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BENA NUO 1915 METŲ

KUNIGy PERMAINOS 
BOSTONO BIOCEZUOJE

• Šiomis dienomis J. E. 
Kardinolas O’Coimell pa; 
darė mažas permainas lietu
vių kunigų.

Kun. Ė. Norbutas, buvęs 
W. Lynne airių parapijoje 
perkeltas į Haverhill airių 
parapiją, kurios globoje yra 
buvusi lietuvių bažnyčia. 
Spėjama, kad kun. F. Nor- 
butui bus pavesta tos kolo
nijos lietuviai ir jų bažny
čioje laikyti pamaldas.
_ Ligšiol airių parapijos 
kleb. kun. Gifford pasi
kviesdavo į talką kun. F. 
Jurą,*Lawrence lietuvių pa
rapijos kleboną.. •

Kun. J. Skalandis, buvęs 
Šv. Roko lietuvių parapijos 
vikaras perkeltas į Peabo- 
dy, Mass. airių parapiją;

Kun. J. Petrauskas, bu
vęs vikaru airių parapijoj 
(Lowell, Mass.) perkeltas į 
Montello, Mass.: Šv. Roko 
lietuvių parapiją, kur sėk
mingai klebonauja kun. J. 
Švagždys, L. D. S. Centro 
pirmininkas.

Gerb. kunigams naujose 
vietose linkime Dievo palai
mos. •

BBĮTŲ SKOLOS BERYBOS 
NUTRAUKTOS
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Iš Sovietų Pragayo Grįžo Lietuvon
1 Vyskupas, 10 Kunigų ir 4 Pasauliečiai

KAINA 5 CENTAI
« . ■ ’* 4

SOVIETU KOMISARAI 
PARDAVĖ DU GRAŽIAU
SIUS ISTORINIUS PIE

ŠINIUS

LITVINOFF DERYBOS
PRASIDĖS TREČIA-

DIENYJE

MOTINANETEKO 22
ŠONU: 10 UŽMUŠTA

KARE

LENKU PREZIDENTAS 
VEDĖ LIETUVIŠKOS 

KILMĖS ŽMONį

WASHINGTON, D. C.— 
Lapkričio 4 d. Prezidentas 
Roosevelt nutraukė skolų 
derybas su Didžiosios Bri
tanijos atstovais,s Neprieitą 
prie jokio susitarimo.

Britanija -reikalavo skolą 
sumažinti, bet Prėz. Roose
velt atsisakė.

VARGONININKU susi
rinkimas

Ketvirtadienį, lapkričio 9 
d., 1 vai. po pietų įvyks 
Naujosios Anglijos vargo
nininkų skyriaus susirinki
mas, p. M. Karbausko na
muose, 52 G st., ŠO. Boston, 

' Mass. ■ ;
Yra -svarbių- reikalų kaip 

tai: laiškas iš Centro ir ki
ti.-.

Gerb. vargonininkai kvie
čiami dalyvauti.
- N. A. Vargonininkų sky
riaus .

Pirm; IT. Karl)(tusTias, 
Rašt. A. Šlapelis.

NEW. YORK. — šiomis 
dienomis Metropolitan Dai- 
lės muziejus nupirko iš; Ru
sijos tautinio muziejaus du 
gražiausius istorinius pa
veikslus : “Nūkryžia vo j i- 
mo^ ir “Paskutiniojo teis
mo/ kuriuos nupiešė žy
mus Europos piešėjas Hu- 
bert van Eyck.

Derybos ėjo per 4 metus. 
Bolševikų komisarai mini
mų paveikslų visai nenorėjo 
parduoti.

Bet penkių metų planas 
privertė parduoti istorines 
brangenybes, kad atlaikyti 
ekonominę krizę.

Kiek bolševikai gavo už 
tuos paveikslus viešai ne- 
skęlbiab bet galimas daiktas, 
kad daugiau negu bile kuris 
paprastas darbininkas ir tai 
laimingiausias turi susitau
pęs. " .

Brangenybių pardavinėji
mas yra ženklas Sovietų 
Rusijos finansinio susmuki
mo.

WASHINGTON, Di C.— 
Vaisty bes Departm e n t ,a s 
jaįi pradėjo prirengiamąjį 
darbą deryboms tarp Rusi
jos įgaliotinio Litvinoff ir 
Jung. Valstybių viršininkų.

Kaip tilt atvyks Litvinoff 
bus pristatytas Prez. Roose- 
velt.

Kas atstovaus Jung. Val- 
tybes derybose su . Litvinoff 
dar nėra žinoma.

Valstybės Departmentąs 
ruošia Litvinoff priėmimą; 
kuris bus lygus pripažintų 
valstybių diplomatams.

Rusijos bolševikų komi
sarai laukia Jung. Valsty
bių pripažinimo kaip kokio 
išganymo.

Jung. Valst. milijonais 
mano išsigelbėti- nuo bank
roto,

NUBAUfJĖVeKIE&IŲDU 
LAIKRAŠČIU

CROYDON, Angliją. — 
Tūla “Nanny” Heartfield, 
80 metų amžiaus, turėjo 22 
sūnų Ji“ visus prarado.

Dešimts užmušta pasauli
niame kare;, frią, užmušė ar
klys ir kiti 9 mirė nuo įvai
rių ligų, į ’ ....

ANGLIJOStDARBO PAR
TIJA LAMO RINKIMUS

LONDONAS. — Lapkri
čio 1 d. įvyko per 300 Ang
lijos ir Vaiijos nuėstų ta
rybų rinkimai.,
' Darbo partija laimėjo 

206 vietas pralaimėjo 9.
Konservatoriai yra di

džiausi prąląimėtojai, bet 
kol kas parlamente jie . turi 
absoliučią daugumą balsų.

Jau buvo rašyta, kad Len
kijos prezidentas Mosčioki 
apsivedė.

Apie jaunavedę Lietuvos 
spauda paduoda štai kokių 
žinių: Prez. Mosčioki vedė 
Haliną Gornaitę, gyvenusią 
1913 m. liepos 30 d Kaune 
ir buvo pakrikštyta Karme
litų bažnyčioje. Krikštijo 
kun. Janauskas. -

Jos tėvai Jonas Gornas ir 
Marijona Ramanauskaitė 
buvo Kauno gyventojai ir 
Karmelitų . parapijie čia i. 
Motinos pavardė nurodo, 
kad ji buvo lietuvaitė.

Jaunosios gifrnmo metri
kai buvo 'išrašyti ir išsiųsti 
į Varšuvą.

Taigi Kaunas davė Len
kų valstybės galvai jauną 
lietuviškos kilmės žmoną.

Spalių 19 d. Kaunan atvy- Obelių stoįyje grįžtančių* 
ko paleisti iš Sovietų kalė ji- jų laukė arki vyskupo įga* 
imį ir kone, stovyklų lietu- liotas kan. SąTapas, prel. 
viai dvasiškiai ir pasaulie
čiai; iš viso 15 asmenų: vys
kupas Matulionis Teofilius, 
kunigai: Velička Kazimie
ras, PronckietiS Augusti
nas,Ladyga Jonas, Bugenis

ORLAIVIO NELAIMĖJE 
ŽUVO 1 ŽMONĖS

SHREWSBURY, N. J.— 
Lapkr. 5. — Tautinės sar
gybos orlaivis, kuriuo va
žiavo žymus photographas 
Johnson ‘ir pilotas Pool 
trenkė į namą ir eksplioda- 
vo. Abu lakūnai žuvo ir 
penki juodukai mirtinai su
degė gaisre, kuris sunaiki
no namą.

KLAIPĖDA. — Klaipė
dos komendantas nubaudė 
‘4 Memeler Dampfboot11 re
daktorių M. Kalų ir “Me* 
mellaendische Rundschau ’ * 
rėdakt. Preikštą po 5,000 li
tų arba po tris mėn. kalėji
mo už pramanytų. . žinių 
skleidimą ir netiesos rašy
mą. . . ,

Be to, ištrėmė darbininką 
Doblį trims mėnesiams į 
Teisių apskritį. Jis jau bu
vo baubtas kalėjimu, bet ir 
iš kalėjimo išėjęs nesiliovė 
kurstęs vieną gyventojų da
lį-prieš kitą.

P akeitiamas Lietuvos Bo 
nams Apmokėti Įstatymas
BONAI IŠPERKAMI I- 

KI 1945 ĮLIETŲ.
KAUNĄS Įstatymas 

apie Lietuvos valstybės, pen
kių ir pusės nuoš. paskolą 
nuo Amerikoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių- pakeičia
mas taip:

Paskolos bonai apmokami 
per 10 metų nuo jų išpirki
mo termino dienos, t.y, iki 
1945 m, liepos 1 d.

Palūkanos išmokamos vie-

jųšį liepos .1 d. kuponą, bet 
ne vėliau, kaip iki 1945 m. 
liepos 1 d. Paskutiniais me
tais palūkanos išmokamos 
kartu su bonais. Lietuvoje 
bonus ir palūkanas išmoka 
valstybės iždas litais dole
rio kursu. Amerikoje palū
kanos ir patys bonai apmo
kami doleriais tose įstaigo
se, kurioms jų išmokėjimas 
finansų ministerijos bus pa
vestas.

Šis pakeitimas veikia nuo
nų kartą per metus už išė- 1930 m. liepos mėn.

PIRKS 300 MILIŪNŲ 
SVARŲ KIAULIENOS

IOWA ŪKININKU STREIKE 
VIENAS UŽMUŠTAS

WASHINGTON, D. C.— 
Praneša, kad Ūkių, adminis
tracija jau sudarė progra
mą pirkti 300,00^000 svarų 
kiaulienos, kurią išdalins 
biednoms šeimynoms.

Kolegijos Rėmėjų Seimas
Naujosios Anglijos ir visų Rytinių valstybių Kole

gijos Rėmėjų geimas įvyks Marianapolio Kolegijoje, 
Thompson, Conli. paskutinį lapkričio mėnesio sekmadie

nį 26 d., 1933 m., 10 valandą ryte. • / ■
Nuoširdžiai kviečiu visus Marianapolio Kolegijos 

Gerb; Prieielius ir Rėmėjus atsilankyti ir imti dalyva
uto šiame.seime: visų pirma, Gerb. Dvasios.Vadus, kurie 
parodė šiai ištaigai tiek daug širdies ir palankumo; ge- 

. ruošius Kolegijos Rėmėjus,.. kurie savo gausiomis auko
mis padėjo Šią kolegiją sukurti; ir pagaliau tuos lietu
vius -katalikus, kuriems Tupi musų tautos Švietimo rei
kalai ir kurie nori šį darbą arčiau pažinti ir jį paremti.

DĖS MOINES, Iowa. — 
Lapkričio 5 d. — Ūkininkų 
streike vienas ūkininkas už
muštas ir trys sužeisti. Pro
duktai, kuriuos vežė užmuš
tasis ūkininkas k turgų,- su
naikinti.

Produktus vežė trucku. 
Pikietieriai, pamatę truck'ą 
su produktais, prisivijo au
tomobiliu ir trenkė į trucką 
užmušdami važiavusį ūki
ninką Frank Fletcher. Har- 
ry Jackson, pikiefierių au
tomobilio driveriš areštuo
tas ir kaltinamas žmogžu
dystėje.

Brocktono Darbininkai 
Laimėjo Streiką

Lietuvoje Dariaus ir Gi
rėno paminklui surinkta 
60,000 litų.

“LITUANICOS.” LIEKANOS 
Į MUZIEJŲ.

“L’ituanicos” parodą, ku
rioje buvo išstatyti patys 
lėktuvo likučiai, tragingai 
žuvusių lakūnų drabužiai ir 
rasti prie jų daiktai, prieš 
kurį laiką uždaryta. Parodą 
aplankė kelios dešimtys tūk
stančių -žmonių, atvykusių 
net iš tolimiausių prpvincL 
jos užkampių ir užsienio.

Šiomis dienomis garbingo
sios “Lituanicos” dalys ir 
visi kiti daiktai . bus nuga* 
bent! į Lietuvos aviacijos 
dirbtuves, kur viską sutvar-

3000 BEDARBIU KAUNE
1 .

Šieiiet . Kaune bedarbių 
skaičius padidėjo. Kauno

Dr. j. Navickas, M. I. C: Į miesto. savivaldybė jau turi , 
apie 3000 prašymų tarnybos kys ir parengs, kad tiktų 

R6m^ų *Oi’giwiaacijos Pirmininkas". (bei darbo. . ; (padėti .muziejus. amžiams.Marianapolio' Kolegijos Direktorius’ir

BROCKTON, Mass. — 
Lapkričio 3 d., netikėtai, 
Douglas Shoe kompanija 
pasiskelbė priimanti NRA 
kodeksą. Pirmadieftį, lap
kričio 6 d. pradėjo priimti 
senuosius darbininkus ir 
jiems pažadėjo laisvę pasi
rinkti uniją B. and S. W. 
U. ar Brotherhood df Šhoe 
and Allied Crąfts,.

Tos kompanijos darbimn- 
kai vieningai laikėsi ir gy
nė savo teises..
. Kompanija visokiais bū
dais bandė darbiįiirilnj vie
nybę“, suardyti, bet nepavy
ko/’ . '•/ ..

Darbininkai išėjo laimė
tojais. Jiems nebus sunku 
pasirinkti ųiiįją, kaip, kąd 
lengvai pasirinko Regai 
Shoe Co. darbininkai. .

Paulavičius Jonas, Deinis 
Vincentas, Ilginąs. Vincen
tas, Paškevičius Vitoldas, 
Juršanas Kazimieras^ ir pa
sauliečiai : agr. . Steb u 1 i s 
Juozas, geležinkelietis Ve
lička Vincentas, vafg. Jese- 
nauskas, ir Ginetienė Ona.

Grįžusių. susitikti Kauno 
stotin susirinko milžiniškos 
žmonių minios. Neprasigrū- 
damai žmonių perone, tiršta 
ir stoties aikštėje. Susirin
kusieji kauniečiai traukinį 
sutiko triukšmingu valio, 
kuris užtrenkė ir orkestro 
muzikos garsus. Grįžusieji 
nuvesti į svečių priėmimo 
kambarius stotyje. Ten jau 
jų laukė dvasiškosios vyres
nybes. atstovai, daug pąžįs- 
Įainų ir giminaičių. Kun* 
Dogelis pasakė trumpą pa
sveikinimo kalbą, į kurią 
grįžusiųjų vardu atsakė ku- 
nig* Bugenis. Tiek grįžusių
jų, tiek sulaukusiųjų ir kal
bėjusiųjų akyse blizgėjo a- 
šaros....

Daugelį grįžusių išsiveži o- 
jo giminaičiai, kiti nuvažia
vo nakvoti zitįečių viešbutin

Giminaičių susitikimas su 
grįžusiais, buvo ypatingai 
jaudinantis... .

Kaip jie sutikti Indroje
Iš Maskvos paleistuosius 

lydėjo Lietuvos atstovybės 
Maskvoje ■» valdininkas Va
lančius, kuris Bigosovo sto
tyje iš sovietų juos ir perė
mė. Indro, Latvių pasienio 
stotin, grįžtančių susitikti 
buvo nuvažiavęs kun. Mie- 
leška, kaip katalikų veikimo 
centro pirmininkas. Jis bu
vo ir Šventojo Sosto nunci
jaus Kaune pavestas atsto
vauti Vatikaną. ..

'Paleistųjų perėmimo for-: 
malumai gerokai užtruko^..

Indroje grįžtančius susi
tiko Rygos vyskupas Ranca- 
nas, dv. seminarijos-ūnspek- 
torius prbf. Novickis, Dau- 
gavpilio gudų giųinazijos 
direktorius, latvių susisieki
mo m-jos atstovas inž. Kem- 
pis, daug dvasiškių ir pa
sauliečių. . . ,

Ten pat Indroje, salonva- 
gone, keleiviams buvo pa
ruosti šalti, užkandžiai.

Daugavpily j e grįžtančius 
susitiko miesto** burmistras 
ir vietos- dvasiškiai. Dau- 
gavpilyje keleiviai papieta
vo. Buvo daugybė žmonių, 
giedojo* choras ir grojo or- 
kestTas.

Labanauskas, vietos visuo
menė.

Rokiškyje sutiko Paneve-' - 
žio vyskupo delegatas prėh 
Strakšas. Visuomene grįž
tantiems sunešė gėlių, mais
to------- i i -------- -------,-r- •

Gėles, dovanos, giesmės, 
dainos, ir ašaros lydėjo grį
žusius iki pat Kauno. Buvo 
sakomos Ąveikinimb kalbos, 
į kurias atsakinėjo grįžusių 
vairiu kun.. Bugenis.. Vysk, . 
Matulionis stotyse susirin
kusiems teikė ganytojišką i 
palaiminimą. . . . . - 5

Radviliškio stotyje kelei- , j 
vįams buvo suiiioštas už- Į 
kandis. Žmonių prisirinko i 
tiek, kad ncgal ima buvo 
prasisprausti nei perone,. 
nei stoties ealėse. :

Nepaprastai gražiai grį
žusieji sutikti Dotnuvos sto
tyje}. Akademijos studentai 
atvyko-su gėlėmis. Sveikino * 
ateitininkų ir . neolituanų", 
atstovai, įteidami dovatiašC 
Vietos jaunųjų ūk’imffiF 
ratelis grįžusiemsYįteikė po 
gražų gėlių bukietą. Trauki
niui pradedant eiti stųden-- 
tai uždainavo “Leiskit į tė
vynę”.. dainą, didžiojo 
karo metu lietuviams pabė- 
g'ėlia.ms Rusijoje virtusią | 
antruoju himnu. Grįžusieji J 
verkė... . . ... ;

Kėdainių stotyje vėl d'i- ( 
džiaūsios . žmonių., minios. 
Vietos visuomenė atėjo su 
gėlėmis ’ir vainikais. Vieti
nis klebonas kiekvienam 
grįžusiam įteikė po kryželį, 
praeitam kryžiaus keliui at
siminti. '

Jonavoje parapijiečių yą? 
r du grįžtančius sveiki no 
vietos klebonas. Traukinys • 
išėjo iš stoties, lydimas 
‘ ‘ Dievas mūsų gelbėtojas ’ V 
giesmės garsų.

Taip pasiektas Kaunas.
(Tęsinys 2 pusi.)

ANTRADIENYJE ŠEŠIOS 
VALSTYBĖS RALSUOS 

PR0HIBICIJ9S KLAUSIMU
IVASHĮNGTON, D*C.— 

Antradienį,, lapkričio-7 d* 
šešios valstybės: Utah, Ken- 
tucky, • So.. Carolina, Olūo, 
Pcimsylvania ir Nortli Ca
ro liną balsuos už iri prieš . 
prpliibiėiją’. . "

Jau 33 valstybės nūbalsą* . 
vo prohibieiją panaikinti. . 
Beveikia 3 valstybių. Iš 6, 
valstybių, kurios antradienį 
balsuųš, tik viena Utah gal■ . 
liks sausa, bet iv tai abejo
jama;

Vadinasi gruodžio 5/. 18* ‘ 
tasįs konstitucijos amęnd* 
mentąs ta palaidotas.
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hETINES ŽINIOS!
B ŽMONIŲ DALYVA- 
BAŽNYČIOSPAŠVEN

TINIME

RINKIMĮĮ DIENA BE 
ALAUS IR VYNO

■^ekmadienį, ’ lapkričio ū 
į-- Dorchestery (Bostono 

nuestyj)' J. M. Prel. R.
Hąberlin, J.. E. Kardino-
O’Connell atstovas, pa- 

reatinę naują airiu St. 
dan’s. bažnyčią.

, Pašventinime dalyvavo 
iė& . ir kitų apylinkes 

lapijų draugijos — viso 
ne 5000 žmonių.
liauja bažnyčia randasi 

rie kampo Gallivan boule- 
įjyardo ir Vaneouver road, 

edar Gtpve sekei joje.

Bostone ir kituose. mies
tuose Massaeliusetts valst., 
rinkimų dienoje uždrausta 
pardavinėti 312 alų ir vynų.* 

■.. Valgyklose draudži a m a 
parduoti alų tik laike balsa
vimo valandų, -.

& .■

vadovaujant stud. Budrevi- 
čiui. Publikos buvo pustre
čio šimto; Gauta gražaus 
pelno studentų kuopai, v Da
lyviai linksmai praleido lai
ką,. Šokiai praėjo gražioje 
nuotaikoje. Buvo atsilankęs 
b‘ kun. K. Jenkiis pasižiū
rėti studentu tvarkingumo, 
kil io jie tur būti neužvylė, 

: turėdami priešakyje gerus 
vadus. Pageidaūjania dau
giau tokių parengimų.

Buvęs-.

LIETUVOS DUKTERYS 
RUOŠIASI

*

IlAMlO AKNENS PA^ 
ŠVENTINIMAS

APSIVEDĖ
Lapkričio 5 d.,. 1:45 vąL 

po pietą, Šv. Petro kleboni
joje, Antanas Kmitas, gyy. 
40 Marine Rd., So. Boston, 
Mass., apsivedė su panele 
Ona Skepenyta-ltyv. 44 I

>’ Sekmadienįj lapkričio 5d., 
r»-So. Bostone . įvyko naujos 
p Sv.. Brigitos bažnyčios kam- 
(į pinio akmens p.ąšventini- 
| Inas, Dalyvavo daug- kuni- 
r KU iv žmonių,
r Šventino J. M. I’rel. 
L Francis A. Burkė, arkidio-- 
į- eezijos Kancleris. Jam asis- 
Į’tavo kun. W.aters, dabarti- 
L niš tos parapijos klebonas, 
ri buvęs klebonas kun. Two- 
b iney, dabartinis Dangaus 
I^Vartų parapijos klebonai ir

kun* 0’R.durkė, Šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas.

