
VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

■s*

DARBININKAS
AMERIKOSLIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ MfcŲ RŪGS®JO-SEPTEMBER 29 D., 1933 M., No. 73.

E I N A A N T R A. DI E N IAI S I R 

PENKTADIENIAI S

KAINA 5 CENTAI

KUNIGŲ PROVINCIJAI SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
N. A, Kunigų •; Vienybės susi

rinkimas įvyks spalių 3 d,, 2 vai. 
po pietų Šv. Pranciškaus Parapi
jos Klebonijoje, Lawrence, Mass.

Kun. A. Bružas, sekret.'

šiame numery telpa Tado Ven
tos, iš Lietuvos straipsnis “Kon
solidacija,” kurio tautininkų cen
zūra neleido talpinti Lietuvos 
laikraščiuose.

AMERIKA SUGRĮŠ PRIE 
AUKSO STANDARDO

UŽ PROHIBICIJOS LAU- 
ŽYMį 10 CENTŲ

WASHIXGTON. — Čia 
plačiai kalbama, jog federa- 
lio rezervo iždo viršininkai 
ir šiaip finansistai reiškia 
didelės^ vilties,- jog sekan
čiais metais Amerikos dole
riai vėl bus paremti aukso 
atitinkamu pagrindu, vadi-. 
;nasi, Amerika grįš prie au
kso standardo ir tada dole
rių cirkuliacijos 40 nuošim
čių bus garantuota auksu.

Dabar laukiama, kad 
Prezidentas Boosevelt vie
šai pareikštų -vyriausybės 
norą grįžti prie aukso stan
dardo ; jau vien toks pareiš
kimas daug įtakos padaryti], 
į dolerio pastovumą.

Taip pat kalbama,, jog ir 
grįžus prie aukso standar
do dolerio vertė bus pakeis
ta. Tikriausiai, dolerio ver
tė bus sumažinta.

ŠT. JOSEPH, Mo. — TeL 
sėjas F. J. Frankenhoff pa
reiškė, jog visus nusikaltė
lius prieš prohibįcijos įsta
tymą jis bausiąs po 10 cen
tų. Jis tai darysiąs prisilai
kydamas šių laiku dvasios.

’Mį'M

1.—Kau j asai Amerikos karo laivas “Mimiėapolis”, tik ką užbaigtas ir įleistas 
Philadelphijos uostė. 2.— N RA administratorius gener olas Hugh S. Johnson kalba 
pasaulines parodos aikštėje į tūkstantinęį'minią, kviesdamas, pagelbėti vyriausybei. 
8.— Naujas phįeagos pašto viršininkas Šrnest Kruege n.

Apvogė Paštą
-------—T----- ’--- ‘....... ...... —*----- >

PELĖ BUVO PRIEŽASTIMI 
$35,000 IEŠKINIO

NASITUA. — Lašeli ir 
Fleislier moteriškų batų 

. dirbtuvių 500 darbininkų 
laimėjo ginčą dėl geresnio 
atlyginimo. ’ Jiems pakeltas 
atlyginimas nuo 20 iki 50 
nuošimčių. ;

Streikavusieji darbinin
kai* priklauso Shoe Work- 
ers’ Protective unijai. Šis 
didelis laimėjimas parodo 
ką reiškia organizuotumas.

CHICAGO. — Tūla Lola 
Gousha nusipirko tonikų ir 
bonkoje rado negyvą pelę, 
kas, žinoma, ją šiek tiek iš
gąsdino.

Moteriškė patraukė toni
ka kompaniją į teismą, rei
kalaudama 35,000 dolerių. 
Ji aiškina, jog jai tiek išlai
dų pasidarė sąryšy su išsi- 
g,audiniu nuo peles: jos ner
vai sugedę, ji turėjo gydy
tis, dėl to važiavo į Europą/ 

' ^r paliko "savo dukterį vie
noje privatiškoje mokyklo
je. Už visa tai ši moteriškė 
nori užmokesčio.

Teisėjas pasiūlę susitai
kinti- už 1000 dolerių, ta
čiau ieškovė nesutiko. Toni- I • . •
ko kompanija, siūlė 1500 do- 

! lerių, bet ir ta suma nepa
tenkino ieškovės. Byla ati
dėta iki spalių 10 d.

PABĖGO 10 KAILINIŲ

VALDŽIA GLOBOS BE
DARBIUS, NETURINČIUS 

NAMŲ
CHICAGO. — Federalės 

pašalpos direktorius Hop- 
kins Amerikos mayonų susi
važiavime pareiškė, jog val
džia rengianti planą aprū
pinti tuos bedarbius, kurie 
neturi pastovios vietos gy
venti, kurie bastosi po ke
lius, nuolat kilnojasi iš vie
nos vietos į kitą.. Tokiems 
nelaimingiems valdžia steig 
sianti koncentracijos sto
vyklas, kuriose bastūnai 
bus aprūpinti maistu, dra
bužiais, butu ir, be to, jiems 
bus suteiktas mokymas.

MICHIGAN CITY, Ind. 
—Šio kalėjimo 10 pavojin
giausių kalinių pašovė vie
ną sargybini, /nuginklavo 
kelis sargybinius, pasigrobė 
ginklų ir lengvai pabėgo iš 
kalėjimo,

Visi pabėgusiė j i kaliniai 
kalėjime dirbo prie marški
nių, kur jie pagrobė darbo 
prižiūrėjimo viršininką, jį 
nuginklavo ir. privertė jį 
nueiti su jais į kalėjimo ofi
są, kur jie pasiėmė daugiau 
ginklų. Ofiso vedėjui atsi
sakius geruoju išduoti gink
lus, kaliniai pašovė jį į pe
čius ir koją.

Išbėgę iš kalėjimo, jie 
sustabdė vieną automobilių, 
išvarė važiavusius ir jie pa
tys nuvažiavo Chicagos link.

JAPONAI SUĖMĖ RUSU 
VALDININKUS

TOKYO. — Japonų ,įs- 
teigtos n-valdomos Man- 
džitiri j bs vyriausybe Isųeme 
tusu-.japonų- bendro geležin
kelio kelioliką valdininkų 
rusų. Suimtieji patalpinti 
kalėjime. ■; ;

BUŠO NELAIMĖJE DU 
UŽMUŠTI

Rusų Komisarai Iškilmingai 
Priima Lindbergh

NULINČIAVO JAUNį 
NEGRĄ

. LENKAI TARIASI SU 
VOKIEČIAIS

OPLAUSAS, La. — Fa
natikų būrys įsiveržė į šeri
fo ofisą, pagrobė /jaunuolį 
negrą Joliii White ir žiau
riai jį nulinčiavo.

Negras buvo kaltinamas 
užpuolime baltos moteriš
kės. Jo kūnas atrastaš brau
nai išniekintas.

Pietinėse valstybėse civi
lizacija dar negali pasiekti 
atitinkamo laipsnio. Ten 
žmonės nesilaiko. įstatymų 
ir patys būna teisėjais. ir 
bausmės vykdytojais. ■_

GENEVA. - Tautų Są
jungos .posėdžių Išvakarėse 
lenkų ir vokiečių delegaei- 
jos turėjo pasikalbėjimą su 
užkandžiais. Iš vokiečių da
lyvavo užsienių reikalų mi- 
histeris Neurath ir propa
gandos ministeris Dr. Goeb- 
bels.. .
' Po pasitarimo i- buvo iš
leistas pranešimas, jog vo
kiečiai ir lenkai išsiaiškinę 
abiejų valstybių santykius.

Kunigų Atmainos
MASPETH, L I., N. Y.
Atsimainymo parapijos 

-klebonas kun. A. Milukas iš 
pareigų pasiliuosavo ir Jo. 
Ekscelenėija vyskupas pa
skyrė klebonu kun. Joną 
Balkūna.

Kun. Pius Lekešis buvęs 
šios parapijos vikaras grįžo 
iš Lietuvos rugsėjo 24 d. ir 
paskirtas į Karalienės An
gelų parapiją Brooldyne vi
karu. Abu savo pareigas 
pradės eiti rūgs. 30 d.

.. READING; PA. — Bu
šui paslįdus ir apsivertus, 
du keleiviai užmušti ir 22 
sužeisti.

Kita biiso nelaime įvyko 
prie Parkland, Pa., kurioje 
16 asmenų sužeista, busui 
susidūrus šų automobiliuni.

Uz VAGYSTE NEGALĖS 
EITI TEATRAN

RUSAI PRAŠALINO V0- 
KIEČIŲ LAIKRAŠTI

NINKUS
MASKVA. — Sovietų 

Rūdijos vyriausybė įsake 
visiems Vokietijos laikraš
čių korespondentams išsi
kraustyti iš Rusijos.

Del. tokio žygio Vokieti
jos vyriausybė pareiškę 
protestą, tačiau Sovietų Ru
sijos komisarai paaiškino, 
jog tai padaryta sąryšy su 
vokiečių padarytais žygiais 
prieš Rusijos laikraštiniu-; 
kūs Vokietijoje. • .

