
VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI D ARBININKAI 

VlENYKLTfiSI .

EINA NUO 1915 METŲ

DARBININKAS
L AMERIKOS 'LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS,, ŠVENTŲJŲ METŲ RUGSĖJO-SEPTEMBER 12 D., 1933 M., No; 68. <

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS . ’.

KAINA 5 CENTAI
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ISPANIJA. —- Ispanijos 
bedieviškoji vyriausybė, bu
vo paskelbusi, būk ji duo- 

/ dantį sąžinės laisvę. Šven
čiausios Jėzaus Širdies pen
ktadienį daugelis katalikų 
savo namų languose ir bal
konuose išstatė Švenčiau
sios Jėzaus Širdies paveiks
lus ir juos papuošė bažnyti
nėmis vėliavomis. Policija 
įsakė paveikslus ir vėliavas 
pašalinti. Kas neklausė — 
tiems pavartojo prievartą. 
To dar negana. Buvo pla
tinami lapeliai, kuriuose - 
skelbiama, kad Švenčiausios 
Jėzaus Širdies garbinimas 
esąs blogas dalykas.

' Ot kokia yra laisvamanių 
j sąžinės laisvė ir kaip jįe su

pranta savo laisvą manymą,

NAUJAS KARALIUS 
IRAKE

BAGDADAS, Irakas. — 
Rugsėjo 8 d. Irake apvai
nikuotas Irako karaliumi 
sosto įpėdinis princas Gha- 
zi, nes ta diena Šveicarijoje 

^siaura įAirė Irako? karalius

KONKORDATASSU VO
KIETIJA DLR NEPA- 

TV1RTNTAS

jau patvirti-

btinn ąsme-

VATIKANAS: — Vati- 
ikano konkordįitns (sutar
tis) su Vokietija dar nepa
tvirtintas, nors Vokietijos 
vyriausybė jį 
no.

Vatikanui i
nys pažymi,, jąg Jo Švente- 
nyhė . .Popiėžiiy; Pijus XI 
esąs nepatenkintas kancle- 

“vi o HitkMo^viCtaušjTolitika, 
tačiau manonMi, ■ kad kon
kordatas busi; patvirtintas. 
Vatikano paprastai laukia
ma kelis mėnesius, kol tiks
liai pergalvojanil . visi kon
kordato punktai.

KUBOJE REVOLIUCIJA 
NEPASIBAIGĖ

KUN. JONAS ŠVAGŽDVS, L. D. S. Centro pirmi
ninkas, organizacijos Garbės Narys. Jis atlaikė seimo 
ati-darvmo šv. mišias.

NBA NELIEČA MOKYK
LŲ, BAŽNYČIŲ, LABDA

RINGŲ DRAUGIJŲ
WASHINGTON.— NRA 

(faut inlo atsi gavimo admi- 
nistracijos) viršininkas ge
li erol as J< dm son ] iratieše, 
jog jo .administracija nelies 
mokyklų,, bažnyčių, labda
rybės organizacijų ir ligo
ninių.. Vadinasi, šioms įs
taigoms nereiks laikytis 
NRA kodeksų.___ '

Šis nutarimas pasako, jog 
1 oš įstaigos, kurios suorga-. 
nizuotos ne privatinio pelno . 
tikslais, neprivalo būti su
varžytos valdžios kodeksais,.

MIRĖ BERLYNO VYS
KUPAS

KAN.* F, KEMĖŠIS, Dotnavos Akademijos profeso
rius, L. D. S. organizacijos įsteigėjas, Garbės Karys, 
buvęs-keliolika meti], tos organizacijos Dvasios Vadu ir 
organo ^Darbininko” redaktorium.

Naujasis Irako karalius 
yra 22 metų amžiaus ir esąs 
populiarus tarp visų Irako 

.. gyventojų klasių.

BEPROTIS NUŠOVĖ 4 
ŽMONES

- -~*^6vtrMarijonų Misijos
Rugsėjo ir Spalių mėn. š. m. Spalių 2 iki 8 d. rekolekcijos— 

Rusėjo 24 iki spalių 1 d. nu si- Rockford, UI. ... .........
jos ir 40 valandų švč. Šakramen- Spalių .9 iki 22 d. dviejų sa- 
to Adoracija — Kewamiee, UI. vaįčių misijos r— Scranton, Pa.

ŽYDAI SURINKO DAU
GIAU MILIJONO DOL

FORD NEPASIRAŠO 
KODEKSO

BEDFAST, Me. — Be
protis Adrian Jones, 66 me
tų amžiaus, silpnaprotis 
nuo kūdikystės dienų, apsi- 

•; ginklavęs Šautuvu ir revol- 
. veidais nušovė Main gatvė
je 4 žmones ir vėliau pats 
nusišovė. .
Bepročio nušautieji: He^r- 

bert Ellis, 65 metų, buvęs 
mokyklų viršininkas ; Wil- 
liani W. Blazo, 70 metų, 
trokų savininkas; jo sūnus 
R. W. \ Blazo, 37 metų ir 
gyvulių gydytojas Dr. R.B, 
štanhope, 47 metų amžiaus.

Kai beprotis buvo apsup
tas minios žmonių su gink- 

' ' Tais, jis nusišovė. Jo drabu
žių kišenėse atrasta dau
giau kaip 500 įvairių kulkų 
jo turėtiems 4 ginklams*

Amerikos žydai Vokieti
jos žydams Šelpti jau su
rinko, 1,092,768 dolerius. 
Jų tikslas yra surinkti du 
milijonus dolerių.

ROŽE PER 18 METU NE
PRARADO SPALVOS
HUTCHINSON, Kan. — 

Vienose kapinėse iš cemen
tinio paminklo gabalo išim
ta rožė, kuri išbuvo cemen
te per 18 metų ir neprara
do nei spalvos ir net nei 
kvepėjimo. :■

KUBOS KOMUNISTAI 
AGITUOJA NEMOKĖTI

SKOLŲ
HAVANA. — Marguo

jantieji komunistu . būriai 
• išmėtė gatvėse agitacinius 
lapus, kuriuose agituoja 
Kubos gyventojus sukilti 

• prieš naują revoliucinę vy
riausybę, kuri žada .atmo
kėti skolas Amerikos banki
ninkams. :-y A.

PROE. EINSTEIN J 
AMERIKĮ

BRUŠELIS, Belgiją. — 
Pagarsėjęs mokslininkas, 
prof. Albert Einstein, Vo
kietijos žydas, nusprendė 
išvažiuoti į Pietų Ameriką, 
nes jo gyvenimas Belgijoje 
pasirodė pavojingas.

Vokietijos hįtleriniiūsai 
savo priešus suranda ir už
sienyje. Štai čėehosloyaki- 
joje nesenai nušautas vie
nas žydas mokslininkas, pa
bėgęs iš Vokietijos. Ir 
Einstein gavo daug grąsini- 
mų. Belgijos policija stro
piai jį saugo.

DETROIT. Henry
Ford automobilių išdirbys- 
tė nesutinka pasirašyti val
džios parūpinto kodekso 
automobilių išdirbystei. Vi
sos automobilių ušdirbystės 
tai padarė, tačiau Ford at
sisako tai įvykinti.

Šiomis dienomis Ford iš- 
dirbystė išleido pareiškimų, 
kuriame nurodoma, jog jų 
kompanija neturi jokios pa
reigos pasirašyti. kodeksų, 
kadangi išdirbystė vistiek 
neprasilenks su kodeksu.

Šiuo laiku kaip praneša
ma, Ford darbininkai gau
na geresnį atlyginimą, negu 
kitų automobilių išdirbys- 
čių darbininkai.

HAVANA. — Kuboje 
prasidėję neraihumai nepa
sibaigė. Naujoji- sukilėlių 
vyriausybė. y|a radikalų 
įtakoje. Ji sušidaro iš pen
kių asmenų tarybos — jun- 
tos.'

Ši taryba suėmė apie 300 
karininkij. irmdarė --juos 
viešbutyje,' > • ^ifeTaudamar 
pripažinti Kubos, naują vy
riausybę. Karininkai atsisa
ko tai padaryti.

. Prezident a s Roosęvelt 
pertraukė savaitei baigos 
poilsį ir pasiliko Waslimg- 
tone, kad būtų arti įvai
riausių pranešimų.

Amerikos karo laivyno 
sekretorius Swanson yra 
prie Kubos, kur jo žinioje 
yra visi Amerikos karo 
laivai.

GAISRININKAI NURA
MINO MUŠTYNES

MIRĖ MISIJONIERIUS 
VYSKUPAS

BERLYNAS. —. Šiomis 
dienomis mirė pirmasis 
Berlyno vyskupas Cliris- 
tian Schreiber, 61 metų 
amžiaus.

UKRAINOS VYSKUPŲ.
ATSIŠAUKIMAS

POLICIJA ATRADO 
“SLOT” MAŠINAS

SPRINGFIELD. — Or
ganizuoti valstybės 82 poli
cininkai aplankė 32 įvairias 
vietas ir konfiskavo 37 
“stot” mašinasi Policijos 
trokas buvo pripildytas pa
imtomis mašinomis. ..

Darant kratą, 29 asmenys 
suareštuoti. Jie kaltinami 
laikyme gemblininiLO maši
nų. ' ' v. . • 1

LVOVAS. — Ukrainos 
vyskupai su Lvovo arkivys
kupu metropolitu priešaky
je paskelbė atsišaukimą, 
kuriame jie kreipiasi į viso 
pasaulio krikščionis ir į ti
kinčiuosius į Dievą, o ypač 
į sodiečius ir darbininkus, 
kad visi prisidėtų prie-Uk
rainos vyskupų protesto 
prieš nepakenčiamą gyveni
mą, kokis dabar yra komu
nistų valdomoj Ukrainoj.

Atsišaukime ukrainų vys
kupai. rašo, kad neteisėtu
mu, bedievybe ir apgaule 
persisunkę Sovietai turtin
gą Ukrainos kraštą galuti
nai nualino ir tenai dabar 
viešpatauja badas.

—Viso pasaulių < akivaiz
doje.’ protestuojame rašo 
■vyskupai savo atsišaukime

• prieš nekaltų gyventojų 
.persekiojimą.

Atsišaukime pasirašė ar- 
kivyskupas . mefropol i t a s 
Šeptrckis,. vyskupai :• Čliomi- 
šinas, Kocilovskis, Budka, 
Bučka, Latiševskis ir Laim
iu. '• ' - ' /..•

BROCKTON.— Šio mie
sto įaisrininkai visados tu
rėjo tatkiV darbą, tačiau 
rugsėjo 8 d. teko jiems ge
sinti susipešusių žmonių 
karštį vien tik . dėlto, kad 
telefoniste žodį “fight” su
prato kaip “fire.’?

Prie Ames gatvės 256 
numerio Charles Bartkus, 
45 metų amžiaus, mėginęs 
sudrau s t i dainuojančias 
merginas, tačiau, jo pasa
kymu, Josėph Wodiekis • at
bėgęs iš namų ir drožęs 
plytgaliu Bartkui į galvą.

Ginčų, ir muštynių metu 
vienas, vaikinas pašaukei te
lefonistę ir pasakė, jog eina 
“fight,” bet telefcftiistei 
pasigirdo,, jog “fire” ir ji 
tuojau pašaukė. gaisrinin
kus, kurie atvyko 9 auto
mobiliais ir ambula n s u. 
Ambulansas nuvęžč sužeis
tą Bartkų į ligoninę. ,

SIIANGHAI. — Kiangsi 
kiniečių misijų provįneįjos 
Vyskupas Edward Šheelian 
mirė rugsėjo 9 d..

Miręs misijonierįus vys
kupas . buvo 47 metų am
žiaus, kilęs iš Illinois vals
tybės.

VOKIEČIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS

KARVĖ NUTRENKTA, 
MELŽĖJAS GYVAS

FALMOUTH. — Rugsė
jo 9 d. anksti ryte žaibas 
negyvai nutrenkė kai’vę, ta
čiau karvės melžėjas tūlas 
Jack Marshall išliko gyvas, 
tik šiek tiek .pritrenldas.

Žaibo trenkimo laike kar
vė buvo melžiama.

PAVOGĖ VIENOS KOJOS
BATUS :

VIENA. — Rugsėjo 7 d. 
Austrijos sostinėje prasidė
jo vokiečių katalikų kong
resas, kurio dalyviais pra- 
mątdma apie 200,000 aust
ini ir užsienio vokiečių, ka
talikų. Iškilmių pradžioje 
dalyvavo 4 kardinolai ir 30 
vyskupų.

Kongresas tęsis 6 dienas. 
Programoje yra paminėji
mas Vienos miesto. 250 me
tų sukakties nuo išsilaisvi
nimo iš turklį.

Kongreso didesniam pa
sisekimui yra viena- kliūtis, 
nes dėl esamų Vokietijos-. 
Austrijos santykių Vokieti- 
jos katalikai negali daly
vauti kongrese.

SUĖMĖ PAMIŠĖLI LENKĄ
. —.R , „Į*,........

PniLADELPHIA. — 
[Prie kardinolo Dougliėrty 
rūmų policija suėmė lenką 
J ilgo Slązian, kurs btivė ra
šęs grąsinimo Laiškus kardi
nolui, reikalaudamas 50,000. 
dolerių. ■

’' Patyrinėjus pasirodė, jog 
suimtasai lenkas; yrą pami
šėlis. Policija perdavė' jį 
iniigraeijos vadovybei; jei 
pasirodys, jog Slazian nėra 
Ainerikos pilietis,. jis bus 
deportuotas. . .

Berlyno vyskupija įs
teigta 1929 m. pagal Prūsi
jos konkordatą su Vatika* 
nu. Pradžioje, vyskupas 
Schreiber buvo paskirtas 
Berlyno vyskupijos apašta
liškuoju administratoriu
mi, o 1930 m. rugpiūčio 31’ 
d. tapo pirmuoju vyskupu.

Vyskupas Schreiber siK 
organizavo daug naujų pa* 
rapijų ir atidarė Berlyne. 
kunigų seminariją. 1927 m. 
vyskupas Schreiber lankėsi 
Amerikoje, rinkdamas iš 
vokiečių katalikų aukas 
MėisSen (Saksonijoj) vys
kupijai, kuri buvo netur
tingiausia vyskupija Vokie
tijoje. Toje, vyskupijoje 
vysk. Schreiber suoiganiza- 
vo 22 naujas parapijas, pa
statydino 23 bažnyčias ir 
nuveikę kitus didelius dar
bus.

MOKYTOJI! STREIKAS 
SCRANTONE

SCRANTON/ -- Mokyk
lų skambalai, kviečiantieji 
mokinius ir mokytojus į 
naujus mokslo metus, jokios, 
įtakos nepadarė, nes nei 
mokytojai, nei mokiniai ne
atėjo į mokyklą. ..

Daugiau kaip 100 moky- . 
tojų išėjo į streiką, kadan
gi negavo algų per 6 mene*. 
sius.

ŽYDU RABINAI PASKEL
BI BOIKOTĄ VOKIETIJAI

Trcmont gatvėje iš pasta
tyto automobį liaus hėžino- 
mi. vagys pavogė 415 dole
riu vertes batų. Visi batai 
'buvo skirti dešinei kojai, 
todėl vagys skaudžiai apsi
riko. \

;--NEW YbRK. — Amcri- 
kos ir Kanados . žydų orto
doksų rabinų metinis kong
resas paskelbė boikotų- Vo
kietijos prekėms. Žydai or* 
todoksai, kurie, daužys šį 
nutarimą, bus prašalinti iš 
žydų bendruomenės.



Antradienis^ Rugsėjo 12 d., 1933. ,

VIETINĖS ŽINIOS
ITIDARH1 NAUJI " 

ROMAI
Rugsėjo’ 9 d. Bostone ati

daryti nauji pašto rūmai, 
pastatydinti; federalėš val
džios. Naujųjų rūmų i^fsta- 
tymas kaštavo 6 milijonus 
dolerių. .

Rūmų atidarymo iškilmes 
pradėjo /Monsinjoras Ha- 
berliii. Kalbėtojais buvo 
generalis paštų viršininkas 
James A. Barley, Bostono 
pašto viršminkas Hurley, 
mayoras Curley, senatorius 
David I. Walshr . .

. Naujieji, rūmai yra 22 
■aukštų ir juose; bus sucent- 
i’alizuotas visas pašto veiki
mas-.

Savo kalboje, generalims. 
pašto viršininkas Earley 
pabrėžė, jog Amerikos gy
venimo aplinkybėm gerėja, 
ir gerbūvis jau grįžta. Jam 
pageilifi buvo surengti pie- 

’/fcūLŠ; •
Demokratų lyderiai gau

singai atlankė Farley, nes 
'jis, kaip demokratų parti
jos pirmininkas ir arti
miausias Prezidento Roose- 
velt draugas, gali suteikti 
valdžios darbus pagal savo 
nuožiūrą.

Marė LepeŠkytė ėmė šliubą 
su Antonio Laiiža. Šv. Lėo- 
nardo bažnyčioje, Bostone, 
ji gyveno pas savo tėvelius 
71 Žalėm St ••••'•.

KARDINOLAS O'COHHEU

/ , Čardmolas' WiUtam 0.’- 
Coimell praėjusį sekma
dienį, rugsėjų lOi d., išvyko 
laivu “Vulęaiiia” į Romą,

žiu. Iš viso kelionėje- Kąr- 
dinolas prabus apie pen
kias savaites. .

e . f ■"'A

tįsėjo kaimynai saus
tw DOLERip

___________ ■A,

Mirusiojo tpisėįo Webs- 
įer Thayėv kahnpun' gaus 
$Į5,pOO i$. Alassa^hųsetts 
yftlstyjjęs iždo*,

Praėjusį rudenį pežiuonii 
radikalai padėjo bombą tei
sėjo Thąyer namuose, ku
rie liko sunaikįnti. Nuo 
bombos sprogimo gerokai 
■nukentėjo ir teisėjo kaimy
nų namai. Kadangi bomba 
padėta teisėjo . namuose 
tikslu nužudyti Tluiyer 
kaipo teisėją, tai valstybė 
nutarė apmokėti nuostolius.

Teisėjas • Tbaypr pagaitsė.- 
jo Šapco-Vanzettį bylos 
mirties sprendimu.

MERGAITĖ PAGROBTA

D.SRBI NIS K £8 7- ■■

VESTUVĖS. . J. ., k.