; Iš lietuvių kunigų dalyva? 
vo kun. F. Virmauskis, Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
klebonas. s ”

7 Šv. Brigitos parapija nė
ra nauja, o tik buvusioji 

l šri* Eulalia’s parapija, ku-
£ rios bažnyčia praeitą vasa- 
p Tio mėnesyj sudegė.

fc H MIESTU RINKS MA- 
| jORį ANTRADIENY! |
įri.-. - Antradienį, lapkričio 7 d: 
fc; 13 'miestų, būtent: Boston, 
I.; Worcester, Springfield, Lo:

xvell, Fitchburg, Lynu, Cam- 
ri brldge, AValtham, Somęrvil- 
L Įe,'Everett, Medford, Marl-

boro . ir Pittsfield — rinks 
p majorą ir kitus viršininkus. 
>, Bostonas labiausiai susi-1 
į skaldęs.‘.Yrą šeši kandidatai 
' į majorus. Iš profesijos vi

ri si šeši yra advokatai. 
.■ . — ------- -

y,* Alūs niekad nėra taip 
J nustelbęs kaip tie, kurie jį 
ri geria.

Kį VEIKIA PARAPIJOS 
CHORAS

r..

NEI DANTYS IŠMIRKYTI 
ALKOHOLY NEIŠGELBĖJO

Gari J. Voight iš Wei- 
mouth, Mass. buvo sulaiky
tas, polka jos iv kaltinamas, 
kad važiavęs automobiliu 
būdamas girtas. Jis teisino* 
si ir įrodinėjo, kad jis ne
buvo ne tik girtas, bet nei

Choras misomis pa jego-, 
mis ėmėsi darbo. Muziko p. 
M. Karbausko vadovaujami 
(‘horistai-ės dirba net sušilę. 
Du kartu i savaitę lanko pa
mokas. Choras visu uolumu 
rengiasi prie vaidinimo^ ku
rį žada padaryti labai įvai
ru ir sėkmingą. .
. Na, ir kur gi Čia parengi
mas nebus su visokiomis 
prašmatnybėmis, kada tokį 
choristai, kaip: pp. F. Kar-I 
bauskąitč, O. Valeckaitė, E. 
Podejytė, M. Martinonaitę, 
A. Grabijoliūte ir J. Anta
nėlis rengiasi parodyti savo Į 
gabiutius. Vaidinimas įvyks B 
šio mėnesio pabaigoje, lap- J 
krivio 26 d., bažnytinėje į|į 
svetainėje.

Be šių užsiėmimų, jau 
pradėta rengtis ir prie di- r 
dėsnių darbų, tai pastąty- Į 
mo operetės ■ ‘ Consilium Fa- I 
kultatis,” tūpjaus po Kalė- I 
du. •

Jau laikomos repeticijos. Į 
Keli metai atgal, operetė 
‘ ‘ Consil ruin Fakultatiš ”
choro narių pastatyta, visos 
apielinkės lietuvių buvo šų- j 
tiktas labai palankiai ir 
per ilgą laiką buVo laukia
ma vėl ją pamatyti.

Ir ištiesu, tas veikalas y- 
ra pritaikintas žmonių sko
niui, lengvai suprantamas.’ 
Tad visi turėsime vėl progos 
pamatyti. Už tokį choro pa- 
siryžimą,, už jo veiklumą, 
renka didelė garbė vadui ir

dantis. įmerkęs į alkoholį iy 
todėl, jo kvapas atsidavęs 
alkoholiu. •

Visgi tokiu ’pasite.isiiiimn 
teisėjo neįtikino. Jam davė 
tris mėnesius suspenduotos 
bausmės..

SKLĖISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką.” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsą ide 
jos priešų propagandą.

Lietuyos Dukterų po glo
ba Mot. Šv. -draugiją stro
piai ruošiasi gražiai ir įspū
dingai paminėti savo meti
nę šventę, lapkričio 12 d. Iš 
ryti, 9:30 ’vai., visos bendrai 
maršuos į bažnyčią su vėlia
va ir ženklais išklausyti šv. 
mišiai ir pamokslo. Vakare, 
bažnytinėje salėje, jų ga
biausios vaidintojos persta
tys gražų ir jaudinantį vei
kalą ” Aklo ji Mergele” arba 
‘ • Liurdo. Stobūklas? ’ Tąt 
drama 4-rių veiksmų, sutai
syta Amerikos lietuvių jau
nosios kartos bene gabiausio 
rašy t p j o Jono Tarvydo. 
“Liurdo Stebuklas” ta' biri 
ti pirmą kartą yta statomas 
So. Bostono- lietuviams. To
dėl visiems, bus įdomu ji pa- 
^latytt ir pasigėrėti. . Kvie- 
čiam.a visi Bostono .ir apy
linkes lietuviai į šį' vakarą 
atsilankyti.

... Liet..Duktė.

IŠSIKRAUSTĖ

DAKTARAI
Tek So. BnatOD 0628

LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

. . Naujoje Vietoje,
525 E. Broadway, S. Boston.

ėfito Vafandot:
Kuo 9 iki. 12 ryte ir nuo 1:10 iki
5 ir nuo 6 ik! 8 vnl. vakąre. Otij 
bojs. uždarytas, subatos vakarais. Ir • 
nodgldlenlals, taipgi seredomis nuo

12-tofl dieną uždarytai
| Taipgi nuimtu ir X-rag

lietuvis Dantistas .

DR. S.A. GALVARISKI
‘ (GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 ild 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

TeL So. Boston 2660

• Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

JUOKAS M. DIUS Į
laikrodininkas Į 

Parduodu įvairiausios . rūšies | 
Auksinius ir sidabrinius daik- į 
tuš. Tąipgi ir pataisau.

366 W. Broadway j 
; ‘ SO. BOSTON, MASS. I

!
ri.

i
.'ADVOKATAI

i

K

t*

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
/Vėda visokiai provai. Daro vi- 

iua logalnia dokumentui.
&7JE St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mmi.
Telifonaa: Šou Boston 2732

Nuntj; T»lbot 2474 «■

Sm&s'

' 1 TT K 1 /T« ^pri^

jaunajai Jurtai. KoksbuS; . TV’. A Pll Q£| 1111 aMo 1 
jaunosios kartos aukle jnnas, i f jį 1 (ISdllllCeVltll 
told bus senatvėje vaisiui.’ ' • y-
Tik organizuotas jaunimas 
gali išsilaikyti doras ir kil
nus. Tam reikalingas orga
nizuotas darbas. L, Vyčių 
N. Ą. apskričio veikimui 
nustatyti, lapkričio 19 d.
1933, šaukiamas pusmetinis 
suvažiavimas, Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje, 349 Petrapilyje Širdies Jėzaus . 
rv -IT r,. -r%.» 'i _ T ---

prasidės f Berods, tos bažnyčios pasta
tymo didžioji nuopelnų dalis 
jam ir priklauso.. Kilęs jis 
;š Aluntos parapijos. Žmo
nės pasakojo, turįs ten dar 
gyvą motiną. Jo artimų gi
minių yra ir Kaune.

Pirmą kartą suimtas 1923 
-metais-įr pasmerktai 3 me
tus kalėti. Jau tada jis at
sisakė grįžti-, tikėdamasis 
bausmę atlikęs galėsiąs vėl 
dirbti kunigo darbą; 1929 

’ metais vysk. Matulionis at
sidūrė Ver kalėjime, Solov- 
kuose ir, pagaliau, išvary
tas ctirbti priverstinų darbų, 
Dirbo miške, pelkėtose vie
tose, kaip ir visi kiti. Be
dirbdamas prie kelių tiesi
mo šaltose, pelkėtose sovie
tų šiaurės vietose visiškai 
neteko sveikatos, f Maskvą i 
atvažiavo sutinusiomis ko
jomis ir turėjo gulėti ligo- 1 
ninėje.

Dėl suprantanių priežas
čių nebuvo žinoma, kada 
Matulionis įšventintas į vy
skupus. Niekas apie jo titu- • 
lą ir nežinojo. Net kun. Dei- 
nis, ilgą laiką kartu su vys
kupu Matulioniu di r b ę s 

.miškuose, artimai su juo su
sibičiuliavęs, sužinojo Ma
tulionį esant vyskupu, tik 
Indros stotyje, . Latvijoje. 
Toks, pat siurprizas būvi) ir 
kitiems grįžtantiems, kuni
gams ir pasauTieČiams.
4»■ Paskutinės- dien os So v ie- 
ė. tuose.

Grįžusieji surinkti iš įvai
rių sovietų kone, stovyklų 
ir kalėjimų. Daug iš Solov- 
kų, iš tolimiausių Sibiro 
rlętų. Kaikurie buvo pas- 
merkti ir mirti. Kiti daug 
metų kalėj ę kalėjimuose, 
kone, stovyklose, kaip kum 
Juršanas, klebonavęs Babi- 
navičių labai lietuviškoje 
parapijoje, Mogilevo gub., 
3 metus buvęs Solovkuosc ir 
paskutiniuosius metus gyve
nęs ištrėmime įvairiose Si
biro vietose, — iš viso lai
kytas 8 metus.

Trys. kunigai yra kilę iŠ 
Latvijos. Štai kliu. Beirus, 
kilimo tikras lietuvis, ginięs 
Rygoje, kunigavęs prieš ka
rą įvairiose Estijos: kataln 
ką parapijose; vėliau nukel
tas Rusijpn, lietuvių negy
venamose vietose, tad ir lie
tuviškai užmiršęs. Kun. Il
ginąs Latgalijos lietuvis.'

Visi kiti kilę iš pačios 
Lietuvos. Yra jos nemariu- 
>ių nuo 1.914 melų, kaip ku-

Vysk\ Teofilus Matulionis
Vyskupą Matulionį pažįs

ta .'ir atsimena kiekvienas 
prieškarinis lietuvis pctya- 
pilietis. Jis ilgai klebonavo

Smith Sriy Providence, R. I. .bažnyčioje už Narvos vartą.
• Suvažiavi m a s į 
punktualiai 2 vai. p. p., tad 
dalyviai prašomi nesiveluo-

Šeštadienį į redakciją at
ėjo p. J. Karsokas, gyv. 109 
Bowen St. ir papasakojo, 
kad penktadienį,. lapkr. 3 d. 
jo žmona Moųiikų .išsikraus-* 
te, palikdama jį su sūnumi, 
12 m. amžiaus. Kur ji išsi
kraustė jis nežinąs, o norė
tų žinoti.

Spalių 28 d. -jo .žmona 
Monika buvo jį patraukusi, 
į teismą. Kalti ild jį jos ne- 
i ižlaikymu. tos bėdbs
išsisukęs. Pritodė, kad jis 
jai duoda užlaikymą.

Jiedu vedę išgyveno. 15 
nietų. • .

, Nesuprantama, kodėl ne
galėjo ir baigti gyvenimą.

Palikti šeimą ir namus be 
jokios žinios, rodos, tai nė 
i iiotinbs. širdžiai.

Gyvenimas trumpas, bet 
htsakomybė tėvams didelė*

Kadangi L. Vyčių organi
zacija, per savo gyvavimo 
laikotarpį, nuveikė daug kil
nių darbų Tautos ir Bažny
čios naudaųtai mes’ turėtum 
didžiuotis būdami šios orga
nizacijos nariais ii* skaitlin
gai dalyvauti kiekviename 
suvažiavime. Organizacijos, 
pasekmingam klėstė jin lui, 
reikalingas visų kuopų su
tarimas vienodai dirbti. Tai
gi kiekviena kuopa prisiųs- 
kite savo’ atstovus, kurie pa
ruošę gerus planus, nustaty
tų gaires tolimesnihm veiki
mui.

Lietuvos Vyčiu N. 2I. ap
skričio valdyba:

Dvasios Vadas —
K'ztn. V. Puidokas, 

Pirmininkas —
J. Antanėlis, 

. Raštininkė —
O. Valentidįeviciūtė.

“WHI$T PARTY”
. Šv. Petro lietuvių parapi

jos mažųjų choras rengia 
.Whist Party ir šokius, lap
kričio 15 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos salėje, ’492 E’ 7th 
st. Kviečiame visus

. ’ Rengėjai.

mg, B ligonis, baigęs Petra
pilio dv. seminariją ir aka
demiją, kunigavęs Petrapi
lyje. ir vėliau, ilci suėmimo, 
Sibire, rodos, Omske. . •

• Suprantamas dal y k a s, 
kad jie savo išvaizda į kum- 
gus nebepanašūs. Apskurę 
miškakirčių rūbai. Kiekvie
nas jų judesis, kiekvienas-, . 
žodis rodo gilią pergyventų 
vargų žymę.

Paskuti niuo j ii metu jie, 
suvežti iš įvairių vietų į 
Maskvą, sėdėjo Butyrlniose. 
Vežami jie nežinojo, kam ir 
kur juos veža. Viši, spelioj ę, 
a r tik nebūsianti keliama 
’jienis vėlTcbkia Tiyla. Tik 
gerokai vėliau jiems pra
nešta, kam jįe Maskvon su
vežti. . ;.
/Maskvoje sitsirgo kun. 

Kazakevičius. Dėl ligos, jis 
dabar negalėjo važiuoti. į 
Lietuvą ir atvažiuos vėliaių 
kai pasveiks*

Kai kurie kunigai Sovie
tuose paliko, savo gimines; 
Į)asauli(>čiai, kaip agr. St'e- 
bulis, ir šeimynas. Jos taip 
pat-, atvažiuos vėlau. Grįžu
sieji pasakoja, kad kone, 
stovyklose ir kalėjimuose 
liko daug lietuvių dvasiškių 
ir pasauli erių, kurie. reika
lingi pagalbos, pirmiausia 
-—.maistu. Lietuvos visuo
menei raginimų ■' nereikėtą,^ 
pakaktų jai. tik primtai, 
kaip laukiamos jos aukos. 
Jei tik Lietuvos Raudonasis 
Kryžius galėtų tarpininkau
ti tas aukas persiunčiant.

Grįžusieji dvasiškiai kuri 
laiką ilsėsis,.-vėliau tie, ku-. 
ii e galės savo darbą dirbti, 
bus paskirtį į vietas. Visi 
dvasiškiai yra arkivyskupo 
žinioje. ‘ .

TRIS ROKBURY KRAU
TUVES APVOGĖ

Šeštadienio vakare, lap
kričio 4 d. banditai užpuolė 
tris krautuvininkus Rox- 

’bury ir pasigrobė apie $200.

“Darbininkas* priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKAS”
366 West Broadway, .. 

So. Boston, Mass.

GR ABORTAI

ANGLIAI $12.00
Egg, Stove, Nut.—American

Anthraeitc Koksai $10.75, ‘
Pristatome Bostone ir Apylin

kėje bė . ekstra mokesčio, — pri- 
datymas tiesiai.

15 Westwood St., Dorčhester 
Genęva 6060.

Western Coal Co.
L.10

ŽMOGAUS NOSIS NE 
DALIS KŪNO

visiems nariams, kurie, ne— j
►-)= Tel. Porter 3789 t

JOHN REPSHIS, M. D. | 
(REPaTB) i

Lietuvis Gydytojui
Ofiso Valandoj: 2—4 ir 6-r8 į 

278 Harvard Street, Į
kamp. Inman arti Central Sq,Į 

Oombridgė, Masi. į

. i J .

leisdami laiko niekams, uo
liai atlieka savo, pareigas. 
Švėiktainas dalykas. Jau
nime, dirbk, plušėk ii* paro
dyk. savo kilniosios dvasios 
atgarsius. Tavo,'kad ir ma
žiausias darbas dovanai ne
nueis.

PUTNAM, Conn-. — Tū
las Vincent . Girardi, susi-, 
ginčijęs su Thomas Orlan- 
do, nukando jam galą no-

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E; Broadway, 

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

Res. 158 W. 7th St.
Tol. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir. naktį.

AGENTAI
I INSURANCE I
1 
i 5 
i i

Apdrausk. namus, rakandus 
automobilius pas 
J. S. MES LIS

f 
■ i

| 455 W. Broadway, So. Boston*
i Tel. So. Boston 3612 I

• Nugirdęs

STUDENTŲ BRUZDĖ
JIMAS

Rudens sezonui /prasidė
jus, atgyja veikimas . į vai-, 
riose organizącjjosė. Štai 
pereito . antradienio vakareį. 
A, L’ K. Studentų kuopa, 
surengė “Hallovveen” ■ šo« 
kilis, parapijoj salėje., '

Tėjus į salę, kiekvieno akį 
vėrė gražiai ištaisyta sale,)

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
Specialybėje

iiua..c Širdies, Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inhstų, Slp-

] gos, Patrūkimo, Reuma- 
■> tizmo ir visokias kraujo, 
Nervų, Odos Ir Krduiškus. 

^abiejų lySIų Ilgas,
. Patarimai vęJtui. ■

pasiturimas tikrai apsaugos nuo
. helrtimių, Išlaidų Ir. kančių.

D(,Grailj,327X:'£.'..
■FalaMoi 1 Antradieniai*, katrlrta- 
dieniais ir laltadlMilaU 10—rr- 
te, 2—45, 7—8 vakara; tekiiiaUte 
nlaia 10—12 tlkuL

Orlando pasiskundė poli
cijai ir Girardi buvo, areš
tuotas* ir atiduotas teismui.'

Teisėjas Geissler išklain 
>ses lįūdininkų padarė spren 
dimą, kad žmogaus-nosis nė
ra dalis kūno ir todėl Gi
rardi nubaustas $1.00 ir ka
štais už paprastą sužėidi- 
W

Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.

RUCERISIEŠJD GARDO
Patyręs per 25 teisingas, 

darbštus, vartoja kelias kalbini 
Del iirformaeijų kreipkitės pas .
Y Tamulaitį, 188 9-th St, 

Šo. Boston, liass. ••

K. SIDABRAS
Važiuojant lems į Ir iŠ Lietuvos pam

pinu paspirtus ir parduodu
Laivakortes. .. ..

Apdraudžia baksus; namus, rakandus .
Ir t. t.

342 W. Broadway,. S. Boston, Jia^. 
Telefonas South-Boston 179S

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Oratorius - Balsamuotojas.

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai iiome ir. Res. 
564 East Broadway, 

So^ Boston, Mass.

Apuf mūsą pigų ir gražų patarnavimu 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome. 
JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR ŠUNUS 

Graboriai ir Balsamuotojai
380 Broadway, So. Boston, Mass.

. Tel. So, Boston 0304-W

AGENTŪRA
Parduodamo Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH
INSURANCE•

Apdraudžiame Namus, Rakau, 
dus, Automobiliui ir t. t.
BR0ADWAY TRAVEL 

BURBAU
. . -K. J. rųmiLAvSav. •

366 W. Broadway, 
5d. Boston, Mass.

South Bostou 0626 

i
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Antradienis, Lapkričio 7 d., 1933

prantama tik tam, kuris bu
vo joje, Lietuvoje. Vai ilgu 
ilgu be tėvynės, ilgu be sa- 
-viijip—

Žulius Stanius, 
(Ū K.)

Kas Kaltas?

žvaigždžių keliais
. Vakar keliavau tarpe žvaigždžių kelių... . •- 
Tik angelų, kompozitorių, poetų einamų.
Tai jų suosąvybė ir jaučias kai namie
Tie žmonės apdovanoti ir kiekviena žvaigždė !

... ■ Tarp jųjų eidamas daug išmokau, . -
Didvyrius lakūnus ir kitus) aš mačiau ..
Kaip stengiasi,siekti, kur ima drebėt
Net patys angelai!
Bet kylimas minkštas, platus jis gana 
Ir tenais nuo šios žemės taip traukia mane!.
Tenai aš matau lietuvių ateitį ir tiktais 
Lietuvybe tenka džiaugtis žvaigždėtais keliais... 
Ir tu lietuvi, jeigū.keliautagalėtuny tenais,y 
Savo lietuvybe didžiuotumeis ir gerėtiuneis tiktais

O nežiūrėtum įkokią t ai lenkų veleną, 
Bet lietuviškus poterėlius kalbėtum kasdieną!

’ ♦ Ptytaitis,

Ten, Kur Gegute Kukuoja—ku--ku!...
Vai ilgu, man ilgu gyventi krūtinę kvepiančiu skoniu, 

tarp svetimųjų, tili nuo. gini’Nėr ten aukštų kaminų, na- 
tarp svetimųjų, toli nuo gimbnų nei kalnų. Samanota ba- 
rėČiau sugrąžint tas savo k ūžė atstoja aukštuosius na

mus; kalneliai — didžiuo
sius kalnus. Liūdnas miškų 
ošimas, upių šnabždėjimas, 
paukščių čiulbėjimas suda
ro ramų ir malonų gyvem

ti ? Vyturėlis linksmai.'sau!ma.

kūdikio dieneles, kuomet aš, 
bėgiodamas po sodą raškiau 
agrastus. Kai j) linksmos bū - 
davo pavasario dienos! Kas 
gali tai aprašyti bei apsaky
ti . 7___ 17. 7„7_. ___
čirena, gegutė liūdnai ku- Ateina vasara. Girios skam- 
kuoja, gandras klegiana, ar-, 
t o jai dainuoją, piemenėliai j 
ganydami bandas, linksmai

ba nuo damų. Tai artojai 
joja į naktigonį,, tai sesutės 
grįžta iš. lauko su grėbliais, 

šnekučiuoja, raliuoja. Išeini dainuodamos “Du broliukai 
būdavo į pakluones, pempe kunigai, du broliukai ūrė- 
tave ten pasitinka, s veikiu-j dai!,. ” Ten vėl sesutės lais- 
ciama “į ’

: mišką uogautų, tave ten lin-) 
ksmina raiboji gegutė —

gyvi, gyvi”. Išeini į‘to žalias rūteles; kaip man
Ik. Į būdavo linksma. ..J

—-ku Ateina sekmadienis. Visi
—ku! Kur pažvelgsi, ten j traukia į bažnyčią pasimels

tų. Rodos, kad ten daugiaugražu, malonu, linksma. Ve-] 
jel'is, pūsdamas nuo žalįuo- žmoniškumo, meilės,. broliŠ- 
janČių miškų. pripildo, tavo ‘ kūmo. Prigimta šalelė su-

The Vogue Stores, Ine.. 200 Main St.< Brockton ĮĮĮBM
■ Visas Tavcras turi būt

I Greitai Parduotas
I Vaikų Siutai u»q na
B.Miera 6 iki 15—2-jos kelnės. . VU«yU

Vyrams $*7.70 S?5
IR JAUNESNIEMS V Į■ $17.uU

SIUTAI ■ Pirk Dabar

Vyrai! $
Pamatykite 
šiuos o verkautus 

ir Tapkautus

.99

Negalima Užmiršti Sargelius 
Tai!—Neužmirk ir Vietos

Moterims „ .
Gražūs Kailiais 1\3Ul9j

Apvesti

Paprastai 0*4
parsiduoda ™ 1

, $29.95 to $35.00 J
Miera 14 to 44

Į5
Sport Kauti • Geros M

į 1 kainos Nau- * I 

jos Mados.

j.95

Suknios
' Vilnones, Sport,.

