
. ' Sekmadienis, spalių 12 d. 
^ra/Naujos Anglijos lietuvių 

* bažnytinė ir tautinė šventė.
- Atsišaukiame į visas Nau- 

jos Anglijos lietuvių draugi-

Mūsų vadui; 
navičiui antrą 
koją. Ši ope 
ir užbaigimas:

•**•'> * t
*

pei

nimi ię
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straipsny lenkai yra vaizduo
jami Lietuvos priešais lygio
mis su kryžiuočiais. E.

a

mmergau, Savana.
— Praneša, kad Kristaus 
kančios vaidinimas davė 
$690,000 pelno. ŠĮ vaidinimą 

s

matė 383,000 žinomų iš visų 
pasaulio šalių. Iš Jung. Val
stijų buvo 50,000 žmonių. Vi
so Įplaukų buvo $1,200,000.

PAMALDAS LAIKYS MSGR. M. J. LAVELLE

VARGONAIS, SOLO “HYMN OP GLOBY”.   .P. Yob 
ECCE 8AECERDOS    ............... Perori
PULKIM ANr KELIŲ ..i.............. ....NrajaHo
PASVEIKINIMAS
MARIJA, MARIJA................   0. SmomAo

Kasdien šimtais areštuoja 
neva už priešvaldišką veiki
mą.

• _____ - -

• •»•••••••••*••••••• • • • • •

ypač XIX amžiau8 T>abaigoj jščini labai nepatinka, kad 
ir XX amžiaus pradžioj, nė
ra nepalankiai atsiliepęs a 
nie Lietuvą. . '

Washington, D. C.- ' • *
Lietuvių Katalikų Darbinin

kų XV Seimas, susirinkęs South 
Boston, Mass. 50 W. 6th Str. 
reiškia Tamstai, lojalumą ir 
drauge pasitikėjimą, kpd Tams
tos valdomam krašte bus apsau
gota tikinčio darbininko laisvė 
ir gerovė nuo besisk/e.’bianč'os 
mūsų gyveniman bedievybės ir 
einančio su tuo dratigc komu
nizmo pavojaus, kuris ardo šei
mynas ir tvirkina jaunuomene

Vincas Kudirka,
Seimo Pirm.”

kad Ii

us he-

įos, nes

knzio

mentu.

000.

ve.

jV-. y,
v.>'/

ves.

W. 6th St. ir Cambridgio 432 
Wmdsor St.

‘ PENKTADIENIAIS

AMERIKOS LIETUVIŲ ET K SV. JUOZAPO 3ĄJUNG0S ORGANAS

KAINAS

‘•X, .•«i

§ jašį kuopas ir pavienius as- 
Wmenys tą dieną švęsti ben- 
§ drai didžiulėje parodoje, Ka- 

tedroje ir Svmphony Hall’- 
eįje, Bostone. -

r Tfemgijos ir kuopos kvie- 
išeiti su vėliavomis ir

t. Sis lietuviu’viešas pasiro- 
s turi būti didžiausias 

r^pūdingiausias, nes mini- 
mūsų tautos Didžiojo K. 

Vtauto mirties sukaktuves 
rilniaus užgrobimo.

C'Mūsų negausus pasirody- 
_ __itatanSų ' akvse paže

miams mus visus, nes parodys, 
mes negerbiame arba ne-

delę moralę paramą mūsų 
broliams Vilniečiams ir mū- 
sų tėvynei Lietuvai.

Tad lai nelieka nė vienos 
draugijos, kuopos ir pavie^ 
nio asmens, kuris tą dieną 
neišeitų į parodą ir nedaly
vautų Katedroje ir Sympho- 
nyHaU.

Katedroje ir Symphony 
Hali giedos didžiulis Naujos 
Anglijos lietuvių bendras 
choras, komp. J. Žilevičiui 
vadovaujant.

Pakviesti kalbėti Senato
rius David I; Walsh,. gub. 
Allen ir majoras Curley. Iš 
lietuvių — pakviesti adv. 
A. Mileris iš Worcester ir 
kun. J. Švagždys.

Draugijos ir kuopos norin
čios dalyvauti paminėjime 
turėtų tubjau pranešti Cen-

LIEPOJOJ ATSIRADO VYTAU- 
’ TO DIPŽ; VAINIKUOTOJO 
■; GIMINAITIS

Rygą. — Vytauto Didžio
jo šventės proga Lietuvos 
konsulą Liepojoj p. Jova- 
rauską aplankė Latvijos pi
lietis von Launitz ir pasvei- 
kino, kaipo imperatoriaus 
Zigmanto palikuonis. Savo 
gimynystės ryšius su Vytau
to karūnos dovanotoju Lau- 
nizt įrodė atsineštais -doku
mentais.

.-z APIPLĖŠ® ROKIŠKIO 
PASTĄ

Iš Rokiškio praneša, kad 
rugsėjo 12 d. apie 15 vai. ne
žinomi plėšikai Įsiveržė Į Ro
kiškio pašto Įstaigą ir iš stal
čiaus išnešė 40 apdraustoj 
laiškų ir.87 litus pinigų. Įvy
kį tiria krim. policija.

* • * - . zs

K. Urbo
rtą piovė
yra kaip-

kad rei

AMANĄ

ne pagerbti savo tautos
nų ir nepaisome kas
sostinę Vilnių valdo.

Naujos Anglijos lie-

gyveno didesnį skausmą. Gy
dytojai sako, kad daugiau
nereikėsią piauti. Duok Die

. Šiaip jaučiasi neblogai ir y-
J ra viltis, kad su Dievo pagal-

bu pasveiks.
' L -- • »

“Praher Presse” ilgesniam.
• . . • ■ 

straipsny pamini rugsėjo 8

BERLYNAS. — Kancle
ris Bruenmg pareiškė, kad į-
vykdžius finansines refor
mas šalv su parlamentu galt
kilti nesusipratimai. Bet tas
nesulaikvtų jo planų įgyven
dinimui, nes jis diktatūros
keliu stotoj į kovą su parla

Prez. Hmdenburg irgi pa
laikąs kanclerio Bruening
nusistatymą.

Bruenmgo programas ra-
dikališkas, bet kitos išeities

ir nuo pereito} metų yra $90
000,000 deficito, bet apie tąj
nieko neprisimena

Vokietijos valdžia ieško $15
milijoną paskolos

Kad .padengus dalį

tautinį banką prašy 
$150,000,000 paskolą;

Be to, valdžia sumažino is- 
laidas $250,000,000

Prezidentui, ministe

traliniam Komitetui, 366 W 
B’wav, So. Boston, Mass. ar
ba skyriam:. So. Bostono, 50

LENKAI STATp NAJJJUS 
“STULPUS

Iš Alytaus praneša, kad 
nuo.Druskininkij ir Gailiu-, 
nų kaimo lenkai pastatė prie: 
demarklinijos naujus stul
pus. Dabar lenkai naujus 
stulpus stato Ucichos link. 
Be atskiro policijos leidimo 
prieiti prie Nemuno arčiau 
tų stulpų lenkai neleidžia.

VEIDU Į KIAULE?”

tuvių la 
delį pasipiktjri 
naNepri] 
knygų lei 
giasi f

kad vie-
LietUvos

rašytojo

.Ryga. Laikraščiai pra
neša, kad Maskvos valdžia
yra iškėlusi naują obalsi:
“Veidu į kiaulę/’ Tuo obal
siu norima paveikti gvven-

reiškiat

visiems “kolchozams” ir vi- 
suomeninėms organizaci
joms “veidu į kiaulę” atsi
kreipti.

BOLŠEVIKUOS DARBININKAS 
TAMPA BAUDŽIAUNINKU 

Ryga. — Darbo komisaria
tas Maskvoj išleido naują 
dekretą, kuriuo duodami nu
rodymai kaip aprūpinti tau- 

i tą darbo pajėga. Norima ko
voti su darbininkų vaikščio
jimu iš vienos Įmonės į kitą. 
Kurie darbininkai dar mė
gins pakeisti savo samdinin
ką, tiems turi būti taikomos

BAB HBPALKDO POUCį: Represuos net jiems galima 
| visai darbo neduoti. Šitie

KINKO r'-v . nauji darbininkų “globėjų”
Birzeho pradžioj Utenosiveda Rugijoi tikra 

apskrity šeštam rajone len: tondaa^ Soviet<l laikra. 
kai pagrobė stovėjusį pasie- kiai paduoda anias, kad ta 
mo sargyboj policmuika Ži- dekret?'darbininkai sutik? 

nevi iįj ir ligi šiol jo darl^ enįuziazmu jr patys savo 
negrąžino. Kalinamas polici-L pasižada pasiimti tę 
mnkas laikomas Lukiškių Nejaugi bolševi-
kalėjune. Nepaisydami mūsą kai kad kas nOTStiems
policijos reikalavimą jį gr?- tvirtinimams patikės? 
žmti, lenkai vis jĮ dar laiko 
kalėjime.

BUVO PRAŽUVĘS; 
MENULIS

Astronomai 1866 m. paste
bėjų* gamtoje nepaprastą 
reiškinį. Tu metą vasario 
mėnesio mėnulis neturėjo 
pilnaties, o kovo ir sausio s
men. mėnulis turėjo dvi pil
natį. Astronomai tvirtino, 
kad po pustrečio milijono 
metu tas pats pasikartosią.

d,'švęstas Lietuvoj 500 metų
Vytauto Didžiojo sukaktft-

Laikraštis pastebi, kad 
Vytautas buvęs įžymus as-
muo ne tik lietuvių, bet ir vi
sos tų laikij Rytoj Europos is-
tonioi

Šis “Praher Presse’

nesą, kąd sulaikyti šalį nuo 
ekonominio krizio.

ir parlamento nariams n
kapoja algas 20%, o kitie

Valdžia pramato, kad bai valdžios darbininkams irti

giant metus kovo 31, 1931,
turės deficitą iki $225,000,-

Deficitas pasididina įve
dus bedarbių apdraudą ir su
mažėjus taksoms. Be to, dar

straipsnis labai nepatiko len-i
kų laikraščiui “Dzien Polė
ki.” Laikraštis prikiša rusų

Darningai istoriką Bovaiskį ir pareiš- 
Bčskąu-|kia, kad čekai.be.jokio pama-

RUSU8S«EVIKM DIDŽIUOJASI TERORU
Y '

• •

LIETUVA PABIRAS® REZOLIU
CIJA DSL PANEUROPOS

T^utų Sąjungos plenumo 
sesijos pirmininkui Titules- 
cu Įteiktą rezoliuciją dėl 
Paneuropos pasirašė beveik 
visos valstybės. Lietuva rezo
liuciją pasirašė. E.

MASKVA. — Rusijos ko
munistai didžiuojasi sušaudę 
48 asmenys už priešvaldišką 
veikimą.

Jąją spauda pilna trium
fo, kad tai esą “didis prole
tariato laimėjimas.”

Vadinasi “proletariatas” 
džiaugiasi išžudęs milijonus 
žmonių.

PAGĖGIUOS VALDŽIOS GIM- 
NAZUAI STATOMI NAUJI

NAMAI
Vidaus įrengimas bus pri

taikytas pagal paskutinius 
technikos reikalavimus. Sta-

♦ - <

tymo darbus paėmė Klaipė
dos firmą Bernickis už 432,- 
000 litų. Galutinai namai 
baigti bus 1931 metų rugsėjo 
i a.

r. * > >

mmkams 6%

Tas parodo, kad’ Voki
jos valdžia ekonominiam |
smukimui rimtai pažiūrėjo
akis ir pasirvzo

“Mydeari , , .
The President direets ta& 

thdnk The Lithuanian Cothč 
Workers Organization, thro 
yoti, for their kind 
greetiogs.

Sineerely yours, 
George Akerson, 

Secretary to the President.f 

Aišku, kad LDS. XV 
mas pridėjo dar vieną pi 
lę kovai su besiplečiančiu ka? 
munizmu Amerikoje.

SOVIETŲ BUDELIAI VĖL SURENGĖ MASIŲ 
SKERDYNES

■X

RYGA. — Žiniomis iš So-
X

vietų “rojaus,’-1 pasirodo, 
kad ten komunistų budeliai 
iš naujo veda terorą. “Prav- 
da” ir kiti komunistų-bude-1 
lių laikraščiai su pasididžia- 

jvimu deda sušaudytų asme- 
,nų vardus. . ,

Be, to, komunistų s 
jau viešai kalba, kad S05 
valdžia “dumpuoja” javus 
“kapitalistines” 
kad tuo būdu sukėlus 
liuciją.

Po to, kada sušaudo 4 
menvs neva už pri 
nistišką veikimą bu 
gentai areštavo 200 .į 
jų “kontrevoliucijoi 
Jiems gręsia sušaudyma

X

• • • •
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BUVĘS VYTAUTO DIDŽIOJO 
GIMNAZIJOS GYDYTOJAS 

VYKSTA MISUONIE*
RIUM Į KINUS

Buvęs Vilniaus lietuvių
Vytauto Didžiojo girpnazi- 

į jos gydytojas daktarus Šu- 
nevičius baigė Krokuvoj ku
nigų seminariją, įsišventino 
į kunigus, pereitą sekmadie- 
|nį Vilniuje laikė primicijas 
Į ir ruošiasi vykti į Kiniją mi- 
’sionierium

VENĮ CREATOR .Kocthc
PAMOKSLAS..... .z:......................... ......... • • Daiktai*
AB80LUTI0 “LrtĖRA” ................................. . .o... P. tta
tvCTTig U J. Žilevičius

11. AVĖ VERUM  .................................  Ton
12. TANTUM ERGO • •TagaBą
13. GARBINKIME SV6. SAKRAMENTĄ
14. VARG. SOLO “JPOCCOTA” ...........\. .R. tau!

Dalyvauja katedros choras p. P. Yon vadovaujant. Taippat 
tinto tietuviikas choras 600 giesmininką p. J. tllevi&ui wAmjapl. 
Vargonais solo grieš ir hetnviflriemai Aoraau pritars p. P. Ytm. 
Pradžia lygtai 5 vai p. p.

llŲBAUM UŽ KUNIGO 
’ ŠMEIŽIMĄ

ViZAm’ivkts. Rugsėjo 12 d. ‘ 
Marijampolės apygardos 
teismas nagrinėjo buvusio 
Vilkaviškio, tardytojo p.Bu- 
tanBko bylą. Rado jį kaltu už 
kun. Gutausko šmeižimą-ir 
patvirtino t. teisėjo sprendi
mą, būtent, tris mėnesius ka
lėjimo.