Angį.; apskričio uietnujune 
išvažiavime, rugpiūčįp 27 d, 
vietinės Vyčių 17-toš Algir
do kuopos nariai gerai pa
sidarbavo išvažiavimo pa
sisekimui. Už jų darbą nuo
širdus ačiū. . .. •

Daug.dirbo ir aukojo: O. 
Petrušyte, M. Matuzaitė, A. 
Averkaite, E. ir O. Marcifi- 
kaitės, D. Averka, J. Pet; 
rauskaš, M. Grilevičius, J, 
Grieiūnas, A. Neviera ir ki
ti- .

Visiems prisidėjusiėms 
vytiškaš ačiū.

P r. Haizvadaitakas, 
Kuopos Komisijos vardu.

Rūgs. 9 d., 8 vai. ryte, ’iš- 
kihniugai, su šlįubinemis 
mišiomisj Šv. Petro.lietuvių 
bažnyčioje susituokė. Julius 
Jesonis ir Marią . Uosta.

- J,aunavedis įgyvena su savo 
. tėveliais 97 W, 6-fh St., So. 
. Boston. Jis yra žymus plau
kikas. Pabroliu , buvo jo

* Įbrolis Jonas. Panięrgė bu 
vo M. Bažytė.

APKALTINTI GRAFTE

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PUŠIKAS BAILEY BUVD

Rugsėjo 9 d. ryte Gor- 
hąm .. gatvėje, Oambndge, 
Hąrvąi'd universiteto vieno 
namo užpajęąlyję,. rąstūs 10 
metų mergaitės, Margaret 
McCarthy, kūnas.

Mergaitė pražuvo rugsė
jo 8 d. iš savo tėvų namų, 
Marion St., Somerville,

Gydytojai pripažino, jog 
mergaitė pasmaugta. Jos 
kakle paliko gilios pasmau-

<

ARDMORE, Okla. — 
Rugsėjo 4 d. čia. sugautas 
garsusis plėšikas Harvoy 
Bailey, kurs tik ką buvo pa
bėgęs iš Dalias, Texas, ka
lėjimo. \ .

•. Iš kalėjimo jis pabėgo, 
pasinaudodamas' revolveriu 
ir pinklu.. . Bailey pagrobė 
kalėjimo sargą ir jo auto
mobiliu, su kūriuomi bandė 
pabėgti. Automobiliui at- 
sitiko nelaidė ir5 Bailey tu
re jų sustotų ’Automobiliaus 
nelaimėje plėšiką pasitiko 
trys gerai apginkluoti poli- 

' yinmkaV tuiriejį sulaikė.^
Bailey yra kaltinamas pa

grobime milijonieriaus Ur- 
seheU ir išreikalavinic .200,- 
000 dolerių už. paleidimą, 
nušovime keturių policinin
ku ir t t. ■ .

Federalčs valdžios agen
tai dabar tyrinėja, iš kur 
ir kaip Bailey gavo’, kalėji
mo plūkią ir revolverį.

j DAKTARAI

Rūgs.. 10 d., tuojau sumai 
užsibaigus, buvo iškilmin
gas šliubas’ Ciprijouo Sm- 
kevičiaus, 64 Revėre St. 
Canton, Mass. su Marijona 
Žiogelienė - Valoiigeviriūtė, 
116 Silver &t.. So. Boston.

.Mass.
Giminės iškėlė jauni

kiams. vestuvių balių,. 492 
E. 7-th St., So. Bostone.

jaunavedžiai išklausė sa
vo intencijai šv. mišių, 7 y. 
ryte ir kartu su savo gimi
nėmis ėjo prie Dievo Stalo.

Everett mayoras O’Neiti 
ir kiti 6 asmenys yra teis
me apkaltinti grafte,. ren
gime loterijos bei gemblini- 
mo. ’. . '. \

Pirmas bylos nagrinėji
mas teisme buvo rugsėjo 8 
d. Kaltinamųjų. gynėjams 
prašant, . bylos nagrinėji
mas atidėtas dviem savai
tėms.

TURĖJO IŠVAIIAVIMA

, Po to Įvyko šlįubas Juo
zapo Basčio su Elena Ber- 

. natavičiūte,. gyv. 279 Ay.Se- 
cįoiicI St, So. Boston, Mass.

Liudijo Pranciška Nava-; 
,riene ir Juozapas Navaitis.

Parapijos choras praėju
sį sekmadienį , turėjo savo 
šeimynišką . išvažiavimą į 
Palangos parką, Lawreiice.

Choristai nuvyko busu ir 
turėjo malonią progą gra
žiai laiką praleisti palei 
Palangos ežerą..

Choro svečiais buvo kleb. 
kun. Pr. Virmauskis, Law- 
rene.e klebonas kun. Pr. 
Juras, klierikas A. Baltru- 
Šiūnas.

Užkandžius" gamino cho
ro narės. Visą, laiką buvo 
draugiška nuotaika.

-Tą pačią dieųą po pietų

ADVOKATAI MIRė'AUV. CRONIN

.. Prisiekęs Advokatai

•JUKAS B. GAILIUS
.Vida visokiai provaa, Dajo vi

eni legalius dokumento*
?11? 1 St. (kampai Broadų^y)

Bputh B0|W» W
\ /Tifonai t Šou Boston 2732

Rugsėjo 8 d. staigu mirė 
gerai žinomas Bostono ad
vokatas Cliarles H. Cronin, 
59 metų Amžiaus.

Miręs .advokatas, buvo 
Kolunibo. Vyčiui ir kitų ka
talikiškų ' organizacijų žj’- 
lįnis narys. Prieš keliolika 
metų adv. Cronin gyi>e vie^ 
ną ‘‘Darbininko*3 bylą-.

TeL So. Boston 0828 .
LIETUVIS DAHTIiTAS

UR. M. Y. CASfER 
(KĄSPĄRAVJflĮBS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston. 
Wo/(*o 7«laędo«;

Kpo 6 iki 12 ryt^ Ir nuo 1 :SO 1H 
5 ir nuo S Ik! 8 va), vsknre. Ofi
sas uždarytas subątoa vpkar?iU ir. 
uedėiaienials, taipgi seredomla no* 

12-tofl uid^ryta*
Taipgi tiuimū ir

gėjo ranku pirštų žymės.
Vieta,, kurioje atrasta 

mergaitės kūnas, yra apie 
vienos mylios.- tolume nuo, 
jos tėvų namų. Pradžioje 
manyta, jog ji buvo suvaži
nėta kokio netvarkingo vai
ruotojo, tačiau atrastos pa- 

■ smaugimo^ .^nės, parodė, 
'žmogžudystę.

SHARKEY JAU CHICAGOJ

lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo l:30 1ki 5:3U po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

• . Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų.

. Sukatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų;

(pagal sutartį)

. Kumštininkas Jack Shar- 
kęy praėjusią savaitę atyy^ 
ko į Čhieago. kur baigs 
pasirengimo darbą kumšty
nėms su “King” Lėvinsky.

Kumštynės. įvyks rugsėjo 
15 d. Soldiers’ Kielei . Sta
dijom?. 12 dienų praėjus, po 
šių kumštynių-,.• Sharkey 
kumšeiuosis Philačlelphij o j 
su Loughraii. Iš abiejų 
kumštynių -- Sharkey. gaus 
mažiausiai po 25,000. dole
rių.

šTel. Porter 3789 f

I JOHN REPSHIS, M. D.:
| (BĘP/ITS) |
| Lietuvis Gydytojai |
| Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 | 
f 278 Harvard Street, l
Į-Į^amp, Inmąu arti Central Sq,|
I Oambjidge, gau, |

PAIEŠKAU
Šinomi paieškomo Juozapo Sin: 

kevičikus. Jis buvo dailydč (car- 
penter). Gavęs postką.rtę kvie
čiančią darban, jis išėjo dirbtą, 
gegužęs 4, 1912. Ir po šiai die
nai jo artimieji apie jį nieko ne
girdi, nežino. Jis paeina nuo 
Suvaiką, yra apie 52 metą, va
sario 7 d. vedė Valeriją Šiosiene- 
Stoškiūtę, So. Boston, Mass., ir 
turi sūną Juozapą.

Kas žino apie gyvą ar mirusį 
Juozapą Sinkeviein inalonėkite 
kuo greičiausiai pranešti Darbi
ninkui.’’ *' .

BLAIVININKŲ • IR VI
SUOMENĖS DĖMESIUI

A* L. R. K. Pilnųjų Blai
vininkų metinis seimas į- 
vyks Mariąnapolio kolegijo
je, Thompson, Coim., 19.33 
m, rugsėjo 17 dieną.

Seimas prasidės 9;30 v, 
ryte, iškilmingomis šv. mi- 
šĮomis, kurias laikys Dva
sios Vadas kum J. J. Ja
kaitis, Tėvų Marijonų Pro
vincijolas. Piunokslą pa
sakys vienas iš Tėvų Mari
jonų,

Seimo sesija prasidės 
11:30 vai ryte. Pietūs bus 
1 vai., o antroji sesija — 2;

Maloniai kviečiame visus 
Blaivininkus, Dvasiškius, 
vai. -po pietv}. - ^ - -' 
Blaivybės idėjos prietelius 
į šį mus taip svarbų seimą. 
Ypatingai visuomenės va
dams turėtų rūpėM Šis sei
mas ir visa tai, ką blaivybės 
idėja reiškia.

Blaivininkų seimo tvarka 
bus sekanti: ! '

1) feeinio atidarymas;
2) . Prezidiumo rinkimas,
3) Mandatų priėmimas,
4) Sveikinimai.

. Pertrauka pietums.
5) Komisijų rinkimai
6) Centro valdybos pra

nešimai
a) Dvasios Vado
b) Pirmininko
b) Vice-Pirmiiiinko

‘ d) Iždininkės >
* e) Sekretoriaus

7) . Centro valdybas pra
nešimų svarstymas

8) Paskaita.
9) Sumanymų svarstymas 

bei rezoliucijų priėmimas 
.10) Centro Valdybos rin
kimas

11) Seimo mŽ^arymas.
Kun. J. J. Bakanas,. 

Centro Pirmininkas.

MIRĖ J
Kazimi (‘ras Šidlauskas, 

visiems gerai žinomas So. 
Bostono aptiekorius, staiga 
.pasimirė, pirmadienio ryte, 
įtųgsėjo 11 d, Priežastis 

mirties spėjama- širdies li- 
ga- -____ '• ■ ,___ ■ ■■

I GRABORIAI I

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

G K A B O R I U.S
' 494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną. ir naktį.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
spamalyheje

Iraft.Ū širdies, Plaučių 
į Kepenų, Pilvo, Inkstų, Slo

gos, Patriildmo, Reuma- 
j&.ązmo ii* visokias Ki'aujo, 

___ Nervų, Odos ir Kronl&kaS 
GTV’ abiejų lyčių, ligas. • 
x 1____ • Patarimai veltui

■■ Piisitėrlrnas tikrai apsaugos nuo 
nelaimių, išlaidų ir kančių, ‘ .

ūr,Grailj,327KS.
Valantfoa: Antradleniabt, katriria*

nlMU 10—12 tiktai. /

••SARGYBA’’
•‘SARGYBĄ” skaitydamas rasistuos, 

"skyrius: i) Mokslo populladzacijos Ir 
visuomenes klausimų, 2) blaivybės, 3) 
Ūkto, 4) sveikatos, 5) gydytojo patark 
mų, 6) advokato paturimu, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
konomljos gyvenimo), 8) prleSalkollnis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasauUs lr 10) Įvairenybės.
. “SARGYBOJE" rašo: vysk. M. Rei
nys,. prof. p. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof, Kemėšis, dr.‘ M. Paėkaus 

■ kaitė, dr. Ą. Gylys,.dri jūr. Raullnnltis, 
ttgr, Valatka, dr. K. Pakštas, dr. P. Juš
ka lt kiti.

Adresus: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” adm.

Vanduo yra stiprūs geri 
mus. Sanisąųas vandenį gė 

I rę. ' •

Tel. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS I • ‘
GRABORIUS

FUNĘRAL HOME 

564 East Broadway,

• So. BOston, Mass.

VILNIAUS DIENį VĖL 
MINĖSIME

(Nuo Rugpiūčio- 26 iki
• ’ Spalių 9) •

1930 m. rugpiūčio m. -2G 
d. Lietuvos kariuomenė į-, 
žengė į Vilnių. ir Vilnius,. 
.kaip senovėje, vėl buvo ta
pęs Lietuvos faktimĮjaTsčn 
stine. Bet lenkų gen, Želi
govskis tais pat metais spa
li ą .9 d. klastingai įsiveržė 
į Vilnių ir Lietuvą vėl ne
teko savo numylėtos sosti
nės. Jau trylika metą, 
kaip Vilnius lenkų okupuo
jąs! Bet Lietuvos pasiryži
mas Vilnių atgauti nesuma
žėjo, bet sustiprėjo. Lietu
viškas susipratimas tarp' o- 
kupūotos Lietuvos lietuvių 
auga diena iš dienos ir jau- 
.Ruonienč/ten yra pilnai pa
sišventusi.- Juo labiau len
kai spaudžia Vilnijos lietu
vius, juo labiau jų atsparu
mas tvirtėja. Vilnijos lie
tuviams betgi .jįią reikalin
gu visos lietuvių tautos mo
ralė ir materialė parama.

Ir štai. Vilniui Vaduoti 
Sąjunga Kaune per savo 
pirmiiiinką, gęrb. pipf. My
kolą .Biržišką, kviečia visus 
plačiame pasauly gyvenan
čius lietuvius “ir šiais mo
tais, Vilniaus ' Dienas mi
nint, surengti Vilniaus pa
sų, Vibiiaus ženklų ir/V il
niaus. literatūros platinimą 
VILNIAUS GELEŽINIO 
FONDO NAUDAI.” Vil
niaus Geležinis Fondas pa
sekmingai koyoja sų lenkų 
užsimojimas išnaikinti lie
tuvius okupuotose Lietuvos 
srityse.-.

Vilniui Vaduoti ■ Sąjun
gos . paraginimui tegul bus 
lemta įsikūnyti; įsigydami 
Vilniaus pasus ir ženklus, 
dėkimės prie didelio darbo, 
kiek kas išgalime.

Lietuvos Žmogus,

JAUNŲJŲ DRAUGAS
1930 metų pradžioje pra- 

’ dėtas leisti Lietuvoje sim
patiškas jaunesnio sienų 

L moksleiviams skiriamas mė- 
’ nesinis iliustruotas žurnalas

“Ateities Spinduliai.”, , 
rado didelio pritarimo ir A- 
merįkos besimokančios, jau
nuomenės tarpe, nes šis žur
nalas dvelkia jaunatve ii 
optizmu ugdydamas prisiri
šimą prie doros, tikybos ir 
tėvynės. -

Nepamirškite ir 1933 me
tams Šį įdomų žurnalą užsi
prenumeruoti, nes pirmųjų 
keturių šimtų metinių apsi
mokėjusių pr-rių kas ket
virtas asmuo gaus nemoka
mus) įdomaus Kari Maj 
mai p6 komplektą (tris to- 
veikalo “Pėr Dykumą,” ku
ris perkant kamuoja 8 lt

Pr-tos kaina: mokslai 
viams met. 6 lt., pusm. 3 lt 
(Lietuvoje, mot. 4 lt.), nc- 
mokslėiviamš met. 10 lt. 
pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met. 
8 lt). ...

Adresas: “At- Spindu
liai,” Kaunas, Laisvės Al.

JHIRūS SKELBIMAI J 
. PARSIDUiJDA-

Doreliestouy; 2 šeimyną, 11 ’ 
kambarių namas. Nepaprastai 
gražus ir geroj ’ vietoj. Yra ec>. 
mento garąžius,- piaząi, medžią. 
.Gražiai nudailintos ąžuolo grin
dys. 2 ‘maudynes, 3 toiletui; višti-. 
ninkai.

Šaukite Colmąbiu 7035, .
. ’ ’ R-15.

PIANU MOKYTOJA
M. TREiNAVIčIUTfi .

Baigusi
Faelten Pianoforte Collegė

444 E, Sixth Street,
So. Boston, Mass.

JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS 

^Parduodu įvairiausios rūšies g-
J

t’ - i
| auksinius ir sidabrinius daik-j 
t tus. Taipgi ir pataisau.
| 366 W. Broadway
I SO. BOSTON, MASS.

I
Į s a 
i■ S.gS. - • - . - • . - • Sk

AGENTAI

| INSURANCE Į j . Apdrausk namus, rakandui Į .1 . automobilius pas 4
1J. S. MESLIS

455 W. Broadway, So. Boston!
Tel. So. Bostoii 3612

K. SIDABRAS
Važiuojantiems { ir iš Lietuvos parū

pinu pasportus ir parduodu
Laivakortes.

Apdraudžiu bąksus, namus, rakandus 
ir t. t.

342 W. Broadway, S. Boston, Mass. 
Telefonas South Boston 1798 ■

agotSa
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausią ir 
greičiausią laivą. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.’
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH
I N S U R A N 0 E

Aipdraudžįanie Namus, Rąkan-. 
dus, Automobilius ir t, t. 
BR0ADWAY TRAVEL

BURBAU
K. J. VIESULĄ, Sav.
366 W. Broadway, 
Šo. Boston, Mass.

Tel. ’ South Boston • 0(520 .

“MŪSŲ LAIKRAŠTĮ”
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
‘■Mūsą Laikraštis’*, yra did

žiausias ir įdomiausias iš visą 
Lietuvoje leidžiamą savaitraiš- 
čią; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi« 
ad pilnas rimtą ir objektyvią 
t»aipsnią, gražią pasiskaitymą, 
rorespondenoiją, dainą, paveiks
lą ir-1, t.

“Mūsą Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 
utiniu visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečią lietuvių tarpe, kurią 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsą Laikraštis” kas savai 
te išeina. po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap
žvalgas iš religiiiio, kultūrinio, 
visuomeninio, . ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsą Laikraįtį” leidžia Ka
taliką Veikimo Centras. Kaina 
motųms: Lietuvoj 4 litrai, užsie
niuose — 12 litų.

Apie mūsą, pigą ir grąžą patarnavimų,. ‘ 
. klauskite • tą, kurioms mos patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
__ B . GrabOriai ir Balsamuotojai

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

G erinius pi rmiaušią f ap
temdo. Baskui apsvaigina 
ir. apmarinu. Galop prakei
kia; . : ■

Neleisk viešiinv namui. gy- 
vuoti tavo'privatiškani na
me. ’ i • .



Antradienis, Rugsėjo, 12 d., 1933. ' ' / *

Jaunimas ir Tikėjimas
(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus, kalba L; Vyčių 21 seime). . 

---- <’ * ' ■ 
nytų. Tikėjimo tikslas yra 
ir žmonėms dangų pelnyti 
i r i padaryt i sveiką pasaulį.

