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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITĖS! d DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV/JUOZAPį DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IK 
PENKTADIENIATS

EINA NUO 1915 METŲ SOUTH BOŠTON, MASS., JtUGSfiJO-SEPTEMBER 30 Do 1032 M., No. 73 KAINA 5 CENTAI

L. D. S. Seimo Rezoliucijos L. jp. S. GARBES NARYS IR PIRMININKAŠ

Rugsėjo 26 ir 27 dd„"Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje, Ląw- 
•rence, Mass. įvykęs L. D. S. 17-sis seimas priėmė šias rezoliucijas:.

x L. D. S. ORGANIZACIJOS SANTYKIAI SU DVASIOS VADAIS

Kadangi L. D, S. organizaciją.yra grynai katalikiška, bssiva- 
. - i .f ■ ■ .

duoianti tiktai katalikiška pasaulėžiūra, todėl jos narių santykius 
nustato Katalikų Bažnyčia sekančiais dėsniais, kuriuos Seimas pil- 

__ nai užgiria ir teikia jiems konstitucinės galios; : 4 .
» 1. Kiekvienas klebonas arba jo nuskirtas pavaduotojas savai

me yra jų parapijoje gyvuojančių organizacijų dvasios vadas;
2. Kiekvienas Dvasios Vadas sprendžia jam pavestų organiza

cijų asmens dvasinę vertę;
' 3. Iškilus nesusipratimui su Dvasios Vadu, organizacija neturi
kompetencijos spręsti klausimo, kurio galutinas išsprendimas pri
klauso Aukštesnei Dvasinei Vyriausybei.

4. Dvasios Vadai Seime dalyvauja su sprendžiamu balsu be 
mandato.

LIETUVOS VYRIAUSYBEI.

Amerikos L. R. K. šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos atstovai 
vienbalsiai nutarėme pranešti Lietuvos Vyriausybei, kad katalikų 
darbininku tarpe pasireiškė daug griežto nepasitenkinimio -dėl var
žymo katalikų teisių Lietuvoje. Mes L. D. S., kaipo katalikiška ir 
patrijotiška organizacija, perspėjame Lietuvos Vyriausybę, kad ji 
savo nepalankiu nusiteikimu katalikams pasidarys sau daug' dau
giau priešų mūsų išeivijoj, kas gali neigiamai paveikti į jos finan
sus, nes mes neremsime tokios vyriausybės, kuri paneigia mūsų bro
lių teises, uždarydama jų organizacijas, jų vadus bausdama kalėji
mu ir jų spaudą pažabodama cariška cenzūra, tuo tarpu kaipo to
lygios tautininkų organizacijos ir jų spauda turi ne tik pilną lais
vę, bet ir uoliausią vyriausybes paramą.

Mes taip pat nesuprantame Lietuvos Vyriausybės nusiteikimo 
Katalikų Universiteto klausime. Mes girdime, kad Katalikų Univer
sitetui neleidžiamą įsikurti. Kodėl? Mes kitos priežasties nežinome, 
kaip tik tą, kad vyriausybe'nepak^nčia Aukščiausios Kataliku Mok
slo Įstaigos. Tas sudaro įspūdžio, kad Lietuvos Vyriausybė nenori 
katalikiškos Lietuvos. Mums tas atrodo neteisinga, išteisėta ir ne
normalu, nes dauguma Lietuvos gyventojų yra katalikai. Mes griež
tai pareiškiame, kad nenorime bedieviškos Lietuvos, bet tik Katali
kiškos.

Kun, Jonas Švagždys, Šv. Roko parapijos (Mos
telio, Mass.) klebonas, L. D. S. 17-me, seime, rugsėjo 26 
—27 d. d. š. m. (Dawrence, Mass.), išrinktas L. D. S. 
Centro pirmininku ir pakeltas i Garbės narius. Sveiki
name.

tikrenybėje nori užmesti vergiją, kreipia katalikų darbininkų dė
mesį ir reikalą imtis priemonių vergiško bolševiziųo ągentus numas- 
kuoti ir apsaugoti darbininkus nuo gręsiančio pavojaus.^

Kadangi katalikiškoji spauda yra galingiausias įrankis kultū
ringai kovai su mūsų idėjos priešais, tai šis Seimas nutaria, kad 
L. D. S. Apskričiai ir kuopos per visus metus padidinta energija 
platintų katalikišką spaudą, o ypač savo organą “Darbininką.”

l. o. s. seimas Baltimores Siuvę-
---- -- ' ■ .4 ' ■ . • ? i

L. D. S. metiftus seimas • • m 1 J • ! * 'jai Tebestreikuoja

SVEIKINIMAS IR PADĖKA

L. D. S. atstovai, susirinkusieji savo 17-tame Seime, Lawrence, ( 
Mass. (rugsėjo 26—27 (įd.) sveikina savo garbes narį. kun. Kazi
mierą Urbonavičių, jo • keturiasdešimt? metų literatinio darbo ir 
trisdešimts penkių kunigavimo metii sukaktuvėse. Savo plunksna ir 
visuomeniniu veikimu visada patyrėme Jo nuoširdžią paramą. Jis 
vienas mūsų pirmųjų organizatorių; jis savo aukomis gausiai parė
męs L.,D. Sąjungą; jau kelinti metai savo raštais įvairina ir turti
na “Darbininką.” Mes džiaugiamės kun. Kazimiero Urbonavičiaus 
darbais ir giliai įvertindami juos, šia proga reiškiame savo nuošir- 
dingiausią padėką, prašydami Aukščiausiojo Jam ilgiausių metų, 
tvirtos sveikatos ir Dievo gausių malonių.

Seimas .nutaria, kad Valdyba galį samdyti Centro darbininkus, 
kaip redaktorių, administratorių ir kt., tik Literatinei Komisijai 
sutinkant.ir užtvirtinant. . .

Seimo atstovai, norėdami turėti sąvo organizacijos organe lie
tuviu kolonijų judėjimo didesni atspindį, paveda Literatinei Komi
sijai surengli bendradarbių konkursą, kurio pasižymėjusiems daly
viams savo nuožiūra paskirtų atitinkamas dovanas.

L. D. S. Seimas įgalioja Literatinę Komisiją peržiūrėti ir per
tvarkyti L. D; S. konstituciją, kad gavus Dvasinės Vyriausybės ap- 
rebatą. Pataisas paskelbti organe “Darbininke” prieš kitą Seimą ir 
kitam Seimui pavestų konstituciją priimti. / •

KUN. J. ŠVAGŽDYS PAKELTAS Į GARBĖS NARIUS

L. D. S. 17-toįo Seimo dalyviai rugsėjo 26—27 dd., susirinkę 
Lawrence, Mass., didžiai įvertindami gęrb. ir mylimo vado kun. Jo
no švagždžio nenuilstanti darbavimąsi L. D. S. organizacijos labui 
ir negalėdami surasti priemonių tinkamam įrodymui savo dėkingu
mo, vienbalsiai priima, ir užgiria L. D. S. Naujos Anglijos Apskri
ties įnešimą pakelti kun. Joną švagždi i Garbės nariu?

Seimas pageidaują, kad L. D. S. augtų narių skaičiumi. Todėl 
nustatoma, kad Šeimoje priklausant vienam asmeniui, pav., tėvui ar 
motinai, mokančiam pilną mokestį, kiti, šeimos nariai toje kuopoje 
moka tik įstojimo mokestį 50 centu ir kuopos nustatytą mokestį. 
Visi turi pilnateisį balsą.

Seimas pavedą “Darbininko” administracijai pasirūpinti, kad 
Darbininko” agentai užrašinėtų “Darbininką” jo naminale kaina..

. Lietuvos Kataliku Veikimo Centrui, Kaunas, Lietuva.

SVEIKINIMAS

A. L. R. K. Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos atstovai, savo 
metiniame Seime, rugsėjo 26—27 dd., Lawren.ce, Mass., nuoširdžiai 
sveikina Katalikų Veikimo Centrą, visą Dvasiškiją ir visus organi
zuotus Lietuvos katalikus darbininkus. Linkime Jiems pasekmių 
kovoje už būklę ir katalikų principus. .

Seimas pageidauja, kad Centro Valdyba įvairiausiais būdais 
stengtųsi mažinti “Darbininko” ir L. D. S. organizacijos skolas.

c PAREIŠKIMAS KAT. FEDERACIJAI

L. D. S, 17-sis Šeimas džiaugiasi Kat. Federacijoj pastangomis 
platinti katalikų akciją Amerikoje ir supažindinti visuomenę su 

. krikščioniška idęologiia, mes pritariame Kat. Federacijos pastan
gomis affilijuctis su National Catholic Welfare Conferenoė, Wash- 
ingtonę ir prižadame dėti pastangas visame, kooperuoti ir jungtį ne Į 
tik L. D. S. kuopas, bet ir visas katalikiškas draugijas po Kat. Fe
deracijos vėliava, kaipo katalikų veikimo lietuvių centro Amerikoj.

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS
N O V E NA

Prie
Šv. Pranciškaus Asyžiečio

... Su
Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą

Kaina 15c.

, Išklausę gerb. kun. K. Urbonavičiaus turiningo referato apie 
bolševizmą ir. sunkią ir vergišką darbininkių būklę Sovietų Sąįun- 

J .

!
» tiems to krašto darbininkamh, ypač lietuviams, reiškią nuoširdžią 

užuojautą ir pažada yisokęriopą paramą.
Kadangi ir j Amerikos darbininkus skverbiasi kruvinojo bolše- 

' i vizmo agentai su žiojančiais, neva darbininkių gerovei obalsiais, o

Tai labai naudinga ir reikalinga 
Knygute. s Užsisakyti raštu ir asine-

goję grięžščiausiaį smerkia komunistų komisanj. režimą, o paverg- L|įg j^g| j. ’Įgjgyįj

I “DARBININKO” KNYGYNE 
366 W. Broadway, So. Boston, Mas?
■ • ' * . * . it ’ * • •’

L. D. S. metinis seimas 
prasidėjo' rugsėjo .26 d. iš- 
rilmingomis šv. mišiomis. 
Šv. Pranciškaus bažnyčio
je*, Laivrence, Mass.'

Mišias atlaikė Dvasios 
Vadas kun. P. Virmauskis. ■ \

' Pamokslininku buvo Li- 
eratinės Komisijos narys 
;un Jonas Balkūnas; savo 
pamoksle jis nuoširdžiai 
cvietė L. D. S. narius dą- 
yvauti kat alikiškos. akeįj os 
gą^vendiniine.

Susirinkus visiems dele
gatams ir svečiams į para^ 
rijos svetainę, Centro pir
mininkas J. Smi Įgis p a- 
cvietė Dvasios Vadą kun. 
P. Virmauskį sukalbėti 
maldą.

Centro pirmininkui pa
sakius kalbą, seimo daly
viai išklausę sveikriiimų.

Seimą žodžių. sveikino 
<un. P. Virmauskis, Law- 
rencė klebonas kuū. P. Ju
ras, kun. K. Urbonavičius, 
tik ką atvažiavęs iš Lietu
vos kun. A. Petrauskas, 
M. L C., kun, J. Balkūnas 
(Federacijos vardu), kun. 
J. Švagždys, kun. P. Jus- 
caitiš, kun. S. Kneižis, 
ainį j. BakanaSj f ■ Dąrbi- 
rimfey^t^d’.*~A?r P? Rmeižys/ 
jun. S. Norbutas, kun. P. 
Strakauskaš, R. Tutoraitis 
(Connecticut apskrities at
stovas), K. Vilniškiu (N.Y. 
ir N. J. apskrities), K. Na- 
dzeika (N. Anglijos apsk.). 
Daug sveikinimų gauta; ra
štu ir telegramomis.

Kun. P. Jiuras perskaitė 
J. E. Kardinolo laišką, ku
riame Kardinolas ■ siunčia 
savo laiminimą seimo, daly
viams.

Į seimo prezidiumą iš
rinkta: kun. J. Švagždys— 
pirmininku, J. Čeplinskas 
(Baltimore, Md.) i!r P. Tu
toraitis (Waterbury, Ct.) 
—vice pirmininkais; K.
Vilniškis (Brooklyn, N.Y.) j pirm., 1 
ir J. Žemaitis (WorcesteT) 
—sekretoriais.

Sudarytos komisijos. 
Mandatų ir sveikinimų — 
kun.- K. Urbonavičius, kun. 
P. Juškaitis ir S. Cibuls- 
kfe (Waterburū). Rezoliu
cijų — kun. J/"■Balkūnas, 
kun. P. Juras ir A. F. 
Kheižys.

Dr. Pr. J. Kašėta pa
skaitė paskaitą apie sveiką 
darbininkų šeimyną.

Centro nariai; Dvasios 
Vadas kun. P. Virmauskis, 
piįrm. J. Smilgis, vice pir
mininkė O. Šiaulienė, sek
retorius J-- B. Ltiučką, iždi
ninkas A. Vaisiauskas iš
davė raportus apie centro 
darbuotę ir organizacijos, 
būklę. Visi raportai priim
ti vienbalsiai. Taip pat pri
imti rieiibalsiai Literatinės 
Komisijos ‘ih‘ Tarybos ra
portai.

Kun. K. Urbonavičiaus/ 
paskaityta • paskaitą apie 
bolševizmą . susilaukė gi
laus susidomėjimo Įš dele
gatų ir Iššaukė nuoširdžius

(Žinio pranešimas)
Jau trečia'savaitė besitę

siantis Baltimorės siuvėjų 
streikas nepriėjo prje. galo? 
Nors didelė dalis darbinin
kų susitaikė su darbda
viais, kiti streikuoja. Pe
reitą savaitę darbininkų at
stovai aplankė miešto ma
jorą, ir pareikalavo, kad jis. 
numalšintų policiją, kuri 
kariais be reikalo smar
kiai apkulta streikierius. 
Trečiadienį įvyko didelis 
mass-mitingas, kuriame tar 
ta. nauji žygiai žmonių ko
voje su dviejais stambiais 
darbdaviais, Šoenemanu ir 
Greitu. Jei šios dvi dirbtu
ves pavyktų paimti- strei- 
kieriams, būtų la,įmeta vis
kas.

Kol tai pasibaigs, daug 
teks panešti vargo. Jau da
bai- neapseita be kraujo 
praliejimo. Pradžioj strei
ko, buvo paskiria keletas 
lietuvių piketjjerių nueiti į 
dirbtuvę, kur dar dirbo 
žmonės. Pareikalavus jiem 
stoti į-darbą, tūlas italas 
paėmė /kokį kuolą ir drožė 
lietuviui Ašmanavičiuft 
Martinui per kaktą, šis, 
kraujais pasruvęs, puolė,, 
sunkiai sužeistas. Jo drau
gai jį paėmė ir išnešė ,iĮš 
dirbtuvės; kiti pradėjo mu-

štiš ir gintis nuo kitų už
puolikų. Kitataučiams siu
vėjams irg’H teko susikirsti, 
ir ne vienas atsidūrė į poli
cijos nuovadą.

Kaip toliau bus, sunku__
pasakyti. Jeigu policija ne- 
sušvelnes, 
kieriįuns legaliu būdu pL 
kėtuotį 
dirbtuves, vadai Unijos 
įspėja, kad nelegaliu būdu 
savo tikslą atsieks. Tas, ai- x 
šku, reiškia, kad jie pa
naudos .prievartą, ir j|s to 
išeis tik nelaimės, kaip 
darbdaviams, taip) ir daibi- 
liinkams. Šiame atvėjuje 
labai reikalinga turėti) to
jau vadų, kurie remtųsi 
Kristaus Įstatymais ir su
gebėtų tikslą pasiekti be 
kraujo praliejimo.
Gi reikalas labai opus. Pa-, 
t.ys darbininkai supranta, 
jog dabartiįič Amalgamat- 
ed Unija, kuri juos vado
vauja, labai dažnai nukryp
sta nuo tikrojo kelio.

Lietuviams darbinin
kams reikėtų turėti savo 
atskirus pasitarimus ir ben

ir neleis strei-

nestreikuojančias -

dėl savo būvio. LDŠ. 30 kp., » 
turėtų vadovauti: sušaukti 
streikuojančių lietuvių dar- ■■ 
buliukų susirinkimą ii- iš
rinkti .komisiją tartis su i 
unijos vadais. • j

dėkingumo jausmus kun. 
K. Urbonavičiui,

Po referatų ir raportų 
svarstyta ir priimtos įvai
rios rezoliucijos organizaci
jos būklės pagerinimo 
klausimais.

Centro valdyba išrinkta 
paskutiniame ' posėdyje. 
Valdvba išrinkta šiokio są
stato': KUNIGAS JONAS 
'ŠVAGŽDYS—pirm. VIN
CAS KUDIRKA — vice 

ANTANAS VAI- 
SIAUSKAS — iždinijnku, 
JUOZAS B. LAUČKA — 
sekretorių; kontrolės komi
sija: S. CIBULSKIS(Wa- 
terbury), , A. AKSTINAS 
(Norwood) ir A. NAU
DŽIŪNAS (So. Boston); 
Literatinė Komis.: KUN. 
K.' URBONĄVIČI U S, 
KUN. P. VIRMAUSKIS, 
KUN. P. JUŠKAITIS, 
KUN. J. BALKONAS, 
KUN. P. STRAKAUS- 
KAS, J. ŽEMAITIS ir K; 
VILNIŠKIS.

DIDŽIULIS VIESULAS a 
PUERTO RICO

SAN JUAN, Puerto Ri- 
co. — Rugsėjo 27 d. Puer
to Rico saloje siautė didžiu- ' 
lis viesulas; užmušta keli 
šimtai žmonių, sužeista ke
liolika šimtų žmoni , su
naikinta narnai, Įvairūs tro
besiai.

Nuostolių apskaičiuoja
ma keli milijonai dolerių.

Amerikos Raudon a s Ls 
Kryžius organizuoja sku
biąją pagalbą, nes salos gy
ventojai skaudžiai nukentė
jo- .

NAUJA- VALDYBA

tas Į L. D. S. Garbės na
rius, .

Kitų metų seimą nutarta 
turėti AVaterbury, Čt.

SeiknAs užsibaigę rugsėjo 
27 d. apie 5 vai. vakare pa
kilusia nuotaika.

Seimo posėdžiai praėjo 
sklandžiai ir rimtu pobū
džiu. Pasidžiaugti! kk jog 
seimo da ly vi^i d,ai is akl y - 
viąi dalyvavo visuose sx ar
ty nniose, tad ir vyravo 
veiklios gyvybės dvasia. 

.. Taip, lauktas seimas prih

Kun. S. Stonis telegra
ma “Darbininkui” prane
ša, kad Kunigų Vienybes 
Rytų , Provincija savo meti- . ’ 
nįai.ne posėdy, AVaterbury, 
Conn., rugsėjo 27 d. išrinko 
naują valdybą, būtent:

Kun. J. Simonaitis, ;
pirmininkas,

Kini. S. Stonis,
sekretorius,

Kun. J. Ambotas, 
iždininkas.