KLAUSIMU
_ ----------------

Nuriginklnrimo konfarwndja 
aridita

GENE V A. — Kadangi I- 
r.talijos' su ^Francija nebuvo 
Įgalima sutaikinti karo laivy-

nų klausimu, tad T. 
gos nusiginklavimo k< 
nubalsavo ' n

bet 1932 imtais.
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kimas įv;
it.Uoj.B9

jvasario mokyklos 'ariamoji 
žemė bus drenuojama.

bei ir turtui atvertė prie ti 
kėjimo ir maldos.

Hfe aiatfi 
vilktu*

EUROPA
MAitttrSfcffO fenuos LIETUVĄ

Art* fettatrtite fd^tiUtrtu

įrtątiduo&ųnos p

Švėkšnoj įvyko rugpjūčio 
d. skaitlingas pavasari
ai . kongresas, kuriame 
pvavo s-gos generalinis 
rotorius stūd. K. Balkū- 
. Kongresas praėjo su di-

DR. K. AMBSOZAIOK)
IŠTRIMIMAS PASIBAIGI

Vasario 28 d. Kauno karo 
"komendanto nutarimu Lie
tuvos Darbo Federacijos

NUTŪPĖ LĖKTUVAS

Utena. Rugpiūčio mėn. 27 
d. Utenoje _buvo nutūpęs dėl 
motoro sugedimo “Deruluf- 
to” keleivinis lėktuvas, skri
dęs iš Kauno į Maskvą. Pa
taisyti motorą ir išskristi la
kūnams padėjo vietiniai 
žmonės. Ties Utena yra la
bai patogi lėktuvams nutūp
ti vieta ir Čia buvo nutūpęs 
jau trečias lėktuvas.

SUIMTA LENKŲ ŠNIPŲ

Kaunas^ Šiomis dienomis 
Traką apskr. suimta lenku 
šnipu. Pas vieną iš jų, Ei
dukevičių Vladą, rasta kelių 
šaulių būrių sąrašai ir kitos 
jo kaltybę įrodančios me
džiagos. Jis perduotas teis
mo tardytojui. Kvota veda
ma.

Kiti penki asmenys, trūks
tant jų kaltę įrodančios me
džiagos, Trakų apskr. ko
mendanto išsiųsti iš pasienio 
zonos.

PLEČIASI CHOLERA

Kupiškis, Panevėžio aps. 
Tarp šio miestelio gyvento
ji) pradėjo plisti eholera. Jau 
trumpu laiku paguldė keletą 
vaikų. Vietinė policija susi
rūpinus palaikymu miestely
je švaros. Žydai tuo atžvil
giu rasti labai apsileidę.

Laikas būtų susirūpinti ū- 
kininkams geresniu švaros 
palaikymu sodžiuose, uoliau 
tvarkant išeinamąsias vietas.

■lignarnfl u ^avaci 
r v **-. -

estiš dienomis lankėsi iš
’ J* - ' v
i«s pranciškonų vienuo- 
L Vizitatorius. Jis apžiū- 
visą vienuolių vyrų M 

?rų veikimą.
Ivas Maksimilijonas (tai 
storius, su vyskupo tei- 
is) buvo, gražiai sutiktas 
į Kretingos tretininkų, 
įyęs keletą dieni), vyksta 
tirėti bei aplankyti ki- 
Lietūvos pranciškonų 

•uolynus.

rengiama —

ERINE EKSKURSIJA

jų laivai, apie 200 mažesnių 
ir keti Šimtai mažų žvejų 
laivų. Kiekvienas laivas ir 
laivelis su Savo vėliavėle. 
Kartais atsitinka tokių ne
malonių įvykių, kaip kad ku- 
ris pravažiuojantis laivas į- 
plaukia į kilometrinį tinklą, 
ar tinklai susipainioja. To
kie atsitikimai ne retenybė. 
Kuriam laikui sutrukdytas 
darbas vpl varomas dar pa
greitintu tempu, kad atly
ginti) sugaišto laiko nuosto
lius. Dirbama, nepaisant jo
kių oro permainų^ nes kas 
daugiau statinių silkių pa
gaus’, tas turės paskui sto
riausią piniginę, o ta per- 
spektyva kiekvieną žveją vi
lioja.

NEVSLUOtIT — RUOŠKITĖS Iš ANĖSTO!

* Ekskursijos IteikMi Kreipkitės 
' Saro .f ArAa

SCANHNAVIAN - AKUOK UU 
27 Včidtėhaff Stivet ' • New York dity

248 Washington Street ”
130 Na La Šalie Street • Chicaf^SL

,.'y" „yAv<<

žvejyba sudaro 
svarbų vd&^čių pajūrio gy
ventojų 'rodąribo šaltinį ir 
prie jos kiekvienas metus iš 
anksto stropiai rengiamasi. 
Silkės šituo metu plaukioja 
didžiuitai^ maloniniais bū- 

ištisų kva-

ustuve ir kalendorių durtuve
ATtlĖKtk ' JMlrtm Steniniu*

K ALENDOIFIUS
LLetuvIšfctpvAmertkoulA- 

kux it Importuoto*.
Liet. 4 0*11: 12 u* *2750 
PrnmoOėmM lr Agentam* 

_____ ______ ________ - . SpecinlA* Kalno*, 
r- P S. UZOtKAA ’
XAWnR.NO: wr: 4M. 22N * LAtfRlįNCE, MA8S.RO .įnerti..itajaj. ii

atstttme imo mokyklos rū
mų. ' • -• ' ■

Be to, prie plovyklos yra 
“Valstybinis Žemaičių Ark
lių Veislės Žirgynas,” kuriąs 
me laikoma apie 50 garsiųjų 
žemaitukų. Mokyklos dvare 
gana daug yra geros veisli
nės ’ medžiagos, kuri nuolat 
yra papildoma importuoja
mais gyvuliais. • Mokyklos 
laukų įdirbimas kasmet vis 
tobulėja. Dabar jau yra var
tojamos visos moderninės 
žemės dirbimo mašinos ir to
bulinusieji žemės dirbimo 
metodai. Kaip teko iš rimti)

VILNIUI BAIGIA ŠTĖPĖIA 
KABIO STOTĮ .

Vilniuj, jau baigiama nau
ja radio Stotis 16 kw. galin
gumo. Šiomis dienomis jau 
padėsianti veikti. Kada gi 
mūsų stotis bus sustiprinta? 
Reikia susirūpinti, nes Vil
niaus kraštas vėl nebegalės 
mūsų girdėti.

y ■ . • ■■ ■ ‘

Kautas. šiomis dienomis 
kriminalinė policija suėmė 
buvusį Lietuvos seimo lenkų 
frakcijos atstovą, lenkų 
d-jos “Pochodnia” pirmi
ninką, Budzinską. Jis buvo 
įtartas palaikąs santykius su 
svetima valstybe. Dabar ve
dama kvota. Byla bus per-

^PRADEJO SĖTI RUGIUS
į^ialvarija. VIII. 28. Apy- šaltinių patirti, nuo kito pa 

Imkėje pradėjo sėti rugius.
^Vasarojus labai menkas. 
Daug kas palieka neplautas 
'grižas, žirnius ant lauko, o 
jęikas piauna, tai tik paša- 
jįkL' Sėklai, ypač avižų, teks 
jjrktis.

-: .  --------------------- '—

^PILKAI PAMAŽU MEDŽIO '
ii .TAKCi .

r- - ■ - '■ —f * \

^škaudvilė. Pas mus, kaip 
ir kitur, buvo privisę vilki). 
?Xai kurie jų jau anksčiau iŠ- 
r’feiojo į Tauragės miškus. 
Rugpiūčio 31 d. netikėtai bu- 

?V»§urengta medžioklė senam 
jŲlkui pagauti, kuri puikiai 
Pasisekė. Pasiliko tik du ne- 
iteydjingi vilkai. Vienas iš
nešamas rajone.' antras vai- 

Jgiaus valdybos urėdijoj. Pi- 
fB&eiai viens jdtą svęikinda- 
^■frdziaugiasi. ką# galės ra- 
|Kiį&dirbti.

--C?“,- . .. . ;• „•

HS0K1US SPAUDOS 
7 DARBUS

. lofhj. 
iMoJcidMNi nutinku mos

Vyžuonos. Į vieno laisva- Sį 
manio namą įėjo žaibas ir 
apvaikščiojęs visus kampus, 
nepadaręs jokios žalos, lai
mingai išėjo laukan. Ryto-: 
jaus dieną žmonės stebėjosi 
pamatę laisvamanio, žmonb 
bažnyčioje, į kurią niekuo-

savaičių žūkles vietoje jūroj. 
Jie tūri nepaprastai jdider 

s liūs, 3-4 kilometrų ilgio tink
lus, kuriais sutraukia silkes 

• prie laivo. Čia jos išgriebia- 
i mos iš vandens, tuoj sūdo- 

mos, sudedamos Į statines ir, 
Žvejybai pasibaigus, atveža- 

■ mos į krantą gatavos parda
vimui.

Vokiečių žvejai pagauna 
30 iki 40% viso Vikietijoj 

' suvartojamo silkių kiėkio, 
kurio žymi dalis savo keliu 
parduodama į užsienius. Y- 
patingai didelę konkurenci
ją vokiečiams sudaro norve
gai ir škotai, kurie turi daug 
palankesnių sąlygų savo 
žvejybai. Ypatingai paten
ki os sąlygos silkių žvejybai 
Norvegijoj it islamdijoj. Čui 
žvejų darbą žymiai paleng
vina tų kraštų kttottts jsrav 
žę fijordai. Į juos beveik 
ištisus metusySuplaukia dau
gybė silkių. ^Paskiri fiješrda 
išėjimas į jūrą užtveriaiMts 
tinklais ir silkės pasilieka 

iinofrių nelaisvėje. Jos par- 
duodamos gyvos dar varide-

rW,nr-tįdfr«R *u , t . . ■ .— . į

SUĖMĖ PAMFLETŲ 
PLATINTOJA 

1 “k E.” r«šo; kad
f*anevėžy suimtas apskrities 
Agronomo raštininkas Vėžys, 
Uuris esąs kai., kurių pamfle
tų autorius. Atentatų byloj 
prįęš pulk, Ęųstęiką jis taip 
pat bus tardomas. Galutinai 
tardymas baigtas bus atei
nančio mėnesio pabaigoj, 
braukiama į teismą jau 13 
žmonių. Nusikaltimo ben- i 
dradarbius tarnas BltetA-l j

Populiariu ir Dideliu Laivu

' ‘TtEDERB TUF

Še-,■

XAWnR.NO


PIRKITE
SUNKA

imu savo namuose

SAN FRANCISCO
CALIFORNIA

85 nuoš. visos Californijos Vynuogių Produkcijos yra parduodamas 
šiais metais per agendas kooperuojant su California Grape Control 

Board, Limited.

Tomis Agentūromis yra; .

California Fruit Exchange 
California Vineyardists Association 

San Joaąuin Grower-Shipper Association

PAGAL



DAKBIJ<IJ<)<AS
,z- ■— —

ftiblMedOTeTyTUESDAYodFBIDAy

ter JotipB’8 uTHUAnjur b. a asbooaziov ot labom 
T ; - ■' 1 - \ r"

na «>cooO-<1m» 
ltr~ 

soBSC^jpnoN ratIB t fctt!

ooet per week yeariy $23o Vieni kart savaitėje 
week yeariy„'"f&00

■1

R

B sąmoningas VEI-
»'; / v ■ RIMAS

- - ------------------------- ■-------------------

O* federacija pasisakė esan- litikoj tautos ir vate 
»7 Ii rynai kultūrinė bei ti- kalus, pasiremdanil 

iybinė. organizacija. Jo-' mo^c> dėsniais. 
Ba politinė partija negali 

ūti Federacijos nariu. Ta- 
u Federacijos nariai gali 

usyti ir net yra ragina- 
į'jmi priklausyti kuriai nors 

jdlitinei grupei, kad neatsi-

? ; - •
B*■ ■ '“■Si:

gv- -c

*■=

, 1915 at 
<rf March

f

J*
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Ar Federacijai gali rūpėti 
katalikiškos mokyklos Lietu
voj, ar jai gali rūpėti katali
kų jaunuomenės organizaci
jos ? Ir gali ir privalo rūpė
ti visa, kas liečia katalikų 

- - • ‘ j viešus reikalus. Dėlto, nėra
kti nuo politinio šio krašto tat netaktingas Įrišimasis į 
genimo. O kaip yra su Lie- Lietuvos politiką, jeigu Fe- 

sttvos reikalais ? Ar Federa- deracija reiškia protesto dėl 
C.cija gali raginti visuomenę ir katalikų mokyklų varžymo, 
plati net ruošti Vilniui va- dėl “Ateiiiianhi”pfgami^^ 

paminėjimus? Ar gali ei jos uždarymo, dėl katalikų 
B^^došti Vytauto Didžiojo pa- veikimo varžymo liiėturiij' 

jniinėjimus ? Ar gali ruošti Mūsų priešininkai to tiktai 
Sietuvos NepriklaUsomybės ir norėtų, kad.vėl “suvaryti 

sukaktuvės? Netik katalikus į bažnyčias” ir ai* 
gūli, bet ir privalų, nes.-yra grasinti juos nuo. rinfemų,

^l^iūūsų tautą ir visą* mūsų šo veikimo. Kada visos vie- 

g Valstybę. Čia nėra kokia nors šosios politinės pozicijos bus 
... Vienos ar kitos krypties poli- jau užimtos, tada jiems ne- 

p įika.2 Čia yra tautos ir vals- bus įdomu, ar katalikai bus 
įt lybės uždaviniai. Ar Federa- bažnyčiose, ar ateis pas juos 
|įcija gali ruošti, pavyzdžiui, bernauti. Valstybės ir poli- 
^Krikščionių Demokratų, Ū- tikos vairas bus tada' ne ka- 
^ftijiinkų Sąjungos ar kitos talikų rankose. Dėlto neleis- 
||*kurios katalikų politinės 

pės sukaktuves? Negali.
, _ __iai gali tokių sukaktuvių 
£ proga sveikinti savo pasaulė- 
£ žiūros draugus, gali juos

'temti ir palaikyti, kaipo gru- 
?. peš, kurios gina ir vvkdo po-

■ jStŽ. i ' ' —

BiDS. SUSILAUKĖ NUOŠIRDAUS 
K? PRITARIMO

-4 ' 

x' * ** t 

B/l Dienraštis “Draugas” ant- 
padienio laidoje patalpinęs

XV seimo rezoliucijas, 
^‘irėčiadienio laidoje toje pa- 
i&fibje vietoje įdėjo nuoširdų 
:Or gražų straipsnį apie L. D. 

Š. ir jos reikšmę mūsų išeivi- 
gyvenime.