LAWRENCĖ, Aukš
tesnysis teismas 19 metų 
jaunuoliui Gilbert C. Mor
gan už pavogimą vienos mo
teriškes piniginės paskyrė 
tokią bausmę — per. viene
rius metus jis negalės eiti į 
teatrą žiūrėti judomųjų pa
veikslų.

Jaunuolis aiškinosi teisė
jui vogęs piniginį, kad ga
lėtu 'atmokėti skolą už bi
lietą į juoįoimjjų paveiks
lų teatrą,

f ■ . -— -------- ~
MASKVA. — Pulkinin

kas Charles A, Lindbergh 
drauge sii žmona -atsilankė į 
rusų teatrą, kur buvo rodo
mas rusiškas baletas.

. Pertraukos laike vienas 
rusas rusiškai sušaukė “Va
lio * Lindbergh—ir-visa pub
lika sustojusi galingai plo
jo keliolika minučių Lind
bergh garbei.

Kai Lindbergh prieš ke- 
leris metus perlėkė orlaiviu 
per Atlantiką, komisarai tą 
žygį pavadino “kapitalistų 
blofu,” tačiau dabar pulki
ninką Lindbergh jie kelia į 
padanges ir nevadina kapi
talistų agentu, nors Lind
bergh žmona yra milijonie
riaus Morgan buvusio part
nerio Morrow duktė.. Jie 
lenkiasi ir klonio j asi Ame
rikos turtuoliams, o milijo
nus Rusijos darbininkų 
kankina badu ir didžiausia 
nelaisvę.

Kodėl komisarai taip iš
kiliai n g a i priima Lind
bergh, Amerikos lietuvių 
komunistų “Laisvė” nieko 
nepaaiškina.

KOMUNISTAS PRISIPA
ŽINO ĮVYKDĘS 3 

GAISRUS
LEIPZIG. — Vokietijos 

aukščiausiame teismo tebe
sitęsia. byla, kurioje penki 
komunistai (4 bulgarai ir 
vienas danas) kaltinami pa
degime Vokietijos parla
mento rūmų.

Danas Marinus Van der 
Lubbe prisipažino padegęs 
Berlyno miesto . valdybos 
namus, kaizerio rūmus ir 
pašalpos skyriaus namus, 
tačiau jis neprisipažįsta 
parlamento rūmų padegime.

LENKy ŪKININKy BADO 
STREIKAS

VARŠAVA. — Lenkijos 
policija nušovė vieną ūki
ninką ir sunkiai sužeidė 13 
laike susirėmimo tarp strei
kuojančių ūkininkų ir poli-r 
cijos.

Riaušės įvyko Nowy Targ 
mieste, kur kalėjime uždą- 

kų vadai, kurių išlaisvinti 
susirinko daugiau 1000 ūki
ninkų.

Lenkų ūkininkai, suorga
nizavo ya-dinamą hado strei
ką, protestuodami prieš že
mas ūkio produktai kainas. 
Ūkihinkii gyvenimas Lenki
joje taip nuskurdęs, jog jie 
negali iš parduotų produk
tų net valdžios mokesčius 
užsimokėti, o kur gi dar 
pragyvenimo išlaidos.

Žodžiu, Lenkijos ūkinin
kų būklė labai apgailėtina.

DIDELĖS KALINIŲ 
RIAUŠĖS

PHIL ADELPHIA. — 
Šiame mieste 1492 “ilgame
čiai” kaliniai sukilo ir pa
darė didžiausias riaušes, ko-

40 MILIJONU AKRŲ ŽE
MĖS PAVERS PUSTY- 

NĖMIS

PRAREGĖJO IŠBUVĘS 
18 METŲ AKLAS

PITTSBURH. — Tūlam 
Sylvester Flyim, . 25 metų 
amžiaus padaryta akių ope
racija, kuri sugrąžino jam 
regėjimą.
; S. Fįynn tapo aklu, bū
damas 7 metų amžiaus. Vi
siškai nieko nemato per* 18 
metų. Dabar jam visas pa
saulis nepaprastai atrodo.

WASHINGTON.— Žem
dirbystes sekretorius Wal- 
lace viešoje kalboje pareiš
kė, jog Amerikos dirbamos 
žemes 40 milijonų akini teks, 
paversti pūstynėmis, nedir
bama žeme, jei pasaulio 
prekyba nepagerės.

Sekretorius W,aliace at
virai pareiškė savo nuomo
nę, jog būtinai reikalingą 
produktų kontrolė, be ku
rios nebūsią nei kainų pakė
limo, nei ūkininko būklės 
pagerėjimo; Jo • nuomone, 
Amerikoje šiuo laiku dirba
mosios žemės yra perdaug 
40 milijonų akrų, kuriuos 
reikią palikti nedirbamais

BOSTON. — Rugsėjo 28 
d., 5:30 vai, ryte trys plėši
kai, pasirengę paprastais 
darbininkų drabužiais, pa
tylomis atsilankė į South 
Stati on ir iš elektros veži
mėlio išėmė, tris registruo
tus maišus, . kuriuose pašto, 
įstaiga siuntė 75,000 dole
rių.

Pasigrobę maišus, plėši
kai išbėgo per bagažų kam- 
barį į Atlantic gatvę, kur 
jįj laukė ketvirtas asmuo su 
nauju, gražiai atrodančiu. 
automobiTium,. Plėšildis pa
stebėjo vienas taxi,vairuo
to jas, kuris tuojau įtarė va-, 
gystėje. Jis pasileido vytis, 
bot dėl rytmetinio rūką 
tamsumos jam nepavyko 
pastebėti,’ kur plėšikai pa-, 
bėgo. Susitikęs policinin
kus, taxi vairuotojas papą-, 
šakojo ką matęs. Geležin
kelio stoties tarnautojai net 
nežinojo,' koki vagystė pa
daryta visai jų akyvaizdo- 
je.

J

SHARKEY VĖL PRALAI- 
MĖJO

kių nebuvo jau per 103 me
tus.

Atėjus laikui gulti, kali
niai uždegė lovų matrasus, 
išsilaužė iš grotų ir pagrobė 
kalėjimo viršininką, kun 
gerokai primušė.

Kalėjimo sargybai į pa
galbą atvyko policija su 
kulkosvaidžiais ir- gaisri
ninkai. Riaušes numalšino 
gaisrininkai, smarkiai pa
leisdami vandenį į liepsnas 
ir į riaušininkus kalinius.. 
Daug kalinių sužeista.
.. Riaušių priežastimi lai
koma Suvaržymas kalinių 
po to, kai jie kiek anksčiau 
buvo mėginę surengti išsi
veržimą iš kalėjimo. . .

I Kaimynas; “Ši.-y vasary vyk
damas į atostogas pasiėmiau su 
savim rndio.”

II Kaimynas*;Matyt, kad. esi
rūpestingas žmogus. Iš . tikrųjų 
tavo- riidio aparatui buvtf laikas 
duoti atostogas”.. . • - •

Rugsėjo 27 d. buvęs pasau
lio bokso čempijonas Jack 
Sharkey kumščiavosi .su 
Tommy Loūghran, kurį 
1929 m. Sharkey buvo iš-, 
mušęs kriokautu trečiajame, 
rounde. Tačiaųs šios kumš-. 
tynęs pasibaigė Sharkey 
pralaimėjimu. . r

Kumš t y n ė s tęsėsi 15 
roundų. Teisėjai nusprendė, 
jog . jas laimėjo Loūghranj 
tačiau nutarimas nebuvo 
vienbalsis. Vienas teisėjas 
balsavo už Sharkey, antras 
už Loūghran, o referee. 
skaitė kumštynes, lygiomis, 
tačiau jis balsavo už Lough- 
ran vien dėlto, jog dešimta
me rounde Sharkey buvo 
suklupęs.

Teisėj ų nusprend imąs 
daugelį nustebino, nes Shar-
key visą laiką puolė ir pas-, 
kutiniuose dviejuose roun- 
duose Loūghran visai silp
nai laikėsi.

Kumštynių pasižiūrėti at
silankė apie 10,000 žmonių,, 
kurie vargiai sumokėjo 25,- 
000 dolerių, kurie buvo 
Sharkey garantuoti — ne
žiūrint ar jis laimės, ar pra
laimės. Loūghran iš kumš
tynių beveik nieko negaus.

MIRfi TEISfiJAS ŽUKAUSKAS
Mariampolė, Lietuva.

Rugpiūčio 20 d. .staiga mirė 
Marijampolės apygii r d o s 
teismą pirmininkas Jurgis 
Žukauskas.. Gražiai ir iškil
mingai palaidotas rugpiūčio 
23 d;. iŠ Šv. Mykolo bažny
čios, kur pamokslą pasakė 
Seirijų klebonas kan. Lau
kaitis.