. Silks, Travel Tweeds

i Miera-14 iki 50. $2*95

Suknios
Visos eina 
Kainos nuo 
$7.95 iki $10.95 
Miera 14 iki §0. 3-95

Šilkiniai
Į Apatiniai f V

Kūdikiams $
Kautai ..."

ges

Skaitai lietuviškus laikra
ščius. Perdėm ieškai visokių 
naujienų juosė. Kartais ne
praleidi pro šalį -įvairių ko
lonijų korespondencijų. Pa
siskaitai. Žinutės, antraštė: 
“susituokė ” ... Neva naujie
ną : Patrikas O,Malley susi
tuokė su Marijona Rinkevi
čiūte ir taip panašiai; Daž
nai taip skamba 'korespon
dencijos.

O kiek neaprašytų lietiv 
vio su kitataute sutuoktu
vių? Nemažas skaičius. Ži
nome ką reiškia lietuvio su 
kitaute sutuoktuvės. Ne
pilnos lietuviškos gentis 
ateityje. Galų gale visiškas 
atpuolimas nuo lietuvių ra
sės. Lietuvių tautai Ameri
koje dingo tiek arba tiek 
jos vardo nešiotojų..

Jaunimas sukakęs apie 21 
m. amžiaus, nedaug ką gali 
pasakyti arba pamokyti. Jie 
turi savo idėjas, principus 
bei manymus ir laikosi jų. 
Meilę supranta savotiškai. 
Eina prie sutuoktuvių, be 
apgalvojimo, su momentališ 
ka inspiracija. Nepaiso su 
kuo eina, bile tik myli asme
nį. Nepaiso nei tautybės, nei 
tikybos. Iš to išeiną maišy
tos sutuoktuvės..
Sakoma, meilėje gali Viso

kių klaidų padaryti. Gal ir 
taip. Bet, pagalvokime. Sa
kykime, lietuvis vaikas iš 
jaunystės būtų mokinamas, 
kodėl jis turi būti lįetuvis- 
ainerikietis, kas-žin ar vė
liau negelbėtų ? Jeigu kaip, 
nors būtų išaiškinta jam 
(anksčiau arb.a vėliau) gal 
išeitų į gerą.

Kiekviena kolonija gerai 
pradedą- lietuvybės darbą 
jaunimo tarpe, bet neilgam. 
Jis pabuvęs šiokį tokį laiką 
atšalsta nuo lietuvių. Mes 
nesugebame sulaikyti nors 
didesnę dalį lietuviško jaus 
nimo. Jie nueina savo ke
liais.

Nežinojimas yra laimė. 
Tu ir aš žinome daug lietu
vių su svetimtaučiais jung
tinių- Kas laiku 'pasakė 
jam arba jai, kad nepatrio- 

■ tinga lietuviui su kitataute 
į vestis. Niekas. Mylėk ką. no- 
i ri. Eik su kuo nori. Tėvai 

I i atbunda^ kaip sūnus arba 
dukrelė,, pradeda kalbą apie 

Į vestuves. Sužinoję apie ne
lietuvišką ryšį, pradeda plū 

Isti ir išmetinėti. Per vėlu. 
Prieš laiką reikėj o perspėti 

| Tėvai ne visuomet sugeba 
tą gerą padaryti. Rodos, 
kiekviena kolonija turi šio-

P'ARBIKISr.KrAS ■■■

Svarbus Pranešimas 
Penn. Studentijai

MOUNT CĄRMEL, PA.

Šiųomi pranešame, kad Amerikos Lietuvių Katalikų 
Studentų. Organizacijos Centro Pirmininkas" Jonas C. 
Morkūnas, atvyksta š. m. Sekmadienį (Sunday), lapkri
čio (Nov.) 12, 2 vai. po pietų, pas aukštai gerb.kun.Div 
J. KoneiųĮ jo vedamąją Lietuvių’Katalikų Šv. Kry
žiaus (Holy Cross) parapiją, Mount Carinei, Pa., svar
biu tikslu kalbėti ir organizuoti mūsų katalildškąją lie
tuvišką  ją studentiją (studentus ir studentes), kuri da
bai* lanko arba yra lankiusi (alumnai).:-—

Higli ^chools, Technical & Cpmmerciąl Schools, A- 
eademies, Institutes ;. Universitetus ir Kolegijas; Setm- 
narijas ir tt. . \ •

Visi Dvasios Vadai, visa lietuviškoji katalikiškoji 
visuomenė, ypač mūsų STUDENTIJA, yra nuoširdžiai 
prašoma atvykti į šv. Kryžiaus parapijos svetainę, Mt. 
Carmel, Pa.," lapkričio 12 d., 2 vai. po pietų.

Centro Vai d yla t

Lietu vos Pasiuntinio Laiš 
kas Redakcijai

1933. nu spalių 5 d. pirkinėta ir už pusę jų kai- 

Poiie Redaktoriau: '
Man yra labai gaila, kad 

aplinkybės privertė mane 
prisidėti prie išvystymo lyg 
ir polemikos klausimu, kjo- 
dėl Lietuva nepilnai mokėjo 
savo skolos Amerikai dalį 
Šių metų birželio mėnesyj.

J ūsų gerbiamam laikraš
tyj iš rugsėjo mėn. 22 d. 
Jūsų bendradarbis J. J. R., 
nepaisant mano duotų tuo 
reikalu paaiškinimų, visgi, 
t virtina, kad dėl Lietuvos 
pasielgimo “Lietuvos ir lie
tuvių interesai smarkiai nu
kentėjo’’ ir kad jeigu Lie
tuva būtų sumokėjusi pilnai 
savo skolos mokėtiną dalį, 
tai ji, kalbamojo bendra
darbio manymu, ne tik būtų 
įsigijusi įvairių menamų ge
rybių, bet “nebūtų prida
riusi Amerikos lietuviams 
nuostolių.” ’

Kokių gi nuostolių Ame
rikos lietuviams pasidarė? 
Jūsų bendradarbio žodžiais, 
jie buvę toki: ■ f

. “Prieš birželio 15. d., už 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus čia Amerikoje mokė
jo nuo 80 iki. 85 dolerių. 
Dabar už tuos pačius bonus 
galima gauti tiktai nuo 60 
iki 65 dolerių. Tokių bonų 
Amerikos lietuvių rankose! 
yra už apie du milijonu do
lerių. Vadinasi, *— tvirtina 
Jūsų bendradarbis, — Ame
rikos lietuviai turėjo nuos
tolių tarp dviejų ir keturių 
šimtų, tūkstančių dolerių dėl 
tokio Lietuvos Vyriausybės 
pasielgimo.”

Šitoks argumentas būtų 
tikrai svarbus argumentas, 
jeigu jis galima būtų pa
remti tikrenybės faktais. 
Bet tikrenybėje faktai yra

iros.. Lietuvos Pasiiiutinybė 
pakartotinai nurodi n ė j b, 
kaip galima juos parduoti 
daug aukštesnėmis kainomis 
Lietuvoje (Lietuvos Banke 
ir Lietuvos Taupomosiose 
Kasose) Kauno ^biržos (ex- 
change) kainomis, kurios 
viešai buvo skelbiamos Lie
tuvos . laikraščiuose. .

Jeigu dabar čia Amerikoj 
visoki privatūs supirkinėto
jai ištikro nemoka daugiau 
kaip 60—65 dolerius^ tai ne 
todėl, kad Lietuvos Vyriau
sybė sumokėjo ar nesumokė
jo savo skolą birželio mėne- 
sv, bet todėl, ’ kad jie tikrai 
nežino kiek už juos gali 
gauti Kaune. O nežino to
dėl, kad Kauno birža nuo 
tūlo laiko nustojo kotiruoti 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus,. — reiškia nustojo 
skelbusi jų kainas. Kodėl 
nustojo* skelbusi? Todėl, 
kad dolerio kursas pradėjo 
smarkiai pulti ir beveik die^ 
na ’iš dienos stambiai svy
ruoti; Kas seka dolerio svy
ravimo istoriją, tas gerai 
žilio, kad prieš apie pusę 
metų dolerio veide buvo šim
tas aukso centu (arba Lie
tuvos valiutoje dešimts li
tu), o dabar dolerio vertė, 
kasdien besikeisdama, yra 
nupuolusi ligi apie 65 .aukso 

i centų (arba Lietuvos valiu
ta apie šeši ir pusė lito). 
Prie tokio valiutos svyravi
mo kiekvienas susilaiko pir
kti boną doleriais, nes neži
no kiek tas doleris bus ver
tas rytoj ar poryt. Taigi su
stojimas kotiruoti Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus Lie
tuvos biržoje ir nupuolimas 
jų parduodamosios karnos 
priklauso nuo dolerio , kai
nos kritimo, bet ne nuo Lie-

,juridiniai Lietuva dabar nė
ra skaitoma “ defaulteris,” 
bet buvo laikas, .kada ji bu
vo “in defaūlt.” »

Tas irgi neatitinka tikre
nybei. “Defaultąs” yra ju
ridine sąvoka. Jis yra, arba 
jo nėra. Nelyginant,, kaip 
ginimas: arba asmuo yra 
gimęs ar negimęs.Kaip nega 
Ii būti tokios padėties, kad 
jis ir ginięs ir negimęs, taip 
ir “defaultas” negali būti 
defaullas ir nedefauitas. 
Sykį defaultas'yra buvęs, jo 
būvimo ir dantimis išgrauž
ti negalima. .

Aš užtikrinu, kad tokio 
“defaulto” Lietuvos atžvil
giu nėra ir nebuvo. Ką laik
raščiai galėjo apie tai pri
rašyti — tai jų dalykas. Jie 
gi ir apie Dariaus ir Girėno 
pasus ir vizas čielą istoriją 
prirašė, nors tikrenybėje 
buvo visai kitaip.

3. Jūsų bendradarbio ap- 
skaitliavimu Amerikos lie
tuviai "Turėjn -dėl—Lietuvos 
Laisvės Paskolos, bonų kri
ti i no tarp dviejų .ir keturių 
ši ratų tūkstančių dolerių 
nuostolių. '

Žinoma, jeigu kas parda
vė. bonus už . .60—65, tas 
galėjo turėti.nuostolių, kuo
met ir šiandien už juos gali 
gauti -80, o 1935 metais 
gaus pilną $100. Bet kad tu
rėti, kaip Jūsų bendradar
bio tvirtinama, “tarp dvie
jų ir keturių, šimtų tūkstan
čių dolerių” nuostolių, rei
kia kad visi bonai būtų bu
vę j laiduoti. O to turbūt nei 
pats šitokio apskaitliavimo 
autorius nesitiki. Tie, kas, 
bonus laiko ir visokiems 
smalsiems perkupčiams jų 
nepardavinėja, —jokių nuo
stolių neturėjo ir neturi.

č'ia, pagalios, gal nepro- 
Šali. bus paminėjus, kad ne
reikia būti nei dideliu gal
vočium, nei dideliu finansi
ninku, kad matyti (kas ką 
ten nesakytų), kad Lietu
vos Laisvės . Paskolos bonų 
savininkai-.šiandien yra ne
sulyginamai geresnėj padė
tyj negu“daugelio kitų bonų 
ir Šerų savininkai: jie nuo-, 
šimeius gauna reguliariai, 
bonų vertė yra tvirta ir jei
gu ji svyruoja tai vien tik 
dėlto, kad jie yra doleriais, 
o paties dolerio, ant nelai
mes, kursas svyruoja..

4, Apie kitus Jūsų bend
radarbio išvadži o j į m u s, 
kaip apie cenzūras', kalėji
mus, diktatorius ir net šni
pų armijas — žinoma, ne
renka kalbėti : šie klausimai 
gal gali būti įdomūs, bet, 
dėje, jie nieko bendro neturi 
su iškeltuoju Lietuvos sko
los mokėjimo, ar 'nemokėji
mo klausimu.

Viliuosi, kad p.aliestasai
idausimas yra j au paliauk a-

I idVtokuj vadų. Jie pilni įU^isai kiloki. Tikrenybėje, už tavos skolos birželyje sumo- 
Lietuvos Laisvės Paskolos v;

The ypGUE STORES Ine.
■■M200 Main St., Brockton BHHi

tuvybės dvasios. Ar jie ne
galėtų pagalvoti, kaip jau
nimui . suteikti lietuvybės 
krislelį? Per metą nedaug 
ką gali nudirbti. Kai kada 

[ima metus. O suprask tą.lie
tuviško amerikiečio typą!
i Rūpinamės apie lietuvių 
kalbos ir lietuviškų įstaigų 
išlaikymą. Jei nebus susi
pratusių ir šviesių lietuviš
kų Šeimynų tam darbui, tai 
kas tą darbą atliks ? Svetim
taučiai!?

Ktfsys A.$na.

Ue-’:—ar esumokėjimo. 
Visgi, kaip minėta aukš
čiau, kai kurie privatūs, 
bankai Kaune ir dabar skel
bia Lietuvos laikraščiuose, 
kad už Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus moka po 
$80.00.. .•

Taigi, manymas ir .tvirti-’ J nimąs, būk Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų kaina nupuo- 

, e................... ‘Risi dėl .to, kad Lietuva ne
■ • - -   • ^ sumokėjusi pilnai birželio,

rūtos, neturi jokio pamato..
2. Tolinus . Jūsų bendra- 

511 jdarbįo tvirtinamą, kad “gal

bonus mikėdavo pastaruoju 
laiku ne $80—$85, bet $90. 
ir net $92.50, į dabar už 
juos mokama Jie $60—$65, 
bet. $80. Teisybė, šios kainos 
yra Kaune, Lietuvoje, ir 
Lietuvos Pasiuntinybė ne' 
sykį buvo įspėjusi Lietuvos) 
Laisvės- Paskolos savinin-. 
kus, kad jie nesiduotų iš
naudoti įvairiems, bonų su-; 
pirkinėtojams “čia’1 AmerĘ 
koje, lies yra žinomi atsiti
kimai, kuomet Šie bonai su-

mai nušviestas ir.išaiškintaą. 
ir todėl ,aš neturėsiu nei laL 
ko nei palinkimo į tolimes
nę polemiką šiuo reikalu 
leistis.. *
, Prašau, Pone Redakto- 
riliu, priimti mano tikros- 
pagarbos/pareiškimą. -I

R. K. Balutis.\

L. D. S. CONNEOTIOUT 
APSKRIČIO KUOPOMS

L, D, S. Connecticut ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks . 26 d. lapkričio, 
Waterbiny, Coim., šv.. Juo
zapo lietuvių parapijos mo- 
kykl()s kambariuose, . 1 vai. • 
po pietų..

Gerbiamos L. D. S. Comi. 
apskričio kp. malonėkite 
skaitlingai prisiųsti atsto
vus į šį suvažiavimą ii* 
jiems įduokite naudingų į*- 
nešimų organizacijos gero
vei.

PRANEŠIMAS-
— MOTERŲ SĄJUNGOS 

CONN. APSKR. KUO- •
POMS.

Šiuomi pranešu, kad Mo
terų Sąjungos Conn. Aps
kričio metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 19 d., 1933, 
Šv. Andriejaus * parapijos, 
svetainėje, Churcli ir Stalių. 
ley gatvės, New Britain, 
Conn. .

Pradžia 1 vai. po pietų.
Kviečiu visas kuopas pri-, 
siųsti skaitlingai atstoves,., 
n ės yra daug Svarbių reika
lų.

Taipgi pagaminkite nau
dingų. įnešimų apskričio, ip 
visos organizacijos labui.

Marijona •
M. Š. Apskr. raštiniu. •

JOKO KMITO EILĖS
Tai gražus, mūsų išeivi j ps 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

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

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

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

“DĄRBININKO” ADM.,
366 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį ge

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS ^THCTERU DTLJOS 
PO GLOBa. MOTINOS IVČ.

Urmininke — Eva MarkslenS.
625 E. 8th St, So. Boston, Mas& 

Vlce-plrmininkS— Ono Siąurfene,
443 E. Tth S.t, So.' Boston, Mass.
Tėl. So. Boston 8422-R

Prot. RaŠL — BronS Ciualon?,
20 Gould S t, West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-W . .

FIk RaMt — Marjonit. Markonlntu
83 Navarre St., Roslindale, Mase.

Tel. Parkway 0558-W
’Minink? — Ona Staniui Inta

105 Weat 6th St.. So. Boston, Mum. 
Tvarkdarč — Ona MlzjsflrdlenU

1512 Columbla Rd„ So. Boston, M am 
Kąstas Globoja — R. JanuSontenS

142G Columbla Rd, So. Boston, Mawi 
Draugija savo suslrlnklunta laiko kas 

antra utnrnluką kiekvieno mėnesio, 
T^IIO vai. vakare, pobaknytlnėj are- 
talnlj. . 1

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas urotokoltj ragtiplnka.

IV. JONO EV. BL. PAiALJPINfcą
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — j. Petrauskas,
24 Thomas Pnrk So. Boston, Mm*. 

Vlcc-pirm,.—V. Medonis, z
1430 Columbia Rd., S. Boston, Maus,

Prot Raitininkas —- J, Glineckla
5 Thoman Purk So Boston Mnxa 

Fin. Raitininkas — Pr, Tulelktsį,
109 Bo\ven St, So, Boston, Mnaa.

UdinlnkuH — A.Nnu^tiOnM .,‘
885 R. Broadvvay, So. Boetou, Mm 

Maršalka — 3. Zalkls .
7 Winfield ŠL. M Boeton, Moa 

Draugija laiko susirinkimus kas trėfla
nėdCldlenį kiekvieno uii'neei.o, 2 vai’ 
po pietų, Parapijos 402 B, Tth 
8t, S<x Bi^itop, JUM. -



naujas lakūnas

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoj* metam* .....$4.00
UI»Ieny metama ... *..........i. ,$5.00
Vienu kart aayaltSj* metam*. ...$2,00 
Užsieny 1 kart savaitėje metam*. .$2.50

SOUTH BOSTON, MASS.

DARBIfllJ^AS
(Tliė Worker)

rtiblislied every Tuesday and Friday eiępt Holidaye mich as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, lndependen.ee Day,

Labor Day, Thanksgivink and Christnuts

it josiPK’B mthuAkiak b. b. Assoounoii or labos
1 it Mcond-dM* inattor Sept 12,1815 u ihe. port Office et Soetoti, Muk. 

■nder th* Act of M*rch 1,18TO
mc* for jnallĮni et tpedal rate of postas* prorlded for in B*ctlon 1106- 

• Act of Oetober 8,1917, authorlMd on July 12,1918
BUB8CRIPTION RATE8: 

i*eUc yeariy .......,,..,..$4.00 
•ttn yftflrly..!..,„..$5.00 

e onc* per w*ek yetrly. .$2.00 
s oūc* per week yearly... .$2.50

DARBININKAS
|86 TOST BROADAVAY

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020

Tinies Sąuarę distriktė, New Yoikę yra tik vienas bal
suotojas žydij. rubinas Kathaii Wolf. Bei. to žydelio bals^ 
užregistruoti valdžia turi pastatyti keturis raštininkus ir 
policistą. . . ' . ■•

1 -Jįjį p Aflre. 6 f
i -V:

5*^31
Šilkinis Kontraban
dininkas—Hitleri

ninkas ,

" Traginga Dariaus ir Gi
rėno mirtis neatgrasina la
gūnų skirst'i į Lietuvą ir at-

v siekti tai, ką anuodu didvy- 
' riu negalėjo, Lietuvos laik
raščiai praneša, kad net 14 

f amerikieči'ų lakūnų žada
skristi per Atlantiką. Alės

• apie tokią lakūnų daugybę 
negirdėjom ’—. mūsų broliai 

u už jūrių visuomet žino apie
mus daugiau negu mes pa
tys bet apie vieną tai tik
rai, žinome. Jis yra p. Ja
mes - Janušauskas iš Chica- 
gos. Sakoma, jis esąs suma- 

' liūs ir drąsus lakūnas ir, be 
abejonės, mokės pasinaudoti 
.iš tragingo Dariaus ir Girė-

? iio likimo ir išlygins tuos 
r trūkumus ir netikslumus, 
■. kurie prisidėjo prie jų žuvi-

į Viskas, rodos, būtų gerai. Į Vatikano kilusi ir 
I Yra ir . drąsus lakūnas, ir į patikrinta žinia, kad.