Sveikiname. '

ėjo, tačiau organizacijos . 
darbas nesumažėjo. Centro 
valdybos laukia didelės pa- ..

kinti tik visiems Ąygairizft* 
ė i,jos nariams vieningai dir
bant.

i
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APSAKYMĖLIAI
NUBAUSTA MEĘGYTŽ

. Vienas išmintingas tėvas* 
kartų.smarkiai nubaudė sa
vo mažųjų dukrelę. Mergyt 
te ilgai verkė jįr pyko aut 
tėvelio. Tačiau už kiek lai
ko, kuomet tėvelis skaitėt 
laikraštį, mergyte priėjus 
užlipo jam ant kelijų, apka
bino rankutėmis jo kaklą ir 
malonau tarė :

’ “Tėveli, aš tanistą labai

, “Kodėl gi tu mane, duk
rele myli?” paklausė jų tė
vas. :

“Nes tamsta, teveli, visą 
•darai, kad tik aš bučiau ge
ra. 'T

tas ir už jį aš savo gyvybę 
statyčiau į pavoją.” T.

llMUAI VAiNIfeAS

NUSIŽEMINIMO 
GALYBE

Sakoma, jog kartą kažin 
kas paklausė šv. Pranciš
kaus Assižiečio kokiu būdu 

, jis įgavęs taip didžią įtek
mę j žmones.
“Taigi,” atsake šv. Pram 

ėiskuš, “ir aš apie tai gal
vojau. Bet štai kaip: Vieš
pats Dievas žiūrėdamas iš 
aukšto dangaus į žemę ta
rė: “Kur Aš surasiu silp
niausi, mažinusį, menkinu
sį ir blogiausi žmogų ant 
žemės?” Jis pamate mane 
ir tarė: “Aš jį radau^Da- 
bai: Aš per. jį veiksli. Jis 
nesididžiuos. Jis supras, 
kad dėl jo silpnumo ir men
kumo, Aš jį naudoju kaipo 
įrankį didžius darbus iiu-

Kartą vieną vienuolė, 
vaikščiojo po vienuolijos 
sodą ir meldėsi. Taip buvo 
tyku, malonu, šventa. Ji 
kalbėjo rėžančią. Ir štai 
Dievo Motina, Marija j ai 
apsireiškė. Dabar kiekvie
na “Sveika Marija” pavir
ta f labai gražių, gyvą ro
žę. O visos rožės krito ant 
Marijos krūtinės. * Marija 
ėmė jas. ir pynė iš jų. vai
nikų. Kada vainikas buvo 
nupintas, pasirodė angelai 
>&• paėmę tą neapsakomai 
gražų vainiką’uždėjo Mari
jai ant galvos.

Ar mes, per šį nors mė
nesį, nepinsime Marijai 
vainiko? T.

priėjęs prie ligonio pliktttu- 
sĖ ar jis kd lieiioriTti. 'Ta
sai atšaldė:

.^Įdekite mąn į įtinkąs 
rožančių. Pereitų naktį aš 
turėjau tokį regėjimų. Ro
dosi aš buvau jait apleidęs 
šių ‘ žemę. Prie dangaus 
tartų patnačii/ut sielų. Ji 
turėjo, „su savim daug rak
tų, bet nei su vienu negalė
jo atsirakydi dangaus var
tų, Nebežinodamas ką be
daryti, pasigriebiau savo 
'rožančių ir su rožančiaus 
kryželiu atsidarė dangų.”

• ■ ■ ■ v T.

VATIKANO BRAN
KIAUSIAS TURTAS

KELEIVIO ROŽANČIUS

VIENUOLIO RĖDĖ 
JIMAS

Vienas šventas vienuolis 
buvo susirgęs pavojinga li
ga. Broliai vienuoliai mel
dėsi, jausdami, kad jų bro
lis neužilgo atsiskirs nuo 
jų. . Vienuolijos perdčtinis

Karttį, trys keleiviai) lipę 
d labai aukštų kalną. Kal- 

: no statumas ir plikų uolų 
slidumas sudarė kelionę pa
vojingą. Jiems reikėjo da
boti kiekvieną pėdų ir ran
komis prisilaikant pamažu 
lipti aukštyn, į viršūnę, kad 
pamačius graži i gamtos re-

\ Kuomet jau buvo palipę 
? apįįe šešiosdėšimtys pėdų 

.aukščio, vienam jų netikė-
. tai iškrito iš kišenės rožau- 
' čius ir nųslido per uolas to
li žemyn. . Tas keleivis tuo-

. jau pasileido žemyn, kad 
* atgautų savo turtų. Kitu du

su nusistebėjimu į jį žiūrė
jo ir kuomet jis vėl sugrįžo 
prie jų, vienas jų tarė:

‘ • “Del to menko daikto tu 
darei tokią pavojingą kelio
nę žemyn.”

Rožančiaus savininkas 
atsake: “ft-iįas rožančius, 
tai yra mano brangus t u r-

Į LIETUVĄ 
Per BREMENĄ .

greitinusiais jurą laivais

BRĖMEN 
EUROPA

' Puikus jiėlėžinkeliu susisieki- 
Inas i§ BREMEKHAVliN | 

LIETUVĄ ' •
■ Del informacijų kreipkitės:;- 

252 Boylston. Street, 
'BOSTON, MASS.

north GERMAN

L L O Y D

Žinios* M Lietuvos
PASKIRTA VYTAUTO D. ' OR- 

DW TARYBA

Kartų, pas amžinos at
minties Popiežių Pijų IX, 
atėjo .maldininkų b ū r y s. 
Popiežius juos maloniai 
priėmė ir suteikė savo pa
laiminimų. klaidi n i n k n 
skaičiuje ‘ buvo' ir nekatali- 
kn. Vienas protestantas 
užklausė;

“Šventasis Tėve, pasakyk 
mums koks yra brangiau
sias Vatikano turtas.”

Popiežius išsiėmė iš ki
šenės nudėvėtų, juodą ro
žančių ir rodydamas jiems 
tarė;

“Štai, Vatikano didžiau
sias ir brangiausias turtas.”

T.

KAUKAS. —. Fmž, Stno- 
toirti savo aktu paskyrė Vy
tauto Didžiojo ordino tary
bų. Jos piriuininku paskir
tas Vj^MUsiojo U'lblttiolo 
piritiiliiiikdS p. A. .fcrlsčltt- 
kaltis, bariais f svletittio nii- 
nįsfei'ig p. K, Štikeiris, šiisi- 
sieldĮtio iniiiistoHs iilž. .Vi
leišis* valstybes idtybos plr- 
niittiiikttS p. SI. SIU u g a s, 
vidatts reikalų Jiiittisterijos 
gęiiOTa®tis sekretorius put-; 
kmhikfts 13r. ŠtetiMls ir 
vyt. '“štabo * rikiuotes sky
riaus Viršinilrkttš pttlk. A. 
Birolitas.

Visi kiti buvo mano tur
to draugai, bet ne mano.

“Darbininko” Katalogas
rabanko stoty, kur yra 
įrengtas Vilniaus aerodro
mas.

Vilniuje- dabar ėsą įtaiso
mos atatinkamos pašto dė
žės,- kur įmetami .laiškai 
specialiai' tik otų paštut .

KAtTNAS. —Katino tip- 
skrltios viršininkui paduo
ta užregistruoti “Laimin
gų Žmonių” sąjungos įsta
tai.

Šios sąjungos nariais bus 
nevedę, senbtųtiiai, turį ne
mažiau 4f) metų amžiaus.
___ - » ■ ___ ___ .__ :_ —__ —

ORO KASTAS VILNIUJE

irti LiĖTUViti Uitos

“Vilnimis Rytojus” pra
nešu, kad ties e n ai V i l- 
iiiatis upygardos. teisine bu
vo nagldiiėjamos dvi lietu
vių bylos. Kaitlnaniieji bu
vo mokytojai Romualdas 
Bagdonas, Ka^čitas,, moky
toja fe, Kazčnieiil? ir .ūki
ninkas Černiauskas neva 
darę nelegalius susi rinki
mus ir agitavę prieš vyriau
sybę.. Abi bylos buvo atidė
tos.

VILNIUS. — Spauda 
praneša, kad šiomis dieno
mis prasidėjęs oro susisie
kimas Varšu va-V ilnius-Ry- 
ga-Talinas. Lėktuvas nu
sileidžia ne pačiame Vilniu
je, bet netoli? esančiojo Pa-

mAMHįltfflŠ 
W UNIJA

k 
1itWYdiiuC» į

_ _ . c?**
TMiMMŠiaKiAAliKKrijtĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’’ 

Išplaukimai iš yriu Yorlco:

M. L. “KITNGSJIOLM,’’ Spalių' L”. 
M. L.“GUmSHOLM” lapkričio.
Š.S. “iniOTTNTNmtOl.M” grumi. 2 

.M. L.:“GRU,SHOEM" gitai. S 
Informacijos . apie laivakortes ir 
kelionę gaunamos veltui, pas imi- 
sų agentus ar bent kurioj musu 
•raštinėj.
SWEDISH AMERICAN LINE
10 State Str., Boston, Mass.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio Historija 

(Graikų Mytholo gijos Žiups- ’ 
nelis) su paveikslais. Lietu- 
vių kalbon išguldė Alyva—.50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
tį apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Verte P. U._———40e,

Trumpi Skaitymčliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie i- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas----------- 45c.

Turto Norma—mokslinki pa
siskaitymai. Paraše Uosis---- 45c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ___„15o

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—.15c.

Užkeiktą Mergelė su Bars
čia ir Barzdftskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. —- Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas_______ -__ 50o.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Šautu- 
saitis___ ______ ......... ....... —25c.

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Budys, M. I. 0.—1.50 

į Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų... Išguldė 
Magnus l’arvalkietis

g

žalias tabakas-ir
cigaretuose

v
Copr.. 1032, 

Th» AinrtlMrt 
•Tobaęta Co.

“It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

KONSTANTINOPOLIO 
UŽKARIAVIMAS

“Gamta gavo Žalumoj” — kaip 
atvaizduota tapytojo Tkomas 
Webb ... įkvėptas beširdiško 
žudymo 5000 krikščionių apgy
nėjų — rankose kerštingos bar
bariškos- 250.000 vyrų gaujos, 
vadovaujamos atkaklaus Maham- 
medo II-jo 1453 metais!

neturi vietos
Jo nėra Luckies

... . lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MĖS perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

įmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigarctu. Dalykas tame, 

. . kad mes niekuomet neužmirštame 
1 . teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj
A Retai Švelni ir Lengva” - todėl Šis

''Jei žluogHS. piraiyių geresnę knygą, [Minkytų geresni pamokstą, ar. padarytų fybtilesiyŲs sląslns fitlėms ■ 
gundyti negii jo kaimynas, o pasistatytų namus tnilko tankmėje, t ištiek pasaulis iki.jo durų pramins taką”

\ RĄLPH WAI.DO EMERSON
. Ar lis parciikhuM ncgmčtinai paaUkina kodėl pasaulis uzgiria ir pr**1?1* Lucky Strike?

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinąs, išnokinus; perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip. - 

. “It’a toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miešto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

.50
Kelionė Aplink Pasaulį per 

80 dienų—Apie visas derybas 
be galo Įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, . 
J. Balčikonio$1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis____ 75e.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Aadeikia. Kaina ________ 50c.

Aritmetikos Uždąvinynas.—2.5c.
Vaikų Darbymečiui — itin- 

.mėlis kalbos- mokslui__ ;___ 50o.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ----------------------------15c

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 

___ ___ ;_____ ___ 50o
Laimė — (poėma). Parašė

C a i t k u s________________ _50o
Atsargiai su Ugnimi. Vertė

bsA leukibLo kun. K. Š............ 10c
ftiuaų Tikėjimas — išuiškim-

.hls pagrindų mūsų tikėjimo.
\ erie Jonas M. Širvintas_ ^_.&0c

Lietuvos Ženkląi. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vč, Kau
tas .  ;____ ___ 40c

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama-' 
vijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas  __ 30c

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_L15c

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudus Verksniai, Maldos Ge
gužes, Birželio ir Spalių mė- 
lęšiams. Išleido kun. K. A.. Va 
ys____ _____ ■.____ ___ _ ‘ž.br

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Oavalevičius; 
ne apdarų 75 centai, su ap
darais _ —.......______ ______$1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
Pro f. V. Jurgueio 10c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys 30c

Žydas Lietuvoje. Parašė Š.
Kaimietis — __ ;__________10c.

Maldos Galybė, istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. _______ ______ I

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Anięrikoniško gyve 
nimo. išguldė Lapšiaus Vai
kas -. V -. ■' . /..  .......... l10c..

Jono Konto Eiles ...... $l;0('
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais_____1.50
H

Į Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V.. ZajanČanfiW&—50c

Maldų Rinkinėlis, baltais 
viršeliais -—,—__i^,$1.75—1.21

Maldų Rinkinėlis, juodais 
viršeliais —---- -- -——$175^—1.28

Dr, Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Moteryste ir teimyna. Ver
tė J. Gerutis 40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis____ ________ _50o.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas_ fiOe.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis 11), Šu paveikslais__ _75e.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais KO**,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ____ :____ ________ 25«

> Pamaldų Vadovėlis, Stacijom 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius_ 10s.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis _______ 25e.

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kax. D-jos lei
dinys, Kaune _ ___________ 10c,

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevįč.ius 40«.

Meile (Poema). Parašė M.
Gustaitis------------ 1________Ifie,

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__25o,

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys.—50o.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra-

. nas---------------------------------- 40o(
Mūsų Dainiai. Parašė Ka

zys Puida 50e,
Anderseno Pasakos—su pa- 

eikslėliais---------------------- 20ė.
MALDAKNYGĖS

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

• TEATRAI
Vienuolio Disputą su Kabi

au. Vieno vaikomo juokai. Sli- 
lietuviuo Vaidevutis---------- 15®.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija, l’arašė Seirijų 
uotukas ------------------------25®.
Nepaisyloją- keturių veiks

mų drama, l’arašė kun. Pr. M. 
Juras. Kai pa,.------------------- :_35e

Giliukingas Vyras- 2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das _ _____________’-------,------ 25*-.

Ubagų Akademija ir Ubagų
Kalius — komedijos po 1 ak 
.'4. Parašė Seirijų Juozukas—35e.

Biiiegas — Drama 4-riq ak
lį. Vertė Akelaitis •---------- 40e

Esumas —3-čiu dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
•ušė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis-. parašė F. V._____ —10®

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas _ ___ _10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzau* Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis 75c»

Dramos; 1) Germaną; 2)
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas --4 aktų; parašė .
J. Tarvydas —_ —_____ —_ .65b.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja l-me akte. Išrašė Gineitis 15a.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-.
mę. Surinko S. K., D. ir N:_ 15a.

Valkų Teatrai : dalis II : 1) 
Išlipsime paskui; 2) Antanu-

1 kas. Surinko S. K., D. ir N—15a,

25o

DARBININKAS"
366 Broadvvay, So. Boston, Mass,

AR TURI LABAI GRAŽIA KNYGA |

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapių, didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šių 
Knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už

" $1.00. ?.
į Reikalauki
f •‘DARBININKO“
Į. 366 W.est Broadvvay . South.Boston, Mass.

t
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Seserų Kazimieriečių 
Naujo Namo Pašven

tinimas Spalių 2 d.

NEDARBAS
Pas mus viešpatauja la

bai didelis nedarbas. Žmo
nės vaikščioja be darbo. Da
bai daug žmonių yra labai 
suvargusiu. .. M.

iš Coaldale, Pa, Jvum V. 
Matulai lis pa sa kė 1 ą h a i 
graudingą ir raminantį, pa- 
fnokslą. Liko nuliūdime 
žmona ir gana skaiRingą 
šeima. K. V. M.

Bažnyčiai njr pąčiain Die
vui.” Klebonas taip, gi ra
gino levus, kad savo vaikus 
siųstų į lietuviškas aukstes- 
niąs i aš m< >ky klns. Vai kųs

NEWPHILA,PA,

PATAISYMAS

Šventins J. E. Kardinolas 
D. J. Dongherty

Kun. J. J. Jakaitis, M.
Pasakys Pamokslą

NEWTOWN, PA.

Jo Eminencija Kardino
las sekmadienį, spalių 2 d. 
paskyrė 4 vai. po pietų nau
josios įstaigos pašventini
mui. Be Kardinolo ir dau
gybės kunigų, iškilmėse da
lyvaus rytinių para pijų 
chorai. Prieš pašventinimo 
pamaldas atskiri chorai tu
rės progos pagal, surengtą 
programą savo dainomis 
arba giesmelėmis publiką 
palinksminti. Taipgi laike 
pašventinimo sujungti cho
rai su savo vadais pamaldų 
giesmes atgiedos.

54 
:04

f

PROGRAMA
1. 11 vai. šv. Mišios,

r 7.

2. 11:30 iki 1 vai. laisvas
laikas,

3.1 vai. iki 3 vai. atskirų
chorų koncertai,

4. 4-tą vai. -pašventinimas, 
pamokslas ir Palaiminimas.

Wilkes Barre .. 
Ashley .. .'. .. 
Mane h Chunk .. 
Allentowu . . .. 
Bethlehem .. .. 
Philadelphia

Jeigu $ šios - af 
susidarys grupė iš 300 žino-! 
nių, tai bus parūpintas spe
cialus traukinys ir pateigęs^ 
nė tvarka kelionei, 

vai. ryte 
. 8;()b 
‘ 8;12 
. 8:15 
. 8:40 

8:57 
10:11

fiko, kurio visai nereikės 
liesti.

Visų lietuvių priederme 
yra pas/istengti į.šias iškil
mes atvykti, o. ypač ragin
ti jaunimą ir dėti visas pa
stangas ko daugiausia jo 
pritraukti, kad mūsų lietu
viška jaunuomenė susipa
žintų su lietuviškomis įštaiy 
gomis ir galėtų džiaugtis ir 
už garbę laikyti, jog jie y- 
ra lietuviai.

8:22.

. I

10:30

10;00

TRAUKINIŲ TVARKA
Shenandoah .. .. 6:15
Shaft .................... 6:21
Lošt Creek .... 6:24
Frackville ... .. 6:55
St. Clair .. .. .. 7:17
Port Carbon .. .. 7:22
Postville .. .. .. 7:45
Schulkill Havęn 7:53
Port Clinton .. 8:22
Readįng r...*. ..
Franklin Street..

8:50

(Reading) .. ». 
Wayne Junetion;

.8:53

Shamokin .. 6:00
Mt- Carinei .. .. 6:00
Mt. Carmel Jc. ,. 6:17
Ashland .. ... 6&4
Girardville ... 6:50
Mahanoy Plane 6:56
Mahanoy City . 7:09
Tamaųue .... . . 7:39

Iš Jersey City ir Eli
zabeth į Philadalphią regu
liariais traukiniais bus ga
lima gauti Excuršioil tikie- 
taš $2.25 “round trip.” Vi
suose traukiniuose vaikams 
nuo 5 iki 12 metu bilietas 
kainuoją tik pusę, suaugu
siu kainos.

Scranton ..
Pittston , >

vai. ryte 
.. 1 ;45 

\. . 2:00

• Nėw York 
Jersey City 
Newark .. 
Elizebeth . 
Plainfield .
Wayn e Jnnetion 
Ilotland (Vilią 
Joseph Marie)..

BALTIMORE
Camden Station 8:25 
Mt. Royal Station 8:31 
Chester
Philadelphia .. 1O ;32

Čia prie stoties lauks bu
sai, kuriais * už 25c bus ga
lima nuvykti į Vilią.

Bilietai iš visų miestelių 
išskyrus Baltnįnorės ir Rea- 
dingą, kainuoja (a. round 
trip) $2.50 suaugusiems, 
$1.25 vaikams. Regularė 
kaina už tokią kelionę apie 
12 dolerių.

