų 
ir slavokų parapijoje. Vėliau,, kada lenkai ir slavokai su
siorganizavo. savų parapiją, kūn. Kuras likb grynai lie
tuvių parapijos klebonu. Forest City jis pastatė bažny
čią ir kleboniją ir į. trumpą laiką išmokėjo visas skolas.

1907 iii. kun. J. Kuras perkeliamas į suirusią Scran- 
ton, Pa. lietuvių parapiją. Toje parapijoje nuo 1905 m. 
buvo vaidai,- kuriuos spręsti pavesta pasauliniam teis
mui. Taigi teisme iškelta byla-ir kaikurįų žmonių, neva 
parapijiečių, sauvaliavimą kun. J. Kurui prisėjo likvi
duoti. Kova su Katalikių Bažnyčios priešais tęsėsi 6 me
tus, kuri buvo baigtą katalikų laimėjimų. —. - y

Katalikai laimėję bylą dar labiau pamylėjo savo 
kleb. kun. Kurą it visame kame su juo bendradarbiavo,

Bylos laimėjimą pažymėti, kleb. kun. J. Kuras su 
pagalba parapijiečių pastatė-didelę parapijinę mokyklą 
it Seserims namą. /.

■ Mokyklą, veda ir moko Seserys Kazimierietės. Kas 
metai tą mokyklą lanko per 400 vaikų.

Klebono rūpesniu išmaliavota bažnyčia ir įtaisyti 
dideli vargonai. ;

Finansiniai parapiją labai gerai stovi, nežiūrint, 
kad mokyklos užlaikymas kas met kainuoja apie $5,000.

Mokykloje lietuvių kalba užima svarbią vietą.
Šių žodžių rašėjui pereitą vasarą teko lankytis pas 

svetingąjį ir patriotingąjį kleb. kun^J. Kurą. Jis malo
niai sutiko parodyti bažnyčią ir mokyklą. Bažnyčios vi
dus labai gražiai atnaujintas. Patašai visur lietuviški. 
Mokykloje taip pat lietuviški parašai, kas liudija, kad 
Šv. Juozapo lietuvių parapijoje (Scrantone) lietuvybė, 
yra giliai įleidus šaknis. Už tai garbė klebonui, lietuvy
bės apaštalui. Tiesa, jis jau gerokai pražilęs, bet dvasio
je j aunas ir pilnas gražių sumanymų ir energijos..

Gerb. klebonui, 4‘Darbininko” nuoširdžiausiam rė
mėjui, linkime ilgiausių metų!

Kaip kasmet, taip'ir 
met Schuykill apskričio, 
Pa., lietuviai ruošė lietuvių 
dieną, rūgp. 15 d., 1933. Iš 
šios dienos pelno prisiųsta 
mums $387.08. Už šią didelę 
paramą dėkojame visiems, 
kurie aukomis ir pasidarba
vimu prisidėjo prie tokio 
kilnaus darbo. Dėkojame 
šiems gerbiamiems klebo
nams ir jų. geraširdžiams 
parapijiečiams už uolų pa
sidarbavimą ir gausingą ap
silankymą šiose pramogose: 
kun. P. Gestai, kun. Dr. J. 
Končiui, kun. V. MikaiČiui, 
kun. J. Karaliui, kun. S. J. 
Norbutui, kun. I. Valančiūr 
nui, kun. J. Tiškui, kun. M. 
Daumantui, ir kitiems, ku
rie prisidėjo ir parėmė tą 
darbą, bet kurių vardų ne^_ 
sužinojome.

Nuoširdžiai prašome, kad 
gerbiami Klebonai ir toliau 
ragintų savo geraširdžius 
■parapijiečius prie to gailes
tingo darbo, kad tas nuo ke- 
ler’ių metų puikus paprotys 
neišnyktų, bet plėstųsi to
lyn ir ateinančiais metais 
atneštų tą paramą, kuri yra 
Sesutėms reikalinga ir di
džiai apkainuojama. Nie
kuomet neužmiršim pasi
darbavimo 'ir tikimės, kad 
Jūsų geri darbai pasitiks 
Jus prie Amžinojo Dievo 
sosto.

Telaimina Visagalis jūsų 
mielaširdi n g u s darbus ir 
gausiai atlygina iš Savo ma
lonių iždo.

Šv. Prancišliaus Seserys.

sie-

Spalių 4 d. šv. Francis- 
kaus parapija iškilmingai 
minėjo savo globėjo švente. 
Sesutės Kazimierietės pui
kiai išpuošė altorius.. Sve
čių kunigų atvyko net 1(1. 
Gražus žmonių būrys pasi
naudoju Dievo malonėmis. 
Prie Dievo stalo prisiartino, 
apie 1000 tikinčiųjų. Laike 
iškilmingų mišparų gražiai 
giedojo choras. Pamokslus 
sakė kunigai Mozūras, Lau- 
makis ir Garmus.

PARENGIMAI;
Spalių 16 d. bus vaidini

mas. Iš Wilkes - Barre at
važiuoją juokdariai artistai.

Spalių 20 d. Moterų Su
jungęs kuopa parapijos 
naudai rengia kazyrų vaka
rą.

Parapietis.

Kun. M. F. Daumantas, 
išbuvęs čia per 4 metus, iš
keltas į šv. Vincento para
piją, Girardville.

Viši Minersville parapi
jiečiai giliai dėkingi' savo 
buvusiam klebonui už jo at
liktus darbus. Kun. Dau
mantas gražiai sutvarkė ir 
gerai vedė visas draugijas.

Geriausio jam pasisekimo 
naujoje vietoje..

:—~----- * Mine^svillietis.

PHILADELPHIA, PA.

Spalių 3-čią dieną atsi
lanką/mokyklon klebonas 
išdalinti vaikučiams paliu
dijimus. Kurie gražiai pasi-

rodė moksle it pasielgime, 
gavo gražų paveikslėlį. Jis 
primine visiems, kad dali-, 
giait pasidarb uotų Šiais 
Šventais Metais.- Tegul tė
vai irgi atkreipia dėmesį į 
savo vaikučių paliudijimus. 
Jei klebonas ir Seserys mo
kytojos rūpinasi vaikų ge
rove, tai tėvams labiau turė
tų rūpėti, nes tai jų šventa 
priederfnė.

Spalių pradžioje vaiku
čiai laikė kvotinius,, kuriuos 
teikė Sesuo M, Aloyza, mo
kyklų užyeizdėtoja. Peržiu
rėjus vaikučių darbų, paaiš
kėjo, kad daūgiuiią vaiku- j

cių gražiai mokosi. Ateityj 
Sesuo žada dažniau atsilan
kyti ir temyli kokį jie pro
gresą daro moksle.

Šiuomi laiku kaip ir kas
met visii parapijinių ir vie
šų mokyklų mokiniai yra 
kviečiami dalyvauti kon- 
teste rašyme trumpų rašte
lių apie Susisiekimo Page
rinimą (Better Traffic). 
Mūsų mokyklos vaikučiai 
nenori pasilikti užpakalyje, 
todėl deda visas pastangas, 
kad pralenktų kitas mokyk
las, o ypač yifesąsias. Pernai 
kai kurie gavo dovanas už 
savo raštelius ; tikimės, kad 
it šiemet pasirodys.

CHESTER, PA.
IŠKILMINGAS PA

ŠVENTINIMAS
visai užbaigtos Aušros Var
tų bažnyčios ir tik ką įdėto 
altoriaus įvyks spalių 15 d., 
sekmadienį, 3:45 vai. po 
pietų. Šventins J o Eminen
cija Kardinolas Dougherty. 
Dalyvaus visi apylinkės ku
nigai ir svečias iš Lietuvos 
-^prelatas Maciejaųškas.

MISIJOS prasidės spa
lių. 23-čią dieną ir baigsis 
29-tą dieną. Pirmą dieną 
vien merginoms ir mote
rims. Antrą dieną vien ber-

Antanas Banys dainuoja, 
taip, kaip dainuoja tikras 
Artistas dainįiiinkas,. Ta
čiau Antanas Banys nebuvo 
tuo patenkintas — Jis vis 
svajojo apie tolimesnį tobu- 
linimąsi dainos mene* Ir 
staiga kur tai prasišalino iš 
Phįladblphijos. Gan i Igoką 
laiką mažai kas iš pliiladel- 
plhjieČių žinojo, kur' Jis- 
yra. O Jis tuo tarpti nesi- 
garsindainas ir niekur ne
dalyvaudamas mokėsi pas 
puikiausius mokytojus, uo
liai ii* intensyviai studijavo 
dai uos. aukštąjį liion ą. Ir 
štai, netikėtai, rugsėjo 24 
d. per W0R Radio stotį 
mes lietuviai ir vėl jį išgir
dome dainuojant. Dainavo 
jis, kaip man vienas asmuo 
išsiri’iške, taip puikiai, kaip 
kad dainuoja garsusis, rusų 
dainininkas Šaliapinas. Ta
čiau daugelis philadolphię- 
čių lietuvių murma, kad jis 
dainavo ne lietuviškaųjįet 
rusiškai. Nebėr ką mums 
lietuviams murmėti '■— jis 
tą darė aplinkybių prispir
tas. Jėi mes norime, kad jis 
būtinai dainuotų, lietuviškai 
(ko ir jis pats iš širdies 
trokšta), tai nesunku įvyk
dyti — rašykime visi iš vi
sur į W0R Radio ątotį 
(New York), reikalaudami, 
kad jis dainuotų lietuviškai. 
Be abejonės, jei meš minėtą 
stotį už versime laiškais, tai 
jau ji pasirūpins, kad An
tanas Banys dainuotų savo 
prigimta kalba — lietuviš
kai, o ne rusų ar kitokia. 
Nerūstaukime, nes tas daly
kas priklauso nuo mūsų pa
sidarbavimo, o ne nito jo 
noro.

K. V.—Jo< Senas Bičiulis;
“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukarpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKAS”
366 West Broadway, ------ :

So. Boston, Mass.

VISUOMENĖS DĖME
SIUI.

. Prieš keletą metų Phila- 
delphijoje ne tik lietuviams, 
bet ir vokiečiams buvo labai 
gerai žinomas dainininkas 
Antanas Banys, Vokiečių 
vietiniai dienraščiai, už jo 
žavejantį balsį, buvo jį net 
praminę 11 Kunstmeisteriu. ’ ’ 
Ir iš tikrųjų jis puikiai dai
nuodavo! Ne veltui gi ir 
vienas vokiečių menininkas 
kritikas, rašydamas apie jį 
tarp kitko išsireiškė taip:

UŽ DYKĄ. BANDYMAS 
. REUMATIZMUI

Mes turime Reu- 
inatiztnui gėrę me- 
tudi), kurį mes ma
loniai nusii) s i m 

' kiekvienam šio laik
raščio skaitytojui, 
kurs parašys mums. 
Jei jus turite skau
smus sąnariuose, Jei 
jusu . sąnariai yra 
sustingu, jei jus tu
rite kęsti skausmus 
orui pasikeičiant^ 
štai jums yra proga 

pamėginti paprasti), pigiy metodu, 
kurs pagelbėjo šimtams.

Mes nusiųsime jums pilni) pa
kelį 7 dienų išbandymui veltui ir 
jei norėsite daugiau naudoti, tai 
galite padaryti maža kaina. .Mes 
kviečiame panaudoti už dykų 7 
dienas. Pasiųsk savo vardų ir 
adresų tuojau: Rose Rlieuma Tab 
<*o.. Deut. X-9, 3516 N. Irving Ar., 
Cbicago. III.

LDS. Kuopų Susirinkimai
LAVTRENCB, MASS.

LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 
spaliu 15 d., tuoj po 12 valandai.. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugūs(es) pri
raSyti. Valdyba

/ O. BROOKLYN, N. Y.
Spaliui# d., tuoj, po sumos į* 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariu* 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdybe

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

mas.-įvyks.•spalių 15 d;, 6:80 vai. 
y,, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokCti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į» 

vyks sėkmadionį, spalių 15; dieną, 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus priraSyti prie iios 
kilnios organizacijos.

Valdybą

: WESTVTLLE, ILL.
tT)S. 75 kp. mėnesiniai susiriiv. 

kiniai įvyksta kiekvieną" mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Iv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svytainSje

Valdyba
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k- PuVUsJied «v<ny Tuesday and Friday trept. Holiday* inch F Yėar, Go°d Fridty* Memoml Dąy, Indepcądcnca Day,
| ’ Labor Day, Thanksgivinę and .Christmaa
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F 1PMT JOIEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASSOCIATION OF LABOS 
rį m Ncond-daM matttr Sapt 12,1&1B C ibe po«t offtco at ftMtak Msm.
P < MDdartiM Actef Hardi 8,1870
F A^piaaca tor ipaūlnt at apadal tat* gi poataae proyMei! for lu Secttoa 1108 
t'- Actof October8,1917, autborlaadon July IX W1B
te ; BUBSaRĮPTlON BATUI s 
K DomttŪc yearly M.00
I j. roralgn yaarly........... . ................... 15.00
r DoMMtle onc* per wę«t yaarly. .$2,00 
p Foraffa onca g«r yreek yearly.... 12.50 
' “ DARBININKAS
į. 866 WEST BR0ADWAY ‘ . . SOUTH BOSTON, MASS.
F TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

DARBININKŲ STREIKĄ!
' ‘ BALDŲ FABRIKUOSE. I

Kaime, Viliampoles, (Sla
bados) priemiesty, ir Jona
voje (apie 30 klm. nuo Kau
no, prie Vilijos-Neries m

PRKNUMHBATOfl KAIHA: 
Amerikoje lutaaa .........f4.00 
ūieleny Metama ..........> .J5.00
Viena kart Kraitėje metanui... .$2.00 
ūfaUny 1 kart Kraitėje metama. .>X60

VOKIETIJA EINA SA
VAIS KELIAIS

Vienas ■amerikietis neper- Įnach Osten. Lietuva, Latvi- 
senai lenkėsi Berlyne. Pir
mąją apsilankymo .. dieną 

r - t>re ja viešbuty- prie gatvės- 
Unter den Linden praėjo 
arba, geriau pasakius, ka
riška eisena pramaršavo a- 
pie 40,000 uniformuotų ka- 
reivią. Kitą, dieną tokia pat 
eisena praėjo apie 80,000 
kariškai išlavinto jaunimo, 

r- .. Ir kiekvieną dieną vis ko- 
į kia .oors. karinga demonst-
p racija. Nuotaika Berlyne

grynai militariška. 'Net ir 
karo metu niekur tiek nesi
matė kariškų eisenų, para
dų, uniformų ir- saliutavi- 
ino, Įdek dabar Berlyne. Da-

' bar Vokietijoj gal, girdi, ii* 
trūksta. karinės medžiagos 
ir amunicijos, bet kareivių 
ir nrilitaiiškos nuotaikos

V.

i:- 

t r

t
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Ii
t'* ten yra perpilnai. Hitleris 
F jaučiasi lyg milžiniškos ka-? 
E,, riuoūienės vadas. Ir ta ka- 
& riuomenė tai 65 milijonų 
p- vokiečių tauta, kuri galop 

griežtai nusistatė atgauti 
-k. prarastas žemes.
L Kas gi sudarė tokią pądė- 

. tį Vokietijoj^ Anot to ame-
A—_n_. — X_.-

■ ■ i

no, kad, .netekus darbo dėl 
vienos. ar kitos priežasties, 
vargas ir skurdas ateis į jo 
namus. Jei jis neturi savo 
brolių darbininkų užtarimo 
ir negali tikėtis iš jų pagal
bos, koks bus jo likimas? 
Kaip jią pajėgs vesti dery
bas su darbdaviais - kapita
listais ? Panaikinimas dar
bo unijų būtų panaikinimas 
laisvės.