* « 

Rašo:

Pirmyn.
ti/'- - “Pasiskaičius vakar šioje vie- 

įdėtas L. D. S. (Lietuvių 
f/ parbininku Sąjungos) penkio- 
Aa liktojo seimo priimtąsias rezo- 

Ibjcijas, gražus įspūdis susida- 
Rr to. Jos parodo, kaip rimtai pra- 

<jo šios svarbios organizacijos 
įeimas, kiek daug ir gražių nu- 

»*tarimų padaryta, kaip gyvai at- 
^ VSiepta į visus pačius svarbiau- 

riuosius mūsų tautos, visuon c- 
«įva88, ir darbininkų gyveninio 
^ klausimus. Šis seimas įrodė, 

kaip svarbią rolę L. D. S. vaidi- 
^.1n» mūsų gyvenime, kiek daug 
H? veiklumo ir gyvumo ji rodo. 
IŠ kaip svarbu ją ir palaikyti ir ją 
Ū.“4" w>u» praplbU 

Ej?'’ ‘‘Malonaus jspūdfio daro L. 
|HkS.ir xraoifr&us peri- 

Kf■anVuuMMn* BbVv
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VYTAUTAS DIDYSIS
' IR VILNIUS

. S. _ ’ • • • * *
*____________________________________________ * l

Jogailiečiams užsmaugus 
Kęstutį; Vytauto tėvą ir pa- 
šM&iidiitUs Bifūtę; Vytauto 
rtibtiniį it pačiam Vytautui 
ybfc p^Vyko pasprukti (nes 
už Vytauto išgelbėjimą jo 
tmaiii savo gyvybė atmo-! 
kėjb) pas savo Švogerį, bet 
negavęs tinkamos pagalbos 
turėjo bėgti pas didžiausius 
Lietuvos priešus kryžiokus.

Jogaila matyilaiiias, kad 

neatsilaikys Spaudžiamas vy- 

tautinifikų, taikosi -su Vy-
2 * X - # . . . i

tautu ir atiduoda jam yal- 
dyti Gardiną ir Bresto že
mes, bet Vytautas nepasi
tenkina tuo ir naudodamos 
Jogelbš išvykimū lenkuošha,

kime savęs migdyti visokiais 
musu priešininkų įkalbinėji
mais niekur nesikišti. Ne jie. 
bet mes patys žinome, kas! 
mums reikalingi ir kaip rei
kalinga daryti. '

Sv&» taut& Tižiai. Ir Įfe 

be reikalo. L. D. Š. yra daug 
nuri^elniusi ifeiiitifc jvairiėids 
šVŠrbiėms reikatdffiE bežidif- 
buodama, dėl to ji trokšta, kad 
nepriklausomai Lietuvai sektų
si, kad ji atvaduotų visai teisin
gai jai priklausančias žemes, 
kad darbo žmbiiėms Lietuvoje, 
būtų jauku ir malonu gyventi; 
kad jų būklė pilnai būtų aprū
pinta, o jų teisčŠ įstatymais ap
saugotos. 1 *

“Mes nei kiek dabar neabejo
jame, kad po penkioliktojo sei
mo L. D. S. daleliais žingsniais 

•pradės eiti pirmyn kad atsigai
vins visų kuopū veikimas, kad Į 
šią vienatinę lietuvių krikščio
nių darbininką organizaeiją su
sitelks visi gerbs valios darbo 
žmonės, kuriems rūpi savoji tau- 

| ■ ta, mūsų vienybė ir darbininkų
gėrovė. Be abėjd, centro valdy
ba mokės sunaudoti tą .seimo 
sudarytą ūpą, sudomins visą 
mūsų visuomenę tais reikalais, 
kurie kiekvienam sveikai galvo
jančiam žmogui privalo rūpė
ti.”

LDS. vardu “Darbininko” 
redakcija dienraščiui “Drau
gui” už prielankumą ii- nuo- 
širdij organizacijos veikimo 
įvertinimą taria darbininkiš- 

•ką ačiū.
================

išvaro Jogėlos brolį Skirgai
lą iš Vįlniiaus, užima Vilnių 
139Ž ih. paskelbia Di- 
džiuoju tiiėhivoš^unigaik- 
ščiių ktuiiib pasilieka iki sa
vo ihirtiėš 1430 m. spalių 27 
d. '

Šįmet švęsdaiiii Vytauto 
Didžiojo, 500 metų mirties 
sukaktuvesj, turime prisi
minti ir Vilniaus iš lenkų 
išvadavimo reikalą. Juk 
mums negi gali būti vis-vien 
dt Vilnių valdys grobonys 
lenkai ar jisai bus nepri
klausomos Lietuvos sostinė. 
Kaip žydai neatsižadėjo Pa
lestinos; kaip ffancūzai ko- 
vojo už Lotaringijos žethes, 

lietuvis nepamirš if be-Į 
Mšižadėš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos žemių, nežiūrint 
kaip ilgai tenai priešas ViėS- 
pataus'iriiėilm gyveiiį lietu
viai lauks progos, kad nusi
kratyti okupanto ir susivie
nyti su savo broliais nepri
klausomoj Lietuvoj.

Vytautas Didysis visiems 
lietuviams geriausįs pavyz- 
dis, .kaip reikia pasięįžti ne- 
nupuolus dvasioj dirbti iki 
tikslą atsiekus. Štai Vytau
to tėvas Kęstutis užsmaug
tas, Vytauto motina Birutė 
prigirdyta jogailiečių, gi du 
Vytauto sūnūs kryžiokų ne
laisvėje nunuodyti. Jis pats 

duoti smūgiai jo nenūpuldo 
dvasioje. Jis pilnas pasiry
žimo atgauti savo tėvo že
mes, savo pasiryžimą išpildo 
po vienuolikos metų nito nu
žudymo. jo tėvo Kęstučio 
1381—1392,

Minėdami Spalių 9-tą die
ną, dešimties metų Vilniaus 
užgrobimo sukaktuves atsi
minkime, kad Vytautas Di-

VO8S]
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SOČI ALIS VEIKIMAS 
IR JAUNUOMENE

(Kun. Jono Balkūno kalba LDS. XV Seime)

▼

veikimą katalikiškos akcijos

• srityje su A. L. R. K. Federaci
ja, nes ‘...toji akeija sėkmin
giausiai galima vesti visiems ka
talikams susibūrus į A. L. R. K. 
F.’ Visai vietoje patariama ir 
kitoms organizacijoms spiestis 
prie Federacijos, nes vienybėje 
yra galybė. Be vienybė mėš čia 
negalėsime išlaikyti nei tauty
bės nei tikėjimo. Dėl to, kiek
vienas pilnai susipratęs lietuvis 
katalikas džiaugsis perskaitęs 
L. D. S. seimo rezoliucijas tuo 
begalo svarbiu ir begalo reika
lingu mums vienybės klausimu.

“Jaunimas yra mūsą viltis. 
Tą geri! kupsto L . D. S. Sėiftfti 
dalyviai UI ui jfc ragina U- 
gaivinti iietuvių kataliką moku 

leivių organizaciją, ‘kad tuo bū
du duoti galimumo besimoki
nančiai jaunuomenei subręsti ir 
sutvirtėti katalikiškoj ir tautiš
koj dvasioj.’ Seimas taipgi ne
pamiršo tėvus paraginti, kad 
leistų savo vaikams prisidėti 
prie tielilvož Vyčių Organizaci

jos ir prie sodaHcijų.

“Mūsų darbininkų organiza- 
eijti, matomi!; gyvai tūpi Vy- 

I tauto Didžiojo 500 metų sukak-
«* j

.'i ' »

• -

w .*

1’

italių S

t,

' ADV. A. MILERIS, mūsų visuomenėje žinomas kaipo įžymus kai- 
• - J x~

bėtojas ir veikėjas. Jis pakviestas spalių 12 d. š. m. kalbėti Symphony
Hali, Bostone. > . ;

dyšis vienuoliką riiėtų sun
kiai kovojo iki galop Vilnių 
atvadavo. Sekime jo didvy
riškų pasiryžimą ir būkime 
tikri, kad Vilnių atgausime, 
tik nepamirškime Vilnijos 
lietuvių, šelpkime juos, kaip 
moraliai taip ir materialiai.

Kadangi Vytautas Didy-

sustiprinti. Taigi labai ge
rai daroma minint jo mir
ties 500 metų sukaktuves, 
tas sukaktuves švęsti bažny
tinėmis pamaldomis.

Labai gražus ir malonus 
dalykas,- kad. didėsės Ameri
kos lietuvių išeivijos koloni
jos tas Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuves švęs di-

deiėše Amerikos katalifcų 
katedrose.

New Yorko apylinkių lie
tuviai, tas sukaktuvių pa
maldas švęs Šv. Patrick’o 
katedroje New Yptke, daly
vaujant Jo Eminencijai 
Kardinolui Hayes, Spalių 5 
diehą; 5 valandą vakarė.

Bostono apylinkių lietu- 
“ “ ušiiaife i

_ . . . -i i* 1

ną, 4 valandą po jnet, daly
vaujant Jo Eminencijai 
Kardinolui O ’Connell.-

K

Philadelphijoj taipgi ruo
šiamasi turėti pamaldas ka
tedroj. Chicagoje irgi rodos 
tokias pamaldas suruoš.

Švęsdami Vytauto Didžio
jo 500 metų mirties sukak
tuves amerikiečių katalikų 
katedrose arčiaus supažin-

rbant apie sociali veikimą ir jaunuomenės joje 
daly vuiną. - % /

$
Art.

i"'-’ /k'nSrC‘yV/gpt 
K- JT*' TlA 

*" ' j***-

dinsime amerikiečius katalfc. £ 

kus o ypač amerikiečių ką- .f ; 
talikų dvasiškiją; kurie daf 
visgi nevisi' mus pajėgia at- 
skirt nuo polakų. Šioji šverf- ; 
lės proga duos galimybės vi- << 
šiems įsitikinti, kad mes nė- 
šainb polakai ir kad su jais 
hibkt) bendro neturime ir nė-

- norime turėti. (:
Švęskime Vytauto Didžioj.' ;- 

jo 500 metų mirties sukak- 
tuves iškilmingai ir primbi-. ' 
kime pasauliui, kad mes 
biarrie tą žmogų kuris višk$ ?

i » ' • I **y

paaukojo už savo tėvynę, kd- A 
rią jisai įrašė į garbingąjį 
to laiko valstybių eilę. JįJ 
pastangomis pastatytoji ka- ‘ 
tedra Kaune liūdvja, kad . 
Lietuva jo viešpatavimo lai* ’* 
kais buvo aukštai kultūrinį- 
ga šalis, kurios aitehitektūr^Ai' 
gali susilyginti šu kitų’tb v 
laiko aukščiausia stovėjušiž 
kultūra. ,

Krikščioniškai pagerbkime 
tą, kuris Lietuvą įrašė į kri- 
kščioniškųjįj. Valstybių tai- 
pą. ■

/ . . . £

Fed. Sekretorijatdi .
180 Hale Avė., • 
Brooklyn, N. Y.'
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Kaunas. ‘ ‘ Mem. D. ” rašo;
v f . ' ’

kad Klaipėdos didvokiečių 
Landvirtschaftspartei pada-

1 ?■ •«*r" ve Lietuvos Prezidentui ■< 
skundą, esą šių rinkimų tkį*

t Prieštarauja 
sta£iĮUi£' ' 

šiuos rinkimus balsuoti turės* • ■ . 
teisę visi vietos gyventoja^ 
Lietuvos piliečiai.

---------—------- L.---------
Žmogaus dvasios gyvenimas sfe 

fo esme nesiddria nuo ktįno gyve
nimo. KaU> Žmogaus kūnas, negau
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
artrite, lygiai taip pat menkėja; 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, 
jeigu ji negauna nuristo skaitymu 

galvojimų.—Vbvenargas. , ?
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Tūkstantis astuoni šimtai devyniasdešimta 
pirmuose metuose gegužės mėnesyje Pop. Leo
nas XIII išleido savo encykliką apie darbinin
kus — “Rerum Novarum.” Encyklikos įtaka 
palietė net po karines sutartis (1918 m.). Jos 
mintys persunkė visą socialį katalikų veikimą. 
Išdėstyti joje principai nėra vien Pbp. Leono 
pažiūros, bet amžių dėsniai dažnai teoibgii ir 
šv. tėvų gvildenti. Tik vėliau popiežiai juos iš
kėlė ; jie buvo ir bus Bažnyčios nusistatymuose. 
Pop. Pius X juos patvirtino 1903 m., Benedik
tas XV 1919 m., ir mūsų dabartinis Šv. Tėvas z • . J'

Pius XI encyklikos dėsnius iškėlė aikštėn kaipo 
svarbiausius katalikų veikime. “Rerum Nova-: 
rilm” yra gyvAs dokumehtaš ir vertas mūsų ty- h 
rittejitno.

Žinome užmetimus Bažnyčiai, kath Ji kišasi 
į ekonominius ir socialius klausimus. Did. Leo
nas XIII aiškiai Bveiki
mas yra piktesnis, kad kunigai, išeitų iš iokriš* 
tijų, kad krikščionybe apima visą žmogaus gj'- 
venimą, kad šis gyvenimas tai tik prisiruošimas 
ateinančiam gyvenimui ir kaipo toks privalo 
moraliais dėsniais normuotis. Daugelis ekono
minio ir socialio gyvenimo detalių paliekama 
t—T*r—-- 1—>

Y. X’ iiaLi^Lrii 
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Dirbančios klasės gyvenimo sąlygos šiandien 
visur diskusuojamos. Darbininkai jaučia, kad 
su jais nežmoniškai darbdavių elgiamasi, jie iš
naudojami ir laikomi kaip pelningos masinos. 
Industrijos ir komercijos kontrolė sukoncen
truota kelių rankose, taip kad keli turtuoliai už
dėjo ant darbininkų jungą mažiau ką geresnį 
už vergiją. Socialistai panaudodami tą jausmą 
aiškina jį kaipo klasės zkovą. Jų gilus įsitikini
mas, kad visuomenė pasidalijusi į klases, kurios 
niiolat tarpusavy kovoja ir, kad ši klases kova 
tai kėlias į socializmą. Amatų unijose, girdi, it 
parlamentuose darbininkai privalo neperstojan
čiai kovoti. Jų siekis, sako, turi būti — “kapi
talistų klasės Valdymą pamainyti dirbančiosios 
klasės valdymu.” Komunistų ypač nusistaty
mas nesiftirti su darbdaviais dėl pagerinimų, 
trumpesnių valandų ar aukštesnių algų. Tokia 
Markso socialine* dvasia. Marksas tvirtino, kad 
visa istorija tai socialių klasių kotą tarp spau- 

dėjų ir suspėtisiųjų.'' Ta kova, sako, tai rak
tas prie sociales evoliucijos, tai spaudimas varąs 
žmoniją progreso keliu. Maiksas tvirtino, kad 

tokia kova yrabūtiha ir be iš vengiama-kol bus 
atsiektas pašktdmlš soętalis laipsnis tobulas ko
munizmas. Jam klasių kova — sociales prigim
ties įstatymas, todėl nereikalingas priparodymo. 
Mes, sako, tik turime, atidaryti akis ir negalėsi
me nematyti to įstatymo, kuris galutinai prives

*

tik prie ktrnmntemoi^ ' 
Le^as XIU

ij'

V

sako jis, tai tikėti, kad iš prigimties viena kla
sė nustatyta amžinoje kovoje su kita. Katali
kai lojalūs encyklikos mokslui dažnai vadinami 
socialistais. Kada jie protestuoja prieš socialius 
ir ekonominius abūzus, kada jie primena ne tik 
darbininkams, bet ir darbdaviams jų pareigas 
ir sociales atsakomybes, kada jie pateikia socia
lių reformų sumanymus- jie apšaukiami socia
listais ir primenamas jiems Leonas XIII. Bei 
niiekaš taip nepasinėrkia Socialių klaidų kaip 
ras garbingasis Šv. Tėvas. Žodis “socialistas7' ’.s

r. A —. A — — — 1 — — ? _ —- _ _ _ 1 _ -V 

v '
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tas garbingasis Šv. Tėvas. Žodis “socialistas” į* 
šiandien vartojamas net tų, kurie nesilaikė . 
Markso ^materialistinės filosofijos. Bet nesvat* j 
bu mums vardo tikslumas, bet Markso pažiūriu .< 
klaidingumas.