Iš Baltimorės bilietai kai
nuoja $2.75 suaugusiems ir 
$1.38 vaikams; iš Readingo 
$2.00 suaugusiems, $1.00 
vaikams.

Bilietus galima pirkti) vi
suose miestuose klebonijoje, 
o miesteliuose, kur seserys 
mokyklas veda, vienuolyne. 
JMinersvillėje bilietus gali
ma pirkti Readšlng Co. sto
tyje.

Iš Brooklyno patartina, 
vykti biisais, nes kainuoja 
tiktai $1.50, ir vykstant Į 
vietą nereikės siekti Phila- 
delphijos.
tantifeji į iškilnios savo au- 
tomobiiuose galite gauti mi
nėtose klebi >ni j ose ‘ ‘ k ei ių 

.žemlapį” su naujosios Vil
ios paveikslu. Čia nurody
ti geriausi kėliai, lydintys 
į Vilią, iŠvengiįirit didžiojo 
PhiĮadelplūjos. miesto tra-

ŠV. KAZIMIERO SESE
RŲ NUOPELNAI

Kokia būtų buvusi padė
tis Amerikos lietuvių, jeigu ■ « ■ nebūtų buvę lietuviškų Se
serų. Apie 100,000 alum- 
nų, baigusių lietuviškas mo
kyklas, būtų apie lietuvius 
mažai ką girdėję, ir lietu
višką kalbą pamiršę. Tai 

nuopelnas lietuviškų moky
klų, kuriąs 'galėjome įsteig
ti vien tik iš priežasties lie
tuviškų vienuokmų. Kas 
Chicagos lietukus išjudino 
taip, kad dabar gali įstai
gomis prisilyginti prie sve* 
t imt ančių. Aiškų, kad ir
čia trktai su pagelba pasi
šventusių vienuolių buvo 
tas viskas galima įvykdyti.

Išleidome Seseris iš rytų 
1907 m. į vakarus darbuotis 
1 i ('tuvių naudai* Stebimės 
iš jų nuve ijk t ų d a r b ų. 
Džiaugiamės Chicagos ir 
jos apylinkės lietuvių susi
pratimu. Išleidome užtai, 
kad tada permažai rytų lie
tuviai atjautė jų reilkalus.

MINERSVILLE, FA.
REKOLEKCIJOS

Rugsėjo 26 d., Šv. Pran
ciškaus parapijoje prasidė
jo 9 d. Rekolekcijos ir no- 
vena prie Šv. Prancjškaus, 
l'arapijos globėjo. Rekolek
cijas veda kun. Dr. L. Men- 
delis, labai garsus ir pasi
žymėjęs pamokslininkas iš 
Šv. Alfonso parapijos, Bal
timorės. ■

“Darbinįiko” 71 num., 
Pennsylvanijos. žinių sky
riuje^ korespondencijoje, 
užvardintos Seserų Vilią, 
pabaigoje buvo paduota ne
tiksli žinia.

Buvo para syta: “J i s 
(kun. Čepnkaitis) užkvi’et ė 
klebonus į tas.iškilmes.”

Turėjo būti parašyta, kad 
kup. Čepukaitis paaiškino 
kunigams reikalingumą pri-, 
sidėti prie pašventinimo iš
kilmių, raginant visus lietu
vius į iškilmes vykti, ir pa
siūlė., kad būtų pasamdy
tas specialia traukinys vežti 
žmones iš Schuvlkill Coun-

Po trumpo svarstymo, vi
siems sutikite, tai buvo nu
tarta Įvykdyti su pataisys 
inu, jog, jeigu nebūtų iš
parduota užtektinai biljjetų, 
vietoje traukinio būtų pa
samdyti busai. ‘

Kitu. J. J. Če pakaitis.

GIRARDVIliE, PA.
O

Šib miestelis rengiasi ap- 
vaikšč i M i 100 n i et: u sukak - 
tuVi's nuo isisteigimo. Ap- 
varkščio ji!mns prus i,d ė j tr 
rugsėjo 25 d. ir trauksis 
ĮM'r ištisą savaitę. Įvyks 
milžiniška paroda; prie ku
rios prisidės miesto moky- 
kvklu vaikai, American Le 
gion, ugniagesiai ir apie 
50() žmonių, apsirengusiais 
senos kolonijos mados dra
bužiais — at vaizd u o j a n t 
štephen G^rard laikus, ku
ilio Vardą šis miestas turi. 
Šįame miestely gyvena apie* 
1500 lietuvių, kurie turi la
bai gražią bažnyčią ir mo
kyklą, Šijos parapijos kle
bonas yra kun. Ign. Valan- 
čiūnas.

son Conn., o mergaites pas 
seseris Kazimierieteš.

BAŽNYTINĖS PA
MALDOS

Mūsų bažnyčioje pradėjo 
noveną prie šv. Teresėlės. 
Pradžioje novenos .žmonių 
pmsirinko pilna bažnyčia. 
Šv. Te-rcsėlės stovyla mūsų 
bažnyčioje Įgvia pereitais 
metais. Po novenos šv. Te- 
resė.lčs relikvija yra bučiuo
jama kiekvieną dieną. Ra- 
žančinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje, kaip pereitą ne
dalią kmifeii užsakė, šio
kiomis dienomis bus kas
dien puse po septynių vaka- 
rais, o nbdėldieniais seplin-

Rugsėjo 18 d. Širdies Jė
zaus parapijos svetainėje į- 
vyko susirinkimas delega
tų, neseniai susitvėrusiu lie
tuviško Scbuykiir.o pavie
tės politiško klubo. Daly
vavo apie 30 delegatų iš į- 
vairių miestui ir lietuviškų 
kolonijų, prisirpo g'i| m u i 
prie ąt ('ii i>ai i č iii r i n k i rnų. ■ 
Buvo nutarta visiem lietu
viam likti Amerikos pilie
čiais. Klubas sutiko parū
pinti piliečių klausimų ir 
atsakymti knygaites, ka< I pa- 
lengvintii kj’į'kvieiimn gauti 
pilit'iybės popierius.

Šio klubo tikslas suvie
nyti ir sustiprinti visus Rė- 
tuvius Scbuylkill jiaviet.ėj

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo'aukštų idealų, iš tikrųjų norą 
buvęs jaunas.—Prof. St, Šalkaus
kis.

.kurie 
Taip pateks-

Pirinadienin vakare ir 
.antradienio vakare spalių 
3 ir 4 d. d. įvyksta Švento 
Pranciškaus parapijos at- 

Į laidai. Bus daug kunfeų, 
padės klausyti išpa-

SI. CLAIR, PA,
Visiy dabar iižinteresuoti 

ekskursija spalių 2 d. į Se
serų . Kazimierpęčių Vilią 
Kadangi išpuola tai nedėl- 
dienyjė, * dauguma klebonų . 
turės mišias ankščiau, kad 
galėtų suspėti! į spec i ,a l ų 
traukinį, išeinantį iš Potts- 
ville 7:45. Pašventinimas 
seserų namo pyks lygiai 4 
vai. po pietų. Pats kardi
nolas Daugherty iš Phila- 
delphijos prisižadėjo atlik
ti pašventinimą. Beveik 
visi Phiįadelphijos laikraš
čiai garsina apie tai, užtat 
be lietuvių laukiama daug 
katalikų svetimtaučių iš .a- 
pielitikių.

Seserys daug rūpesčio į- 
dėjo išgarsinime šio įvykio. 
Atspausdino žemlapius ke
lionei į Sv. Juozapo ir Ma
rijos vilią. Automobiliams 
yra du keliai: vienas per 
Reading, Pollstovvn, Willa 
G rovė. O kitas per Taina- 
qua, ir Nė\v tom Sehuy- 
(jua, ir Nevvton. Schuyl- 
killo pavieto lilet u v i a m s 
antru keliu.

MOKYKLA
Šii'met mokykla turi ne- 

tolij 300 mokinių. . .Alokyto- 
jauja Sesutės Kazįinierįe- 
fės po priežiūra Motinėles 
Iminacųlatos, vięnos iš .se
niausių seselių yik‘nuolj*nę.

M. K

TAMADUA, PA.

FRACKVILLE, PA,
NETEKO DARBO

Netoli Frackvillės, jau 3 
mėnesiail kaip dega po že- 
įne ČįillKjfton’o “kaleris.” 
Apie 800 žmonių neteko 
darbo ir Reading’o kompa
nija' deda visas pastangas 
ugnį užlieti vandeniu,

Apreiškimo Panelėe ŠvČ. 
parapijos klebonas ir S. L. 
R, K. A. 187 kuopa, prie 
kurių prisidės', ir kitos. pa
ra])! jos draugijos, rengtasi 
prie sudarymo “biednųjų” 
fondo. Laikai sunkūs; tai
gi reikalinga suvargusius 
ir biednųosius sušelpti; kad 
palaikytum “skūrą Į>rie 
kaulu.”

SHENANDOAH, PA. i

M.

A. a. Juozas Tuhiosa bu
vo palaidotas' rugsėjo 22 d. 
iš Šv. Petro ir Povilb para
pijos,. A. a. Juozas buvo 
vibntts iš seniausių gyvento-, 
jų šiame miestely. , Daly
vavo šermenėse, be vietinio 
klebono kun. C.. J. Klevins- 
ko, kūn. V.- Matulaitis iš 
St. Clair ir kun. P. Mockus

VAŽIUOS Į IŠKILMES

Daugelis iš mūsų mieste
lio ir apielinkės lietuvių 
rengiasi/ važiuoti į Seserų 

Kaz i 111 ierierių Akademi j .< >s 
•rytuose, netoli Philadel
phia, šventinime) iškilmes, 
spalio 2 d. Mūsų parapijos 
kunigai per pastaruosius du 
nedėldienius ragino važiuo
ti ir dalyvauti tose iškilmė
se. Anot klebono: “ųies 
lietuviai su džiaugsmu pri
valome' tose iškilmėse daly
vauti, nes susilaukėme lie
tuvių išeivijoje dar vieno 
tautiniai, kultūrinės ir re- 
lignįms garbės paminklo. 
Tik iš tokių įstaigų pažins 
mus pasaulis, kad mes esa
me lietuviai, katalikai ir 
kultūringi žmonės. Aukš-

turai mūsą tautinio, religi
nio ir kultūrinio gyvenimo. 
Vaikai išauklėti lietuviško
se ir katalikiškose mokyk
lose atneš džiaugsmo iv gar
bės, tėvams, lietuvių tautai,

J Victor Radio
Turime Didelį Steką Naujausių 
Victor Radio, Todėl Parduodam 

Proga JumsStebėtinai Pigiai.
Sutaupint Pinigų!

TIKRA NAUJENYBĖ.

Eight Tube Superheterodyne 
Console.

New TypeRadiotrons.
Automatic Volume Control.

Tone Control.
Radiotrons; 3 RCA^-58,

3 RCA-56,1RCA-247,
1UX-28O.

Height, 38 į inch.; width, 23 
inch.; depth, 114 inch.

BI-ACOUSTIC Superheterodyne. 
“B” Amplification.
Twelve New Type Compensation. 
Automatic Tone Compensation. 
Dual Automatic Volume Control. 
Tone Eąualizęr.
Extęnded Musical Range.
Tone Control.
Improved Dynamic Sneakcr.
Radiotrons: 5 RCA-56, 

4 RCA-58, 2 RCA-46, 
1RCA.82.

Height, 43 ”; width, 28] ’ ’; 
depth, 14”. ■

Didžiausią nuolaidą duodam ūž jusu sena radio, nežiūrint jo 
stovio, tai dabar geriausias laikas IŠMAINYTI JUSU SENĄ 
RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO.

Už mažą primokejimą jus turėsit naujausio ištobulinimo ra
dio ir galėsite gėrėtis puikiais radio ptogramais.

RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ir 
gerumu, nėra lygaus. Užeikit persitikrint kiek mes galime 
jums sutaupyt.

Jeigu reikalaujat tikrai gerą Rekordą, atsiminkite, kad pas 
mus jus rasite didžiausi pasirinkimą.
Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokome pilną kainą ją vertės.

Geo. Masilonis
I 377 Broadvvay, So. Boston, Mass.J
H ’.:••• * . * B’
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SUBSORĮPTION KATES S
Domeatlc yaarly .L,............$400 _
Forelgn yearly......$5.00 Užsieny metama...
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• DARBININKAS
066 TOT BR0ABWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TEL^PHONE SOUTH BOSTON 0620

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama .... .......$4.00

_ ____ o........<8.00 
Vien^ kart; fląyaitčje metams....$2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams.«$2,50

PO SEIMO
kuriais turime eiti. O veik
ti mes turime patys.

Daugelis laukia Seime), 
kaip kokio stebuklingo įvy
kio ifr mano, kad jis, tar
tum koks milžimas ar. virŠ- 
žmogis, išsyk pataisys vis
ką, parūpins ne tik išmin
tingų įstatymų, bet duos ir 
.gabių vadų - ir pinigų ir į 
dvi dieni padarys viską, ką 
organizacija nepajėgė pa
dalyti Į metus. Koks klai
dingas įsivaizdavimas! Juk 
mes matome, kad Seimą ve
da ne kažkokį ife kitur at
vykę proto didvyriai, tik 
mes patys bei mūsų išrink
tieji delegatai. . Tiesių su
dėtinis kelių dešimtų dele
gatų protas tąjį ne vieno 
žmogaus protas, nes minia 
tai milžinas, anot rusų pa
tarlės. Tiro būdu Seimas 
galį duoti mums įstatymų ir 
nurodymų, taip pat jis gali 
duoti ir vadų -— gabiausių 
žmonifų iš delegatų tarpo —

L, D. S. septynioliktasis 
Seimas jau praslinko. Jo 
eijga buvo rami ir rimta. Ži
noma, yra buvę nuomonių 
skirtingumo, įet tas tik pa
įvairino dalykus ir padarė 
Seimą gyvesnį. Kur vei
kiama, ten turi būti argu
mentavimo ir d'feku s i j ų, 
ypač smulkmenose ir asme
ninio pobūdžio dalykuose, 
bet kai prieita prie esminių 
klausimų, paliečiančių L. 
D. S. gerovę, tai visų Sei
mo dalyvių, nuotaika buvo 
rimta ir vienoda. Visi tai 
supranta, kad mūsų organi
zacijai reikia augti ir stip
rėti, o tam visų pirma rei
kalingas vieningas veiki
mas. Taigi, Seimo eiga ir 
nuotykiai perėjo jau į pra-

. eit į, bet jo nutarimai siekia 
į ateitį. Pabaigę Seimą ne
privalome vien ilsėtis, įsitA 
kjąnę, kad jau nuveikėme di
delį darbą. Ne. Mes darbą 
tik pradėjom. S e i m a s 
mums tik nurodė būdus, j bet Seimas neatliks mūsų 
kaip turime veikti ir kelius, kasdieninių pareigų. Sei-

A. E R K. FEDERACIJOS 
TIKSLAS IR ARTIMIAU

SIEJI JOS DARBAI
Laikraščius skaitančioji 

Amerikos lietuvių • katalikų 
visuomenė- jau gerai ylų 
painformuota apie istoriš
kąjį Federacijos 22 kong
resą, įvykusį rugpiūčio 23 
d., Pittsbtirgh, Pa. Visi lie
tuvių ; katalikų laikraščiai 
plačiai apraše kongreso ei
gą, įdėjo jo svarbias rezo
liucijas ir tuo parodė, kad 
jie solidarizuoja su Lietu
vių Katalikų Federacija ir 
jos darbais, dirbamais Die
vo garbei ir tautos gevovc-L

Federacijos tikslas gra-1 
žiis, jį vykinant darbo 
daug. Jos tikslus konstitu
cija taip apibrėžia:

1. Suvienyti visus lietu
vius katalikus taip pavie
nius asmenis, taip jų drau
gijas ir organizacijas.

2. Suvienodinti lietuvių 
katalikų viešąjį veikimą.

3. Atstovauti Amerikos 
lietuvius katalikus spaudo-* 
jc ir viešame veikime.

mas patiekia.įstatymų, pa
taiso organizacijos konsti
tucijų? perorganizuoja val
dybos sąstatą, arba visai 
naują išrenka, bet — darbą 
turime atlikti jau .mes pa
tys. Ir to darbo turi imtis 
ne vien tik organizacijos 
valdyba, ęia reikalingas 
visą nariu prisidėjimas. Be 
eiliniu nariu paramos ir 
sandarbininkavimo ir ge
riausia valdyba bus bejėgė. 
Taigi, visi urmu į darbą 
L. !). S. gerovei'!

4. Palaikyti ryžius šu A- 
luerikos Katalikų centrinė
mis organizacijomis.'

5. Atstovauti lietuvius 
katalikus viešą jame Ame- 
rikės kataliku veikime,

6. Palaikyti ryšius pir
moj eilėj su Lietuvos kata
likais per Lietuvos Katali
ku Veikimo Centru ar to
lygia organizacijų.

7. Atstovauti Amerikos 
lietuvius katalikus santy
kiuose su Lietuvos katali-

■ 8. Palaikyti ryšius-su pa
saulinėmis katalikų organi
zacijomis ir atstovauti A- 
merik-os lietuvius katalikus 
santykiuose su pasaulio ka
talikais.

Tuos darbus dirbti šiek 
tięk palengvins toji aplin
kuma, kad su Lietuvos Ivi- 
lalikų Centru, veikiančiu 
sunkiose sąlygose, jau iš 
seniau užmegsti ryšiai, su 
Amerikos katalikų veikimo 
centru tuoj bus susitarta 
bendradarbiauti ir, tiki
mės, daug padės įsteigtas 
prie Federacijos centro In
formacijų Biuras. Mus 
drąsina daugiau dirbti ir 
tas laktas, kad 22 kongrese 
Federacija gavo savo dar
bams Amerikos vyskupų 
užgyrimą.

Kokių darbų pirmiausiai 
imsimės i

1. Pirmoje vietoje reikia 
prie tų darbų, kuriuos ma
nome dirbti, gerai prisi
rengti, susiorganizuoti. Rei 

K. Ida, kad visuose mūsų di-
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degųitiose lietuvįų centruo
se atsirastų Federacijos 
apskričiai > su veikliomis 
valdybomis, kad sustiprėtų 
skyrįm, kad į Federaciją 
įtraukti ko daugiausia lie
tuvių katalikų organizaci
jų'ir draugiją. Tam tikslui 
bus. reikalinga trumpoje 
ateityje suorganizuoti tal
ką (vajų). •

2. Spalių mėn. 9 d. yra 
Vilniaus užgrobimo diena. 
A. K R. K. Federacija pir
moji pradėjo minėti tą die
ną, kaipo mūsų tautos ge
dulo dieną, rinkti aukas 
Vilniaus krašto lietuvių 
reikalams ir kasmet atnau
jinti pasiryžimą dirbti dėl 
Vilniaus atvadavimo. Kaip 
kasmet, taip ir 22 Federa
cijos ' kongresas, energingai 
ragina visus Federacijos 
skyrius ir visas kolonijas 
tinkamai minėti spalių m. 
9 d., parinkti aukų Vil
niaus lietuvių našlaičių su
šelpianti ir, kiek galint, 
daugiau praplatinti nese
niai išleistuosius “Vilniaus 
Pasus.” Spalių mėn. 9 d. 
programa turi susidėti iŠ: 
a) pamaldų bažnyčioje už- 
tuos karžygius, kurie žuvo 
begindami Vilnių; b) pra
kalbos ar paskaitos; c) 
koncertai su patrijotiško- 
mis mūsų dainomis. Vil
niaus vakarus turėtų su
ruošti kiekviena parapija, 
ar kolonija. Kam prieina
ma anglų spauda, reiktų 
jai priduoti žinių, kad 
“šiandien, spalių 9 d., X 
miesto lietuviai mini Vil
niaus užgrobimo dieną. ” 
Be to, reiktų laikraščiams 
suteikti ko daugiausia fak
tų apie Vilnių, pažymint, 

■ kad tai yra lietuvių sostinė,

dabar ImihU užiiųta, Šioj 
srity galėtų p^ldftrbųotl 
mūsų profesionalai įy stu
dentai, Taigi, .nąsist^gki- 
me spalių 9 d. tinkamai pa
minėti, Vilniau^ mikniams 
padirbėti ir plącląją Ąpie- 
rikos visuomenę su Vil
niaus byla supažindinti, P. 
Vaičiūno žodžiai; “Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim,” tą dieną te
skamba plačiai po visą 
kraštą.