Šito nereikia plačiai aiš
kinti.. . Kiekvienam aišku, 
kad darbininkas, hado ir 
vargo verčiamas, negali ves
ti derybų dėl atlyginimo su
turtingais dtnįidayiais.^rani 
kitos išeities nėra kaipdiri)- 
ti už. tai, kiek jo malonybė 
darbdavis duos, arba badau
ti ir skursti su savo šeima. 
Jis jau nebeturi laisvės. 
Priverstas imti ką gauna 
arba hadu mirti.

Bet visai kitas dalykas 
yra, kada už jo stovi šimtai 
tūkstančių brolių darbinin
kų; darbo unijos turi tinka-

ja, Estija, -Suomija —' tai 
voldečių pažadėtosios že; 
įneš. Dabar tos šalys jau ne- 
įniklausomos valstybės — 
vokiečiams kelias ten už
kirstas. Prie to, dar atimta 
Klaipėda ir ties Danzigu 
voldečių valstybė taip per- 
gnibta, kad gerokas žemės 

=gabalas visai nuo jos at-. 
kirstas. Nei solidarumo nei 
žmoniško susisiekimo* Pa
galiau Vokie t i j a turėjo 
daug kolonijų Afrikoje, 
Tas viskas atimta. Netik, 
nėra kur plėstis svetur, bet mą ir prityrusių vadų, ku- 
i r. namie suirutė ir ekonomi- rle supranta :
uis vargas. Ali jautai niiver- klausimus; darbo unijos i ž- 
tė kaizeri — tas gerai. Jkū- ję tūkstančiai dolerių, 
rė respubliką — tas ir būtų I kurie bus sunaudoti ginant 
gerai. Bet . tai vokiečių res
publikai alijautai neparodė 
geros valios ir palankumo. 
Gal būt jie vokiečiams neti
kėjo. Gal bijojo jų milita- 
rizmo. Bet geriausias būdas 
milįtarizmui panaikinti —

l

rikiečio, tam’kūlti- alijautai, 
kurie , Versaliaus traktatu 

' taip prispaudė vokiečių tau-.
tą, kad perdaug, užtvenkta 

r . upė turėjo kur nors'prasi
veržti ir dabar nesulaikoma 
versme einą ten, kur vokie- 

y čiai visados ėjo — prie ex-
pansijos bei savo valstybės 
ribų išplėtimo. Priežastis, 
senai jau žiiioma. Vokiečių 
žeme permaža tautai išmai
tinti* Jie nuo amžių jau 

į, veržiasi į Rytus -— Brang

t.' 
■ 1

peš) yrą įsikūrusi nemaža 
baldų bei rakandų pramonė. 
Baldams geros miško me
džiagos yra daug, o darbi- ’ 
ninkąs pigtis, o per karų 
gyventojai nuo baldų buvo 
aptuštinti, tai šiai pramonei ' 
yra girną geros sąlygos 
tarpti. Kėliuose didesniuose 
balčių fabrikuose dirba apie 
1000 darbininkų. Užstojus 
aštresniai ekonominiai kri
zei, šie fabrikai yrą privers- 
ti už baldus žeminti kainas, 
Tuo pasiteisindami, jie ėmė 
vis labiau Spausti darbinin
kus: ir mažinti užmokestį, 
ir versti ilgiau dirbti, ir ne
leisti .poilsiui. Darbininkai 
ilgai kentė j bet jų kantrybe 
truko. '

Nesenai didesnių Kauno 
ir Jonavos; baldų fabrikų 
darbininkai, apie 950 žmo-

darbininku

jas teismų sutvarkymo įsta- 1 
tymas. Tuo įstatymu žymiai 
patvarkomas teismų darbas. 
Taikos teisėjai pavadinami 
Apylinkių Teisėjais ir jiems 
pavedamą spręsti ir svar
besnės bylos. Apygardų tei
smai palieka .tiktai su 
šiek tiek pakeista koippe- 
tenciįa (teisėmis)* Naujai 
įsteigiąs visai Lietuvai A- 
peliacinis Teismas. Vyriau
sias Tribunolas tampa Aukš 
šiaušto ji Lietuvos Teismų 
ir įstaigų aiškintoje ■ Vy
riausiojo Tribunolo Klaipė
dos Skyrius turės posė
džiauti Kaune, o visų Klai
pėdos Jcrašto teismų darbų 
prižiūrės Vyriausiojo Tri
bunolo Prokuroras (buv. 
valstybės gynėjas). Dėl ši
tų tai dalykų . liečiančių 
Klaipėdos kraštą, ir kilo er- 
mjjdcris su Vokietija. Pra
džioje vokiečių spauda emu 
smarkiai pulti Lietuvą už

mi grynai ekommiskus rei
kalavimus : padidinti atly
ginimą, dirpti tiktąi 8 va
landas' per dieną ir gauti 
per metus dvi savaites poil
siui . (su atlyginimu). Kau
no baldų fabrįkiĮ darbinin
kus su darbdaviais sutaikė 
darbo inspektorius. Susitar
ta iki Naujų Metų nemažin
ti esamo atlyginimo ir dirlh 
ti 8 vai. per dieną. Jonaviš
kiai, 450 darbininkų, dar 
tebestreikuoja.

Reikia pastebėti j. kad ma
žesnių streikų' pastaraisiais 
laikais vis dažniau ir daž-.l 
niau* pasitaiko. Streikams 
priežasčių duoda daugiau
sia darbdaviai, kurie dėl pa
sunkėjusių laikų vis labiau 
spaudžia. da^ipinkus. Ta
čiau streikuose nepastebima 
politinių sumetimų, o stato
mi grynai ekonomiški reika
lavimai. .

darbininkų teises. Toks 
darbininkas jaučiasi galin
gas. Taip ir reikia, kad bū
tų, taip turėtų būti, tiktai 
darbininkas tos galybės ne
sąžiningai ir netinkamai ne
vartoja. Dicįelė atsakomybe 

tai nuoširdžiai paremti de-' krinta .ant jo.. Darbo unija 
mokratizmą naujoj respub-1 darinninkui suteikia didelę 
likoj.. Reikėjo leisti vokie-1 galybę. Ją jis privalo iiau- 
čiams atsikvėpti ir duot j dori teisingai, šventai, visą 
jiems progos, galimybės, ir 
net pagalbos ramiai vysty
tis demokratizmo princi
pais. To nepadaryta. Prive
sta vokiečius prie despera
cijos. Atėjo -Hitleris ir savo 
demagogiška ag'itaėij.a kaip 
tik pataikė į opiausią vietą - -

— tokie e i u nacidnalizma., ~~" ?
Dabar Vokietija “atbudo,v- R™*1 Svyriams lakūnams Dariui ir Gi- 
bet taip smarkiai,, žiauriai r("uul paminklo statymą sulig Chicagos lietuvių 
ir gaivališkai, kad visai Eu- aviacijos komiteto iškelto piojekto.
ropai vėl teks laikyti už. ra- : VI. Išnešti protestą ir pasiųsti Amerikos Vy- 
gų paleistą iš tvarto bulių.

Darbininkų Organizacijų 
Reikalingumas

. Nekartą buvo sakytaT kad 
darbininkų unijos esą nerei
kalingos, nes yra kompani-

' ‘ jų apdiaiudos ’^kjTįai, kurie 
. darbininkams teikia pagal

bą; yra įvairių pašalpos 
draugijų bedarbiams suselp- 

, tį. Taip manantieji turi at
siminti, kad darbo ’ unijos 
paskatino: darbdavius . rū- 

'J* pintis darbininkų būkle.
į., . Jei darbininkai yra ką nors

laimėję* tai dėkui darbo li
nijoms. Būtų didi nesąmonė

•:y

■ > ■. :

■ L'..
įf •

t-K ■ 
y.
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* pasitikėti . darbdavio gra- 
■■ pems prižadams ir nesidėti

į dai’bo-unijas. .//
Darhuiinkai,. nepriklausą, 

įrie • darbo -unijų, tačiau 
.. gauna tinkamą pragyvehi- 

. mui atlyginimą, privalėtų 
neužmiršti, kad tai yra Jar- 

; bo liniją nuopelnas. S.ąži- 
ningiaitsie j i krikšč i o n y. s

“AMBO IV” DIDELIS AVIACIJOS
.... LAIMĖJIMAS ;

žmonių gerovei.
savo naudai. Tai
padarytų, tikėjimas jam yr
būtinas.

o ne vien
Vėl į tarptautinį teismu 
... SU VOKIEČIAIS

w. Nuo rugsėjo mėn. 15 die-
T. I nos įsigalėjo Lietuvoje naū-

'a

teisių laužymų. Dabar gau
nama žinių, kad ir Vokietis 
jos valdžia ruošiasi į šitą 
dalyką įsimaišyti. Vokiečiai 
rengia tam tikrą skundą 
(memorialą). prieš Lietuvą, 
kinį įteiks Klaipėdos kon
venciją (sutartį) pasirašiu
sioms valstybėms. ( Angl’i j ai, 
Prancūzijai, Japonijai ir 
Italijai). Spėjama, kad šios 
valstybės ginčą išspręsti 
parduos Tarptautiniam. Tei
singumo Teismui Haagoj 
(Olandijoj). Tai būtų jau 
antra Lietuvos byla su Vo
kietija Tarptautiniam Teis
me. Pernai vieną bylą tame 
Teisine . Lietuva garbingai 
laimėjo. Lietuva buvo įskų
sta irgi neva už Klaipėdos 
autonomijos laužymą, kaip 
gubernatorius p. 'Merkys' 
paleido garsiąją Boetcherio 
direktoriją ir jį patį už pa
sipriešinimą buvo . suėmęs. 
Tada vokiečiai daug trakši 
□10 buvo pakėlę, bet teisin
gumas buvo pripa ž i n t a s 
Lietuvai. Taip, beabejo,, at- 

1 sitiks ir šį kartą. Tiktai, ži-

Piilkminko Gustaičio kelione po i 
. s Pabaltijos kraštus. , 
Lietuvos aviacija nuo ki

tų kraštų aviacijos nenori 
atsilikti. Lietuvos aviacijos 
dirbtuvėse statomi lėktuvai, 
kurie ,raižo padanges ir jau 
yra žinomi už Lietuvos ribų. 
Be to, Lietuvos aviacija tu
ri gabių techinkų, kurią tar
pe žymiatisį pulkininką’ Gu
staitį, naujų lėlituviĮ. tipą 
konstruktorių.

Pulk. Gustaitis ne papra
stas aviatorius, bet 'žinogus 
su aukštu aviacijos mokslu 
ir dideliais gabumais. Prieš 
kinį laiką atėjo jam Į galvą 
mintis duoti naują lėktuvo 
tipą irdavę, kurie dabar y- 
ra žinomi “AMBO” vardu. 
Pirmasis jo darbas, pava
dintas “AMBO I,” baigtas 
1925 m. iš pažiūros silpnas, 
tačiau išbandytas, nustebino 
žinovus patvarumu, lengvu
mu ir tikslumu. Pirmo pa
sisekimo paskatintas, - puik. 
Gustaitis sukonstruktavo 
1927 m. “AMBO II,” jau 
smalkesnį už pirmąjį, . o 
1930 m* ir “AAIBO III,” 
geresnį dar ir už pirmuo
sius. Šios konstrukcijos lėk
tuvai buvo naujiena Lietu
vos aviacijoje, tačiau jais 
susidomėjo ir pasaulinė a- 
viacija. “AAIBO TV” buvo 
baigtas statyti 1932 metais.

. “AAIBO IV” yra dvivie
tis monopl a n a s artimos 
žvalgybos tikslams, ginkluo
tas 4 kulkosvaidžiais, aprū
pintas 'dviem foto apara
tais, radio siųstuvu ir imtu
vu. Lėktuvas gali skristi 
350 klm. per valandą greitu
mu. Jo liemuo padirbtas iš 
duraliumini j aus vamzdžių, 
sparnai iš medžio, visas jis 
dengtas audeklu. Be visų

techniškų būtinų lėktuvui 
įrengimų, “AMBO IV” tu
ri dar stabdžius ir starterį, ' 
Svarbiausia tačiau, jis turi 
vieną ypatybę, kurios netu
ri dar nei . vienas kitas nors 
ir nąiderniškiausias lėktu
vas. Ta ypatybe tai greitu-’ 
mus erdvėje ir lėtumas nu
sileidžiant. Pulk. Gustai-. 
Gilti taip pavyko sukonst- . 
ruktuoti . plokštumas, kad 
lėktuvo greitumas erdvoje, 
atitinkamai su tomis plokš- 
tuinomis elgiantis, gauna- • 
mas nepaprastas,. o nusilei
dimas toks lotas, kad įvyk
domas visai mažučiame že-. 
mes plote. . .

Trumpai kalbant,, pulk. 
Gustaičiui pavyko padaryti

dimą. Lietuvos aviacija dėl 
to tai gali didžiuotis pra
lenkusi kai kuri ii kitų kra&- 
tų neronsutiką. “AAIBO 
IV” yra Lietuvos aviacijos 
garbe. Norėdamas nors da
linai patenkinti užsienių di
delį susidomėjimų, pulk. 
Gustaitis šiomis dienomis 
daro “AMBO” lėktuvu ke
lionę po Pahaltijos kraštus 
~-Latyijų, Švcdijų, kurios 
metu tų kraštą aviacijos 
žmones supaži n d i n s su 
“AMBO IV” lėktuvo kons- 
I rūkei ja.

Iš KATALIKŲ GYVENIMO
Vokietijps hitlerininkų cenzūra 

nesileido St. Paul, lUinn. j vokie
čių katalikų laikraščio Į 
Wanderer” dėl tilpusių. Straips
nių, kritikuojančių hitlerininkų 
darbus.

Indijoje Patuos vyskupija per 
vienerius metus padidėjo 20 nuo
šimčių. Pernai toje vyskupijoje 

j buvo 8532 katalikai, o šiemet . jau . 
nn'iyra beveik 11 tūkstančių. Vyš-uoma, tokios bylos negerina I m įeveik' u tūkst£mšij. yys,. 