^poras jį paremti, ir dar■ di- f|)esibaigįant Atpirkimo Ju- 
? dešitis noras jį išgarsinti,, Aliejaus metams, vadinas, 

bet .trūksta vieno mažmožio į.i 934. metų pradžioje, bus 
—kapitalo. Apskaičiuojama,;paskelbtas šventuoju didysis 
kad toks skridimas atseina jaunimo auklėtojas, kunigas

• apie $25,000. Alūsri išeiyijo-; ronas Bosko< Kanonizaci-
- je nėra tokių kapitalistų, , įog. byĮa greitais žingsniais 

h;* kad keli .susidėję sukeltų to- į galą, beliko tik keli 
g. Idą pinigų sumą. Tenkaį formalumai. .

kreiptis į visuomenę. Ji ne
skaitlinga ir : 
Šiais finansinės krizės lai
kais didžiuma darbininkų, 
įtempę visas savo pajėgas, 
vos įstengia išsimaitinti, jei | 
kurie turi kiek ištekliaus, 
tai kietai. suspaudę delnus 
taupina juodesnei valandai, 
kuri, rodos, taip ir laukia 
už kampo. Tuo būdu sukelti 
$25,000 šiais laikais be galo 
sunkus dalykas ir reikalin
gas visų pajėgų įtempimo. 
Reikia sukelti visuomenės

tik entuziazmo, bet net ir 
pasitikėjimo p. Janušausko 
žygiui finansuoti. Kodėl? 
Dėlto, kad nėra sutartinos 
agitacijos, o delko jos nėra, 
tai tam klausimui išrišti rei
kėtų sieksninio shmpsnio. 
Užteks tiek pasakyti: gerai, 
kad vienas laikraštis Įsivėlė 
tą sumanymą, bet jį iškėlus, 
reikėjo taip vesti, kad ir ki
ti laikraščiai tam pritartų. 
Jei nėra noro jį paremti, tai 
reiškia, kad kas .nors čia. ra
dikaliai taisytina. K.
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KUN. BOSKO BUS GREIT 
PASKELBTAS ŠVEN

TUOJU
Romoj šiomis dienomis a-

. . . . Kartu su ta naujiena skel-
netūrtinga.Į|>įania ^a^ })Qfent, 
kri ZPS lai- Bosko įsteigto j, sa-

’ leziecių draugija,
pasaulyje, plečianti jo- ori
ginalaus, krikščioniško jau
nuomenės auklėjimo darbą, 
ateinančiais metais mano 
•paimti kėlias naujas darbo 
sritis — pradėti savo veilU- 
r.ią keliuose Europos ir kitų 
kontinentų kraštuose, kur i- 
ki šiol saleziečiai, nedirbo, 
Kai kas pamini ir Lietuvą,

visame

didelės, kokių. 80 hektarų 
dydžio ūkės ir gerus namus. 
Palyginus su nuskurdu* 
siu Trakų apskričiu Vabal- 
nmkenai yra tikri buržujai, 
Bet čia įsiviešpatavo begalo 
aukštos pasogoSį kurios sie
kia net 3,000 amerikoniškų 
dolerių. Daug iš ūkininlaj 
negali atsilygiųti su pasogo- 
mis, kurių didesnė dalis iš
duota ant vekselių ir austo* 
lis (sherif f) ateina ir atima 
ūkį. Todėl sociališkai gyve
nimas. sunkus. Bet tie, kurie 
turi turto gali puikiai'pasi
naudoti, Štai 40 žiemų pa? 
nelė Aukštikalnytė iš Smil- 
gisldų apsivedę su jaunikai
čiu, kuliam teko matyti tik 
20 vasarų, o Berčiūnėlių 
Alatas Aukštikalnis, 75 me
tų senis, gavo 19 įnetų pui
kią merginą. Kitą ponia, 65 
metų* Meliūmj kaimo, Vero- Į mai, kuriuos mačiau Liėtu-

nvčios vidų, kuris labai dai- 
iai papuoštas. Paskui" užli* 
>.au prie vargonų ir dar 
augščiau vienais laiptais li
pau pamatyti kaip atrodo 
Vabalninko apylinkės.

Aplankęs bažnyčią grį
žau į namus, kur šeiniiirin- 
<e.. pagamino amerikoniškus 
pietus, nes pirmiau gyveno 
Brocktono mieste ir nepa
miršo kaip Amerikoje ga
mina mėsinius valgius. Po 
pietų atėjo kaimynė žydė, 
Juozo. Laučkos tėvo gerą 
draugė. Ji stebėjosi, kad 
Juozas ketina grįžti Lietu
von,' kuomet tūkstančiai 
Lietuvos gyventojų tik ieš
ko ir laukia progos vykti į j 
Ameriką,. į tą pagarsėjusią 
aukso šalį. Šitos žydės gi
minė laiko South Bostone 
krautuvę. Jos duktė ištekė
jus. su didele pasogu, todėl 
ji pakvietė mane į namus, 
davė labai gero vyno- man ii 
Juozo broliui, ' kuris buvo : 
per stiprus, ir vėliau atnešė 
pas Laučkus didžiausią glė
bį agurkų, kad tik aš jos gi
minei pakalbėčiau apie, jos 
vargelius ir tokiu būdu ji 
gautų kiek nors . pinigiškos 
pagalbos iš Amerikos. Grįž- 
darni iš žydės namų, ėjom 
pasivaikščioti po miestelį. 
Gatvėje su ^kastuvais kasi
nėjo stiprios šios apylinkės 
moterys . ir merginos, nes 
Vabalninkas daro progresą, 
taiso gatves ir šalygatvius.

Žydų mokykloje buvo bū
relis žydukYi išklausyti žy
diškų pamoką. Alums vaikš
čiojant užėjo lietus ir grei
tai. reikėjo skubinti į na
mus. Kauluose radau . And
riejų . Baltrušiūną, kuris 
man buvo labai reikalingas tuviškai. Motiną -prie rate
li* jis mane' -i 
am į Dumbliūnų ’ kaimą.
Prieš apleidžiant p. Lauč- 
kas, p. Baltrušiūnas suteikė 
man . įdomių informacijų 
apie šio krašto gyvenimą. 
Paaiškėjo, kad Vabhlninko 
apylinkės gyventojai, . turi

šuliniai, gonkos, darželiai, 
samanoti stogai, lapuoti ir 
šakuoti medžiai, tvoros, pa
dailinti langai ir tt. darę į- 
mane nepaprastą įspūdį. 
Tai tikra mūsų senoviška 
Lietuva.

Kuomet pasiekėme p. An
driaus Baltrušiūno namus 
saulė jau pasinūro už debe
sie, įr tik išblašįyti raudoni 
spinduliai užėmę jos vietą; 
Nebuvo laiko daryti nuo
traukų, ir reikėjo Čia pasi
likti ir laukti sekmadienio, 
'/iš. pasidėjau.savo reikalin
gus daiktus dideliame kam
bary, iš JĮur mačiau didelį 
žąsų pulką. N amai labai 
švarūs, su dideliais kamba
riais, grindimis, kėdėmis ir 
stalais. Sienos lygios ir da- 
yė labai gerą įspūdį. Tai 
buvo geriausi ūkininko na

nika Likienė pasisavino. 30 
metų vyro pavardę ant vi
sados. Tai įdomios vestuvės.

Prieš apleidžiant Vabal
ninką,' nufotografavau visą 
Laučkų šeimyrią tikrai lie-

voje. Mums bekalbant* šei
mininke pagamino skanią 
vakarienę. Po vakarienės Į 
kalbėjome apie Ameriką. .

Man rodė p; Baltrušiūnų 
paveikslus ir pareiškė- viltį, 
kad kada nors jaunas-Jonas 
Baltrušiūnas čia atsilanky
tų pas savo dėdę. Šioje šei
mynoje radau linksmus vai
kelius: Antaną 9 m., Amili- 
ją 8 m., ir Adelę 3 m., su ku
ri ais kėliau. kiek triukšmo. 
Laikas greit praėję ir rei-

nusivežė veži- lio, tėvą su kirviu, brolį ties
* ’ šluota, o. sesutę virtuvėje 

prie langelio. . Paskui galė
jau ramiau važiuoti į Dumb- 
liūmį. kaimą. Važiavom, per 
lygius laukus ir keletą dar 
neišskirstytų kaimų, kurių 
senoviška išvaizda,, aukšti kėjo lysti į lovą poilsiui.

Moterų Vaidmuo Kata- 
likiškame ir Tautiškame 

Veikime

Kai kas pamini ir Lietuvą, Turiu kalbėti jums
■ . i . n t . j kaip viena iš tu naujų ,sa-i Tėvas Pijus XI kartą pavadino namu židinioentuziazmas tokiam tikslui' \ - - ■ -

/a v- • „x.< leziecm darbo dirvų.atsiekti. O eta nesimato- ne ____ ______ _____ .
Pranas P. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ
- 1932 METAIS

1. Moters katalikiškąjį veikimą;
2. Moters tautiškąjį - lietuviškąjį veikimą;
3. .Pabaigoj padarysime kai kurių gyvenimiš

kų išvadų. . ‘ •
I Katalikiškas moters veikimas.

Klausimas platus. Turiu apsiriboti, sudaryt
( Kun. Dr. K. Matulaičio, M. I. C. paskaita Planą.
•Federacijos Kongreso Moterų sekcijai) j 1< geriau klausimą supratus ir jį išgvil- 

Garbingosios Katalikiškųjų Draugijų Atstovės,.;dentts> reikia pirmiausiai išaiškinti katalikiŠką- 
“ ‘ ‘ ' ' - moterims, kurias švj.ii veikimą, jo tikslus, ypatybes ir priemones, o

y Saulės spinduliai apšvie
tė mano kambarį ir aš paju
tau, kad jau laikas apleisti 
lovą ir pasisvečiuoti Vabal-

. įlinkę. Ant suolelių man šei
mininkė padėjo vandens ir 
muilo, . nes miestelyje van*

. duo į namus dar neįvestas. 
Tuojau sekė pusryčiai, o po 
.pusryčių išėjau pasivaikš* 
vioti miestelyje. Išėjęs į ga-
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riuo padariau keletą labai 
gerai pavykusių nuotraukų 
bažnyčios .viduje ir š vente
riu j<\ .kuris pasižymi savo

paskui seks—
2. Moterų katalikiškojo veikimo sritys:
a) asmens, šeimos ir visuomenės dvasinis to

bulumas,
b) moteris ir Eucharistinis gyvenimas,
c) moteris ir malda, . . ;
d) moteris ir gailestingieji darbai, labdarybė, 

į ė) ir Bažnyčios teisės valstybėje.
. 1. KATALIKIŠKAS VEIKIMAS, šv. Tė- 
. vas Pijus XI, birželio. 19 d., 1931 m. sekančiai 

Į aptarė katalikiškąjį, veikimą : “ tai pasauliečių 
j katalikų dalyvavimas hierarchijos apaštalu vi - 
. I me, kuris yra betarpiškai išėjęs 'iš mūsų Vieš-

kunigais. Bažnyčia ir mūs ateivi jos vadai su pa
garba, o kartu su neaiškia'baime žvelgia į Ame
rikos lietuvių moterų katalikiškų, ir tautišką 
veikimą. Iš -visų, pusių gręsia visuomenei dideli 
pavojai. Juos nugalėti galime vien sujungę sa
vo jėgas ir subendrinę pasiryžimais ataustas 
pastangas. Besiplatinąs netikėjimas, religinės 
klaidos, dorovės kritimas, šeimų pakrikimai, -- 
vis tai kasdieniniai pasireiškimai mūs dienų vi
suomenėje. ‘ Ar nebegalima atitaisyti ? Ar nėra 
priemonių išvesti visuomenės į šviesesnį ryto
ju ? Kas tai -padarys ? Taip, vra amžiais išban-
arti Keliai visuomenes negalėms gydyti yra tau- Pa«es Širdies, gyvenimo ir ranką ii- kuris tęsia-

-Sekantį sekmadienio rytą < 
Ubudaii anksti ir po skanių 
busryčių ' padariau keletą 
nuotraukų. Tik gaila, kad 
vaikščiojant prie bičių avi
lių, įkando, viena bitė šeimi
ninkui į veidą. Man parodė 
ciidelę ūkę ir visuos tarnus. 
Suvedė visas karves, žirgus, 
žąsis, kurias nufotografa
vau kartu su tarnais ir tar
naitėmis. Paskui važiavome 
pas kitą, pavyzdingą ir 
Stambų ūkininką Joną Klin- 
įą, kuiis tūii pavyzdingą 
pieninę. Čia man vėl suren
gė gardžius ąmerikonišluis 
pietus su visokiomis -daržų 
vūmis, nes ir šeimininkas ir 
šeimininkė pirmiau yra gy
venę Amerikoje. Diena bu
vo graži ir buvo galima pa
dą ryti labai gerų nuotrau
kų. Čia kalbėjome ilgai ne
tik apie Lietuvą ir Ameri
ką, iŠ kur šeimininkas gavo 
nuo brolio gerą ir lengvą 

.u.ramcoatn (Lietuvoje la
ibai. reikalingas), bet ir apie 
belaisvius Vokietijoje ir 
apie vokiečių pasielgimą 
Vabalninke laike didžiojo, 
karo. Iš tikrųjų buvo baisu 
klausytis šaip vokiečiai 
Lietuvoje šunimis užleisda
vo draskyti nekaltus ūkinin
kus. Būtume dar ilgiau čia 
buvę ir kalbėję, bet staiga 
pasirodė juodas debesis iv 
mes skubinomės kiek gale- 

' darni, kad išgirsti bažnyčio
je nors pamokslą, nes iš
klausyti mišių jau buvo vė
lu. Bet nuo lietaus negalė
jome išsigelbėti. Kaip pa
siekėme. Vabalninką drabu
žiai buvo šlapi ir bažnyčįon 
eiti irgi buvo vėlu. Labai 
buvo man gaila, kad neturė
jau progos išgirsti garsaus 
Vabalninko bažnyčios choro 
giedojimo. Sugrįžau pasku
tinį kartą pas p. Laučkas.
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko ’ ’ Administracij a išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naujų metinę prenumeratą vieną 
dolerį. . mę.

mokyti visas tautas Dievo apreikštųjų tiesų, da- z . 
linti-Jėzaus Kristaus paliktuosius Sakramen
tus, priemones Dievo malonei įsigyti ir pašvęs
ti, savo sielą, ir valdymo valdžią.

• Pasauliečiai katalikai Bažnyčios* nevaldo. 
Toj valdžioj nedalyvauja. Bet šv.entėjimo prie
monėse ir mokymo srity pasauliečiai visada 
daug padėdavo Bažnyčiai; tą daro ir mūsų lai
kais. • _

Yra tokių vietų, kur negali kunigas pasiekti, 
įeiti ir ten įnešti tikėjimo šviesos. Pasauliečiai 
žmonės eina Bažnyčiai Į pagalbą. Jie padeda 
platinti tiesą, padeda pašvęsti ir vadovauti pa- 
vienioms sieloms ir bendruomenei, siekiant ant- 
prigimtinio tikslo.

Todėl katalikiškas veikimas nėra medžiagi-• 
nis, nėra žemiškos rūšies, nėra politinis veiki
mas, bet. grynai dvasinis, dangiškas i,r religinis. 
Nes katalikiškojo veikimo pirmutinis, vyriaų- 
sis tikslas — gelbėti sielas, platinti /Kristaus * 
viešpatavimą atskirose sielose, šeimose ir visuo* • 
menėje.

Jo siekti padeda artimasis, betarpiškas veiki
mo tikslas — tikrų ir teisingų .sąžinių auklėji- . 
mas. ’ .. .

Tai savyje turi a) tvirtą krikščioniškąjį iš
auklėjimą ir b) pilnutinį viso žmogaus krikš
čioniškąjį auklėj i mą, kad pavienis^ -asmuo Hirė- .: •. 
tų: 1) tikrą pamaklunhi, 2) dieviškųjų .dalykų 
nuodugnų pažinimą, 3) užsidegtų uoluum, 4) 
visiškai atsiduotą Bažnyčios valdžios t hierar* 
ėhijos) vadovavmnii ir 5) gyventu pavyzdingą 
ir be^ priekaištų krikščionišką gvveniiną.

. YPATYBičŠ. 1. Katalikiškas Veikimas api- . 
nia savęs tobulinimą ir kitų npašfahivhną. To
dėl jis yrą tikras •upaštalavinFąs. jąiminf žmmuų 
sielas Dievui. Šv..Tėvas Pi jus laiške į kanl. . • 
Segurą sako: kutai i kiškas; vėiknnas "nėra tik
tai rūpinimasis ;savo paties krikščionišku toliu* į 
įėjimu, nova šitas, lobui ėjimas tuvi kiėkyiomtm j

. ' •' • •• . •• . • - . I
■. ■. ..•■.•••'•/■•■* Į

Prieš trej etą metų Klai-. ■ 
pėdoje kai kurie pirkliai 
pradėjo žymiai jiigiau par- 
davinėti šįll<o medžiagą ne
gu kuriose nors kitose Lie
tuvos dalyse. Toks neaiškus 
biznis atkreipė, muitinės įs
taigų dėmesį, ir pradėta ieš
koti kelių, kuriais turėjo ei
ti šilko kontrabanda. .1930; 
metais susekti du Klaipėdos 
muitinės valdininkai: Vytė 
ir Krėžys, abudu seni buvę .’ 
vokiečių valdininkai. Juodu, 
susitarę su Klaipėdos pirk
liais žydeliais, siunčiamą 
per Klaipėdos muitinę šilkų 
medžiagą žymiai pigesniu 
medvilnės medžiagos muitu, .

Kaip ilgai ėjo'tokia kont- ; 
rabahda, nepavykę išaiškin
ti. ' ’

• Spėjama, kad bus pačia- . ; . 
Vyta valstybei . apie 200,000 . 
litų nuostolių. Šiuos pini
gus tie muitinės valdininkai 
pasidalindavo su pirkliais, . 
Kai jų nusikaltimas jau bu- 
vo išaiškintas,. kaltinamieji 
valdininkai, palikę po 5000 
litų užstato, pabėgo į Vokie
tiją. Vytė ten dabar gyvena 
be darbo, o Krėžys tarnau
ja uniformuotų hitlf'rininkų 
eilėse. Į šią apgavystę buvo 
įtraukti dar šeši mintinės 
valdininkai. Suklastuotubsc 
dokumentuose būyo ir jų 
parašai. Tačiau teisme pa- . 
aiškėjo, kad jų parašai bu
vo padirbti. Šiaulių Apy
gardos teismas Kretingoje 
svarstė jų bylą. Žinovai pa- . \ ■ 
tvirtino, kad jų parašai tik
rai buvo padirbti. Todėl tei
smas kaltinamus valdinin
kus išteisino.

Pirkliai, kurie varė kont
rabandą, turės atsakyti vie
tos teisme; Klaipėdoje. Kai. 
kurie iš jų jau sumokėjo 
muitinės uždėtą didelę baus-

>Tazumu dideliais lapuotais rių sielų,nesibijančių gyvenimo aukos,kad.Kris- si per visas kartas, besiplečiant, besivystant po 
Įr Švenčiausios taus viešpatavimą įnešus į pavienių sielą, į §ei/ visą pasaulį ir per. visus amžius Apaštalų Kole- 

Marijos stėvyla, O švento? mą ir...į, visuomenę. ■ . . . gijai, Episkopatįūi. .
į Didelę laukiamo darbo dalį padarysite jūs— Katalikiško r eikimo pradžia siekia Jėzaus
'motėrvs; Širdies, o pabaiga — pasaulio pabaigos. Alės

Rimtieji, lietu viii vadai susirūpinę mūsų-Ąt- esame, to veikimo taipę. lld mūs clienų jis lys
ei vi jos likimų. Smarkiai besiplatinąs ištąutčji- formavosi, organizuotai apėmė visą pasau- 
mo maras atima lietuvių tautai šimtus ir tūks- ’ T 1*1‘"....
taurius jaunų jėgų. Kame atspirtis ? Geroji jie- 
» — - 1 - - - * -■ ’ . ? ’ , ..

Pažinkite savo vietą veildiai Dievo užbrėž
tuose visuomenei atlikti darbuose, panaudokite 
savo palaiminančią įtaką daryti'‘visa, kas gera, 
kilnu, štėnta; JTis būsite pagerbtos pas Dievą ir 
jūs vardas nežus, žennųe.

.Beh(|riusiais.bruožais pažvelgsime į: : (•

medžiais

riaųs akmeninėje sienoje yrį 
ra įtaisytos puikios stacijų 
stovylelės. Prieš bažnyčią 
stovi daili ' varpinyčia, ku
rioje yra keletą, didelių var
pų.'Vienas yaipas yra tūlo 
Barono iš Laivrenčc, Mass.lhivė moteris.

tvę pastebėjau didelę baž
nyčią su dviem- augštais. 
bokštais. Bažnyčia turi la-

‘ bai .didelį šventorių 'aptver
tu. stipria, 1 akmenine tvora.

. Pirmiausia pasiryžau ap-
. . lankyti bažnyčią. Diena bu

vo saulėta, Todel sii savim
pasiėmiau aparatą, . su ku-[progą nufotografuoti baz

ei o vana..
BUvq šeštadienio rytas, ir 

bažnyčios viduje meldėsi fik. 
keletą moterėlių su skarelė
mis. Todėl. turėjau gotą.

lį. Jame dalyvaujame kartu su 40 milijonais kar 
talikų. įnešime į jį savo dalį, padėdami Jėzaus 
Kristaus kurtaj,ai Bažnyčiai, vienai tikrai, ma
tomai, tobulai, antgamtinei, nemirtingai ir būti
najai: draugijai, vien per kurią A’ioniį.gali at
siekti žmonės savo, amžino išganymo, padedami 
jai pašVęšti žmones ir juos išganyti.
' Bažnyčia (Apaštalai ir mr jttos vų*skipnii) 
su šv. Petru priešaky gavo iV .Kristaus valdžia

lndependen.ee


' Antradienis, Lapkričio 7 d., l&SM DARŽININKĄ S /
Šaulys O.P..

Meilė Doktrinoje ir Iitdivi- 
dūalianie Gyvenime

žmogui suteiktų viršgamti- 
nifį malonių. Ji yra charak- 
teristiškas krikščionybės ek
sponentas. —Jšdeste visus, 
artimo meiles šaltinius, kur 
ji gali ir turi . pasireikšti,

Iš italą soči jotines savaites t

Rugsėjo d d. rytą po Ma
sių šv. Apolinaro bažnyeio-

• je, italų socijalinės savaitės 
dalyviai užėmė vietas baž-

/ nytinės muzikos salėje ir 
pradėjo pirmosios dienos I 
posėdžius malda, J.E. Mons.; 
Bernareggi atidarius posėdį 
soc. sav. sekretorius, Dr. 
Moro skaito prisiųstus svei
kinimo telegramas. Jas pri
siuntė bevelk visi kardino- 
lai, ąrld vyskupai ir vysku
pai, religinių ordenų gene
rolai, šiaip Italijos didikai

' ir valdžios, organai. Po to, 
perskaitė socijalines savai
tės prezidijiuno siunčiamas 
telegramas -Popiežiui, Pijuj 
XI, italijos karaliui, Ema- 

— ntiellun - TPIr TrMimsterią
P irmin inkui, MussoTini.