3. Š. m, spalių mėn. 23 d., 
Aušros Vartų par. salėj, 
Cliicagoje įvyksta Ameri
kos Kolegijos Rėmėjų or
ganizacijos seimas. Organi
zacijos tikslas aiškus. Taip 
pat visi žino, kokiu tikslu 
jos seimas- šaukiamas. Apie 
kolegijos vaidmenį mūsų 
visuomenės gyvenime laik
raščiai dažnai ir rimtai pa
rašo. Federacija savo kon- 

. gresuose kasmet paragina 
tą įstaigą paremti. Marijo
nų vienuolija daug jėgų 
padėjo, kol kolegiją suorga
nizavo, o jos užlaikymas 
šiais depresijos Laikais yra 
tikrai sunki našta. Dėl to 
šiais keliais žodžiais nuo
širdžiai raginame lietuvių 
visuomenę eiti Amerikos 
Lietuvių Kolegijos vedė
jams į talką. Tai padaryti 
bus gera proga per Am. L. 
Kolegijos Rėmėjų seimą, 
kurį ir sveikiname, ir jo 
dalyviams patarkime, kad 
jis atneštų realūs naudos 
tai mūsų jaunutei įstaigai, 
iš kurios tiek daug tikimės, 
kuliai ir didžiausios aukos 
negali būti perdidelės.

4. Rugpjūčio mėn. 28 d. 
turėjo būti atidarytas Lie
tuvos Katalikų Universite
tas. Lietuvos ' vyriausybė

■ ■ 7

. ..... ■ ■’ -1111 
pastoju tam kelią. Kokiu 
tikslu taip pasielgė, katalį- 
kigki laikraščiai jau i?aš& 
Federacijoj centras yra iš* 
nešąs protestą 4r jį spaudo
je jau pgskelbp. Bet ir to 
dar neuitpujm. Visi Federa
cijos apskričiai ir skyriai, 
visos draugijos, organizaci
jos ir net parapijos atski
rai turėtu išnešti protesto 
rezoliucijas dėl neleidimo 
atidaryti Lietuvos Katali
ku Universiteto ir jas pri
siųsti į Federacijos Kelere- 
torijatą, kuris tuos protes
tus paskelbs spaudoje ir 
pasius Lietuvos vyriausy
bei. Visi teisybę mylinti 
žmones gerai nusimano, 
kad katalikiška tauta nega
li būti be katalikiško uni
versiteto ir kad jokiu vy
riausybė negali atimti ka
talikams teisę tokią įstaigą 
įsisteigti ir ją savo lėšomis 
užlaikyti.

Tie tai, mūsą nusimany
mu, yra pirmieji mūsą or
ganizuotosios visuomenės 
darbai, kuriuos turime dir
bti ir nuoširdžiai ir siste- 
matingai.

Tad, į darbą!
A. L. B. K. Federacijos 

Centro Valdyba:
Prof. F. B. Mastas, pir

mininkas, 6000 So. Camp
bell Avė., Chicago, III.

Kun. Magnus Kazėnas, 
iždininkas, 2128 Laikius 
Way, Pittsburgh, Pa.

Leonardas Šimutis, sek
retorius, 23341 So. Oakley 
Avė., Chicago, UI.

P. S. Visais A. L. R. K. 
Federacijos reikalais rei
kia kreiptis į L. Šimutį, se
kretorių, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago, III._____ .

VIENINGAS VEIKIMAS
vyriausybei. Taip, išorinėj valstybės politikoj, 
kur einąsi apie tautos nepriklausomybę, kaip pa- 
vyzdin karo metu, čia klausimo būti negali. Tuo
met kiekvienas pilietis guldo Savo galvą už vals
tybę, kurios piliečiu jis yra. Ir faktai parodo, 
kad Lietuvos katalikai tos pareigos nevengė. Jie 
pirmieji stojo į tautos gynėjų eiles ir gausiai lie
jo savo kraują, vydami iš tėvynes bermontinin? 
kus, bolševikus ir lenkus. Bet kail tas klausimas 
paliečia, vidujinę valstybės politiką, jis gali būti 
rišamas sulig to, kokid ta politika yra’ ir kur ji 
veda. Jei vidujinė vyriausybės politika kraštui 
naudinga, tuomet jos trukdymas nepateisinamas 
ir atsiduoda netiesiogine išdavyste. Bet jei ta po
litika klastinga ir kraštui žalinga, tuomet kiek
vienas pilietis turi ne tik teisės, bet ir pareigos 
ją paneigti. Analizuojant Lietuvos vyriausybes 
politiką su katalikais tenka pastebėti, kad ji kra
štui žalinga, nes yra neteisinga, negudri ir trum
paregė.

Neteisinga. Apie tai, rods, netenka daug kalbė
li. Lietuvos konstitucija visiems garantuoją tikė
jimo ir sąžinės laisvę. Vyriausybė gi tą konstitu
cijos punktą paneigia, reiškia, skriaudžia Lietu
vos katalikų visuomenę svarbiausiuose gyvenimo 
klausimuose. Gerai varžyti tikėjimą tam, kurs ir 
taip netiki. Jam tas klausimas nesvarbūs ir abe
jingas. Bet mūsų liaudis tikėjimą labai brangina 
ir už jį pasirengus knivinai nukentėti, kaip tai 
pasirodė Kražių h vikiuose, dar carams Lietuvą 
bevaldant. Visi pripažįsta, kad sąžines ir kalbos 
laisvė yra tokios rūšies žmogaus privilegijos, kad 
jas varžyti skaitosi barbarišku nusikaltimu, ku
riuo istorija kuo labiausiai biąurįsi. Bet tautinin
kai sako, kad jie tikėjimo nepersekioja, tik stab
do kunigų politikavimą. Bet į tai atsako faktai, 
skaudus faktai, prieš kuriuos ir mikliausi pasi- 

yeisinimai neturi, jokios vertės. I?rieš faktą nėra 
argumento, — tai visiems žinoma aksijoma. O tų 
faktų yra daug, — apgailėtinai daug. Jie nors 
cenzūros varžomi pąsiėkia mus nuolatos ir suke
lia širdgėlą dėl toldų vyriausybes klaidų.

.L- ' •; •’ • ■' V', r -

Tiliejįuiof 'persekioji:įnd politika- yra negudri. 
Istorija seniai jau yra įrodžiusi, kad tikėjimo 
persekiojimas visuoinet atneša naudos tieinš, ku
riuos persekiojama. Fėrseklojimas yra bergž

(Kun. K. Urbonavičiaus referatas Federacijos 
Kongresui, 1932 m.,.Pittsburgh, Iki.)

Visi žmonės įvertina vienybės idėjiy Visos tau
tos turi savo kalboje išsireiškimų pageriančių 
vienybę ir papeikiančių nesutarimą. “Vienybėje 
galybė” — sako lietuviai. “United we stand, di- 
vided we fall,” — pareiškia anglai. Romėnai jau 
seniai yra pasakę: “concordia paryae res eres- 
ėunt, diseordia magnąe dilabuntur” — (Sutari
mu maži daiktai auga, nesutarimu didieji suby
ra). Tai vis tokios aksijoinos bei savaime aiškios 
liesos uereįkalingos įrodymų, nes patsai gyveni
mas jau pakankamai yra jas įrodęs. Bet kuomet 
bendrai kalbama apie vienybės naudą ir būtinu
mą, tai privedama tik apskritus dėsnius, kurie 
gražiai ir prakilniai skamba, bet gyvenime gali 
neturėti jokios reikšmes, jei nemokėsime tų dės
nių sutvarkyti ir nenorėsime jų įvykinti. Kitais 
žodžiais, neužtenka, apie vienybę vien kalbėti, rei
kia ji įgyvendinti. Arba dar tiksliau pasakius, 

mums reikalinga vienybė ne kaipo tiktai žodis 
,bei obalsis, bet kaipo vieningas veikimas. Taigi 
panagrinėkim — paanalizuokim tą vienybės idė- 
jQ. '

Vienybė gali būti tik teoretinė bei sentimenta
linė, vadinasi, bendras obalsis-šūkis, kuriuo gali- 

■’ ma operuoti retorikoj bei gražioj kalboj raginant 
, žmones vieningai eiti prie kokio nors užbriežto 

tikslo. Tas šūkis tinka vien.agitacijai. Bet tiksli 
. vienybė gyvenimai! vykdintina, vadinasi, vienin

gas veikimas turi būti organizuotas. Tani dalykui 
reikia turėti gerai suprastas tikslas, paremtas 
dorovingų įsitikinimų pagrindais ir tam tikslui 
atsiekti reikia.išvystyti vieningas veikimas.

Žodžiu, vieningam veikimui reikalingas susi
pratimas ir tiksli, organizuota energi ja.

Kalbant apie vienybę sentimentaliniu bei t(»o- 
retįųiu, atžvilgių, męs .galime turėti labui gražių 

' pageidavimų. Kas b rangiaif mūsų širdžiai ir ma- 
~ loniau vaizduotei už vieningą stiprią Lietuvos 

valstybę t • Kiekvienas lietuvis, kat alikas, aukoda
mas Lietuvos ntųiriklausomyhei. įsivaizdavo sau

Lietuvą laisvą, linksmą ir laimingą. Laisvą nuo 
išorinės ir vidujinės* priespaudos; laisvą nuo 
skurdo ir netvarkos, laisvą katalikiškai tikėti ir 
lietuviškai kalbėti; priedo apšviestą, pažangią'ii* 
pasiturinčią ir todėl linksmą ir laihmgą. Tiesk, 
tie visi dalykai negali būt i-įvykelinti tuč-tuojau 
ar per kelis metus. Jie išsidirba palaipsniai ir ii-, 
goj tautos gyvavimo eigoj. Bet jiems pamatas tu
ri būt i padėtas ar bent dedamas ir keliai jiems 
įvykti netrukdomi. Tuo tarpu ką gi mes turime ? 
.Lietuva oficialiai laisva ir nepriklausoma nuo iš
orinės svetimą valstybių, valdžios i — taip. Lietu
vą turi savo vyriausybę, kariuomenę, pinigus, 
tvarkosi nepriklausomai, žodžiu, turi savo suve
renitetą — taip. Tuo pieš didžiuojamės Europoj 
ir Amerikoj, ir pirmiau pažemintas lietuvis dar
bininkas gali drąsiai žiūrėti savo užveizdai airiui 
į akis, nes jo tėvynė laisvesnė už Airiją. Tas vis
kas labai gražu ir pasididžiuotina, bet savo vals
tybės viduje ką mes turime. ? Laisvę t Vargu taip 
galima pasakyti. Kaip tik priešingai, reikia tik 
konstatuoti visiems žinomi faktai, kad be atodai
ros galėtume pareikšti, kad lietuviui katalikui 
laisvės tėvynėje nėra. Katalikų organizacijos 
varžomos ar visai uždaromos; jų veikimas truk
domas . ir paraližūodanias; susirinkimai drau
džiami ; yadai sodinami kalėjimai!. Kas aršiau
sia, laisvas žodis ir spauda cenzūruojami ir taip 
varžomi, iųid nieko teisingi j negalima pasakyti ne
parašyti. Pačios tikėjimo pareigos trukdomos, 
nes bažnyčiose pilna polici jautų ir šnipą. Gany
tojiški Vyskupų laiškai cenzūruojami, o jei jie 
vyriausybei nepatinka, tai ir visai neleidžiami. 
Tuo tarpu tolygios tautininkiškos organizacijos 
ir draugijos ne tik turi pilną laisvę, bet ir uo- 
1 iausią vyri ausy bes paramą. Taut ininkiška spau
da turi laisvą dirvą ir gali pulti katalikus kaip 
tinkama. Atrodo lygiai taip, kaip kad kas pririš
iu žmogų prie stulpo ir daužytų jam žandus. To
kį ficvyrišką ir negarbingą vaidmenį vaidina tau-
.liniukų vyriausybė.-

Tokia nenormali ir neteisingu katalikui padėtis 
Lietuvoje verčia mitu pastatyt i klausimą: ar ga
limas vieningas ‘katalikų veikimas su tautinin
kų vyriausybe? Atrodytų, kad tai mūsą pareiga, 

I nes lojalus pilietis privalo padėti savo valstybės 

džias darbas. Bismarkas yra pasakęs, kad kovoti 
su Bažnyčia tai vis tiek, ką mušti su kardu van
denį: jo neperskelsi, nė nesuardysi. Tik ranka 
pails, o vanduo kaip bėga taip bėga. Pagaliau, 
kiršmtis su Šv. Tėvu ir varyti lauk jo atstovą, 
kuomet visos tautos lenktyniauja jo pagerbime, 
—yra tai mažų-mažiausia vaikiška ir nesubren
dusi politika. Lenkai tą puikiai išnaudoja ir lin
guodami galvą skelbia, kad mes, girdi, nieko ge
resnio iš pagoniškos Lietuvos nė nelaukėme. Net 
patys protestantai piktinasi ir stebisi, kaip guli
ma nesuprasti net tokių elementarinių politikos 
dėsnių.

Pagaliau, tikėjimo varžymas Lietuvoj yra. la
bai trumparegė politika. Mes nujaučiame, kad 
Lietuvos tautininkai yra pasiryžę Lietuvą sube- 
dievinti. Nežinau, ar jie tą užginčys, bet — už
ginčys, ar ne, — tas jau perdaug aišku iš jų pa
stangų. Kadangi Katalikų Tikėjimas tik vienin
telis sėkmingai atsispiria prieš bedievybę, tai jie 
ir pasiryžo pirmiausiai jį pašalinti. Kitos taip 
vadinamos “krikščioniškos” sektos gali sau vers
tis kaip tinkamos — jos bedievybei nepavojin
gos — kaip tik priešingai, tokios, kaip pavyz
džiui, “tautinė bažnyčia,” yrą remiamos, glosto
mos, kurstomos, kad tik daugiau žalos katuliky-

I bei padarytų. Bet, kaip sakiau, subedievinti Lie
tuvą, — tai trumparegiška politika. Neužgincy- 
jamas yi’a faktas, kad bedievybe veda, prie bolše
vizmo. Žinoma, iš laisvamanių puses čia pasipils 
protestai ant protestų, su priekaištais nežiiiystės 
ir siaurumo mano adresu. “Kaip tai f — sakys 
tautininkai:— mes juk didžiausi bolševikų prie
šai. Ir Dievo vardą dedame į savo priesaikas, kad 
mibaidytiune bolševikus nuo savo organizacijų, ir 
vienam atvejyje tas pavyko.”

Nežiūrint tų protestų ir priekaištų,, aš vis dėlto 
laikausi savo nuomones, kad bedievystė veda 

5prie bolševizmo. Nes reikia žinoti, kad pirmaeili- , 
uis bolševizmo tikslas — lk'die\ystė, antraeilinis 
—pralobiinas, o jau1 trcčiąoilhiis, o gal ir kelūita- 
eHlnis — ekonominė reforma. Bedievybėje jie 
spęcialįs(|u,Axpyalo|)ime^ tąip. pat.,, o ;jąu ekonomi
nėj Wforihoj Tai t ik dilbtaiitai-niegejai ir tai la
bai prastos rūšies. Ekonominę reformą bolševikai 
turbūt nori pravesti rimtai dėl kėlių priežasčių:. 
viena, kad jiems būtų garbė, antra, kadžmmiėms



i
Penktadienis, rugsėjo 30, 1932

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO (JENTBO

Knn. J, J. Jgkattls-HlvfcB. vądas; Kun. Jonas Bakanas—pirm. 
Kun, J, Mačiullonls—I-asiS vięe-plrm.; Pr. Mankus-II-asls viet 
pirm.; V. J. Blavackaa-lražt., 7 Moft str., Worcester, Maga., O. SI 
dabrienB—1<(1., 0 Common\¥e<ilth Aye,, Worceater, Maas., K. Rai 

nys Ir J. Svlrakaa—lžd6 globbėjal ; Kun. Fr. J. JuŽkaltis—redakte 
g rius, 482 Wlndsor st, Cambridge, Mas*. . ..

A. L. R. K. P. BLAIVININKŲ 
SUSIVIENIJIMO 22 SEIMO 
PROTOKOLAS

Seimas įvyko Worcester, 
Mass., rugsėjo 11 d., 1932* 
Prasidėjo su pamaldomis 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Šv. Mišias atlaikė kun. J. 
Bakanas, asistuojant kun. 

. J. Jeskevičiui, klierikams 
, V. Šauliui ir K. Vengrui. 
Pamokslų pasakė kun. Dr. 
Navickas, M. I. C.

Posėdis įvyko Šv, Kazi
miero mokyklos svetainėje. 
Susirinkimą atidarė 2 vai. 
po pietų Centro pirminin
kas kun. J. Bakanas, pa
kviesdamas kun. Petraitį 
atkalbėti maldą.

Į seimą atvyko sekantie
ji atstovai:

7 kp.y Cambridge, Mass. 
—Kun. F. Juškaitis, kun. 
J. Ple vokas, Antanas Žą- 
veckas, Benediktas Jaku
tis, Jurgis Mockevičius.

25 kp., Worcester, Mass. 
—Vladas Rimša,: J uozas 
Šlavikas, J. Kundrotavi- 
čius, A. Kmidratas, M. Ur- 
monienė, K. Statkienė, M. 
Snikliutč, P. Mankienė, V. 
Kercišiene, S. Pacipavičie- 
nė, O. Žiurinskienė, P. Si- 
naųskieuė, K. Stapčinskie- 
nėi, V. Sipavičienė, A. Ba- 
kanienė, A. Morkūniene.

49 kp., So. Boston, Mass. 
-—Stanislava Šajevkaite, K. 
Šajevkicne, K. Rainis.

Šv. Marijos Kolegija, 
Thompson, Conn. —- Kun. 
Dr. Navickas, M. I. C., stu
dentas V. Šaulys, studentas 
K. Vengras, Jonas Tatulis.

Svečiai. — Kuii. Puido
kas, J. B. Laučka, U. Jo- 
kūoaite, M. Pulatiene, Vr 
Shea, P. Lckeckas, J. Jur
gelionis, M. Jurkevičius, O. 
Jųkucevięienė, Ą., Guduvi- 
čienė.

Sveikinimai. — Kun. J. 
J. Jakaitis, M. I. C,, Šv, 
Kazimiero Seserys, kun. 
Plevokas, kun. Dr. .Navic
kas, M. I. C., kun. Fr. Juš
kaitis, kun. Puidokas, stu
dentai V. Š a u 1 y s ir K. 
Vengras, Kazys Legeckas. 
U. Jokubaitė, J. B. Lauč
ka, Ant. Zaveckas, K. Rai
nis, O. Sidabrienė, A. Mau
kus, A. Blaveckas.