Jaunime! Tu tebesi pa-

Jaunime! Tų esi mūsųj
tautos atęįtis! Bet žinok, 
kad tokiu, būsi tik tada, jei 
būsi tikintis, doras ir pasL 
šventęs.

Apie tai aš čia tau ir no
riu kalbėti.

’ Jaunimas lyg pavasario 
žiedai siekia saules, ilgisi 
tolių, pasaulyje skleidžia 
grožį. Bet kaip pavasario 
žiedams, . taip ir j ąunimui 
yra pavojų, Jei sesele ne
prižiūrės savo darželyje žie
delių, juos vėjai išlaužys, 
nudžius arba pikta praeivio 
ranka nuskabys. Jei Baž
nyčia neglobos katalikiškojo 
jaunimo,y jis pages ir dėl to 
ištisos tautos nyks.

Vyti, tu atstovauji kata
likišką jaunimą! Tu trokš
ti nemirtingumo, dėl to esi 
pasirengęs didingiems žy
giams. Tu stengies eiti tuo 
keliu, kuris veda prie žemės 
veido atnaujinimo, prie lai
mėjimo nfea Pasaulio Su-

Tų. drąsiai-eini 
per moderniojo gyvenimo 
chaosą, per. dvasinės, anar
chijos sūkurius. Tu ren
gies būti religinio,. kultūri
nio, tautinio ir visuomeni
nio gyvenimo vadų ir vesti 
savo tautiečius į misiją, — 
Visa atnaujinti Kristuje.

Vyti, ar tu žinai, kad šių 
dienų katalikiškas jaunimas 
turi' degte degti veiklumo 
dvasia, heroizmu4 ir entuzi
azmo užsidegimu eiti pir
myn, kad. Kristui . pasaulį 
grąžinti. Jokia jėga tavęs 
nuo to užsidegimo sulaiky
ti negali, nes tu žinai, kad 
yra Pievas, kad Jį laimina 
pakalnių žolės ir kabių ked
rai, Jam dūzgia vabzdys sa
vo pagyrimus, dramblys Jį 
sveikina aušrai auštant, 
paukštytė čiulba lapuose, 
perkūnas skelbia Jo galybę 
ir okeanas- skelbia Jo bega
lybę. Tik vienas žmogus 
(beprotis) tarė: Kerą Die
vo (Chateaubriand’o “Ge- 
nie du Chrištianisme”).

Vyti, tavo pastangos su- 
religinti gyvenimą yra išga
ningos, nes žmogaus tikslas 
žemėje yra savęs ištobulini
mas Dievo : panašume , — 
“Būkit© tat tobuli, kaip ir 
jūsų, dangiškasis Tėvas yra 
tobulas” (Mat., 5, 48). r Tu 
gerai žinai,, kad to . tikslo 
siekti neteikia imtis griež
čiausios "aškezos, bėgti į tj< 
rus arba savo prigimti visai 
paneigti. '

Katalikų tikėjimas žmo
gaus prigimties . nenaikina.. 

z Ją tik reguliuoja, kad žmo
gus būtų sveikas savo, kūnu 
ir dvasia, kąd jis būtų lai
mingus žemėje ir po mir
ties amžinąjį išganymą pel-

čioje. gyvenimo angoje. Kad 
bežengdamas į realųjį gy
venimą jis nesuki liptų, ne
paklystų ir pagaliau nežū
tų pirmoje vietoje sau, tau
tai ir Bažnyčiai, svarbu pir
ma savo gyvenimui ir dar
bui padėti tinkamus, Stip
rius pagrindus. Jaunuolio 
amžius — sėjos amžius. Tai 
laikas, kada žmogus pilnas 
jėgų, gyvybės tiykš.tančios 
energi j oš. Tai yra laikas, 
kuriame .jis turi įsigyti kuo 
daugiausia naudingiausių 
žinių, kurias gali rasti mo
kykloje, katalikiškose orga
nizacijose, skaitant katali
kiškas knygas. Kaip reikia 
rengtis į gyvenimą,, gražiau
sių . pavyzdžių yra palikęs 
jaunimo globėjas šv. Aloy
zas, kuris nors ir trumpai 
žemėje gyveno, bet daug nu
dirbo, ties dirbo su užside
gusia jaunystės energija, 
Šis. šventasis gerai suprato, 
kad iškovoti Kristui visas 
teises gyvenime reikia ir 
mokslo ir to mokslo valdyto
jų, nes ir Evangelija nieko 
nepadėk, jei ji tik knygoje 
bus uždaryta. , -

Šioj gadynėj yra daug 
klaidingų pranašų. Bet tu, 
katalikiškas jaunime žinai, 
kad anot Emilio Eiedlerio 
žodžiu: “Nėra pasauly nė 
mažiausio daikto, kuris bū
tų ne iš Dievo rankų išėjęs. 
Nėra pasauly,nė šviesos, — 
ar tai būtų saulės spindulys, 
ar dvasios spindėjimas, —; 
kuri būtų ne Dievo įžiebta. 
Nėra pasauly nė tyliausio, 
kurio priežastis ne amžina
sis Dievo šaltinis būtų. Vi
sas žmogaus žinojimas yra 
tik Dievo išminties kibirkš
tis. Visa žmogaus energi
ja yra tik lašas iš dieviškų 
Visagalybės jūrų. Visa mū
sų egzistacija yra Dievo pa
dovanota. Žemė, kuri mus 
nešioja ir maitina, Dievo 
kūrinys. Saulė, kuri mus 
šildo, kuri mums šviesą že
ria, kuri mus ugdo ir bran
dina, Dievo kūrinys. Kiek
viena dieną kurią męs gyve
name, oras, kuriuo kvėpuo
jam, kiekvienas širdies dū
žis, kiekvienas kraujo, lašas 
—Dievo dovana, O žmonės 
nori . gyventi taip/ lyg kad 
nebūtų Dievo! Jie sėdį už 
Dievo stalo,' ima Jo dova
nas ir ignoruoja Jį.”

Škaiųįtt yra kalbėti apie 
tai, kad šiandien daug krik
ščionių miega, matydami 
kaip pildos jėgos telkia sa
vo jėgas, kad griauti krikš
čionybė# pagrindus.. . Nors Į

tu, jaunime, budėk, kad ir 
jums bent dalinai būtų ga
lima pritaikinti žodžius: 
“Jūs esat pasaulio šviesa... 
Tegu Šviečia jūsų šviesa 
žmonių akyvaizdoje, kad jie 
matytų gerus jūsų darbus 
ir garbintų jūsų Tėvą!” 
(Mat.-5, 14-16).

Kelias prie to aiškus, at
viras; Jį nurodo Katalikų 
Bažnyčia. Be jokių kom
promisų pildymas Dievo h< 

, Bažnyčios įsakymų, aktyvus 
dalyvavimas katalikų veiki
mo, tikėjimo praktikavimas. 
Anais metais savo seime 
Konoshoj įsteigėme eucha- 
rišt iii inkų skvriu. Tai bu
vo gražiausias ir kįluiaus- 
sias nutarimas, ; kurį vyk
dant gjyeniman, organizaci
ja dvasiniai sustiprėtų, iš
kiltų, pasidarytų tikra ka
riautoju už Kristaus idea- 
Jus~ Dėl to lis energingai 
raginu šio seimo dalyvius 
tą skyrių būtinai įsteigti, 
neš mūsų tikėjimo gyvybė 
yra Eucharistija. Katali
kiškojo jaunimo sąjūdis yra 
eucharistinis arba jo nėra. 
J. Balzievičius, pasinaudo
damas R. Mader’iu, “Pava
saryje ” apie tai rašo:
“Vadinamės mes krikščio

nimis. O kas yra krikščio
nis? Tas, kuris Kristumi 
gyvena.. Maištauja n t i s 
kraujas, kuris kitados ištie
sė Adomo ranką prie užgin
to vaisiaus, ir dabar tebete
ka mūsų gyslomis. Jis iš
šaukia mus tūkstančius ko
vų. Maištininkas Adomas 
tol mumyse gyvas, kol bent 
lašelis jo kraujo sriuvena 
mūsų gyslose.
“Už tai ir rūpi mums mai

štingojo Adomo kraują pa
mainyti Kristaus krauju. 
Mums rūpi, ypatingai viską 
nulemiančiuose jaunystės 
metuose, tokį pagrindinį sa
vo kraujo pakeitimą pada
ryti. O tai yra Komunijos 
galioj... Komunija, anaip
tol, nėra tai tik kokia tiky
binė ceremonija, kokios gra
žios dvasinės pratybos. Jį 
yra, daugiau kas — ji gyve
nimas, jėga, sveikata — ne 
tik dvasiai, bet ir kūnui.”

“Jaunimas pilnas kilnių 
siekimų. Savo siekimus 
vykdydamas jis pasitikėjo 
spauda — spauda nušvies 
jam kelią. Męs įkūrėme 
organizacijas — organizaci
jos atneš išganymą. Bet 
kodėl girdime nusivylimų?

“ Ne iš viršaus žemyn, bet 
nuo žemės viršun statomi 
trobesiai ir kuriamos nau
jos kaitos. Daugiau, matyt, 
reikalinga dirbti savo pama
tams, negu stogui ar prie
angių karnyzams. Ta pati 
tiesa, kuri visos Bažnyčios 
istorijoj skaudžių įvykių ir 
pralaimėjimų yra paliudyta 
galioja ir šiandien. Tik 
per pačio savęs reformą 
prie pasaulio reformos. Tik 
rasis katalikas gelbsti žmo
niją, gelbsti iš vidaus žmo
gų, žmogų visoj pilnybėj,

“Modernusis žmogus ne
mėgsta gyventi' pilnu gyve
nimu. Ne asmenybės .šian
dien, o. tik nuotrupos.. Ne 
žmones, ne charakteriai, o 
tik spekuliantai. Ir visa 
tragedija, kad didelis nuo
šimtis tokių; .

“Pažiūrėkime tik tint ko-

L. D. S. Centro pirmininkas Kun. Jonas švagždys (stovi) ir a. a; Kini. V. 
Varnagii'is, buvęs Brooklyn Karalienės Angelų parapijos klebonas. Šis paveikslas 
trauktas lygiai prieš 20 metų,, kai kun. J. Šyagždy.s buvo tik kų atvažiavęs iš Lie
tuvos. Vadinasi, šiais metais sukanka mūsų Centro Pirmininkui 20 metų, kaip jis 
dirba tarp Amerikos lietuvių.

kių pagrindu kuriamas šių
dienų kultūros gyvenimas. 
Kokios intencijos įstatymų 
leidėjų, valstybės tvarkyto
jų, visuomenės vadų, socia
linio gyvenimo kūrėjų, kar
tais net ir katalikiškosios 
Akcijos veikėjų.

“Ten labai daug asmeni
ški) interesų, ten daug tuš
tybės, asmens garbės ir no
ro prasigyventi. Iš pavir
šiaus kilnus darbas ne visa
da vedamas tokios pat kil
nios Dievo dvasios. Užtat 
taip braška šių dienų žmo
nijos kultūra, užtat tiek vi
sur prieštaravimo, tiek nusi
vylimo visokiausiom konfe
rencijom, nusiginklavimo 
posėdžiai, vidaus ir pasau
line poįitika.
/’ “Komunija ir su Komu
nija surištas išvidinis mal
dos gyvenimas yra geriau
sia priemonė, prieš šį suplo- 
kštėjimą, prieš šią negražią 
spekuliaciją. Pirmoj eilėj 
išvidinė krikščionybė. O iš
viršinės katalikybės formos 
pačios savaime atsiras. Die
vui ne tiek svarbu didelis 
skaičius, kiek išvidinė to 
skaičiaus vertė. Viena as
menybė katalikybės pirmyn- 
eigai daugiau turi reikšmės 
negu religiniai apmirusių 
10,000 stipriausių vyrų,

“Mes'dirbame ir dirbsi
me. Tačiau mes niekada 
nepamiršime, kad prieš pra
dedant dirbti reikia paval
gyti. Be maisto gyventi 
negalima. Be Komunijos 
negalima būti kataliku ir 
dirbti katalikų idealams; 
Kitaip mes būsime tik tuš
ti katalikiški plepiai.

. Ir dar. Valgis yra daž
no įpročio dalykas. Valgis 
palaiko gyvybę: tik tuomet, 
kada jis nuolat_ kartojamas. 
Gabalėlis dųimos. . kūdikio 
neužaūgyš vyru, o viena Os
tija, nepadarys kataliko kar
žygiu.- Būtinas yra- taip 
kūno taip dvasios maisto 
kartojimas,

“Dar kartą — katalikišr 
ko j o jaunimo judėjimas ar

ba turi būti ęucharistiškas 
arba jo visai nereikia. Jis 
gyvena gyvenimo Duona .ar
ba jis miręs. Stiprybės Sa
kramentas; yra jo stiprybė.

Del to, brangūs Vyčiai, 
paieškokime savo organiza
cijos centro archyvuose re
zoliucijos apie ęucharisti- 
ninkų skyriaus įvedimą, ją 
nudulkinkime, išnaujo pa
skelbkime ir tuoj imkimės 
ją į gyvenimą vykelinti. Pa
tys matome, kad-kito kelio 
nėra, jei tikrai norime savy
je kūrenti Kristaus dangiš
kąją ugnį, visur būti nuo
širdžiais Jo sekėjais, turėti 
turiningą išvidinį gyveni
mą, eiti absoliutūs tobuly
bės; keliu. • e.

Aš skaitau, kad Vyčiams 
tai yra labai svarbu, nes tai 
jaunimo organizacija, kuri 
turi mūsų jaunimą išlaiky
ti sveiku kūnu ir dvasia. 
Priežodis sako: “Ką jaunas 
įprasi, tą senas teberaši.” 
Įpratinti jaunimą prie ge
rų, didvyriškų darbų, reiš
kia rengti tautai stiprią at
eitį, o., didvyriškumo.ugdy
mo kelias *— Euchristijos 
kelias. Tai sukels noro su 
pasišventimu dirbti tiems 
dalykams, kurie reikalingi 
tikėjimo palaikymui. Ar
čiau surišti su parapija ir 
jos reikalais. Paskatins 
skaityti, tik katalikiškus raš
tus. Paragins visa širdimi 
atsiduoti savo artimo mei
lės darbams.— labdarybei. 
Šimtus, o gal ir tūkstančius 
jaunuolių uždegs noru tave 
pesekti, nes . pavyzdis pa
trauks daug ir tų, kurie jau 
suklydę, nes. Kristus ir jų 
laukia. Tavo gražus pa- 
vyzdis, gailestingi darbai 
paklydusiam jaunimui sa
kys: kelkis, jauki kaiti, ir 
eik, tavęs laukia tauta ir 
danguje išganymas po mir
ties.

Katalikiško, jaunimo už
davinys yra statyti ant kal
no šviturį, kuris rodytų di
dybės, meilės,. kilnumo, so
cialinio teisingumo ir nau

jos dvasios pavyzdį. Šių die
nų katalikų jaunuolis turi 
būti toks, kaip Šv. Rašte 
pasakyta: “Pripildė j 
Viešpats išminties ir išma
nymą dvasios ir apvilko, jį 
garbes drabužiais.”, .

Jei mes žinome, kad jau
nystės dienos yra sėja tai 
nebus pro šalį atsiminti ir 
tą teisingą pasakymą: “Kas 
šykščiai, sėja, šykščiai ir 
piaus, ir kas sėja palaimi
nimuose, palaiminimuose ir 
piaus” (2 Kor. 9, 6).

Jaunimas turi siekti am- o
žinos jaunatvės. Jis turi 
būti pasirengęs Visada pil
dyti. Dievo valią, sąžiningai 
eiti visas uždėtas jam parei
gas. Jaunimas turi amži
nai kilti aukštyn. ; Kilti 
prie tiesos ir floros idealų.

Vienas kapelionas yra pa
sakęs:

1 Jaunatve — pavasaris.. O 
pavasario vėjas labai nepa
stovus. Tai malonus šiltas 
vėjelis dvelkia, tai vėl šal
tas šiaurys svilina. Pana
šiai ir jauna širdis. Entu
ziazmo, nuo taikos pakilimo 
valandomis kyla didingi su
manymai, šventi pasiryži
mai, tada jai nieks ne bai
su, ji pasiryžus didžiausias 
kliūtis nugalėti. Tačiau, 
kai tos Taboro valandos 
praeina, papučia šaltas, sau
sas vėjas, širdis pajunta 
slegiančią tuštumą, užeina 
sausra. Tada jaunuolio šir
dis pradeda sekti pasaką a- 
pie Sacharos raudą. ' Kelei
viai sako, kad Sacharoje 
.nuo. vėjo, smiltys išduoda 
garsus panašius į sužeisto 
žvėries staugimą. Tada pir
ki iai: keleiviai sako: ‘ * Sa- 
chacių plotai buvo padeng
ti žaliais miškais ir lanko
mis.”. •.

Tokia raudančia Sachara 
tada virsta jaunuolio Širdis. 
Jis pats savęs nebekenčia. 
Bet Dievas ir iš akmenų ga
li prikelti sau sūnus iv duk
teris. Svarbu jaunimui nė- 

> nusimint i, bet gyventi tais 
pasiryžimais, kurie buvo

sukurti anose Šventose Ta- 
boro valandose. Gi jaunos’- 
širdies maldos Dievas ne- - 
paniekins.” . C

Kada gyvenimo audros ū--» 
žia, pavojų susidaro, atsi
mink, jaunime, kad tik mal
doje tesusiraminsi ir apsi
saugosi/ Kada pradėsi a- 
bejoti ir. Idvsti, pasiklausk 
kaip anas, jaunikaitis Bv.,- 
Rašte, kuris/• Kristaus .pa
klauso: “.Geras. Mokytojau,;, 
ką turiu darytit kad pave.į- 
(lečiaū amžinąjį gyvęnimą'f 
Jėzus, jam ta re: žiliai įsa
kymus: neužmuši, nesveik, 
moteriaiisi, nevogsi, neliū- 
d.vsi neteisingai, gerbk sa« 
vo tėvą, ir motiną” (Luk. . 
18, 18-21), .. ' . :.