Natūralu yfa, kad draugija ar organizacijd v 
siekia narių bendro gero tarpusavio pagalbu 
zYmatų unijos yra draugijos apginti ir pageriu- < 
ti darbo sąlygas organizuota*. Fratemales orga- 
nizacijos užsiima savo narių pašalpa ir apdrai 
da. Didžiausia pasaulinė organizacija yra ’ 
suomenfes draugija—vadinama valstybe. Ji e

BU-, •

zistuoja kaip ir kitos, kad visi jos piliečiai—rta- * 
riai pasiektų savo lygi a i kinį gėrį kooperadfį^j 

Ntto istorijos pradžios žmogus iš prigimties jtlft- 

gesi draugijon su adymu. Todėl aiškiai nesu
prantama ir nesuderinama kaip vidujinė kladčį 

kova turi būti esencialus įstatymas draugij 

kada jos pamatas yra kooperacija. Kova ir 
operacija (sandarbininkavimas) savo esmėje j 

r& priešin ga liefta kitai. įtikėtina y ra. ka 
Dievas, kuris davė žmogui prigimtį ^ir* įstatė ■ 

i ,8ąuaįi gyjraim* _^sauW«, n^aiO|
JmipD įrankį*

>‘ >% 5* *
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Reikalinga šią dieną jau-p
” . -*•. - T " ' ii ' " •> »

nimą mokinti ir versti būti tėvą vaikai nebūna iianuė;
■ * I < **■ • «. 2 *»«.«••• « a • « v •. a

A

ta ištvirkėliais. Girtuoklių

blaiviais, nes pasaulis neina 
geryn, bet kas kart pripran
ta vis į naujas ir didesnes 
blogybes. Didžiausia jaunuo
menės nupuolimo priežastis

' yra girtuoklybė;
Sunku yra jaunimą atpra

tinti nuo gėrimo, bet kol dar 
laikas tai taisykime jųjų 
klaidas. Sakoma, kad dabar 
beveik pūšė visų Amerikos 
jaunuolių yra paskendusių 
alkoholiniuose. gėrimuose. 
Net daūgeliš tėvų geria ir 
patys daro “mūnšainą” ir 
parduoda kitiems. Kai ku
riuose namuose tėvas arba 
motina pasigėrę pradeda 
peątis, keikti, o. jaunieji tą 
mato ir užaugę, elgiasi pa- 
ūafeai, nes yra patirtu, kad 
užaugę vaikai paprastai šė
ką tėvų pėdomis. Nevienas 

as, gavęs uždarbį, neneša 
namo/ bet visus pinigus pra- 

s geria. Parėjęs pusiaunakty
je barasi, pešasi ir rėkia attt 
savo pačios kode! nieko nėtd 

di. Neužtenka /
■

jįpktY’^

susideda su palaidūnais. įr 
ilgainiui pradeda apiplėšti 
žmoiiėš? Girtuokliaujančiam

nįĄL

lėšf jfeigtl ndfimoj kad atei
ties fe X ." “ .
vite; mokykime juos, kol dar 
jaiiiiL T*dšekmingūsmokini- 
mžuf yra kaja žb-
džius blai vutno-piL
vyždis. X. m

.7 v geri—m
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Girtuokliavimu jis netik su
laužo Dievo įsakymą, bet ir 
savo šliūbo dienoje padary
tąją prisiegą — meilėje, su
tikime gyventi. _

' Vaikai, prisižiūrėdami tė
vą-blogiems elgesiams, pra
leidžia daug laiko it pinigą 
tėvą pamėgdžiojimui ir virš-

, rr-» r-• y— —1 t . -V
LIETUVIAI 1 
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Pasirodo Karaliaučiuje <£: 
šą gan. d&ig iiėĮuyHi.' iW- 

-r* > i
giausia lietuvių, gąljma su
likti tarpe žvejlv 
liaučiun atvažiuoją du kar
tus į savaitę su žuvimis. Se-

- - ' - -.f t ’ »

nesnieji žvejai dar visai gt^ 
rai kalba liėtūVišk|S, iii; ži
noma, daug maiio. vokišktj 
žodžių. Jaunosios žvejų duk
terys jąu blogiau kalba už 
savo tėvuš, reikia smarkiai 
įtėiiipti- deihešvs, tforht ką 
siiprasti. Žvejų tdėbgšiifČš ~ 
tikros lietuvaitės, Jihksthos, 
kai kurios moka: lietuviškų 
liaudies daigelių. Jūsų ko
respondentui teko atsiląifky- 
ti pas vietinius žvejus. Žve
jų dukterys labai p^ašė lie^

' •' ■ - ' • - >žr-;

c

v.
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tiėhaš iš'feuiio, visi 
žvejai šukriito, subeįo paši- 

teiraūti apie sao senąją tė- 
y^iięr-' Labiausiai juos įdo

mavo, kaip Lietuvoje žmo
nes gyvena, ar ne geriau, 
kaip čia; ar nevertėtų grįž
ti Liettivbn.

Daugiausia Karaliaučiun 
lietuvių žvejų atvažiuoja 
nuo Tilžės, ten, kdip jie tvir
tina, yra labai datig lietuvių 
Senesnieji žmonės dar Vis 
moką lietuviškai kalbėti, tik 
jaunieji jau smarkiai suvo
kietėjo. -Žvejų pargyvenimo 
ą■ •y - - y ■- - .*
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sukėlė tam tikslui reikalingą i 
pinigų apie kelis šimtus dfli 
kas nėra dabar abejonė, 1" 
nepavyktų. ■ ■ ; *

Galų gale, apkalbėjus ;
einamuosius reikalus, nutari 
sus raštus įvairiais klausim- f 
kbrešpbrideričijas įteikti 
slajam Redaktoriui kiiri. J. 
i.ui, kuris, visą peržiūrėjęs it 
tvarkęs, pasiųs J laikitiąjį ifitKiJ 
pylihkės laikraščio “Darbiii 
pusi, patalpinti.

------ —

daiiidūį iš inūsiį krūtiirių - 
skriskit pas jauną ir šėhą,

Į miestą, į kaimą, į trobą vargdienio, 
StitoikdAmos dtašioš gyvenimui peną...

Kiekviepo siMyje užiebkite viltį... 
Tėvynės brangiosios vien meilę Ugningą. \ 
Ir skriskit, plasnokit visur, kur tik galit — 
Ramindamos jūrą kelionės audringą.

• ' ' * • "
PUdidirikit džiaugsmą sermėgio kriitiriėj, 
Paguoskit nelaimėj — sumažinkit skausmą. 
Siislho^ykft aš&raš; paslėpkit liūdnumą, 
i’ai’odykii tytinėčib tekančią aušrą...
• . ' . >>-• T •’

Nes kas gi be j ūsą paguos mus šiandien? , 
Ir kas itnnhs nttšluostis prakaitą šaltą?.. 
Kas muinš paslėps huo skausmo... ir vargo 
Išbalusį itoidą; it šiiiegas mūs baltą ?..

• -
tik jūS; inūštj daihos, nupintos krūtinėj, 
Kfeltonėš diUUgdiš jūs mūs esat, pagdbda 
Afišfihė hušriiūš tūli... ten rytuose... 

’tryveuimo dvasiai stiprybės tiek duoda.
T-• ' . •* . A,' • • %

v • . .A J ' ' **

Tik jūs, dainos, mūs džiaugsmas varguose, 
Tik jūs mums sūstiprihsit viltį šiaiidieiią. 
Mes tikitnė, kad tikslą atsieks kada nors 
Tiek laiko dainuota daina mūs nors viena.'..

-Tad veržkitės, dainos, iš mūsą krūtinią 
Ir skriskit, skambėkit po vafgštahtį kraštą. 
Nuošiuošiikįt ašaras, paguoskit vargdiėiiį, 
Ir tam tik nors karttp sumažinkit naštą.
V b; (“v.-K’’) 7;

- J ’ 7. - •
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šaltiniai esą dii: žuvys ir 
datžotėš.

• . • • • . £ . . •

jy tikrai įdomiai atrodo:
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Kun. X h<lkūn*3 serga

Kun. J. Balktthaa sugrįžo iš Bes
it ono su šalčiu. Turėjo išgulėti ke> 
lietą dienų lovoje. PrižHlri Dr. M. 
įApphel. Dabar jaučiasi geriau ir 
■svbikšta.

Lietuvis sporte ,
I Petras Petrauskas šįmet užima 

(futbolo kapitono vietą Aleiander 
IHamiltOn High Schobl. Netv York 
ĮJournal rūgs. 30 d. įdėjo Petraus- 
įkučio paveikslą su pažymėjimu — 
|“Showing the way.” Petrauskų 

'- Išeima yra pavyzdingai lietuviška.

X

.S. h

r >>

smili, n. i,
I Š. in. rugsėjo mėn. 26 d. 8 vai. 
Įvak. C. Brooklyrie i>as gerb. kun. 
|N. Pakalnį įvyko Spaudos komisi
jos posėdis, dalyvaujant kun. N. 
I Pakalniui, kun. S. Remeikai, ktm. 
|J. Balkftnui, St. Lukoševičiui, J. 
Į P. Mičiulitri ir J. Tumasoniui. Pir- 
| mininkavo kun. N. Pakalnis, o sek
ine toriam  i buvo St. Lukoševičius.
I Pirminihkas pasveikino susirin- 
I kušius narius ir pranešė, kuriam 
I tikslui šis posėdis buvo šauktas.
I Spaudos kbniisijbs veikimo pra- 

■| nešimą darė kun. J. Balkūnas ir 
I labai gražiai nusakė savo įspū- 
| džius iš LDS. XV Seimo, įvykusio 

(nesenai So. Boston, Mass. pažymė- 
I damas, kad visi tolimesnių Ameri- 
Ikos lietuvių kolonijų lietuvių ka- 

-| talikų veikėjai ir šiaip žmonės la
ibai domisi, Įvesta “Darbininke,”

dėtas, bet vis dėlto liėtiivių Į mūsų Didžiojo New Yorko ir New 
tėri esą nemažai, šis vadaslJersey apylinkių puslapiu, žinio- 
dailiai lankęs žTeja^41ąsii-|n>Bi>'1«t«U'wak«ijaS»jeapylin- 

lmkėdamas 7 kuogeriausio . -I“
L y-, _ Va »

tv. Prtariatem i 
spalių 13 d. 16 VaLIftė. IŽfcihnirigas mišias ląikys gerb. 
klėb. ktiži. A. Virihatrhds fi South Bosttnk).

Laike šv. teiŽ, 
dovaujant ktm. Juozapai V. tfehėns, B. M, garbei Me
kaite Prasidėjimo Paaelėa SVenčiaūsibs — C. G. Garbfalo.

_• Bė te Mišiosb bus solo it
Kviečiame visus ihftttvitis.

KUM. PR. M. JURAS 
/ . 2. J » ■♦•J I ' J. - r —
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; Be to, ■ žvejai labai domė
josi lietuviškais pinigais, at
virutėmis. j
'Karaliaučiuje teko sutikt? 

vieną pilietį, kuris, kaip pa
sirodė, esąs neoficialus vieti
nių lietuviu vadas; jis tvir
tina, kad Karaliaučiuje esą 
apie 10,000 lietuvių. Žinoma, 
šis skaičius gal ir daug per-

Vytauto šventė 6 i iapiĖHfe^^ 

Teko nugirsti, kad chorai 
pasižadėjo dalyvautų šių muw^® 
vedami; p. J. Žilevičiaus, p. A.JpSs 
mino, p. J. Brundzos, v. šereĮM 
ir- mūsų vietinio A. Stanšaw™į| 
Tokis įvykis bus pirmas mūsų ko* 
lonijoj. ’ >

Gražūs pbkilitf
*Šv. Cecilijos choras surengė grA% 

žų pokilį rugsėjo 27 d. pagęrbfičtiffl 
A. Stanšausko, kelių rietu darbūs 
tės mūsų kolonijoj. Laike 
nės buvo gražių kalbų ir buto 
teikta graži dovaną aiifenči 
Choristų susirinko apie penkete 
šimts. Chorui yra garbė ki 
užmiršta savo vado.

Svečiai < /
Teko matyti svečiuos p 

Sląnšauską p. J. Šteporii 
Wilkes Barre, Pa. ir korip&—---- 
V. Niekų, tik ką grįžusį Š 

508. „j; ..^ggį 
Vaidinimai

jau visi rengiasi prie žiett^kli 
Choras pradėda

sivesti,” komedijom; __— 
rėš daug juokų. Roddš, kad-f^A 
lapkričio 23 d. . '

Parapijos kermošius prašidėd 
spalių 18 d. vakare. Viši rengtai 
ir laukia. Tik visa nelaimė, ka 
didelė bedarbė. Daug žmonelių & 
dirba.

Mno.

/p&kefeitort j-Balkūnc
A/'Ipran^nhŠs komisijos nariuose su- ! 