Seimo prezidijuman iš
rinkti sekantieji asmenys: 
—Pirm. tkun. Dr. Navic
kas, M. I. C., vice-pirm. K. 
Rainis, rast. Stasė Šajev- 
kaitė, luiygų perž. koin. J. 
Svirskas ir V. Rimša.

Mandatų perž. kom.: O. 
Urmonienė ir K. Šajevkie- 
nė?

Rezoliucijų komisija: .ku
nigas F. Juškaitis, J. B. 
Laučka, A. Zaveckas.

Išniktasis prezidijumas 
bnyo pakviestas užimti sa- 
vo vietas. Užimant pirmi
ninko vietų kun. Dr. Navic
kas, M. I- ,C. pasveikino- ir 
pradėjo seimų. Iš eilės cen
tro raštininkas 'perskaitė 
21 seimo protokolų. Buvo 
pyiimta’s. Paskui ėjo centro 
valdybos raportai. Pirm, 
kun. J. Bakauaš išdavė* sa
vo raportų, kuris, buvb pri
imtas. Toliau savo rapor
tus patiekė kiti valdybos 
nariai: Vicc pirm. P. Mau
kus, Iždo globojai: Svirs
kis ir Rainis. Visi raportai 
buvo priimti.

Centro iždininkė p. O. 
Sidabrienė pažymėjo, kad 
per metus įeigii buvo $280.- 
,00; išlaidų $142.58. Balan
sas lieka $137.42.

Knygų perž. koin. Rim
ša pareiškė viską radęs 
tvarkoje.

Centro rast. ' Blavackas 
pažymėjo, kad Sus-me yra 
pilnų narių 290.

Blaiv. Dirvos radakto- 
riaus kun. F. Juškaičio ra
portas irgi buvo priimtas.

Iš eilės sekė referatai, 
kuriuos patiekė stud. K. 
Vengras apie “Jaunimą ir 
Blaivybę” ir studentas V. 
Šaulys skaitė referatų apie 
“Blaivybę šeimoje.”

Seimas, išklausęs abiejų 
referatų, pareiškė prele
gentams gilaus dėkingumo.

Sveikinimų komisija pa
tiekė pasiūlymų ir Seimas 
nutarė sekantiems asme
nims pasiųsti sveikinimai: 
Springfieldo vyskupui, L. 
Blaiv. centrui Lietuvoje, 
Katalikiį Vbikino. centrui 
Lietuvoje, prof. Eretui ir 
prof. Dovydaįcio, Lietuvių 
Katalikų veikėjams.

Sekančios rezoliucijos bu
vo priimtos: - :

1. Kadangi tautos ateitis 
priklauso nuo doro ir blai
vaus jaunimo, todėl Šei
mas, išklausęs studento K. 
Vengro ir V, Šaulio refe-f" 
ratų apie jaunimų ir šeimų, 
kreipia visą Ainerikds lie
tuvių visuomenės vadų dė
mesį, kad’ priaugmičioji 
karta iš mažens būtų supa
žindinama su blaivybes idė
jai ir raginama stoti į blai
vininkų kuopas. Tuo pačiu 
tikslu pageidaujama, jog 
Pirmąją Komuniją priė
musieji vaikučiai būtų įsą
moninami priimti Blaivy
bės įžadus, kurie. kasmet 
būtų atkartojami.

2. Hermas įgalmjo.eentrą 
pradėti santykius su Ame
rikos Katalikų Blaivybės 
organizacija ir prašo visas 
kuopas palaikyti bendra
darbiavimo santykius su 
kitataučių katalikų blaivi
ninkų kuopomis,. veikian
čiomis mūsų kuopų koloni
jose.

3. Seimas kviečia Ameri
koje gyvenančias pavienias 
lietuvių blaivininkų kuo
pas prisidėti i Susi vieni j p 
ma, nes tik centralizuotas 
darbas gali atnešti darbu 
vaisius.

4. Seimas, Įiageidauda- 
mas didesnio veikimo blai
vybes srityje, nutaria, jog 
nuo 1933 m. Centras reng
tų visose, lietuvni parapijo
se blaivybės savaitę turi
ningą programą. Tai turė
tų įvykti Grabnyčių šven
tės savaitės metu.

5. Seimas pageidauja, 
kad šiais mėtais Centro

' valdyba, Gcrb. Klebonams 
pritariant ir pagelbstint, 
padarytų Blaivybes, organi-

Iš 1863 Metų Tremtinių

Kaip žinome, 1863 m. iš 
-Lietuvos plotų buvo nema
žai lietuvių ištremta į tolL 
mus Rusijos, rytus. Viena 
jų labai skaitlinga grupė 
daugiausia iš Zarasų, Roki
škio. ir Utenos, apskričių 
buvo ištremta ir apgyven
dinta anapus Volgos upės 
Saratovo'ir Samaros guber
nijose, kur jie sudarė du

žariją labiau bažnytine bro- 
I i ja, kad jos susirinki mai 
būtų laikomi drauge su ati
tinkamomis pamaldomis — 

.pamokslu' ir palaiminimu, 
Brolijon galima priimti ir 
tuos narius, kurie negali 
užsimokėti nuskirtų mokės-, 
čių; .

Kun. Juškaitis iš savo 
algos $5(100 paaukavo Šv. 
Marijos Kolegijai, Thomp
son, Conn.

, Kito Seimo vieta bus 
Thompson, Conn.

Nauja Centro valdyba.
Dvasios Vadas, pirmi

ninkas kun. Jomis Baka
nas.

Pirmas v i c e pirm. kun. 
Juozas Mačiulionis, M.l.C.

Antras vice pirm. Pr. 
Maukus.

R ašt i n inkus V incas B1 a- 
vaekas.

Iždininkė Ona SidabriC' 
ne.

Iždo (llobė^di: Juozas 
Svirskas ir K. Rainis.

Redaktorius kun. F. Juš
kaitis. '

Pirm. Kun. J.. Kur tekus,
m. į. c;

Kilst. Staniui., Sujcrkaitč

grynai lietuviškus mieste
lius — Čiornųjų Badymą,' ir 
Talovką. Tai. buvo lyg 1 ic- 
tuviška koloniją, kuri vė
liau turėjo savo kunigą, 
mokytojų ir net agronomą.

Pradžioje - ištremtieji lie
tuviai naujoje vietojo gy
veno labai vargingai, bet 
vėliau susipažinę, su aplin
kybėmis ir klimato sąlygo
mis, jie labai gražiai susi
tvarko, greit praturtėjo, o 
jų ūkiai buvo pavyzdingi 
visame tame krašto.

Karas ir pokarine suiru
te su įvairiomts rekvizicijo
mis ir nacionalizacijomis 
pirmmi galvon palietė vėl 
tuos pačius ištremtuosius 
lietuvius, nes jie buvo tur
tingi ir buvo priskirti prie 
“buržujų” klasės. Juos vėl 
mušė, sodino į kalėjimus, 
šaudė, rok vizavo turtus ir 
vėl trėmė Į kilus kraštus.

Lietuvai nepriklausomy-- Į 
bę atgavus, ištremtų ją Įie*'. 1 
tuvių vaikai grįžo į feavo ' 
mylimą tėvynę, palikę, 'ana
pus Volgos savo tėvelių į- 
kaulus, gimines, įgytas že- . ’ 
mes, trobas ir kitų turtų.

giausia yta apie Dusetas.
Čiornoj Padynoj ir Ta- 

l'ovkoj j dar liko nemažai 
lietuvių, kurie nesitikta 
Lietuvoj laimingo ir ra-. 
maus gyvenimo ir atsisakė • 
kariu su visais grįžti į Lie
ju vą. Betgi dabar jie atei- , 1 
tų čia ir pūkšt i, jei galima 
būtų. Jų laiškai pilni bai- . 
saus tragizmo, kuriuos skai- > 
tani kiek vienam ištriška 
skandi ašaia. ~ r 77^’

VARGONININKAS
Ieško vietos. Snvirš 20. metą A- 
rnerikoj* išvnrgoihiiiiikavęš. . Tu-.. ■ 
riii liiidymiis nuo geri), kleboną. 
Apsiimu ir zakristijono darbą at- .. ■ 
likti,

I. ŠOKELIS,
1199 Auburn St., 

Bridgewater, Mass (S-4)

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOEj. MOTINOS ŠVČ.

’lrmininkė — Eva Murksianti,
625 E. 8th S L, So. Boston, Maga. 

Vice-plrmlnlukė— Ono Siaurienėj
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-it

Prot. Itašt. — Bronė Ciunienė,
29 Goukl St., AV’est Hoxbury, Mass.
Tel. Parktvay 1864rW

Fin. Rafit. — Marjoną Markonlutf
. 33 Nuvarva St., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway O558-W
Iždininkė — Ona Stanltillutė

105 yVest 6th S t., So. Boston, Mitas. 
Tvarkdarė —- Ona MlzgirdienS

1512 Columbiti R<1., So. Boston, J^ass. 
Kasos Gle bėj a — 13. Janušonienė

1426 Goluinbja Rd., So. Boston, Mnsa 
Draugija savo susirinkimus laiko Jena 

antrų utarninkų kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakarė, pobažnytjnėj sve
tainėj. .

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
n*« nrotnlrnln rnJttftnfnke

ŽV. JONO EV. BL. PAŠALPINE8 ’ 
DB-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. žiobri
36 Mt. Ida vai., Dprcheeter, Masfl.

Telephone Colurnbia 5431 
Vice-Pirmlnlnkas — J. l’etrauskaė

24 Thomas Park, So. Boston, Maus. , 
Prot ItąStlnlnkąs — J. Gllneckls

5 Tįiomas Purk, So. Boston, Muk*.
Fin. BnStlninkas — M. fceikle

256 Ę. Ninth St., So. Boston, Maae. 
Iždininkas — A. Naudžlftnas

885 E. Broathvay, So. Boston, Maa®. 
Maršalka — J. Zalkis

7 Wlnfle|ci. St., So. Boston, Mum. 
Draugija laiko susirinkimus kas trefil< 

nedeldienį kiekvieno mėnesio, 2 vai.
pp pietų, Parapijos salėj, 492 E. 7th • • 
Sf., So. Bvstob. Mflss.

Profesionalai, biznieriai, pramonių* 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Vlvl <z»fQlnlri<B>a “Oo rhltifnlrA ”

pažadejo žemišką rojų, o trečia, jei tos reformos : 
nepraveš tai patys gaus galų, nes Rusijos kaimie- , 
lis apviltas savo brangiausiuose lūkesčiuose, mo
ka surengti pogromą. Taigi bolševikai ištiesti 'no
ri pravesti žemės ir pramonės reformų. Bet tas 
jiems nevyksta. Tuoj matyt, kad imasi ne savo 
darbo ir ekonominis krašto sutvarkymas jiems 
tik bereikalinga sunkybe, kurią taip negudriai 
pasiėmė sau ant pečių. Bet užtai bedievybės plė
time tai jų uolumas viršyja gabumus ir sveiką 
protą. Taigi ant bedievybės arenos jie dažnai su
sitinka su paprastais laisvamaniais kai yra rei
kalas kenkti Katalikų Bažnyčiai ir ant tos dirvos 
jie galų gale susitiks, kai į savų rankas paims pil
ną bedievybės monopolį. Viens įžymus katalikų 
vadas (gal jrs nenorėtų matyt čia savo pavardę-^ 
tai jos neminėsiu) yra pasakęs, kad laisvama- 
iiiai-bedieviai dabar vaidina savotiško zakristijo
no vaidmenį, vadinasi, skambina į bedievių pa
maldas, o pačias pamaldas tai jau atliks bolševi
kai. x Taigi tiksliai bedievinti Lietuvą yra ne kas 
kitas, kaip tik stumti ją. į bolševikų glėbį. Lietu
vos tautininkai gal daro tą nesumaniai ir neju
čiomis, bet jie tą daro, ir bedievindami tvarkingą 
liaudį jie patys griauja savo valstybės pamatus, 
nes daug sunkiau valdyti subedievėjusius ir iš
tvirkusius žmones, negu tikinčius ir gerbiančius 
savo valdžių.

Tuo būdu, mes turėdami, sentimentalinę vieny
bes idėja Lietuvos gerbūvio klausime susiduriam 
su vieningu tautininkų veikimu, kurs tą mūsų 
vienybes idėjų apverčia aukštyn kojom. Tauti
ninkai veikia vieningai ir organizuotai, bet jų 
vieningumo pagrindas nesupuola su mūsiškiu. 
Mes norim geros ir tvarkingos Lietuvos visos 
tautos labui. Jie ir nori tvarkios ir klusnios Lie- 

- tuvos ■— sayo: labui* Aįes norim katalikiškos Lie
tuvos, jie nori bedieviškos. Ir kųip čia išgalvoti 
tų vieningų šu jais veikimą ? Jie nedaro jokių de
rybų ne kompromisų. Klausyt, ir negalvottai 
jų įsakymas. Jie žino, kad gali duot įsakymus,, 
nes turi ivaldžių paremtų ant kariiiomcnės, .’ bet 
norėtų gražiuoju. įtraukti mus. į vienįhga veiki
mą, Nesusipratusius glosto, susipratusioms■ grū
moja. Bet toksai vieningas veikimas butų vergo 
ilarbas, ne laisvų žmonių nusiteikimas; Nėmalo-

f

t
i

nu vieningai veikti, kai žiaurus valdininkas štili- i 
guoj a ant tavęs botagu. <

Tat, gerbiamieji, koks privalo būti mūsų vie
ningas veikimas: vergo, ar laisvo žmogaus l Ar 
sentimentalinis vienybes obalsįs, gudriai išnaudo
jamas kito organizuoto, sumanaus, bet mums 
priešingo Veikimo ? Ar ne metas mums patiems 
turėti savo vieningų, susipratusį, organizuotą 
veikimą ? Metas, jau seniai metas. Mes lietuviai 
katalikai, Lietuvos ir Amerikos piliečiai, bet šir
dyje visi tikri lietuviai, kuriems senos tevpies li
kimas už vis labiausiai rūpi, esame tuo laimingi, 
kad mus nepasiekia . priespaudos leteną ir ne
spaudžia žodžio ir rašto cenzūra. Mes galime lais
vai pasitarti ir atvirai savo mintis pareikši i. 
Mes neturim jokio klasinio bei partijinio litis įtei
kimo prieš Lietuvos tautininkus, by tik jie tei
singai kraštų valdytų. Bet mes negalime šaltai 
žiūrėti į priespauda, kurią kenčia mūsų broliai 
katalikai ten už jūrių. Mes negalime pakęsti mū
sų tikėjimo paneigimo. Mums skauda širdį, kai 
sištęmatingai bedieviliama Lietuvos liaudis, flir
tuojama su bolševikais ir nekultūringai pasiel
giama su šv. Tėvo atstovu. Mums kaista akys nuo 
sarmatos dėl tokio mūsų valstybes vadų elgesio, 
kurs Lietuvą pastato grota Meksikos. Mes žino
me ir ištolo gal geriau įžiūrime, kad Lietuvos be- 
dievmimaš greitu laiku gali jų padaryti sovietų 
provinciją. Ar tam mes sielavomūs dėl Lietuvos 
nepriklausomybes ir gausias, aukas tam tikslui 
klojome? Ne!

Kad tu, gude nesulauktum,—nebus 
kaip tu nori! . .

Bus kaip Diev’s duos, ne kaip tavo 
ęsakai nedori! .

Alės taip dainavom prie ruso ir tos dainos dar 
neužmiršom 1

Bet kas daryti l Dejuot ir bejėgiškai ai ma- 
nuot ? Ne, broliai! Čia kaip tiktai turi pasirodyt 
mūsų vieningas veikimas sumanus ir gerai, or- 
gąnizii'otąs.. Visų jiirma nusįkratykim tos senti
mentalinės vienybės idėjos, apie kurią pirmiau 
kalbėjau/ Ji kaip, tiktai čia tie vietoje. J i gąnt no 
mums,.tik nmsų:engėjams. ” " - - •
katalikų, pagauna -ant to vylingo kabliuko, 
sėkmingai meškerioja po mūsų išeivijos visūome-

no ir ant t o blogai, suprast o patrijotįznio pagauna 
daug, daug nekaltų žuvelių — poor fislies, kaip 
pasakytų anglai. Patrijotįzmas tai magiškas o- 
balsis ir neįsigilinusiam į politiką žmogui jis at
rodo kaip koks dogmatas bei tikėjimo dalykas, 
kurio nevalia paliesti. Bot susipratę katalikai ži
no, ar bent privalo žinoti,, kad patrijotįzmas pat- 
rijotijzmui nelygus. Ir bolševikai yra savos rūšies 
patrijotai ir dar koki fanatiški patrijotai! Kiek
vieną kitaip nusiteikusį žmogų vadina kontr- 
revoliueioiiieriimi ir pasirengę jį sušaudyt. Neto- 
liesia toki patys ir fašistai. Tai liguisti patrijo
tai ir siauri užsispyrėliai. Bolševikų ir fašistų 
patrijotįzmas yra nenormalus ir sveikam žmogui 
nepriimtinas. Juo, kaip kokiu neskaniu valgiu, jie 
nori visus vaišinti ar kam tas patinka, ar ne.

Tikras, gerai suprastas patrijotizmas Įtalpina 
ir tėvynės meilę ir. piliečio teisių pagerbimą, ypač 
fu teisių, kurios žmogui yra brangiausios: .as
mens, kalbos ir tikėjimo laisve. Patrijotizmas, 
kurs tarnauja tik siaurai žmonių grupei, o kitų 
teises paneigia, tai ne patriotizmas, tik liguistas 
slogutis, nuo kurio tautai tenka čiaudėti. Sveikas 
organizmas ligos nepakenčia ir palaipsniui jos 
nusikrato. Tat mūsų pareiga aiški: išorinėj poli
tikoj saugoti Lietuvos nepriklausomybę, karo 
metu dėl jos kovoti, nežiūrint koki būtų mūsų va
dai,— bet taikos metu budriai stovėti ant sargy
bos ir daboti tautos sveikatą. Mes esame giliai 
Įsitikinę, kad tauta tik tuomet bus sveika, kai ji. 
nenutols nuo doros principų, o kadangi doros 
princiĮiai be tikėjimo neįmanomi, tai tikėjimo 
palaikymas yra būtina sąlyga tautos gyvasties. 
Mūsų supratimu, kas griauja tikėjimą, tas paka
su tautos pamatus. .Taigi būtų nedovanotina ir 
stačiai išdavikiška šaltai žiūrėti į bt^lievių įias- 

. langas mūsų tikėjimui sugriauti: Čiamūsų veiki
mas turi būti vieningas, stipri ir vienoda katali
kiško nusiteikimo linija.