Kokią praktišką išvadą 
jūs galėsite padaryti iš ma
no kalbos, aš nežinau. Bet 
aš^ųrats1 tokią .padarau : ~TT/ 

. a) L. Vyčiai turi kelti 
lietuvių jaunimo ir religine 
ir. tautinę sąmonę pirmojo 
vietoje' savo geru pavyzdžiu,
atitinkamomis paskaitomis, 
platindami liduvių katuli-. 
kii spaudą.

b) L. Vyčių kuopose or
ganizuoti “Round. tablo”' 
pasikalbėjimų ratelius Ir’ 
tuo gilinti žinias apie tikė
jimą ir tautą. Šių ratelių 
vadais prašyti kuopų d va-, 
sios vadus.

c) Aktyviai dalyvauti pa
rapijų ir katalikiškų orga
nizacijų sąjūdyje.,

d) Stengtis lietuviškąjį, 
jaunimą prilaikyti prie .lie
tuvių parapijų ir tautiško 
veikimo.
- c) Prie visų kuopų įstei
gti Eucharistininkų skyrius;

• f) Nešti Kristaus moks- . 
lą į visą mūsų tautinį, vi- -, 
suonieninį veikimą ir į visas 
lietuvių šeimas..

PRANEŠIMAS L
tVilla Juozapo Marijos . įsteigtą 

lietuvaitėms globoje Seserų
Šv. Kazimiero .

Kviečiame., mergaites no
rinčias mokytis aukštesnėje 
mokykloje— Classical High 
School ir muzikos į mūsų. 
Vilią.

Mokslo metas prasidės- 
rugsčjo (Scpt.) 11 dieną.

Mokestis / už mokslą ir •• 
užlaikymą $20.00 į mėnesį.

Mergaitės norinčios būti 
Vienuolėmis ir neįsigalin- 
čios mokėti, tesikreipia prie 
Seselių šiuo adresu: Sisters 
of St. Casimir, Vilią Joseph 
Mario, Neivtovm, Pa.

BROLIAI IŠEIVIAI
TSvynCs likimas, jos laimėjimai Ir ne* 

laimės,'Jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje' taurautu ir 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių.teisėmis ir laisvo.— Jus norite, ' 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynės, būvį, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais, visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu 15* 
slraSytl

“DAItBININKAS” * ugdo tiesos ir, 
laisvės meilę. .

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- 
dų veidmainystę.

"DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo Žmonių reikalai.,,

"DARBININKAS” turi labai įdomias 
savo "RADTO ŠYPSENAS.”

"DARBININKĄ” redaguoja profceo 
rlus M DOVYDAITIS.

Skubikitc kad. 
K4” IrtiV* iJfraij/kitt! oltni* .•

Itetavo/e.
Amerikoje "Darbininkas'* kn$twU 

11.20, p Lietuvoj tik 60 ameriknnižkų 
centų. •

/ “Darbininkas,”
"DARBININKO” LtthU*

nta, Kaunas, Nepriklausomybės. alUt<
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DAĘBIJilJtKAS
< ‘ (The Workor)

Publishcd cvery Tuc.sday and ITriday excpt Holidays snch aa 
Nevy Year^Good.Frįday, Memorįal Day, Independence Dayr 

Labor Day, Thąhksgiving and. Christjnas
•' ’ by — ■•

aiINT JOSEPH’S LITHUANIAN E. O. ASSOCIĄTIOM QF LABOR
■ofered an ■econd-clAM niatter S«pt 12,1915 u. pone ot/fca st Boatorų 

ttnder the Act of Mafch 8,1870 ;,

Aeceptance for mallhig nt apeclnl rate of pastigę provhled tnr !n Beeitos 110R 
Act of October 8,1917, aiithorlxe() on .Tuly 12, lfi!8

SUBSCRIPTION RATES:
Domesttc yearjy .. ...HOO
Forelgn yearly... .. .. . ..........    .>5.00
Domestlc once per week yearly. .$2,00
Foreign onna per week yearly...,$2.50 ——-------- , . ... .......

. DARBININKAS
3S6TAVĖST BROADAVAY : SOUTH BOSTON; MASS.
* . - TELECHONĖ SOUTH BOSTON; iM2T. .

PRENUMERATOS KAINA l.
Amerikoje metam* ......$4.00 •
Uiatony metam* >>6.00
Viens kart Kovaitėje inenini<...
Užsieny t kart aavaitfij* metam*. ,S2JW)

KUN. P. KRAUJALIS
Skaitant Lietuvos Jaikva- 

• ščiu aprašysią apie nešimai 
mirusio kunigo kanauninko 
Petro - K.raujalio darbas, 
tenka . pašfebett, kalt Vil
niaus krašto lietuviai gavo 
labai skaudą smūgį dėl jo 
mirties. Kum Petras Krau-< 
jalis, augalotasj stiprus vy
ras? susilaukęs vos 50 metą, 
žadąs dar ilgai gyventi ir 
netikėtai pasimiręs, -paliko 
didelę, spragą Vilniaus lie
tuviu kultūriniame gyveni
mo —- spragą, kurią sunku 
beužpildytį, nes, anot pačią 
Vilniečiu, nėra kuomi dabar 
jo pakeisti. Platesnei lie- 
tuyiii visuomenei ir net A- 

. merikos išeivijai tekdavo 
dažnai girdėti kun. Krauja- 
lio pavardę ryšiumi su kul
tūriniu Vilniečiu judėsiu, 
bėt tik dabar, jam mirus, 
išeina aikštėn jo darbuotės 

. platumas ir vaisingumas..
Kun. Kraujalio asmenybe 

labai turininga. Jis ir ga
būs,, ir taktingas, ir karštas 

/patriotas, ir nenuilstantis 
darbuotojas vis. toj pačioj 
dirvoj— Vilniaus lietuvią 
■tautiniam susipratime. Pats 
vilnietis . (gimęs Žagarą 
vienkiemy, Vilniaus apskri
ty) gyvai susijęs su savo 
broliu reikaląis, jaučiąs sa-t 
Vy atgimusią patriotizino 
ugnelę, jis darbavosi lietu
vią labui nuo pat studenta
vimo laiku iki mirties, kuri 

• jį užklupo einant: jo paties 
•. įkurtos švietimo draugijos 

aAušra” vedėjo pareigas..
Eidamas mokslus Min

taujos gimnazijoj, jis drau-. 
. gė su kitais mokiniais griež
tai pasipriešino caro įsaky- 
mūį melstis, rusiškai ir už
tai buvo pašalintas. Tas

jam davė progos sugrįžti į 
gimtąjį kraštą ir baigt gim- ' 
nazi ją pačiam V i 1 n i u j. 
Būdamas klieriku dvasinėj 
Vitui ans TTeurtnarGti;}-, Pt4- ■ 
ras Kraują lis bū Vo lietuvi
ško judėjimo vadas. T tokį . 
dąlvką lenkiškoji seminari
jos TO'iausybė žiūrėjo labai 
nepalankiai, bet . P e t r a s 
Kraujalis buvo labai gabus 
ir taktingas, taigi mokėjo 
išvengti, pašalinimo pavo
jaus. . Kaipo vienas gabiau
siąją klieriką jis buvo iš
siųstas į dvasinę Petrogra
do Akademiją, kurią baigė 
1908 iii; Būti karštu lie-. 
tuviu ir sėkmingai kunigau
ti Vilniaus vyskupijoje — 
nelengvas dalykas, bet ir 
čia pasireiškė kun. Petto 
Kraujalio taktas ir gabu
mai. Jis galop buvo pas-

1 kirtus šv. Mikalojaus baž
nyčios rektorium — vienin
telėj lietuvią parapijoj Vil
niuje. Toje pozicijoj kuii.

. Petras Kraujalis buvo ir 
i klebonas, ir publicistas; ir 

labdarys, ir draugiją stei
gėjas; ir, kas svarbiausia, 

s lietuvybės žadintojas visam 
. Vilniaus krašte. Rašinėjo

‘ ‘ V ilniaus Žinioiąs ” į v ki
ti eins laikraščiams ir pats 
į stei gė Laikraštį; 1 ‘ AuŠi-ą. ”

Kun. Kraujalini teko bū
ti ištremtam Rusijon Di
džiojo karo metu ir paskum, 
lenkams užėmus Vilnią, sė
dėti Lukįškio kalėjime. Tie 
vargai pakasė jo geležinę 
sveikatą, bet .nenulaužė- jo 
milžiniškos dvasios. Kun. 
Petras Kraujalis mirė kaip 
tikras. Lietuvos didvyris iv 
jo vardas bus įrašytas auk
sinėm raidėm Vilniaus isto
rijoj. K.

Toki programa pirmimi- 
s?;» ’. cJ 'i pi u* išžujimc. ir į- 
kalimniu budingąją. Pas
kui komunistą vadai prade
da varžytis dėl galybes, ir 
vieni Jutus greitai išstumia, 
iš. vietą. Teisybe^ ,uūra; 
žmonės būna palikti taria
mąją . vadą. rankose.
It žmones, kurie ; tikėjosi 
geresnes būkles,- atsįrąnda 

P<> geležiniu diktatorią rėži 
mu. tlie priversti gyventi 
kaip kareiviai; dirbti ver
čiami; ląisvūs nėra.. Jiems 
visuomet kalbama, kad ka
pitalistu šalis kėsinusi juos 
sunaikinti, ir užtat veikai in- 
gT, kad jie padėtą savo gy
vy tas. už tanios gerovę.Kas 
gi komunistą rėžimui prieši
nasi, laikomas kapitalistą 
prūdeliu ir tokiam gyventi 
neleidžiama.

Fn -tMp -.r- l^miunistiuiaL 
idealai išnyksta. Žmonės 
pasijunta, esą baisiausioje 
vergijoje; gi vadai kovoja 
dėl galybes . valdyt i minias. 
Ir už dešimties, dvidešim
ties ar trysdešimties metą 
ta Šalis jau vėl kapitalisti
ne, po viena ar kita parti
ja, vėl balsuoja ir Tenka 
prezidentą.

Bolševizmas yra l i g a. 
Turtai kelią žmonią ranko
se m liga. ' Sveikata yra, 
kuomet milijonai yra mažą 
savininku.

Taigi, darbininką laime 
ne. bolševizme, kuris atima 
nuo žmogaus naturalę teisę 
turėti nuosavybę ir paver
čia jį valstybės vetgu, bet. 
Kataliku Bažnyčios moksle, 
kuri be paliovos skelbia, 
kad turtai turi būti išdalin
ti ir, kad darbininkai būti} 
nuosavybių valdytojai.’ Be 
teisingumo nėra, laimės. T.

JUOZAS B. LAUCKA, 
L. D.. S.. Centro Sekreto
rius, metinio. seimo pra
kalbose (Watėrbury, Ct.) 
pasakys kalbą.

KUN.. VyK. TAŠKUNAS,. Lieplaukės parapijos 
(Lietuvoje) klebonas, L, D. S.. organizacijos Garbės 
Narys, ir buvęs organo “Darbininko”, redaktorius.

PRISISPYRĘS VERČIA 
KALBĖTI...

Kame Darbininko
Laime?

.(Tęsinys)
.. Komunistą P.rog r a m a 

darbininku klausime yra 
sena ir vienoku. Jie įkalbi-

< iiėja yargūomehei, jog tur
tuoliai yra. galingi, nes ją 
kontrolėje yra kariuomenė 
įr policija. Tačiau, jei ko
munistai įgautu galybę ir

. • jie lygiai tą patį darytą, 
kaip kapitalistai. Jiems 
norisi valdyti tautas. Jie

. - trokšta galybės.. Kaip ją 
. ; įgyti ? Reikia sukelti Žmo

nėse • ne] >asilenk ini mą; Kai p 
tai padaryti?

‘ Jei 'komunistai'
’ minioms:. “ Eilutė iv dirbki

te mums, o ne. kai)itąlis-[ Liuciją.

tams, padarykite inus kapi
talistais,” tai nieko nebūtu. 
Arba jei sakytu: “Jūs visi 
būsite kapitalistais, j c i 
klausysite mūsą,” irgi’ nie
kas neišeitą. Tai ką jie sa
ko:

“Duokite .mums kapita
listą galybę. Jie ją tik sau 
naudoja, mes .-naudosime vi
sai tautai; .. Visa, kas dar
bu bus pagaminta, lygiai vi
siems bus išdalinta. Mes 
visa panaudo'Ših’ie ir varto
sime tautos gerovei?’’ Tai 
komunistą programa. Kai-

snkytą kurie aklai tam šūkiui tiki, 
nikeliu neapykantą ir re.vo-

JODO SMITO Ellf S
Tai gražus musu išeivi} oi 

įžymaus poeto kum K. Ur
bonavičiaus eilių, rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam 
stają. įšigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
air turi 191; pušį. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, grąžiais drobės viršeliais 
kaina tik 75. centai ; popie- 

’rio viršeliais 50 centą.
Dabar yra geriausias lai

kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių, knygą.’ .

“DARBININKO” ADM., 
866 W. Broadway,. . 

South Boston, Mitai.

“ Darbini i iko ’ ’ numery j e 
iš š» m. rugsėjo m. 1 d., tū
zas J. J. R. savo straipsne- 
yje “Kodėl tyli,” daro Lie
tuvos Atstovui Amerikoje 
priekaištą sąryšy su skolos 
Amerikai nemokėjimu.

Ponas J. J. R. bara Lie
tuvą, kam ji .nesumokėjusi 
Amerikai savo skolos dalies 
pereitą birželio mėnesį,. Gir
di, Suomija ( tik viena Suo
mija iš visą skolininką) su
mokėjusi. Ji todėl esą 
“daugiau . laimės,,,, negu 
.visos kitos.” - Sulig p. J. J. 
R., ir Lietuva taip turėjusi 
padaryti,J ypač, kad. mokū- 
dam.a sidabru, ji galėjusi 
“sutaupyti ne mažiau .kaip 
40,000 doleri ii ir kartu iš
laikyti savo garbės žodį ir 
įgyti šio krašto simpatiją.” 
Be to,:anot p. J. J. R. nuo- 
mones, Lietuva būtą dar 
laimėjus ir tuo, kad “Ame
rika būtą daug prielankiau 
žiūrėjusi į jos (Lietuvos) 
prašymą sumažinti skolą.” 
. Bet Lietuva to ūso nepa
dariusi. Ji nemokėjusi to 
momento išnaudoti. Tuo tar
ini ponui J. J. R. yra vi
sai aišku, kad Lietuva yra 
skolinga, () kad Lietuva 
galėjusi sumokėti, — tai 
jam “irgi nėra abejonės.” 
Jis tik nesupranta, kodėl 
Lietuva nemokėjusi visos 
skolos. Jam tas esą sunku 
pasakyti, nes — “Lietiivos 
Atstovas tyli. ’' Ir todėl šio 
straipsnio ai it raštėj e klau
siama; “Kodėl tyli?”

Gerai! Atstovas verčia
mas, gali .patenkinti pono J. 
J. R. norą. Gal ir dau
giau yra panašiai, kaip jis, 
manančią, . t < >dėl drauge ir 
jiems bus .atsakyta.

Paprastai žmones tyli, 
kuomet nėra apie ką kalbė
ti, arba dalykas yra savhm 
mė taip aiškus, kad jis ir 
be kalbėjimo ’ suprantamas, 
— arMbctil ’ tąrčiit būti su- 
prtmhnnas. Atstovas vylė
si, kad ir šis skolos mokėji
mo- ar nemoh’jimo klausi
mus turėjo. būt supranta^

mas, bent tiek, kad, jeigu 
Lietuva pasielgė vienaip ar 
kitaip, tai ji, turbūt, turė
jo tam tikru priežasčhj. Jei
gu ponui X J. R. “sunku 
suprasti,” kodėl Lietuva 
nepasielgė, taip, kaip jis 
manė, tai tas visai nėra ste- i 
bėtina. Ponas. J. J. R. nė- i 
ra skolininkas. Juo yra ] 
Lietuva. O skolininką ir ( 
jo padėtį geriausiai supran- ; 
ta tik pats skolininkas. Iš ; 
šalies, žiūrint, pašalinis as
muo gali manyti, kad. skoli
ninkas ir gali ir privalo mo
kėti. O jam, pačiam skoli
ninkui, tas dalykas išrodo 
gal visai kitaip. Ir kadan
gi skolą galu gale moka jis, 
pa-ts skolininkas’, o ne paša
linis, nors ir geriausis jo bi-

1 čiulis, duodantis jam “ge
rus patarimus,” tai žmonis- 

. kiaušis dalykas būtą palikti 
jam pačiam tą dalyką atlik
ti:. jam pačiam, skolinin
kui, tas yra skaudžiausias, 
tai su visu tikrumu galima 
manyti, kad jis yra ir dau- 
gausiai galvojęs apie tai, 
kas galima ir kas negalima 
padaryti...

Ką Lietuva padare ir 
koks jos yra dabartinis sto
vis — skolą mokėjimo klau
simu ir skolos revizijos (su
mažinimo) .klausimu? Lie
tuva sumokėjo savo skolos 
dalį kaip ją sumokėjo visa 
eile kitu Amerikos skolinin
ką. Lietuva patenkino sa
vo kreditorių (Ameriką), 
kun nereiškią prie Lietu
vos jokią pretenziją. Ir 
svarbiausiai, — Lietuva nė
ra “defaulteris” įr būsian
čiose derybose, dėl skolą re
vizijos. Lietuva yra lygiai 
tokioj .padėtyj; kaip Angli
ja, Italija, Čekoslovakija įr 
eilę kitą Amerikos skoliniu- 
ką, kurie yra pilnoj janidi- 
nej tvaiko j. Lietuvos inte
resai nėra, sąryšy su šiuo 
k laušimu, bei kiek nukentė
ję. O tas ir yra viskas, ko 
Lietuvos Atstovas privalo 
labiausiai. daboti;.

Svarbus Pranešimas 
Aiperikos Lietuvių 
Katalikų Studentų

Kuopoms
Šiuomi pranešu, kad;visos skus, Marianapoliš (lollegc, 

įsikūrusios (ir besikūrin- 'Thompsoji, Conn. .
čios) Studenlią kuopos pri- 5. Kad visi Studentą kuo- ", 
atlaikytą ir išįiiklytą sekan
čius formališluis tvarkos 
reikalavimus: •

L Kad visos- Studentą 
kuopos, praneštą Centro Se
kretoriui, Mr, Si. Vaičaitis, 
Marianapol is G o 11 ė g c, 
Thompson, Conn.,, savo kuo
pos senu ar naują (1933) 
valdybos narią vardus ir 
pavardes ir adresus.

2. Kad visi Studentą kuo- 
pos nariai kuo anksčiausiai 
užsimokėtą savo šijiį melą 
(1933) nario. mok e s č i u s 
Centrui (vienas doleris). 
Visi., pinigai siunčimni Cėm 
iro iždininkui, Mr. Peter MI 
Barziliauskas, 3. Elderto 
Lane, Wbodhaven/ L. L, 
New York. Siunčiant pini
gus, būtinai pažymėkite kas 
siunčia, kiek'ir už ką siun? 
čiama.