Lietuvos - Vokietijos saiity-^pojai vadovauja Tėvai Jėzui* 
kius. ■ tai. a

Ąmerikos Liet R. K. Federaci
jos23 Kongreo Protokolas

darbdaviai neišgalėtų teikti 
darbininkams tinkamo atly
ginimo, jei nebūtų darbo u- 
nij-ip Nes nesąžiningieji 
darbdaviai, jei darbininkai 
susiorganizavę . nestatytą 
jiems griežčiausių reikalą-, 
vinių, atskilų darbininkų 
jie tuomet -nepaisytų, juos 
baisiausiai išnaudotų įvai
riais būdais.. Ir^ mokėdami 
taip mažai už darbą, jie ga
mybą, parduotų pigiai ir są- 
žhiinglis darbdavius priva
lytų prie bankroto..
' Tiesa, kartais darbo uniT 
jos tą savo galybę netinka
mai panaudojo, tačiau be^-jų 
darbininkii būklė būtų, bu- 
.Vūs . -daug blogesnė* Prie 
dabartinių aplinkybių ko
lektyvūs derybos darbininluĮ 
su darbdaviais yrfi būtinos.“ 
Kiekvienas darbininkas ži-

riausybei prieš pripažinimą bolševikų valdžios. 
Lietuviai R. Kai. žino žiaurius katalikų perse
kiojimus Sovietų Rusijoj ir todėl prašyti ne
žmoniškai žiaurios bolševikų valdžios nepripa
žinti.

A’II' Padėka: I. A. L. R. K. Federacijos 
XXIII kongresas reiškia padėką N. C. W. C< 
vadovybei dėl priėmimo Federacijos savo gar
bingos organizacijos nare, dėl pažadėtos ir tei
kiamos paramos vesti Katalikų Akciją lietuvių 
tarpe. "

2. A. LSR. K. Federacijos XXIII kongresas 
nuoširdžiai dėkoja Jo Eminencijai Kardinolui. 
Dougherty, . J. E. arkivyskupams ir vyskupams 
dėl užgynimo. Federacijos konstitucijos ir duotą 
nuoširdų pritarimą jos veikimui.-.

3. Kongresas reiškia, padėką buvusiai,'centro 
valdybai, kuri praėjusiais metais gražių darbų 
nudirbo mūsų visuomenės gerovei, išgaunant 
Federacijai vyskupų užgynimą, afilijuojant ją 
su N. C. AV. C., įsteigiant informacijų biurą ir 
žymiai sustiprinant pačią, organizaciją. .

4. Kongresus taip pat dėkoja kongreso rengi
mo komisijai, J. AI. D. g. prąlbtui AI. Krušni ir 
visiems kitiems gerbiamiems Chicagos kuni
gams, -klebonams už įdėtas jėgas kongreso pri- 
reugĮmo darbe. \. " ', { ’

. 5. Nuoširdžiai ačiū ir Seserims Kazimięriė- 
teins,. kurios maloniai priėmė ir pavaišino kong- 
rėso atstovus. . “. "

6. L.-įl. K. Federacijos XXIII kongresas pa-

geidauja, kad sekančiame Federacijos, kongrese 
taip pat būtų atskiri posėdžiai vyrams, paskiri 
moterims kylantiems jų atskiriems klausimams 
svarstyti.

7. Fed, 23 kongresas kviečia visus, vyras ka
talikus uoliai dalyvauti bažnytinėse brolijose, 
tuo prisidedant prie išvidinio apaštalavimo.

8. Fed. 23 kongresas pageidauja, kad lietuvių 
parap, mokyklose būtų daugiau lietuviškumo 
bei būtų mūsų Kunigų Vienybės ir Alokytojų 
S'eserų sudalyta lietuvių kalbos ir’Lietuvos is
torijos pradinėms mokykloms privalomoji pro
grama.

9. Fed. 23 kongresas kviečia įvairias jaunimo 
organizacijas, k. a. L. Vyčių chorus, klubus, so- 
dalietes ir pan. protarpiais sueiti į bendrus pa
sitarimus jaunimo klausiniams ir katalikiškam 
ir lietuviškam veikimui plėsti jaunimo tarpe.

10. Fed. .23 kongresas pageidauja ir prašo sa
vo Apskričių ir. skyrių kas mėtai daryti rajoni
nes, konferencijas ir jose aptarti tinkamiausius 
būdus katalikiškam ir tautiniam veikimui atei
vi jo j e plėsti savo, rajonuose.

.KONSTITUCIJOS PATAISYAIAI: Kons
titucijos 12 pusTJ 15 paragraf. pastaba taip pa
taisoma: “Centro Dvasios Vadą skiria tos vys
kupijos vyskupas, kurio ribose įvyksta kongre- 

į * ■ ■sas. y
. 10'pusi. 7 paragraf. taip pataisomas: “Ap
skrities Dvasios Vadą skiria vietos vyskupas.”

Nutarta iš. iškolektuotų Federacijos stipend'i- 
jantų Amerikoje pinigus, taip paskirstyti: pusę 
skirti Marianapolio kolegijai, šv. Kazimiero ir 
šv. Pranciškaus Akademijąms, o-kitą pusę pa
skirstyti Federacijos .koi)gresuose>siilyg reikalo.

■ ' Nutartų parūpinti reikalingus , dolųimentuš 
dėl Lietuvos stipendijautų ir juos pasiųsti At- 

.: eitininkų. Susišelpimo Fondo piriią geri), kan. 
• P. Dogelįiu. . • - .

Revizijos komisijos ; raportą išduoda Jonas 
Juozaitis. Knygos yra geroj' tvarki)j. Komisija 
rekomenduoja užvesti naujas ateit.aiitiems me? 
.tams. ■ ■

VALDYBOS RINKIMAS.*

Dr. A. Rakauskui paaiškinus apie valdybos 
rinlj-imų tvarką, išdalinami lapeliai ir rinkimas 
eina slaptu balsavimu.

Daugiausia balsų gauna šie kandidatai:
1. Leonardas Šimutis .. ...
2. Kun. J. Balkūnas .. .. ..
3. J. M. Pral. M. L. Krušas.
4. Dr. A. Rakauskas .. . . . <
5. Kini. Ig. Albavičius .. -.
6.. Kun., M. Kazėnas .. -----
7. A. Žvirblis .. .. .... • •
8. A. Valančius.............. . .
9. Kun. P. J uras .. ...............

10. A. Bacevičius .. ... ., 
H. Dr. P. Atkočiūnas ;. . .-
12. Ig. Sakalas ...... •
13. Kum J. Kripas ;. į .. .
14. Kum II. Vaičiūnas ....
15. A. Mažeika ... .. .. ....
16. V. Petrauskas .......... .
17. K. Sriubiene
Pirmieji devyni kandidatai įeina i A. L. R> 

K. Pėdo racijos centro valdybą. J
Kongresas baigiasi. Dėkojaina J. AL d. getb/ 

Pral. AL L. Krušni, visiems Cliiraaos ir apylin
kių kunigams ir visai kongreso rengimo komisi
jai už gražų kongreso iškilmių surengimą* Taip 
Iiat reiškiame padėką prezidi jumuu Pirminin
kas kviečia kum L* Alba virių atkalbėti maldą, ir 
giedant '‘‘Lietuva, Tėvyne Mūsų” baigiasi 
XXIII kong'resas.. . . v ■ ;’ •••';
^3 * ****** t.

‘ ‘ . Dr. d. .
Bronė Pdūhtnmh“, Sekretore^

.. 63 balsus ..

.. 53 balsus
. 48. balsus
.. 47 balsus
.. 47 balsus
.;. 43 balsus
.. 37 balsus 
.. 36 balsus 
.. 35 balsus - 
... 27 balsus 
.. 24 balsus

23 balsus
... 22 balsus
... 18 balsų

' ..’ 17 balsų
• . 17 balsų 
.. 1? balsų
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J. P. Pilipauslias.

^AIVIUINKŲ SUSIV'IBNYMO CENTBO 
VALDYBA

Kun. J. J, Jakaitis—<lvas. vadas; Kun. Pr. J. Juškaitis—pirm, 
Ir redaktorius, 432 Wiud8or St., Cambridge, am ; Pr. Maukus— 
I-its vlce-plrm.; J. Baltrušaitis—vlce-pirm, ; V. J. Blavackas 

-rašt.; T Mott St., Vorceater, llasa;į O. Sidabrienė—ižd., 6 Cbm- 
ĮnonvrealtU Avė., \Vorcester, Mass., K. Rainys ir L Zavetskas—iž
do globėjai. . '

Yra Ko Susirupint
. (Referatas Blaiv. Seime) .

GIRTUOKLIO TIPAS
Pasauly yra daug- nelaimin
gų įmonių, bet girtuoklis 
vienas iš nelaimingiausių.
Kam svetima blaivybes idėja, 
tam neprieinama dora ir pc- 
pasiekiamas Dievas.

Rom. Striūpas.

Visi jūsų esat matę ne
vieną išsigėrusįo, girto ar 
pagirio jaučio, žmogaus pa
veikslą, todėl ir jo aprašy- 

miak nėra reikalingas. Vie
ton to,, nors trumpai pa
žvelgsim į patį ., girtuoklio 
asmenį ir jo psichiką.

Alkolis perima visą žmo
gaus organizmo sistemą, ją 
silpnina ir paruošia dirvą į- 
vairioms ligoiūs. .

Labai sunku rasti aikoli- 
ką žmogų, kuris nesirgtų, 
kuria nors liga. Daugelis 
jų serga gerklės sloga, du
suliu, širdies mušimu (išsi
plėtimu)., kraujo nusilpnė
jimu ctė. Ypač labai daug 
suserga inkstų ligomis. Yra 
apskaičiuota, kad alkolis y- 
ra. priežastimi vieno trečda
lio ir vieno ketvirtadalio į- 
vykstąnčių susirgimų inks
tais..

jų ir neškim jiems ne pa
juoką, bet pagalbą.

ALKOLIS NUSIKALTI
MŲ, AIIRTINŲUMO IR 
SAVIŽUDYSCIŲ PRIE

ŽASTIS.
Vartoti alkolį ir laikyti save 
doru žmogum yra daugiau 
kaip nesąmonė.

. . Kas alkolį vartoja sveikatai 
___ stiprinti, tas begėdiškai iš

jos tyčiojasi.
. ' Rbm. Striūpas,

. Alkolis kasmet pastūmė-, 
ja tūkstančius žmonių prie 
nusikaltimų, šimtus, prive
da; prie saužudystės, daug 
be laiko nuvaro į kapus ar 
padaro amžinais ligoniais.

Nusikaltimai ir alkoliz- 
mas eina paraleliai, kaip al- 
koližmas ir pamišimai” Tą 
aiškiai įrodo statistikos. Pa
vyzdžiui, Suomijoj. Iki 
1865 m. visame krašte buvo 
laisvai varomas spiritas. 
Kai 1865 m. laisvas spirito 
varymas buvo suvaržytas,

girtavimas4 prisiglaudė mie
stuose, nes kaime sunku bu
vo . svaiginamųjų gėrifnų 
gauti. Tada gana., keistai 
persimainė prasižengimų 
skaičius- 1880 m. iŠ 100,- 
000 miesto gyventojų buvo 
644 prasikaltėliai^ kai iš to 
pat skaičiaus kaimo gyven
tojų tik 26. Tuo tarpu prieš 
1865 m. prasižengėlių skai
čius tiek, mieste tiek kaime 
buvo beveik vienodas. .

Amerikoj, po išleidimo 
prohibicijos , įstatymo, kol 
žmonės dar nebuvo įpratę , 
patys sau “moonshine” da
ryti ir kol dar nebuvo tiek 
daug slaptų parduotuvių, 
nusikaltėliu skaičius buvo 
sumažėjęs 3 nuoš.

Bendrai, pagal statistiką, 
šiais laikais alkolis yra prie.. 
žastim 52 nuoš. galvažudys- 
čių, 60 nuoš, apiplėšimų ir 
87 nuoš. sužeidimų įvykdė 

. alkolikak ...——7
Panašiai kartu su alkoliž- 

mu auga ir saažudystes.
Mirtingumas irgi gana 

daug padidėjo;
Pavyzdžiui, vien tik stai

ga mirusių nuo persigėrimo 
1930 nu buvo 1578 atsitiki
mai, o 1931 peršoko net j 
3483. . ’

Tad, anot Romo Striūpo, 
“jeigu, alkolį geriant, gali
ma linkėti sveikatos, tai ko
dėl, kūju mušant į kaktą, 
negalima sakyti: 4 4 Į sveika
tą”; juk šie abu absurdai 
skirtumo nesudaro.

.

Cambridge, Mass.
KLEBONĄ PAGERBĖ.,

. Spaliu 8 d., sekmadienio 
vakare, parapijos salėje į- 
vyko viešas klebono pageis 
hmąs. . Žmonių buvo pilnu
tėlė svetainė. Parapijinės 
mokyklos vaikai dainomis, 
:ai progai pritaikintomis, 
sveikino kleboną* Visos mo
kyklos vaikai Šv. Pranciš
kaus —- spalių ■ 4 dienoje, 
Seserims vadovaujant, svei
kino kleboną tomis pačiomis 
dainomis ir nuo mokyklos į-

Tačiau labiausiai erzL 
ūaįtčiaą .alkolis veikiau į- ner
vų sistemą. Smegenų užde
gimai, . kraujo išsiliejimai Į 
sifegenis, smegenų suminkš
tėjimai, spozmai, nuomaros,. 
tai nuolatinės alkolikų ligos.

Dauguma psichiškai ser
gančių yra alkolikaį, 44% 
pasaulio bepročių sudaro 
girtuokliai.
. -Dažniausiai apsireiškian
ti girtuoklių tarpe liga yra 

. vadinamoji “delerium.tre- 
mens ” su jos įvairiausiais 

.. Idejojimais, haliuc’ihacįjo- 
. mis, jautrumo ir judėjimo 

< neriui sistemos suardymais.
Paskui , seka šmėklos, me- 
Ruiehollja, savižudybės etc.

Šv. Augustinas sako, kad. 
44 kaip vanduo ugnį gesina, 
tąip alkolis* naikina protą. ’ ’ 
Ir ištiesų, daug alkolikų į- 
gauna paralytįšką s proto 
silpnumą, ypač jaunieji, ku
rių organizmas ir nervų sis
tema nėra tokie subrendę, 
atseit* nėra tokie atsparūs. 
Pas juos palaipsniui eina 
smarki proto degradaciją ir 
dorovės pamatų silpneji- 

. mas, ‘
Bendrai alkolikas žmogus 

. yra • silpnavalis, sumenkę j il
siu protu, palaužtomis jėgo
mis. T a i žmogus, kurio 
viena koja jau grabe. .

•* Jie. daug kenčia., Kenčia 
nuo įvairiausių protinių ir 
kūno ligų, kankina jų arti
mųjų vargai, tačiau nema
žiau kenčia. ir nuo žmonių 
pajuokos. Bet neužmiršldm, 
kad tai nelaimingas .žmogus, 
kuris ne pajuokos/bet pasi
gailėjimo 'vertus. Nes daug 
jų Jfoneia dėl savo tėvų kąl- 
tos, kurie-patys nešusi val
dydami tą ydą perdavė savo

• vaikai ils. Tad. pąsigailekim

Thompson, Conn.
Marijonų Kolegijos Žinios

STUDENTŲ KUOPOS 
PLENUMO SUSIRIN

KIMAS. •
Spalių 7 d. įvyko Studen-. 

tų kuopos plenumo susirin
kimas, Susirinkimą atidarė 
pirmininkas klierikas V. Ša
bas, sukalbėdamas /maldą. 
Susirinkimui įteikta šioki 
dienotvarke: 1) Protokolas, 
2 )••.'. Sekcijų Raportai, 3) 
Kuopos vardo rinkimas, 4) 
Centro pirmininko laiško 
skaitymas, 5) Sumanymai 
bei Įnešimai.