’______ -■ -_______ Įkėlė dar didesni ūpą ir pasiryžimą
I darbui, žūt būt, tuoj įsteigti 

Mandagumas mažuose da-I.Brooklyrie savo katalikų spaustu- 
lykūoše saldina gyvenimą; I v«,-atlikimui visų vietos ir šių a- i 

diddiubše—daro ji Kiniu.- iwn™-
Bovėl * ' lclri spaudos darbų. Išrenkama

išmintingas žmogus visame ran
da pągalboš, nes jo privalybė — 
imti gerą iš visų ir visą—D. Rėt- 
ktnas. z

>y j
• ū-r/- 4*’ •-

•’4.

<3®

Lyginai visada turėsime klasių skirtumą dėl na-i santykiui. Ignoruojant šiuos dėsnius kįla gin- normalumą priežastys. Šios ydos plaukia iš ti- 
turalią žmogaus gabumą ir pareigu, kuriaš jisįčai ir nešutikimai. Šie dėsniai liečia tiek darbi- kybos atmetimo ir glaudžiai jungiasi su visokia 
gyvenime atlieka. Įninką tiek darbdavį. Kol moralybės principų ekonominė ir sociale netvarka. Žodžiu užmirš-

nebtiš pilnai prisilaikyta tol bus klasių kovos.
“Rerum Novaruih” priihena taipgi, kad dar

bininkai ir darbdaviai turi teises ir pareigas. 
Vienos ir kitos lygiai svarbios, jos pašalina sa- 
vytneilę, neapykantą, jei visos pareigos tiesos 

j ir meilės uždėtos būtu pildomos nebūtą kalbos 
apie klasių kovas. Klase kaipo tokia beturi ydų 
nė dorybių, tik ją sudaranti nariai. Čia glūdi 
katalikų socialių principų susipažinimo reika
las ir jų įgyvendinimas. Pagrindiniai atmetame 

Imarksistų,triašių kovos principą. Atmetame 
Į taipgi jų šoeiaię šystcmą panaikinti klasių ko- 
įvd panaikinant pirvatę nuosavybę. Tokia syste- 
|ma pažabotų darbininką po biurokratų kbntrd- 
|lė. lygiai atmetame individualistinį kapitaliž- 

gamybos kooperacijoje. Joks marksistas negali Į^. k&pd pavergiančią darbininkus ir sukrau- 
šios pažiūros prisiimti neatmesdamas Savu įsitMųfin^ų tdftus kėlių fankt&>. Mes remiame kri- 
kiniiųą’dėl būsimos komunistinės dfaugijbs, ta-Įksciohi&ąją dein&kiirtiją; kuri Leoffo X1II miti
name bus pilna harmonija. Prityritnas visgi p^|tipdr turi sdd tiksHi: hp8kelti dii4iančiųjų gv- 
rodoj kad ne visada nesutikimai kįla. iš koopera-Įyį 
tyvinė8gamybos; jei jie kįla tai, žmonija hepei-[ra _____ . w___
kia gamybą, bet savymeiįę-^nfeteišyb$. Markais-1 ^hjkfikubti vie&U ir privačiai moralybės ir reli- 
tas sakytų, kad ši savymeile taipgi paeina iŠ kla-Igįjo^Tdždėtas įatfeigaS: pagelbėti jiems pajUs- 
Sią organižačijOš. x . |ti;kad\n|są gyvuliai ©et feįŽhes, ne pagbiiyS bet

L . . ~ J .. f. \ Arikščim^ iY taiį įtedėfe jfens stropiau ir no-
?us iŠ sAv» įjrigiriittos, nekįla iš klhsių atgAhLlfifeį gfekt* tb vieno/būtino .dalyke: paskutinio 
iacijos, to ji neišnyktų klases patiaikimiiš. Kla^jg^rid deBkitrfb mfes visi'feyvęname šiame pasau- 
šių savymęilė Atsiranda iš jų narnj sayymeilės,|iyje.’’-Spcialės problėfhdA .Sąkiiyš yrd gilios; 
iš Savo teikdlų UėSup$ltifid,,ir vienhiihiai vūi6-|PaleistuYybė, gimdymų vengimas, (livdfšai, pd» 

\bi4- priešiilgi __ 1
ir meilės principai, žmogtui yi*a HicitaliLš asWto|ŠlWbrikvirnaB, pitotfgų vėiigimas, ,.

atfffifįįiĮi irijirfnrrtf tti.iia'

gyvenime atlieka. . j
^Niekam kooperacija nėra taip reikalinga,] 

kaip ekonominiai gamybai. Čia šioks toks kapi
talas reikalingas, banką darbas būtinas, priežiū
ra reikalinga. Viši šie aktoriai privalo koope
ruoti gamybos darbe ir jie tik žmogaus teikiami.! 
Ar jaučiama ar ne, bet klasių kooperavimas čia 
aiškus, darbininkai yra gamintojai. Kada gi 
darbininkai gauna atlyginimą liž gaminimą, ta
da tik pasirodo disharmonija. Interesai darbi-1 
ninku ir darbdavių susiduria, iš to kįla klasių 
ginčai ir galop klasių kova. Bet tas tik įrodo; 
kad klasių kova-kįla iš ekonominio proceso. Jei 
tas tiesa, tad tiesa yra, kad visokia gainvbos 
kooperacija turi sukelti kovą, nes visada dėl 
bendrų interesų atsiras priežasčių nesutikimams

Neabejotina, kad savy meilė, kuri Sukelia gin-|]

.< • -
- •• •

..j /Sąlygas, padėti jiems po mažu įsigyti į- 
s fcavo ateitį ūžtikyinti; pagerbti jiems

jibėti jiems pajUs- 
ne pagbūyš bet 

iiniys, it taiįi padėti jfems stropiau ir no-

to ji neišnyktų klases patiaikhitis. KlaMgį&J dėBkiirib klės visi gyvename šiame pašau 
meil&titsiranda ---- -  h. - L -

priešitigi savymciliai pHhb(pai — tiesdšĮviėhifls žmones, šeimynas ir ^draugijas’.afdb
s , ... . ... .

ta švenčiausia gyveninio taisyklė: mylėk Vieš-Į 
latį Dievą už viską labiaus ir artymą kaipo pa-1 
į save., 1 Į

. Markso pasekėjai giliai įsitikiiię savo teori-Ii 
,os neklaidingumu. Ji griežtai priešinga kri-r 
cščionybei. Ją todėl pirmieji žingsniai religiją] 
>anaikinti. Sovietai Rusijoje nuosekliai perse-1 
kioja Bažnyčią, veda kovą prieš visokią tikybą; I 
Panaikinę tikėjimą į Dievą, nušlavę moralybę] 
hud žemės paviršiaus, komunizmas pilnai įsiga-l 
les, Artymo meilė, tėvą, meilė, tėvymes meilė, šei-1 
myninis gyvenimai komunizmui priešingi. Da-I 
bartiniai įsisenėjusiai kartai tai viskas šventa,] 
nėpajudortia. Gudriai tad koinuništai iiėpasi- 
tikeflariii suaugusiems kreipiasi prie jahnuolią. 
‘‘Duokite mums vdiką astuoniems metams/’ sa
kė Leninas 1921 m. “it jis buš bolševikas visa-1 
da.” Ištisai visą programą dkeeriHioja jie jdii- 
iihblią auklėj iriią, kaipo Statbiaušią bblšfevisti- 
hio judėjimo fazę. Plastinis jaunuolio protas 
lehgtai nustatomas pageidaujhmon linkmėm

Kada šv. Tėvas Pitiš XI šįmet pasak? di
džiam mokslininkui (Dr. Butler). kad Aiheri- 
ktt &tgėtįii bulšfevizmo, jis persergėjo anieri- 
kieėiits dėl bttlŠfevižmo pavojhtis Jhngtinėse Val- 
gtijose- Komunizmd šmėkla pėr nevalią briau- 
jasi į mokyklas, vaiky vaaaridėtos (ėampdj,) 
Spuftą, žaidimus, spaudą — pasėli ir platinti ne-Į 
aįfykdlifą H- nepasitikėjimą Dievu, teisėtai val-| 
'd&idrFvįjąkibti autifritoftri'hMkyrns kdmtiniz- 
fiiHĮ' Hhahm | muksią tii iokfortite,j

veikiantis komitetas: pirmininkas, 
reikalų vedėjas, redaktorius, iždi
ninkas ir agentas, kuriems sutei
kiama teisė, reikalui esant, pasi
kviesti sau pfcgelbon daugiau j re
dakciją tinkamų asmenų, jvairiems 
darbams atlikti.

Spaustuvei mašinos ir butas nu
tarta, kaip galint, greičiau įsigy
ti ir tuojaus pradėti spaudos dar
bus. Kad tas būtų galima greitai 
įvykdyti Spaudos komisijos nariai

BROOKLYNO IŽ AralJttfi 
LIETUVlAite 1 

Šiuortii pranešama, kad.M 
Ttltrtasonis yra įgaliotas; ii 
“Darbininko” prenumerata^ 
garsinimus ir spaudos darbus. 
adresas: • -7^

J. TUMASOMiŠ, Vį 
1356 E. 91 St, Brboklyh, JL
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Novena

tykus, pasi

ir tas gerai, paas- 
bet širdis dažniausia lieka

Šv. Pranciškaus dienoje, spalių 
4 d. šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje prasideda Novena bei Re
kolekcijos, kurias ves Pranciško
nas Tčvas Augustinas Dirvelė, ką 
tik grįžęs iš Lietuvos. Novena 
baigsis spalių 12 d. Gi spalių 13 d. 
įvyks pašventinimas naujos bažny
čios. Rengiasi ne tik. vietiniai lie
tuviai ir daug svetimtaučių, bet ir 

tolimesniųjų kolonijų organizuo-

Rugsėjo 22 įvyko vestuves Jono 
Navicko su Anastazija Jarmalai- 
te. Pabroliais buvo Juozas Sakaus- 
kas ir Lucija Tamulioniutė. Lai
mingos ateities f

Kitas gerai žinomas ir popule- 
rus voreesterietis, tai Classical 
High ipokinys Konstantas Pauli- 
konis, kuria šįmet tęs savo mokslą, 
garsioj Holy Cross College.

* • >

Laimingos kloties mūsų jaunuo
liams siekti prie mokti0 ir šviesos.

Vartų parapijos buvo vienas aukų 
rinkikas — Jonas Molis, kuris yra 
patyręs Labdaringos Dr-gijos pa
tarnavimą. ir kaip galėdamas at
simokamai. Prie geresnio dienos 
pasisekimo dau^ prisidėjo kun. J.
J. Bakanas, A Kupstas, J. Mali
nauskas, K. Račkus, J. Alivošius, 
P. Lukšys ir J. Čižauskas, kurie 
nesigailėjo nei laiko nei automobi
lių išvežiojimui aukų rinkikų ir 
pristatymjii jiems gėlių. P-nia fi
na Sidabrienė, žymi Woreesterio 
veikėja, kaip ir visuomet stojo pir
mutinė į darbą. Nevieną kad išti
są dieną-rinko aukas, bet kartu 
su kitais pašventė ilgas valandas 
sutvarkymui ir išdavimui rinklia
vos dėžučių.

Prie skaitymo pinigų rugsėjo 20 

— nuo pietų iki vėlumos nakties 
darbavosi — klebonas, kun. Aug. 
Petraitis, kun. J. J. Bakanas, P. 
Lengvinas, P. Milius, J. Vaitkus,
K. Kazlaitiš, Jonas Alivošius, J. 
Bendoraitis, P. Alivošius, A. Če
ginskas ir Juozas Alivošius. Spau
dos komisijoj darbus pasidalino, J. 
K. Žemaitis, V. Blaveckas ir U. T. 
Jokubaitė.

Labdaringoji Draugija reiškia 
nuoširdžią padėką, kaip viršminė- 
tiems asmenims, taip patT ir\isems 
aukų rinkikams, jų kapitonams ir 
abelnai visiems prisidėjusiems prie 
to gražaus ir išganingo darbo.

su šiuo

Gabi p-lė Matilda Liutkiutė, 
duktė ponų Juozo ir Veronikos 
Liutkų, sėkmingai baigusi Com- 
meree High School, šiomis dieno
mis įstojo į Worcester City Hos- 
pital siekti slauges mokslo.

P. Liutkienė, gabi ir rimta "Wor- 
cesterio veikėja yra buvus ir di
džiausios Lietuvių Katalikių orga
nizacijos — Moterų Sąjungos Cen
tro pirmininkė. Išauklėjus savo 
dukrytę grynoj lietuviškoj dva
sioj, nesibijojo, kad naujose sąly
gose p-lė Matilda kartais neuž
mirštų jog ji yra Iie’tnvaitė.

Kaip mokykloj, taip ir šjr. Ka
zimiero parapijos choristų tarpe, 
(kurio narė ji buvo) p-lė Matilda 
savo maloniu ir švelniu būdu įgijo 
visų simpatiją. Tad heįstabu, kad 
gausūs linkėjimai geriausio pasise
kimo lydi p-lę Matildą.

PACIFIC HEALTH ORE
Pradėjimas šio minernliško 

B šaltinio suteikė namuose stebė- 
B tinus rezultatus pagydyme Re- 
B matizmo, Gaso, skausmų vidu- 

" 'X I riuose, Diabetes, Eezma, Neuri-

I tis ir daug kitų ligų. Health 
B Ore nėra vaistai bet tyras gam- 

tiškas mineralas. Sutaisytas 

savo namuose. Parduodama su 

siu kad pinigai grąžinami jeigu nepatenkintas, 

š platesniu informacijų adresuokit PACIFIC 
&ALTU ORE CO., 4329 Broadvay, New York 

» vietiniai gali kreiptis pas 3f. Diisevičiutę, 366 
'oaduay, South Boaton, Mass.

Pabaigoj rugpiūčio mėnesio grį
žo Amerikon p. Ona Pakštienė, ži
nomo profesoriaus Kazio Pakšto 
žmona. Prof. Pakštui lankantis 
Afrikoj savo mokslo srities reika
lais, p. Pakštienė viešėjo pas savo 
motutę p. K. Juškienę.

P. Pakštienė grįžo su savo bro
liu p. Albertu Vosiliu, kuris buvo 
išvažiavęs atlankyti Europos ir sa
vo tėvų žemelę Lietuvą. Aplankęs 
Franciją, Vokietiją, Italiją grižo 
su savo sesute, pakeliui užsukda
mi į Belgiją, (kuri šįmet. švenčia 
savo nepriklausomybės šimtmeti
nes sukaktuves).