.Tuojau sekė T. De Giova- 
niii S. J., kalba, kurioje jis 
•aiškina antgamtine artimo 
meiles koncepciją. Artimo 
meilė yra tikrai antgamti
nė ir dalis visų tų Dievo

ištraukas, iš Apaštalų Dar
bų apie bendra artimo mei
lėje sugyvenimų. Dabartine 
civiline visuomenė kenčia 
meilės trūkumą. Kenčia kū
no alkį, ties neturi duonos, 
Įrenčia dvasios alkį, nes at
sižadėjo Dievo. Mes gi. vi
sam tam įtarime eiti pagal
bon ir malšinti kenčiančios 
žmonijos kūno ir dvasios ai- 
kį. • ■ . •; .- ••

Tuo ir baigėsi, pirmosios 
dienos priešpietinis pasėdis. 
Antrasis posėdis prasidėjo 
vakare, 16 v. 30 nn I _ 
V. C. pirmininkas, kom.Au 
gustas Ciriaei skaito, vi
siems stovint, Šy/ Tėvo 
jiems atsiųstą telegramą, 
kurioje Jis dėkoja suvažia
vimui už vakarykščią Jam 
prisiųstą sveikinimo teleg
ramą ir laimindamas visus 
šbc. sav.dalyvius'savo apaš
tališku palaiminimu, linki, 
kad. jų darbai būtų lydimi

Po pirmojo oratoriaus kai 
bos,, sekė J. E. Mons. M. ML 
mini’o, Bari Arkivyskupo 
paskaita/jis skaito apie ar
tima meilę ir .krikščionišką 
apreiškimą. Pats Kristus į- 
sakė mylėti artimą, kaip 
pats save. Tą mes matome 
Evangelijoje, pirmųjų ir ve 
lesniųjų krikščionių prakti
škame gyvenime; Kristus 
norėjo, kad Artimo .meilė a- 
pimhi visas soeijalinii gyve
nimo p’itis; būtų praktikuo
jama ligoninėse ir mašhdehr Meilės Dvasios, -kuri—jiems 
prieglaudose; kad. toji mei
lė formuotų mintis, jaus
mus, žodžius ir darbus. Ora
torius išdėsto įvairius arti
mo meilės būdus ir jos prie
žastis, komentuoja šv, Povi
lo laiškus apie meile ir daro

ĮDOMIAtfSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DR^YIIG^YS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicagp, 

. III. Metams $6.00.
“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 

Sąjungos organas, išeina dukart į savąitę, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus- 

. mečiui $2.00.
‘‘GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 

organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre,' Pa.
. ... ^Metams -2.00. •

“^TlwENTŲ ŽODIS,n A, L. K. Studentiį, organiZaci- 
■tybs žurnalas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.. 

Metams $2.00. Į užsienį — $3/00. Atskiro nume
rio kaina 20c. . , .

“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicągo, Illinois. Metams $2.00..

. “MOTERŲ DIRVA,” AD. R. K. Moterų Sąjungos mė- 
' nesinis žurnalas, 2322 W. 24th St.,. Chicago, III.

' Metams 2.00.
“VYTIS,”. Lietuvos -Vyčių žurnalas, išeina dukart į mė

nesį, 4736 S. Wopd St., Chicago, BĮ. Metams $2.00.

5fe '■ai1", "b? m e......i '■m !'*■

LDS. Kuopų Susirinkimai
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didelę reįkšmę ' reikia pri- ijų gauna žodį prof. Alfre- 
duod kateehetiškoms ins- Įda.s Gismondi, kuris savo 
frakcijoms parapijose ir so- • ugningoje ir tikrai literatū- 
cijaliiiėms inicijaeijoms Kirinej paskaitoj' dėsto . apie 
V. nariams. Pripažinęs mū- sielą aiiklejimą artimo mei- 
sų. dienų visuomenei didelį lęi. Sunkus ir labai atsako-. > 
jausmingumą, remiasi juo, mingas yra. krikščionio auk

lėtojo darbas, nes iš jo. lau
kiama sąžinęs ir charakte
rio auklėjimo, ypač jauni
mo tarpe, kad jis pažintų 
visą kilnumą ir svarbą būti 
žiiiogmh ir krikščioniu. Auk 
Įėjimas ypatingai remiasi 
clorybiii lavinime, O pirmoji 
iš visų krikščioniškų dpry- 
biiTj’rą artimo meile. .

Čia oratorius pninena kai 
kai kuriuos Krišthuš gyve
ninio epizodus, kaipo arti
mo meilės pavyzdį ir įrodo, 
kad pirmieji artimo meiles 
pradai ir tikroji meilės dok
trina išplaukę iš paties Kri
staus meiles, iš . Jo širdies, 

t Prieš artimo meiles šūkius 
žlugo senovės • filosofų teo- 
Mjos.^Žlugo mocleniiškos/i- 
dealistinės koncesijos, ku
riomis buvo tvirtinama Die
vą nesant transcendentinį, 
bet mūšų pačių dvasią esant 
imanentiniu Dievu. Aukšto
ji moralė negali turėti jokio 
vitalinio peno, tyrose utili- 
tariškosė koncepcijose, ir 
mūsiškai . suprasta artimo 
.meilės, koncepcija negali tu
rėti kitoš ekspresijos, kito 

: pamato, kai]> tik tą univer
salinę meilę, kurios Dievas 
yra centras ir tikslas: Auk
lėti jaunimą artimo .meiliu 
yra. tas pat, ką jį auklėti 
krikščioniškam apaštalavi
mui. ...E’itntes d'ocete omne.s 
(jcntes.. Nėra dar tobulas ka
talikas, kims ieško tik savo

• sielos išganimo. Jis turi 
jausti tą meilės karštį ir 
perduoti jį kitiems, paduoti

. silpniesiems ranką ir vesti 
juos-prie bendro idealo.

Po gausių aplodismentų 
. įžymiam oratoriui ir po sa- 
į vaites pirmininko pareikš-
* tos jam padėkos, į oratorių. 
■ tribūną įlipo Neapolio uni-

kad tuo yra galinta, privesti 
visuomenę prie konkrečių 
tikėjimo tiesti pažinimo, Ar
timo meile- K. Veikimui yra 
nėtbūtina ir niekuo nepava- 
duojam, Gali būti įvairiausi 
tos meiles išreiškimo būdai 
ir termos. Damįin kelių gar

suteiks- reikalingą šviesą e- 
vangeliškųjų įsakymų supra 
timui ir tinkamam interpre
tavimui. Po to, yra soc. sav. 
^sekretoriaus skaitomas Pra
ncūzijos soc; savaičių pirmi
ninko, Eug\ Dutlioit’o laiš
kas Italijos K.V.C. pirmi
ninkui. pokelių klausimų ir 
atsakymų, seka med. Dr. A. 
Gedda, Tolino. K. V. kuopos 
pirmininko paskaita temo
je : KATALIKŲ V EI RI
MAS ir artimo meilės dar
bai,

Oratorius skelbia, kad 
Dievas.yra meilė įr turi ka
raliauti meilės pagalba. Ka
dai. Veikimui yra.labai sva
rbūs artimo meilės darbai, 
nes. jie yra Kristaus Soči ja-. 
linėš Viešpatijos realizavi
mo sąlyga ir garantija. Tą 
darbą Bažnyčia, pavedė or
ganizuotiems katali k a m s. 
parapijoms, dijoėezijoms ir 
valstybei. Pastarosioms y- 
patiiigu būdų turi rūpėti ar 
timo meilės darbų palaiky
mas ir organizavimas. Čia

Italu kJ^1- narių pa
vyzdžius ir baigia savo tu
riningą kalbą vienuoles Mar 
getitos Clai'et de la Tuoche 
žodžiais: “Paskutinis ‘žodis 
tenka meilei”.

Savaitės pirmininkui pa
dėkojus oratoriui Už kalbą, 

j buvo pakviestas p r aliilt i 
Mkom. A. Rovigatti, Šv; Viii; 

cento a Paulo Konferencijų 
Italijoje, viėe - pirmininkas.' 
Jis savo truinpej-e kalboje 
pereiŠkė pageidavimų, kad 
vyrai katalikai būtų kiek 
jausmingesni aitiino meilei 
savo darbais. Primena gran- 
dijozinę Dr. Ozanaino figū
rą ir kviečia visus koskait- 
lingiausiai dalyvaut i orga
nizacijų ruoŠiamosi' Tabda- 
rybių paskaitose.

Po tos paskutinės kalbos, 
savaitės pirmininkas uždafb 
posėdį ir kviečia visus daly
vius į Šv. Apolinaro bažny
čią Eųcharistiškam palaimi- 
r.imui, kurs ir buvo.su dide
lėmis iškilmėmis suteiktas. 
Taip gražiai pamaldomis 
pradėta pirmoji socijalines 
savaitės diena, į>amaldomis 
ir buvo užbaigta. .
ANTROSIOS ,DIĖ N O S 

PASKAITOS
Ir 5 ritg'sėjo rytą suvažia

vimo darbai pradėti Šv. Mi- 
šįomis ir pamaldomis, po ku 
lių soc. sav. pirmininkas a- 
iidarė priešpietinį -posėdį. 
Sekretorius skaito naujas 
..sveikinimų telegramas. Po 
kelių pirmininko instrukci-

LOWELL, MASS. ATHOL, MASS.
LĖS. 07 kp. susirinkimas įvykt LDS. 4 kp. m&iesinis- susirinkj 

ketvirtadienį, lapkričio 9. diena nuis įvyks įapkr. 12 d., tuoj po 
vakare. Ateikite visi. Gera proga . dnspuių, sv. Prnaciškuut

jos salfij, Kviečiami visi nariai at- 
Šliaukyti ir užsiniokCti m6neBin«i 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges, prirašyti prie, 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia. Valdybe

darbininkams prisirašyti prie vie-. 
uintėlčs darbininkų organizacijos

Valdybt

' NEWARK, J.
It, D, S. 14 lip. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 
luplU-. 10 d., 8 vai. V., šv. Jurgio | . PROVIDENCE, R, I.
dr-jos svet„ 180 Nc5v York Avė., LDS. 11 kp. mėnesinis" susirinki- 
Newark, J.t Visi ūariai pra-,mas įvyks sekmadienį, lapkik 12, 
sorai atsilankyti. Valdyba, tuoj po, sumos, bažnytinėj avėtai- 

■_—_——— j nčj. Svarbu, kad visi šiame susi
N0RW00D, MASS.

L. *D. S. 3-čios kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks lapkričio 12d., 
šv; Jurgio parap. svetainėje. tuoj 
po sumos, Visi nariai yra pra
šomi pribūti į šusirinloną, nes 
daug yra svarbių reikalų.

Valdyba.

rinkime dalyvautų itš užsimokėtu 
duokles. Parodykime graži] pavys
ti kitiems.'

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirąiEmns įvyks 

sekmadienį, lapkr. 12 d., tuoj po 
pamočių, šv, Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį snsirin 
kimiĮ,

.i Valdyba
rinkimas įvyks s o km a d i e n į, i i r___=, ._l.________ z—
lapkr. 12 d., tuoj po sumos, Lie- i 
tuvių bažnytinėj svef. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS, 8.kuopos mėnesinis susi

HARTFORD, ,CONN.
I LDS. 6 kp. stisirinkimas įvvks

Z.BU11U- . < ■ t • • v

Ų’aiįį-L P° sumos bazny. 
-■ ' - j tinCj svetainėj, 41 Capitol Avenue.

■ •: Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau- 

LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyk? dos. .
sekmadienį, lapkr. 12 d., bažny- Taipgi malanėkite užsimokėti ku
rinei svetainėj tu o j* po sumai. rrų. yra užsilikę mėnesinės duok- 

• Kuopos rašt. Z. Gudelis I?*.

DAYTON, OHIO

' LDS 6k]). ra&

dangui žmonių sielas, 
sniu. .u bv*w.uu,o, o vvuLuiuaę) |JiuxiclUOU U-ClUg

Moterų vaidmuo šiame veikime yra ryškus, ' nuo jūsų šventumo. Šventumas — nėr baisus 
daiktas, — tobulas žmogus, krikščionis, turįs 
Dievą gyvenimo širdimi; o'Kristaus Bažnyčia 
savo vadu, tubujar einąs pareigas, yra šventas. 
Viši žmonės be išimties galutinai bus .arba , šven
ti ir amžinoj laimėj bus, arba, iš savo kaltės pa- 
liks nešventi, nelaimingi, nepasieks dangaus ir 
bus amžinai bausmei atmesti.'

Moterys, gyvenimiškai klausimą spręsdąmos,

' ■ būti ..pirmuoju, ir aukščiausiu dalyku, bet jis. y-.
ra’tikras apaštalavimas, kuriame dalyvaują vi- 
sų visuomenes sluoksnių katalikai.” .

Priemonės katalikiškam veikimui atitinka
. užsibrėžtąjį tikslą, ,— yra antgamtiškoj ir pri

gimtinės.
Pijus XI, 1930 m. birž. 28 d. pasakė: “malda

: visų pirma, 1) antgamtiškumas pirmoje eilėje.”
Jei Viešpats nestatys namo, veltui darbuojasi, 
kurie jį stato> sako psalmistas. Antprigimtiiiių 
tikslų — sielų išganymo —- siekiant, pirmiausią j 
reikia turėti antgaintiškus išteklius, . kad galė-i 
tume pritraukti į savo veikimo sritį daugiau 
žmonių, sukurti naujas organizacijas, užtikrin
ti grupių ir vadovybių tinkamą vidaus gyveni
mą. Visus šioj srity darbus pradedama ir bai
giama su malda.

2. Atskirų asmenų išvidinis tobulumas veikia 
visuomenę. Tobulumas, atsiekiamas suformavus 
gerą iv teisingą sąžinę? Tada lengva “ieškoti 
pradžioje tai, kas yra Dievo valia.” Kiti daly
kai ateis savaime. Todėl katalikiškas veikimas 
stengiasi ištobulinti mažą.būrelį ir per jį siekią 
pataisyti visuomenę.; Vienas tobulas vadas • pa
traukia tūkstančius į veikimą, o ir 10 netobulų

• ? vadų pakrikdo visą veikimą. Darbas—gilumou.
/ , ‘3. Veiklusis, uolumas, uždegęs Dievo, ir arti

mo meilės ugnimi kataliko širdį, apėmęs visą jo \ mintyse, įsitikinimuose,palinkimuose ir siekiub- 
ąsmenį,- liepia ‘eiti į tas vietas, kur negali kimi- se.' Todėl begalo svarbu, kad turėtume šventai 

■ g’as, pasiekt i:. į fabrikus, į miškus, į darbus ir gyvenančias Seimas, kad jaunoji karta savo tė
teli rasti Dievui sielų: Tai padaro pasišventu-; vu namuose rastų gaivinančią saulę — šveiitą 

. sius sielos, gerai eidamos savo pareigas, gavę motiną ir jos jautrią širdį visam kas gera, šven- 
gerą -vardą visuomenėje ir tuo naudodamiesi ta, kilnu,- gražu. 3 ) Iš šeimų sudėta visuomenė, 
skatina kitus geriau pažinti ir mylėti Dievą. I Didesnė visuomenės dalis yTa moterys ir mer- 

, ' . 4. Daryt i gtūa visur, kur galima,, nepraleisti j gaitės. Kokios bus moterys, tokia daugumoj bus 
/ progos gera daryti, nors geras darbas trukšmo; visuomenė. Jei visos moterys pajėgių ištobulini 

i nesukelia, kaip Į r trukšmas gėri) nepadaro. . ; šąvo dvasią, iki pilmitiniani dvasios, gyvenimui, 
X Katalikiškojo veikimo nurodytieji bendrieji.1 tobulai atliekantvisa^savo hioino pareigas, 

bruožai tinka visiems ir. visoms organizacijoms.tyreif atnaiijintiune visuomenę. Tiii atsiminkite, 
i Kas‘imr’1 pamokėti- Bažnyčiai įr Kristui laiinčtiįųei)iinurškitv savo galingos įtakos' žmonėms.

— laikysis patiektųjų dė- Į Matote, jūsų asmens,x jūsų šeimų, ir mūs vi- 
■ . • . . * . Uuomenės germnas, šventumas priklauso daug

Jos, turėdamos tą gerą ypatybę — imtis iš šir
dies vykinti , pamiltą darbą, nekeliant beteika-j 
liūgas sieloj abejones, kaip atsitinka dažnai su :• 
vyrais, moterys, greit ir gerai’padaro daug nau
dingų ir garbingų pas Dievą darbų.

2. Motera Katalikiškoj o. veikimo sritys: •.
a) Asmens, šeimos ir visuomenės dvasinis to

bulumas. Šventųjų gyvenimuose dažnai randa-'
me paminėta, jog tie dvasios milžinai sužibo pa-, katalikiškame, veikime pirmiausiai randa savo 
šauly dangiška šviesa ir dorybėmis tik todėl, [Šventumą. Iš Čia prasideda savęs ir kitų pašven- 
jog turėjo geras, pamaldžias ir šventas motinas, i timo Įiratybos, bei apaštalavimas.
Ar Bažnyčia būt sulaukus ką. gero iš šv. Augus
tino, jei jis nebūtų turėjęs šv. Monikos, savo 
motinos, galime paabejoti, šv. Monika ilgų me
tų maldomis išprašė Šimui Augustinui tikėjimo 
malonę ir jis tapo didelis šventasis. Jo laikais 
gyveiio daug .žmonių. Praėjo 1500 metų ir jų 
įlies nežinome. It, rodos, jų nebūtų, o šventųjų 
darbai pasiliko tūkstančiams metų., Taigi,. 1).

Kadangi šv. Komunija ■—pats Jėzus Kristus 
Švenčiausijime Sakramente — yra šventumo 
šaltinis, — moterys katalikės tiksliai prade
da gyventi Eucharistinį gyvenimą. Kas ką my
ris (ir vyrai) pamilę Išpaiiytoją, nori arti būti 
Ii, su juo nori arti ir nuolat būt. Katalikė mote- 
su Juo ir Jį dažnai pi įimti į savo, širdį.

Čia atsidaro ‘naujas veikimui akiratis, nes
reikia pasirūpinti pirmiausiai patiems šventėti., tikrasis katalikų gyvenimas arti jungiasi su Je 
Turite būti šventos moterys, jei norite, kad pa- 
sauly ii* danguj būtų minimi jūsų taukios sielos, 
didingi darbai. *2) Žmogus kyla, auga, bręsta 

i šeimoje. Šeimos, gyvenimą^. atsispindi jos narių

zaus Eucharištiniu gyvenimu.
1. Moteris katalike rūpinasi laiku pati atlikti 

Velykinę, ji paskatina namiškius ir. pažįstamus 
tai padaryti. ■

2. Pajutus artimą nelaimėję/gelbėti kuo gali, 
o pirmiausiai pasirūpina sergantiems atvesti 
Jėzų šv. Komunijoje.

3. Didžiausia šeimoj šventė — tai vaikučių 
pirmoji Komunija. Prie jos gera motina paren
gia savą vaikučius, pati su likusiais šeimos na
riam eina prie Dievo. Stalo, padeda parapijai 
Švęsti Pirmos Komunijos dieną parapijoj.

4. Moteris katalikė m.vli Kristų, Randa laisvą 
valandėlę, ateina bažnyčion ir jei gali, eina.prie 
Šv. Komunijos dažnai, jei negali', bent širdimi ’ir 
malda kviečia Jėzui dvasinėj Komunijoj aplan
kyti sielą. t Bus daugiau) ..

versiteto profesorius Liųd. 
De Simone ir pradėjo savo 
paskaitą apie užmetimus 
prieš artimo meilę.

Iš pirmo pamatymo rodo
si, kad negalėtų būti .obj ele
gijų prieš artimo meilę. Ta
čiau kai kurios negerai su
prastos mintys ir principai, 
savaime kilnus ir aukšti, 
bet ne . .pagal .krikščionišką 
doktriną ir įsakymus, buvo 
priežastimi klaidingų argu
mentų, kuriais stengtasi ko
voti prieš artimo meilę. Bu
vo manoma, kad iš teisingu
mo ir. solidarumo galima bū 
tų išvesti priežastis, kurio
mis aiškinti artimo meilės 
koncepcijas ir funkcijas ne
turinčias pagrindo ir netik
slias. Ttdsingumas, sako jie, 
yra vienintelė ideali forma, 
kurią turi siekti žmonių vie
netai ir sąjungos. Vien tik 
progresas, anot jų, gali re
guliuoti visus žmonių santy
kius. Tai esąs universalaus 
dtyerminizino vaizdas. Bet 
re’ilda pažymėti,, kad visų 
tokių idėjų šalininkai turi 
netikslų ir nepalyginamą 
teisingumo vaizdą. Jie neži
no, kad. 'ieškant teisingumo 
vien tik žemiškame horizon
to, žūna’ idealas. Teisingu
mo progresas turi būti arti
mo meilės tvarkomas ir ir- 
guliuoj’imas. Norint paša
linti iš pasaulio a-rtinio mei
lę, galima prieiti prie to, 
kad bus visai pašalintas ir 
teisingumas, nes vienas stl 
kitu yra tampriai susijęs.
•Kitos objekcijos kilo iš 

solidarumo principo. Jeigu 
solidarumas būtų supras
tas, kaip universali vienybe 
ir tendencija-prie’gilios Ino-’ 
valinės vienybės, tai tada 
tik galima būtų džiaugtis 
ir' linkėti laimingo darbo. 
Bet ne taip yra .suprastas 
solidarumas, kai jie duoda 
objekidjas prieš artimo ineį- 
lęi Tada jis yra aiškinamas, 
kaip visų • solidarizuotų į 
kosinišką. vienetą egzistenci
jų . inlovdipendoneija; ir tai 
yra Senovinių ir visaip at
naujintų panteistiškų pa
saulio 'koneępėi jų Vezulfa-

tas. Tokiam solidarumui ar
timo meilė būtų visai nė vai-, 
šniga, dargi kenksminga.. 
Bet žmonių vienybę negali- 
n a suprast i vien tik mate-. 
rijalinėj Joir oj, nes ten yra 
dvasių junginys. Progresas 
krikščioniškame ideale yra 
reikalingas ir yra tiksliai 
užbriežip.s, bet jis kyla į 
viršų:. reikia dirbti visada, 
vi sii da mylėti, višada eiti 
pirmyn, dėl,to artimo meile 
nesibaigra niekuomet.

Po Šios paskaitos, visiems 
plojant, buvo uždarytas 
prieš] :i etinis posėdis. .

Vakarė' > kįsedy salė pikiu* 
•ėlė. Tuojau po maldos ir 
posėdžio atidarymo/ pradė
jo savo paskaitą Mons. Ci- 
vardi anie artimo meilės 
darbų -koordinaciją Katali
kų Veikimui. . ■

Katalikų Veikimo univer
salumas nereiškia monopo- 
lijų. . Darbo padalinimas 
apaštalavimo dirvoje yra la
bai -geras .dalykas, kartais, 
ir būtinai reikalingas. Yra 
naudinga, kad būtų ir spe- 
cijalizuotų darbininkų, ir 
darbu. O. K. V. programa 
tuo atžvilgiu yra ne kon
centruoti, bet koordinuoti.