Dienotvarkė- priimta su 
pataisa turėti vardošauki.

Kolegijos Studentų kuo
pos Įvairių sekcijų raportus 
išdavė sekantieji raštinin
kai r Visuomenės — S. Gra
fas, Spaudos — J. Stankus, 
Sporto — S. Alexandras ir 
Blaivininkų —- J. Lola. Vi
sų sekcijų raportai priimti..

Įvairios mintys buvo iš
reikštos kuopos vardui iš
rinkti, bet kadangi susirin
kimas negalėjo prieiti prie 
galutino nutarimo, tad nu-, 
tarta šį klausimą, galutinai 
nuspręsti sekančiame plenu
mo susirinkime.

Kadangi beveik visą Šio 
susirinkimo laiką užėmė 
sekcijų raportai, tadgi ne
buvo galima per šį susirin
kimą padaryti, svarbių nu
tarimų.

SPALIŲ 9 D. MINK ’ 
JĮMAŠ.’ į

Viliiiaus užgrobimo die
nai kolegijoje paminėti į- 
vyko -graži programa, kurią 
parengė išrinktasis • komi te-

tas: Visuomenės sekcijos 
pirmininkas klierikas J. 
Kamanduliš, \ klierikai J, 
Dambrauskas ir V. Sabas.; 
studentai K. Boguslovas ir 
S. Grafas; ’

Šio- vakaro vedėju buvo 
klierikas , J. Kamahdulis, 
kuris savo kalba atidarė 
programą.. Programa čion 
ir paduota: 1) Vakaro ve
dėjo. įžanginė kalba. 2)Pra
kalbą — J. Stankus, 3) Ei
lėraštis “Trakų Pilis — J. 
Jaučikonis. 4) Dainos “Vil
niaus kalneliai', ’ ’ 44 Į tėvynę 
grįžt norėčiau,” “Mes be 
Vilniaus nenurimsim” — 
Rinktinis choras. 5) Refe
ratas — J. Dambrauskas, 
6) Eilėraštis 4 4 Vilnius” — 
E. Buleyičius. 7) Prakalba 
—V. Sabas. 8) Dainos —' 
Rinktinis choras. 9) Kum 
Dr. J. Navicko kalba. ... •

Programa buvo įvairi ir 
pritaikinta momentui. Ten
ka džiaugtis, mūsų jaunes
niais kalbėtojais, ypač Ju
lium Stankum, . kuris pasi
žymėjo tikrai lietuviška- 
jaunuolio dvasia. Šioje pro
gramoje kolegistąi, ypač 
naujai* atvykusieji, įgyj.o. 
naujos dvasios bei energi
jos dirbti bei palaikyt visa 
kas lietuvišką*.
DALYVAVO SPALIŲ 9 
DIENOS PAMINĖJIME

* PROVIDENCŲ.
Sekmadienyje, spalių 8d., 

į Providėnce buvo išvykę) 
kum' A* Biiblys, M. I. C.;, 
klierikai V. Sabas ir- *. B. 
Ivanauskas.ir Bro, J. Kup-^

teviciųs dalyvauti Vibiiaus. 
užgrobimo dienos minėjime.

Jau beveik visi kolegijos 
prieteliai, ypač Naujoje 
Anglijoje, pažįsta klieriką 
B. Ivanauską ii* Bro, J. 
Kuprevičių. Šie artistai ne
kartą, ypač per kolegijos 
suruoštus—vaidinimus, pa
puošė programas savo skam
biais, gražiais balsais. 
BLAIVININKŲ VAJUS

Per'.paskutinį Blaivinin
kų susirinkimą buvo nutar
ta per šį mėnesį turėti Blai
vininkų yajų, tai yra prira
šyti. visus naujai atvykusius 
studentus bei senuosius. Iki 
šiol dauguma naujų studen
tų jau prisirašė, Blaivinin
kų sekcijos pirmininkui 
klierikui j, Baltrušaičiui 
pasidarbavus. .

Greitu laiku įvyks iškil
mingos bažnytinės apeigos, 
per kurias naujieji Blaivi
ninkai padarys savo blaivi- 
ninkystėš įžadus ir senieji 
atnaujins.

Blaivininkų vajų nuošir
džiai remia ktf A Dr. J. Na
vickas, kuris per šį vajų jau 
yrą davęs keletą paraginan
čių prie blaivĄ’bės konferen
cijų. Už tai Blaivininkų 
sekcija .nuoširdžiai dėkoja 
gerbiamam kolegijos Rekto
riui už gausią paramą!

Antanas Ma&iltna. .

teiliė jam dvasinę ir: pinigi
nę dovahą.

Sekmadienio vakare kal
bomis sveikino kleboną kini. 
A. Petraitis iš Woreešter ir 
Imu. J. Jakaitis, Marijonų 
Provincijolas., Abu kalbetor 
jai, apart linkėjimų, vaiz
džiai nurodė kum Juškai,- 
čio nuveiktus darbus per še
šiolika nietų. Kum Jakaitis 
pareiškė, jog Cambridge’aus 
lietuvių parapija pirmiau 
buvo skaitoma viena iš mir
štančiųjų lietuvių parapijų. 
Jau buvo airių globoje. Ku
nigas Juškaitis atėjęs no 
tik lietuvius išvadavo, dide
lę parapijos skolą atmokė
jo, kleboniją atgavo, bet ir 
mokyklą įsteigė, vienuolyną 
nupirko- Šiandien Cam- 
hridge lietuvių kolonija iš- 
laikm mokyklą,— .aštuoniafr 
Šeseiįs ir tūr ne filę vieną 
kunigą, bet du. Valio Cam- 
bridgeiaus katalikai sų kle
bonu Juškaičiu. .

VILNIAUS GEDULO 
DIENOS, MINĖJIMAS.
Pasveikinęs su varduvė

mis ir palinkėjęs laimes at
eičiai kum Jakaitis kalbėjo 
apie Vilniaus užgrobimą 
spalių 9, 1920.. Netrumpoje 
ir vaizdingoje kalboje ger
biamas kalbėtojas pareiškė, 
kad atgavimas Vilniaus 
nors ir po trylikos metų ne-, 
silpnėja, bet tvirtėja. Lie
tuviškas Susipratimas Vil
nijoje šiandien daug stip
resnis. Pati valdžia neno
rams pripažįsta lietuvybę' 
Vilniuje. Laidojant a.a. Dr. 
J. Basanavičių ir a. a. kun. 
Kraujalį pats Vilniaus’ ar
kivyskupas, būdamas: mozū
ras, pramokęs lietuvių kal
bos, poterius, lietuviškai už
davė ‘sukalbėti. Kalbėtojas 
skatino vilniečius.- siųsti į 
Vilniaus kraštą lietuviškų 
laikraščių. Greičiau f Vil
niaus krašto Lietuvybė at-

Už 300 .. 
Už 500 .; 
Už 1000 ..

. • . Už 1500 ...
Už 2000 . .

s • 11

Gerb. Klebonų’Demesiui I
r--' ‘V': ■ -< r*---

Turime gražią Uždušiiiei Dienai Konycrtųįr La- j į 
pelių su lietuviškais parašais. Kainos labai priei- o) 
pamos. Su lapeliais ii' pei’siuntįmu tik;

... $2.75

... $3.25
..-$4.50
... $6.00 ■

•„Malonėkite siųsti užsakymus,

“DARBININKAS”

366 Broadway, South Boston, Masg.

Tėvas; “Tai nębuvo mano vai? 
kas.”.

GYDYTOJO PATARIMAS
“Tikrai sakau, tamstele,’įaria 

gydytojas moteriškei, “kad esi 
sveika. Gerai pailsėk ir viskas 
bus tvarkoje.”:'

“Bet, ponas gydytojau, pamir
šai pažiūrėti į mano liežuvį.”

“Tiesa sakai, moteriškę. 'Be 
žiūrėjimo žinau,, kad ir tavo lie-» 
žuvis reikalauja poilsio,”

KEISTA PAGALBA.
“Moteriške,” taria ubagas pra

einančiai moteriškei”, • ar negalė
tumei mali paskolinti 40e., kad 
galėčiau būti tenai, kur kiti ma-t 
no.šeimos nariai.”

“Žinoma, kad duosiu. Štai imk: 
Pasakyk, kur yra kiti tavo šei
mos. nariai”? . • .

“Kino teatre”

VAIKELIO PAAIŠKINIMAS.
Mokytoja: “Kuris vaikelis ga

lėtų savo mokytojai pasakyti, kas 
mums duoda smetoną.n

Vaikelis: (nedrąsiai): “Lietu
va.”

gys, greičiau mes atgausime 
Vilnių;

. Antras kalbėtojas, Vil
niaus gedulo dienos minėji
me buvo pats klebonas Fr. 
Juškaitis. Jis. pernai vasarą 
ten lankėsi. Sakė, kad pa
čiame Vilniuje yra nemažai 
lietuvių, bet daugelis lietu
viškai nekalba, nors i r mo
ka. Pareiškė, kad kardu 
mes Vilniaus ncatgausiine. 
Lenkai . Vilniuje tviiįai ap
siginklavę. Patys Vilnie
čiai privalo reikalauti, kad. 
Vilnius būtų Lietuvai grą
žintas, nes jis yra Lietuvos,. . . 
nuosavybė, Lietuvos sosti-Į Spalių 6 d. 
nė. ; "

Kalboms baigus sekan
čios rezoliucijos tapo vien
balsiai priimtos. “Trylika 
nietų atgal 1920 metais Len
kija, į tris dienas po jiasi- 
rašymb Suvalkų sutarties, 
kuria Vilnių i pripažino Lie
tuvai, slapta pasiuntė savo 
kariuomenę užgrobti Lietu
vos Sostinę Vilnių, tuomi 
užduodama Lietuvai neišgy
domą žaizdą.

4 4Nors trylika metų jau 
praėjo, bet negali užmiršti. 
Priešingai, juo toliau, juo 
labiaus lietuvių tauta buria
si į krūvą atgauti savo sos
tinę. Lietuva ir po šiai die-x 
nai turi su Lenkija karei
vių saugojamą demarkaci
jos liniją.. Tarp Lenkijos ir 
Lietuvos nevaikščioja trau
kiniai ir nėra pašto pasikei
timo. :

4 4 Suprantama, kad yra 
tautos žaizda, kurios ir lai
kas negali užgydyti. Išplė
šimą ■ sostinės Vihuaus, ku
riame yra sukrautos lietu
vių istorinės brangenybės, 
lietuviai negali užmršti.

4 4 Kol padaryta skriauda 
nebus atitaisyta, tol ramy
bė bei santaika tarp dviejų 

. tautų negali įvykti ir tol 
mažiausia priežastis gali 
suteikti progos išnaujo už- 
liepsnoti Europos kairii. .

“Todėl mes Cambridge’io 
lietuviai masiniame susirin
kime spalių 8 d.. 1933, .mi

nėdami gedulingas. Vilniaus . ; 
užg r o b i m o- • sukaktuves,. • i 
vienbalsiai smerkiame Len- _• ‘ 
lajos padarytą plėšrųjį 
žingsnį ir reikalaujame, kacį.. 
Vilnius, būtų Lietuvai, grą
žintas.” .

NūtiU’ta šių .. rezulįmdją^-^— 
pasiųsti Tautų Sąjmigai, Ji . ,
Valstybėm Amerikoje, Ang- .• 
Ii jos ir Prancūzijos vyriau
sybėms- Reportem.

namon, Mtss. ~
NAUDOJOSI DIEVO 

MALONĖMIS,
Įlenki adienį

’ prasidėję 40 valandų atlai
dai iškilmingai užsibaigė 
sekmadienio, spalių 8 d. va- . 
kare. .

Penktadienio vakare miš-' 
parus laikė, kun. J. Švągžų 
dys. Pamokslą Į>asake kinu.
F. Juškaitis. ’ ■

Šeštadienio vakare miš- .. 
parus laikė vietinis, kleb. ’ 
kun. Si P. Kneižis. Pamok
slą pasakė kun. K. Urboną-' . 
viČius*.

Sekmadienio vakare iš
kilmingus mišparus su asis- 
ta laike kun. Dr. A. Bružas,. 
Asistavo kun. F; Strakaus- 
kas. ir airių kunigas, kuris .. 
atvyko kartu 1 su kun. Dr«, 
Bružų iš . Nashua.

Pamokslą pasakė kun. F, 
Juras.

Procesijoj dalyvavo drau
gijų valdybos su- vėliavomis. 
ir vaikeliai gražiai pasipuo-> 
šę, tvarkomi p-lių Samso-- 
naitės ir Uždą vinaites.

Per visus tris vakarus 
giedojo. Šv. Cecilijos (para- 
pijos) choras, varg. p.. A* . 
Šlapeliai vadovaujant.

Sekmadienio, vakare Lo« 
\velKio parapijos varg. p. E.. 
Šlapelis. buvo atvykęs kartu 
su kleb. kun. Strakausku ir 
pagelbėjo giedoti ir vargo
nuoti.

Atlaidų užbaigime daly* 
vavo ir kun. J. Švagždys.

Žmonės gausiai susirink
davo ir naudojosi Dievo 
malonėmis.

NETEISINGAS APKALTI- 
NIMAS;..

Kaimynas: “Klausyk,. Jonai, 
tavo sūnelis šiandien metė į nia* 
ne nkmeiiĮ.”.

Tėvas: “Ar jis tau, pataikė?5’ 
•Kaimynas:..

ČIGONĖS NELAIMĖ.
Čigonė': “Tavo vyras .bus. nar

sus, malonus, gražus ir labai tur
tingas.5' '

Moteris.: “Kaip linksma tai iš
girsti. Dabar pasakyk man, kaip 
galiu atsikratyti dabartinio vy
ro.”

REIKALINGAS PAGALBOS
Mažas Jonelis, šiek tiek sujau

dintas, įbėga į tėvo knygyną ir. 
kalba: “Žmogus gatvėje ties ntū- 
sų namą durimis dainuoja ir nori 
Žinoti ar tėvelis negatetumčtc 
jąm. suteikti pagalbos.”

“Negalima,” atsake ' tėvas;. 
“ pasakyk jsavo dainininkui.. kali 
nonufluv dainuoti.”

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
FO GLOB*. MOTINOS *VČ.

Urmininke — Eva Marksiene, 
. 625 E. Šth- St, So. Boston, Masa. 

Vlce-plrmlnlnkS— Ono Slaurięng, 
443 E. 7,th S.t./ So. Boston, Mass. 
Tėl, So, Boeton 8422-11

Prot. Rašt.— Bronė Clunlenė,
29 Gould St.; IVąst Boxbury, Mass. 
Tel. I‘»rkway ISC-MV

lln. BalL — Marjona Markoni n ta
83 Navarre St., Rosllndale, Mass. 