3. Kad visą Studentą 
kuopą finansą sekretoriai 
arba iždininkai kuo anks
čiausiai prisiąstiĮ Centro 
Finansą Sekretoriui, Miss 
Isabelle Rovas, 12 Dudley 
St., Rochester, N". Y., sąra
šą (list) visą naują ir seną 
narią (1932-1933), . pažy
mint kiek ir kada narys 
(ę) užsimokėjo savo nario 
mokesčius Centrui. Prašo
ma prisiąsti tokį sąrašą kas 
pusmetį.

4. Kad visi rašiniai, ži
nios, korespondencijos, etc., 
‘4Studentu žodžio” žurna- 
ūi būtą kuo anksčiausiai 

prisiąsti, Mr. J. P. Pilipau-

Ponas J. J.- R. betgi ma
no, kad Lietuva turėjusi 
padaryti 'taip, kaip Suomi
ja padarę. Liet uva tureju-. 
si sumokėti viską, Suomija 
todėl buvusi Amerikos spau
dos “išgirta į padanges,” o- 
“Jungtinią Valstybią val
džia tuojau pasiūlė Suomi
jai peržiūrėti ją likusią sko
los dalį.” Bet tokį “pasiū
lymą peržiūrėti skolą” turi 
ir Lietuva. Amerikos laik- 
raščią “į padanges išgyri
mo” Lietuva, teisybė, netu
rėjo. Tas gaila. Bet aišku, 
kad, matomai, ji tam tikslui 
neturėjo liuosą suvirs šimto 
iūkstančįą doleriu. ; -

Ponas J. J. R. turi gerus 
norus. Tai aišku. Jis no
ri, kad Lietuva būt'ii giria
ma, kad ji gerą vardą turė
tų. Tuomet jį netik mora
liai, bet ir materialiai, lai
mėtų. Tas taipgi kaip die
na aišku. Už tai jam dide
lis ačiū. Bet. atsidėkojant 
jam už tai, tebūna leista 
duoti ir jam geras prieteliš- 
kas paturimas: pirm negu 
apie, ką kalbėti, reik su tuo 
reikalu gerai, nuodugniai 
susipažinti. Kitaip gali, iš-

; eiti; sulig tos patarlės:- — 
“aklas matančiam nori ke-

, lią rėdyti. ” Ir šiuo posa
kiu, prašomu temyli, niekas

1 nemovima įžeisti...
1

pos nariai (es), Dvasios Va
dai, sendraugiai■ ir rėmėjai 
varytą aktingą darbą pa- . 
imdami iniciatyvą ir orga
nizuodami mūsą lietuvišką- • 
ją studentiją į Studentą ar 
Ajumną kuopeles,. riw.se J- - ■ 
m c rikes. lietu riti kolowjosG 
ir parapijose.

(i. Kad. visos Studentą, 
kuopos dirbtą ir veikią vie- - 
nybeje su Centro Valdyba.
..... įvargins tintos ir pTurrcne-—~ : 
lirai apie Amerikos Lietuviu 
Kataliką Studentą Organi
zaciją bus skelbiami ir taip 
pat per Amerikos katalikiš
kus lietuviškus lai k naščius:; 
“Darbininkas,” “Garsas,”' 
“Draugas,” ete.

8. Visais informaciją rei
kalais kreipkitės į Centro 
Pirmininką— Mr. Jonas C, 
Morkūnas, 253 Berlin St-., 
Rochester, N; Y., arba į1 
Centro Sekretorių. — Mr. 
St. Vaičaitis, Marianapoliš 
College, Thompson, Conn. .

Amerikos Lietuvių Kata
liką Studentą Organizaci
jos ’

Kun. Jon\(ts J. Kr ipas .
’ Dvasios/ Vadas, 
Jopas C. Morkūnas

. Piriūihinkas.
Amerikos Lietuvią Kata

liką Studentą Organ izaci jos 
Centro Valdybos nariu ad
resai :

Dvasios Vadas —• Rev. J. , 
Kripas, 46 Congress Avė., 
Waterbury, Conn. • '• 
Garbės pirmininkas Fr. 
J. Bobblis, 51 Mariem St., 
Worcester, Mass.

Iždininkas -r P. M. Bar- . 
Žiliauskas, 3 Išklerto Lane,' 
TFooclhaven, L. L, N. Y.

Vyliausias redaktorius — 
Re v. K. Urbonavičius 50 
W. Sixih Sf.,; So. Boston, . 
Mass, ’

Pirmininkas — John C- 
Morkūnas, 253 Berlin St., 
Rochester, N. Y.

Viee - pirmininkas Miss 
Veroniea Budrevičius —259 
W. Fifth St., So. Boston, 

. Mass. '
Sekretorius — St. Vai

čaitis, Marianapoliš College, 
Thompson, Conn.

Finansą raštininkas .— ,
Miss Isabelle Rovas, 12 Du- 
dley. £t-., Rocliester, N. Y.

Redaktorius — John P. 
Pilipauskas, Marianapoliš 
Coliegė, Thompson, Conn.

Administratorius — Juo- 
. zaš . B. Laučka, 366 įVest . 

Broiąhvay, S. Boston, Mass.
A. L. K, Studentą Orga- 

. n izacijos Centras Mariaila- 
t polks College, Thornpsaią 
», Conn. Bendrais organįzaei- 
l .jos reikalais malonėkite. 
; krciiitis į Centro Valdybos 

pirniiimiką—John. C. Mor^ 
kąnąs, 253 Jlerlin St o , Ro
chester, X. arlm į: Cęnt- 
ro Valdybos sekretorią Št. J 
Vaičaitis, Marianapoliš 
Collėge, Thompson, Conn. -



i Antradienis,' Rugsėjo 12 d., 1933.

Lietuvių Diena
\ BIfflCKTON, MASS.

Brocldon Lietuvių Die
na, įvykusi rugsėjo-sept. 2, 
3 ir 4 dienomis, parodė 
Broektouo lietuvių gražų ir 
vieningą bendradarbiavimą 
esant reikalui.

- . " Viena iš

233.22

PENNSYLVANTJOS L.
DIENOS ATSKAITA

kilia minią ir, sUįi'iaudiųta 
širdimi prisimindamąs lakū
nus, ragina, jttafc neužmiršti, 
bet atminti jų ^karžygišką 
žuvimą, kuris vertas gar
bingo atminimo^

Šv. Roko parapijos klebo
nas kun. Jonas ŠvagŽdys,

svarbiausiųjų autas ir paskutinis svei- 
•_ programos dalių, tai įvvku- kiūto,jas, kalba nuo Brock^ 
ri paroda, nuo Ward 6dar- tonO katalikų, pabreždamaš 
žo į RomuvtrS parką, kurio-pieningo darbo didelę reikš- 

, je dalyvavo per 1000 daly-,mę lietuvių gyvenime ir jo 
Vių, kaip oągainztiotų taip " ’
ir neorganizuotij.

Parodos iš marša vilnas
prasidėjo 2 . vai. po pietų 
punktualiai ir ėjo iŠ Web- 
ster St. į Ames, toliau No. 
Majų, Il6ward.ii* i Romuvą. 

Parodus priešak.v plevesn-
- - dmmkvm ir -Lietuvos^^iHr būtent -sena- torius 

Charles G. Milės, kuris ^tvo 
gražioje kalboje nušvietė 
Broektono lietuvių gyveni
mą laikotarpyje .35 mėlių,, 
labai gerai pažindamas lie
tuvius ir jų padarytą pa
žangą ligi šios dienos; rep. 
J. P. Lyons; miesto mayo- 
rąs ir ponia Baker, marša
las. J. F. Morey, aldermo- _ ~ 
nas Ch. .MeCaffrev. alder-(B“Jas Sv- Roko Pawųos 
nionas ir ponia Eli’ E. Per- vaigonininkas, jam akom- 
rault, John F. Long nuo Y.
M. C. A., Fred K .Rowe, E. 
G.AVąlsh, Dr. ir p-nia A.F. 
Budi*eckiai', advokatas A. 
Kupka, J. K. Jakavonis, 
Pranas Bųdrėckis, Jurgis 
Smaliukas; Jonas Juodaitis, 
Dr. Juozas P. Kvaraciejūs, 
kleb. kun.. J. Švagždys, kun, 
X Skalandis, Ant. Tautkus, 
ponai Petraičiai.

Vakarienės puotos vedėju 
buvo adv. J. M. Veracka, 
kuris labai gražiai .nušvietė 
išdėstytas mintys kalbėtojų.

Valgių šeimininkė p. Jo
nušienė pagamino puikią ir 
skanią vakarienę, jai1 pri
gelbėjo: p. p. V. Baronienę, 
J. Dtasalieiiė, O. Antanavi
čienė, A. Svirskiene, Ė. Bu
bulienė, M. Valangevičienė, 
A. Kodyle, M. Balbariene, 
E. Jezukevičiėnė, J. Tamu- 
leVičienė. .
... Prie stalų patarnavo: E. 
Oksaite, E.- Motikaitė, J. 
Sidlevičiūtė, P. Rulikaitė,
N. Tubelytė, M. Štankaitė, 
O-Kašėtaitė.

Paroduojautieji buvo pa
sipuošę lietuviškais ženkle
liais, kuliuos dalija p. Mar- 
gret Senkevičiūtė.

Vakąrienės programą iš
pildė svečiai kalbomis, ku
rias užbaigė lietuvišku svei
kinimu kun. J. Švagždys, 
kartu. įteikdamas seniau
siam lietuviui Pr. Budrec- 
kiui senatvės dovaną ir jau
niausiam aktyviam parapi
joms, minėto senuko anū
kui, Vos 4 metus timnČiam, 
tarptautinėj kalboj žinių 
enciklopediją, kuria paau
gęs. galės naudotis.

p. p. X Miškinienės, Ku- 
kauskicnės ir Mitkienės.

■ . ■ ■ ■■ ■ . . '

Parodai pasibaigus įvyko i 
baseball rungtynės tarp Šv. ■ j 
Roko ir Vyčių iš Providen- 
co konipunijų. Laimėjo Šv- 
Roko kompanija 10;4. ŽhU- 
retųjų buvo per 3000 ’ žmoy . 
nių.

L. Dienos komiteto vai’** 
du taria visiems rėmėjams . 
širdingą ačiū, '■’*

Sektetorius j. Klaipai.

i (dkaliugumo momentą, y- 
pač šiais laikais tarpe dar
bininkų.

Antras Lietuvių Dienos 
papuošalas, tai iškilminga 

. puota — vakariene, kurioje 
•dalyvavo ir miesto valdyba 
su. savo aukštesniais atsto-

Lietuvių. Dienos, rugpiū- . 
čio 15 d., atskaita North- 
umiierland. ii* 'Scliuvlkill 
Countii‘8.

’ Įeitos - \ ‘
. Nuo Lake\vodd park ft’ūu-. 
ta .... ;. .. .. .. $500.00 ■ ‘ 
Už šokius ..... . . $156.95. . -

vėliavos, - Marguojant beitas 
grieže trankų maršą.

Parodos marš a 1 a s A.
. . Tautkus žengt“ pats pirma

sis, o po jo sekė pirmoje ei
lėje Šv. Kazimiero draugi
jos šarpomis pasipuošę, su-

Parodą puošė mūsų jau
nimas studentai ir stu
dentės, taipgi Marijos Vai
kelių skaitlingas būrys, p.a- 
sipūošęs vėliavomis.

Ilgą eilę maršuotojų su
daro nariai organizacijų, 
būtent : Franklin klubo, Pi
liečių draugijos, Šv. Moni
kos, N. P. P. &, Sodalieeių 
.ir k. Maršuojančios minios 

. gale seką automobilių paro
da, kuru ^priešakyje važia
vo lietuviškais kaspinais 
pasipuošęs automobilius, ve^ 
žantis seniausius garbingus 
ką.

Automobilių par o d o j e 
gausiai, pasirodė Broektono 
lietuviai biznieriai-profesio- 
iialai.

Rųinuvos parke parodai 
užėmus paroduojamą lauko 
dalį, benas užgrojo Ameri
kos himną, p po to lietmnai 

. vieningu balsu . sugiedojo 
‘^Lietuva tėvyne,” o katncr 
Jyje pakilo zlmerikos ir Lier 
tuvos vėliavos.

Parodos Marš.. A., Taut
kus perstąto C. P., Jurge- 
liūną, kuris pirmas svei-

PRIDUODA NAUJOS SPĖKOS 
IR GYVUMO SILPNIEMS

Žmonės, kuine dėl senatvės ar
ba kitokios priežasties jaučiasi 
silpni ir nesveikus, atgauna savo 
jėgas, sveikata ir pasidaro stip
rini ir. gyvesni po t.o kaip jie 
vartoja NUGA-TONE. .

, NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas xlėl moterų ir vyrą, kurie 
susilaukė senatvės, jis : padaro 
juos sveikesniais, tvirtesniais ir 
priduoda jiems naujų spėkų dar
bui.. Jeigu jus esate senas arba 

. silpnas, pamėginkite. Nuga-Tone..
Po- keletą dienų jus pastebėsite 

■i ■ pagerinimą. .
*> . KŲGA-TOXE parduodamas vi- 

■ sose vaistinyčiose. Ne priimkite 
pamėgdžiojimų. ’. Niekas kitas 

' jums nepagelbės taip kaip Nuga- 
TonU

KUN. K. DRBONAVIČIŪS, L. D. S. Garbės Narys, 
Litęratinės Komisijos vadas, savo raštais puošiąs kiek
vieną “Darbininko” numerį.

KUN, J; VAITEKŪNAS’ Providenee, R. L, klebonas, 
kurs seimo atidarymo pamaldų laike pasakė pamokslą.

Dainomis solo palinksmi
no artistas P. Petraitis,

Visų.jeigu $890.17 • 
. Išlaidom

Išmokėta nuošimčių par- • 
davėjams ....

ūži orkestrų •.
Už muziką ..

. ,.. $45.69
.. $38.0(1
.. $12.00

IŽd. už darbą .. $10.00 .
Rašt. už darbą ..’ $10.32

Adomaitis, B. P. Marketas, 
A & P, Mohican, Enterpri- 
ce, Gi*ants,P Liuolia, M. 
Dųmulis, A. Žurkauskas, 
Broktonaitis, M. Jurgialis 
iš Stoughton, ponia Kensta- 
vičienė iš Holbrook.

Iš Abuigton ir N. Abing- 
ton gavo aukas K. Pigaga 
ir T. Kubilius nuo šių asme
nų: p. Čepienė; . P. Saule- 
nienė, A, Šidlauskas, L. 
Kbnėius, V. Saulenienė, J. 
Arlauskas, J. Sventiekis, J. 
Pileckis, J. Kančius ir P. 
Tribušauskas.
Iš Bridgewater ir Easton- 

dale gavo .aukas K Pigaga 
ir M. Švirskas nuo sekančių 
■asmenų: K. Sapalas, J. 
Turskis, M. Pigaga, p. Ke- 
reišienė ir Burba. .

Iš Stoughton surinko au- asmenį

kas K. Pigaga ir M. Ka- 
mandulie, nuo sekančių .as
menų ? M; Pociene, M. Čes- 
nulevičienė, O. Preslienė, 
K. Nemalcsienė, A. Rasa- 
kauskienė, B. Valantukevi- 
čintė, Ū. Kubilienė, P. Miš
kinis ir V. Kraueevičius.

Aukos surinktos P. Tū
belio, p. Balbięrienos ir F. 
Voverio nuo šių asmenų: S. 
Svioklas, S* Vovonas, K. 
Gervickas, V. Linkevičius, 
p. Gaigalas, K. Bučys, M. 
Abračinskas, I. Kodis ir S. 
Vismantas.

T. Kubilius surinko nuo 
sekančių asmenų: L. Rudo
ko, p. Pribušausko ir. V. 
Tamulevičienės. .....

E. Bubulienė ir A. Svir
skienė surinko nuo sekančių

Curtin, V. Bakanauskas, S. 
V. Andrews, Ames Hard- 
ware Co., Goodwill’s Drug 
Store, A. Yezukevicz, A. 
Lankelis, Adam Owirka & 
Son, P. Wychunas, J. Ma
tukas, I. Eodis, P. Vesselis,
J. Gaigalas, S. Visminas,
K. Bacis, K, Belskis, Mis. 
Pribusauskas, K. Gervie
kas, Wallent Coal Co., Tau
tom. Lumbėr Co., Wm. Me- 
Glinchey, P. Syrgalis, Di. 
Budreskis, Dr. J. P. Malin- 
sky, Dr. J. S. Phaneuf, Dr. 
J. Kvaraciejys, Dr. A. F. 
A. J. Gorman, J. Rudokas, 
A. Aukštikalnis, P. Lollis, 
Montello Baking Co., K., 
Yurgelun, M. Abračinskas, 
Ona Kašėtaitė,;P. Uses, L. 
Damašaiiskas, S. Liuiiis, A. 
Lallis, J. Mickevičius, S.. 
Balčiūnas, K. Navickas, M. 
Karpavičius, Ned S.andus- 
kis, Paul Vimnauskas, Pe- 
ter Bartkevičius, Montello 
Shoę Store, Boston Sales 
Co.į Ad. Vaitekūnas, A. M. 
Strumskis, adv. Jos Vėrae- 
ka„ adv. Peter Kvaraciejūs, 
Artliur A. Hendrick, Šen. 
Dr. Milės.

Broc-ktono Lietuviu Die
nai paremti aukojo daik
tais ir pinigais, kuriuos ga
vo ponia Jonušienė nuo šių 
asmenų:

Ona Kašėtaitė, p. Pranai
tienė, p. Gedvilas, lOth 
krautuvė, P. Grigas, P. 
Bartkevičius, p. Kodienė, 
p. Kilkienė, N. P. P. Š. dr-« 
ja, J. Ikasalienė, A. Jarmą- 
lavičienė, M. Čiuzienė, p. 
Aukštikalnienė, V. Zalato
rienė. ,
. M. Švirskas. gavo aukas 
nuo. šių asmenų: S. Kava
liauskas, J. Hennėssy, S. 
KĮeinauškis,. A. Tiionias, M. 
Laipienienė, K. Motikaitįs, 
V. Budrikis, A. Deusmenas, 
F. Ragovičiųs, p. Jekip, K 
Adomaitis, V.: Samsonas, X 
Ratkevičius, A. . Čičiurieiie, 
D. JeSkeĖvičius, 196 North 
Quincy St., Potatos, P; UI- 
son, S-. Čužas, J. Zakaraus
kas/ S: Urminis,. S. Sineto- 
his, V. Grigas, F. Šepeta, J.