Laidotuvėse dalyvavo. & 
Kauno ankštie j i valdiiiinkal 
ix teisino. ntstoraL
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Įvietinės žinios! ŠELPIMO SKYRIAUS 
IŠLAIDUS MAŽĖJA

,VILNIAU$ GEDULAS sveikinimas Šventų relikvi
ją , ’

South Bostono ir apylin
kės lietuviai spalhi 3 d.> 

padienį., paminės Vil- 
įiaus užgrobimo. liūdnų .13 
£netu -sukakti.
- Paminėjimas įvyks 2 vai. 

Xpo pietų Municipal BuilcL 
jing svetainėje. Almėjimo 

y programai išpildyti pakvies 
Btas parapijos choras,, p. 

Karbausko vedamas; 
jįjį kalbėtojais užkviesti ir jau 

sutiko kun. K. Urbonati- 
Sius, adv. Juozas Cunys ir 

įz‘ Dn J. Landžius. /
į; Sutikėtai teko ’ patirti,

J. Cunys buvo liu- 
b dininku to Hudnaus įvykio. 
I- 1920 m. rudenį advokatai 
p buvo Vilniuje ir matė, kaip 
į ‘ lenkai užgrobė Lietuvos so 
Į. etine. Todėl jo kalba bus y- 

patingai . įdomi vi s i e. m s

Šy. Rožančiaus mėnuo 
prasideda sekmadieny- Šv 
Petro bažnyčioje Rožan
čiaus pamaldos prasidės 7 
vab vak.,į spalių I. d. Jos 
bus kiektieną dieną rytais 
ir vakarais, pagal praneši*- 
mus . sekmadieniais bažny
čioje.

Ih'anciškoną Tretininkų 
Brolijos metinės rekolekci
jos prasidės Šv. Petro baž- 
iilčioje sėkuiadienį . po Ro
žančiaus ir Sv. Teresės pa
maldų. Jos baigsis su nauju 
nariu įrašinėjiimi tuojau 
po Rožančiaiis paihaldirŠvT 
Prancišlmus šventėje — spa-

i lių 4 d.

platesnė programa bus 
pranešta vėliau. .

ŽINUTĖS

Vaiku - inergaičįu katėki-, 
žavimas prasidėjo ir p*a 
vedamas Įtiek vieną .sekma
dienį 10:30 vai. rytą, 492 Ę, 
7-th St. ir 1:30 vai. p. p. 
bažnyčioje ir bažnytinėje 
salėje.

Bostono miesto .šelpimo 
skyriaus išlaidos paskuti
niuoju laiku pradėjo smar-. 
kiai mažėti",, nes po 3000 do
lerių į savaitę.

Rugsėjo mūpesįo pirmą 
savaitę bedarbiams šelpti 
išleista.'$250,516, o antrą — 
$247,432; rugpiūčio mėnesį 
pirmą savaitę išleista $255p 
.858, o antrą — $254,387. Iš 
viso rugpiųčlo mėnesį šelpi
mo reikalams' išleista $1,- 
185,019.50, kas yra 9 nuo
šimčiais mhžiau negu balan
džio mėnesį, kada išleista 
$1,306,887.26.

Bostono darbdaviu pra
nešimu, nigpitieio mėnesy 
turinčių darbą darbininkų 
buvo 78,838, kurLų savaitinė 
nlga siekė $1,836,805. Ba
landžio mėnesyje įregistruo
ta 78,443 darbininkai, kurių 
šavaitiiiė alga sieke $1,837,-

DAKTARAI

900. šios skaitlinės rodo, 
jog laike Ųcųktų inėnesįų 
darbą gavo 495 dąrbinįnkai, 
tačiau algų išmokėjimas su
mažėjo visu tūkstančiu do
lerių.

Šelpiamų nevėdusių as-, 
menų skaičius'; sumažėju 
nuo. 2700. iki 2200. Jiems 
mokama, po 4 doh į savaitę.

9 KANOIDATM MAYORO 
VIETAI

225 NAUJI ADVOKATAI
.' Šiomis dienomis praneš
ta, jog birželio, mėnesį įvy- 

:Ihisiiis- advokatu "egzaminus 
išlaikė 225 asmenys, Iturie 
advokato praktika galės už
siimti nuo lapkričio mene
sio. .

Egzaminus laikė 600 as
menų; tačiau išlaikė tik 225. 
Tarp . išląildusiuju yra ir 
guliernatoriaus ' Ely sūnūs 
Richard. .

BEDARBIAI GAUS 
KIAULIENOS

L . Trijų dienų pamaldos 
I. prie Šv.. Teresės šv. Petro 
Į bažnyčioje prasidės šešta- 
Į. dienio rvtą, nigs. 30 d.

Prieš aštuntą valandą bus 
Skaitymai prie šv. Teresės

7 ir maldos. Aštuntą valandą 
bus laikomos šv. mišios (už

- vėlę Doinaso Žiminsko). Po 
mišių seks palaiminimas su 
Švenčiausia Sakramentų, iv

t '

L*

K

■įj-

Sekmadienį po sumai baž
nytinėje salėje. įvyks Blai
vininkų kuopos susirinki
mas.

2 vai. p, p. bus Šv. Petro 
ir Povilo draugijos susirin
kimas, laikomas parapijos 
salėje, 7-toj gatvėje.

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

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

Ofito Valandos:
Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Ik!
5 it nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi- 
tai uždarytas subatos vakarai* ir 
nfdįldlenląiB, taipgi a»rędpxąls nu* 

12-tofl diena uždarytais.
Taipgi nuimu ir X-ra$

Rugsėjo 26 d. užšiliaigė 
laikai pareikšti ka'ttdidatū- 
ras' Bostono inayoro. vietai, 
Prisiartinus paskutinei va
landai, kandidatų susirado 
9, nors anksčiau buvo apie 
20. -Kiekvienas kandidatas 
turėjo surinkti ,po 3300 pa
rašų, kad turėtų teisę būti 
kandidatu.. , .. . •

Dabar yra 6 demokratai 
ir 3 respublikonai kandida- 
tai. DeniukraLU : D. JL Co- 
akley, W. J. Foley, J. F. 
d’Comielį, F. : Mans- 
field, M, H, Sullivan ir W. 
A. Reillev; respublikonai— 
A, B. Cook, M. E. Nichols 
ir H.'-Paritinau, Jiv:

Visi . šie kandidatai jau 
pradėjo smarkią . agitaciją 
savo naudai.

Federalė. valdžia pranešė, 
gubemaforiiu Ely, jog lai
ke sekančiu keturių mene-, 
siti Massaclnisctts bedar
biams sušelpti- fedėralč val
džia duos 2,370,000 svarą 
kiaulienos.

Valdžia užpirko, vhkiUT* 
neše valstybėse kelis, imli jo
nus Idardių. Tai. padaryta 
t ilgšių. p.agel boti1 ūkinin
kams ir sušelpti bedarbius.

' ■ / i

.... .iir, «—į ■' !,—.■» ^.Į, I I JĮ- J

PAVOGĖ DAUG CIGARETy /
Iš Charles River Stores

131 Boverly st., rugsėjo 27 .
d. anksti ryte pavogtą '.apie
3()() dėžių cigaretių padarant ' 
apie 16,000 dolerių nuosto- .
liu. ’

■ : ŠAUKITE S; B. 2416

Lietuvių. Rakandų Krautuvės 
buvęs. darbininkas John per 13 

.metų, taipgi iv dabar užsųma per- ■ • ’ 
kraustymu rakandų liisąilti. Gy
venimo vieta, 272 E st,,' arba 346 
Broa.dvvay, .So. Boston. R,29

r CHORU PARENGIMAS 
ADVOKATAI GRAŽIAI PAVYKO

BBNinnHinnipliiMuiumiiiutMiiiminMHinmHiiMtiHitii (•} j

JUOZAS CUNYSi

NAKTINIAI KLUBAI LA
BIAU SUVARŽYTI

NIJATEISME III SULAI- 
KYMATBAFIKO

KALINYS APVOGĖ KA
LINIŲ FONUI

Kast. Čambridge policijos 
stoties* policininkas . Calla- 
han iškėlė bylą prieš Bos
ton Albany geležinkelių 

’koiupimiją “ūžTrsūIatkyliiįr 
trafiko gatvėje per 9 minu
tes. Teisme paaiškėjo, jog 
byla turėjo būti iškelta 
prieš. New York Central 
Railroad Co„ todėl byla iš
mesta, tačiau policininkas 
tuojau iškėlę bylą, prieš N.

T*l. S. B. 28NV-Ę.
LIETUVIS

OPTŪMETRISTAS
ISegzamlnuoju aklo 
Priskiriu akinhiH 
kreivas nkhi atltle- 
ginu ir amblljpnh 

kone .(aklose) akyse HugrųHinu Švie
sų tinkamu laikų.

J. L. PASĄKARNI8, O. D.
447 Broadway, South Boston

Charlestown kalėjimo ka
linių fonde pražuvo apie 
800. dolerių. Dabar paaiškė
jo, jog juos .pavogė kalinys 
George W. Gordoii, kurs 
'nuteistas kalėjimam ilgam 
laikui už išeikvojimą Įiusės 

•milijono dolerių iš Eastcrn 
SteamsliiĮi kompanijos iždo.