Vieningo katalikiško veikimo reikalą mes ’ma- 
• tome, tik su jo įvykdymu yra daug vargo. Pir- 
l mįaūsiai mūsų liaudyje matosi didelis kiitalikiš- 
' kbjū susipratimo trukumas. Iš didžiulės katalikų 

Jie daugelį lietuvių mases tik menka:dalelė jaučia būtinumą pahiiky- 
. Jie t i katalikų spaudą, ta. galinga įnagį katalikybei ir

tautybei. pa I ai kyti. J ei. kat uli k iškas sųsiprn t ii na s

mūsų liaudyje būtų normalus,, turėtume kitoniš
kų proporciją '■ katalikiškų laikraščių skaičiuje. 
Dabar viskas stovi aukštyn kojom, nes toji pro
porcija išeina griežtai mūsų nenaudai. Ir esamoji . . 
neproĮiorcijonaliai menkutė katalikų spauda 
sunkiai kovoja už savo būvį. Čia kas nors yra ne
gerai ir iš pagrindų taisytina.

Dėt ką mes, keliosdi šimtys Federacijos atsto- 
vii-galime padaryti.!! Ne viską, bet ne viską.sykiu, 
bet vis dėlto ką nors galime padaryti. .Mes juk 
vadai, ar bent privalome jais būti, o kelįosdešim- 
tys vadų tai pajėga. Federacija kaipo vieningas 
kataliku organizaciją kūnas luri daug įtakos.- 
Jos žodis-lnani Testas gali atskleisti naują lapų 
mūsų išeivijos istorijoj. Vieningas Federacijos 
imsiteikinias katalikybes klausimu sutvarkys esą- . 
n.ią chaosą bei netvarką santykiuose su laisvama
niais, kuriems perdaug jau pataikaujama. Dabar 
tautimiikų-laisvanianių spaudoj Lietuvoje vis ' 
daugiau ir daugiau pasireiškia sumanymų orga
nizuoti taip vadinamą “tautinę bažnyčią,” arba 
aezaležninkuš, kad vyriausybė turėtų klusnų įna
gį savo tikslams pasiekti. Tuo padrąsinti Ameri
kos liozaležninkai deda daug pastangų sustiprinti 
savo sektą ir tani tikslui jau veda agitaciją Lie
tuvoj. Tasai laisvamany bes įrankis gresia ne tik 
mums, bet ir visai Lietuvai, kuri dar nesusipaži
nus! su tuo. nauju katalikybės priešu ir gal per- 
mažai kreipia i ji dėmesio’. Čia vieningas Federa- 
uijns veikimas turėtų užkirsti tam kelią^ infor
muojant Lietuvos katalikus apie naują pavojų ir 
išiystant vienodą akciją prieš juos namie...

Mes turime taip pat šimtus, o gal ir tūkstan
čius laisvaihanių ir.bolševikų briaujančiųši į mū
sų organizacijas ir draugijas, kad jas sudemora- 
lizuotų'ir suardytų. Jau net centrai mėse organi- 
zamjose tenka griežlių.kovoti su nekuriu narių . . 
nusistatymu prieš dvasius vadus. “Mos jau gali
me agseiti be kunigų,” - - taip jie pareiškia drą
siai ir atvirai, čia ir. reikalingas vienodas katali
kų ypač dvasios vadų nusiteikimas. r :

“N esigediuaui. Evangelijos I“ lai būna mūsų 
ohalsis. Paskatinti ir sustiprinti šv. Tėvo įsaky
mu ir pavyzdžiu, išvystykim katalikų akciją visu 
frontu., ir mūsų vieningas veikimas palaipsniui 
atneš pageidaujamų vaisiig , k .
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KA• ” GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WESTFIEP MASS. Į
E -ėjo 21 d. .^o siml ms 

ligos/ šiuomi pasa^ i 
’ ’persiskyre Jiiožas Janūšau- 

skas, 62 metų amžiaus, pa
likęs nuliūdime žmoną 
Pauliną ir du sūnų — Kon
stantiną ir Antaną, šešta
dieny po iškilmingų pąmal- 
dų, dalyvaujant 3 kuni
gams, klebonui kun. S. J.

' Vembrei .atlaikytos giedo- 
tos šv.-Mišios, ėkzekvijos- ir 
pasakius pamokslą, gimi- 

. nėms lydint, palaidotas šv.
Mary’s kapinėse. Pašaryo- 
jimą ir vįsą patarnavimą 
laidojime atliko jaunas lie- 

" tuvi -. grab< ii. . A. ArA’“is 
iš j lyoke, L- /Pat« 
na ir kitiems lietuviai, 
reikalui esant kreiptis prie 
jo adresu: Antanas Ari li
tas, 279 Elm SU Westfield, 
Mass. Telefonas 1911.

Lietuvos, kita >— rankdar* 
biam Ai ?ikiečnj lietuvių, 
o trečia menininkam, pie
šiniams, skulptūrai.- Viso
kie Lietuviški rankdai’biąi 
bus išstatyti —- kaip tai 
rankšluosčiai 
staltiesės, i 
gi būtų ger. 
gauti . daugi,.
molinių daiktų, nes gana 
mažai, yra šioj šalyj,

Nevv Haven’e paroda tę^ 
sis nuo spalinio iki.14, 
Public Library naine, Ehn 
and State Sts. Galima įeiti 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vaka
re. Bet pirmą vakarą, 9 va
landą vakare, bus speciali 
atidarymo programa, ku
rioje ponas Žadeikis, gene- 
; ’ * i: k • • Ha ’ a 1 s ir 

..mes da . ininkės ir šo
kikės atliks programą, po
no Olšausko iŠ New .Britai
rio surengtą.

S1 kančią savaitę ta pati

lovatieses, 
niai. Taip< 
ei galėtum 
nediniu ir

į Mattatuck liūlių kurie savo vaikeliams pa-’ 
* Dydėjo gero katalikiško iš-, 

auklėjimo. — atėmė vaike
lius iš seselių globos. Gaila. 
Bet tokie tėvai netik sau, 
bet ir savo vaikeliams dide- 
1 skriaudą daioč. • ’’
SESERIMS KČLEKTA 

Į>raeitaine sekmadienyje 
rugsėjo 25 d.. klebonas pa
skelbė mokytojoms sese^ 
rims kolektą. Kolekta buvo, 
tam, kad seselėms atlygintų 
ųž mokymą tų v'aikelių, ku
rių tėveliai nebeišgali už 
mokslą užmokėti. Kolekta 
neblogai pasisekė.

terbury,
119 Wcst Main St. Dieni
nes valandos bus nuo lt) 
ryto iki 5 po pietų, Bet čio- 
nais irgi pirmą vakarą spa
lių 17 d. bus atidarymo 
programa, kurios vedėju 
bus ponas A. Aleksis/Pro- 

. grama tą vakarą prasidės 8

WaterburV paroda tęsis, 
nuo 17 iki 22 d. spalių. Pra* 
šome visų ateiti, pasigrožė
ti ką lietuviai gali parody
ti svetimtaučiams ir net 
pasimokyti. Labiausiai pa
tartina jaunuoliams ateiti 
ir apie savo šalies išdirbi
nius sužinoti.

CAMBRIŪGE, MASS.

Kum Jonas Ple vokas, 
Cainbridge lietuvių parapi
jos vikaras, jau antrą sa
vaitę atostogauja. Grįš ii- 
ii ie spalių 1 d.

MOKYKLĄ. .

Kad ir laikai blogi ir 
daugelis žade j o savo vaike
lius iš parapijinės mokyk
los išimti, o lejfeti viešas 
mokyklas, to daugelis nesi
laikė. Vaikeliu šiemet mo
kykloj! yra tiek pat, kaip

paroda bus perkelta į Wa- ir pernai. Atsirado tik keli,

3
rIs
I.

I

Švč. Panos Marijos N. P. Parapija 
' Carnbridge, Mass. 

(COLUMBUS DIENOJE)

SPALIŲ-OCT. 12 D., 1932
Eikš Bali Room Svetainėje 

Central Sq., Carnbridge, Mass.
Grieš didele Carlson*s Orkestras. 

Kviečiame visus atsilankyti. ' -t

1 Rugsėjo 18 d-,-geram ir 
šiltam orui esant, įvyko ant
ras parapijos pik n i k a s. 
Žmonių atsilankė 1 a b a i

- daug, net ir iš sveti■ 
lonijų. Nuotaika buvo '-a, 

/ daug kam teko gražiai lie
tuviškai pasišokti, pažaisti, 
padainuoti. Gryno pelno 

parapijos naudai paliko 
per 80 dolerių. Šį syki kle
bono parinkti darbininkaji 
labai uoliai ir 'sąžiningai 
dirbo. Pikniko darbiniu-' 
kajįs buvo: Kostas jutkevi- 
čįus, pirmininkas, V. Ki
čas, J. Kašėta, J. Jauniem- 
Čius, J. Vaivada, J. Baliu-

, konis, J. Ulinskas, K. Ma- 
■ saitis, J. Kišiimas, M. Val- 

. sldenė, Pr. M&ikuvienė ir 
‘•..vargom

Taipgi 
ma ir' v.
smulkiais c. 
daiktais piknikui.

kas E. Šlapelis. 
: įgai ačiū taria- 

aukotojams 
stambesni,Jais

Už . poros t , irių mūsų 
klel suinan? pi ir vi-
soių. i ugi joms remiai h* 
pritariant bus mjįiimos Ge
orge Wasliington sukaktu
vės, šv. Kazimiero Karalai
čio draugijos salėje, Spalių- 
October 9 d., bet apie tai 
vėliau.

WATERBURY, CONN
ĮtANKDARBIŲ PA

RODA.

/ .. Connęctieut'o jaunieji 
lietuviai bando neleisti sa-

• vo . tautos vardui paskęsti 
tarp svetimtaučių. Dabar 
Lit nų I\oi ir 
fesijonalų Sąjunga rem 
lietuviškų rankdarbių, pa 
rodą Neiv Havėn’e ir Wa- 
terbury.

■ Panele Balsįutė iš Nev? 
Havęno yra pirmininkė vi
so M° darbo. Jei kas nors

I perskaitęs šį straipsnelį, tu- 
į r.i ką nors šiai parodai, lai 
( duoda, žinią panelei A. Bal- 
»: sys, 262 AValiace st.. Now 
; . Uaven, Conn.
į Paroda susidės is jų, 
| . sltyrių: viena daiktam iš Į

_ _ ELEKTRIKINISkodėl ŠALDYTUVAS

PINIGŲ

SUTAUPO JUMS

Gal svarbiausia nauda iš ehktrikinio šaldytuvo yra šiomis 
dienomis, kada centai atsargiai skaitomi, tai nuolatinis 
taw"rH'pas ant valgio. Valgius galima pirkt didesniu dau
giu ii jie gali būt užlaikomi elektrikiniam šaldytuve švie
žus per kelias dienas. Sausas šaltis suteikia dideli taupy
mą. Valgiai nesugeiida —< o taupymas valgio yra sutaupy
siąs pnigų. Dabartinėm žemom kainom ir lengvom išly
gom galima pirkt bile patikimos išdirbystės elektrikinį 

‘šaldytu’" Užeikit pas jusu ar
čiausią vėją arba i Ediso
no sandi sužinokit kas ge
riausia tik. „ūsų. šeimos reika
lavimui. Paklauskit bile kaimy
no kuris turi elektrikinį šaldytu 
vą ar grįžtų i senovės metodą!

Tretininkams Rekblek- 
eijos prasidėsž spaliiį 1 d. 
vakare, baigsis spalių 4 d. 
vakare su iškilmingomis 
pai na 1 domis.

NOVENOS
Rugsėjo 25 d. prie Šv. 

Teresės, Jėzaus Mažosios 
Gėlelės prasidėjo Koveiia. 
Baigsis Šv. Teresėlės šven
tėje, spalių 3 d.

Rugsėjo 26 d. Prie Šv. 
Pranciškaus Įirasidejo No- 
vena, kuri baigsis spalių 4 
d. vakare.

ROŽANČIUS.
Kuo spaląi 1 d, iki lap

kričio 2 d. Rožančius bus 
kalbamas kasdien prie įsta
tyto šš. Sakramento vaka
rais. Geistina, kad žmonės 
skaitlingai, lankytųsi, nau
dotųsi gausiomis Dievo ma
lonėm ils. . ■ .

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos nariai ir narės daly
vaus 9 vai. šv. Mišiose ir vi- 
si m corpore eis prie sv. 
Komunijos. Visi nariai 
privalo 8:30 vai. susirinkti 

■ pavapi jon salėn, iš ten pa
sipuošę su ženklais eis baž
nyčion.

„ŽlHYHAl
RADIO PROGRAMA
Rugsėjo 22 d. vakarą įvy

ko pirmutinis, šio sezono Š. 
Alfonso parapijos choro 
Radi o koncert as. Progra
ma tęsėsi pusvalandį, ir bu
vo maždaug toki:

Pradėta Lietuvos himnu, 
visam chorui dalyvaujant. 
Po to, kun. Mendelis pasa
kė atiįlarymo kalbą angliš
kai ir lietuviškai. Trum
pais, vaizdingais žodžiais 
kalbėtojas savo įprastu nuo 
širdumu stengėsi sužadinti 
klausytojams pra k ii 1 n ų, 
širdingą Lietuvos meilės 
jausmą. Ragino prisimin
ti savo tėvelius, mųčiutes 
dar Lietuvoje tebegyvenan
čius, arba jos žemėj palai-' 
dotus. Prašė palikti jiems, 
arba bent jų atminimui, iš
tikimais. Žodžiu, savo kal
ba sukėlė patriotine nuotai
ką visiškai tinkamą tokiam 
koncertui.

THE BOSTON

Sdison

C O M P A N Y

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER 
BEVEIK 70 METŲ

Depozitų nuošimtis eina nuo trecios Serėdos kiekvieno mėnesio. 
Dividcntni mokami trečių Seredą Balandžio ji* Spalių menesių. 

Siunčiame pinigus j užsieni ir išrašome TraveUers Cheųuės.

V A LA N D O S:
Nuo 9 ryto iki 3 po piftij. Sūbatomis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

PARAPIJOS BALIUS
Mokyklos ir parapijos 

naudai rengdamas balius į- 
vyks Columbus Dienoje, 
spalių 12 d. Eikš Ballroom 
svetainėje, Central Sųuare, 
Cainbridge, Mass.

Šokiai nuo 7-12 vai. 
Grieš garsus Carlson 'or
kestras. Bus šokių kontes- 
tas. Porelė už gražiausiai 
pašoktą valsą gaus gražią 
sidabrinę taurę.

Baliuje bus įvairių ska
nių lietuviškų valgių, gėri
mų, Kviečiami visi iš visur 
atsilankyti, tikrai' būsite 
patenkinti.

Baliuje vadovaus kun. J* 
Plevokas,: klebono pagelbi-

• įlinkas. Jam padėjėjų visa 
eile vyrų ir moterų. Ypa
tinga domė kreipiama į 
jaunimą. Pageidaujama, 
kad ko daugįuisiai jaunų 
vyrų ir merginų atsilanky
tų į balių.

NAUJAS LIETUVIS
ADVOKATAS

HAVERVILL, Mass — 
Vincas Keršis, Jr. išlaikė 
Massachusetts valstijos tei
sių. kvotimus. Jis yra bai
gęs Suffolk Law School.

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

OfUn Q •
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nbnvood 1315-W

C H ARRON’S
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI 
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
20 TRUMBULL STREET 

WOROESTER, MASS.
TeL 4-94JTO

Lengvos Išlygom—Be Nuožimftie

Lyg ir jausdamas, k a d 
daugelis klausytojų tokiems 
šauksmams palieka kurti, 
choras tuoj sekė su gaiva
lingu Žilevičiaus “Pabus- 
kiin iš miego!1’ -Apsnūdu
sioms lietuviams šis šūkis 
būtinai reikalingas, ir cho
ras jį gražiai išreiškė.-

Dabar sekė pirmasis kun. 
Lietuvhiko per radi o išsi
reiškimas. Klebonas pasi
rinko sau temą apie Lietu
viškų mokyklų beit draugi
jų rėmimą. Apie jo pat
riotiškumą netenka abejoti, 
ir karščiau net negu pirmas 
kalbėtojas, klebonas ragino 
vietinius lietuvius nenutol
ti nuo parapijinės mokyk
los, kuri bus dar lietuviš
kesnė, jeigu tatai galėtų bū
ti, negu buvusi; tik tokiu 
būdu jaunesnioji karta 
gaus tikrai tautinį-tikybbnį 
auklėjimą ir savųjų neuž
mirš ir neišsigins. Gi drauT 
gijų rėmimas tai yra svei
kiausias būdas senesniąją 
bei suaugusią kartą laikyti 
vienybėje. Tikrai malonu 
bivo išgirsti iš abiejų savo 
dvasios vadų tokius gražius 
pareiškimus.

.Choras pasirinko 1 i a u- 
dies dainą, “Kur giria ža
lioji/’ ir paskui J. Venc- 
kaičip orkestras pagriežė 2 
lietuvišku šokiu. Tenka pa
stebėt, jog šie muzikantai 
atliko savo dalykus tikrai 
profesijonališku tobulumu.

‘ ‘ Rudens Melodi j a, ’ ’ due
tas, atlikta panelei Marijus 
ir Emnios Bobelių, soprano 
bei alto balsais. Šių dvie
jų dainininkių balsai skam
bėjo tikrai švelniai, ir. pa
darė malonų įspūdį. Cho
ras užbaigė programą Pet
rausko “Noriu miego. V

Visa programa atlikta la
bai vykusiai j ir už tai var- 
goninijnkui R. Juškai daug 
pagyrimų. Kai šekinadie-

/ visa programa per vakarie- 
! nę, pats kun. Mendelis d i- 
į dėlių balsu sušuko scenoj, 
» “Valio! Rapolui Juškai!,” 
J ir žmonės suplojo.
| Per radio programą Ona 
J Sataičiūtė pianu akompo- 

navo.
BADMEČIO VAKA-

■’ rieke
Rugsėjo 25 d. į v y k u s r 

ladinečio vakarienė bene 
bus viena gražiausiai įvy- 
kuisifiĮ parengimų šioj para
pijai Valgių pritrūko net, 
tiek daug buvo susirinku
sių žmonių. Svočių tiek 
daug, kad sunku pereiti. 
Visus rengėjus tenka pa- 
sveikintii! tokiu dideliu pasi
sekimu, ir linkėti, kad per 
visą sekantį bazarą atvyks 
atatinkamas žmonių skai
čius. Tuo būdu Įiarapijai 
atlikt ii milžįiiškas. pelnas.

Žįinijs.

Gobšus žmogus draugų 
neturi.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bortus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai .gausi atsakymą ii\ 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos apl a n k y k i t 
mus.

Musų krautuve atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
i Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją-

Musų krautuvė d i d e 1 ė. 
Turime visokių drabužių ir 
čeverykų (shoes). . Laikom 1 
taipgi plačių čeverykų vy- 
ram ir moterim. •

Nuo dabar ant Čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kal
dini numušama 25 nuošimtį. 

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas, 

678 No. Main Street, 
MONTELLO, MASS.

REIKALINGAS AGENTAS
‘ Pardavinėti aliejinius pečius 
(ra,nge burners) po krautuves. 
Geras uždarbis. Daugiau infor
macijų suteiksiu per laiškus.

P. KRISCHUN,
80 Ward St., Hartford, Conn.

A. KAUNIETIS IR 
J. POTEUŪNAS

Užlaikome visokios rūšies 
minkštus gėrimus.

Taipgi perkrailstome rakandus, 
57 Bonnėr St.,. Hartford, Conn. 

Tel. 6-0823

i PRALL BROLIAI
f PENTORIAI IR DEKORATORIAI

DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
/ PATARNAVIMAS GERIAUSIAS .