Viso išlaidų $116.01
Viso {eigų .. .. $890.17
Viso išlaidų .. ., $116.01 .

i ponavo jo žmona. Sudai- 
fnavo, “Rolling Down to 
Rio,” “Give a man a horse 
he' can ride,” ir kelias lietu
viškas daineles.

Ponia Mazgelienė sudai
navo lietuviškas liaudies.

Lietuvių Dienos komitetą 
sudarė pirm. J Trainavi- 
čius, I vice-pirm. A. Taut
kus, II vice-pirm. J. Ikasa- 
la, ižd. P. Danila, sekrt. J. 
Kumpa. .

Valgių šeimininku gražiai 
pasidarbavo M, Švirskas, 
jam prigelbėjo: T. Kubi
lius, P. Tūbelis, M. Kaman- 
dulis ir K. Pigaga.

■ Gėrimus sutvarkė : M. Je- 
zukevičiuš su pagalba J. 
Barono, F. Klimavičiaus ir 
F. Pigagos.

s Saldainių laimėjimus iš
leido B. Tamulevičius ir P. 
Kubilius.

Bąreekius tvaike P. Liuo
lia ir K. Pileckas.

Vakarienės tiki etų platin
tojais — P. Danila, J. Ika- 

.sala.
Kvietimų komisija — J. 

Jakonytė ir Dr. J. Kvara- 
ciejus.

Pasidarbavo geraširdės 
ponios ir ponai prie valgių 
gaminimo ir krautuvės biz
nio: T. Akstinienė, B. Ber- 
ris, J. Valukas, Ant. Miliau
skas, O. Jak'avonis, Sophie 
Valukas, F. Tamulevičiūte., 
A. Valutkevieius, S. Jarma- 
lavičiūtč, A. Pigagaitė, V. 
Mizariūtė, M. Bdlkaitytė, 
E. Norkiūtė, M. Bovaitė, M; 
Pileekaitė, A. Bubulis, L. 
Pigagiūtė.

Parodos, beno pasamdy- 
mui. aukojo šie rėmėjai pi
nigais, kuriuos surinko J; 
Trainavičius ir. A. Tautkus, 
būtent:

. Crystal Bottįing Co., S. 
Svioklą, Steve Woiįanavicz, 
A, Atidus," Vinčent Watėh- 
kis, J. Kilkus, AV. Zinkėn 
vięz, W. Germaųaviėž, X 
Pranaitis. M. Yakavonis, X

. Gryno pelno $774.16
Pagal nutarimą pasiųsta

Seserims Kaizmicrietėms
Chicągo, III. $387.08. .

Seserims Pranciškietčms<
Pittšburgh, Pa. $387.08.

Viso pasiųsta $774.16.
M. Leskiniskaitė, 

t Raštininlcė,. •.
M. Lapinskas,.

Iždininkas*

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. PRANCIŠKAUS SESE- 
RŲ VIENUOLYNO RĖMĖ

JAMS PRANEŠIMAS

LIETUVOS PUKTEBŲ DRJ08 
PO GL0Bx. MOTINOS ĮVČ.

’irnilninkš. — Evu Marksieng,
62a E. 8th SL, SO. Mass.

Vice-pirmlnlnkė— Ono Slaurlenė,
443 E. 7ti St., So. Boston, Mass.
Tek So. Boston 3422-įt

Prot. RaSt. — Bronė OlunJenS,
29 Gould St, VVc3t Roxbury, Mass.
Tei. Parkway 1804-W

Finū Kužu — Marjoųą ^jitkonĮŪ^
33 Navarro St, RfisUndale, Mass.

Tek Park.way <po&-V 
Įidjųlnkįg — Ona Stanlųllutė

106 WtHt 6th St, So, Boston, Mas*. 
Tvarkdarį — Ona MlzgirdlenO

. 1512 Columbitt Rd., So. Boston, Mas*. 
Kasos Globėja — E. JanušonlenS

1426 Coluinbla Rd., So. Boston, Mass 
Draofija ®aTO susirinkimas laiko kna 

antra utarninky kiekvieno, menesio, 
7:30 yni. vakare, pobažhy’tinfij avė- 
tainįįj.

Visais drauĮrijo* reikalais kreipkite* 
. pu protokolu raMtnlnks.

tV. JONO EV. BU PABALPlIili!.
DB-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Par k, Sp. Boston, Mum

Vice-pirm.—y. Mędonis,
1430 Columbla Rd., S. Boston, Masė.

Prpt. RaStininka^ — J. Glinėckls 
fi 'JL'Jhmnas Parfc. So. Boston. Man

Ein. Raštininkas — Pr.. Tuieikls,
. ipo Bpwen St, Sp. Boston, Mass. 
i*dlxitn«uis — A. UaTfiBlflutus

885 E. Broad^vay, So. Boston, Mum 
Maršalka — J. ZaikU

7 WinfĮeld St., So. Boston, Mate.
Draugija laiko saslrlnkŲnus kas tredij 

ned&Idlenį kiekvieno menesio, 2 vai 
po piety, Parapijos salėj, 492 B. 7tb 
St., So. Boston, Masa.

Pręfesloraiai, biznif-rlai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
rai verti skaitytojų paramos.

Visi, garsinki t A“ “Diirblnlnta* ”

Pasiremdama C e n t r O 
Valdybos posėdžio nutari- . 
mu, šiuomi skelbiu, j og. me
tinis Šv. Pranciškaus Sese-< 
rų Vienuolyno Rėmėjų Sei
mas įvyks sekmadienį, 1 d< 
spalių, 1933 m., Šv. Pran- 
ciškaųs Seserų Vienuolyne,- 
Pittšburgh, Pa., pirmą va< 
landą po pietų.

Konstitucijos skyriuje 
sakoma “Rėmėjij skyrius^ 
turintis dešimts ar mažiau 
narių, turi teisę į seimą .. 
siųsti vieną atstovą; sky- ’ , 
rius turėdamas daugiau, 
dešimts, skiria po vieną at
stovą nuo kiekvieno dešimts 
nariu.”

gj rfiiMMtimiifMiHhiimiiiiMiimimimiimiiiMtmimuMiiiimiifMmHiiiiMMiHOiHUHMiMmiiiiMMHmMiiiiHiiinHiuimt

Į MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ. GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

LABAI PRIEINAMA KAINA

"MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos: ’ . .

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltai? celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1,00) 
Baltais celuiloido apdarais . >90. (buvo $1.25)

* •■•... ’ ’ *

Imant didesnį skaičių, duodame kerą nuolaidą.
Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir-

. mos Komunijos ir kitoms iškihnSmB, . : ‘
. Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: ,. i.* ‘

.“DARBININKAS”
SGG Broadway, . So. Boston, Mara.

L. D. S. NARIŲ-BEDARBIl 
DĖMESIUI

*4 Darbininko ’ ’ adminisi 
traeija išmokės L. D. Sąna
riui — bedarbiui už kiek 
vieną naują metinę prenu ; 
meratą vieną dolerį* Daų^ . 
bedarbių. . naudojasi. pi^ogą 
Pasinaudok ir Tamsta, Dė , • 
platesnių informapjų kroip 
kis į HDarbininko” admini 
staciją, 366 VL Broadway 
So, Boston, Mass.

So. Bastos, Mm

E

E

L I ET U V O N
PER HAMBURGĄ

Mųa tiėsupaini laivai sutelkia .progų pa- 
toglal keliauti, by kuriuo metų sezonu. 
Į Abi. pusi, Yorkas-c« rv.rt e n .
Kaunas, tfečia Klase .1/0’ 
.Šuvnitliiial iSplauklmal. Patogus, gele- * :

Cinkeliais susisieklmtiĄ iŠ Hamburgo., 
. .Informacijų kreipkitės. 1 vietinius 

agentus arba

[ HAMBURG-AMERICAN LINE
80 Boylston St„ Boston, Mms.**"*-
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LOMU, MASS.

Antradienis, Rugsėjo; 12 d., T ’.
■ 1. ’ >-=

■D A R R T N I N K A

KUN'. E. VIRMAŲSKIS, K D. Si .Dvasios Vadas, 
Litėratinės Komisijos i narys. . '

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ j Į 
KOLONIJOSE

SO. WDRCESTER MASS Į
Rugsėjo 2 d. išleidome i 

Šv. Pranciškaus Akademi
ją, Pittsbiirgh, Pa., dvi lie
tuvaites — buvusią payapi- 
jos vargonininkę S. B laže- 
vičiūtę ir R. Grigaitę, clioro 
narę.

R. Grigaitės tėveliai su
rengė gražias išleistuves. 
Atsisveikinti daugiausia at
silankė jaunimas.

S. Bleževičiūtei išleištn- 
£ ves surengė jos motinėlė, jos

tėvelis jau miręs. Atsilan
kė, daug svečių.

Tai pirmos Lowęll li.etu- 
F’ . . vaitės, įstojusios į Pranciš- 

kįetes. Gražiausio joms 
pasisekimo.

b Rugsėjo 2 d. įvyko para- 
. pi jos gausingas piknikas.

. • Vakare lietus .pakenkė, bet 
parapijai pelno liks, nes 

į, ■ klebonas kun. Pr. Strakau- 
š skas su parapijos šeiminin

kais. viską tvarkingai suren
gė-

Labai linksma pažymėti, 
kad mūsų parapijoje yra

■ ..graži dvasia. Sumaniam 
vadui vadovaujant, per ke

lį ■ lis metus daug didelių dar
gi rbų nuveikta. Teko sužino
ję . ti, jog netrūkus gal turėsi- 
Sį’ mė gražią “kempę” ir gal

fc svetainę parapijos darže.
E Korės.

&

JAŪNIMO KERMOŠIUS
Jau nialonus rudenėlis 

pasirodo visais pakraščiais. . 
Dieneles tiumpesnės. Vis
kas vienu būdu ar kitu, pra
neša baigiantis vasaros lai
ką,, besibaigiančius’ visus į J 
vairius išvažiavimus,.. pasi
linksminimus po atviru dan- Į 
giimi. Laukiame, diena im 
dienos, šaltesnių dienelių, 
blogesnių vėjelių.

Bet pirm negu atsisvęi- • 
kirsim su linksma vasarėle, 
turėsime dar. vieną progą; 
pasidžiaugti^pasivaikšČirda^L 
pasikalbėti viens su kitu,, 
nes mūsų jaunimo organizą- 
cijoš rengia vieną pramogė
lę (Šiais metais paskutinę r 
mūsų Gedimino parke), bū
tent 4‘Jaunimo Kermošių,” 
kuris įvyksta sekmadienį, 
rtigsė jo 17 d. Visas pelnas 
skiriamas Aušros Vartų pa
rapijos naudai. y

Girdėtis, kad jau nuo se
niai visas jaunimas, kun. V. 
Puidokui vadovaujant, stro
piai rengiasi, kad kuogra- 
žiausiai ir iiasekmingiausiai 
atliktų tą darbą. Komite
to. pirmininkas, darbštus 
choro pirmininkas B. Bory- 
sas prižada, kad bus tokių 
dalykų, kurių lyg . Šiol pas 
mus nebuvo, nes tai pirmą

Taiįjba.
2. a) Meno Taryba yra 

vyliausias chorų sąjungos 
organas.;'

b) .Meno Taryba sudaro 
pviklausančiii prie chorų są
jungos pavienių chorų ve
dėjai, Dvasios Vadas ir 
(boru sąjun^JS valdybos 
pirmininkas;

Iš savo tarpo renka 
slapiu balsavimu pirminin
ką, sekretorių ir knygių.

Pastaba, (’liorii są
jungos’ pirmininkas atsto
vaujantis Meno Taryboj(‘, ) 
negali liuli renkainas. Tary-. 
bos pirmininku. Lygiai bal
suoja su visais sprondži.a- 
muosc reikaluose. :

d) .Nustato vietą ir laiką 
parengimams;

e) . Prižiūri meninę pro
gramų parengimo pusę, pa
rūpina Ir paruošia gaidas,

kartą mūsų parapijos isto
rijoj, kad j aunimas užsidė
jo tokį darbą ant savo pe
čių. Dabar tai bus progą 
vyresniesiems pailsėt, daly- 
vaut kaipo garbingiems sve
čiams ir pasižiūrėti, ką jaut, 
nimas mums pasivaišinimui 

| duos.
Vienas.. priežodis priim

tas iš senųjų sako: ‘(Šie
nauk, kol rasa nenukritus; 
griebk šieną, ko! saulutė 
šviečia. ’ ’ Tad, prisiminda
mi tai ir žinodami, kad vi
sai mažai laiko pasiliko lin
ksmintis gryname ore, daly
vaukime visi šiame J alini
mo Kermošiuje Ir, garbiu-, 
gai užbaikim vasaros veiki
mą ir sykiu pastiprinkim 

| parapijos finansinę būklę. .
Parapijietis.

VINCAS KUDIRKA, 
L. D. S. Centro Viee-pir 
minmk'as. ..

\ PRANAS VIRAKS, L. D; Sr orgamzacljos“Garbes’ 
Narys, pirmasis “Darbininko” bendradarbis, buvęs L.
3. S. Centro pirmininkas ir sekretorius. Dabar gyvena 
Lietuvoje, \ .

Amerikos Lietuvių Chorų 
Statutas

f LDS. Šeimines ' LAVVRENCE, MASS.Pramogos

■.f

• t-- ’

v

Rūgs. 6 dieną su šiupmi 
pasauliu, -atsiskyrė- Lawi*en- 
ee gerai žinoma Marcelė 
Davenienė, gyv. 49 Willow 

. Priklausė; bažnytinėms 
draugijoms ir Šv. Elzbie
tos . pašalpinei draugijai, 

j kurios narės drauge su kle
bonu kun. Pr. Juru, bendrai 
atkalbėjo rąžančių.

. Velionė, buvo darbšti vi- 
| šuomenininke, daug dirbda
vo Vyčių ir L. D. S. apskri
čių bei parapijos išvažiavi
muose. Jos. mirtį apgailes
tauja visa parapija.

Dideliame nuliūdime liko 
i • 1 • sūnūs Jonas, Antanas ir Ni-

Koncertui v ado vau i akodenas h cW5 Ad Baie. ***** . • • J• vičienė.. Jos vylus jau mi-
1 A A 1 1 • 1 r?s- Iš Lietuvos velionė bu-Kompoz. A. AieKsis. . «^0^™

* vienkiemio, Kazikiškės pa-

Rugsėjo 12 d. 8 vai
vak. parapijos svetainėje PIMI^Pro2IAI
Iškilminga Vakarienė su

'bet nesiseka. Mat, pagar
sinta,. kad tą d'ieną įvyksta 
parapijos išvaži a v imas. 
Mintis apie rugsėjo gamtos 
grožį tvirčiau paveikia. į 
mano jausmus, negu muzi
ka; .

Palikęs pianą einu pas 
bažnyčią, nusiperku kortelę 
autobusui ir važiuoju į pik
niką. Važiuodamas dairaus 

I per langus. Visur peapsa-

Rugsėjo 11 d. 7:30!:,
V? J Į Čile

vai. vak. lietuvių parapi
jos svetainėje, John St., 
Waterbury, Conri., įvyks 
Prakalbos ir Koncertas

{vairia programa.
Waterbury ir apylin-l 

kės Lietuviai kviečiami 
gausingai daly vauti. į

P. JOKUBAUSKAŠ,
L. D. s; 5 kuopos sekreto- 
rus, 18-to seimą .rengimo 
komisijos narys.’

Tikslas

1. a) Rengti didelius-, 
jungtiniais chorais apylin 
kėse, bažnytinių giesmių ir 
pasaulinių dainų, koncertus;

b) Palaikyti apylinkės 
chorų sąjungos narių tarpe, 
glaudžius santykius ;

c) Visokeriopais būdais 
kviesti jaunimą į chorus;

d) Skelbti apylinkių cho
rams pavieniui tarpusavius 
konkursus, atsižymėjusiems 
skiriant, premijas.

e) Prie kiekvienos progos 
organizuotai supažindinti 
svetimtaučius su lietuviška 
daina.

f) . Iš susidariusių apy.lin-

kės. sąjungos chorą pajamų, 
la i kas nuo lai ko, j įasi ųst i 
Lietuvon tiek a py link e s 
eliont sąjungos narių, kiek 
leis lėšos apmokant visą ar

Ūią.r.
f) Reikalui esant renka . 

iš savo tarpo arba kviečia
iš kitur muzikaliiiių paren
gi rnų vadovus;

g) Vienas atstovas, reika
lui pasitaikius visa Taryba, 
dalyvauja chorų sąjungos., 
valdybos ar metiniuose susi
rinkimuose;

i) Nustato eilę chorų są
jungos valdybos pirmininko 
rihkiinli, skiria laiką ir vie
tą valdybose ir metinių są-

(Tęsinys 8-pusi p.)

SKAITYKITE

komas, grožis. Obelės obuo
lių, net sakos linksta. Ap
link namus klesti, žydi žo
lynai. O jų grožis! Net 
brangiausiais rūbais ir dei
mantais papuošta karalaitė 
negalėti! prilygti vienai iš 
jų-

Žvelgdamas į tas gėles, 
mąstau sau: kokia begalinė 
turi būti, gamtos Tvėrėjo 
išmintis, Kurs tą viską taip 
gražiai surėdė.

Nuvažiavęs pąrkan susi
tinku pažįstamą, su kuriuo 
susitartam’ eit į ūkį . pasi
vaikščioti, tikėdami rasti 
kur nors pardavimui nuno
kusių obuolių ar kitokių 

vaisių.
Grįžtant kaikurie gerašir

džiai žmonės siūlė mus pa
vėžėti, bet mes, padėkoję, už 
jų. malonę, ėjome pėkšti. Ge
rai pasivaikščioję jautėme 
norą valgyti: Tad sugrįžę 
traukėme tiesiai pas pikni
ko šeimininkes, kurios turė
jo pagaminusios šviežių de
šrų su kopūstais.

Pasisotinęs, apėjau visus 
stalus,. nusipirkdamas viso-

kių užsigardavimų ir visur 
patyriau nuoširdų ir mauda 
gų patarnavimą.

Tikrai reikia pasakyti 
tiesą, kad visi pikniko dar- 
bininkai-ės dirbo didži ausiu 
uolumu ir nuoširdumu. 
Jiems ir joms savo patari
mais prigelbejo mūsų para
pijos vikaras kun. J. Plevo- 
kas.