Gordoii vagystėje prisi
pažino. Jis . kalėj ime buvo 
paskirtas kalinių. .. fondo 
knygvedžiu, kadangi tojo 
srityje jis yra didelis spe
cialistas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i JUOZAS M. DILIS
į laikrodininkas

į Parduodu įvairiausios rūšies i
i auksinius ir sidabrinius daik-
Ė tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

. Alassąchusetts seni įsta
tymai draudžia traukiniui 
sulaikyti gatvės kryžkely 
trafiką ilgiau kaip 5 minu
tes, gi minėtoje byloje poli
cininkas sako, kad. prekinis 
traukinys, sulaikė trafiką 

. 9 minutėms. ■

’ graboriai”-

AUTOMOBILIU REGIST-
RACIJA NUO SPALIU 23 Telephone _ 

@ so- ?oTON f
BAYYIEW ™

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROCKNE 

Automobilių ir Trojrų
• ’ Agentūra.' i
Taisonie visokių ifidlrbysčių. Šauto* 
mobilius. Taisymo, ir dęinon&ravl- 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

įSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kaiiočiunas ir l’cter Trečiokas 

savininkai

Automobiliu registracija. 
1934 metams 
nuo, spalių 23 d.,. kada pa
reiškimai bus galima siųsti 
paštu, o nuo lapkričio . 13 d. 
pareiškimai registracijai ’ 
bus priiinami ofisuose. 

. Norintieji gauti u platės” 
su mažais numeriais, turi 
pasiskubinti išsiųsti pareiš
kimų. Sekančių metą “pla
tės” bus raudonos ir baltos 
Spalvos.

Iki šiolei į t laidinius klu
bus bei kitokias pasilinks- 
tnininių vietas policininkai 
negalėdavo įeiti be . specia
laus leidinio įš savo virši
ninko, bet-nuo šios savaitės 
jie galės eiti be jokio leidi
mo kratai..

iis- pradės veikti Į
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
Į (GALINAUSKAS) 1

Tel. So. Boston 2300
414 Broadv/ay, Šo. Boston

Ofisas atdaras nuo 1Q iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 liti 9 1., vakare, šventų dienų

• pagal susitarimų. . .

JOSEPHW. CASPER
.(KASPARAS)

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

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

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

Patarnavimas dieną, ir naktį.

Praėjusi trečiadieni, rug
sėjo 27 d.. įvykę Šv. Petro 
lietuviu parapijos choro šo
kiai praėjo gražiausiu pasi
sekimu, sutraukdami apie 
400 simpatingos publikos. Į. 
šokius atsilankė, atstovai iš 
Noiųvoėd, Athol, lįrockton', 
Lavvrėnce, Čambridge para
pijų choru. Ypač-gausingai 

Prisiekęs Advokatas atstovautas Norvvood, kurio
Hin7AQ D P AIIIIIO choristai atvyko specialiu 
JuUlftO tii UAįLIuO | busti; jų buvo net apie 45. Į 

Veda visokias provas. Daro, d 
ins legalius dokumentui. E 

117 E (kampas Broą£way) L 
South Boaton, Mąąi. [ 

Telefonas: Šou Boston 2732 - 
Namų; Talbot 2474 i

ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

.. Tel. So. Boston. 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkway 1864-VV

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas ..

įl. l kapočius
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30. iki 6 ir nuo 6:30 "Iki 9 v. v. 
Seredomiš nuo 9 iki 12 v. dieni). 
gubą tomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki’12 vai. dieną.

(pagal sutarti)
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KAI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

866 Braadway, So, Bps|oii.
.. Tol. Sq.. Boston 3357

Bostono Ofisas: I
60 State St., Room 326 :

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rusenu m t SUeet, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston..
Room 3.

Gyven. • vieta: 8 Floivnce SL, 
Hūdson, Mass.

Tol, Hudson 622.

Tel. So, Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
•DARBININKĖ NAME •

866 Broadway> .
South Boston, Mass Į

KALENDORIA11934 M.
Spaudos Darbui, 

Typevvriterlal, 
žemiausiom kainom. .

SIDNEY PRINTING SERVICE
R. židžlunas h F. Simanavičius 

315 E st: prie Broadway, 
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0363

Rūgs. 24 d. vakare . atsi
skyrė. su šiuo . pasauliu 
Pranciškus Jomantas, 64 
metų amžiaus, gyvenęs 319 
Second st., Su: Boston. Jis 
paėjo iš Skirsnemunės. Gy
veno So. Bostone apie .40 
metų: Sirgo, mėnesį-.miesto 
ligoninėje. Tapo paimtas 
valstijos 'ligoninėn, Tews- 
buiy, Mass., kur pragyve
nęs savaitę mirė. Bažnytiš
kai palaidotas nigs.. .28 d., 
8 vai. ryte.'Paliko Lietuvo
je savo žmoną, sūnų ir duk
terį.

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

AGENTAI
INSURANCE
Ap.drausk namus, rakandu* 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

' DR. J. LANDŽIUS i
SEYMOUR • |

LIETUVIS GYDYTOJAS IR Į
CHIRURGAS |

X-Ray 5
Tel. South Boston 2712 |

534 E. Broadway. |
South Boston, Mass. į

I Čia tenka su pasitenkini- | 
f į mu pažymėti, jog . į pasi- | 

linksminimą atsilankė pro- | 
fesionalai — adv. Šalnai, Į 
adv. Cunys, Dr. Repšys, Dr. | 
Kapočius, Dr. IVest-Viš- | 
niauskas, Dr. Pašakarnis su i 
žmonomis, Dr. J. Landžius, | 

į adv. K: Kalinauskas, Dr. I 
Ed. Valeckas, pp.Žaletskan p

I mokytojai Pr. Galinis. Ka- = 
voliūtė, Pašakariiytė ir kiti. J 

Į Choristams ir jų. vadui p. = 
AI. Karbauskui tikrai sma- 
gu buvo patirti tokią nuo- į 

įširdžįą paramą parapijos H 
chorui iš plačiosios visuo- =

.L menės. 1 j
I p
j Kad šokiai gerai, pavyko, 
1 tai priklauso nuo choro pa- 
sidarbavimo. Tiltietii išpar-’. 
daviliie ypatingai pasižymė
jo choro narė J. Vitkaus-

ĮĮ kaitė ir cliėro vadas M. Į 
Karbauskas, kuriuodu iš
platino "bene po 40 tikietųj 
Rengiim > konrisį j o j st ropini 
dirbo graborius J: Kaspa- 

Į ras, EI. Podėly te, O. Valec- 
kaitė, Šokiams gfiežė Kit 
Kat -Club Syninąjators ot- 
kestras, Antanėlio vedm 
niak . - .. •.' •

s

i

Tel. Porter 3789 I

JOHN REPSHIS, M, D, I 
(RBPSVS) Į

Lietuvis Gydytojas Į 
: Ofiso Valandos: 2—4.ir 6—8 | 

. 278 Harvard Street, f 
Įkamp, Inman arti Central Sq,= 

OambridgerMasi. . |

GREITAM PARDAVIMUI
FARAIA 27. Akrų žemės, liau

jas 6 kambarių narnas šų maudy
ne, elektros šviesi iriiis, šiltu ir 
įšaltu vandenin, ir ti-lefoiiu, dide
li? barnė, ’ garadžins. ir tištinin-, 
j kai, gera, žemė- ir labai paranki 
Į vieta, tik lt mylias Į centrą mie
stuko'; 25 mylios nuo Bostono. 
$4500. Lengvomis išlygomis. .

NE VIENINTELIS ' 
DAKTARAS

Bet nėra geresųio savą'
. snejialybėje /.
|ma-c širdies’, Plaučių.
Kepenų, Pilvo, Inkstų, Slo
gos, .Patrūkimo, Beuma- 

St tiziuo ir visokias Kraujo, 
Nemj, Odos Ir KrouiBkns 

^abiejų lyčių ligas.
Paturimas veltui

‘ . Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 
nelaimių, iglaidų it kančių.

iLf.Gram,327E?i
ta, -5L—i* 7—8 .vakar*; MkMiŪŪ' 
ulaia 19—12 tlktaL ,

PUIKUS VASARNAMIS, arba 
ir apskritiems metams “countvy 
kome/’ .tik 17 mylių nuo Busto-- 
to, prie viešojo kelio, 5 kambario . 
namasv su visais įrengimais ir 

' pianu, dicĮelę su skiepu daržinę, 
'2 'akrai žemės, 100 vaisinių me
džių sodnas. Tik $2000.

; 50 AKRŲ FARM A, 8 kamba
rių narnas, ba'rnv ir vist'minkai,

1 prie gero j .kelio, . 20 mylit)' nuo 
Bostono, žemo , dirbama, daug ge

no miško, . Šaltinis ir upė; . dvi 
karvės, arklys, ’ir 100() paukščiu. 