P. Albertas yra Worcesterio 
Classical High Schools muzikos di
rektorius, tačiaus liuosesniam lai
ke nuo savo užsiėmimo neužmirš
ta prisidėti'prie lietuvių, imdamas 
dalyvumą jų rengiamuose koncer
tuose kaipo smuikininkas.

aoj nuotaikoj 
mon. Kas kart didesnis skaičius šio 

miesto lietuvių siekia aukštesnius 
mokslus ir profesijas. Vieni užbai
gę mokslą iškeliauja į tolimuosius 
pasaulio kraštus, kiti liekasi ar
čiau namų. 9

Vienas tokių, kuris darbuojasi 
svetur tai Vytautas Sčiuka, kuris 
pernai užbaigęs ^VorCesterio Poly- 
technie Institute inžinieriaus mok
slą buvo pasiųstas į Bogotos mies
tą, Columbijos valstijoj. Būda
mas mokykloj atsižymėjo atleti
koj, laimėdamas įvairas dovanas 
augšto šokimo skyriuje.

Savo laiškuose į namiškius p. 
Sčiuka vaizdžiai piešia naujojo gy
venimo sąlygas ir patyrimus. Vien 
gaila, kad jis nemėgina panaudo
ti savo plunksnos 'gabumus lietu
vių spaudoje. Į tą pačią mokyklą 
šįmet įstojo kitas worcesterietis J. 
Noreika.

HARTFORO, CONN. I
šv. Jono Evang. drąrfigijos susi

rikimas įvyįps spalių 5 d. š. m., 
parapijinės mokyklos svetainėje. 
Visi nariai kviečiami ateiti ir savo 
duokles užsimokėti.

Mes visi atjaučiame bedarbiau- 
jančius, bet susirgus gali būti dar 
blogiau. Tad nelaukite, kad drau
gija suspenduotų arba išbrauktų, 
bet dabar užsimokėkite. Liga ar 
nelaimė gali bile kad patikti.

Jeigu visai negalite užsimokėti, 
tai nors ateikite į susirinkimą pa
siaiškinti. Nariai apsvarstyk ir pa
darys nutarimą, nes draugijai yra 
kiekvienas narys brangus ir Jygus. 
Ir konstitucijoj yra parašyta 
‘‘Varge ar nelaimėje šelpti savo 
draugą.”

Jau artinasi draugijos balius ir 
laikas pradėti rengtis. Yra nuta
rimas, kadibąliaus metu ne senes
nius kaip 25 m. amžiaus priimti 
be įstojimo.

Dr-jos Korespondentas

Kasmonaitis šv. Juozapo dr-jos, V. 
Petrukevičienė šv. Elzbietos, F. 
Grigaitis šv. Jono Ev.'

Kiekvienas išreiškė geriausius 
linkėjimus ir įteikė piniginę dova
nėlę.

Po to, kun. A Šmulkštys, įžy
mus vadas ir literatas pagyrė kata
likiškas draugijas už tokį gražų 
vienybėje sugyvenimą ir linkėjo, 
kad toji vienybė būtų ir ateity. Be 
to, linkėjo darbininkams ištver
mės ir sveikatos ir dar uoliau ir 
energingiau darbuotis kuopos ir 
visos organizacijos labui.

Jaunimas, L. Vyčiai, labai gra
žiai ir skaitlingai pasirodė.

LDS. 6 kuopa dėkoja visoms 
draugijoms ir kuopoms už dalyva
vimą, linkėjimus ir dovanėles.

Reporteris

PRIERAŠAS. L. D. S. Centras 
džiaugiasi, kad 6 kuopa susilaukė 
draugijų, kuopų ir vadų -tokios 
nuoširdžios užuojautos ir linkėji
mų. Sveikiname ir linkime, kad ir 
ateity taip gražiai dirbtumėte Baž
nyčios, Tėvynės ir darbininkų la
bui.Pagerbta veikėja.

Atsilankęs Worcesteryje, Lietu
vos atstovas p. Bronius K Balu
tis, rugsėjo 3-ią, vardan Lietuvos 
valdžios įteikė Dr. Mary Downey 
Rebboli Gedimino Ordeno požymį. 
Tie požymiai yra skiriami Lietuvos 
Valdžios tiems asmenims, kurie y- 
ra daugiausiai pasidarbavę Lietu
vos Nepriklausomybės labui.

P. Rebbolienė raštu ir žodžiu 
karštai gynė Lietuvos vardą, įvai
riomis paskaitomis. Naujos Angli
jos universitetuose ir kolegijose, 
supažindindavo svetimšalius su 
Lietuvos reikalais ir troškimais. 
Aukštose mokyklose, Dr. Rebbo
lienė yra skaitoma kaipo autorite* 
tas Lietuvos ir Pabaltijo^ valsty
bių klausimuose. Ypatingai len
kams daug nervų sugadino, Dr. 
Rebbolienės straipsniai anglų 
spaudoje apie Vilniaus klausimą.

Kad lietuviai darbuojasi savo tė
vynės labui, nėra tame nieko ypa
tingo — tai jų priedermė, bet kuo
met svetimtauti, tiek laiko pašven-:

DETROIT, KICH.
Daug bedarbių

Darbai silpnai eina ir bedarbių 
yra daug. Tik dirbantieji to gal ir 
nejaučia, bet kai reikia darbo ieš
koti, tai visur gauni atsakymą 
“No?’ Yra lietuvių, kurie apie me
tus laiko kai nedirba.

t Vytauto Didžiojo Jubiliejus

D. L. K. Vytauto Didžiojo 500 m. 
mirties paminėjimas šioje koloni
joje įvyks spalių 26 d., Lietuvių 
Svetainėj. Prie paminėjimo suren
gimo darbuojasi vakarinės ir ryti
nės miesto dalies lietuviai. Kvie
čiamas Lietuvos konsulas p. Kal
vaitis.

dovyste J. K. Žemaičio, gan vyku
siai išpildė “Molio Uzbonas,” 
“Mergužėlė Mano” ir “Važiavai 
Dieną.”

Žmonėms padėkojus chorui už 
gražias daineles, perstatytas. kaK 
bėti gerai žinomas ir visų mėgia
mas kalbėtojas adv. A. Milleris. 
Daugelis kalbėtojų kalba į žmo
gaus protą, 
trina jį.
šalta. Priešingai adv. Milleris. Jo 
kalba daugiausia kreipiama į žmo
gaus širdį, klebina, dunksena jis į 
ją, kad atsidarytų, įleistų artimo 
meilės, pasišventimo spindulius, ir 
toje srityje, kaipo kalbėtojas jisai 
yra nepamainomas.

Šiuo kartu, adv. Milleris gal dau
giau kreipė savo kalbą į jaunimą, 
aiškindamas labdarybės reikšmę 
kasdieniniame gyvenime, primin
damas •jiems,- kad, “Labdarybė 
prasideda namuose, su tokiais 
mažmožiais kaip padėjimas mamy
tei namų ruošoje. ” Iš to darė pri
vedimą, kad labdarybė prasidėjusi 
namuose pagalios išeina į platųjį 
pasaulį užuojautos ir gailestingu
mo piavydale. Gausūs aplodismen
tai liudijo kokį įspūdį kalbėtojas 
paliko žmonėse.

Vėl dainų dainužės paįvairino 
vakarą. Šiuo tarpu pasirodė p-lė

čia ir dar-gi patirsta visokių ne
malonumų iš Lietuvos priešų pu
sės, — tai tikrai privalėtumėm 
džiaugtis susilaukę tokios talkinin
kės.

Dėlto ir Lietuvos valdžia įver
tindama jos darbuotę teikia Gedi
mino Ordeną. Rodos tai pirmuti
nė ir vienatinė Moteris Amerikoj 
kuri yra taip Lietuvos valdžios pa
gerbta. Neturėtumėm ir mes pa
miršti ir tinkamai įvertinti, kiek
vieną svetimtauti, kuris neprieder- 
mės verčiamas, bet prakilnios šir
dies vedamas .gina mūsų Tautos 
garbę. į a

Draugija šelpia visus 
Forcesterio lietuvius katalikus, ir 
išiol, kaip šv. Kazimiero taip ir 
Ušros Vartų parapijų nariai ben- 
tomis jėgomis ruošdavo tas Gė- 
ą-Dienas, tačiaus šįmet kažin ko- 
9 Aušros Vartų parapija nepri
dėjo prie to kilnaus darbo. 
•Vienok Labdaringoji Draugija 
•nusiminė, bet po. vadovyste savo 
įnn. Vinco Blavecko, (kuris yra 
Epiškas labdarys 
kentęs savo užduočiai ir milžiniš- 
b-darbštumo), ir savo klebono ė- 
ėsi darbo. Ir dirbo! Net stebėti- 
i kiek iniciatyvos, pasiryžimo, ir 
liaus darbo gali iššaukti žmonė- 
> pasipainiojusios kliūtys.
Virš dviejų šimtų gerai suorga- 
IŽuotų rinkikų po priežiūra aš- 
Įhnių kapitonų ir vadovaujant 
Įvo pirmininkui ir klebonui tik- 
| pasekmingai atliko savo užduo- 
t surinkdami tą dieną virš pen- 
kdikos šimtų dolerių. Be to, dar 
kaukė įvairūs pasižadėjimai, ku- 
Įrtą sumą materialei padidins, 
fere šįmet tik vienos parapijos 
pbas tebuvo,* tačiaus gražios pa- 
Įpnės aiškiai mokina mus ką ga- 
TBttveikti savytarpinė vienybė ir 
■ydausymas.
JKad neprasilenkus su teisybe, 
ĮĮBda pažymėti, kad iš Aušros

Nauju biznieriui -

Daug pasidarbavęs šioje koloni
joje veikėju Pranas Gustaitis nu 
Urto Mielai. AaorApo, »l 

'.4> ■'I .v- • '< J

i kampo Cardoni ir Westminster, 
prie šv. Jurgio par. mokyklos. 
Darbą gerai padaro. Patartina 
lietuviams savo veikėją paremti.

Basirinkitę laikraštį.

LDS. 72 kp. nariams ir priete- 
liams pranešame, kad po numeriu 
5501 Cardoni galima užsirašyti 
“Darbininką1- ’ir kitus- katalikų 
laikraščius Amerikoje ir Lietuvoj 

> Į išeinančius.

Jaunas lietuvis mokytojas
Kazimieras Šeiris, 20 m., baigęs 

inžinieriaus mokslą U. D. Univer
sitete, gavo mokytojau^ darbą ta
me pačiame universitete. Sveikina
me savo tautietį.

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį-lfetuvį B 

aukite doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu. «

Vytautu Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus M; 
telties lietuvius. •’

“Pavasaris” tekainuoja 5 liti
Kaunas, p. d. 88

Pagerbtuvės

Po vakarinių pamaldų, rugsėjo 
28—pradėjo rinktis žmonės į sve
tainę kur buvo ruošiama pagerb- 
tuvių vakarėlis dėl Labdaringosios 
Draugijos aukų rinkikų.

Prisirinkus apypilnei svetainei, 
vakarą atidarė ir vedė Labdarin
gos Draugijos pirmininkas, gerb. 
Vincas Blaveckas. Keliais žodžiais 
padėkojęs rinkikams ir visiems, 
kokiu nors būdu prisidėjusiems 
prie geresnio pasisekimo Gėlių Die- 
moe^ pakviesta dainuoti šv. Kaži-

JUBILIEJUS
HARTFORD, Conn. — Rugsėjo 

27 d. š. m. LDS. 6 kp_j»inėjo 15 
metų gyvavimo sukaktuves. Su
rengė balių ir koncertą- iį sukvietė 
draugijas dalyvauti paminėjime. 
Dalyvavo 7 draugijos ir kuopos.

Šv. Cieilijos choras, p. V. Bur- 
duliu vadovaujant, išpildė koncer
tinę programos dalį.

Pirmiausia LDS. 6 kp. pirminin
kas paaiškino sukaktuvių reikšmę 
ir parengimo tikštą ir pakvietė 
draugijų ir kuopų pirmininkus pa
kalbėti sekančiai: V^Šeigis, L. Vy
čių 6 kp., P. Kveselis, Susivieny-

Ją sekė p-lė Bronė Sidabriutė su 
“Kelias Vieškelis” ir “Dzūkų 
Bernucis. ” Abiejų švelnūs balse
liai malonų įspūdį paliko. Joms a- 
kompanavo mūsų vargonininkas p. 
Juozas Žemaitis. Be dainų, dar 
pasirodė ir trys mažos šokikės, T. 
Ankštutytė, A Česnaitė ir E. Lau
kaitytė, kurios ne vien geromis šo
kikėmis išaugs, bet ir dainininkė
mis, nes savo šokius lydėjo daino
mis.

Paskutiniu kalbėtoju buvo nau- 
jasai Worcesterio vikaras, gerb. 
kun. Jonas J.'Bakanas. Rodos, pir
mą kartą kun. Bakanas pasirodė 
viešai kaipo kalbėtojas. Esam jau 
ne vieną jo pamokslą klausę, bet 
visiems buvo įdomu išgirsti jį ir 
prakalbininko rolėj. Jei kas ir 
dvejojo apie jo gabumus šioj srity
je, tai tikrai tos abejonės dingo po 
šio vakaro kalbos. Kun. Jono kal
ba aiški, balsas tvirtas, užsilaiky
mas prieš žmones liuosas, be jokių 
nervuojančių manerizmų. Taip-gi 
mažiau pas jį amerikoniško akeen- 
to negu pas daugelį čia augusių.

'Visa tai sujungta su ta ypatybe, 
ką amerikonai vadina “punch” 
savo žodžiuose ir išsireiškimuose 
liūdi ja, kad ateityje kur nepasi- 
suks kun. Bakanas su prakalba — 
nebus progos iš nuobodulio snaus
ti. Šį vakarą jo kalba irgi Labda
rybės reikalams pavestatGeriau sa
kant buvo atvaizduojama labdary
bės išsivystymas nuo laikų šv. 
Vineento de Paulio, kuris organi- 
zatyvį pamatą padėjo labdarybei, 
iki dabartinių laikų. Taipgi savo 
kalboje padavė mintį organizavi
mui jaunuolių skyriaus prie Lab
daringosios Draugijos. Sveika ir 

- graži tai mintis, kurią būtinai rei
kėtų vykdinti gyvenimam

Kun. Bakanas padėkojęs savo ir 
gerb- klebono vardu visiems rinki
kams, pranešė, kad dabar, suteik- 

1 siąs jiems klebono skiriamas do
vanėles, kaipo dėkingumo atmintį 

1 už jų uolų pasidarbavimą Gėlių 
Dienoje. To tik ir bepeikė jo, ypač 

* vaikams kuriu džiaugsmui nebu-

Didelė Auka K

Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčiai gerb. Tėvas F. A. Virmaus- 
kis įtaisė labai gražų didįjį altorių. 
Jau baigiams būdavoti. Patsai al
toriaus fundatorius gerb. kleb. 
kun. F. A Virmauskis, bažnyčios 
pašventinimo dienoje, spalių 13 d. 
atlaikys pirmas iškilmingas šv. mi
šias.