Tikrai malonu yra žiūrėti 
į tuos geraširdžius žmones,, 
kurie kaip tos darbščios bi
telės dirba, kruša, kad ta
me avily būtų pakankamai 
medaus. Kitaip tariant, 
kad būtų pakankamai lėšų 
palaikymui to kultūros ži
dinio; kuriuo yra bažnyčia 
ir prie jos esanti mokykla.

S. B.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Av'įj Chicago, 
III. Metams $6.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv.. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00. .

“GARSAS,”- savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-BĄrre, Pa. 
Metams -2.00. ' *

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 W. Broadway,. So. Boston, Mass. 
Metams $2.00. Į užsienį — $3.00, Atskiro nume
rio kaina 20c.. , _

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

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė- . 
nesinis žurnalas, 2322 W. ‘24th St., Chicago, UI. 
Metams 2.00. •

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į me
nesį, 4736 S. Wood St., Chicago, BĮ. Metams $2.00.

U
&

ATHOL/MASS.
Šiomis dienomis po. sun

kios ligos pasimirė Veroni
ka ViČelionienū, gyv.Kėcne, 
N. H. Dideliame nuliūdimų 
liko vyrąs Vincentas, vienas 
sūnus, trys dukterys, viena 
sesuo Lietuvoje ir viena čia 
— Pauliną Pusčicne. ■

Telefonas; Plaaa 1350.

JONAS 6HEBUAUBUŠ
Graborius ir Balaamuotojas 

: 423 S. PAOA STREET, 
BALTIMORE, MD.

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- | 
sias ir tikriausias draugas. I

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis a.DAKBl | 
NINKAS^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo | 
vardo. t

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvfė'fią | 
savaitę—-antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- M 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius B 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir i 

: gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos f
Lietuvos ir Vilniaus krašto. .

“Darbininkas” metams..;...... J... -4.00 £ .
• “Darbininlms” pusmečiui ____ __ .$2.00 |

Jei imsi tik vieną kartą į savaitę..... $2.00 L
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS I

ĮLIETUVĄ I
Metams................. ............      u. .$5.00 g _
Pusmečiui .$2.50 E

. SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD f 
IR NAUDOKIS JA . |

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE I
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS |

PRIEINAMOMIS KAINOMIS j
Reikale krdpldtės pas ‘ •

“DARBININKAS” 1
363 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS. < «

Td.‘So. Boston 0620 . |

■ ..'-i ■ - ■ ■ *■
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.Žmios Iš ■ Lietuvos
y LABAI DIDELĖ AUDRA tvartus ir du svirnus staty-

----- -—’ ’pus p0 yįenū stogiu Nuos- 
SILGIŠKIS, Tauragnų j tabiai daug žaibo pripilta 

. vals. — Rugpiūčio mėli. 7|U‘Qbėm ugnies, kad tuojau 
d. užėjo labai didelė .audra, Į‘^įdarius tvartų dūris gyvu- 
kuri sujudino jau besiron-įikG $ karščio bėgę laukan; 
giančius miegoti žmones, sudegė tik mažas lėliukas ir

. ' Štai žaibas korta į Štlgiškįų l^aukščįai (vištos), 
km. Albv Štaro gyvenanią- 
jį namą ir užmušė kamaroj

. beguliuČius tris žmones: A. 
Štarą, jo žmoną, šešių metų 
šunų ir, ai'-degino ditkrelę, 
kurios gyvybė yra pavojuje. 
Nelaimingoj šeimoj liko se
neliai tėvai turintieji apie 
90. motų amžiaus, užmuštų
jų Sūnus dešimties; metų ir 
žaibo sužeista duktė. Kai
mynams pavyko užmuštuo
sius išnešti ir įkasąs žemėn

Iš svirnų įšnešfa skrynia 
nu autiniais ir maža dalis 
šventadienių , rūbip o dau
giau visas ten buvęs turtas 
ugnies smmikintas. Tame 
vakarė tolimesnėse apylin- 
koše buvo dar ir -daugiau 
gaisrų.

KAIP LIETUVOJE ŠELPS 
BEDARBIUS

KAUNAS. — Vidaus rei- 
. bandyt.(bet gyvy-p<abj nnnisteinja rengia pro- 

bes siūlas visų trijų jau bil-Įjektą. kaip ateity šelps be- 
Vo pakirstas. Ašaros trau
kia' žiūrint i tokį reginį.

VORENAI, ■ Kuktiškių 
vals. — Ta pačią dieną au- 

; dra sunaikino dviejų pasi
dalinusiu broliu Kaušylų 2

sayo uždarbį Sekmadieniais 
pragerdavo. Pirprid'ienį 
jau nebeturėdavo , ką valgy
ti. . Žiemą dar blogiau su 
toldais darbininkais, neš nė
ra darbu ir savivaldybėms 
reikia juos ir jų Šeimas šel- 
iti.

Užtat projektu o jam a, 
tad už darbą .darbininkams, 
kurie bus pasamdyti dirbti 
kaip będarbįaį, negaus vi
so atlyginimo pinigais, nu
matoma tik ąpie 30 nuošim
čių dili >.t i. įHnigais,' o kitą 
sumą • išmokėti .pažymėji
mais, su kuriais krautuvėse 
galės pirkti maisto produk
tus, rūbus, bet negalės į>ra-

darbius. Iki šio! buvo duo
damos pašalpos savivaldy
bėms, o šios bedarbiams 
duodavo darbus ir už atlik
tą darbą mokėdavo pinigais. 
. Sakoma, kad atsiradę to
kiu darbininkų, kurie visą

L. D. S. SEIMAS
Lietimų Darbininkų Sąjungos, 18-tas metinis sei

mas šaukiamas 1933 m. rugsėjo 11 ir 12 d. d., Waterbury, 
Gomiecticut.

Seimo atidarymas įvykstd iškilmingomis šv. Mišio- 
mįs ir pamokslu Šv. Juozapo lietuvių parapijos bažny
čioje, Čongress Avė., rugsėjo 11 d., 8 vai. rytą.

Seimo posėdžius pradės Centro pirmininkas lietuvių 
parapijos .svetainėje? John St., 'Waterbury; Posėdžių 
•tvarkąhusltolda: :

’ 1. Sepcko atidarymas;
2. Sveikinimai;
3. Mandatų priėmimas;
4. Seimo prezidiumo, rezoliucijų, mandatų ir kito

kių komisijų rinkimai.
5. Centro Valdybos pranešimai:

a) Dvasios Vado,
b) Pirmininko, .
c) Vice-pirmininko,
d) Iždininko, ; .- ’.
e) Sekretoriaus, /
f) Litcratinės komisijos,
g) Kontrolės .komisijos.

6. Centiv.Valdybos pranešimų svarstymas.
7. Kini; J. švagždžio paskaita: ‘‘Mūsų organizacija 

išeivijos gyvenime.” ..
’ 8. Sumanymų svarstymas bei rezoliucijų priėmimas;

9. Centro valdybos rinkimai;
10. Seimo uždarymas.
Seimo metu vakarais įvyks įdomūs parengimai, ku

riais rūpinasi L. D. S. 5 kuopa.
, . Visos kuopos ir apskričiai prašoma atsiųsti savo at

stovus, parūpinti praktiškų sumanymų; atstovų įgalio
jimai turi būti, pasirašyti kuopos dvasios vado ir dviejų 
valdybos narių. '

L. D. S. Centro Valdyba
Dvasios Vadas ;

Kun. Pr. Virmauskis
Pirmininkas

J. Švagždys
; • Vįce-Pirmininkas

. V. J. Kudirka ’
Iždininkas . .

A. *Vaisiauskas
• Sekretorius

; • ■ d- B. LaiiČka..

GRAŽINS Į LIETUVĄ 
K. NORKŲ

Amerikiėeiam.s: lietuviams 
gerai žinomas saiidariečiij 
ir socialistų vadas p. K. 
Norkus bus grąžintas įš 
Argentinos į Lietuvą ir tei
siamas.

“Id. Št.” rašo, kad Ar
gentinos vyriausybe sutiku
si Lietuvos teisino organams 
sugrąžinti 1926 m. pabėgu
sį iš Lietuvos į Argentiną 
K Norkų, kuris Kaime lai- 
<’ė emigracijos biurą ir čia 
pridaręs įvairių malversacti 
jų. Tuo reikalu buvo už
vesta ilgas susirašinėjimas 
su Argentinos atitinkamais 
valdžios organais, kurie, pa
galiau sutikę Norkų perduo
ti Lietuvai; Norkus Argen
tinoje jau suimtas ir arti
miausiu‘laiku biis sugrąŽin- 
tas Lietuvon.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
PARVEŽTAS SARKOFAGAS
VYTAUTO DIDŽIOJO PALAI

KAMS APSAUGOTI

;. ĮŲŲN. ■ J. VALANTIE JŲ S, ^Vaterbury lietuviu kle-
■ Uolias, kurio, parūpi jos patalpose įvyksta L. D. S. 18-tas 

metinis seimas. •

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJA

MARIANAPOLIS
THOMPSON, CONN. -

Kolegiją turi astuonių metų mokslo kui’sį. Pirmie
ji keturi metai yra Aukštesnės. Mokyklos — Oląšsical. 
Iligli School — kursai;’. Antroji dalis — tai keturių me- 

. y tų. kolegijos kursas. . v ‘ .
. 4 Mąriunapolis yra. vienatinė kolegija, kurioje lietu-:

. viai jaunuoliai yra auklėjami tikybinėje ir tautinėje dva- 
I* šioje.

I
' Kolegija yra inkorporuota Ųomieetį^

. Norintieji savo vaikus siųsti į aukštesnius mokslus, 
rašykite adresu; • . • ’ * . . . .
MARIANAPOLIS COLLEGE, THOMPSON, CONN.

VILNIUS. — Žinomo 
'tautos veterano vilniečio 
Donato Malinausko pastan
gomis Čekoslovakijoj buvo 
Užsakytas sarkofagas (kals-, 
tas) Vytauto Didžiojo pa
laikam apsaugoti. Dėl pa
čių palaikų perkėlimo į .nau
ją, karstą buvo tartasi su 
Vilniaus kapitulos dvasiš
kiais, ir net tuo reikalu bu
vo gautas arkivyskupo J.al- 
bzykov’sk'io sutikimas. No
rint pargebenti minėtą kar
stą iš Čekoslovakijos Vil
niun, teko iš leiikų vyriau
sybės sutikti nemaža kliū
čių, tačiau vis dėlto po di
deliu pastangų karstas buvo

pargabentas. Ypatingai 
gražų gestą yra parodę če- 
koslovakai, padėdami nuga
lėti lenkų daromas kliūtis ir 
padovanodami brangios me
džiagos palaikams suvynio
ti. • Pagaliau ruošiantis į-, 
vykdyti, šį gražų sumanymą 
lenkų kapitula atsisakė lai
kyti duotą savo žodį, teisin
damiesi, esą jie. tikrai neži
ną kame yrą Vytauto Di
džiojo. palaikai. Tačiau p. 
D. Malinausko tvirtinimu 
•jie labai gerai, tą’ žino, nes 
prieš porą metų, tani suma
nymui tebesant dar užuo
mazgoj, prel. Savickio lei
dimu įųdėtųi' vilniečių yra 
tekę laimės’ tuos brangius 
.palaikus matyti tebenięto- 
7. • A-.

“Madmiihs” įstatymas Lietuvoje
■ ■ e . ®--------- ------ r—-------- ------ - -----------

kasdien gerai valomi bei 
mazgojami ir laiku šeriami 
bei girdomi.

9 J. Vežimų, rogių ir ki
tokių susisiekimo priemo
nių medinės dalys turi būti 
aliejiniais dažais dažytos 
arba.karšta smala išteptos.

Odinės — išvalytos ir plo
nu riebalų sluoksniu ištep
tos; kitokios medžiagos da
lys — dažytos arba gerai 
nušveistos. .

10 §. Pakinkiai ir pabal- 
nojimas turi būti:-medines 
dalys — aliejiniais dažais 
dažytos; nauginės — dažy
tos arba gerai nušveistos; o- 
dines — 'išvalytos ir plonu 
f riebalų sluoksniu išteptos, 
virvinės dalys — karštoji*

9 smaloje išmirkytos,
11 §. Mūšiui ir kitokiems' 

neš varliniams važioti . veži
mai bei kitos priemonės, kai 
darbas užbaigtas, turi būt i 
švariai išinazgoj amoš.

12 §. Po pavalkais, bal
nais ir kitomis pakinkių da
limis draudžiama dūli pa
laidi skudurai ir maišai, ku-

(Čia dedame ‘Lietuvos tauti
ninkų valdžioj išleistą įsta
tymą, kuris saVo turiniu yrą 
labai panašus į prohibiėijos 
įstatymą; Skirtumas tik toks, 
kad nusikaltusius prieš pro- 
hibieiją baudžia teismas, o 

•'..nusikaltusius prieš “švaros 
įstatymą” baus diktatoriai.
Red.) ■

KAUNO MIESTO IR APSKRI
TIES VIRŠININKO PRIVALO

MAS ĮSAKYMAS Nr. 42.

PasirėnĮęs Milicijos įsta
tymo 25, 26 ir 27 parag. (L... 
Vyt. Žin. 32 np.) šiuo lei
džiu ir skelbiu šį įšūkymą.

Apskrities miestų ir 
valsčių gyventojai turi:

. 1) Laikyti švaroj kūną ir 
mazgoti bent vieną kartą 
per savaitę. Veidą, kaklą, 
ausis ir rankas prausti kas
dienio prireikus ir dažniau;

2) Kirpti trumpai arba 
šukuoti kasdien tvarkingai 
plaukus;

3) Laikyti švaroje ‘ arba 
kirpti trumpai nagus;

4) Užlaikyti švariai šei
mos paliegėlius, senus ir 
vaikus;
' 5) Vilkėti švariais kasdie
niniais, išeiginiais ar kito
kiais . apdarais ir apavais;

6) Kasdien vedinti gyve
namus butus ir patalines;

7) Kasdien palaikyti bu
tuose švarą ir grindis.’ plau
ti bent vieną kartą per sa
vaitę;

8) Keisti nerečiaus Kaip 
vieną kartą į savaitę balti
nius ir kitus skalbinius;

9) Skalbti švariai skalbi
nius, gerai ’ virinant juos 
verdančiame vandeny;

10) Užlaikyti, švariai in
dus,, peilius ir kitus valgiui

mus medinė j dėžoj. yllnie- 
čiaį vis dėlto deda pastau
gi j, kad ir šį kliūtis būtų 
nugalėta ir mums brangūs 
palaikai būtų .tinkamai pti 
gerbti ir apsaugotu

pasitiekti reikalingus daik
tus; . - . •.

11) Naikinti parazitus 
(utėles ir kt.)',. vabzdžius 
(muses ir kt.), peles ir žiur
kes.

2 §. Palėgėliai, seniai ir 
vaikai turi būti suaugusių
jų šeimos narių arba globė
jų laiku kuopiami ir visoke
riopo jė švaroje užlaikomi.

3 §. Vilkimasis apdaras 
turi būti švarus, sveikomis 
siūlėmis, nėsuplyšęs — su
lopytas. :

Apavas —nesuplyšęs ir 
švarus: avalinė — gerai iš
valyta ar riebalais ištepta.,

4 §. Kasdien turi būti pa
šalinamos iš' gyvenamųjų 
patalpų šiukšles ir sąšlavos.

Gyvenamuose. kambariuo-* 
se ir virtuvėse draudžiama 
laikyti dvokią ir teršia grin
dis daiktai, o taip pat —gy
vuliai ir paukščiai.

5 §. Lovose ir kitose mie
go! i skiliose vietose be pa
talinėse draudžiama laikyti 
nešvarūs daiktai ir maistas.

6, Nešvarūs skalbiniai 
turi būti laikomi negyvena
mose patalpose ir atskirai 
nuo švariųjų. .

7 §. Apskrities miestų ir 
valsčių gyventojai turi:

1) Laikyti švaroj ir gera
me kūne gyvulius (arklius, 
karves ir kt.);

2) Laikyti švaroj ir tvar
koj. susisiekimo priemones, 
pakinkius ir pąbalnojimą;

3) Laikyti švaroj ir tvar
koj tvartus, kiaulides, pau
kštides ir kitas gyvuliams 
ar paulęščiams skiriamas 
vietas;

4) Užlaikyti švariai pie
ną, jo dirbinius, o kur ne
taikomas. . skerdyklų ir mė
sos priežiūros įstatymas — • 
mėsą ir jos dirbįniuš; •

5) Laikyti švaroj ir tvar
koj pienui įv mėsai . perdirb
ti ąv ląikyt i indus, įrauk uis, 
kitus daiktus ir patalpas;

8 įį.‘ Gyvuliai turi būtį

rie neva tam reikalui tinka
mai prirengti ir tvarkinga 
pritaikinti.

13 §. Bendruose ar specia 
lauš paskyrimo • tvartuose 
turi būti pakankamai sauna, * 
kad gyyiiĮiai n.emirktų sru
tose ir neskęstų išližtisiame ■ 
mėšle.

Visuose 'tvartuose' turi 
būti srutoms nubėgti, į tani 
reikalui įrengtus .šulinius, 
kanalai. • •

14 §. ..Prieš galvijų melžti. 
,mą turi būti kiekvieną kaiv

j tą gerai i r švariai , drungnu 
i vandeniu mazgojamas tėš-" 
niuo ir speniai. .;

15 §. Indai ir kiti e įnik-, . 
tai, kurie' vartojami pieno . 
ar me“šo.-’ produktams Laiky
ti ar perdirbti, prieš ir .po, . 
vartojimo turi būti kiekvie
ną kartą gerai karštu vąrti
d < n i ii njnzgo jam L ir sauso- ___ _
jo vietoje laikomi.

Surūdijusius indus ir dai- . .. 
ktus vartoti draudžiama. . .

16 §. licho ir mėsos pro
duktai ypatingai gerai turi, 
būti apsaugoti nuo musių, 
pelių, žiurkių,, kačių ir šii-

•• -

17Nusižengę šiam įsa
kymui,* bus; atskirais mano 
įsakymais baudžiami admi
nistraciniu būdu ligi 1QOO 
litų pinigines baudos didu- . 
m o arba areštu ligi vieno 
mėnesio laiko.

Administracines baudos 
įsakymai neskiuidžiahil ir 
tuoj vykdomi.

18 §. šio įsakymo L—16 
§§ nuostatų vykdymą pri
žiūri Kaimo miest<> ir apsk. 
statų vykdymą p r i ž i ū r i 
Kauno miesto ir apskrities 
policija, viršaitis, seniūnai 
ir Specialiai sudaromos sa
nitarinės komisijos.