’ 46 ARMANDINE ST., DORCHESTER, MASS.
■ Tel. Talbot 0354

S Ė N A I LAUK TA

Valjiij Gaminimo ir Nawi| Prižiūrėjimo
KNYGA JAU GATAVA

Joje Telpa Apie 400 Receptų Del Gaminimo Įvairių Valgių 
. Puslapių 173. Su paveikslais. • .

KAINA SU PRISIUNTIMU $1.00
Sveikatos atžvilgiu ta knyga, turėtų rastis kiekvienoj 

Lietuvių šeimoj
Užsakymus siusk i te šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon Street -— . Worcester, Mass,

S ■
•i.

• ■ u. H ‘I •



ta

VIETINĖS-ŽINIOS I
PIRMI ŠIO SEZONO

i
I '

VILNIUS IR UETUVA dvasinių pajėgų didesniems į 
darbams nuveikti. 4 

Bostono Kat. Federacijos į 
3-čiasis skyrius jau visai | 
pasirengė tų dieiių paminė- I 

ItL- ’.v • H 
Selanadieuį, spalių 9 d., J 

9:30 vai. rytų bus laikomos i 
Šv. Mišios už žuvusius ko
voje dęl Vilniaus atvadavi- 

rino-ir dėl Lietuvos laisvės. .
Ii ■ e, r ' I

2 vąl. po pietų Municipal 
Building svetainėje įvyks 

Į didžiule programa, kurioje 
Į bus žymūs kalbėtojai, tau- 
I tiškus dainos (dainuos pa
rapijos choras, p. M. Kar- 

I bausko vedamas) ir kitokį 
I paįvairinihiai. . .

Svarbiausiu kalbe toju 
bus KUN. JONAS VAI
TIEKŪNAS, keli mėriesiai 

į atgal ištremtas iš Lietuvos. 
Jo kalba bus apie Vilnių ir 
Lietuva.

Kun. J. Vaitiekūnas yra 
išvažinėjęs po platųjį pa
saulį, daug matęs, daug stu- 

[ dijavęs, todėl jo pažiūros į 
Lietuvos klausima yra la- 

414 Broadway, S. Boston, MassĮ bai tul.inillgos ir įdomios.
Tel. So. Boston 0948 I

" Į Kun. J. Vait i e k ūn u i, 
daugiau kaip kuriam ame- 

i rikiečiui, gerai žin o m o s 
i priemones ir būdai, kuriais 

Prisiekęs Advokatai JĮ Į remiantis lietuviai greičiau
išvystų laisvų sostinę Vil
nių.

Kadangi kuli. J. Vaitie- 
įipas yra labai 'geras kal
bėtojas, todėl nėra jokio a- 
bejojinio, jog jis iškels 
daug įdomių minčių.

Svarbiais kalbėtojais bus 
Pranas" Galinis ir kun. P. 
Juškaitis.

Kaip žinome, abu šie as
menys šių vasarą lankėsi 

į nepriklausomoje Lietuvoje 
I ir Vilniuje.

l’r. Galiniui teko susitik
ti su Vilniaus krašto lietu
vių veikėjais bei jų vadais 

■ ir patirti visas ten esančias 
gyvenimo sąlygas, todėl 
jam bus lengva patiekti 
šviežiausias, įdomiausias ir . 
teisingiausias žinias apie 
Vilniaus krašto dabartinę 
būklę.

Kun. P. juškaitis aplan
ke daug valstybių, todėl jis 
galės platesniu maštabu pa
žvelgti į Vilniaus klausimo 
spl’endimą. .

Tarp kalbėtojų bris visų 
mūsų nuolatos myl i m a s 
kalbėtojas kun. K. Urbona- 
vičiūs, klebonas kun. Pr. 
Virinauskis ir kiti.

Be to, tą dieną bus pra
dėta platinti Vilniaus Pa
sai.

Visi Bostono ir apylin
kių lietuviai kviečiami iš 
anksto prisirengti dalyvau

ji Spalių 9 d, minėjimo pro
gramoje. ’

Spaliu 9 d. visos patrio
tiškos draugijos prašomos 
susil.aikgti nuo b i zniškų pa- 
reugimV) nes visos tautos 
lįc.ritĮi'ris rrilįdtds įjru 
eM dAhieinit ar
druiigiuiį .

/Kasmet, pradedant nuo 
1920 metij, lietuviai mini 
Spalįj. 9 d. kaip gedulo ir 
pasiryžimo dienų, 1

Spalių 9 d. klas t i n g a s 
lenkas, pasirašęs sutartį, 12 
metų atgal išplėšė .Lietuvos, 
širdį Vilnių ir pasilaikė Sa
vo nelaisvoje.

Amerikiečiai liettfv i a i 
kartu su viso pasaulio lie
tuviais lindi dėl tos skau
džios nelaimės ir ieško bū- j 
dų kuo greičiausia išvysti 
Vilnių laisvų.

Spalių 9 d. yra geriausia na • 
proga atnaujinti savo pasi
ryžimus, peržvelgti nuveik
tus darbus įr pasisemti

-ADVOKATAI

I JUOZAS CUNYSl
advokatas

GYVENIMO 
Tel. Parkwny 1864-VV

JUOZAS B. GAILIUS
/Veda visokias provaa. baro ri- 

•uslegalhis dokumentui.
817 Ė Si. (kanųlte Bfaž&vitf)

South Boston, Masu. |

Telefonas: Šou Boston 2732
Namą; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS)
ADVOKATAS U

- *‘‘Darbininko” Name
(antros lubos, Room 1)

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

Bostono Ofisas:.
• 89. State Street Room 63

Tel. Hubbard 9396
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, I

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mašs. IĮ

Tel. S- B. 0441.

PR. J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvzay, So. Boston.
Room 3»

Gyvenimo vieta: 39 Green St., 
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622.

Tel. So. Boston 8520

A.O.ŠALNA‘SHAUNA
LIETUVIS ADVOKATAS

' Baigės du tJriiverėltetu 
CORNELL UNIVERSITY *u A. B. 
Q. WASHtNGTON UNIV.suLLB.

‘^Darbiitinko ” Name 
(antros lubos)

866 Broadway, South Boston 
Rezidencija

805 Harvard St, Cambridge, MAėė. 
Tel. Unlveršlty 1468—J.

A'

PRISIEKUS ADVOKATAS

JOSEPH P, MAIŠU
advokatai

Edivar R. Coplcn “ . 
Ąlbert Adčhon

. Bcnjautin Ohcšky 
OFISO VEDĖJAS ’.

18 Tėtridiit Rt;» MostiHi, Mati. 
»10 'KitnbMi

Ttjlcfonas: Capiinl 9880 ■ • 
0 i i Š -t> va 1 JĮ ii d o M

• 9 Vai. iki .5 vai. . . rai vertk skaitytoju paramos. .
Visi garslūkitCs “Darbininke.

fi ' .
|
S

sterili A. Naudžiūnas.
Minėti valdybos' nątiai į- 

gMioti kviesti darban drau
giją .

Iš kiekvienos prisidedan
čios draugijos' valdybon 
be,ij. kotuisijon įeis . po du 
nariu.

SUBATOS VAK., SPALIŲ 1 D., 1932 
Šv. Petro Parapijos Svetainėje 

492 EAST ŠEVĖNTfi 8T.( SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 8 vai. vakare. į ž tt n s a Moterims 35c, Vytams—40c.

mot inio ap vaikščio j inio-, 
Bostono Dainų Dienos dar
bas bus varomas smarkiau
siu tempu.

ŽINUTES

KĘSTUČIO SUKAKTIES 
PAMINĖJIMAS

Rugsėjo 25 d. bažnytinėj 
svetainėje įvyko D. L. K. 
Kęstučio 550 įnėtij mirties 
sukakties minėjimas.

Žmonių gausumu pami
nėjimas, .žinoma, negali pri
lygti Vytauto mirties su- Į 
kakties minėjimui, tačiau 
dvasia .pilnai prilygsta.

Minėjimo programos ve
dėjas J. B. Laučka po f- 
žangiiiės kalbos pastatė 
kalbėti/ kuli. kleb. Pr. Vir- 
mauskį, po kurio trumpos 
ir turiningos kalbos kalba 
p. Pr, Galinis.

P. Galinis pilnai apibu
dino* tų. laikij. Liėtųvų ir jos 
vnldovų. Kęstutį, kuris Lie
tuvai tiek daug yra davęs.

Baigus kalbėti p. Gali
niai, pasigirsta gabios muz.. 
Židanavieiaus rankos virk
domo stfiuįko, liūdnai iškil
mingi garsai; ‘ ' P. muzikui 
bkonipanuoja jo dukTa, ku
ri, pritariant smuikui, pa
dainavo ir vėliau paskam
bino solo.

Smuikui nutilus S. Ša-* 
jėvkaitė perskaito, jono 
Kmito eilėraštį 44Kęstutis.”

Po to dar porą kalbų, 
kurias pasakė jt P. Piiį- Į 
pauskas ir kun. K. Urbo
navičius.

Kuri. Urbonavičius savo 
; turiningo j kalboj reiškė 
j vilties, jog Amerikos lietu

viai, sekdami Kęstučio pa
vyzdžiu, dirbs tautai vie- 

. liingai, nepamiršdami ir 
k Į gerbdami 8avo tėvų, tikybų1 
, ii- kalbų.

Pagaliau pabaigai p. Ži- 
daiiavičiuš dar pasmtdkavo 
ir minėjimas tuo baigia
mas.

Įspūdžiai., malonūs, . nes 
jei ko neįstengė padaryti 
kalbos, tai papildė švelnūs 
smtiiko ir piano garsai.

Rugsėjo 25 ,čl 4 vai. p. p., 
bažnytinėje salėje draugija 
vaidybos ir pavieniai veikė-

DAKTARAI
TeL Sol Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

D R. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Bfoadway, S. Boston, 
Ofito Valanda*:

Nuo 0 Iki 12 ryte ir nuo 1:80 Iki
5 Ir nuo 6. iki 8 vai. vakare. Ofl- 
tas uidirytau suimtos rakande it 
Dodeidięn lala, taipgi aeredomla nuo 

12-fos dienų Uždarytas.
Taipgi nirimu ir X-rag

Lietuvta Dantistas

M S, A. 6AIVABISKI
(OALINAūŠkaS)

414 Btoadvvay, So. Boston
Tel. So. Boston 2300

Ofisą* atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, htio 1:80 Iki 5:30 po pletlr 
nbo 6 Iki 9 rakpjfe. Šventa dieni 

pagal Wsitar(di(|

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos, nuo 9 iki 12, n no 

Į 1:30—6 Ir nuo 6:3(1—9 vakare.
Seredoriils nuo 9-42 vai. dlenį. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo 0 Iki 12 vai. diena 

(pagal sutarti)

Tet S, B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTUMETRISTAS
f IŽegrainlnuoJu aklė 

priskiriu akinius 
kreivas akis atltle- 

-»inu (r imblljonK
koše (aklose) akyse sugrąžinu švl&- 
eij tinkamu laikii.

J. L. PAŽAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

Tel. Porter 3789

JOHN REPSH1S, M. D.
(REPŠYS^ 

Lietuvis (lydytojai

lin-

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA Barni

< adei pAgydj'mb tlsokhj 
kraujo, nemj Ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, zkauda-

* lių, vočių, sutinimų arba 
SKįjitalD, kokių iuėb 11<U» hjį- 
vĮl ržtuniat • kreiptis, tuojaus. 

Atminkit, paslteiravimaa, 
! patarimai dykai visų žj mėnesį.

ūr.Giai|,327&&. 
į Faio^i.: Antfkdtenlaia, ket+irtk- 
| dieniai* if Mtfillkmiala 10H-Į2 ct- 
į ta, 2-4J, 7—8 tator*; taksa#* 
| ąlata lft-12 tiktai.

278 Harvard Street, 
kamp. Iriman arti Central Sq, 

Cambridge, Maži.

T

jai turėjo labai taikų susi
rinkimų ir nutarė rengti 
Bostono lietuvių draugijų 
vardu Dainų Švcritę, Dan
gaus Vartų parapijos salė- 
;e, lapkr. 20 d., 3 vai. p. p.

P. M. Karbauskas sutiko 
oriruošti didingą koucentą 
su pageiba So. Bostono, 
Cambridge ir Lietuvių Ko
legijos chorų ir pasjlžymė- 
jusių solistų.

Valdybon parinkta keli, 
mtent: kum Virniauskis 
\aip Dvasios Vadas, pirmi
ninku D r. Kasparas, rašti
ninku VI.. Brazauskas, ka-

VESTUVĖS.
Jadvyga , Siatidkuliutū, 

gyv. 449 W. 2-nd st., So. 
Boston, Mass. ištekėjo už 
Juozapo Caimon. Jos Šliju- 
bas buvo Sv. Petro lietuvių 
bažnyčioje, rugsėjo 24 dic-

Rytojaus dieną tuojau 
pd sumai. Elena Raniikevi- 
čiūtė' ištekėjo už' Antano 
Gedraičio. Jaunoji yra gi
musi Rumford, Mė. Dabar 
127 Bmven st., So. Boston, 
M ass. .

ROŽANČIUS.

Į Kalėdos ir visas bažnytinis' 
laikas.

■ NOVENOS.
Batapijos bažnyčioje Kcp 

vena prie Šv. Teresės pra- 
sidėjo rūgs. 25 d» Baigsis 
spaliai 3 d. <

Šv. Pranciškaus Novena 
prasidėjo rūgs. 26 d., baig
sis spalių 4 d., 7;30 vai. V. . ■*.

Pamaldos laikomos va- r
karais^ Skaitymai ir apmą- 
stymai daromi prie Šv. •
Praneiškaus. ;

Gale būna palaimiu,fynas 
Švenčiausiu ir Relikvijų* < 
sveikinimas. ' •

PIRMI ŠOKIAI ;•
Ateinantį šeštadienį, spa

lių 1 d. yra rongj|uni pirmi 
šio sezono šokiai, kuriuos 
rengia Lithuanian Sočiai '* 
.Club.. Grieš Paramoiint 
Club orkestras J. Antanė- ■’» 
lio vedamas. . ;!

Visi kviečiami -ateiti.

AGENTAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Į JUOZAS M. ŪILIS | 
į LAIKRODININKAS | 

j Parduodu įvairiausios rūšies | 
; auksinius ir sidabrinius daik- Į 
| tus. Taipgi ir pataisau. Į

366 W. Broadway ? 
Į SO. BOŠTON, MASS. Į 

(■puhutomfr

MUZIKOS MOKYKLA
Lietuviai! Kurio norite pamo

ki,liti savo beriiiukus ar morgais 
tęs muzikos, pradėkite , leisti da-r 
bar. Mokinu savo studijoj,.taip
gi cinu ir į namus. Namie esu. 
vakarais ir sekmadieniais. Tele
fonas South Boston 1963-J.
VALENT. PALTANAVIČIUTŽ

912 East Broadway, 
South Boston, Mass.

jiuzimMmir
Mokytoja, ir Akompaniste

Pabaigus Faelton Pianoforte 
School

M. TRĖINAVIčIUTe,
444 East Sixth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

pasonkIyvenimą 
Stanley išdirbystės gėrimais. Rei
kalauk ją visose krautuvėse. Pri
statome toniką į piknikus, vestu
ves, krautuves.

STANLEY BOTTLING 00,
C. Ė. GRIGAS, Savininkas 

107 W. Sizth St. S. Boston, Mass;
Tel. So. Boston 2802-M

A, J. ĮMEST, M. U. Į
LIETUVIS Į

GYDYTOJAS it CHiRURGASĮ

Valandos: j
Nuo . 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.|

478 dallivan Bbulcvard |
DORCHESTER, MASS. |

Telefonas Talbot 0847 i

| DR.J. LANŪilUS-ŠEYMOUR

INSURANCE
Apdrnu.sk namus, rakandus 

nutoinobilins pas 
J. S. MESLIS

342 Broadway, r So. BostOnĮ 
I Tel. S. B. 1798 ar 2613 Į

• i

J 
3 
3

5

mūsų diocezijos įsakymą : 
inio spalių 1 iki lapkr. 2 d. į 
S v. Petro bažnyčioje bus 
kalbama. Šv. Rožančius kas 
dieną, kaip kada ir vaka
rais, su įstatymu, kaip ka
da rytais per Šv. Mišias.

Katalikai!, kurie negali, 
ateiti bažnyčion teneapsi- 
leidžia Šve. P. M. gerbę, 
kalbėdami Rožančių.
DIOCEZIJOS. LABDA

RYBĖS RINKLIAVĄ 
Diecezijos galva paskel

bė per orgai ui 4 k l’ilot ” i r 
per klebonus visose bažny
čiose rinklijavą Bostono 
diecezijos labdarybei, spa
lių 2 d.

PAVEIKSLAI 
Aįisireiškusios Lourde 

.Paneles.
Spalių 2 d., vaikams 3 v. 

po piidų, suaugusiems 7 vi.
irę, ‘ bažnytinėje salėje 
rodomi j ūdom i pavciik- 
iš įvykių Stebuklinga- 
L< > u rde, 1 ’raiicūzi j o j e.

MISIJOS
Spaliui 10 (l. 7:3() vai. va

kare iškilmingai prasidės 
metinės šv. misiįos mote- 
riniy ir merginoms. Už sa
vaitės po to bus misijos 
vaikinams ir vyrams.

Rožancavos mėnuo ir mi
sijos yra katalikams pato
gus laikas pakreikti savąjį 
gyvenimų- p Dievo nurody
tas vėžes.

Visi Bostonų ir ap\’liu- 
kių lietuviai galėtų pasi
naudoti misijų malonėmis. 
Tuomet jiems daugiau 
reikštų Kristaus Karaliaus 
švente, Visų Šventų, šventė, 
Uždušinė šventė,. Adventas^

C. J. WEiSUL
AGENTŪRA

LAIVAKORTĖS
į ir iš Lietuvos patogiau
siais keliais, greičiausiais 
laivais.
Sutvarkome visus doku
mentus taisykliškai.

SUNŪS
Perkame Lietuvos bonus 

cAsh, nlokame aukš
čiausias kainas.

INSURANCE
Apdraudž i a m namus, 
krautuves, rakandus, au
tomobilius ir kas tik rei
kalinga.

. C. J. WEISUL AGENTŪRA 
"Darbininko” Name

366 W. Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. S. Boston 0620
h

bus. 
šiai 
Ine

i GRABURIAI I
Office Telephone Unlversi ty 1057 

Bes. Tel. Univęrslty 1957

ADAM UMHIA& SUN
Undertaker & Embalmer 
LIETUVIS GBaBOIUUS IR 

BALSAMŪOTOJAS
Pagrobus atlieku gerai Ir pigiai. 
Kaina vienoda visur. Vieui atdara 
diena ir naktį.

883 Cambridge Street
EAST CAMBRIDGE MASS.

SKYRIUS
10 Intervale St., Monteilo, Mata.
'Tel. Brockton 5188

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarom automobil i u taisy
mo vietą. Talsbm visokios rūšies 
automobilius. Taipgi is+risom su
lankstytus fenders ir • dies ir- 
a pi p mitina m. aTisom ignifions ir 
ge ne ra t o r iii s.. D a r b a s užį i k r i n t as 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

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

Tel. Šio, Boston 2351-ė” 
STĖVE JANELIFNAM, Su v., bu
vęs Broathvay (farngo Vedėjas.