Tel.Parkttay 0658-W
Iždininkė — Ona StanluIlutC

105 >Veet Oth St, So. Boston, Mus. 
Pvarkdiirė — Ona Mlrglrdienė
■ 1512 Columbla Rd.,So. Brifiton, Mana, 

Kaso.a GlohėJn -r E, Janužonien# 
--Į426 Cblumbla Rd„ So. Boston, M.aw 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antri utarnlnkij kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. .vakare, pobnlnytlnfij ava-

. talnBJ. '
f Įsais draugijos reikalais kreipkite 

pat protokoh} raMlnlnk*.

tv. JONO EV. BL. PAŠALTINM 
DR-JOS VALDYBA

Pirm.. — J. Petrauskas,
24 Tbomas Park, So.* BoMtotų Mua, 

Vice-pirni.—- V. Mędonis,
1430 Ce’umbia R<L, S. Bestos, Mat*, 

ProL RaštlnlukaH — J; Gltaeckta ; .
5 Thoms Purk So. Boaton, Mjum. ' 

Pili. IlaStJiilnkas — Tr. Tuloikls, 
. lt)9 Bmvon. St., So; Boston, Mass. 
Udintnkns — A. NnuSflOKiM • ■

S85 E. Bvoiuhvay, So. Boston, Mmn. 
MaržiUlm — J. ZalkH '' .

7 TCmtlėkl St, 8o. Boston, Mum. . 
priiugija, laiko suglrhAHnM kaa treJ3< .

nėtkhllenl kiekvieno mėnesio, 2 vai.
po piettj, Parapijua stilAJ. 492 M. Ttll < 
St, So. IkNJton, Mesk .

Profesionalai, - prsmoMp*'
kai, kurio skelbiasi ^Barblnlnke,*’ tih 
ral verti skMtj'tM'j pnramoe. ... ■
.•Viii jaralnkitea "Darbininke.” .1JM •
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HARTFORD, GONN.
Gražiai minėjo Gedulos die
ną. Lietuvių ir ukrainiečiu 
vienybe sutriuškins lenkų 

vergiją.
Viešame masiniam susi

rinkime, skaičiuje apie 400, 
vietos lietuviai ir ukrainie
čiai paminėjo tryliktas lie
tuvių pasiryžimo atgauti 
Vilnių sukaktuves. D.ar kar
tą lietuviai ir ukrainiečiai 
pakele savo galingą balsą 
prieš savo amžinus neprie
telius lenkus. Turiu pažy
mėti/ kad Hartfordo lietu- 
vįų ir ukrainiečių bendrai 
pakeltas balsas: Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurim- 

-sinrUbuvo^pareilmtas bend
rame masiniame susirinki
me, spalių 9 d.

Lietuvių ir ukrainiečių 
vienybė, jų draugingi ry
šiai šimtmečių senumo tebė
ra tvirti. Tvirti dėlto, kad 
buvo išvystyti piįniausiame/ 
nuoširdume. Šios dvi kai
myniškos tautos, būdamos 
lenki], nuskriaustos, jausda
mos lenkų vergijos jungo 
sunkumą ir lenkų imperia
lizmo žalingumą, paduoda 
ranką viena kitai, sustipri
na vienybę ir pasiryžimą 
kovoje su bendru nepriete
liu Lenkija. Tokią tenden-

WASHINGTONDEPOT, 
CONH. ,

Spalių 8 d. čia lankėsi 
Hartfordo vyskupas ir su- 
t eike Sutvirtinimo > Sakra
mentą 40 vaikų, kurių 7 lie
tuviai. Buvo atsilankę daug 
lietuvių iš apylinkes koloni
jų. . ’ •

Buvo atsilankęs p. A. 
Aleksaitiš iš Waterbury, Ct. 
Mūsų miestelis pradėjo ge
rai pagarsėti. Dtiug žmonių > 
lankosi iš visur, ypač vasa
rą. Ir vyskupas ])asidžiau- 
gū miestelio ir bažnyčios 
gražumu.

Turbūt mes, YVasliington 
liduviai, nesulauksime lai
mės turėti savo bažnyčią. 
Laimingi Waterbury lietu
viai, turintieji savo bažny
čią ir didele mokyklą. Mūsų 
jaunimas 1 a b a i gėrejasi 
W at erbur y Ii etų vi ų kai al’i- 
kų gyvenhmt.

Siui) laiku pas- mus oras 
labai gražus, šiltą kaip pa
vasarį. Ūkininkai pradėjo 
nerimauti dėl bulvių, nes 
jos. negavo užtektinai lie
taus. Gerokai 'šį rudenį pa
lijo/ bet t o dar n eiižtcnka, 
trūksta vandens. Senesnieji 
pranašauja, šiltą žiemą. Su
laukę pamatysime. •

; zl, P.. Krikščiūnas..

LIETUVOS BONAI. } .

SO. WORCEŠTER- MASSzjįj žus Vilnių vaduoti, tai nors 
būdama žymiai mažesnė ir 
fiziškai silpnesnė už lenkų 
tautą, tačiau/ turėdama sa
vo pusėje teisybę, anksčiau 
s ar vėliau sostinę Vilnių at
vaduos. ...

Ketvirtas kalbėtojas buvo 
vietinis klebonas kum. Jonas 
Ambotas, vienas iš žymiųjų 
Amerikos liet, kalbiniiįkip 
Jis savo kalboje dar kartą 
pasakė lietuviams, kad ViŲ 
hiiiš nežus, kad mes Vilnių 
atyaduosim, jei visi kaip 
vienas. Vilniaus vadavimo 
reikalais, rūpinsimės. .
VAIDINIMAS /DRAMOS 
“ PAVERGTŲJŲ KAL

VARIJOS?* ”
Veikalas 4 veiksmų dra

ma “Pavergtųjų Kalvari
jos,T su prologu labai įdo
mus ir. getai suvaidintas. 
Vaiclinime dąlyvąvt) šie as
menys į Kaimiečių, Karužos 
ir Karužienės rolėse vaidino 
p. Rakauskas ir p-lė E/Pen- 
kauskaitė; jų sūnaus . Kas
tyčio, ir duktės Gražinos ro
lėse vaidino p.*V. Kripas ir 
p-lė J. Penkaųskaitė;; stu
dento Žaros, vado kaimo 
jaunimo rolėje vaidino p. J. 
Pagirskas; Jaunuoli!]. rolė
se pp. J. Galba ir A. Ska- 
bėika; lenkų poručiūnko 
Zmejev’skio, lietuvių perse
kiotojo rolę vaidino gerb. 
varg. p. V. Burduiis; lenini 
kareivių sargybinių, pp. J. 
Smitlėus ir Ed. 'Mančiūnas 
•Jr.; lenkų saržeiito p, J. 

Jis nurodinėjo, kad lietuvių Gaučas Jr.; elgetos Švagž- 
tauta, jei bus pilnai pasiry- ’ džio, lenkams tarnaujančio

valo .stoti -kiekvienas lietu
vis, kur jis nebūtų.
LAIŠKAS PREZIDEN

TUI ROOSEVELT.
Antras iš eilės kalbėtojas 

buvo vietinis p. V. M. Če
kanauskas. Pastarasis kal
bėjo angliškai: išaiškino 
lenkų konspiraciją Vilnių 
pagrobtų: sulaužymą Suval
kų sutarties. Jis priminė 
lietuviams ir ukrainiečiams 
padarytas dideles skriaudas 
per. lenkus/ Užbaigęs; savo 
kalbą, perskaitė laišką adre
suotą J* Amerikos Valstijų 
Prezidentui E. D. Ropse- 
veltui, kuriame- primenama" 
Prezidentui lenkų ‘padarytą 
skriauda Lietuvai. Publika 
vienbalsiai laišką priėmė,. 
“^Trecias kalbėto jasbuvo 
kun. Edvardas Gradeckis, 
kuris trumpai paaiškino 
dramos turinį “Pavergtųjų 
.Kalvarijos,” kurią suvaidi
no parinkti dramos, mėgė
jai, kun.Gradeckiui vado
vaujant. Taippat kun. Gra
deckis, pavaduodamas va
karo vedėją p. S. šrupšą, 
perstatė kalbėti, ukrainiečių 
kleb. kun. S. Guliu, kuris 
trumpoje, bet įspūdingoje 
kalboje (angliškai). reiškė 
lietuvių tautai simpatiją 
ukrainiečiu . tautos vardu.

šnipijajdoje puikiai atliko p. 
Mikas M ripas. Direktorium 
režisierium buvo kun. Ęd. 
Graileckis. Gąrbė vaidinto^ 
janis ir jų mokytojui kun. 
Gradockiui už puikų vaidi
nimą.
‘Pasibaigus . vaidinimui, 

visi vaidintojai buvo vaiši- 
naini užkandžiais bei gori
mais. Pirm. p. Stasys Ėrup- 
ša padėkoja vaidintojams ir 

i jų mokytojui už nuoširdų 
patarnavimą VVS skyriui. 
Vakaro programa buvo risi 
patenkinti.

■ . Spektatorlus.

BROCKTON, MASS,
LIETUVIŲ KALBOS. 

MOKYKLOS REIKALU,
Kadangi Brocktono bat

siuvių streikui užsibaigus, 
darbdaviai gavo * leidimą 
per du mėnesius atidirbti 
praleistą laiką šeštadieniais,. 
tai yra ligi, pietų kas šešta
dienį, todėl Lietuvių kalbos 
mokyklos mokslo valandos 
bus pakeistos, nuo. šios die
nos, šia tvarka:

1 ir 2 skyriai nuo 1 ligi 
2:30 po. pietų.

3 ir 4 skyriai nuo 2 ;30 li
gi 4:00 p. p.

5 ir 6 skyriai- nuo 4:00 li
gi 5:00 p. p.

Prašoma visų tėvų, sulai
kyti vaikučius nuo pirmiaus 
skirto laiko rytais, o pasiųs
ti į mokyklą po pietų pažy
mėtomis valandomis.

..-PRANEŠIMAS.-.
, Aušros. Vartų pąrapi jos 

svetainėje sekmadienį, spa
lių 15 d.,, 5 vai. po pietų,. į- 

" vyksta 'svarbios politiškos 
prakalbos, kurias rengia 
Lietuvių Piliečių Klubas,

. Demokratų ir Respubli
konų partijų kandidatai į 
įvairias valdininkų vietas 
kalbės, tai būs gera proga 
visiems, sužinot, už ką įvai
rūs kandidatai stovi ir kolei 
jų imsistatyin'ai....

Visi piliečiai .yra kviečia
mi skaitlingai atsilankyti ir 
atsivest savo draugus, kad, 
išklausę visas kalbas, geriau 
galėtų prisiruošti rinki
niams partijų kandidatu,

' r’ O. V.

Viši žinome, kad labdarių 
draugija dirba gražų darbą 
šelpime, tad nuoširdžiai pa
remkime;

širdingai visus kviečia
. Labdarių Komitetas.

WORGESTERJAASS.
GĖLIŲ IHENA./

Labdarių draugijos meti
ne .gelių diena Ims spalių 14 
d. Draugija kviečia Visus 
lietuvius prisidėti šiame 
darbe aukomis ir darbu. 
Penktadienio, spalių 13 d., 
vakarė Šv. Kazimiero para
pijos salėje bus išdalintos' 
dėžės-ir gėlės; kas galite, at
eikite jas pasiimti ir šešta
dienio ryte eisime pardavi
nėti gėles. Kas tą dieną ne
galės paaukoti, tai galės pa
daryti spalių 15 d. Ėv. Ka
zimiero bažnyčioje.

LAWRENCE, MASS.
MIRĖ.

; Rugsėjo 29 d. mirė Alek
sandras Kederiš, išgyvenęs 
La\vreiice apie .35 metus. Iš 
Lietuvos buvo kilęs iš Birš
tono parapijos. Dideliame 
nuliūdime liko žmona Teo
filė,. duktė Ieva’ ir sūnūs 
Juozas ir Vincentas.

Tą pačią dieną pasimirė 
S. Jurkevičius, išgyvenęs 
:Lawreriėe apie 21 metus. Iš 
Lietuvos buvo kilęs iš Dar 
baisko parapijos. Dideliame 
nuliūdime liko žmona Pet
ronėle ir sūnūs Kazimieras 
ir Jonasų

S. Ccikauskas.

išdirbu sieninius

KALENDORIUS
ATLIEKU VISOKIUS

SPAUDOS DARBUS
Bažnytinius, Draugijinius, 
Pramonėms ir Ypatlšltus.

Konstitucijas, Mokesčiu
* Knygutės, Blankas, Pla

uki RA ratus,- Tikiotuš, Laiškams' 
Antgalvius, Konve r t u s, 
Biznio Korteles, Languos- 

wt«oourMM. na Kortas ir tt. .

S. L. Z A P Ė N A S
292 Lawrencę St., 

LĄlVRENCE. MASS.

ėiją ir jausmus patyriau 
Šiame lietuvių ir ukrainie
čių bendram susirinkime, 
kur jų kalbėtojai savo kal
bose, dainininkai savo dai
nose pareiškė, savo žodžius 
užakcentavo iš gilumos jų 
Širdžių besiveržiančių jaus
mais.

GRAŽI. PROGRAMA.
Vakaro programą pradė

jo VYS skyriaus pirm, p.S. 
Šrupša, paaiškinęs tikslą, 

. perstatė parapijos Šv. Ceci
lijos chorą, kuris vadovau
jant p. V. Burduliui sudai
navo Amerikos ir Lietuvos 

. himnus, “Mes be Vilniaus 
nenurimsim!’' “Kur giria 
žaliuoja. ” Gražios dainos ir 
jų meliodijos, harmoningi 
choristų balsai sužavėjo pu- 

■.fcliką ir ji gausiais aplodis
mentais dainininkus patylė
jo.

Gražios, malonios nuotai
kos momente p. S. šrupša 
perstatė principinį kalbėto
ją Westfield, Mass. lietu- 
vhį kleboną kun. S. J. Vem
brę. Gražiu ir stipriu balsu 
prabilo gerb. kalbėtojas. Sa
lėje ramu ir tyla. Visi įdo
miai klausė gražios kun. 

' Vembrės sukaktuvėms pri
taikintos kalbos. Jis kalbė
jo beveik valandą ir nei 
kiek nenuvargino klausyto
jų, nes .aiškiai, visiems su
prantamai išdėstė lietuvių 
jautos garbingą praeitį ii* 
išaiškino lietuvių tautos ne
laimių priežastis ir virš 
šimto metų, jiems uždėto 

* svetimoi vergijos jungo sun
kumus, lietuvių pasiryžimą 
nusikratyti vergijos etc.
V Pagaliau, lalbė to jas pri
siminęs lenki], smurtą, nuro
dė kelią į Vilnių, budus 
Vilnių ? atvad u o t L x Kun. 
Vembrė* pareiškė,, kad Vil
niaus vadavimo darban pri-

^/Zz/zzz LUCKIES RŪKYTOJAMS

Jo-nas Kumpa.

Coprrliat. 19SS, 
Th» Amtrlnaa- 
ItobaccoC#.

eatsitiktinai Luckies traukiasi taip lengvai, dega tąip ; 

vienodai. Kadangi kiekvienas Lucky yra pilųaj prikimštas 

••i—pripildytas iki galo saldžiu, prinokusiu, Švelniu turkų 

’■ ir naminiu tabaku, Apvalūs, kieti— be liuosų gidų. Štai

• ' kodėl Luckies yra taip švelnūs,

/ irs toasted *
' . DĖL GERKLES APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONTO

j /Jf

Visuomet

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

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

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

Ofisas t 
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS.
Tel. Nonvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Valant Avė.