. Tik $5000 —- $1)01) Įmokėti, liktu 
’ šieji lengvomisįišlygonds.
: Platesnes inlnTiuieijns' suteiks

' j. balVšžaitis
■j Boston lū’nlty Trust 

i 317 E Street-lprįe Broadvvay
1 T vi. So,.Buęt<2732: . ‘ Š.3

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

16-18 Intervale St„ 258 West Broadway,
Montello, Mass. So. Boston Mass.
Tel. Brockton 4110 Tel. S. Boston 4486

I |
j | 455 W. Broadway, So. Boston
;£ Tel. So. Boston 3612

f 
i 
£ 
£

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

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So. Boston, Mass.
- Tel. So. Boston 0304-W •

K. SIDABRAS
. Važluojantieins į ir iš Lietuvos parū

pinu pasportus ir parduodu 
Laivakortes.

Apdraudžia baksys, namus, rakandus 
ir t. t.

312 AVI Bnuuhvay, S. Boston. Mass. 
Telefonas South Boston 179S

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

UŽ CAStf
INS U R A N C E

Apdraudžiame Namus, Rakau- . 
dus, Automobilius ir t. t. 
BR0ADWAY TRAVEL

• BURBAU
k. .1. yiEsriA. suv.
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 91520.
■ JT".. ."""U II——.

SKLEISKITE ŠVIESĄ.
: Perskaitę “ DarbtainKį’ * nm- . 
^tieskite, bet duokite, kitieiūs pa
skaityti. Tokiu bildu supaib^ .

. disite kitus’ su Darbininku” ir
L. D. Š. ir atrrinsito imlsų

į.'jos priešų propa^and^ ..

i

D. A. Z ALETSKO
CRABORYSTES ISTAiGA-FBNERAt HOME

564 E. Bl*oadway, South Boston, Mass. |
■ . • ' Tel, So. Boston 0815. j

Dabar gulėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nes iii ūsų . H 
įstaiga turi tisus patogumus. •• t.-‘ . y

Ka.ų.iausi'iis mados kambariai šermeninis Dykai. Patarnavi
mas dititaųr nnkt j. ' ’ ■ . • . •
. Pilnas paMrinkinuis metalo iv kieto medžio* šralM.L Mfbu- 
kainos: Metalinis grabas tStišį (’-aski't) ir visi šermenys (be 
kąįiip. ’.-eMO. ir aukščiau... Drabužių apdengtas grabas (('lotli 
('o\eri d' ir visi šermenys — $75.00 ir aukšviaų. .

D, A ZALETSKAS ' ' K. E. ŽALETSKlENfl . -

... t
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
?

■E
umamnu^r •imnu

SHENANDOAH, PA.
NOMINACIJŲ RIN- 

KIMAI,

Pranciškiečių Rėmėjų Seimo 
Tvarka

Ir gerai atrodo j linkime jai 
visai pasveikti. • ,

lietuvis vėl išrinktas 
^nayoru. ;

Pereitą savaitę įvyko, mū
sų nuėsto valdybos nomina
cijų rinkimai. Kandidatais 

. į ’ miesto mayorus buvo trys 
lietuviai, Juozas šarpalius, 
dabartinis mąyoras, Petras 
(Alex) Aleksandravičius ir 
Juozas Ojrina, Prie, to buvo 
ir vienas lenkas Jokūbas 
Tvardzik. Visi keturi kan
didatavo respublikonų ir 
demokratų partijų balotuo- 

s se. Abiejose partijose no- 
-mmaerjas  ̂Daunoju ~ Juozas 
Šarpalius, dabartinis Sho- 
nandoriatis mayoras. Tat 
reiškia, kad lapkričio meno- 

. sį Juozas Šarpalius bus iš
rinktas be ^jokios opozicijos 

. ateinantiems ketveriems me
tams, miesto mayoru. Pažy
mėtina, kad lietuvis Juozas 
Šarpalius gavo beveik tris 
kartus daugiau balsų, negu 
lenkas Tvardzik. Juozas 
Šarpalius yrą Shenando- 
riaus sūnus, čion gimęs ir 
migęs. Geras , katalikas, kul
tūringas ir doras vyras.

Kandidatais taksų kolek
toriaus vietai buvo trys.- Ai- 
rys katalikas J. Tierney, 
protestantas Charles Wa- 
ters (lietuvę vedęs) ir Pra
nas .Daugirda, Šv. Jurgio 
pavapi los neva trustisfas ir 
prezidehtas, kuris prieš Ka
talikų Bažnyčią kartu su 
komųnistąis,. bedieviais ir 
nezaležnikais kovoja. Nomi
nacijas abiejose partijose 
laimėjo katalikas Tierney.

. Pranas Daugirda gavo la
bai juokingai mažai balsų. 
Viso .abiejose partijose gavo 
vos tik 271 balsą. .

Miešto auditoriaus bei iž
do globėjo nominacijas di
dele dauguma abiejose par
tijose laimėjo 'irgi lietuvis 
Eduardas Kunca, Merchant 
banko darbininkas.

Mokyklų (įirektor i a u s 
kandida t ū i* ą pralaimėjo 
-Vincas Dilginis. Jis per ke
liolika metų buvo mokyklų 
direktorium. Gaila, kad 
pralaimėjo. Kandidatu į 
miesto valdybą (council) 
buvo keliolika lietuvių. No- ( 
minacijas laimėjo tik vienas 
J. Popelis. Nors nominaci
jas pralaimėjo, bet gerai 
atsižymėjo tai Antanas Ala- 
tulevičius ir Juozas Valu- 
konis. Jie gavo gana daug 
balsų. Labai mažai balsų 
gavo Dr. Austrą (jis yra ži
nomas kaipo bedievis)'.

Kandidatais į teis ė j u s 
(justice ’of tho pe.ace) buvo 
trys. Du neva lietuviai ir 
vienas lenkas. Nominacijas 
laimėjo lenkas Leo Waluke- 
wiez. Mat, kur du pešasi 
trečias naudojasi. Pralaimė
ję lietuviai kandidatai Bcn 
Lucas '(gal Lukoševičius) ir 
P.Bierstoin Cft’M Birštonas) 

. tik tada lietuviais esą prisi- 
• pažįstą .ir save vadina, ka~ 
- da nori lietuvių balsus -gnu- 

... . ti. ■ P. Biėrstein, kaip žino-.
nes pasakoja, paeina iš ka- 
falilc^ bet su lietuviais ka-

Šv.Pranciškaus Seserų 
Vienuolyno Rėmėjų šeimoj 
įvyksiančio sekmadienyje, 
spalių 1 d., š. m.,. Vienuoly
ne, . Pittšburgh,’ Pa., tvarka 
numatytą sekanti:

Mišios Vienuolyno koply
čioje — 10-tą vai; ryte. .

Pietūs — 11:30. .
Sesijos .atidarymas — l 

vai. po piet.
Seimo , dienotvarkė yra 

sekanti:.
1. Seimo atidarymas.
2. Sveikinimai. .

: 3. Seimo valdybos nnki-

4. Mandatų Komi s i j o s 
rinkimas.

5. Rezoliucijų Komisijos 
rinkimas..

6. Protokolo skaitymas.
7. Valdybos raportai. •
8. Neužbaigti reikalai.
9 Nauji sumanymai. .

10. Naujos valdybos rinki
mai.

Delegatai yra raginami 
(urėti visus Įnešimus pri
rengtus raštu įteikimui Re
zoliucijų Komisijai^ <

Amelią Manelgienė yra 
Fountain Springs, Ashland, 
Pa., kur ji gydosi nuo tul
žies ligosi Visos drauges 
linki j.ai greitai pasveikti.

Sekmadienio mok y k l a 
prasideda spalių 1 d. Visi

vaikučiai raginami lankytis 
ir pasimokyti tikybos, lietu
viškai skaityti, tašyti. Mo
kys Šv. Kaziui iero Sesutės.

Taipgi rengiauvasi sutikti 
Harrisburgo Vyskupą, kurs, 
spalių 29 d. suteiks Sutvir
tinimo Sakramoiitą. Tad 
leiskite vaikučius į mokyk- 

. lą, kad gerai. pasirengtu.
M. M.

CAMBRIDGE, MASS.

mąs. Centro Sekretorius.

tulikais nieko bėųdra neno
ri turėti ir progai pasitai
kius visados prįėŠ katalikus 
kovoja. Yra kalbų, būk jis 
esąs masonas. Į katalikų 
bužuvcia niekad*neina.

PfflLADELPHIA, PA.
Rugsėjo 24 d. buvo Šv. 

Andriejaus ir Jurgio para
pijų piknikas Birutės par
ke. Pasitaikė gražus oras ir 
dailus parkas su puošnia 
svetaine pritraukė daug 
žmonių į tą malonią pramo
gą. Katalikų draugijų Są- 
ryšys, kurs yra R. Kat. Fe
deracijos apskritis ir Vii-4

niaus vada vinto komitetas, 
abiejų parapijų klebonams, 
pritariant, pardavinėjo Vil
ui aus pasus ir ženklelius. 
Parduota pasų už $3.10 ir 
Ženklelių už $50.85. Pinigai 
pasiųsta Liet. Gen. Konsu
lui P. Žadeikiui per kun. 
J. Zimbti.