Choristai
Teko girdėti, kad gerb. klebonas 

suteikė vieną kambarį parapijos 
mokykloje šv. Kazimiero choris
tams. Ten jiems leidžiama įsitai
syti kaip norima, kad būtų patogu 
laikyti susirinkimus ir šeimyniš
kus pasilinksminimus.

Spalių 5—choras rengia pramo
gą su dainomis bažnytinėj svetai
nėj. Pradžia 7:30 P. M. Pelnas eis 
įrengimui kambarių.

Nuosava vieta beabejo prisidės 
prie suartinimo choristų savytar- 

|piai Taipgi • turint savo sueigos 
rietą paskatins juos prie uolesnio

Gėlių Diena
^^rkite gėlę?” “Pirkite gė-

Tokiu pasveikinimu buvo 
įtikta Worcesterio visuomenė 
tęsėjo 20 d. Dar prieš septintą 
ii, šeštadienio rytą pasklido po 
Natą gražus būrys vyrų, moterų 
jnerginų aukų rinkikų.

IŠ vakaro susirinko virš dviejų 
patų užsiregistravusių rinkikų į 
^.JCazimiero parapijos svetainę, 
ar buvo išduota gėlės, dėžutės ir 
Įteiktos galutinos instrukcijos 
&gąus dienos veikimui.
Yra sakoma, kad kliūtys užgru-’ 
ina žmonių pasiryžimą. “ Nežinau 
r •’tąį statomos kliūtys, ar po į- 
kme gražaus į širdį kalbančio 

klebono, kun. A. Petraičio 
tmokslo, taip entuziastiškai ėmė- 
į darbo aukų rinkikai ir jų kapito- 
ti. Retas kuris tegavo progą pra- 
ti rinkėjų neužkalbintas, nepa
isytas gėlelės, kurios pirkimas 
s83tė teikimas kąsnio duonos ko- 
ifipa nors pavargėliui
Nemažos kliūtys stojo prieš šv. 
arimiero parapijos Labdarybės 
rbngiją. Mat beveik visos didės- 
ės šio miesto labdaringos draugi
ją yra šelpiamos iš taip vadina- 
io “Golden Rule Fund,” ir tas 
įdaro duris visokioms Tag Days. 
Tačiaus Lietuvių Labdaringoji 
Saūgija nėra šelpiama iš to fon- 
% ir todėl stengiasi kitokiais bū
na sukelti reikalingos sumos. To- 
B per uolų pasidarbavimą Lab- 
įjybės Draugijos pirmininko p. 
mco Blavecko, kun. A. Petraičio 
■iadv. A Millerio, buvo ir šįmet 
Įgautas leidimas ruošti Gėlių Die-

Antra kliūtis tai bedarbė, kuri 
miestą yra skaudžiai palietus, 

et matomai varguolis greičiau at- 
įsrnelaimėj esantį negu turčius. 
Sėjančiam skaičiuje pradėjo ro- 
jftis raudonos gėlelės švarkų at- 
kpuose kas rodė, kad prašymas 
rirįį-gėlelę” rado atgarsį žmo-

vintis
An^ijos chorų tarpe.. Atsidėko
jant savo klebonui už pavedimi 
jieins kambario —ir už jo nuolat 
reiškiamą prielankumą, choristai 
ypatingu uolumu ruošiasi prie ru
dens sezono po 'gabia vadovyste sa
vo mokytojo p. Juozo-K. Žemaičio. 
Rodos pirmasis šio sezono choro 
išvažiavimas bus j Bostoną, spaliui 
12 imti dalyvumą rengiamame 
koncerte Vytauto sukaktuvių pa
minėjimui. Giedos su kitais cho
rais, katedroj 4 vaL gi vakare 
7:00 vai. dainuos didžiulėj Simfo
nijos svetainėj.
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žmonių.

Tel. Kemnore 7825

s-ju Andraitis jž »
g apylinkę kplonųų

PATARNAVIMAS DOKĄ 
IR NAKTĮ

& A. Z ALETSIAS
«G*rtoanfe it tAiAkfttroft»A« 

ir itf Ctunhrtdgt ttmf 
~ Oamtadft Ka*

fcam rrtkalfnfk frfftol TfrOkus rfra- 
5%ssjfW?rms 

mų. Dabar yra atfijf Kampeliai Vemt* 
nią drthuVt) ir gausi to pigiai tr gerai 
JOHAR JAROftA. 225L8L, So. Boston.

3L ------U-'

VIZITĄ J
Ant Vietos ir.

AtMftmkyk.

“Jei tavo sąžinė būtų gry
na, tu nelabai bijotum mir
ties.”—T. Akvinietis. f

Tel. s. B. 2805-R.

LIETUVIS

UBTUV. DUKTERŲ DR-J& 
POQlJUU>l|Iora^«Įi|| 

; VUDm
Pirmininke _ Tekle AfcnenskienA

88 G 8L, So. Boston; Mauk > 
V!ce-Pirmlnink6 — F. ZaleckfenB, .-<• 

.448 Cambrldge St, Cambrldga 
Prot. Raštininke — Ona SttuxrimSF%>

448 E. 7-th St, So. Boston. 
Telephone South Boston 3422-lt ’<v> 

fi'in.RaŠt lųinkC—Marijona MarkoniutA
884 E. Elghth St. So. Boston. M«< 

lidininke — Ona Staniullutft,
105 Wesf 6-th St. So- Boston, 

Tvarkdar® — Ona Mtegirdjene,
1512 Columbla Rd„ So. Boston, MiW 

Kasos GtobCja — E. JanušonlenC,
1426 Columbla Rd., 80. Boston, 

Draugija savo susirinkimus laiko kw
antrą u ta minką kiekvieno mSnesica 

. 7:80 vai vakare, pobažnytinftj wr 
tafnSj. '

Visais- draugijos reikalai* kreipkttfp 
pas protokolą raStlnlnką.
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Tel. Greenpoint 4428

DR. JOHHW*IUK
VALANDOS:

8-10 A M. 1-2 & 6—8 P. M.
' ‘U

Sekmadieniais pagal susitarimą

161 NOBTB BIKTH STREET
BROOKLYN, N. Y.
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?^ivo iaiku^ buvome linkę vidujiniai kivirčiai blogai 
ėti, kad Lietuvos tautinin- 

katalikai. Džiaugė 
Nudarytu konkordatu su 

u. Nepaisant kas
O Lietuvą, mums rūpėjo 

atalikų veikimo laisvė. 
^Konkordato punktai liečiu 

t veikimų pasiliko tik 
punktais. Susirinkimų var- 
jįanas, mokykhj uždarinėj i- 
mas, {draugijų likvidavimas 

ha už dabartinių valdovų 
neškatalikiškų nusistatymų 
‘ konkordato laužymų. Ži- 

visuomet pasiteisina, jog 
įų politikavimą. Tų pa- 
ė rusai. Lietuviai stu- 
i slaptai veikė. Skau

dų, kad jie susilaukia nuo 
“ultra-patriotų” tokio pat 
persekiojimo. Tuščias .pasi
gyrimas, kad kliudą studen- 

is prieštautinį veikimų, 
ia, kad šeši tūkstančiai 

moksleivių sustotu 
įkę, dėl kelių šimtų suklai- 
htų jaunuolių. Kataliko 
tunas, pasirodo, toks pat 

ir. Jis dirba, aukoja, pa
čia, net gyvastį pa’cįe- 

bet jis ujamas, varžomas. 
Katalikas kantrus, nuolai
dus. Katalikai revoliucijos 

‘tekels Lietuvoje, Popiežius 
konkordato laužymo ne- 

js armijos Smetonų nuo 
versti. Jei Lietuva sa- 

^ Vidujinis nesutikimas vi- 
os blogai atsiliepia užsie- 
e. Mūsii apylinkės susi

pratę lietuviai jaučia, kad

mumyse atsiliepia. Kaip mes 
gąljm pasitikėti Lietuva? 
Kuriems galams mums jų 
remti? Milijonus dolerių 
kasmet išsiunčiame, tūkstan
čiais važiuojame giminių ap
lankytų, visokiais būdaiš 
stengiamės amerikiečiuose 
Lietuvos vardų išgarsinti ir 
pakelti, o jie tėvynėje kaip 
vilkai piaujasi. Ar ilgam mū
sų kantrybė tęsis.

Mums nerūpi Lietuvos po
litika. Mums rūpi jos kultū
rinė ir ekonominė pažanga. 
Bažnyčia, kultūros ir civili
zacijos motyna. Leiskite jai 
laisvai veikti. Kuriose val
stybėse Bažnyčia turi laisvę 
ten kultūra ir civilizacija pa- 
žanguoja. Pavyzdžiui, Jung
tinėse Valstijose katalikai 
turi pilniausių laisvę. Kata
likas pilietis yra geriausias 
amerikonas, o ne anarchis
tas, ne bolševikas ir ne koks 
kitas priešvalstybinis asmuo. 
Kol Lietuva katalikiška tol 
nėra pavojaus netekti nepri
klausomybės. Varžymas ka
talikų akcijos Lietuvoje yra 
tos pažangos trukdymas ir 
nesveika valstybes politika. 
Mūsų apylinkė tad kelia savo 
protestų prieš dar vienų val
džios caristinf žingsnį—atei
tininkų organizacijos uždą*

vę,” “Keleivį,” “Vienybę,” 
“Naujienas,” “Sandarų” ir 
k. Dar yra nesusipratusių 
lietuvių, kurie bažnyčion ne
šasi vienoje kišenėje mal
daknygę, kitoje “Laisvę...” 
Mūsų katalikiškos ’ akcijos 
pirmos pastangos bus pla
tinti gerųjų spauda. Pradė
jome nuo korespondencijų iš 
kataliku gyvenimo apylinkė
je. Joks kitas laikraštis ne
paduoda tiek vietinių žinių, 
kiek “Darbininkas.” Prenu- r .
meratos žymiai daugėja. 
Daugelis laukia kitų laikra
ščių prenumeratūros išsibai
giant ir užsisakys ir skaitys 
tiktai ‘ ‘Darbininką. ’’ Ben
dradarbiai taipgi sukrato j- 
vairinti laikraštį straips
niais, keliant religijinius ir 
tautinius reikalus. Ypač lai
kas įtikinti visuomenę, kad 
būti kataliku ir kartu lais
vamaniu yra negalima, kad 
patriotizmas remiasi tikyba, 
kad tiktai mūsų bažnyčiose 
lietuvybė ilgiausiai išsilai
kys.

. Kiekvieno idealingo kata
liko priedermė materialiai 
remti besikuriančių spaustu
vės įstaiga Brooklyne. Spau
dos komisija jau padarė pir
mų žingsnį neužilgo atsi
darys spaustuvė ir raštinė.

Žvalgas

m-

featsimena. kad tai Lietuvą 
karštai mylinčių ir gerų Jai 
velijančių “riksmas,” bet ne 
kokiu kosmopolitų.

Jasys

APŽVALGA
ATEIVIAI IR PRASIŽENGIMAI me daugiau imigrantų

Pastaraisiais laikais sulai- mažiau prasižengimų. New 
ydami imigraciją Ameri- York ir New Jersey apylin

kėje negirdėti daug prasi
žengimų lietuviuose. Ir aps
kritai Amerikoje lietuviai 
saviems tame atžvilgyje gė
dos nedaro, nebent išsigimė
liai. Reikia, pažymėti, kad 
Lietuvos laikraščiuose dau
giau pastebim prasižengimų 
negu mūsų laikraščiuose. 
Reiškia iš Lietuvos emigra
vo ne vien “bradas,” kaip 
nekurie amerikiečiai linkę 
manyti. Gyvenimo aplinky
bės daug prisideda žmogaus 
išauklėjimui.

on -nekurie paduoda prie
žastį — nedarbą arba prasi
žengimus (k. p. Imigracijos 
>$eneralis Komisijonierius p. 
Mull). Ar nedarbas suma- 

neįsileidžiant stetimša- 
mes hespręsime. Kad 
‘''engimai sumažės labai 

jojame. , Neužginčijame, 
tad bepročių namuose sve- 
i* ■ '

ų nuošimtis gana 
tas. Tas išaiškinama sve- 

ių socialėmis aplinky- 
Bet žudybių statisti- 

tos kalba prieš nekuriu įsi- 
imųs. Nuo 1900 m. 

dysčių nuošimtis did- 
įčiudse pašoko Spartus 

dabar aukštesnis 8 kar
tis nė Kanados miestų ir 20 

nė Didžiosios Britani- 
* Miestai su aukštesniu 

i yra tie, kurie turi 
imigrantų nuošimtį. 
Birmingham, Mem- 

miestai turi 10 kartų 
u žudybių negtf'Bos- 

bl New York ar Philadel- 
i. Net Chicago atsilieka 
nuo pietinių ar pietų va

linių miestų. Reiškia, k’a-

ten

BfĄVDOS GALI
Gera ir įdomi spauda i- 

dejai daugiausiai pasitar
nauja. Šiiį laikų galingiausi 
propogandos įrankiai: mo
kykla, radio, judamieji pa
veikslai ir spauda. Išskyras 
judamuosius'paveikslus vi
sus kittts lietuviai vartoja. 
Spauda, sakyčiau, iš visu 
svarbiausias. '

Mūsų apylinkėje “Darbi
ninkas” visus suįdomino. 
Čia rasitne katalikų skaitant 
visokius laikraščius: “Lais-

BROOKLYN,N. Y.
—v.

Rūgs. 28 d. KaT

išėjo $2,645,084.21. Reiškia dar 
pasiliko balansas $21,243.28, už ku
riuos pinigus vyskupas statys sese
rims nrfmą, kurios tarnaus semina
rijoje. Ši seminarija bus viena iš 
graži anai ų netik Amerikoje bet ir 
pasaulyje. Smulkmenų aprašymas 
statybos’ ir-finansų galima rasti 
rūgs. 28 d. The Tablet leidinyje. 
Reikia priminti, kad- lietuviai prie 
šios seminarijos pastatymo prisidė
jo ligi šiol tik'su 6,500 doleriais ir 
kun. A P. Kodžio pomirtiniu pali
kimu 2,000 dol. •

. Bus trįdium

Šįmet kaip ir pernai Karalienės 
Angelų bažnyčioje bus laikomas 
Triduum, L^y., -lapkričio 1, 2 ir 3 
d.'bus sakomi pamokslai rytais ir 
vakarais ir melstasi už vėles. Pa
mokslus sakys kun. P. Karalius.