Koordinuoti, tai yra tvar
kyti, daryti santykius tarp 
įvairių skirtingų dalykų. 
Koordinacija pripažįsta at
skiras autonomijas ir tuvi 
negatyvų ir pozityvų tikslą. 
Darbus koordinuoti privalo 
regi jonų, raj onų ir kuopų 
vadai susitarę su dvasiška 
vyriausybe — vyskupais.

Po tų instrukcijų, kurios 
dauginu tinka Italijos KAL 
ir kurių dėl to aš plačiai ne* 
referuoju, sekę keli paklau
simai. Ir tie grynai italų 
reikalams ir ją veikimo 
tvarkymui. . ..

Po kelių, pirmininko it 
sek ry t e r i a u s instrukcijų, 
l)u\o uždarytas muTos die
nos vakaro posėdis malda ir 
ŠvenA Sakramento palai* 
minimu šv. Apolinaro baž* 
nyčioje.,.

buvo.su
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Ko Jie Nori?
į ČHTCAGO, UI.. —’ Pas-' 
F tarnoju laiku “Naujienos,” 
! “Tėvynė” ir keli koraunis- 
p tti laikraščiai labai uoliai 
B pradėjo ieškoti mano “nc- 
į dorybių,” būtent, skelbia, 

kad aš: t) esu “N-
žikas, 2) kliudau lakūno Ja-

it, •u’7 šmei

1 mes'o propagandai, 3) esu
w

. - 4-

begėdis —. pareikalavau iš 
kap. Dariaus net 40 dol. už 
vieną straipsnį, .4) visai' 
veikiu, prisidengęs įvairių 
komitetų vardais ir slapy
vardžiais, 5) labai noriu im
tis vadovaujamo darbo ant-, 
ro skridimo propagandoje, 
6) rašiau Darbininke” a-
pie socialistų “būrį.” Tokie
tvirtinimai labai stengiama
si išpopuliarinti. Be to,, iš į- 

. vairių kolonijų gavau laiš
kų, kuriuose , klausiama, ar 
buvęs Dariaus-Girėno skri
dimo rėmėjų vyr. komitetas 
bei fondas it dabartinis pa-
minklo statymo komitetas

komiteto Sekretorius buvau 
to k-to įgaliotas ■ drauge su 
k4 o pirmininku adv. R. Va* 
siliaiisku (Vasalle) pasira
šyti po k-to viešu pareiški
mu, lairį šis k-tas savo po
sėdy nigs. 19 d. nutarė pa
skelbti. spaudoj. Tame pa
reiškime buvo atsakyta į 
kaltinimus ir piiolimūs ant 
komiteto. To pareiškimo, tu
rinys buvo k-to posėdy per
statytas ir nei vienas k-to 
narys
konsulas A. Kalvaitis) nesi
priešino tokiam k-to nūtari-

Tačiau to pareiškimo 
“N-nqs“ nedėjo: patį k-tą 
visaip kaltino, o pasiaiškin
ti k-tui neduoda. Jei k-tas 
neteisybę skelbė, reikia tą 
neteisybę įrodyti ir tada bus 
galima reikalaut atšaukti. 
Aš nekaltas, kad k-tas taip 
nutarė ii< rado būtiną reika
lą pasiaiškinti. .Tik Rusijoj

(net ir fondo pirm

imu.

dabar viešpataujantis “tei-
organizuoja antrą singumas”- neleidžia betj remia ir

skridimą.. į Lietuvą. Be to kam pasiaiškinti. Nemanau 
i dar tuose laiškuose prane- ir neturiu galios k-tą 
į šama, kad “N-nų” redakci- nosies vadžioti” ar k-to var- 

■ jos narys A. Vaiyada lanko- du
ši kolonijose ir visur skeL į vienas iš k-to narių, kurių 
bia, kad aš paėmiau 40 dol? tarpe matom net žymių ri- 

. už vieną straipsnį ir tt. Ka- {suomėnūs -veikėjų; advokatų 
daugi tokie 
maiie viešai skelbiami, no- į

. riti teisybes dėliai atsakyti j,ganūūi, nei socialistų veiki- 
■! it paaiškinti. nlu^. neį jokįai sąjungai ar
į Nei “N-nų,” nei kito, ku-į organizacijai veikti nekliu- 
' ' rio laikraščio nešmeižiaii ir; dau.
s nematau reikalo tai daryti, nors

“N-nų” redaktorius net lą- .sant toki galingą “priešą”

nuopelnų mūsų tautai. E- 
saiit keliems 'savanoriams 
antram, skridimui, visuome
nė (iš kūrins prašoma dide
lės paramos), turėtų pasi
rinkti tinkamiausią įvai- 
^•iaiš atžvilgiais kandidatą 

i tokiam . atsakomingam i r 
kartu garbingam patriotiš
kam darbui. Savo norą skri 
sti Lietuvon pareiškė ir ki
ti mūsų lakūnai: kap. T. 
Turskis, A, Kieta ir kt. Bet 
juk visuomenė nei kūli 
nors . organizacija dar ne
svarstė, kurį: iš tų visų lakū
nų (ar porą) parinkti į bū
sim uosius mūsų .tautos did
vyrius. Čia savo žodžio lieta 
Te ne Lietuvių Aero Klių- 
bas (Cliicągoje), prie kurio 
priklauso net 7 liet., lakūnai 
Manau, kad šių lakūnų bei 
kliubo*. nuomone ar rekomen 
dacija taip pat būtų labai 
reikšminga, ^sprendžiant ka-

Jei 
kuris liet, lakūnas skristų 
savo lėktuvu;“ tai yisuome-“ 
nes pritarimas jam nė ne-, 
reikalingas. Bet kas kita, 
kai tai visuomet tenka liet 
padovanoti brangus lėktu
vas garbingam žygiui atlikt 
ti. Pakartoju, nesu priešin
gas lak. Jaines’o, kandidatū
rai, tik nemanau, kad jis bū 
tų vienintelis ir tinkamiau^

udidatūros klausimą.

vas ga

sias kandidatas, nes Ameri-

H"

Gražus Drabužiai

, Jaunų Vyrų
Viršutini KAUTAI $18.50 iki $35

SIUTAI ........ $18.50 - iki $35

Del

• |
B

I

PLOŠČIAI ...... $18.50 iki $45

. VaM 
SerrIM

Telim

Brockton, Mass.59 Main Street,

visuomene nenori remti pabirius pareikalavo iš fondo.3 
minklo reikalą? Nors pa
minklo fondas auga ir be jo 
aikraščio paramos,! bet ma
nau, kad visuoinenė pagei
dautų ir socialistų paramos. 
Ir nors tas paminklas bus 
“negy vas ”, tačiau jis bus
amžinas. . '

Nesuprantu “N.” red- 
riaus takto. Mane (vis už tą. 
k-to pareiškimą) iškonevei
kė ir pripasakojo nebūtų da 
ykų apie mane,
paaiškinimo nedėjo ir laik
rašty dar kartą pagnaibė,

bet mano

uz

‘prisidengti”, nes tik

dalykai apie j Lietuvos konsulą ir kt
’ James’o propa-

. J uokas . ima, j ei kas
Įsivaizduoja mane, e-

bai supyko kažkodėl tik ant į Rodos, nemaža prisidėjau 
j. manęs ir pageidauja, kad aš i prie Dariaus-Girėno skridi- 
? • atšaiikčiau savo “šmeižtus.” ano garsinimo, < 1 1 ‘; nio garsinimo, o dabar . tų 
< . Aš (kaipo asmuo) niekad ir Į didvyrių paminklo statymo 
:. ' niekur to laikraščio nešmei- • komiteto man . pavesta k-to 
i žiau; jei būčiau Jai pada-i.sekretoriaus pareigos,, ku- 
i- ręs, tai redaktorius, būtų pa-1 rios nemaža laiko reikaląu- 

šaūkęs mane į teismą atsa-1 ja aukoti. Dirbu be jokio at 
kyti. Mat, kaipo Dariaus- j lyginimo. Ir visai nesu lak. 
Girėno paminklo statymo Į J a ni es <> priešas. Linkiu 

' --- ■. ■■ : 1 jam ir visiems kitiems lietu
vių lakūnams savanoriams

•į;

<oj yra keliolika liet, lakū
nų; kai kurie iš jų turi nuo-
pelnų Lietuvai arba yra uo
liai rėmę Darių ir Girėną.
Ne mano dalykas jų likimą 
spręsti. Čia pareiškiu tik- sa 
yo nuomonę, kurią pareikšti 
verčia daromi man priekaiš
tai. '

-Be tOj lak. James’as neši
kreipė į buv. Dariaus-Girė-
no skr. rėm. vyr. komitetą, 
ir tuo būdu šis komitetas,
dabar persiorganizavęs į D. 
-G.' paminklo stat, k-tą, nie
ko bendro neturi su šio la-
kūno skridimo finansavimu. 
Šis komitetas apsiėmė įvyk-
dyt didį darbą ir pareigą: 
tinkamai pagerbti Darių ir
Girėną, kuriuos, riša tauta 
ir pasaulis jaii pripažino di
džios pagarbos vertais did-
vyriais, Atlantiko nugalėto

polemizuodamas su mano
(neskelbtu) laišku. Nesu
girdė j ęs, kad teisingas re
daktorius taip elgtųsi. Puo-
a žmogų ir. plūsta jį, bet pa 
siaiškinti neduoda. Gal td-
du “teisingumu” pasipik
tino ir keli tūkstančiai bu-

I
C?ŠTy ’ į . laiuinams savanonams 
d&tC I DJZęLitiO I ’ laimingai imskrisfi Lietu-.

Skirtingoms Moterims Įarba į aPlink pasaulį i 
$5.00 I į Tiesa, abejoju, kad minėtas

| į lakūnaš būtų tinkamiausias

jais. K-to Sumanymą pasta
tyt jiems paminklą Chiča- 
goj remia plačioji visuome
nė. Tik’ nežinia, kodėl “N- 

redaktorius liepriside-
Visokios Mados Skrybėlės 

dėl jaunų ir senesnių
$1.98 — $2.98

j ■ Dariaus - Girėno testamento
Turime daug•. ’ vvkdvtojas.» Knox Skrybėles—A euausios Mados I . t

j. “Uicer” Fifh Ate, “V'agabomr’ į ’ lakūnų; Bęt kitas klausimas
$7.50

* A. E. BRADY CO

♦ 
1

24 W. Elm St, 

Brockton, Mass.
‘Apsimoku toliau paeiti” |

ar kiekvienas iš jų sugebėtų
j skristi per Atlantiką ir ar 
I kiekvie
Į supnienės paramos; tai pa

reina nuo patyrimo aviaei-

kvienas iš jų vertas vi-

[ joj ir . gal nuo šiokių tokių

The Blue Fleet
GERIAUSIA PATARNAUS

KURO REIKALAMS

Aliej us - Angliai-Koks ai

Brockton Ice & Coal Co.
6 CENTER STREET, 7 Tel, 189—1151

dol. (tiek nusiderėjau). Te
kis Daiiaus-Girėno skridi
mo “rėmimas” tikrai nesu
daro garbes. Gal ir čia šmei 
žimas? gal ir čia aš buvau 
kuo nors kaltas?

Nei “Darbininkė”, nei ki
tame laikrašty apie kokį ten 
socialistų “bučį” ar apie 
antrą skridimą nerašiau ir 
nežinau, kas rašė. Esu prie
šingas slapyvardžiams, kaip! 
mane šmeižiantieji “N-nU’<| 
ar 5f Tėvynės ” bendradar
biai. Apie Darių ir Girėną, 
o dabar jų paminklo reikalu 
straipsnius siunčiu visiems, 
katalikų, tautininkų ir so*-

spaudai tą knygą-albumą, 
kurį “N-nos” skelbė, kad 
išleis ir visą pelną skirs Da
riaus-Girėno paminklui. Jei 
šis rašytojas sugeba išsyk 
eiti red*j oš nario pareigas, 
knygą-albumą rengti spau
dai, liaują skridimą garsin
ti ir dar po kolonijas važi
nėti (taip pat ir manęs “ne
užmiršti”) —tai tas rodo 
tik nepaprastus jo gabumus 
ir darbštumą. Bet jis, vie
šėdamas pas mane, klausė 
apie knygelę A. Olševskio 

170 mt. sukakčiai paminėti;
atsakiau, kad ji senai para
šyta ir 1932 m. gegužės mė
nesį įteiktą leidėjui.

.Tad pabrėžiu, kad šis Vy
tukas manė apkalbinėja iš 
ijedžeiitelmęniško pavydo ir 
dar įsakytas. Bet aš vistiek

v Mūsų klebonas daug - ir 
Slinkiai darbuojasi, ir jis 
norėtų kuogreičiausiai pra
dėti statyti bažnyčią,, bot tas 
daugiausia priklauso nuo 
parapijiečių.. Tad ko laukią- 
ine ? * Aukokime 'ir turėsime 
bažnyčią. • 1

Nevarginkime. savo. klebo
no, nes jis ir taip susirūpi
nęs parapijos reikalais.
i A. ą. kun. L. Kavaliaus
kas taip, pat daug darbavosi . 
ir rūpinosi bažnyčios staty-... 
rnu ir tas jam pakenkė svei- 
katai,; Ar ne mes kalti, kad
nuoširdžiau nepadėjom jam
dirbti ir aųkot'i parapijai.

Klebonas yra mūsų visų 
tėvas i.r jis visus lygiai my
li. Mylėkime j į ir mes . ir
jam visame kame padėkime,

nepykstu —jo tarnybos są-
o pamatysime, kad mintis ir

yusių Am. liet, socialistų, 
kurie šiandien. yra pasitrau
kę, iš socialistų eilių ?

Sayo straipsniuose aš ne
vartoju koliojimo žodžių. 
Jei kur ką blogo padariau • n v • . V*ar neteisybę rašiau, būčiau
dėkingas, jei kas neburnOda

nų
da prie to visuomenės remia 
mo darbo: net nepamini šio 
darbo, neįdėjo nė vieno 
straipsnelio ’ apie k-to ren-
giainą rinkliavą visam mies
te ir reikalavo atlyginti nei
po pusantro dol. už colį, kai 
to k-to. atstovas lak.. Kiėla 
prašė dėt paminklo naudai
rengiamos Aviacijos Dienos
skelbimą ! Po to greit pasis-
klibino pajuokti tą Aviaci
jos Dieną. Ir ris dėlto to

lygos nelengvos ir jis dar 
I jaunas yra. Visų savo šmei
žikų prašyčiau nesislėpti 
slapyvardžiais. O apie “N”, 
redaktorių aš buvau gores
nes nuomonės. Gal . jis ir vėl 
ims teisintis savo plūdimais,
bet gerb. skaitytojai; tikiuos
susidarys nešališką nuomo
nę apie to uolaus redakfo-

cialistų laikraščiams j nors
tie visi laikraščiai įdeda 
juos.

“N”, štabas įvairius pra
simanymus apie mane sklei-

I)ievas padės.
Klausutis.

YOUNGSTOWN, ORIO.

riaus-sėnelio plūdimų vertę.

Šioje kolonijoje, priėmus 
NRA programą, darbai bu
vo šiek tiek pagerėję. Šim
tai darbininkų gavo darbus. 
Bet neilgam. Nemažas skai-

- P^Jurgfila.
čius darbininku ve! buvo iš-

LIETUVIS KANDIDATAS I 
MIESTO TARYBĄ

mesti Į gatvę. 1
Lietuviai gyvena neblo

giausia, bet nedarbas ir juos 
prislėgė. Laukiame geresnių
laiku.

MONTELLO, Mass. — 
P-nas Ikasalas, gyy. Ward 
6 per 20 metų, kandidatuo-

Raip.

NORWOOB. MASS-
_________ ja į miesto tarybą. Jis žadąs 

džia ne vien per spaudą. Tą I pasidarbuoti gyventojų nau- 
negražų savo darbą plečia Kai* .
ir per savo atstovą Vaiva-
dą. Šis jaunuolis, su kuriuo I PRŪVIDENCER.!
aš turėjau net. draugiškų.

maš įrodys mano neteisybę.
40 dol. už bet kokį straip

snį įš nieko nesu gavęs. Nė
ši jaučiu tokiu didžiu rašyto 
ju, kad kas ners man taip 
brangiai mokėtų. Teisybėj 
esu gavęs iš lakūnų Dariaus 
ir Girėno iš viso apie 42 dol. 
propagandos reikalams: po
pieriui, pašto ženklams ir tt 
Tam reikalui išleidau apie 
25 dol. Bet lakūnai patys 
pasiūlė man atlyginimą, tuo 
labiau, kad matė sunkią ma
no (kaipo bedarbio) padėtį. 
Man teko daug (net ir vidu
naktį) dirbti skridimo rei
kalams, bet galėjau išlaidų 
atlyginti. Skr. fondo susira
šinėjimo reikalams išleista

santykių,matyt gavo iš darb Šv. Kazimiero parapijos 
dari o griežtą įsakymą: terš- klebonas kun. J. Vaitiekū- 
Vi’ Jurgėlos vardą.. Nesitikę- nas į trumpą savo klebona-
jąu iš jo tokios malonės. Jis vimo laiką, atmokėjo likusią
organizuodamas paramą an- parapijos skolą ir jau turi 
ilam skridimui, tikina kplo- surinkęs, dėka geraširdžių
ai jų veikėjus, kad aš esu žmonių dųosnumui, '$8,000
baisiai blogas, t.y.: 1) už naujai bažnyčiai.
vieną straipsnį paėmiau 40 Bet Su tiek pinigų bažny- 
doĮ, 2) veržiuos į antro skri nepastatysi.. Gaila, kad 

ne yisi supranta reikalą, 
nes iš apie 250 Šeimų, auka
vo apie 70. šeimynų.

dittio vadovybę ir tt. Jaul 
ankščiau pasakiau, kad šis 
jaunuolis (kuriam teko di
delės garbes būti Pas. Paro
dos Liet. Dienos k-to sėkre- 
oriūm) labai norėjo likti ir 

Dariaus-Girėno pam i n kT o

jaunuolis (kuriam teko di-

stat. k-to sekretorium. Bet
aš nekaltas, kad k-tas mane 
išrinko toms pareigoms eiti,.
Užtikrinu, kad antro skridi-
mo propaganda bus pelnin
gesnė. Tačiau tos propagan-

W. G. McGLINCHEY
GRABORIUS

Per 30 metij tame biznyj.

Patarnavimas dieną . ir

VYČIŲ ŠOKIAI.
Lapkričio 10 d., Norwood

Junior High School Audito-
rijoj į vyks, L, Vyčių kuopos 
šokiai. . (

Šokių rengimo 'komisija''' 
pasamdė gerą orkestrą ir 
visiems užtikrina “good.ti-

Kviečia visą Naujo
sios Anglijos jaunimą, ypač 
vyčius atvykti į šokius..

Svetainė graži ir didelė ir 
rengėjai visus svečius .ir 
viešnias maloniai priims ir

me.

pavaišins,
Komisijoje yra: V. Balu-

tis, S. Smilgytė, A. Okulevi- 
čiūtė, B. Kudirka.. .

Rap.

L. D. S. NARiy-BEDARBH 
DĖMESIUI

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S. na
riui — bedarbiui už kiek
vieną naują metinę prenu. 
meratą vieną dolerį. Daug

kelios dešimtys dol. O pro
pagandos išlaidas atlygino 
patys lakūnai iš Savo pini
gų. Čia jokio nepadorumo

dos priemonė (šmeižimas ki 
tų) kažin ar sukels didesnį 
visuomenės pritarimą tam

naktj; bedarbių naudojasi prbga 
Pasinaudok ir Tamstą. Dė 
platesnių informacijų kreip

nėra. Bet 1932 m. už Aviac.
Dienos, skelbimą “N”.- red

laikraščio red-rius nesigčdi- 
na net kasdien minėti Da
riaus ir (Ureno žygį: tai da
ro ne šių didvyrių pagarbai, 
bet tiktai visuomenės šimpa 
tijaš šiems žuvusioms lakū-
nanis panaudoja kitam savo 
sumanymui ii* kenkia tuo 
būdu visuomenės pradėtam
paminklo 'statymo darbui.
Rodos, galėtų pagaliau ir a- 
bu dalykus remti. O gal jis
įtildiis savo straipsniu skai
tytojus, kad ir čia aš kai- 
tašL.. Bet gal jis turi kito
kių argumentų įrodyti, ko
dėl jis išvien su katalikais, 
tautininkais ir plačiąja liet

PAIEŠKAU pusbrolio Jokūbo
Kavaliausko. Iš Lietuvos paeina
nuo Vilniaus pusės, Budos kaimo. 
Kaip atvykome Amerikon pesu 
dar matęs ir nežinau, kur dabar
randasi. Kas apie jį žino, ar jis 
pats prašau, atsišaukti.

Bėra. Palubinskas,
177 II St., So. Boston, Mass. .

. Tel. 149.

L.-7
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Jeanette Johnson’s
Nėiv ‘Street Floor
beauty salon

Specialistai.

Ę
| 
i

Peraianent Hair Waving ir viJ 
_ '. ' šokioj grožės srity j. . | 
I 59 Legion Paxkway, Brockton |

i ... *■

skridimui. Tai ,yra žemos 
rūšies ir” nerimtas pavydas^ 
To pavydo pasireiškimą liū
di ja ir kitas faktas. Šis jau
nikaitis stengėsi įrodyt Da
riaus ir Girėno giminėms, 
kąd aš: 1) nesugebėsiu para
syti knygą apie šiuos lakū
nus, 2) jau antrus metus ne
baigiu rašyti knygelės apie 
A. Olševškį ir “Ųietuvą” ir 
3 ) kad jis visų geriausiai su 
gebes parašyt knygą apie | 
Darių* ir Girėną. Savo talen I 
tą aukštinti, o kitą mokinti !

kis į “Darbininko” admini 
straciją, 366 W. BroadvrayBrockton, Mass.
So. Boston, Mass.