Onai UiU/araitė, Sąryšio ir 
Federacijos apskričio Rašt.

KULPMONT, PA.
Žymi parapijiete K. Ba

le >niene sugrįžo iš Baltimo- 
re, Aid., km* praleido vasa- 
ros atostogas pas savo duk
terį. Jos sveikata, pagerėjo

NEŽINO KUR RANDASI
Policijos viršininkas: “Ar sn- 

gavote Vagį?”
Policininkas’: “Ne. Bet mes 

taip jį nugąsdinome, kad.'vagis 
nedrįsta viešumoje pasirodyti.”

JUOlfELifli z

BUK ATVIRAS.
Teisėjas: “Ar kailininkas buvo 

išsigėręs, kuomet jį suėmei ? ”
Policininkas: “Aš manau, kad 

jis buvo degtinės gerokai išgė
ręs.”

Teisėjas: “Aš manau, aš ma
nau? Ar patsai esi teisėjas, kad 
gali naudoti panašius žodžius?”

Policininkas; “Ne, jūsų eksce
lencija, esu paprastas policini,n.- 
kas.” '

MIRK
. Rugsėjo 25 d. Bostono 
miesto ligoninėje mirė Ju
lius Dambrauskas, Prieš 
mirtį gražiausiai viską iš- 
pasakoj < > savo 1 troli euei apie 
palaidojimą. Pareikalavo, 
kad butų, kunigas pašauk
iąs, Aprūpintas Šv. Sakra
mentais užmigo amžinu mie 
gu. Palaidotas gražiai su 
bažnyt inėmis pamaldomis, 
trejomis Šv. Mišiomis, rug
sėjo 27 d. Šv. Juozapo ka
puose. Lai Visagalis būna 
j o volei gai lest'in gas.

vu susitaikė. Palaidota baž
nytinėmis. apeigomis, šv? 
Mvkolo kapuose rugsėjo 28 
d? . . . - / • • • .

.BALIUS.
Columbus Dienoje, spalių 

12 d. Eikš. Ballroom salėje 
į\ųrks didelis metinis para- 1 
pi jos liali ųs. D oras orkest
ras -smarkiai grieŠ, Geriau-, 
šiai, gražiausiai pašoko kon- , 
testinį valsą gaus punktą, 
taurę. . . ,

Daugiausiai . baliaus ti
ki etų pardavęs asmuo, gaus 
labai gražią brangią dovaną. 
Kuriam teks?

Šeimininkės . jau seniai 
kopūstus verda, dešras kem
ša, vistas peša ir tt. Tai biis . 
tikrai pi r i nos rūšies balTusU

Nuoširdžiai visi iš visur - 
ateiti. Pelnas

Rugsėjo 25 d. vakare įni
ro Veronika Vattiekienv 
Seninus ji buvo veikli para
pijos darbuotoja. Daskuti- užprašomi 
nials laikai s buvo truputį skiriamas parapijos inoky- .
apsileidus. Mirdama suDie- klai. . Uengčfai.

Bostono Vakarinės Mokyklos
NESUPRATO.

Paštininkas-: “Tamstos laiške
lis negali.eiti. Persunkus.”

Moteris: -“Kaip tai?’.’
Paštįninkaš: . “Ar nematai, 

kaip laiškas su,vokeliu sunkus. 
Reikia prilipdyti daugiau pašto 
ženklelių” -
• Moteris: “Ką tamsta kalbi? 
Tikri juokai' Jeigu prilipdysiu 
vieną puštos ženklelį, tai laiškas 
pasidarys dar sunkesnis. ’ ’

MANDAGUMAS.
Vyras (atsikėlęs užleidžia sa

vo vieną jaunai panelei) .“Atsi
prašau,”

Panele: “Aš nieko nesakiau.”
Vyras: “Labai gaila,. Maniau/ 

kad sakei “ačiū,”

Šią savaitę, pirmadienį,| trys rūšys: pradžios, auks- 
antradienį ir ketvirtadienį, ‘ 
nuo 7:30 iki 9:30 vai. vaka
rais vakarinėse mokyklose

Vakarinėse viešose mo
kyklose yra progos išmokti 
skaityti, rašyti ir kalbėti 
angliškai, prisirengti Ame
rikos pilietybei ir abelnai 
įsigyti aukštesnį išsilavini
mą.

Vakarinių mokyklų yra

Luckies. požymis

CopyrltfiU 10SS. Tho 
jAtnericta Tobacco 

Cęmpany.

puikios tabako

Kiekvienas žino, 

jog ilgi, drūti, balti pelenai yra 
pasėkomis pilno puikaus tabako 
degimo. Įsidėmėk pelenus ant 
Lucky Strike. Žiūrėk, kaip vienodi, 
kaip drūti, kaip balti. Tie ilgi, 
balti pelenai yra neapsirinkamu 
požymiu puikios Lucky Strike ta
bako kokybės, pilnai sukimšto — ir 
be liuosų galų.

tesnės (high school) ir pre
kybos (Trade). Visos jos 
duoda įvairų kursą. • ■ ’ -

Štai tos mokyklos ir jų ’• 
vietos: ■- ..

Aukštesnės— :
Brighton, Warren Street,' 

Brighton;
Cliarlestown, Monument 

Square, Charlėstown;
Dorchester, Talbot Avė. & 

Wash. St., Dorchester;. . .
■ įlydo Park, Central & 7

Metropolitan Avės., Įlydo 
Park;

Roxbury (Boston Cleri- 
cal), Warrcn & Montrose 
Sis., Roxbury;

South Boston, Thomas 
Park, So. Boston.

West Roxbury' (W. Irvv- 
ing Bldg;), Poplar & Haw- - 
thorne Sts., Roslindale.

Pradžios— r
Bigeknv, Fourth & E Sts.

South Boston; .
Brigliton (High Bldg.),’.

\Varren St., Brighton;
. Comins, Terrace £ Tre- 

mont Sts, Roxbury;
Dearborn,* Orchard Pk. & 

Čhadwick St., Roxbury;
Edvvard Everett, Plea- - . 

sant St., Dorchester;
G rovei’ Cleveland, Char-' 

les St., Dorchester; - ‘
Oliver Wendell Uolines, 

School & Athehvold Sts,, ■ 
Dorchester;
Phillips Brooks, Pert h St., 
Dorchester;

Rogers AVolcot t, Norfolk v 
& Morton Sts., Dorchester;. .

Theodore Roosevelt, ’ 
School St., Roxbury;

■\Vashmgton Irwin, Pop< 
lar & Ha\vthorno Sts., Ros- 
lindale.

Prekybos:
Boston Trade, Parker St.

Roxbury;
Brighton Brandi, Brigh

ton Tligh Bldg., Brighton;
East Boston Branch, E. 

Boston Uigh Bldg., Ėast . 
Boston; ' ■ .

' Įlydė Park Branch Jlyde 
Park High Bldg.-, įlydė Pk. \

irstoasted.^
DEL GERKLES APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO

Piminusia aludariui,. ve^ 
linu gydytojui, o pasiūti 
graboriui. . •
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DARBO UNIJOS

BUBSCRIPTION RATE8: 
Domctlc yaąiy ............... .$4.00 

: forelrn yearly...,....$5,00
r Doatastlc oūca per week yearly. .$2.00 
' M* week yearly...

prenumeratos kaina: 
Amerikoje metami .........,....$4.00 

,$5.00Uisleny metama •
Vletuį kart kavaitSJa metama... .$2.00

, .$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metanui..$2.30
DARBININKAS

P 866 WEST BROADTCĄY ; SOtTHBOSTON, MASS.
r TELEPHONfi SOUTH BOSTON 0620 * •

LIŪDNA KLAIPĖDOS 
PADĖTIS

b Klaipėdoje virte verda 
f vokietininlai 'agitacija. Te- i 

nykščiai laikraščiai “Meme-
* lei' Dainpfbdot1 ’ ir 11 Mėme-

. - lera Rundsshau” virto gry- - 
t uaį hacią - hitlerininką or- 

ganais. Jie pasididziuoda- 
ini skelbia hitlerininką žy
gius ir talpina ją straips
nius. Jie visoidais būdais 
neigia IClaipūdos krašte lie- 
tūriškų nusiteikimą ir tie* 

g. .. siog’sako, kad jo sostinė tai

t'-

r ■

S ■■ 
B 
r

r

Berlynas! Vokietininkų a- 
gitacija vedama ne vien tik 
per laikraščius. Jų propa
ganda varoina visokiais, ke
liais ir būdais. . Bažnyčiose, 
Uiokyklose, valdžios įstaigo
se, krautuvėse ir visose vie
šose vietose lietuvių kalba 
bbikotuojama ir pašiepia- 

, ma. Pastaruoju . laiku į 
priešlietuvišką agitaciją į-
trąukta ir teatrai, kuriuose

U

*

■ r

t

Dar, labiau negu kadaise, 
darbininkams yra aišku, 
kad. jie yra tik .tada galingi, 
kada jie yra gerai susior
ganizavę. Užtat Popiežius 
Leonas XI II ir nurodo dar
bo uniją reikalingumą, bet 
pirmiausia teisę organizuo
tis.