P

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. Gylio aštrias lt ironiškas Ilgus vyrų, motetų ir vaikų. Vartoju 

X-Ray aparatų, iStyrlntiil frMtidų Ir plaučių ligų. Elizaminuoja 
kraujų, Šlapumų, ir splaiidalus savo laboratorijoj. Suteikia t>atarl- . | 
mų iiilškali kitur gyvenantiems. 15 metu praktikos. t

. OiriSO VALANDOS : 2—4 p.p.; 7—8:30 vok. Tel. S. B. 2712. f Į
•_ 498 E. BROADtfAt, ŠČŪTfl BOStOit, MASS. |

Ė

LIKVIDUOJA
Cambridge parsiduoda anf .Mug- 
nolia Avė.,. 11 kambariu namas. 
Pastatytas lik 5 mėtai. Visi įtai
sai. Stoiitnhėat, vieta dėl gara- 
džiaus. Parsiduoda už kiek i no-, 
kepi. Ęoley P., 16 Lėonard Avė, 
Tol. Uuivevšity 2665-W.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

U. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

. BALSAMŪOTOJAS
877 ir 448 Cambridge Street 

Cdnibridge, Mass.
Telephone Unlveraity 8831-W.

LIETUVIS GRABORIUS
Laįdotiivią reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, 
o,aš visuomet pasirengęs kiekyionatii 
pareikalavimui Už važiavimą į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

M j. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

16-18 Intervale St., 2o8 Węst Broadwuy,
, Monteilo, Mass. Šo. Bestom Mass.

TolyBroekton 4110 ■ Tel. S. Boston 4486 -

Apdrnu.sk
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Iš ŠV, JURGIO PARAP.
t ; • ■ r ’

’ Šv. Jurgio parapija bus skaito 
liūgai atstovaujama Seserų Ka.

- rimieriečių. Vilios Joseph Marie 
pašventinime.

f

t

Didžiulis busas pilnutėlis 
parapijiečiu iškeliaus į Vil
ią, Newtown, Pa., sekma
dienį, špūlių 2 d,, tuojaim 
po sumos. Kun, N, Pakal
nis, negalėdamas patsai va
žiuoti, pakvietė ekskursijai 
vadovauti kun.Juozą Ąlek- 
siūna.

Sekanti asmenys isva- 
žiuojn į iškilmes: ;

' . Kini. Juozas. Aleksiūnas, 
ekskursijos vadas, Ona Šar
kaitė, Petronėlė Jurevičiū
tė, Uršule. Kulikauskienė, I 

♦ / Antanina Bertulienė, Ma
rija Bertuįiūtč, Kotriną 
Šviiiiehe, Magdalena Bran- 

.. gaitiėnė, Antanas Daukan
tas, Ona Kulbokienė, Alena 

. Kajaūskiūfe, Ona Kajaus J 
kienė, Magdalena Fogelma- 

į nienė, M. Pakinldenė, Tek- 
. lė Mažonienė, N. Gabalinio,

O. Bartkus, O. Masiulyte,
P. Jaukinto, B. Mieželienė, 
J. Vitkevičiiene, O; Gelči- | 
nienė, Ant. Jačys, V. Vasi- 
lienė,.M. Vosilis, P. Liut- 
Irienč, Aid. Liutkįitė, Al.

. . Kazlauskienė, R. Šeputie- 
iiė, P. Geležinienū, F. Ma
žeikis, R. Šeputaitė, M. Ku- 
činsldene, M. TamoŠditienė, 
M. Jakaitienė,, J. Jakaitis, 
Š, Kazlauskienė.

Šis važiuojančiu sąrašas 
‘ anaiptol nepilnas. Dar 
[ - daug yra norinčią važiuoti' 

į iškilmes. Gali būti, kad 
.s iki savaitės pabaigai Susi

organizuos kitas bus’as. 
Daugelis važiuojančiu yrą 

. susiįdomavę Seserų Kari
mi eriečiu steigiama mergai- 
ga.tėms aukštesne mokykla 
(High School). Reikia 
manyti, kad gal rasis daug 
tėvu norinčią leisti savo 
dul<reles į mokyklą pas Ka- 
zimierietes. .

Laimingiausios kelionės 
važiuojantiems į garbingas 
ir gražiajs naujosios Seserų 
'Kazimieriečių įstaigos pa
šventinimo iškilmes! .

G. IR A. RAŽANĖIAUS 
’ DR-JOS METINĖ 

ŠVENTĖ.
Sekmadienį, antrą dieną 

spalią, per devintos valan
dos mišias Gyv. ir Amž. 
Ražąnčiaus draugiįjos na
rės eis prie šv. Komunijos 
in corpore, nes tai yra ją
ją metine .šventė. Į šias 
nepaprastas ražančinią iš
kilmes -yra pakviestas Te- 

Gabrielius Jaskelevi- 
C. P. pamokslą pasa- 

Ši draugija yra la- 
daug aukavusi bažny- 

Linkime jai laimin-

vas
čius, 
kyti.
bai

čiai.
gobusio gyvavimo..

Yra žinią, kad gabusis 
jaunimo misijonierius Tė
vas Gabrielius Jaskelevi- 
čius už poros menesių išva
žiuoja rijais metams į Eu
ropą. Bus ir Lietuvoje.

Domininkas Vaškas ir B. 
Petrulęvičiutė priims mo
terystės sakramentą iškil
mingai su Misijomis trečia
dienį, spalių 12 dieną.

. Vincento ir Ladislavos 
Kazlausku dukrele apkrik
štyta, vardu Laurette rugsė
jo 25 dieną. Krikšto tė
vai): M. Fogelmanas ir M. 
Mališauskiutė.

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

Ją.Tnea Kin? Steele (kairoje), Manila salos majoro atstovus, atvy
kęs į Nsw Yorką, įteikė Filipinų vėliava Ed. C. Fogg, Boosevelt 
viešbučio .direktoriui, kuris Įą iškėlė pažymėdamas, kad salų vė
liavos iškėlimas yra pirmas New Yorke.

tai rūpinsis suorganizuoti 
Šv., Vardo draugiją ir So- 
dalici j as (mergai tems/ 
Mokykla jau prasidėjo, —• 
pamokos ketvirtadieniais 5 
—7 vai. ik' šeštadieniais 2— 
4 vai.

t Šiemet mūsą Federacijos 
skyrius švęs skalią 9 d. pa- 
maldomdls bažnyčioje. Su
ma bus atlaikyta už žuvu
sius Lietuvos kareivius ko- 
Po sumos pamokslas innn 

[voje už nepriklausomybę. 
Šomi parapijiečiai dalyvau
ti šiose pamaldose. Tą dik- 
ną bus dalinami ir pardavi
nėjami Vilniaus pasai.

—Laikas jau užsisakyti 
vietą važiuoti į Šv. Juozapo 
Vilią spalią 2 d. Tą dieną 
po pietą šventins Šv. Kazi
miero Seselių naują Vie
nuolyną lietuvaičią mergai
čių High £fohool. Busas nuo 
mūsų bažnyčios 12 vai. vi
dudieny. Grįš vakare. . Ti- 

■ rieto kaina round trip tik 
1 doleris ir pusė. Užsįsaky- 
i:i galima klebonijoje.

EUZABETH, N, J.
Rugsėjo 18 d. Prelatas 

Krušas sakė pamokslą lai
ke sumos.

Kolegijos,. Thompsone di
rektorius, kum Dr. Jonas 
Navickas, M. I. C. pagelbs- 
tint naujaiiJ įšvęstam kuni
gui Adomui Jeskevičiui?

Prasidėjus Kole gj*į o s 
mokslams, Jum. Navickas, 
turėjo grįžt prie savo už
imamos direktoriaus vietos.

Dabar (New Yorko Auš
ros Vartą parapijos klebo
no pareigas laikinai f eina 
neseniai!’ iš Eucharistinio 
Kongi’eso grįžęs vienuolis, 
Marijonas kun. Jonas J. 
Jakaitis.

Kun. J. Šeštokui sugrįž
tant, laukiama spalio mėn.

Tarp atsistatydinusio me- 
nadžerio Zacharevičiaus ir 
uolaus svetainės rėmėjo D. 
P. įvykę peštyiiės. Rezulta
tas: atsidūrė teisme.

Pažymėsią, kad n o r s 
“Laisvės” svetainės . šėri- 
ninką yra daug kataliką, 
Jet dalinai d£I ją mažesnio 
skaičiaus, dalinai' dėl ją ne
susipratimo ~ indeferenti- 
škumo, svetainės valdyba 
yra Kairesniąją rankose. 
Laikas Būtų visiem^ susipra
sti. ’ ’ni’‘ '•

Patariu mūsą biznieriams 
skaityti “Darbinįiįiką.” Ąr 
nesveika būtą pažiūrėti į 
dalykus ir kataliko darbi- 

ninko-biznierio akimis, y- 
pač, kad ją dauguma yra 
katalikai?

Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOS :

M DI AHAO if UCMPIIIQ Nuo ®1”12 ,fi ryt0'2-8 vnfc I DLAUAO Al VLllUlUu Šventadiemaia ausitanu

D A N TIS T A S GMND Street
X—RAY (kampas Union Avė.)

Namų Telefonas: Michlgan 2—4273 BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį, rugsėjo 18 
dieną, Aušros Vartą bažny
čioje šv. Mišias lalijcė kun. 
Pr. Skrodenis, M. I. C. 
Klausytoj ai gėrėjosi jauno 
kunigo aišldu balsu.

Šv. Kryžiaus, vyrą pašel- 
pinė draugija, nigs. 18 d. 
užsiprašė šv. Mišias. Dau
geles narių buvo pamaldose 
ir priėmė šv. Sakramentus. 
Bažnyčia mirgėjo nuo žva
kių ir elektros. Parapijie
čiai ir kunigas gėrėjosi dr- 
jos gerais darbais.

laivai pavedami lietuviu tu
ristą pasinaudojimui vyks
tant Lietuvon. Reiškia, va
žiuojant į Lietuvą nereikės 
baladotis per kitas šalis, pe
reiti per kelias muitines ir 
dažnai važiuoti trečioj kla
sėj be amerikiečiams pri
prastą patogumą. Dabar 
jau galėsime puošniai ir la
bai patogiais moderniškais 
laivais vykti iš New Yorko 
tiesiog į Lietuvos uostą — 
Klaipėdą.

. Susilaukę senai pagei
daujamo tiesioginio susisie
kimo su Lietuva, galime tik 
pasidžiaugti ir padidinti p. 
Smitraus goru darbą kre
ditą. Re p.

Kun. Pr. Skrodenifc, M. 
I. C. ir kun. Ad. Jeskėvi- 
čius, M. I. C. rūgs. 20 d. iš
važiavo į Kataliką Univer
sitetą IVashingtone mokslą 
tęsti.

LIETUVOS GEN. KONSULĄ 
TAS KELSIS NAUJON 

VIETON

Telepbone: STAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
(MrniOK)

< LIETUVIS DENTISTAS
2218. 4th St„ Brooklyn, N. Y.

JC'SpinduUų DtagnoM 
G(rto Aneatetika 

VALANDOS r
Nuo 9 vėl. ryte iki 8 vai. vakara. 
Penktadieniai* Ir Bventadlenlala 

tik Busi tams.

Tel. Gieenpoint 9—2320

JOSEPH 6ARSZYA
G R A B O R I U S

—IR—
BALS AMUOTO JAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N Y.

ŠV. VARDO DRAUGIJAI
Ši kilni jaunuolių bažny- 

' . tinę draugija turėjo savo 
posėdį ketvirtadienį, rugsė
jo 22 dieną? Draugijos rei
kalą svarstymas buvo labai 
gyvas. Vienbalsiai nutarė

• .neapleisti nei vienos mčne-
• sinės komtuiijos be svarbios 

.. priežasties. Šios draugi j os
nariai einą prib komunijos 

' kas pirmą mėnesio sekma
dienį in eorporCi Beveik 
visi šios draugijos nariai y- 

‘ ’ ra taipgi vyčiais. ■ ■.
. Išrinkta nauju valdyba:’

L-f pr. Raugalus, pirm.
| Pf; Bertulis, sekr.
£ . . Br. Ješmoiitas, vice-pirtn.

Ed. TijonaitiSf ižd.
: . Lii įklil ne ] >asi sek i m o nau

jai., valdybai šios kilnios 
J . jaunuolių draugijos.

Parapijos baliaus komi
tetas turėjo susirinkimus 
sekmadienį ir ket vi Padienį. 
Tikietai pardavinėjami (tik 
vienas doleris). B iznieria i 
prisidės savo aukomis prie 
pasekmingo parengimo. Ba
lius bus su vakariene ir šo- 

I kiais. Dalyvaus sugrįžęs 
Į iš Lietuvos kun. klebonas S.
P. Remeika.

LDS.. Seime iš parap. da
lyvavo kini. J. Balkonas ir 
Kazys Vilniškis. Su jais 
buvo taipgi nuvykęs atgai
vintos 109 kuopos, Apreiš
kimo parapijos narys p. 
Stagniūnas. Grįžtant už
suko į Lietuviu Kolegiją, 
Thompson, Coiin.’

Parapijos ekskur sija, 
rugsėjo 19 d., laivu į Bear 
Mountains pavyko. Žmo
nių prisirinko pilnas laivas. 
Ant denio grojo Okulionio 
orkestras šokliams. Eks
kursijai vadovavo klebonas 
J. Simonaitis, dalyvavo be 
kitu žymiu asmenų — Pre
latas Krušas, mokyklos Se
serų a-mokyto jos, komp. J. 
Žilevijiuj ir kili. Pažymė
tina, kau biznieriai šią eks
kursiją rėmė aukomis ir 
dalyvavimu. Liks gražaus 
pelno parapijai,

NELAIMĖ
Praeito mėnesio pabaigoj 

atsitiko nelaimė su jaunu 
vaikinu B. Balandžiu, 19 
metą. Nuvykęs pas gimi
nes į Raritan, N. J. .jis žai
dė su mergaite sviediniu 
Raritan paupy. Kai svie
dinys įkrito į upę, jis ėmė
si išimti, bet nemokėdamas 
plaukti panėrė po vande
niu. Mergaitės pakviesti 
gelbėtojai jo* greit nerado 
ir ištraukę beveik po valan
dos jau nebeatgaivino.

Šv. Pranciškaus Asizie- 
čio diena, spalio 4, Aušros 
Vartą bažnyčioje suma bus 
9 vai.. Pamokslą apie šv. 
Pranciškaus gyvenimą sa
kys misijonierius kun. J. J. 
Jakaitis/

Baigiantis pamaldoms 
Tretininkams bus suteikta 
generalė absoliucija.

NEW YORK. — Anglą 
spauda pranešė, kad Lietu
vos valdžia išleidusi parė
dymą savo konsulatams A- 
merikoje, jog konsulatą pa
talpa turi būti tame pačia
me name, kur konsulai gy
vena. Dėl tos priežasties 
Lietuvos Generalis Konsu
las p. Žądeikis atatinkama 
sutartimi nusamdė namą 
adresu 11 Wayerly Place, 
kuriame bus ir .paties p. 
Konsulo gyvenamas aparta
mentas.

KLASČIAUS

CL1NT0N PARKAS
Piknikams, biillams, koncertams, 

Šokiams Ir visokiems pasIllnkstnlnL 
mums smagiausiu vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau Įnikus užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
kamp. Maspeth ir Betts Avė.

JONAS KLASČIUS. Savn
Maspeth, N. Y.

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J, VALANTIEMS
GRABORIUS TR

BALSAMUOTOJAS
Apdraudė Visose šukose

Notary •Public
5441 — 72-nd Street,

Arti Graudi Št.
MASPETH, L. L, N. Y.

■L

YONKERS, N, Y
Rugsėjo 18 d. vietos lietu

vius atlankė kun. J. J, Ja
kaitis ir pasakė lietuviškai 
pamokslą. Žmonės džiau
gėsi sulaukę lijetuvio kuni
go. Mišias tą dieną užsi
prašė Altoriaus Pu o Šimo 
draugija.

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta tauta, kultūringesni 
kuri . sunaudoja daugiau 
muilo.

—i
TeL Stagg 2—5043 Notury Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotojas 
660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

"ŽVAIGŽDUTĖ”

Veikimo sezonas prasidė
jo. Draugijos reguliariai 
laiko »susirinkimus. Stro
piai pradėjo dirbti jauni
mo klubas. Parapija ruo
šias prie baliaus, choras 
prie operetės^ o L.. C. C. 
pradedant kovo 23 d., Klas- 
čiaūs salėje ruoš kas sek
madienį bašket bąli su šo- 
Iriįtis- Be to kunigai rim-

Nesenai ‘1 Laisvės ’ ’ sve
tainės prižiūrėtojas (mana- 
ger) Zacharevifius, kilus 
svetainės administracijoje 
nesusipratimams, atsista
tydino. Vėliau atsistatydi
no direktorius-pirini n i ti
kas p. Budiys sąryšy su p. 
Zacharevičiaus atsistatydi
nimu. Esą įvelti ir pini- 
ginjlai dalykai. Pirminūi- 
J<o pareigas dabar eina vi- 
ce-pirmininkas p. GpŠtau
tas. Menadžeris dar nenu
matytas. ■

YRA NAUJIENŲ
Elizabeth’o koresponden

tai, matyt, miega, neberašo, 
nors Šiuo laiku glėbiais ga
lima verst naujieną. Net 

pa- 
vy-

Įima verst naujieną, 
p-as Markevičius lyg 
miršo! Sukruskit, gi, 
račiai!

NEW YORK CITY

i

NEW YORK.—Nuo de
natūruoto spirito mirė 23 
žmonės, kurie pirko spiritą 
labai pigia kaina.

Šie 23 žmonės mirė per 
kelias dienas. Rugsėjo 23d. 
mirė 8.

Birželio mėnesį vietinis 
New Yorko lietuviu para* 
pijos klebonas kun. J. šeš
tokas ssutiprfiĮnimui s a v o 
sveikatos išvažiavo Lietu
von ir dabar gydosi garsia
me Birštono kurorte.
•Išvažiavusį kleboną per 

vasarą pavadavo Lietuvių

NEW YORK-KLAIPĖDA
Juozas’ S mitras tapo pa

skirtas American Scantic li
nijos Lietuvių Skyriaus ve
dėjas, kuris šiomis dieno
mis organizuoja naujas šios 
linijos agentūras, Naują 
agentūrą tarpe randasi ir 
/‘Vytautu*’ spaustuves Tu
rizmo skyrius, J. P. Mačiu
lio vedamas,

Seantic American linijos 
.4 moderniški vienos klases

Mėnesinis vaiką paveiksluotas 
laikraštis.

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusi, didumo.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės, Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpriųin 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu 
Štai “Žvaigždute” leidžiama vai 
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždį) 
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaityniėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas.

Adresas: “žvaigždutes” 
Administracija) Kaunas, Liaudies 
Namai.

Tel. Stagg 2—0783 Notnry Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskai)

GRABO MUS 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

TelepUone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso-' 

kiems pokyliams

Nors akiai dingęs, vis gi 
atminčiai brangus.

PARSIDUODA ŪKĖ
200 akrą, ’Otsego C*o„ N\ Y. 20 
gyvulių, arklių, vištą,. įrankių, 
javų, traktorius. $6500. Lengvos 
sąlygos./ Rašykite:

; MR DOUGLAS, 
Fort Plftin, -N. Y.

1
MOT. LAUKUS, Fotogra

214 Beduoni Brooklyn
Tel. 1'1vwkiwu 0—4614'

: . L
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