Sugrįžo
Kun. J. Balkūnas ir Antanas 

Andraitis dalyvavo LDK KV.Sei-, 
me. Jie grįžo su gražiais seimo 
įspūdžiais ir pasiryžimais LDS. i- 
dėją skleisti apylinkėje. Gana jau 
bolševikams vedžioti katalikus 
darbininkus.: '

BrangiŠvente

- Spalių 4 d; šv. Pranciškaus šven
tė yra brangi visom^ tretininkėms. 
Tą dieną bus jų mišios visose baž
nyčiose, bus-aiškinami įstatai ir į- 
rasomi bei prmnami naujokai.

Ar turi?
_, ✓' . ■ - -< •

''Spalių 5 <L įvyks didžiulė Baž
nytinė Vytauto J), šventė šv. Petri
ko katedroje, New Yorke. Ar tu
ri įąangolfltiki^ą! tuoj pas

► narius, ar klebonijose gaust 
žiupti .^Ena B. At F. sub- 

way local ligi 49 gatvės ir eiti į 
dešinę 2 bloku ; I&nngton Avė. 
subwąy g^im£ važiuoti ligi pirmą-

choro narius, 
Nuva:

Sunkiai serga

Valerijonas Kancleris, ' buvęs 
vargonininkas, sunkiai susirgo. 
Kun. N. Pakalnis aprūpino Šv. 
Sakramentais. Nuvežtas j Kings 
County ligoninę.

Pamaldos

Šv. Jurgio bažnyčioje spalių 
mėnesy bus sekanti pamaldų tvar
ka. Trečiadieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais vakarinės pamal
dos bus pusė po septynių. Bus kal
bamas Rožančius prie išstatyto šv. 
Sakramento.

Tiesiausias kelias katedron

Sekmadienio (spalių 5 d.) lietu
vių iškilmėms šios kolonijos žmo
nėms geriausias kelias nuvažiuoti • 
New .York’o Katedron sekantis. 
Per Brooklyno tiltą pervažiavus 
reikia! sėsti į Lexington Erpress 
(prie tilto subvay), važiuoti iki 
Grand Centrai/ten persimainyti į 
Lesington Local, važiuoti vieną 
stotį — iki 51 gatvei Išlipus rei
kia eiti-į vakarus du bloku. Į ka
tedrą įėjimas iš 5-th Avenue. '

B-isį

L. K. Vytauto; D. Komiteto ruoš- 
ta “Vilniaus vadavimo šventė“ 
pereitą sekmadienį, rūgs. 28 d., 
puikiai pavyko. Oras buvo labai 
geras. Dexter Parkan. privažiavo 
virš 2000 susipratusių, patriotingų 
lietuvių/ kurių tarpe buvo ir vie
los dvasiškių ir profesionalų ir 
daugelis biznierių.

Programoj- dalyvavo šie Brook
lyno chorai: šv. Pan. Apreiškimo

'h..Telephone': 'ŠTAGU 0706 *

DRrBtADAS K. VENCIUS 
' DANTISTAS 

X—BAY
.Namą Telefonas: Mfchlgan 4273

' —

* -’

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
‘ (PETIICK) 

LIETUVIS DENTISTAS

2218.4th St., Brooklyn, N. Y.
X-Sp4«»d*Wą Diapnosa 

. .'.Gečo Aifittetilca 
VALANDOS?

Nuo 9 t*L ryte Iki S vaL vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.'

...................................................... ii......m u ii«»

: “ * ’VA'L D'O8:' \ *

.Nuo 2—12 W.ryto. 2r-5 vak.
. tfven tad tentai Mat t a na

499 GRAND 8TREET 
(kampas Unlon Avė.) 

BROOKLYN, N. Y.
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4. Kalba Dr. B; K. Veneius. Kal
ba karštai-ir įtikinančiai anie len
kų padarytas Lietuvai'' ir lietu
viams skriaudas. Prisimena apie 
šiurpulingus -lenkų darbus bau
džiavos laikuose. Suveda anų lai
kų lenkus su šių dienų lenkais, ku
rie liegčdiškar sulaužę Suvalkų su

tartį pagrobs Lietuvos sostinę Vil- 
, nių ir ten terorizuoja mūši; nekal
tus brolius. Nurodo, kad lenkai, 

. kaip pirmiau, taip ir dabar, tebėra 
tie patys nenaudėliai ir žiauriausi 
Lietuvos priešai, prieš kuriuos lie
tuviams reikia visa energija kelti 
savo protestus ir dėti visų pastan
gų atvadavimui Vilnijos iš po žiau-. 
rios lenkų vergijos.

Kaip pirmąjį.taip ir antrąjį kai-, 
beta ją publika karštai sveikina: 
gausiais delnų plojimais, nes ir t ie-: 
nas ir kitas pasakė daug teisybės : 
ir aiškiai parodė lietuviu garbes, 
reikalus. . • ’ - r V :

4. Programo vedėjas p. Strums
kis padaro pranešimą, apie rengia
mą Bažnytinę šventę, kuri įvyks 
8paHą 5 dienąjšv, Petriko katę- 

Yorke. Praneša, kad

BROOKLYN, N. Y.
Vadinimai ir šokiai

L. Vyčįų-41-ma kuopa, šį šešta
dienį, spąlių 4 d., Pan. šv. Apr, 
parapijos, salėje No. 5th ir Have- 
meyer Sts. rengia didelį vakarą. 
Bus statoma dvi, labai juokingos 
komedijos ‘ ‘ Pašėlęs Dantys “ ‘ ir 
“Blaivininkas ir Girtuoklė.“ To- 
liaus seka dainos: duetai ir solo; 
ir šokiai, griežiant gerai muzikai* 
Bus griežiama angliški ir lietuviš
ki šokiai. Pradžia 7:30 vai. vak. j 
bilietai 50c.

Taigi tie, kurie norite pasilinks
minti, pasijuokti ir pasišokti, visi 
esate kviečiami į šį parengimą, neš: 
vyčiai yra prisirengę visus koge;*; 
riausiaf patenkinti !*•

.Rengėju

Tel. Mitchell 2-0656

195 AdMu Bt,

kramentą Edvrard Cooper su Ma
rijona šartkiute. Taipgi susituokė 
Alfonsas Kūlys su Jozefą Babe
liene. ii' •

Spalių 12 d. 5 vai. Dakare Kara
lienės Angelų bažnyčioje susituoks 
Jonas A Liūtas su Emilija Lauke- 
vičiute.. ... '

“Darbininke,” rodos, nebuvermi- 
nėti Mikolas Sajauskas ir Bronis- 
lava Čerkauskaitė, kuriuos kun. S. 
P. Remeika surišo moterystės maz
gu rūgs. 21 i Tai buvo vienas iš 
gražiausių šliūbų Brooklyne. 
Grand Millers Assembly jaunave
džiai iškėlė, puotą, kurioje dalyva
vo žymūs .vietiniai biznieriai, taip
gi kun. S. P. Remeika ir kun. P. 
V anagas.

Syracuse Universitete

Adolfas'J. Andrews (Andrijaus
kas) Syracuse Universitete physi- 
cal training mstruetor buvęs 
btooklynietis šį rudenį apsives, tik 
neteko sužinoti su kokia panele. 
Je motina buvo žinoma kaipo gera 
pavyzdinga katalikė.

Šv. Bonaventūro Kolegija

Teko sužinoti, kad Kazys Masai- 
tis perėjo iš St. Mary’s College į 
St. Bonaventūre’s, Olean, N. Y. ir 
mokinasi seminarijoje.

Pašventimo Seminariją
Jjo Malonybė vysk. Thomas E. 

Molloy pašventino naują didžiulę 
vyskupijos seminariją. Žmonių mi
nia susirinko Rosemary Park, ne
toli (Huntington, L. L, nedėlioję 
(rugsėjo 28 d.) ir 3:30 vai. p. p. 
prasidėjo ceremonijos. Pirmiausia 
vyskupas pašventino namą, pas
kiau 8 didelę koplyčią. Toliaus vys
kupas prakalbėjo į susirinkusius 
dėkodamas už atsilankymą ir au
kas bei paramą. Užsibaigė viskas 
Palaiminimu. Namas buvo atdaras 
publikos inspekcijai.

Seminarijos pastatymui paauko
jo parapijos, dvasiškiai ir pašau* 
lionys viso #2,666,327.49. Išlaidų 
žemės nupirkimui, namo pastaty
mui Ir įrengimui bei pagražinimui

gatvei
Brooklyn) mąfeosi ant Ganai St. 
arba Union S<j. .stočių.

**■ V
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C. BROOKLYN, N* Y
MokyKfc didinasi

Lietuvių kalpos mokyklon prisi
rašė virš šęšių. dešimtų mokinių. 
Mokiniai paskirstyti į dvi klasi. 
Nuotaika labai graži. Mokytojas 
p. Mažeika labai gražiai moka vai
kučius užžingeidauti. Po pamokų 
mokiniai iš klasės nebėga galva- 
trukčioms, bet daugelis jųjų pasi-

iH

Dulkės; šv. Jurgio parap. choras, 
vadovaujamas p. J. Brundzosj O- 
peretes Draugijos ehorąsf vado
vaujamas p. X.'Strumskio, ir iš 
Elizabeth, N. J. šv. Petro ir Povi
lo parap. choras, vadovaujamas 
komp. p. J. Žilevičiaus. Gi New- 
arko šv. Ceeilijos choras neatvyko, 
nors ir buvo pasižadėję^ dalyvauti. 
Dėl to bendras choras susidarė iš 
apie 400 dainininkų-ių, vietoj 500.

Belaukiant visą chorų suvažiuo
jant ir programo pradžia kiek su
vėluota, būtent programa pradėta 
5 vai. vietoj 4-tą. X. Strumskis, 
Rengimo komisijos pirm, supažin-

lieka. Vieni kitiems aiškina bei uz- dina publiką su programo daly-
duotas pamokas persirašinėja. Tas 
liūdyja, kad vaikučiai pilnai pa
lu ylo lietuvių kalbos ir gramati
kos mokyklą. Pamokos būna tre
čiadieniais nuo penktos iki aštun
tai valandai rr šeštadieniais nuo 
devintos valandos išryto iki pir
mai valandai po pietų.

Ir augusieji registruoja®

Pas kun. N.‘ Pakalnį atėjo kele
tas moterėlių pareikšdamos noro 
taipgi mokytis taisyklingos lietu
vių kalbos. Labai prakilnus apsi
reiškimas. Mes visi žinome, kad a- 
nais laikais Lietuvoje netik kad 
nebuvo mokyklų, bet žiaurusis ru
sas užgynė lietūvišką raštą. Taigi 
dabar progai esant nėra jokio pa
žeminimo, bet atbulai, tikrai gar
binga yra ir suaugusiems pasimo
kyti savo gražios tėvų kalbos. Au- 
gusiems atsidarė’ pamokos pirma
dienį (panedėlį, spalių šeštą dieną, 
penktą'valandą). Prašome ateiti, 
būsite patenkintais.

Svečias

Grįžo iš Lietuvos kun. Aleksan
dras Skrypka, Chieagos klebonas. 
Buvo\ipsistojęs porai dienų pas 
kun. Pakalnį. Gerb. svečias labai 
džiaugiasi praleistomis atostogo
mis sa^o tėvynėje. Daug ko gra
žaus papasakojo iš Lietuvos gyve
nimo. žadėjo plačiai aprašyti lai- 
kraštyje. La'uVime. ' *1*

Jo

viais ir paskelbia programo išpil
dymą sekamai:

1. Jungtiniai Chorai, diriguo
jant komp. p. Žilevičiui, pradeda 
programą su daina: “Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim! ’ ’ Gy
vas ir galingas sudainavimas su
kelia publikoj entuziazmą.

2. Kalba kun. N. Pakalnis,
asmenybė, garsi ir graži iškalba 
užimponuoja klausytojus. Gerb. 
kalbėtojas pažymi, kad tik Vytau
to dvasia gali sutraukti tokią di
delę minią žmonių, kurie užmiršę 
pažiūrų skirtingumus susirinko 
vienon vieton vieningai pareikšti, 
kad mes be Vilniaus nenurimsim! 
Nurodo, kšad Vilniaus atvadavi
mas pareina nuo lietuvių vienybės 
ir ištvermingo darbo. Pareiškia 
noro ir vilties, kad nuo šių Vytau
to metų, kas met visų lietuvių ben
drai bus rengiama Vilniaus vada
vimo šventė, kad tuo būdu suinte
resavus Vilniaus vadavimo reika
lais visus Amerikos lietuvius, ku- 
yra reikalinga. Baigia pabrėžda
mas. kad Vilnius mūsų buvo—mūi 
ir bus! Kalbėtoją lydi gausūs ap-

✓

lodismentai.
• - -f

3. Bendras choras dainuoja: a) 
“Pabuskim iš miego,“ Žilevičiaus 
ir b) “Važiavau dieną,“ Šimkaus. 
Chorui diriguoja p. Žilevičių*.

tys 'chorai' kurie giedos specialiai 
tai šventei' paruoštas lietuviškas 
giesmes. Paragina iš anksto užsi
rezervuoti vietas, kad nereikėtų 
lauke stovėti-/... . -

5: Bendras choras,- p. Žilevičiui 
diriguojant, vėl' dainuoja: a) 
“Kur bėga Šešupė,’’ Šasnauskos, 
b) “^i-'^^jėiu,” Šimkaus, c) 
“LiėtU^ižS-ėsąme mes gimę,“ 
Šimkaus,-d)'4 - Vilnius, ’ ’ Vanagai- 
čio ir'ė)'-Lietuvos imną, pritariant 
benui-ir visai publikai. Tuomi ir 
baigiama, muzikėlė dienos progra
ma, kuri davė klausytojams nepa
prasto įspūdžio, nes tokį milžiniš
ką chorą girdėt retai tepasitaiko. 
Ačiū chorams ir jų vadams!

Prieš programą ir po programo 
ėjo šokiai, grojant SLA. benui.

Tvarką prižiūrėjo ir reikalingus 
dienos darbus atliko X. Strums- 
kis, A Mikalauskas, J. P. Mačiu
lis, A Andraitis, Ig. Stanišauskas, 
p. Antanaitis ir M. Dailidėnas.

Nors šventės surengimas turėjo 
nemaža lėšų, tačiaus liks ir gra
žaus pelno, nes publikos buvo ne- 
mažai ir choristės uoliai platino 
Vytauto ženklelius.
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107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.
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CUNTON PARKAS
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Piknikam*, baliam*, koncertams, 
SokUnutr visokienu pumnlomtnl- 
nftnami smagiausia vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau laikas uMsa- 
kytl sale žiemos sezonui.

JONAS KLAMltJ8,8av., 
kaap. Nupeik ir Beta Avė. 

Maspeth, N. Y.
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