'opiezius

ne vien

naikinti šeimos, taip įat nei 
valstybės dėl visą jos blo
gumą.

“Yra atsitikimą,” sako
Popiežius, “kada yra teisin

SPALIŲ MENUO

pastaruoju laiku taip pasi
šiaušėjo, kad stambiausios 
Europos, valstybes nežino 
ką su ją bedaryti. Visi ma- 
to-f leaį Vokietijm^ ginkliun 
jasi, kad visi jos vytai, nuo 
jaunuolių iki senelių yra 
kariškai lavinami ir priren
giami piie kąž kokio masi
nio sukilimo prieš . uždėtą 
ant jos sprando Versalio- 
taikos, sutartį. Visi iiujau- 
Či.a, kad ’Vbldetijos karinga 
nuotaika dabar yrą toki 
pat, kaip 1914 m., bet nū 
vienas neturi drąsos ją su
drausti. Suprantama, kad 
ir Lietuva neišdrįsta prie
šintis hitlerininką šūkiams, 
kurie tokiu pat drąsumu

žmbgui yra įgimta br- 
gunižaatis..

‘‘ Geriau būtį dviem, ne
gu vienam,” sako Šventas 
Raštas, “nes abu turi nau
dos iš draugijos. Jei vienas 
parpuola, kitas jį. pakelia. 
Vargas vienam, nes parpuo
lęs neturį, kas jį pakelia.” 
(Ekles. 4, 9, 10). Ir tais žo
džiais Popiežius pradeda 
ginti darbininką organiza-

skąmba Klaipėdoj, kaip ir

cijas.
“Šitas įgimtas palinkį- 

žmones . dėtis 
tiek į. valstybę, tiek į kitas 
piliečių draugijas; pastaro
sios, kad ir. mažesnes ir ne- 
tobulos, yra tikros JraugL

n uis verčia

jos/.-
Žmonės nori save tobulin-

> daryti teisingumo ir doro
vės tam tikrose ribbsė. Tam 
tikslui atsiekti, jiems rei
kalinga vienų kitų pagalba? 
Tą. jie gauna prisidūdami 
prie organizacijų. Taigi, į- 

■ gimtoji teisė yra
šeimos ir valstybės, bet taip 
gi ir privatinių orgaiiizaci- 
jų kaip tai.r Kaįhtalo ir 
Darbo.
. “Valstybės tikslas yra 
bendra tįsiu gerove, prie ku
rios visi karttijr kiekrienas 
atskirai turi teises sa\T) da
limi prisidėti,. Del to toji 
draugija vadinama vieša, 
nes žmonės jungiasi joje 
vienai valstybei sukurti. Ki
tos draugijos, kurios kuria
si valstybės viduje, vadina
si privatinėmis/.nes jų pįr-. 
miltinis tikslas — tai pri
vatus reikalas tų, kurie į to- 
kiasT di-aūgįįasĮIectašir“ Drt- 
vatinė draugija, sako šv. 
Tomas Akvinietis, yra ta, 
kuri įsikuria atskiram rei
kalui patenkinti, , kaip tai,

• du ar trys sudaro prekybos 
draugiją.” Nors tos priva
tinės . draugijos yra ’ valsty- 

. beje ir yra jos dalys, tai, 
imant dalyką apskritai ir iš 

valstybė vis. dėl to 
neturi teisūs drausti joms 
būti. Teisę dėtis į atskirą 
draugiją tūri prigimties su
rėdymu; o valstybė įsteigta

ve.

ga įstatymams priešintis 
tos rūšies draugijoms, bū
tent, kada jos siekia tikslą, 
kurie aiškiai nesutaikomi 
su padorumu, nėi su teisy
be, nei su visuomenes gero- 

Šitokiai^ atvejais vy
riausybė . teisėtai uždraus 
steigti panašias draugijas 
ir teisėtai išskirstys jau SU- 
sikurusias. Bet ji turi būti 
labai atsargi, kad 'vyriausy
be * nepasirodytų varžanti 
piliečių teises, prisidengda
ma visuomenes gerove ir 
nustatydama tai, ko protas 
nepateisina, — įstatymų te
reikia klausyti tiek, kiek jie 
sutinka su Šveiką protu, o 

. per tai ir su amžinuoju Die-

Spalių mėnesy vįsose ka
taliką bažnyčiose kalbama 
Rožančius lengviausią ir 
populiariausiu kataliką mal- 
dC

Šv. Domininkas, negalė
damas atversti klaidatikių 
prie Tikrosios Motinos Baž- 
nyčibs vien pamokslais, pra
de jei viešai , kalbėti Rožan
čių ii’ Idaidatiliią atsiverti
mas buVopagreitintas.

Popiežius Leonas XIII 
sekdamas Šv, Domininko 
pavyzdį katalikiškajai akci
jai išplūsti patarė per visus

ninku

ti ir turį įgimtą teisę tai

koplytčlūs. Klebonas netoli
mame kaime į.)'rirengė rei
kiamą medžiagą ir, sukvie
tęs parapijos vyrus, viena 
vasaros nakčia, pastatydino 
didelę medinę koplyčią, ne
ką - mažesnę už parapijos
bažnyčią. Rusu valdžia phii-

esmės.

rodomi t ik. vokiški kūriniai 
labai agitafyviško turinio.

. Kaip į tai reaguoja- Liėj 
luyos vyriausybe? Labai 
silpnai, arba,
kilis, visai nereaguoja. Ma
žute Lietuva prisibijo mil
žiniškos V okieti jos4 kuri

geriau paša-

Berlyne. Ant popierių ji tu
ri Klaipėdos kraštą, bet 
tikrumoje jau paleido su
vereniteto vadžias. Laikraš- 
e iai iškelia vokietininkų 
darbus ir prieš juos protes
tuoja.
kame nusileidžia, bijodama 
.erzinti įnirtusį liūtą,.

Liūdna Klaipėdos būklė, 
bet dar tamsesnė .ateitis.

bet

bet valdžia visame

GARBINGAS JUBILIEJATAS

savo kunigavimo

Šiaiš metais rugpiūčio 13
• d. kan.'Vincentas Jurgilas 
.labai kukliai šventė Mate
liuose (Alyfaus apskr., Lie
tuvoje)
penkių dešimtų metą jiibi- 
liejų.

Kan. Jurgilas gimė 1861 
’ m. sausio 2 d. Vaitiekuphj 

kairiie (Sintautti valse., Ša- 
kių apskr.) iš .dįevoba'imin- 

, gii ūldniįiką, kurių giminė 
yra davusi vienuolika kuni-

E 
£

ją, jų. tarpe du Jubilicjato
. broliu. Baigęs Seinų d v. se-

. minariją, 1884 m. sausio 6

gine pabauda nubaudė kle-
įgimties teisėms, ginti, ne

rusų priespaudos. . laikais

, Į

■

d. buvo įšvęstas kunigu ir. 
paskirtas Gelgaudiškio vi-
karu; iš ten po puspenktų

i

H

boną, bet griauti naujai pa
statytos koplyčios nedrįso.

naikinti. Drausdama dėtis į 
draugijas, valstybė aiškiai 
prieštarauja sau, nes ji pa

Visiems tiems reikalams. ti lygiai, kaip kad ir priva-

Taip, privatinių organi
zacijų7 tersos^yrar* laikomos 
šventos, kad Popiežius, pa
minėjęs darbdavių ir darbį- 

osganizacija, tuoj
primena. Bažnytines broli
jas, draugijas ir vienuoli
jas. . Valstybė neturi teisės 
joms priešintis nei drausti. 
Tiek bažnytinės draugijos, 
tiek darbininkų turi šventą 
įgimtą teisę gy vuoti, jei tik 
darbininkų draugijos ne- 
prieštara u j a krikščioniš
kiems principams.: Gi baž
nytinės organizacijos yra 
atsakomingps tiktai Bažny
čiai, valstybė neturį į jas 
jokios galės.” Todėl vyriau
sybė negali teisingai sau

vargingam dzūką kampely
je, kan. Jurgilui klebonau
jant, išrinkta iš parapijos, 
dabartiniais pinigais skai
tant, per 300,000 litų. .