Tel. Nomood 1315-W

;| CHRRRON’S |
PIANAI—RADIO8 * I 

ŠALDYTUVAI
i Aliejaus pečiai, Skalbiamos I 

Iš. mašinos ... I
Į I 20 TRUMBULL STUMT | 

WORCESTER, MA88.
|| TeL 4-9480
| Lengvos Hlygoe—Be Muoiim&e į

Į LIETUVA
| RoguUarlškl ISplnukinuil
j Smagi Keliom''

. žemos Kainos . .

b« KaKnlŲ onOlų 
ISplauklmai . .

“Unltotl Statos" Lapkvlįlo '23
“Erederik VIII" Grumulo 0

Išplaukimu surašQ motains, 
kalnas' Ir Rims Infotmucijas sutol- 

kia iigontni arba ofisas ‘

SCAND1NAVIAN- 
ĄMERICANjLJNE

218 iVaahln^on Street, Boston



Pgolktadionis, Spalių 13 fe 1088

j Rytinių Valstybių urnos
Naujas Socialistų Bučis

Dar gerai visi atmename, 
kaip socialistai, ypač Chica- 
gos “Naujienos,” Lietuvos 
nepriklausomybės kovų, lai
kais išdavikiš-kai šaulio 
“Lietuvai nei cento!” Ne
paisant marksistų akcijos,. 
Amerikos lietimai sudėjo 
dideles sumas pinigų Lietu
vos l'Oikalaiiis, — ir beveik 
antrą tiek įvairioms bendro
vėms.

. Pernai, kai kap. Stepas 
Darius’ susirado sau talki
ninką skridimui . Lietuvon, 
Chieagoje susidm-ė sHidi- 

~ mui remti komitetas, kuriu 
pateko ir keli socialistai. 
Nepaisant to,. “Naujienos” 
išrašė edįfoTialą, smerkda
mos skridimą, kaipo neatsa
kingą avantiūrą, kaipo ne
apgalvotą haują auką yan- 
denvnn* valdovui. “Vienv- 
bes” redakcija, pernai dar 

. nepriklausoma nuo “Nau-. 
jienų’ ’ ir ■ kitų- socialistų 
diktatų, teisingai pareiškė, 
kad jei ne drąsūs mokslo 
bei aviacijos pionieriai, tat 
dar ir šiandien “Naujienų”, 
redaktoriai po medžius lak
stytų. “Keleivis” ir šoko 
boikotuoti skridimą, kame 
dalyvauja . ■ “fašistas” ir 
4 ‘banditas ” (kap. Darius), 
vienas 1926 m. gruodžio m. 
17 dienoh karžygių; betgi 
kaiSfoimBS visur' sk'aitliti’gąi' 
parėmė slq*įdimo organiza
vimą, tai ponai socialistai 
nurimo ir_ dėjo skridimo 
propagandbs vedėjo straips
nius.Jau plačiai pagarsėjo 
ir specialia 44 Naujienų” 
leidinys, atnešęs gražaus 
pelno leidėjams, bet tiktai 
ne lakūnams. ' . •

Po š. m. liepos m. 17 die
nos įr socialistai pradėję į. 
šventumą tikėti, g-arbinti 
žuvusius lakūnus, kolioti jų 
rėmėjus —' nors patys ne
prisidėjo prie skridimo fi
nansavimo. Pagaliau, pa
stebėję visų lietuvių pakilu
sią nuotaiką, jie ėmėsi “la
kūnų testamentą Vykdyti”: 
iš kaž kur susirado lietuviš
kai vos-vos susikalbantį su- 
amerikon.ėjusį lakūną, su
daro 4 4 A. L. Transatlanti
nio Sklidimo-. Sąjįmgą” iš 
savo žmonių, ardo pamink-

-i- ■ 4 .
io statymo Chicagoje darbų, 
paki-ikštijo nebeturimų lėk
ti vą “Lituanįca II,” ir 

plačiai skelbia savo skridi
mą. Yra;. kalbų, l kad vienas 
‘ ‘ N-nų’ ’ redakei jos narys 
(mintinas studentas A. Vai
vada) rengiamas skridimui 
kaipo “radio operatorius.” 
Apie luto lūkimo priėmimą 
sklidimui nei kalbos nėra: 
kai keli asmenys pasiteira
vo, tai jiems buvo nurodyta, 
kad jie gali* skristų bet tik
tai, sulyginant, kaip balas
to maišas: pasižadėk, kacĮ 
.nemėginsi paveržti išr 
nų” lakūno garbę, hesigar- 
sinsi lygiomis teisėmis skrėii 
dąs, nemėginsi, naudotis ko
merciniais pavykusio skri
dimo laimėjimais ir tt.

Rabai'j kai Čhicagos ko
mitetas, ilgai kentėjęs dėl 
nuolatinių priekaištų, išdrL 
so viešai atsakyti į “N-nų” 
užmetimus ir demaskuoti 
socialistų du veidu ir neat
virumą, — “Naujienos” už
sipuola. kap. P. Jui'gelą, 
buv. skridimo propagandos 
vedėją, kad jis neva yra 
‘ • vyriau s i a s šmeižikas, ’ ’
p tisidengęs įvairių komite
tų’ vardu ir slapyvardėmis, 
ir kad jis “nesidrovėjo” 
imti atlyginimo iš lakūnų 
ūž savo darbą: ^'irdi, “na- 
bašninkas ” (sulenkėjusio 
.redaktoriaus žodis) Darius 
skundėsi net 40 dbl. užmo
kėjęs “tik už vieną straips
nį;” Aišku, kad socialistai 
savo priekaišto įrodyti ar 
apginti negali. Bet reikia 
pasakyti, kad kelių šimtų 
laiškų siuntinėjimas reika
lauja popieriaus, vokų ir 
pašto ženklų. Jei kap. Da- 
liūs rado reikalingu atly
ginti šias išlaidas Savo se
nam bičiuliui, tai tik paro
do jo sąžiningumą .santy
kiuose su žmonėmis. Ar jis 
mokėjo ar ne, tai kitas da
lykas. Bet įdomu būtų žino- 

: (i, ar paV, kad ir nesenai 
surengtos “Aviacijos Die
nos” viso puslapio skelbimą 
idėjusios “Naujienos” ne
ėmė* pilno atlyginimo "..už- 
skelbimą ? Gyvendamas ry
tuose, žinau, kad ir “Vieny
bė” bei kiti laikraščiai bu-

vo vietos .komitetų apmokėti kio pobūdžio žmones. Juodu [Juozapo Našlaičių prieglau- 
•*" ruošėsi tapti neoficialiais Idos benai parodoje gražiui

1 grojo Ir patarnavo Šv. Jono 
Vyčiams, Toki mažyčiai vai
keliai našlaičiai ir tokiu sm 
tartimi ritmų grojo viso
kius maršus. . Tas -parodo, 
kad tiktai katalikų mokslo 
įstaigos moka Ir gali išla
vinti ir išauginti j minimą, 
kuris * užaugęs neša garbę. 
Dievui ir savo šaliai, šešių 
mylių maršavime. darbdaviu 
ir darbininkas petys petin 
susiglaudę inaršavo. Tokio 
įvykio gal dar nebuvo Ame
rikos istorijoje. Maršuotojų 
buvo. apie 80,000 žmonių, o 
-Žnu‘ė-tojų4ipie^l75,000.—Tas- 
parodo didelį žmonių pasi
lik ė j imą ir padėką Aukš
čiausiajam ir prez. Roose- 
veltui.

Iškilmingas priėmimas 
naujai paskirto Rochesterio 
diecezijai vyskupo Arkiv. 
Moonęy įvyks Šv. Patriko 
katedroj e, spalių 12 d., da
lyvaujant J. E. Kardinolui 
Hayes ir daugybei aukštų 
bažnyčios dignitorių ir ku
nigų.
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ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO POPULIARIAIS
LLOYD EKSPRESINIAIS GARLAIVIAIS

Greičiausia
Kelione i

Senąją Tėvynę-

specialiai BRĖK4EIM
TRAUKINIAI

Stovinti šalimais 
garlaivio Bremer- [ 

. haveiie užtikri n a I 
labai, patogiu ke-. " 
lionę į LIETUVĄ ■

iūfbrmacijų klauskite pas Hetihitte ageiitils litba .

NORTH GERMAN LLOYD j
įjiįp- ’ 252 Boylston J8t.( Boston,. Mass, . g

GRUODŽIO 7 D.

EUROPA
GRUODŽIO 16 D,

S

už įdėtus skelbimus (už : 
šktip straipsnius niekas at- 
ygiiiimo neprašė). Niekas < 
už tai nebarė laikraščių r jei , 
yiętos komitetui l’add reika- 
liugit be propagandiniai 
straipsnių dėti dar skelbi-’ 
’nnis —- tai jau jų reikalas.

. Brooklyne gyvenant, teko 
pastaruoju laiku stebėti ne / 
tiktai cliicagiečių socialistų 
-taktikų santykiuose su ki
tais, bet įr vietos negausin
gų “pažangiirjų” vadų be 
armijų veiklą. Jie turi vie
nokį nusistatymą viešumui 
(spaudai ar susirinkimams) 
raitoki nušisfafymų'pačia- r 

me darbe. l)abar jie visi 
sakosi simpatizuoją su la
kūnų tragedija ir norį dirb
ti, paminklo bei naujo skri
dimo naudai , (nors kai'buvo 
veikalas remti skridimą, jie 
niekuo neprisidėjo, apart 
vieno asmens),ir taipogi sa
kosi esą 14demokratai.” Bet 
kai tik mato,~kad visuome
nė jiems reiškia nepašitikė- 
jimą, tai jie tuojau šaukia: 
“ neleiskite klerikalams už- 
yaldytį komiteto.” Daromi 
slapti pasitarimai, vedamos 
derybos dėl “koalicij os, ’ ’ 
kad tiktai patys organizaci
jų atstovai negautų progos 
laisvai išsitarti. Kai pasiro
dė. “Naujienų” planas suor
ganizuoti naują skridimą,, 
visiškai neatsiklausus p’ii'- 
mojo skridimo rėmėjų bei 
organizatorių, nei- žuvusių 
lakūnų giminių, nei Lietu
vos ' Aero Klubo, — tai jau 
pas vietinius 1 i ponus, lyde
rius” atšalo noras remti pa
minklo statymo darbą. Iš 
kitos pusės, jie puikiai žino, 
kad be katalikų visuomenės 
paramos jie nieko negalės 
pagelbėti4 4N-nų ” skridimui 
ir todėl būtinai nori patekti 
organizuojamo vietos komi
teto valdybon (jie norėtų 
visų vietų valdyboje). Ar 
tas jiems pasiseks — visai 
kitas reikalas.

Atsižvelgiant ,į čhieagie- 
čių ir vietinių socialistų 
arogantišką akcijų, jų.ųe- 
nuoširdumą, intrigavimą, 
Neiv Yorko komitetui teks 
veikti labai atsargiai. Kas 
“N-oms” davė teisę savo 
sklidimą vadinti Dariaus- 
Girėno testamento vykdymu 
bei lėktuvą vadinti “Litua- 
nic.a, II ” ? Man r^dos, kad 
Dariaus ir Gii’ėno Skridimo 
komitetas gali indžionkšiho 
būdu uždrausti tą garbingą 
vardą vartoti. ,

“N-nų” sumanytas skli
dimas yra šališkas. Jei jos. 
nori, kad plačioji visuome
ne tą jų luadėtą. darbų pa
remtų,. tai. pirmiausia turė
tų išsižadėti partniško ko-, 
initeto ir bendrai su Intais 
sudaryti Amerikos lietimų 
bendrą komitetą, atstovau
jantį visas mūsų grupes, iš- 
skyrįis bolševikus;

Pirmojo skridimo rėmė
jai su kitų kolonijų komitė-' 
tais turėtų susitarti, pa? 
rinteti lakūnus ir juos aprū
pinti kelionei užbaigti ba- 
riaus-tlirėno žygį.. Dayius 
ir Girėnas buvo visai kito*-

Lietuvos “geros valios” 
ambasadoriais. Tokiai misi
jai socialistai netinka. Ne
bent jei. viešų atgailų • pada
rytų už savo “Lietuvai nei 
cento” tais laikais, kai mo
tina Tėvynė buvo kraujais 
paplūdusi mirtinojo kovoje 
su gausingais jnicŠais už 
savo laisvę. Socialistai tada 
drįso, peilį smogti Tėvynei 
iš užpakalio. Mes, Lietuvos 
nepriklausomybės rėmėjai 
ir kovotojai^ to.neužmiršo
me.

sirinkimą,. kad sužinojus 
kiek. turime balsų.

Būtų gerai, kad ir kitos 
kolonijos taip padarytų.

S. Rr Malkevičius,
* 214 Livingston. St.

R. Dziovaįis,
5.10 Krankliu ŠL

BROOKLYN, N. Y.

Vilnietis.

HARRISŪN, N. J.
IŠKILMINGOS 
•VESTUVĖS..

Rugsėjo 16 d. įvyko ves
tuvės . p. Juozo Snūgelskio 
su p-lė A. Ašakaniūte.

Moterystės Salcrainentą 
suteikė kleb. kum- L. Vaice
kauskas laike iškilni ingų šv. 
mišių.

Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta. Giedojo mišias ir 
giesmes visas choras.

Pabroliu buvo p. Jurgis 
Kuprusevičius, . pamerge 
p-lė A,.. Savickaitė. Svotais 
buvo jaunosios’ brolis su 
žmona. • z • •

Jaunieji ii-sodįlietes pri-, 
ėmė šv. Komunijų (jaunoji 
buvo Sodalicijos di‘-jos na
rė). Be to,'p-lė Ašakaniūte 
buvo choristė per keliolika 
metų. Ji visur pasižymėjo. 
Užtat jai visi ir patarnavo.

Jaunosios tėveliai iškėlė 
gerus pietus, o vakare sve
tainėje įvykt) vestuvių bu
kietas. V/--”

Dalyvavo daug svečių. 
Buvo Svečių iš Bostono, 
Brooklynjį, Maspetho-.ir ki
tur. -

eViši linksmai, praleido 
laikų.

Ilgiausių metų jaunave
džiams!

Ten Buvęs.

I10GHESTER. N, Y.
Rugsėjo 26 d. įvyko di

džiausias NBA paradtiš, Lo
kio dar Rochesterio miestas 
per visą savo 100 metų gy
vavimo laiką nebuvo matęs. 
Parodoje dalyvavo milita- 
riškos ir civilės organizaci
jos, draugijos, Komercijos 
ir Industrijos darbininkai 
ir apie 60 inuzikallškų orga
nizacijų — benii. Lietuviai 
oficiališkai nedąlp^avo, nes. 
tokis dalyvavimas būtų pa
daręs labai daug išlaidų, 
kas šiais sunkiais . laikais 
būtų nuodėminga 'daryti. 
Bet lietuviai parade .dalyva
vo su indušt rij < >s darbinin
kais.. Paradas prasidėję ly
giai 7 vai. vakare ir užsi
baigė. 1 vai. ryte. Buvo daug 
gražių - gražiausių f lotų Su 
gražiausiais papuošimais, 
Buvo skiriamos dovanos už 
gražiaūsį Įlotą, ir tt; Tai 
buvo širdį gfiaųdęnantis įr 
sykiu linksmas- reginys, ka
da katalikiškos parapijos 
Blessed Sacrament irtSv.