446 Main Street,

ŠVARKAI
MARGO JUODO AUDIMO

5 
X

yra daugiau negu ne^rąžu |
ir nepadoru. Kodėl lakūnų f 
gimiiiės mane pakvietė tam i j 
darbui, tai jau. jų, reikalas į 
ir teisė pasirinkti rašytoją, | 
Bet atrodė, kad A. Vaiva- I 
da, parengęs Bas, Liet. Diė-| j 
uos leidinį, dabar gal rengia

Kutie yra Madoje ir getai nešiojasi
KAIP TIK KAUTAS DEL SPORTWEAR j

IR taipgi MADOJE.

Kiti Švarkai nuo $12.95 iki $95.90
PORTE R’ S

227—229 Main Street, ’ - Brockton, Mass,
. . Prie Pcople’s Savings Bank ' ■

iI
-•i

t
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Marianapolio Žinios
. '' . V* • * • ‘ .

Thompson, Conn.
Spalių 28. d. įvyko Sporto» 

lekcijos susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė pats sekei- 

i jos pirmininkas J. Kuprę? 
vičius atkalbėdamas maldą. 
Po mąldoš pirmininkas įtei
kė dienotvarkę. Dienotvar- 

jie buvo priimta su pataiso
mis. a) vardošaukis, b) pro- 
tokblos skaitymas, c) rapor
tai įvairių, spoftų prižiūrė
to jų, d). ■ ‘Field Day”. komi

teto raportai, e) kiti. ■._
Po vardosaukio^paaiškė- 

jo jog* beveik visi kolegijos 
studentai yra šios sekcijos 
nariais^ Žinoma taip ir iš
puola, kadangi ar rasim jau
nuolį, ypač kolegistą, kuris 
nemėgtų sporto.

Protol<plą perskaitė šios 
sekcijos raštininkas Š. Alek 
Sandras. Protokolas su kelio 
mis pataisoms buvo susirin
kimo priimtas. Reikia pažy

mėti-jog S. Aleksandras pir 
mą kartą eina raštininko 
pareigas ir jį reikia pripa
žinti, kad jisai jas pildo 
kaip vienas, kuris jau yra 
prityręs. Įvairių.sporto žai
dimų prižiūrėtojų raportai 
buvo teigiamai susirinkimo 
priimti. Nutarta pasirūpin
ti kad futbolininkams būtų 
įgyt pažymėjimai, ‘4 letters1 ? 
Tuo. pasirūpinti išrinktas 
vienbalsiai A. Ignotas. Irgi 
rimt arta -^atvarkytr  -krepšiai 
svydžio (basketball) ir kėg
lių (boyvling) lygos.

Toliau sekė “field day” 
parengimo komiteto rapor
tas. Kadangi nebuvo laiko 
ir visų dėmesį .atkreipė fut
bolas, tad. komiteto nutarta,, 
kad šiuo laikų nebūtų fim 
koma surengti tokią pramo
gą. Susirinkimą uždare pir-. 
mininkas pakviesdamas ku
nigą Biskį sukalbėti maldą.

Blaivininkų Sekcijos Susirinkimas

Spulių 29 d; įvyko BlaivL 
ninku sekcijos susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Baltrušaitis su- 
Icalbedajjias maldą. , Gerb. 
pirmiiiink. įteikė susirinki
mui šiokią dienotvarkę, ku
ri1 buvo priimta. a)Piotoko-'Į ;Visų Šventų šventėje, ko- 
lo skaitymas, b) Narių va
jaus raportai e) Valdybos gražios- ir iškilmingos bažny 
importas d) Priėmimas nau tinęs pamaldos, per. kurias 

i naujieji blaivininkai padarė 
savo, blaivybės įžadus, ir se
nieji savo atnaujino. .

Į Per šias pamaldas celeb- 
į rantu buvo kum J. Jakaitis. 
Marijonų Provincijolas, ir

svarstytą kiti blaivybę lie
piantieji Įdaūsymai bet prie 
galutinio nutarimo neprieik 
ta. Susirinkimą uždare Mm. 
Į)r. J. Navickas sukalbėda
mas malda.

legijoj . įvyko nepaprastai

. jų narių ir kiti klausymai.
Šios sekcijos valdybą su

daro sekantieji asmens: piv- 
inįn. J. Baltrušaitis,’ vice- 
pirm'. S. Misiukėvičius, rast. ‘ 
J.LioIa. ' !

Šiame susirinkime nutar-.i.. • • . , ■ ■ , ./ A. -V1 .. . ... v • blaivininku dentro valdvbosta, turėti iškilminga baznv- •< • . \ T • 1
tini, naują narių priėmimą •

. Visų Šventų dienoje.
Taipgi nutarta turėti .su

sirinkimuose paskaitas. Sėt 
kanČianie susirinkime skai
tys paskaitą pats šios sekci
jos pirmininkas J. Baltru
šaitis.

Be to, šiame’ susirinkime

iš sekančių .narių: A. Igno-. 
taSj J. Kanrindulis,* A. Jod- 
ka, B. Voveris.

Programos dalyvius čia ir 
paduodu: 1,) piano .solo — 
B, Voveris, 2.) Accoidian 
SoloL. Gylys j 3.) Duetas 
■— J. Petkui ir A; Šeputą, 
4.) Armonikas solo J, 
Mikelionis. b.) Deklamacija 
—r J, Jurčekoiiis; 6.) Plan
tacijos sextętas — S. Gra
fas, S. Aleksandras, M. Ta-, 
lųulevičiuš, L.* Gylys, E: Bu 
ievičius, J. Petkus, 7.) Due
tas, Prancūzų ir Graikų tru 
komis — J, Skęivis, J. Ju~ 
reiltonis, 8.) Dainos — J, 
Peskus 9£) Dialogas — A. 
Jodka, J. NanartavičiuS 10. 
Havano Serenados — J. Ku 
previčius, S. ‘Vaičaitis. Iii) 
.Piof. Z. P. Aukštakalnis. 
13.) Naujausios Dainos 
A. Jezukevičius. 13.\ Triū 
— A. Kacevičius, V. Dirse.

. B. Voveris. 14.) Magikai — 
J. Kąmahdulis, S. Vaičaitis 
ir kompanija. 15.) Piano 
duetas — V. Parulis' ir B. 
Voveris. 16.) Originališki 
Tonai — J. Vilčiauskas. 17. 
■Gelio solo — A. Mičiūnas. 
18.) Kvartetas — A. Jodka, 
J. NanartaviČius, T. Kazlau 
skas ir A. Badaras.

Šitokias programas, nors 
jos nerimtos, bet juokų pil
nos, reikia visuomet rengti. 
Nes ne viėil tik dalyviai4 g 
žiai praleidžia ’vakarą, M) 
ir dalyvaujantieji progra
moje lavinasi..

Šioje programoje dalyva
vo nevien tik studentai, bet 
atėjo . pasiklausytų- ir kun. 
Dr. J. Navickas, kun. Bub- 
lys ir visas kolegijos moky
tojų fakultetas*.

Valio ir komplimentai .vi
sai Visuomenės sekcijai už 
tokią gražią-programą.

: Antanais Mažakna. J.K.

■ >. t 1 1 I ■<’ . ■ IĮ.......  .......■.■■I.- ■■<!■»» 1.1..^.............. , , , .11 t ......

Lietuviškas Rekordas
Dariaus ir Girėno 

Žygį Atminti
Vienoje pusėje daina “Dariaus ir Girėno atminčiai,” 

kiirią įdainavo- Stasys Rimkus, baritonas, akompanuo
jant vargonais „ir gražus lakūnų ii* “Litiianicos” vaiz
das, o Intoje pusėje, -daina. “Kareivėliai”.-Stasio Šim
kaus, -kurią įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Elena Sa- 
dąuskaitė, akompanuojant pianu ir armonika ir lakūnų 
laidotuvių Katine paveikslas. . ’

Plokštele atspausdinta tautinėmis spalvomis. Gali
ma groti bile plionografu,

Kaina 75 centai.
-—Džsisakykite-tuoj?au .—•—-—-—-■—y— —7.- —

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

Yale Bowl, New Haven

ra 
iet

SUGRĄŽINKITE JAUNYS
TĖS DIENAS

Nuga-Tojie yra pastebėtinas 
vaistas dėl ligonių ir silpnų žmo
nių. Po to kaip jus jį vartosite

j. Baltrušaitis ir S. Misiu- 
kericius:

Reikia, sveikinti naujuo
sius blaivininkus su džiaug
smu, kadangi ar rasini dide
snio, gražesnio bei kilnesnio 
pasiaukojimo, už tą kuomet 
jaunuolis padaro visam .am 
žiui blaivybės priesaiką. Ir 
kaip mes visi žinom tas pra
keiktas »gėrimas daugiuuą 
mūsų šių dienų j alinimą sle 
gia. . .

LAIŠKAS REDAKCIJAI

vienij savaitę, jus pastebėsite a- Į 
beiną pagerėjimą ir jeigu ir ta-j 
liaus vartosite, jus atgausite savo

t normalę sveikatą ir spėką.
j Jokie kiti vaistai neturi. tokią 
pastebėtiną istoriją kaip Nuga- 
Torte Per 45 metus jo gyvavimo 

^milijonai niptenj ir vyrų atgavo
.* ,savo sveikatą ir spėkas.. Nuga-

$ Tone, parduodamas visose raišti?-.
. • Žiūrėkite kad gautūme-
. Ū tikrą Nuga-Toho. Neimkite pa- 

vaduotojų, nes jie yra bevertės.

“Halloween Day” 
Programa

Visu Šventų. dienos, išva- 
karėse, kolegijos salėje, įvy
ko “Halloween Day’* pąren 
girnas, kurį suruošė visuo
menės sekcija’. Šį sekcija vi
są.- prirengiriio darbą pave
dė komitetui, .kuris susidarė

V
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L I Ė T U V O N
PER HAMBURGĄ •

Mijs nesupaml laivai sutelkia. proga pa- .' 
toglaf keliauti by kuriuo mėta sezonu.

» .l Abi pusi, ĮTew XorhoS'$|7Q,S0. ■. 
r Kaunas, trečia Klase* .» <<*

SaviUtltilal, išplaukimai. Patogus gete
‘ •’ ■ žlnke^als susisidUmas iš Hamburgo.

Informacijų kreipkite 1 vietinius 
agentus arba

'* .■ .f
■ra t ligonius arba

HAMBURG AMERICAN LINE
»80 Boylston St„ Boston, Maes. . į ■■■ ■J

1933 m. spalių 10 d. 
Gerbiami Tamstos :

Būkite malonūs paskelbti 
savo laikraščio žinių skilty
je. sekamą žinią:

£ i Sadauskui prikl aušo 
$10,000. Juozui Sadauskui, 
kilusiam iš Alovės valse., 
Alytaus apskr.,. priklauso iš 
tūlos įstaigos $10,000. Pil
nas žinias šiuo reikalu gali
ma gauti Lietuvos Generali
niam Konsulate, 11# IVaver- 
ly Place, New York City.

Pats Sadauskas arba jo 
draugai bei pažįstami pra
šomi atsiliepti aukščiau nu
rodytu adresu.”

. Konsulatas’, yni išnaudo
jęs visus galimus, būdus Sa
dauskui surasti. Iki šiol jo- 
gių apčiuopiamų Žinių nėra 
gavęs. Jeigu aukščiau Sifilo- 
inas būdąs teigiamų rezulta
tų neatneš, tai prisieis bylą, 
baigti neigiamai. '
. Dėkod a m ą s Tamstoms 
Konsulato ir Sadausko bėi 
jo įpėdinių- vardu, lieku,.
’Su. pagarba, • •

P. bmi^vardis, 
Vico Konsulas,

. Lietuviu Laimėjus iųjįi 
i • Rately}. .

Pats nebuvau, bet labai 
norėjau atsilankyti į Vale 
Army* fbptbolb fdiih'ią. Loši
mas buvo gyvas ii’ išlaimėjo 
Army rodos 30—-0. Kas la
bai svarbu, kad Army Rate
ly j lošė vienas lietuvis Stan- 
eook. Jis yra rodos fullback. 
Pernai jį sutikau AVest 
Point, Nevv.Yorkv Supažin
dino AVaterbury^^klėbonas 
kun. J. Valantiejuš. Mes su 
juo ir jo tėvu kalbėjome ‘ 
daugiau kaip dvi valandini 
Vvest Point Kadetas Stan- 
cook (Rodos, Stankevičius 
jo lietuviška pavardė) labai 
gražiai ir taisyljisįąi kalbą 
lietuviškai ir. niąįyti; savo 
tautyste ir lietuvių kalba 
didžiuojasi, nes. prie visų ki
tų kadetų ir oficįerių kalbė
jo lietuviškai.. Jis pirmiau 
gyvenoDetroit ’e ir tenais 
lankė .lietuvių parapijine 
mokyklą. Matote, gerbia
mieji ką parapijinės moky
klos padaro žmogui! Jis yra 
jaunąs žmogus, ir gabus ir 
handsome... you bet! Tai 
garbė lietuviams, kad tokių 
jaunuolių yra pasaulyje./

West Point’e tiktai patys 
gabiausieji vaikinai gali pa
tekti ir sveikatos žvilgsniu 
jie turi būti tobūli. .Matyt, 
mūsų lietuvių Juozelis Turį 
tuos visus privalumus ir ga
bumus. .

West Point’e yra buvo ii- 
daugiau lietuvių. Kiti jau 
baigę, kiti tebesimoko. Iš 
Nashua, New Hampsliirc. 
kur klebonauja kun. dakta
ras Bružas, LaSalottc’ų mi
lijonierius, rodos vienas ar 
daugiau lietuvių yra baigę 
ten mokslus. Vienas tikrai 
žinau yra baigęs ir dabar 
viršininkauja kareiviams 
kur nors Virginijoj.

Iš Waterbury’o taip pat 
vienas lietuvis turėjo progą 
ten eiti ir . išlaikė kvotimus 

įsu didžiausiais pažymėji
mais, bet sveikatos žrilgsniu 
negalėjo įstoti. Jis turėjo 
bigh blood preSsure. Būtų 
labai gerai tikrai sužinoti 
įdek ten yra lietuvių West 
Poiilte, Annapoly ir kitose 
Amerikos valdžios mokyklo
je, kur yra patekę taip va
dinama smetonėlė.

i *■ . - ■.

Mūsų Juozelio Stancook 
tėviškė, rodos, yra netoli 
Utiea, Nėw Yorh Mudu il
gai susirašinėjome? ir iš jo 
laiškų patyriau jo gabumus 

’ir visus reikalingiis privalu
mus tvarkoje esančius. Bet 
labiausiai iš visko patinka 
jo graži lietuvių kalba, ku
rią jis išmoko parapijinėje 
mokykloje prie Sesučių lie
tuvaičių Detroit, Michigan. 
Tai puikiausias. įrodymas 
kodėl lietuviai tėveliai turė
tų siųsti savo vaikelius pa-

terbuiyj! Ateina mūsų pa
rapijos metiniai f erai arba 
bazaras I ’Tai bus lapkričio 
22, 23, 24, 25, 29 30 ir gruo
džio 2, 1933.

. Kaip paprastai visos pa
rapijos draugijos yra kvie
čiamos dalyvauti gerb. kle
bono paskirtais vakarais. 
Štai kaip suskirstyta:

Pirmą Dieną arba lapkri
čio (Nov.) 22, vakare:

1) Šv. Kazimiero dr-ja;
2) 48 Lietuvių Klubas;-
3) Skutai: Bernaičiai ir

Mergaitės.
Lapkričio 23, vakare:

. 1) Šv.. Jono draugija;
. 2) Rfitos-Moterų dr-ja;

3) ĄLRK. Susivienijimo 
11 kuopa;

• 4) ALRK; Susiv. 91 kp.;
5) ;Lietuvos Jaunikaičių;
(j) Šv. Jėzaus Vardo 1-mo 

skyriaus; . .
7) Šv. J-ezaus Vardo lito 

skyriaus; - . '
8) Šv. •Stanislovo dr-ja;
9) Šv. Juozapo Brolija.
Lapkričio 24, vakare:
1) Gyvojo Rožančiaus:
2) 'Šv. Ibnnciška.ns Treti

ninkų Draugija;
3) Šv. Juozapo, parapijos 

Alumnų;
4) Šv. Marijos Moterų;
»5) Šv. Juozapo .parapijos 

abu choini;.
6) Moterų Apšvietus klu

bas.;
7) Apaštalystes Maldos 

draugija;

EKSTRA! NAUJIENA!
Pirmą sykį Watėrbuiyjo 

bazare bus taip vadinamas •, 
farmerių arba ūkininkų va
karas, Suvažiuos’ visi. f ar
mėnai, kurie kasmet aukoja. ’ 
paukščius, valgomus daik
tus ir tt. Patys irgi atsilan
kydavo, Bet šįmet Thanks- 
giying Dienoje, jie galės 
jaustis kaip savo faunoje, 
nes tai bus jų vakaras. Pra
šomo ir miesčionių neitžmir- * 
Šti ateiti tą vakarą, nes bus 
daug dovanų, naujienybių ir 
tt. Ten pasimatysite su Savo 
pažįstamais draugais, gimi- ” 
nėmis farmėriais. • Miesčio
niai yaikinąL galės susįpa-J __ 
žinti su Farmiefkomis lietu-, 
vaitėmis.

Vėliaus bus viskas smulk- 
mem'Šldau paaiškinta kas . . 
Įnik bazaro ir jo programa. 
S ka i t y k i t o 1 ai k rašč i u o s e 
“Darbininke,” “Gilrse” ir

kuopa;
9) šv. Juozapo Maldos

draugija;' z
10) Lietuvių Darbininkų.

5 kuopa.
Lapkričio 29, vakare:
1) Marijos Vaikelių d-ja ;
2) Šy. Jurgio Gvardija;
3) Lietuvių Studentų vie

tos kuopa;.
4) Šv. Agotos draugija;

. 5) Nepersto  j ančios Pagel
bės Panelės Marijos dr-ja;

• 6) Šv. Juozapo dr-ja;
7) Lietuvos Vyčių 7 kp.
Bazare bus daug didelių, 

gražių * ir brangių dovanų 
kaip tai: anglių tonas, miltų

SITGRJŽO ANSONTA 
KLEBONAS.

Sunkiai sirgęs kunigas 
Juozas Jankauskas giįžp 
vėl j A n sonia užimti lietu
viu parapiją. Jis dabar-ge
riau jaučiasi. Kunigas Juo
zas Kaslauskas, kuris klebo? 
navo laikinai, kai kuii. Jan
kauskas sirgo, dabar pasi
traukė iš klebono pareigų. 
Linkime kunigam Juozam 
sveikatos ir pasisekimo jų
dviejų paskyrimuose.

SUSIRGO VAILONIS.
Vienas iš gyviausių lietu-. 

vių vaikinų. Waterbuiy,, tai . 
Dėt ras Valionis. Jisai yra 
vedėju Economy krautuvė
je. Yra vedęfe lietuvaitę ir 
tik ką turėjo appendicit'is 
operaciją. Dabar sveiksta. 
Jisai su Antanu Zubru (Iru- , 
r is dar nevedęs ir yr,a vedė
ju A. & P. Store) yra gar- 
Mausi iš visų Waterburio 
lietuvių.... Pernai L. L.P. 
metiniame bowling hankiete 
tą patyriau. Linkime Pet
rui greitai pasveikti, ir su
grįžti pas savo žmoną ir 
mus. Viši jo pasigendame.

irapij'inėn mokyklon/

Waterbury, Conn.

kaip tai: anglių tonas, miltų —Lapkričio 12 d, Klas- 
tnaišas, didelis kalakutas ir čiaus salėje įvyks visti di'au- 
pinigiškų dovanų. gijų i uošiama vakarienė pa-

KITĄ ŠEŠTADIENI {gerbti naująjį kleboną kum

C. L. C. ŠOKIAI.
Taikos Vakare arba Ar- 

mistice Night, AVaterburyj, 
Šv. Juozą po parapijos kara
liškoje salėjo Įvyksta treti 

milžiniški šokiaimetiniai
visu lietuvių katalikų Conn?narius.

J. Balkūną. Kartu bus kini.: 
P. Lekešiaus išleistuvės ir 
kun. J. Aleksiūno priėmi
mas. Vakariene, prasidės 
lygiai 6 vai. vakaro. Šo
kiai bus nuo 8 vai. Tikietai 
parsiduoda pas draugijų

LIETUVOS VYČIK 
HALLOAVEEN 

DANGE.
Pereitą. sūbatą ‘ ’ Lietuvos 

Vyčiai turėjo savo metinius 
šoldiisč Tai įvyko lietuvių 
katalikų milžiniškoje salėj ?, 
Jolin Slręėt Sale buvo pri
kimšta.. Gal buvo apie 500 
šokikij. 1 Visi su. kaukėmis 
kaip maskaradininkai ‘ir iš- 
tikrųjų buvo kiytžiūrefil Ir 
“angelų” 'ir. ’. “yęĮiiių'’ 
“aficierių’’7 ir- “žydų-
vienu žodžiu visokių šutve- 
riinelių. Vyčiai gali tikrar 
džiaugtis, kati jų metinis

ir 
ir

vakaras kuopuikiaušiai nu
sisekė. Visi šokėjai turėjo 
“gooll. time.” Buvo -daug 
dovanų išdalinta. Neprošalį 
būtų paminėti, kad tą patį 
vakarą. nękataTikai turėjo 
parengimėlį, bet žmonių gal 
nė puses tiek, kiek pas mus. 
Taip lietuviai katalikai mes 
turime gražiausią . salę, ir 
mūsų jaunimas vyčiai ir 
kiti moka sure.ngf-i ir pa
traukti kitus, kad net iv 
svytimtiiučius patraukia.
BAZARAS1 : BAZ.ARAS Į

Jau ateina linksmiausias 
laikas, lietuvių katalikų VjV-

valstybėje, Tai bus vadina- f 
ma Armistiee Dauce ir lau-, ■ 1 ■ ■ •• ■ . ■ ■ . ikia-ina. lietuvių jaunikaičių j 
Ir ‘mergaičių iš viso Conn. į 
Tai neužmirškite lietuviai. 
Jau nugirdau, kad bus iri 
svetimtaučių... jeigu, jie gali I 
ateiti ir su lietuviais pasL, 
linksminti, tai .kode! ne pa
tys letuviai. Bus gal’gražus 
oras be ledo, lietaus ir snie
go, tai atvažiuokite kaip jau 
pasižadėjo iš Nv\v B.ritaįų, 
Noav; Ilaven, . llartlmal,. 
Bridgeporf, Bristoj., su hū- 
sa’is! Pasimatysime, jaum- 
tiiėli tume parei)gime Wa- - 
terburyji

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Grabelius ir Balsamuotoj<« 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Nuo Pečių Skaudėjimo
GrciCiatt^las bodas praAahnimui peCiu 

skaudei nuo, hu paprašyti ka nors, ka>l 
grtai ištrintų- siu’ ^Nt'HOR Pain-Ėx» 
Tdkriu skaudamu • vieta - kur pats 
skausiins jra. rahvhxp<lkHs ęreitav 
prrsisųrtks į palias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas pate'ngv mimas netrukus 
ateis.:

Vintotnėt laikykite bankttlc VaitvKs- 
peHerin liatnųose i” ramb'k’tc ii veati- 
dili.'ianf kir-'.tWt’Hk paiauvititaskausiai.