19 §. Šis įsakymas prade
da veikti nuo š, in. spalių 
mėn. 1 dienos ir ligi š. m. 
rugpiūčio 31 d. iškabinamos . 
viešose vietose, taip pat vi
sose vietose savivaldybių ir : 
valdžios įstaigose, pas se
niūnus, pradžios, vidurines 
ir aukštesnėse* mokyklose. 
1933 m. rugp. b. 21 d. . 
Kaunas.

Sidorąvičius, . < • 
Kaulio miesto ir apskri

ties Viršininkas.

Alus niekad nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie jį 
geria. . . ‘

LDS.Kuopu Susirinkimai
MONTELLO, MASS.

. LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
rūgs. 12 d., Šv. Roko. par. svet. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį. susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
L. D. S‘. 15 kuopos susirinkimas 

įvyks rūgs. 12 dienų, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė, Visj 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

LAWREN0E, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

TUgs. 17 d.,.-tuoj po 12 valandai, 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) pri
rašyti. . Vaidyba

LOWELLIMASS. y
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

kutvirtądivĄį, • rugsėjo 14 dieną 
vakare. Atoilcite Visi. Gera proga 
darbininkams priprašyti prie vie* 
nintčlčs darbininkų organizącijos

Valdyt

WESTVILLĖ, ILL;
LDS. 75 kp. mGnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., iv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

G. BROOKLYN, N. Y.
Rūgs. 17 d., tuoj *po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narine 
atsilankyti į 8į susirinkimą ir ui- 
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. .

Valdybe

WESTFIELD, MAS8.
LDS; .111 kuopos susirinkimas į« 

vyks sekmadienį rūgs. 17 dieną, 
.tuoj po. sūm’os; . šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami via! 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie iida 1 
kilnios organizacijos.

Valdyt*

. Alus . prigirdo 'daugina 
žmonių negu jūros.

4
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Sudiev Mano Prieteliai!
Senai mirė jau pamatyty Amerikos valdžios kliūčių, 

Ameriką sali,, kur tie.kjaiku negalėjau, grįžti iš 
daug mano tautiečių gyvc-į Kanados, negalėjau daly-.

Šią vasarą turėjau lai-,vauti Jūsų, Brangūs Brook-ha.
įnės tai atsiekti: birželio lOriihicčiai, 'rengtoje . vakarie- 

. d. pavasari, ners ne taip nėję* Labai už tai "dėkoju 
lengvai ir „patogiai, išlipai! Liet. Vyčįh ii’ Kata Fcdera-r 
i Dėdės Šamo žemyną, ką-;rijos Didž. N. Y; Apskri- 
me vėliau daug ko patyriau. Juanis. Atleiskite man, aš 

• Kaikni4 tarp savųjų sutikauratvira širdimi troškau su
ir šaltumu, bet dauguma lai-Į J ūmi praleisti paskutinį va- 
vg ;. malonūs., susitikimuose. įkąrą.• gaila, aplinkybės

r _ i - • , viską sumaišė. Štai šian-. -—.Laikas prabėgo greit ir v j
v, « r T . : . , , i „ t ip is Kanados vos anapestai vėl skubu atgal, skubu . , . . .jau orlaiviu pribūti i laivą, 

kin is mane jau veža į mano 
MUinylėtą' tčiųmę Lietuvą. 
Tegu. Dievulis Jus laimina, 
Gorieji mano prieteliai ir 
Draugai. Sudiev visiems.

Su tikra pagarba
Kun. Alfon:^ Lipnickas^ 

Rugsėjo 5, naktį, 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvos jaunimo, k u r i o 
taip išsiilgau. Bet išvažiuo
damas, negaliu pamiršti ke- 

; lotos asmenų, kurie parode 
man nepaprasto nuoširdu
mo. Širdingai ačiū. Jums 
gerieji, ačiū visiems užjū
rio: broliams. Liūdna ir ne
malonu, kad dėl oficialių

BROOm. N. Y. dinta gatvė jau prigyjo vi
suomenėje.
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ŽINIOS
. Kun. J. Balkūnas ir kun. 
J. Aleksiams grižo iš Čika
gos. Jie dalyvavo Kunigų 
Vienybes ir “Motinėlės” 
seimuose ir Katalikų Fede
racijos kongrese. Aplankė 
parodą. Buvo pasiekę ir 
tolimuosius vakarus. Grįžo 
geroje nuotaikoje. Kun. J. 

' Balkūnas išrinktas Kat. Fe
deracijos vicc-pirmininku ir 
Kat Informacijų Biuro

■ Vedėjų. Sveikiname.

Kun. N. Pakalnis ir kun. 
J. Balkūnas išvyko į Kuni
gi] Rekolekcijas.

Šią savaitę p. Baržiliaus- 
kienė, inž. P. Barziliausko 
žmona, Stud. Willianisbur- 
go kuopos pirmininkė iš
vyksta į ligoninę operacijai. 
Linkime ištvermės ir pasi
tikėjimo.

KUN. DR. J. NAVICKAS, M. I. C 
Marianąpolio Kolegijos direktorius, šiomis dienomis 
grįžęs į Ameriką iš vasaros kelionės po Lietuva ir kitas 
Europos valstybes.

slaptu balsavimu vienų me- I Telephone: STAGG 2—0706
tųlaikotarpiui. Keičiantis |nn m inja r VEMPHIO nii»mrriiiikiii keiČin-fti ir vai- I “Ki uLALIAv IVi VtllulUu

Jau Išvažiavo

, PRlSIRUOŠKOfE
- Dariaus-Girėno Fondo 
pastovaus koinif et o sudary
mai, yna šaukiamas visų or^ 

. ganizacijų atstovi], didžiulis 
mitingas spalių 15 d., 3 vai. 
po pietų, Karalienės Angelų 
parapijos salėje. Visos lie
tuviškos organizacijos pra
šomos prisiųsti, atstovus. 

.. Atstovai renkami: vienas 
• nuo draugijos ir vienas nuo 

kiekvienų 25 narių iki 100; 
/ne daugiau 5 atstovai nuo 

vienos. draugi j os. Atstovai 
turi turėt mandatus. '■

VISI I FOREST PARK!
Šį sekmadienį, rūgs. 17 

d.. Karalienės Angelų parū
pi jos Šv. Rožančiaus drau
gija rengia paskutinį šių 
meti] pikniką Forest Parke. 
Tam piknikui yra nuo se
nai ruošiamasi ir .todėl jis 
bus vienas iš įdomiausių ir 
didžiausių. Taigi risi į par
ką, turėsime “gpod timė.”

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiai ’'Dar

bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb-i 
ti- keletą ar keliolika dolerių, i 
Apsukresnieji < darbininkai gali

■ ’■ ' ’ V . i • •.

išsidirbti nuolatinį ir gerai 
mokamą darbą.

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

Sd. Boston, Mass.

Kun. Alf. Lipnickas, lai
vu Statendam rūgs. 6, 1 v. 
rytų išvyko atgal į Lietuvą. 
Vos spėjo sugrįžt iš Kana
dos, kur dėl valdininkų žio
plumo ar nesąžiningumo tu
rėjo daug valgo. Jaunas 
ir nenuilstantis Kristaus 
Kareivis skundėsi esąs fizi
niai pavargęs.:, Gaila, kad 
taip susidėjo aplinkybės, 
kad tik K. Vilniškis galėjo 
palydėti į laivą, nes daugu
ma buvo, nuvažiavę į Grand

Central geležinkelio stotį 
pasitikti parvyksiant iš Ka
nados, gi kun. Lipnickas 
atvyko orlaiviu visai į kitą 
rietą ir nebuvo jokios gali
mybės apie tai'' pranešti 
jiems, kurie iki vėlumos 
laukė stotyje. Kun. Lipnic
kas tuojau^ skubėjo į laivą, 
nespėjęs nei atsisveikinti. 
Bendrai, ši kelionė Gerb. 
Svečiui, manau, ilgai pasi
liks atmintyj e dėl • įvairių 
nenormalumu.

Amerikos Lietuvių Chorų 
Statutas

ap-

Iš Kaiųio pairtas laiškas, 
. kuris adresuotas su Da
riaus-Girėno gatve. Faktas, 

‘..kad didvyrių vardu pava-

Vargonininkas tik ką sugrįžęs iš 
Lietuvos ieško vietos. Meldžiu 
kreiptis antrašu:.

JONAS AUČItJS,
55Montgomery St,

Paterson, N. J. R-15
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Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausią proga ne
pamirškite. užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 

• namus lietuvių prietelių ir patarėją—laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prięteliams -pado-- 
vanoti naują maldaknygę, rožančių ,ar gražią 

.. stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame.
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine"

I Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE”
| 423 Grand St. BrodMyn, N. Y.
| ; .. . ŠTagg .2-2133

(Pradžia 6 puslp.) 
jimgos susirinkimų; skiria i 
konkursų vietą, tvarką, lai- 
\<ą, programą, nustato ski
riamųjų premijų skaičių ir 
jų vertę; renka konkurso į- : 
vertintojus (reikalui esant 
kooptuoja visai pašalinius' 
asmenis); nustato laiką ir 
vietą sąjungos švenčių;, .o 
taip pat šokių ir ekskursijų 
vietą, tvarką ir laiką;

k) . Jei chorų sąjungos 
valdyboje kiltii kokie nesu
sipratimai,- Meno . Taryba 
tvarko ginčytinus klausimus 
ir sprendžia savo nuožiūra;; 
Meno Tarybos sprendimai 
chorų sąjungos valdybai lie
ka privalomais;

l) Patiekti visuot i n a in
metiniui'sąjungos suširinkL 
niųi naujų darbų planą ir 
vykiną juos risuotinam na
rių . susirinkimui patvirti
nus; ': •

m) Globoja ir prižiūri 
chorų • sąjungos iždą;.

r n)/Išdirba' taisykles riu-

pirmininkui keičiasi ir val
dyba. Likusioji nariai ku
rie nepateko į f aklinąją val
dybą, pasilieka^ lygiateisiais 
patarėjais su sprendžiamuo
ju. balsu;

. d)' Valdybos centras rau
dąsi toje kolonijoje, kurios ■ 
atstovas ]/ii*mininkauja val
dyboje. .
Chorų Sąjungos Valdybos 

Pareigos:

4. a) Pildyti visus visuo
tinojo susirinkimo ir. Mono 
Tarybos nutarimus;

b J Vi sus valdybos nutari^ 
mus vykinti tik Meno Ta
rybai patvirtinus; •

c) . Tvarkyti ir prižiūrėti 
sąjungos turtą;

d) Atstovauti sąjungą su 
Meno Tarybos atstovais tų. 
organizacijų viešose sueigo
se kurios Katalikų Federa
cijos yra remiamos ir Dva
sios Vado užgiri,amos;

e.) Valdyba privalo taip 
savo darbuotę tvarkyti, kad 
nepakenkus kurio nors na
rio-choro normaliam dar
bui;

f) Valdyba susitarusi su 
Meno Taryba, , vieną kartą 
metuose, - šaukia narių-cho- 
rų, garbės narių ir narių rė
mėjų viešą metinį susirin
kimą kur valdyba išduoda 
•atskaitomybę savo veikimo, 
patiekia Meno Tarybos pa
siūlytą projektą naujų dar
bų ir išduoda atskaitomybę 
piniginių išlaidų ;

g) t Supažindina visuome
nę per spaudą su sąjungos 
veikimu;

i) Valdybą su Meno Ta- 
iyba rūpinasi rengimu są
jungos švenčių, skelbia nū- 
rių-chorų. sąjungos liarii^ 
tarpe tarpusaviųs konkur
sus ir skiria atsižymėju
siems premijas, artimes- 
niam narių-chorų susipaži- . 
nimui rengia šokius, ekskur
sijas ir kitus pasilinksmini
mus. - .

Pastaba. Minėtų pa
rengimų gali būti ne ’daur 
giau vieno metuose.

k) Susirinkimus atlieka 
nerečiau kai. kas trys mėne
siai.

l) Valdyba savo veikimą- 
ioordinuoja su Katalikų 
Federacija. '

Chorą Sąjungos Nariai
5. a) Amerikos Lietuvių 

Chorų Sąjunga sudaro šios 
apylinkės lietuvių. Romos- 
Katalikų parapijų chorai 
in corpore su choro vedėju 
drauge. Nežiūrint choro 
narių skaičiaus, choras skai
tosi kaipo vienas narys, t. 
y. riarys-clioras;

b) Be aktyvių nai’ių-elio- 
rų, gali būti , ir pavieni as
menys a) garbės nariai, b) 
nariai rėmėjai;

Pastaba. ’ I. Garbės 
nariui .gali būti renkami sa
vo, darbais patąriiąVę ėhorų 
sąjungos gerovei. .

t------- ----------------- -- ... . .-----------

DANTISTAS
| X—RAY
Į Nnmų .Telefonas: Mlchlgnn 2—4*273

. VALANDOS f
Nuo lh-12 Iš ryto, 2—8 vak. |

Sventadieniaifi sunitarui
499 GRAND STREET

"(kampas Union Avė.)
B R 0 0 K L Y N, N. Y. Į

|
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komi tie asmenys, kurie pri- kasos stovio, knygų atsako- 
sideda didesne pini ginę. ] >a-1 
raina nekaip nario mokes
nis.
•- III. Garbės narius renka 
visuotinas susirinkimas bal
si] dauguma sla] )t u 1 >a 1 savi - 
niu Meno Tarybai perstn- 
čius.

IV. Garbės nariai ir na
riai rėmėjai, o taip pat iv 
apylinkės  ̂dvasiški,įa-į vksns 
chorų sąjungos parengimus 
gauna garbės kvietimus.

c) Aktyvus n aria i-ęh orą i 
in corporė įstodami' į chorų 
sąjungą, moka metinį- mo-

. kęsti.
Pastaba. Metinio mo

kesčio didumą nustato, vi
suotinas narių susirinkimas 
pagal savo apylinkei piltai-

įnybes iš trijų asmenų, ku- 
rių tarpe vienas dvasiškis., -

Lik r id ariją ... •

’ 8. Jei variusi reikalas lik- - 
vidacijos, visas turtas pada- 
Imamas lygiomis taip tų pa
ra pijos chorų, kurio buto 
pilnateisiais nariais pasku
ti hia jam visuotiname susi
rinkime.__•________ K-__ _

SKLEISKITE fiVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nertu- 
meskite,, bet duoldte kitiems pa

skaityti. Tokiu būdu supažin- 

disite kitus su ‘.‘Darbininku” ir 

L. D. S. ir atremsite mūsą idė

jos priešą propagandą.

KLASČIAUS

| GLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
Ę šokiams Ir visokiems paslllnksmln!- 
| mums smagiausia vieta Brook- 
i lyae-Maspęlhe. Jau laikas užsisa- 
| kyU salę žiemos sezonui.
i kamp. Maapeth ir Betta Avė.
j JONAS KLASČIUS, Sav, 

'Maspeth, N. Y.

kimui kandidatų vykimui 
Lietuvon ir prižiūri jų vy- 
kinimą;

o) Perstatų visuotinam 
narių susirinkiniui garbės 
narius patvirtinimui.

Chotfą Sąjungos Valdyba

3. Sudaro:
a) Dvasios Vadas, . .
b) Meno Tar. atstovas,
e) Pirmininkas,
d) Vice-pirmininkas,

■ e) Sekretorius, •
f) Iždininkas,
g) Korespondentas.
Pa s f a b ii. Valdyba ‘ ren

kama sekančiu būdu:
ą)'. Į chorų sąjungos vai-, 

dybą apylinkėje įeina cho
rai po vieną atstovą specia
liai tam tikslui išrenka, ku
rie paeiliui . vienus metus 
piimuiinkauja sulig parapi
jų -alf abeto tvarka;

b) Apart atstovų,,į valdy
bą įęina Dvasios. Vadas ir 
Meno Tarybos atstovas;.

c) Kiti valdybos nariai
renkami iš ėsainųjų tarpo II. Nariais rėmėjais lai-

d) Nariui-chorui dėl ko
kios nors priežasties iš Są
jungos išstojus, metinis mo
kestis bei aukos, jei tokios 
yra buvusios negrąžinamos;

e) Nariai-chorąi laikomi 
išstojusiais: a) padavę apie
savo norą išstoti iš sąjungos ■ 
pranešimą raštu valdybai^ 
o) nesumokėję nario mokes
čio valdybos nustatytu lai
ku.

f) Kiekvienas narys-cho- 
ras į metinį susirinkimą iš
renka po 10 narių neskai
tant esančio valdyboj;

g) Visi tarimai atliekami 
slaptu balsavimu;

i) Metiniams , susirinki
mams vesti iš dalyvaujan
čių renkamas pirmininkas 
ir sekretorius;

k) Parinkimui važiuoti 
Lietuvon, kandidatų, kiek
vienas choras, iš savo tarpo 
perstato du kandidatu ne 
mažiau kaip 5 metus .aktin
gai veikiančius chore;

l) Valdyba artimam ry
šyje su Meno Taryba prida- 
boja, kad pavieniai asmenys 
chorų-narių priklausančių 
prie sąjungos tuo pat metu 
nepriklausytų prie kitų cho 
rų. Tokie asmenys yrą iš 
choro narių vienatų skai
čiaus prašalinami.

Choru Sąjungos Lesąs 
Sudaro: 1

' 6. ą) Nario-choro mc.fi-
’ nis mokestis;

b) . Pelnas iš parengimų;
c) . Rėmėjų įnašai;
d) Aukos bei kitos čia ne

numatytos pajamos. . '
Revizijos Komisija

. 7. Visuotinam metiniam 
susirinkime renkama revizi
jos komisija patikrinimui 
pajamų, išlaidų,, fąktinojo

J2yetgiWį- $-5310 

josėph etai
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

' .n i m. ■ .■■ii mini n. i«p • 
TeL Stagg 2—5048 Notnry Papile 

M. P. BARAS INC.
BIELIAUSKAS

. Graborius ir B&lsamaotojM 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagj 2—0788 iJūtAH PuMte

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskas) 

GRAB0RIU8
107 Union Avė., Brooklyn, JLY.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
g rabO rius 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos. 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Nevrtown 9—4464

ANT J. VALANTIEMS
GRABORR'S IR

BALSAMUOTO.TAS
Aptlrnuda Visose Sakose

;■ Notnry Public
5441 — 72-rid Street,

• Arti Grtūid St
MASPETH, L. I„ N. Y.

AC».\ LAUKUS, Foto.,.,u 

z’l4 Hedford Ai’e , Bioofclvn

J. 
s
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