Vyturys.

ELIZABETH. N. J
Šv. Vardo draugijos pa

radas pavyko. Lietuviai tu
rėjo S|yo.beną. Paradas už
ėmė apie du"bloku, v adora
vo gerb. kunigai ir keletą 
profesionalų. Iš lietuvių 
profesionalų buvo dr. .Kra- 
tikauskas ir grab. Petrikas.

mirė spalių 9 d. Palaidotas 
spalių 12 d. iš šv, Jurgio 
bažnyčios šv. Jono kapuose.

t^aidotuvių apeigomis 
pinosi graborius J. ’Garšva,

REMKIME SAVUOSIUS

MIRK
Pranas Raugalas, 45 me-. 

tų amžiaus, 57 Htidson Avė,

Mes ypatingai raginame *■ I ' . • .
renlfi tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke?7

-V

Mri

Spalių 12 d. pyks šv. mi
šios, šv. Ėažančiaus dr-jos 
užprašytos, už a. a. kun, B. 
žindžiaus vėlę. .

Spalių 15 d. įvyks draugi
jos .30 metų sukaktuvių mi
nėjimas. .

STREIKAS.
. Deli! kompanijos darbi
ninkai, rugsėjo 7 d. išėję į 
streiką, tebestreikuoja.

Kompanija išsiuntinėjo 
darbininkams laiškus siūly
dami streiką baigti.

Darbininkai siūlomų są
lygų nepriima.

PRIDUOKITE AD- .
- ' RESUS.

Gerb. Lietuvos Atstaty
mo b-vės šėrininkų,’ gyv. 
Elizabethe maloniai prašo
me priduoti savo .adresus 
iki i d. lapkričio meru • Vė
liau šauksime šėrininkų sa

JUNGTUVES
Žymiausios jungtuvės, tai 

Alberto Gustaičio ir Mari
jos Bobeliu t ės. Šiedu susi
tuokė spalių 8 d.

Jau kelinti metai, kaip p. 
Bobeliūtė dalyyauna mūsų 
parapijos chore. Tuoj po 
šeimos atvykimo iš Chica- 
gos, j.i, dvi seserys, ir brolis 
veikliai įdomaunasi parapi
jos reikaluose. Ypač Mari
ja ir jos’.sesuo Emilija pra
garsėjo kaipo Radio duetas. 
Albertas Gustaitis yra daug 
nusipelnęs ypač piknikų 
rengime. Išrinktas komiteto 
nariu, parūpino visų rek
lamų ir suruošė didžiule ei
senų - parodų per miestą į 
Parkų. Yra parapijai nusi
pelnęs ir kitose srityse. 
Prie tokių jungtuvių tenka 
sustoti ir linkėti jaunie
siems ilgiausių metų! .-•

. Antros- sutuoktuvės, pa
skelbtos įvykti 21 dienų, y- 
ra Pijo Laukaičio ir Juze
fus Gaveliūtes. P, Ga velia
te,. rodos, jauniausia - savo 
Šeimos narė. Pernai jos vy
resne sesuo. parodė jai ke
lią prie altoriaus. Jos dvi 
irgi gerai žinomos parapi
jiečiams, nes nuolat daly
vavo choro veikimuose.

KORTŲ VAKARĖLIS.
Penktadienį, spalių 13 d., 

įvyksta eilinis Kortų vaka
rėlis, rengiamas Š v. V ardo 
vyrų draugijos, šimtai bi
lietų išdalinti jau senai ir, 

i kiek tėko girdėti, turėtų bū-

t i didelio pasisekimo. Jeigu 
šis įvykis pasektų praėju
sius vyrų laimėjimus, ne
tenka abejoti, jog prisi
rinks dar nematytos žmonių . 
minios tą. vakarą. Nenorė
dami pasiduoti bet kuriam 
moterų būreliui, Draugijos 
vadai visomis jėgomis ren
gia milžinišką vakarą. Tani 
tikslui ir draugijos buvo su
si rilikimas ^pkmadienĮ.

CHORO "PROGRAMA ‘
. , Ch^ro . parengimo sekma
dienį programa susidėjo is 
dviejų komedijų. “Uošvė į 
Namus” veikėjų sąstatas 
šokantis: Zigmas, (A. .Pau
lauskas), Emelija, (Floren
cija Laukaityte), Morta 
Kumštienė, (Emelija Bobe
liūtė), Grigas Rainys, (Jo
nas Pazneika) _ ir Katre, 
(Darata Martynai!ė).
, “Gaila. Ūsų” sąstatas: 
Anzelmas Domanskis (Ra
polas Juška), Em e 1 i j a,, 
(Ona Čeniųtė), Merkelis 
Orgonas, (Juozas Jukne- 
lis), Erastas Lukošius, (Le
onas Andi’ėliūnas), Darata, 
(Berta Adomaitė), Luko
šius, (Stasys Jankūnas).

Tenka tik a{)gaįlostauti, 
kad nesusirinko pakanka
mai žmonių įvertinti pro
gramą.

Žinys." ’

Telefonas; Plaza 1850.

JONAS GRĖBIMAS
Grabelius ir Bajsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTtMORE, MD.

Rudens Naujienos
. . Užeikite pas mus apžiūrėti visokius baldus, kibinus, klijonkias, valgomo

jo kambario, priimamojo' kambario, virtuvės baldus iv. ĮTAISUS. Visokio 
masto pečiai, dujiniai šildytuvai. Angliniai, pas mus randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis. • . n J •

s

£ 
a. 
£

E • 
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S •

SVARBU! |
Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils.. Tuom tarpu, dar turi

me, anksčiau prisipirkę, ir parduodame senovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
vėliau lictėktų apgailestauti. Jeigu norėtumėte užsakyti kokį nors baldą, pa
dėsime į šalįjr palaikysime iki norėsite išsipirkti. , .

/ ... Kiekvienam perkant, teikiame gražų dovaną.

SHEVITZ FURN1TURE CO.
728—30—32 WASHINGTON BŪVD. Plaza 3925. fcALTIMORE, MD. j

|
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Penktadienis, Spalią 13 d., 1933

MASPETH, N. Y.
Mašpetho lietuviams, tar

si saulutė nušvito, kūomet 
sužinojo, kad J. E. Brookly- 
no vyskupas Thomas E. 
Molloy, rugsėjo mėn. 30 d. 
paskyi’e Maspethan, Atsi
mainymo parapijos nauju 
klebonu kun. Joną Balkūną.

Tur būt nerasim Ameri
koje lietuvių tarpe asmens, 
kuris seka katalikišką spau- 

• dą, kad nežinotą apie šį pra
kilnią idėją kunigą. Jo raš
tai, kąip tai, įvairūs refera
tai, paskaitos ir šiaip yisoki 
straipsniai, senai puošia A- 
merįkoš lietuviu kataliką 
laikraščią lapus, ypatingai 
■‘Darbininką. ” Tad ir noriu 
šio laikraščio ; gerbiamus 
skaitytojus arčiau supažin^ 

. dinti su jo asnieriiu. Man, 
kaip “ Darbininko’7 bendra- 

. •• darbini, teko progos, ir gnr-. 
bes atlankyti naują Maspe- 
tho, par. kleboną kun. J. 
Balkūną, kuris maloniai tei
kėsi pašvęst . valandžiul<.ę 

v jam brangaus laiko pasikal- 
‘ / bpjimut

Kun. Jonas Balkūnas gi-. 
. me spalią 21 d., .1902 m,. 

Mulbėry, Pa. iš tėvą Sima- 
no ir Onos (Paškevičiūtės) 

. Balkūną. Ją šeimą sudarė 
du sūnūs ir dvi dukterys.

Pradinį mokslą kun.. Jo
nas gavo čia Amerikoje 
Public School. Prieš karą, 
1912 m. p. Balkūną šeima 
grįžo Lietuvon ir apsigyve
no netoli Marijampolės. 
Jaunas Jonukas įstojo į Ma- 
tijampolės vyrą “Žiburio” 

.. gimnaziją. Vėliau ši gimna
zija tapo suvalstybinta, ir 
pavadinta Rygiškiij Jono 
gimnazija. Tad visą karo 
laiką p. Balkonams teko gy
venti . Lietuvoj ir kaip sako, 

.. teko matyti šalto ir karšto. 
. Nestebėtina, kad kun. Bai

lumas yra karštas patrijo- 
. tas, nes teko praleisti Lietu
voje pačias gražiausias jau- 

_ nystės dienas. Tuo laikotar
piu Lietuva neteikė kaž ko
kią malonumu, nes viskas 
buvo vokiečią nuteriotaj bet 

> . visgi jaunuolio širdin ji gi
liai įstrigo.

Jausdamas patraukimą’’į 
•. dvasinį luomą 1919 m. stoja, 

į Seinų.kunigii seminariją, 
kuri, lenkams užėmus Sei
nus, persikrausto zanavyki- 
jon . į Zyplią dvarą, Sakią 
apskr.- ir ten nuveža jauną 
studentą jo tėvelis lietuviš
kom rogėm. Seminarija ne- 
turėdama tinkamą gyveni- 

. •• . mui patalpą, persikrausto 
Gigą ' dvaran, Vilkaviškio 
apskr. Tad jaunam klieri
kui vistik teko pažint pla
čiau turtingą Suvalkiją. ’ 

t / Kun. Jonas mokėsi semi
narijoj tris metus, studija
vo filosofiją.

J o tėveliai grįžo Amen- 
... kon 1921 m., o kun. Jonas 

< tik rugsėjo . mėn. 1922 m.
Nors aplinkybės gyvenimo 

< pasikeitė, bot pasiryžimas 
jaunuolio nepasikeitė. Jis 
dvasinės vyi'iausybės buvo 

. nusiristas į Niagara univer- 
. sitetą, kurį po keturią metą 

baigė.
’ Įšvęstas į kunigus gegu

žės 29 d., 192(5 m, J. Ė. Buf- 
falo vyskupo. .. J. TufnerĮ 
Lockawarina, Lady of Vic- 

. ‘ ' tory bažnyčioje.. Pirmąsias 
šv; mišias — primiciją laikė 
Pittstone, šv. Kazimiero pa-

rapijos bažnyčioje, kur kle
bonauja kun. J. Kasakaitis, 
kuris,-‘kaip sako kun. Jonas, 
^-padėjo jam daug kuomi, 
kaip materialiai, taip ir mo
raliai.

Pirma jo vikariavimo vie
ta buvo pas airius, Šv. Liud
viko parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, N- Y. ;<

Spalių 10 d., 1926 m. tapo-^ 
paskirtas į Apreiškimo Pa
nelės Švč. parapiją,- Brook- 
lyne.

Kadangi parapija didele, 
darbo daug, tai jaunam uo
liam kūn. Jonui sveikata 
pradėjo silpnėti, prisėjo 
stropiai ją 4abott Kad už
kirsti kelią ligai ir tinkamai 
sveikatą sustiprinti, .birže
lio 25 d., 1928 m., pasipra
šęs vyskupo išvyko į Den- 
vėr, Colo. sveikatos patai
syti. Ten išbuvo 11.menesių. 
Grįžo sveikas,. pilnas ener
gijos ir' stojo vėl į sunką 
dai’bą.

Užklausus naujo klebono, 
kaip jaučiatės dabar sveika* 
toje? * Gaunu atsakymą:— 
Jaučiuosi gerai. Nebuvo lai
ko kada būčiau jautęsis ge
riau.

Gegužės pabaigoje, 1929 
m. vieną mėnesį laikinai bu
vo šv. Jurgio parapijos vi- 
kaniy Brooklyne.

J o vardinią dienoje, bir
želio 24,,‘1929 m. J. M. vys-: 
kūpąs paskyrė kun. Joną 
Balkūną Karalienės Angelą 
parapijos vikaru, Brookly
ne, kur klebonauja kun. S. 
Remeika.

Į klausimą, kokius įspū
džius iš čia išąinešėte ? Gau
nu atsakymą — Puikiau
sius. Keturią metų laikotar
pyje patyriau lietuviu norą 
dirbti su dvasiškija. Vil- 
liamsburgo lietuviai labai 
širdingi ir duosnūs.

“Klebonas kun. Remeika 
buvo man tėvu ir mokytoju. 
Jis ne tik netrukdydavo 
dirbti visuomenės darbą, bet 
dar paskatindavo. Kartais 
net savo pinigais man kėlią 
apmokėdavb (į Pittsbur- 
ghą), kad važiuočiau į sei
mą. Tad jeigu įsivežiau į 
visuomeninį darbą, tai dėka 
kun.. Remeikai. Pasitarime 
jis visuomet širdingiausias.

“Žinodamas kunl P. Le- 
kešiaus darbštumą, esu įsi
tikinęs, kad jis pilniausiai 
galės įžengti į visuomeninį 
lietuviu gyvenimą.

“Kun. Remeika tuo gal 
daugiausiai pasitarnau j a 
visuomenei, kad netik nesu-. 
Laiko, bet padrąsina dirbti 
tautai ir bažnyčiai.”

Koki pirmi įspūd ž i a i 
Maspethe? užklausiau kim. 
Balkūnp.

—“ Nepaslaptis Maspetho 
praeitis.

“Bet yra žinomas Mas- 
pethor ĮietUvirj. gerumas ’ir 
pasišventimas. Keletą šimtir 
lietuvių susibūrė Maspethe, 
Ęlisville^Cityj Ridgewoode 
ir kitose Queens County da
lyse ir Long Island City. 
Ją gal būti viso‘800 šeimy
ną. Šių pusė priklauso ki
toms Brooklyno lietuvių pa
rapijoms, kas parodo būtiną 
nusistatymą pnkla u s y t i 
prie lietuvių parapiją. Tai 
parodo, kad lietuviškas pri
sirišimas ir sugyvenimas 
viešpatauja ją tarpe. Tač. 
mano manymu, Maspetho 
ateitis yra aiški ir graži. 
Maspethas gali išaugti į vįė-

ną didesnių centrą Ameri
koje.”

Kokius darbus pirmiau
sia manote pradėti Maspe- 
the?

—“Esu čia tik savaitė 
laiko ir sunku pasakyti ^at
eities planus. Maspethas 
nori įsibiūbuoti į tikybinį ir 
tautinį veikimą. Kun. Alek
sį ūnas ir aš nesigailėsime 
tam tikslui jėgą.” /

Ar kunt J. Aleksiūnas ga
lutinai paskirtas Maspe- 
than ? .

: 'r—“ Paskirtas nuolatiniu 
vikaru. Jojo misija bus rū
pintis Long, Islarfd lietuviu 
reikalais.”