\ Visose .vatstinSto kaina ir tCc,-* 
MkirUnne diduma bonkųtOs.
Tiktai-tikrais imi Inkarą Vahta’cnUj. JĮ.

PAIN-EXra.tER
. t •
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Vilniui Vaduoti Sąjunga ir 
Amerikiečiai

meto mini Vilniaus tragedi- • 
ją i j* nesigaili tam reikalui 
aukų;

b) Nuo. Lietuvos nepri
klausomybes atgavimo laikų: 
kai kiniuose Amerikos mies
tuose (pav. Chicagoje) te- 
bevei kia keletas komitetų 
Vilniaus reikalams;

c) Bene 13 V. V. S-gos 
skysiu yra užsiregistravę 
Sąjungos Centre, Kaune;

d) Per tris pastaruosius
metus prie Vilniaus akcijos 
pradėjo dėtis Amerikos lie
tuvių draugijos viena po ki
tos: ir , dabar jau tinime 23 
organizacijos įvairiuose A- 
merikos mieštuose, kurios 
apsiėmė “Vilniaus pasų” ir 
“Vilniaus ženklų” platini
mą : . . . •. .

e) Amerikos Lietuvių R. 
K. ederacija per savo sęL 
mus (1931 ir 1933 m.) įpa
reigojovisus savo skyrius 
aktyviai dalyvauti Vilniaus 
vadavimo darbe It remti 
Vilniaus Geležinį Eondą;

f) Šią vasarą, ačiū Hart
ford, Conri. lietuvių pastan
goms, buvo įvykęs Naujo
sios Anglijos V. V. S-gos 
skyrių bei Vilniaus Geleži
nio Eondo agentūrų atstovų 
šu važiavi mas Hartforde. 
Tai buvo pirmas ir pasek
mingas bandymas padaryti 
visuomeninį suvažiavimą iš
imtinai Vilniaus akcijos rei
kalams ;
'7 g) Hartfordo suvažiavi
me įsteigtas informacinis 
Biuras Vilniaus akci j o s 
propagandai.

Visos aukščiau išvardinu 
tos pastangos . daro garbės 
Amerikos lietuviams. Bet jų 
.dar neužtenka, nes jo toli 
dar nesėprezentuoja viso 
Amerikos lietuvių pajėgu
mo. Vilniaus akcijos pa
stangos dar reikia plėsti -ir 
gilinti. Reilda, kad ne. viena 
ALRK. F-ja,, bet ir kitos 
srovės įpareiguotų savo sky
rius aktyviai ir sutartinai 
veikti Vilniaus vadavimui. 
Reilda, kad^esamos lietuvių 
organizacijos g klubai bei 
draugijos priimtų rezoliuci
jas talkininkauti Vilniaus 
atvadavime, platinant “Vil- 

! niaus pasus.” Galop reikia 
dąrbui tvirtos, organizači- eiti prie to, kad kasmetą ar- 

. jos. Lietuvos žmonės tą rei- ba kas antrą metą būtų da- 
kalą anksčiau suprato negu 
mes čia Amerikoje. Bet ir 
čia Amerikoje Vilniaus ak- 

. ei jos atžvilgiu yra jau šis

, ; Vilniui Vaduoti Sąjungos 
.250 atstovų suvažiavimas 
šiais metai? Kaune parodė, 
kad Vilniui Vaduoti Sąjun- 

. ga išaugo į milžinišką orga
nizaciją! ji turi 410 skyrių 
(jų tarpe Amerikoje 15) 
turi arti 20,000 narių. V. V. 
S-gos viduje labai vykusiai 
Veikia dvejetą' metų atgal 
sudarytas taip vadinamas 
Vilniaus Geležinis Fondas, 

' kuris, platina “Vilniaus pa
sus” įr “Vilniaus: ženklus.”

'Organizacijos nuolatinis 
augimas aiškiai rodo. Lietu
vos visuomenės vis didėjan- 

. čją valią vilniečių globai ir 
Vilniaus, atvadavimui iš len
kų okūpamjos. Profesorius 
Mikas Biržiška ir kanau- 

^Tuirkas F. Kemėšis, gerai ži
nomi Amerikoje, yra pačia- 
inė centre šio viso, veikimo.

Lenkai Vilniaus krašte 
dabar panašiai . “šeiminin
kauja,” kaip šeimininkau-t 
davo rusai visoje Lietuvoje 
pirm didžiojo karo:. jie b.an- 

. do visokiais būdais 'išnaikin- 
. ti lietuvius Vilniaus padan

gėje, jie persekioja lietu
viškus Veikėjus, uždarinėja 
lietuviškas mokyklas, varo 
aštrią lenkinimo kovą baž
nyčiose. Bet lietuvių skait
lius Vilniaus krašte vietoje 
mažėti, — didėja! Reiškia, 
Vilniaus lietuviai pradeda 
atgimti tautinio susiprati
mo . atžvilgiu. Čia tai ir yra 
didelis V.. V. S-gos nuopel- 

•' -naš lietuvių tautai, čia tai ir 
. y ra raktas į Vilniaus krašto 
išęadaniną iš lenkų, užgro
bimo.

Kokia gi Amerikos lietu
vių rolė. Šiame garbingame 
darbe?

Pažvelkime kiek arčiau.
Kovų laikais dėl Lietuvos 

=• nepriklausomybės, Ameri
kos lietuviai dažnai ir duos- 
ųiai dėjo .aukas. Jie tai da

lydavo ūpo pagauti ir neor
ganizuotai. Aukos iš Ameri
kos kur ne kur -iki šiai die- 

... nąi pasitaiko: aukos, eina 
tai tiesiai į Vilnių, tai per 
Kaimą. Bet kad Vilniaus 
okupacija užsitęsė ir turi 

■ neriboto pobūdžio, tai teiki- 
’ mas. pagalbos kiniečiams 

neorganizuotu būdu nebe
tinka. ir todėl reikia šiam

ą) Apvaikščiojant “16-tą 
vasario’.’ ir ypač “9-tą spa- 

■ . Ii o” Įvairios draugijos įvai
riose kolonijose < metas iŠ

Virgiui,a City, Nev. miestas, per ilyą laiką buvęs' “hepyvas”, .vėl atgyjo, nes^pra
dėjus kasti auksą ir kitokią biznis pagerėjo. Žmonės pradėjo taisyti savo namus ir 
jų-kąiiios žymiai pakilo.

Žinios Iš Lietuvos
KAIP DABAR SUTVARKYTI < kaliniai h<jau kalėjime pa- 

LIETUVOS KALĖJIMAI. {pildę įvairius nusikaltimus, 
Kauno Sunkiųjų Darbų negali naudotis jokiu . spaus- 

kalėjime prieš karą kalėda-1 dintu‘žodžiu, taip pat nega
vo nuo 400 iki 600 kalinių. , įį neį rašyti, nei gauti iš 
Dabar kai kada kali ir virš-.jaisvėis .laiškų, Be to, bau-’ 
1000 Visoj Lietuvoj Per ■ dŽiamosios grupės kaliniai 
metus per. visus kalėjimus 1 neleidžiami pasivaikščioti į 
pereina 4000—5000. . gryną orą j negalį pasimaty-

Bagal dabartines taisyk- lle gu pažįstamais, bet 
les, ni'ra beveik jokio skii- įr gR gimįnėm.Plaukai visų 
tumo tarp kriminalinių ir tos grupės kalinių nukerpa- 
pclitmių nusikaltėlių. Visi
kaliniai suskirstyti į tris rū- Antroji grupė, į kurią pa- 
šis: tardomieji, baudžiamie- kcĮjamį kaliniai už gerą el- 
ji ir lengvatas gaunančioji tgesj? kalėjime naudojasi žy- 
grupe. . nirom lengvatom. Tos rūšies

Tardomiesiems kaliniams kalinįaį turį teisės dėvėti 
nekerpami plaukai; leidžia-: piankus, kaip jie nori, skai- 
ma jiems kasdien po pusva-. į0 vįsus Lietuvos ir užsieniu 
laadį pasivaikščioti, pruma-ilaik]?a5čiuSj. išeina į kalėji
mas maistas iš giminių ir 
pažįstamų, leidžiama rašyti 
laiškus ir naudotis laikraš
čiais bei knygomis.

Baudžiamųjų 'grupė,,, ku
rion perkeliami tik nuteisti

didžiausias šiais, laikais lie- 
tuvių .tautos uždavinys.

Amerikos lietuviu visuo
menės veikėjai parodykite 
savo iniciatyvą! Vilniui Va
duoti Sąjunga tebūna visų 
lietuvių. Sąjunga!

■ Lietuvos Žmogus.
1933 m. lapkr. 1 d. ■ ■

N. Y. C. ■'

romi visuomeniški suvažia
vimai vien Vilniaus akcijai 
pašvęsti.

Vilniaus akcijai Ameriko
je, kaip matome, yra plati 
ir dėkinga dirva: čia yra 
puiki proga visuomenes, ini
ciatyvai pasireikšti. Vil
niaus vadavimi akcija yra

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus. ir pasikviesti į savo • 
namus lietuvių prietelių ir patarėją—laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- 
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią 
stovylėlę, užeikite — Jūsų visuometJaukiame.
LIETUVIU UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVĖ” : :
| . 423 Grand St. . Brobklyn, N. Y.

• į' - STagg 2-2133 S-’;-

2

* Telephon*: STAGG 2—C706'

DL BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS

Z—KAY 1 .
Namų Telefonu: Mlchlgan 2—4273

G. BROOKLYN, N, Y.

i
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“MEILĖS” REIKALAS
Nedarbas ir sunkūs laikai, 

permainė visus užmanymus: 
Vienuolyną steigti kitur ar 
statyti ant sudegusiu pa
grindų. Dėl to Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Meiles Kon
gregacijos nariai nutarė ant 
žiemos persikraustyti į mo- . 
tiniškąjį namą, Westville, 
Illinois.

Švenčiausios Jėzaus Šir
dies Meilės Kongregacija 
Visiems ačiuoja už paramą 
praeity^ ir tikisi, kad ir vėl 
turės skaitlingi], geradarių, 
kurie prigelbės Kongregaci
jai iš naujo atsistatydinti 
ateityje.

Su aukomis ar “ Meiles” 
reikalais, malonėkite* adre
suoti žemiau nurodytu nau
ju adresu.

• Jungtinėse Vąlstyb ė s e 
“Meiles” prenumerata tik 
$1.00 metams, o į Lietuvą 
$1.50. '

Visas prenumeratas. siųs- 
kitę sekančiu nauju adresu:

“Meile” (Charity), Sac- 
red Heart Motherhouse, 502 
West Main Street, • "Wešt-; 
ville, Illinois.

Kun. L. S. BrigmdnctS;
, . : C. C. J.

mo kiemą po valandą ir 
daugiau pasivaikščioti, su 
giminėmis . kalbasi ne per 
grotas du kart per savaitę. 
Tos grupės, kaliniai gali da
liniui i kalėjimo bažnyčios 
chore, dirba dirbtuvėse ir 
gatuia 75 nuoš. uždirbtų pi- 
mgą-.

. Lietuvos kalėjimai dar te
beserga rusiškumo dvasia. 
Jie dar nėra auklėjimo į- 
stąiga, kokia iš savo pašau
kimo turėtų būti. Lietuvos 
kalėjimai tebėra, ankstūs, 
nehigieniški: tarnauto, j a i 
daugumoje žiaurūs, maža- 
'moksliai. Pastaruoju laiku 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
ir jau atsignąvo pinigus pa
statyti naują modernišką 
kalėjimą. Naujasis bus la
biau pritaikintas pažangios 
epochos reikalavimams.

ar kiaušinių ir traukia at
gal. Kiti, pasipirkti piges
nių produktų, pereina ru
bežių po - kelis kartus per 
dieną.

Pa šimtiniai s ' menesiais 
vokiečių valdžios įstaigos 
eniė 41 mažąjį susisiekimą” 
visaip varžyti. Karštesnieji 
hitlerininkai pereinančius 
rubežių” savo biednuosius 
tautiečius visaip koneveikia, 
grasina ii’ kartais net apku- 
lia. Bet bedarbių bei bied- 
nuolių tušti pilvai labai ne
sibijo grąsinimų, ir vokie
čių biednuomehė, kurios ten 
yra labai daug, traukia į 
Lietuvą pigesnio maisto pa
sipirkti. O- jų su hitlerinin
kais nesusipratimai vis daž
nėja ii* aštrėja.

Dabar vokiečių žemės ū- 
kio miništeris išleido įsaky
mą, kad ir iš užsienio Vo
ki etijon įvažiuojantiems ke
leiviams bei turistams neva
lia nei kiek įsivežti maisto. 
(Iki šiol buvo leidžiama įsi
vežti 2 klgr., o išsivežti po 1 
klgr.) Taip , vokiečiai vis la
biau atsirubežiuoja nuo ki
tų kraštu produktų, o . kiti 
kraštai, žinoma, nuo vokiš
kų prekių. Atrodo, kad to
kia negudri hitlerininkų 
ekonominė .- polit i k a pir
miausia pačiai. Vokietijai 
galį negardžiai atsirūgtu

BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
Nuo 9—12 iš ryto. 2—8 vak. 

Aventadumiait tutltarut 
499 GRAND STREET 

(kampas Union. Avė.) 
BRO O KL YN, N. Y. 1

VIS LABIAU VARŽOMAS 
“MAŽASIS SUSISIEKIMAS”

Pagal , dar veikiančią Lie
tuvos - Vokietijos 1928 me
tų prekybos sutartį, yra nu
statytas taip vadinamas pa- 
rūbežio “mažasis susisieki
mas.” Iš abiejti pusių, per 
10 kilometrų nuo Vokietijos 
ir. Lietuvos rubežių gyven
tojai žmonės ■ gali laisvai 
tik su sienos perėjimo kor
telėmis, pereiti iš vienos 
valstybės į kitą ir persinešti 
tam tikrą kiekį daiktų ir 
maisto. Pasienio gyventojai/ 
ypač Tilžės ir Eitkūnų 
biednuomenėi “mažuoju su
si siekimu’ ’ ‘ plačiai naudoja- 
si. Daug, žmonių stačiai, iš 
to gyveno. Kadangi,, dėl Vo
kietijos aukštų muitų, Lie
tuvoje maisto produktai 
bent dukart pigesni, tai yo-. 
kiečių paruzėžio biediiuome- 
he. dideliais būriais pereina 
sieną, Lietuvoj nusiperka 
kilogramą sviesto, lašinių

MIRĖ, ;
Augustas Valiukas 45 me

tų, 761 — 3-rd Avė., mirė 
spalių 27 d. Palaidotas spa
lių 30 d., Alyvų kalno kapi
nėse.

Pranciška Pečiukaitienė, 
60 metų amžiaus, 225 Varet 
St., mirė spalių 28 d. Palai
dota spalių 31 d. iš Šv. Pa
nelės Apreiškimo bažnyčios 
Šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

PARENGIMAI
Karalienės Angelų parap. 

bazaras, kuris įvyks lapkri
čio 11 d. ir užsibaigs lapkr. 
19, nuosavoje parap. svetai
nėje, reikia tikėtis gražių 
pasekmių, nes kaip draugi
jos, taip pavieniai parapijos 
nariai nuoširdžiai dirba.

Rudens sezonui prasidė
jus daugybė įvairių paren
gimų persikelia. į svetaines. 
Čia dar tik nesenai Susi
tveręs Vytauto Vaidilų Ra
telis rengia vaidiiiįmą ir šo
kius lapkričio 26 d.,z Apreiš
kimo Bau; Švč. parap. salo
je. Jie stato linksmą kome- 

. luoši.” . •

40 VAL. ATLAIDAI.
Sekmadienį. per vienųo- 

iktos vai andos mišias, Šv. 
Jurgio bažnyčioje su proce
sija prasidėjo 40 Valandų 
atlaidai ir baigėsi antradie
nio vakare taip pat su iškil-. 
minga procesija.

Galima pasidžiaugti, kad 
atlaidai sėkmingai pavyko. 
Žmonės gausiai dalyvavo. 
Per šiuos atlaidus žmonėms 
juvo. patogu naudotis Dievo 
malonėmis, nes lankėsi daug 
svečių kunigų. Klebonas 
<un. Pakalnis ir vikaras 
<un. Laurinaitis ir visi pa
rapijiečiai širdingai dėkoja 
cunigams už jų gražius ir 
naudingus pamokslus.: kitų. 
Balkūnui, kun. . Stoniui, 
ėun. Simonaičiui, kun. Len- 
sevičiui ir kun. Lėkešiui.

Garbė Gyvojo ir Amžino
jo Rožančiaus draugijoms, 
nes daugiausia jų aukomis 
papuošti altoriai. Ypatingai 
šįmet draugijos labai sten
gėsi, kad altorius kuo. gra
žiausiai papuošti.

Padėka mažoms mergai
tėms, kurios dalyvavo pro
cesijoje, barstydamos gėles. 
Taip pat mažoms Sodalie- 
tėms ir berniukams už jąi 
dalyvavimą. . |

•Choras gražiai giedojo, 
vadovaujant P. Sakui, ku
ris dėjb daug savo pastaugi], 
išmokydamas chorą naujus 
Mišparus. Tikimės, kad at
eityje, P. Sakui vadovau
jant,. bus garsus choras.

Atlaidams Dievas davė 
gražų orą. Žmonės iš visur 
gausingai - lankė bažnyčią.

Baigiant atlaidus klebo
nas kun. Pakalnis širdingai 
dėkojo visiems už aukas, už 
dalyvavimą procesijoje, už 
papuošimą altorių ir už- at
silankymą.

VYČIAI.
Šv. Jurgio parapijos .Vy

čiai rengia pirmą kartą 
“Snow-Ball” šokius šį mė
nesį, lapkričio 19 dieną. Vy
čiai prašo kitų kuopų Vy
čius dalyvauti ir yisus para
pijiečius, nes Vyčiai rengia 
tuos šokius pusiau su para
pija.

Ateikite visi, nes bus gera 
proga pasimušti su sniegu.

. Vainikas.

patogumais ir labai kompetęntiš- 
kų tarnautojų patarnavimu;
. Maistas laive geras, įvairus ir 
sveikas. Be to, jo bus užtektinai.

Po smagios kelionės per juras 
Bremenhaverie keleivių lauks spe
cialia traukinys, kuris užtikrina 
greitą nuvažiavimą, j Lietuvą.

Visi, kurio nori Šiais motais 
praleisti Kalėdas Lietuvoje su su-... 
vo giminėms ir. pažįstamais, gali 
-tą. padalyti labai lengvai, užšire- 
servuodami šiai ekskursijai vietas ‘ 
iš anksto per vietinius agentus 
arba tiesiog per STortli German 
Lloyd skyrius.

Profesionalai, blznlf-rlal, pramonin
kai, kurie skelbiasi "Darbininke,’* tik
rai verti skaitytojų paramos. ,

VFhI (?nr«tnk1tA.« “PnrhlnlnkA "

| Tel. Bryant 9-7763 -į

CLEMENT YOKEUITISI
E

, ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

... New York, N. Y.

KLASCIAUS

Į CIINTON PARKAS
t- piknikams, baliams, koncertams, 

Šokiams ir visokiems, pasilinksmini-
x mams smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa^ 
į kytl sale žiemos sezonui.
Ę kamp, Maspeth ir Betts Avė.
! JONAS KLASČIUS, Sav,
| Maspeth, N. Y.

I

r

Tel. Evei’green 6-5310

JOSĘPH GABSZVA
GRABORIUS 

—IR— • . .
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE t 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagę 2—5048 Notary PubHe

M. P. BALTAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balaamuotojas 
660 Grand St?f Brooklyn, N.Y.

TeL Stagg. 2—0783 Notary Public

JDSEPH LEVANDA 
(Levandauskai) 

GBABORIUB '
107 UnioB Avė., Brooklyn, N.Y.

‘ KALĖDOMS Į LIETUVĄ
Gruodžio 16 d. populiarišku 

Lloyd greituoju laivu Europa, iš 
iW Yorko išvažiuoja grupė link 
smų keliauninkų, kurio džiaugia
si, kad Kalėdų Šventėms jie bus 
su savais artimais žmonėmis. 
. North German Lloyd pasirūpi
no, kad jų kelionė būtų linksma, 
smagi; neš ekskursantai turės 
kompetentdšką vadovą Mv. John 
Wąhlmuth asmenyje. Mr. Wahl» . 
muth yru New Yorko skyriuje 
trečios klasės Vedėjas, ir žinoma, l 
jis teiks visokią keleiviams pa
galbą ir patarnavimą. .

Be to, ekskursijos dalyviai ga
lės naudotis visais Europą laivo

Telephone Stagg. 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RA B ORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijai 
Bažnyčią

Paraamdau Automobilius. Vee- 
tuvgms, Krikštynoms ir . viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT, J. VALANTIEMS
GRABORTUS IR

BALSAMUOTO.f AS
Apdraud* Visose šakoj*. 1

Notary Vnbllc

Arti G rami SL
MASPETB, U I., N. X

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų parama#.

Visi garsinkite “Darhlnlnka.” . •

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedfoid 4ve., Brooklvn

M Tol jEvergrtta 6—4614 r
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