Ar ir toliau taip aktipgai 
dirbsite visuomenin i a m ė 
darbe, kaip lig šiol ? Gaunu 
atsakymą —“Būtinai, Nors 
pareigos padaugėjo su atsa
komybe, bet Maspetho lietą- 
vią tikybinis ir tautinis su
sipratimas priklausys nuo 
platesnio katalikiško veiki
mo ją tarpe. Nemanau, kad 
klebono pareigos sulaikys 
mane nuo ligšiolinio visuo
meninio įsisiūbavimo. ”.

Kadangi naujas klebonas 
buvo labai užimtas visokiais 
darbais, tai jo trukdyti 
daugiau nenorėjau ir tuom 
mudvi e j ą pasikalbėjimas 
baigėsi.

Dėl aiškumo pažymiu, 
kad Maspethas yra dalis 
Brooklyno, tik kitu varstu 
vadinamas..

. J. Padalinis.

Po bendros Komunijos, 
priėmimo ęėremoniją salėje 
senąją Tretininką buvo su
ruošti .Eucharistiniai pusry
čiai.; Atsilankė ir šiaip sve
čią, prijaučiančią Tretinin
kams. . Pasakyta daug gra
žią kalbą ir palinkėta . gra* 
žaus gyvavimo.

* ... , Reporteris,

29 kp. vakarienes pelnas 
bus skiriamas parapijai.

Sąjungietės į šią vakarie
nę kviečia visus. Prašo pa
remti gausiu atsilankymu;

Sąjįingietč.

TetophoM: STAGG 2—0700

DR. BUDAS*. VENCIUS
D 'ANT! ST'AS 

X-HAY
Namą.Telefonu: Mlchlgan 2—4278

V1DAND0S
Nuo fr—12 Ii ryto, 2—B Tat 

iventadicniaia auaitarva
• 499 GRAND STREET

(Kampa* Union Avė.)'.
BEOOKLYN, N. Y.

PATERSON, N.J
' NOVENA PASISEKĖ.

Šv. Kazimiero parapijoje 
Novena prie šv. Teresėlės 
Mažosios Jėzaus Gėlelės bu
vo laikoma nuo rugsėjo 30 
iki spalių 8 d. Novena'vedė 
vietinis klebonas kuri. S. 
Stonis ir Tėvas Camillus. 
Žmonią lankėsi, labai skait- 
ingai ’ir beveik visi priėjo 
prie ^Sakramentą. Novenoš 
nepaprastu pasisekimu tu
jai džiaugiasi ’ir klebonas ir 
visi parapijonys.

SPALIŲ 9 DIENA 
PAMINĖTA.

. Liud n a m paminėjimui, 
kai lenkai užgrobė mūsą so
stinę Vilnią ir trečiadalį vi
sos Lietuvos teritorijos, šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje buvo atgiedotos ekzek- 
vijos ir atlaikytos gedulin
gos šv. mišios už žuvusius 
Lietuvos kareivius beginant 
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Be to, klebonas pasakė gra
žu iškilmei pritaikintą pa
mokslą. Žmonią į pamaldas 
atsilankė nemažas būrelis.

TRETININKAI GY-
. VUOJA.

• Prieš 'pusantrų metą prie 
šv. Kazimiero parapijos įsi
kūrė Tretininkai. Prie semi

GREAT NECK, L. I., N. f

BROOKLYN, N. Y
Spalių 7 d. susituokė jau

na šios parapijos choristą 
porelė: Vincas Arlauskas su 
Marijoną R. Razevičiūte. 
Jaunavedžiams naujame gy
venime Imkime daug laimės, 
atrasti.

Spalią 8 d. susituokė 
Jurgis Tąmašiūnas su Pran 
ciška Krutuliūe, ir tą pačią 
dieną 1 susituok® Antanas 
/Juboiniiskas su Irena Gu
daityte. Jaunuoliams daug 

’ mkčjniūįr^ . ~
Spalią 8 d- apkrikštytas 

Juozas - Ąntanas, Juozo ir 
Emmos Vineulią sūnelis. 
Naujam parapijos nariui 
skubaus augimo ir stiprėji
mo.

Karalienės Angelą para
pijos mokykla atidaryta 
spalią 5 d. Mokykloje mo
komalietuviu kalba, rašyba, 
istorija, geografija ir vi
siems skyriams dėstoma ti
kyba. Klebonas paskyrė 
mokytojus varg. Dulkę ir 
kun. P. Lekešį. Studentą 
mokykloje užsiregistravo 47. 
Registracija dar neužsibai- 
ge. Mokiniai priimami ket
virtadieniais po piet nuo 5 
iki 7 vai. ir šeštadieniais 
rytais nuo "10 iki 12 vai.

Prie parapijos bazaro vi
su smarkumu rengiasi kaip 
draugijos, taip parapijie
čiai. Dar truputį palaukite 
ir lapkričio 11 d..mes tikrai 
jį atidarysime su pilniausiu 
pasirengimu ir programa.

Parapietis.

M0TėW SUVAŽIA- 
■ VTMAS. .

Spalią 22 d. š. m., Ap
reiškimo P. Švč. parapijos 
svetainėje, No. k5-th ir Hą~ 
vemeyer Sts., Brooklyn, į- 
vyks N. Y. ir N. J. Moterą 
Sąjungos apskričio suvažia
vimas, 2 vai. po pietą. Visos 
kuopos maloniai kviečiamos 
prisiųsti savo atstoves į mi
nimą' suvažiavimą.

. S. Subatiene.
LIETUVIŲ RADIO

Penktadienį, 10 vai. vak. 
iš stoties W VVRL (1500 ky- 
locikles) kalbės • Lietuvos 
Vice Konsulas Petras Dauž- 
vardis, dainuos įžymi Nau-‘ 
josios Anglijos dainininkė 
p-lė A. Štoškiūtė. Jai akom
panuos ponia Dauž vardię-
-ne.— ------- —

kitur prisidėjo ir nauju na
riu kiek senesnio .amžiaus 
ir tokiu budu susidarė ne
mažas būrelis. Ją veikimas 
pasireiškė daugiausiai baž
nyčios sieną rubežiuose ir 
dvasini u o s e lavinimuose. 
Paskutinėje No venos dieno
je buvo naują narių priėmir 
mas. Prisidėjo. 7 asmenys,, 
ją tarpe 4. jauno amžiaus. 
Tai yra Tretininką laimėji
mas. Dabar, padidėjus na
rni skaičiui lygiai: sustiprės 
jus kokybėje, savo veikimą 
galės išplėsti.

Moterą Sajimgos 29 kuo
pos. susirinkimas įvyks spa
lių 18 d;, 7:30 vai. vakare. 
Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

Spaliu 22 d. įvyks Moterą 
^Sąjungos 29 kp. metinės Šv. 
Mišios 9 vai. ryte. Narės 
kviečiamos dalyvauti.. Tuoj 
po sumos bus Moterų Są
jungos N. Y. ir N. J. ap
skričio suvažiavimas, Ap
reiškimo Pan. Švč. par. sve
tainėje. 6 vai. vakare įvyks 
v akariene. Mofertj. Sąjungos

PRADEDA VEIKTI.
Šiame miestelyj gyvena 

nemažai lietuvių. Bet dalis 
ją yra sulenkėję, o kitą da
lis buvo subolšęvikėjus — 
pasidavus Maskvos agentą 
vadovybei. ’ :

Bolševikai Čia organizavo 
įvairias bolševilfiškaš drau
gijas ir dėjo visas’ ’ pastan
gas patraukti, jaunimą. 
Jiems su jaunimu ir sekėsi. 
Per keletą metą bolševikai 
suklaidino labai daug gerą, 
tik nesusipratusią, lietuvių. 
Gal kokia ketvirta dalis bė
jo 4-bažnyčią. ------ -7 - ---- *

Bet paskutiniais laikais 
lietuviai pradeęįa susipras
ti. Kovo 12 d., š. m. čia su
siorganizavo Lietuvių Ka
talikų Federacijos skyrius. 
Nuo to laiko mūsų bolševi
kams pradėjo nebesisekti. 
Jie bando rengti vakarus, 
bet nesiseka p žmonės nebei
na į ją parengimus. Žiū
rėk, surengia diskusijas, tai 
du “ščyriausieji’7 bolševikė- 
liai atėję ir diskusuoja. Ti
kimės, kad į trumpą laiką 
jie visai išnyks.

FEDERACIJA.
Kaip jau minėjau, Fede

racijos skyrius čia yra nau
jas. Pradžioje labai gerai 
sekėsi, bėt paskutiniais lai
kais me taip. įmonės dar 
nepratę dirbti eentralinėse 
organizacijose ir labai daž
nai dėl menkniekių kelia 
nesusipratimus. Kilus nesu
sipratimams kataliką tarpe 
tuojau, žiūrėk,- bolševikėliai 
ir beslankio j a atkalbinėda
mi nąo šios brangios orga
nizacijos ir šmeiždami kata
liką veikėjus, buk jie dirbą 
tik savo naudai. N esusipfa- 
tę, lietuviai paklauso ją 
zaumN ir pradeda apsileisti 
savo pareigose.

Yra daug lietuvią katali
ką,, kurie sako, kad jie bū
tą nariais ir rėmėjais Fe
deracijas, jėi ji turėtų ry
šius su airių Kataliką pa
rapija. Mat lietuviai savo 
parapijos neturi.

Airių kleb, kun. Donovan 
laukia kol bus paskirtas lie
tuvis kunigas aprūpinti lie
tuvius dvasiniais reikalais, 
tai beabejo jam būtą paves
ta ir Federacijos skyrių 

?>pr‘įžiūrėti. Tikimės, kad
Great Neck ’as bus pavestas 
kun. J. Balkūnui, nes: jis y- 
ra arčiausia Maspetli’o. 
Tuomet Grėat. Nėck'iečiai 
tikrai atgytą.

CHORAS.
Susiorganizavus Federa

cijos skyriui, ‘ susiorganiza
vo ir jo choras ir pasivadi
no “Birutė.” Jaunuoliai, 
išskyrus keletą, buvo raudo
nąją globoje. Bet kai kurie 
tuojau susiprato, mete bol
ševikus ir atėjo į “Birutės” 
chorą ir gražiai darbuojasi.

Iš choro jau turėjome 
vienas vestuves. Kazys Ro- 
gers apsivedė su p-le Ame- 
lia Nekiūnaite iš Maspeth. 
Jungtuvės įvyko rugsėjo 8 
d., Ax>reiškimo parapijos 
bažnyčioje^ Brooklyne. Ves-

:ūvią bankietas įvyko Citi
zen Club salėje. Dalyvavo 
apie 300 žmonią. Grojo p. 
Jefikeviči>us orkestras. Vi
si linksmai praleido laiką.

Jaunavedžiams pp.. Ro- 
gėTS ‘ linkime -ilgo nr laimin
go gyvenimo. .

1 -Jonfas Titenis.

SKLEISKIME ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nona- 

meskite, bet duokite kitiems pa

skaityti. Tokiu būdu supažin- 

disite kitus su “Darbininku’’ ir 

L. D. S. ir atremsite mūsą idė

jos priešą propagandą.

kais me tai

C. BROOKLYN, N.-Y.
■ METINĖ ŠVENTĖ. ■. ..

* ■

Spalią 1 d., Šv. Jurgio 
jažnyčiojė, 9 vai. ryte kleb. . 
kun. N. Pakalnis atlaikė 
Ražančiaus dr-jos užprašy
tas metines šv. mišias. Na
rės, pasipuošusios dr-jos J 
ženklais, gausiai dalyvavo, 
taip, kad beveik užpildė vi
są bažnyčią. P-ne Slivinš- 
kienė palaike tvarką,

Visos narės e j o prie šv, 
Komunijos.

Pamokslą, atitink a m ą 
šventei, pasakė kun. J. Lau
rinaitis.

Altoriaį ‘ buvo . papuošti, 
gėlėmis.

Ražančiaus dr-joje yra . 
apie 300 narią.

Linkime draugijai ir at
eityje taip gražiai gyvuoti.

DRAUGIŠKI PUS
RYČIAI.

Spalią 8d. į šv. Jurgio lie
tuviu bažnyčią gausiai susi
rinko išklausyti šv. mišią ir 
priimti šv. Komuniją.

Kiekvienas narys buvo 
pasipuošęs su balta gėle. Po 
mišią vyčiai susirinko į 
Pįerrepont viešbutį ir turė
jo bendrus pusryčius.

Dalyvavo apie 70 vyrią. 
Kleb. kun. N, Pakalnis pa
sakė turiningą kalbą ir linr 
kėjo vyčiams geriausią pa
sėkimą darbuotėje.

Taip pat kalbėjo pirm. J. 
ČešnaleviČius, A. Mažeika 
ir P. Veirneravičius.

Kun. J. Laurinaičio rū
pesčiu parinkti artistai pa
linksmino dalyvius. Šeimi
ninkai labai mandagiai pa
tarnavo mūsą Vyčiams.

Nariai yra labai dėkingi 
savo pirmininkui J. Česnu
levičiui už jo darbštumą 
Vyčią kuopoje.

Vainikas.
CHORAS UOLIAI 

DIRBA.
Varg. P. Sako rūpestin

gu darbštumu į trumpą -lai
ką choras pasirodys su gra
žiai išmoktomis naujomis 
mišiomis. Be to, Keturių- 
Dešimtą Valandą atlaiduose 
(spalią 29 d.) choras giedos 
naujus mišparus.

P. Sakas pd poros mėne
sių pasirodys su koncertu. 
Žinant vai’g. Sako nuveiktą 
darbą Naujoje Anglijoje 
muzikos sry ty je, galiniu 
spėti, kad ir šioje apylinkė
je jis pasižymės meno dar
be.'

[t]«i«iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii«iiiiiiHiiiii<iiii'i*ii<Uiiitiiii< Rj 
| Tel. Bryant 9-7763 . ' |g ’ ’ ’
I.5 CLEMENT VOKETAITISI

ADVOKATAS

113 West 42-nd St„ 

Nevy York, N. Y.
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’ BR. A. PETRIKĄ
(*ET»ĮPK)

LrtJTUVIS DEliTISTAB

121 S. 4th St, Irooklyn, N. Y.
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GLIRTON PARKASĮ
įj piknikams, baliams, koncertams,

I Šokiams ir visokiems pasilinksmini
mams smagiausia vieta Brook-

I lyoe-Maspethe. Jau laika* tžalsa-
Į Ryti salę žiemos sezonai,
Į kamp, Maspeth ir Betts Avė;
I JONAS KLASČIUS, Sav,
| Maspeth, N. Y.

Tel, Evergrsen 6-^10

JOSEPH OABSm
G RAB ORIUS

231 BEDFOED AVENUB \ 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—5048 Netnry PabHe

M. P. BALUS INC.
BIHLIAUŠRAS 

Graborius ir Balsamnotojas 

060 Grand St., Brooklyn, N.Y.

M. sutg 2—0793 Hotarr PuMle

JOSEPH LEVANO*
(Levandauika*)

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

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORIUS
402 Metropolitan Avė. 

BROOKLYNi N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijų*

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Choristai .

Tel. Nevrtovm 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
ApdraUda Visose šakoje .

Notnry Public
B441 - 72-nd Street, 

Arti Grand SU " • • ■ 
MASPETH. U L, N. Y.

i.AUKliS, , 
.‘•'•■ji
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