Jubiliejatas dar tvirtos 
sveikatos, visu kuo 'domisi 
ir gyvai dalyvauja viešame
gyvenime.. Dieve duok jam
dąr daug metų darbuotis
Dievo garbei . ir. Tūvvnės

tinęs draugijos,: remiasi vie-
nu ir tuo pačiu dėsniu, bū
tent, kad'žmonės savo įgim- 
timi yra linkę bendrauti. ”

Žinoma, niekas nemėgins

reikalaut i j okių> teisių į j as, 
ne ją valdymo į savo ran-

Metelių parapijoje gražiai 
klestėjo. bažnytines brolijos 
ir darė geros įtakos ‘ plačiai 
apylinkei. Jos tebeklesti ir 
dabar, lygią greta su visuo
meninėmis. katalikų organi
zacijomis, Spaudos draudi- 

per jo rankas 
ėjo į parapiją lietuviškos 
knygos ir laikraščiai. Kaip

mo laikais

įsąmoninti Meteliu parapi
jos katalikai, parodė rinki
mai į visus Lietuvos Sei
mus: kairiosios partijos'ten 
balsų beveik negaudavo.

O kas besakyti apie Die-
vo nanms ir parapijos rei
kalus! JuhiHejato iš .pagrin-

naudai.

užginčyti,, kad draugijose 
atsiranda blogumų, Tačiau 
dėl netikslių ir nemalonių 
jose
paniekinti. įgimtą*teisę dėtis 
į jas. Del cliyorsų ir gimdy
mo kontrolės negalima pa

atsitikimų- negalima

• Tadas Venta.

KGNŠOLIDAČijA

Proaiu.eijalo Refleksijos.
Bepigu tiems, kuriuos likimas (ar . gal kas ki

tas) užkėlė ant pat partijų ir nepartiją viršū-
nių ir iš ten parode, jiems visus katalikų-tauti- 
n'inkų konsolidacijos galimumus bei negalimu-

t . ■ ' metų perkeltas į Šunskus ir 
t * 1890 metais į Metelius, Me
te teįiuose, . devynerius metus 
K ' vikaravęs, nuo 1899 metų 
te ligšiol klebonauja, draugo 
F ' eidamas ir dekano pareigas,
f 1925 inetąis pakeltas garbės 

kanauninku.
i' . .Kaii. :Jurgilas /iš jaunų 
į dienų gerai yra Supratęs,
te kad. norint, vesti kitus išga-
J . nymo keliu, reikia paciaųi 

būti apsiginklavusiam kuni
gui reikiamomis dorybėmis^ 
Ypač maldingumas, apašta- 

I liškas uolumas ir išmintin-
. .gutnas lūiušiti yį^ą jo gyve- 
I nimą. Ūž ‘tai nuoširdžiai' ji 
r? myli ir gerbia ne tik para-. 
; ■' pijiėčia'i, už tai. ii* Dievas 

laimino jo darbiiSi
Jubilijūto rūpesčiu : dar

ti

du atremontuota, jauki mū
rinė baroko' stiliaus bažny
čia, viduj išpuošta gražiais 
altoriais ir g,ausiai aprū-.. 
pinta . puikiais ; liturginiais 
indais, bei rūbais: švento
rius apvestas'.mūrinė siena 
ir pagražintas dviem mūri
nėm (su bokšteliu kiokvie-

t gražiais

Jubilicjato pastatyta į.r 
didelė mūrinė klebonija su 
visais reikiamais klebonui 
trobesiais;

būti Rožančių. Spalių mėne
syj Leonas XIII įsakė kal
bėti Rožančių kasdien ir su
teikė gausią atlaidų vi
siems, kurie tų įsakymą uo-. 
Liai pildo,

. Bedievybės pavojus grę- 
sia visiems. Jei Šv, Domi
ninko laikais Rožančius bū- 

^.alingas būdas dt versti 
klaidafildus, {ai ir mūsų lai
kais jis. bus tvirtovė atlai
kyti bedievybės ir. ištvirki
mo bangą/ grąžinimui pa
klydusių brolių į išgany* 
kelią ir sustipiinimuL savy
je krikščioniškosios meilės

au ir su-

VO gi

įganyrno

metus, kada tik gailina kai*.[ir tikėjimo.

GARDINE ATKASTA NAUJA 
ŠVENTOVE

Pirmas Lietuvos vyskupas
gyvena Gardine.

Vilnius. — Sloyo prane
ša, kad per kasinėjimus 
Gardino pilyje, be atkasto 
kunigaikštiško “teremo” iš 
XII šimt. ir šventovės iŠ 
XI šimt., buvo užtiktos vi
sai, nežinomo iš antros XIII 
šimt. pusės pastato lieka
nos. To pastato, kaip vieti
niai archeologai tvirtiną, 
neabejotinai būta šventovės. 
Tariama, kad tą šventovę
galėjo pastatyti ir Lietuvos
kunigaikštis Vaišvilkas, gri 
žęs iš Atono kabio. Tačiau

sės ir užgrobė jų turtus. O

tai dar nėra galutinai pa
aiškėję. Vieną tik aišku, , 
kad pati, šventovė no ilgai 
stovėjo, nors šalia jos su
spėjo išaugti mažos kapinė- . 
lės. Kapinėlėse buvo suras- . 
ta apie 30 griaučių. Ypatin
go' dėniesio patraukė rasta 
kaukole su smygštahčia. 
st Pelo viršugalvy j e. Iš isto-
rinių dokumentų, sunku pa-
tikrinti,, kada ta šventovė 
atsirado. Tš kai kur iii davi- 

galima spręsti,nių butų 
kad šventovė nebuvo paštą- . 
lyta rytinėmis apeigomis, ir
tada būtu galima 'dalyti iš-
vadą, kad Gardino pilyje
savo būstinę turėjo pirmas

kas paimti. Priešingai, val
stybės pareigu' yra jas gerb
ti, palaikyti ir ginti, kur 
reikia, nuo skriaudos.

“Kad visai priešingai da
rosi, ypač šiuo metu, visi 
matome. Daugely vietą val
stybe nuskriaudė tos rūšies 
draugijas įvairiais būdais;. 
suvaržė jas įstatais, atėmė 
visas juridines asmens teį-

šituos turtus turėti turėjo 
ir turi teises Bažnyčia, at
skiri tų draugijų nariai, ly
giai ir tie, kiirie tam tili- 
riems tikslams aukojo, ir 
pagaliau tie, kurių naudai 
bei paguodai buvo skirti.”

Panašių neteisingumų ne- 
sykį buvo padaryta ir prieš 
darbo organizacijas. Kaip 
šeima ir . valstybe, taip ir 
Darbas turi įgimtą teisę or
ganizuotis.

Lietuvoš vyskupas Vitus, 
kuris dalyvavo Mindaugo 
krikšto iškilmėse.

UŽ KLŪPĖJIMĄ AREŠTAVO <
Vera Kruče, Meksikoj,- 

policija areštavo šešias se
nyvas moteris už tai, kad 
jos viešai prieš vieną kry
žių atsiklaupusios meldėsi. 
Kariškai vyresnybei įsikL. 
šus, moterys buvo paleistos.

T.
(Bus daugiau)

Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį..

sakant, ūkininkiškai,- agronomiškai, praktiškai, 
pav.: pasėjai dirsių—nelauk ingių. Taip pat 
nefilosofiškas yra ir mūsą elgesys; pav.: įkri
tau į šulinį ir, jei dar tebesu gyvas, šaukiu, kad 
trauktų lauk, ilgai negalvojęs, kas mane į šulinį 
įstūmė: centralinis spaudimas, oro dvelkimas, 
nedoras kaimynas, ar kas kita.

Taigi, žiūrint iš tokios perspektyvos ir galvo
jant tokiu provincijališku protu, štai kaip tos 
konsolidacijos galimybes bei negalimybės atro
do šiuos žodžius rašančiam provincijalui.

■Kauno radiofono “informatorius” jau senai, 
yra pasauliui paskelbęs, kad Lietuvoje beveik 
nelikę kataliką; ką ne visi pavirtę kr.-demokra- 
tais: visi vyskupai, visi (išskyrus pustuzinį) 
kunigai, K. V. C.
vijomis, visa katalikų spauda, visos jų mokyk
los, ir tt., ir tt,, ir tt. Belikęs tik mažas “tikrų
jų” katalikų skaičius. Jie, mat, nedirba “kra-

. moliškojo” vyskupų ir K. V. C. darbo, tik juos 
kritikuoja ir ilsis. Baisu,, kad “L. Aidas” kar-

mus. Pažiūrėję į tuos galimumus ii* negalimu
mus iš tokios arų įierspektyvos, jie mums pasa
koją savo regėjimus profesorišku stiliumi aukš
tuose laikinos sostines žurnaluose ir laikraš
čiuose. Bepigu, sakau, tiems Merkūrams, besi- 

’ sukinę jautiems prie pat politiškos saules.
Visai kas kita provincijoje. Mes, periferijų 

Neptūnai ir Plutonai, politiškos saulės neišvys
tame; reikią tenkintis atspindžiais/'’kuriuose 
mums atmuša tolimi jos satelitai ir asteroidai. 
Iš tų tai silpnų atsį>indžių gauname statyti lio- 
roskopus. Neįgebam ne į stratosferą pakilti , ir tais neįkalbėtų ir tiems likučiams, kad ir jie y- 
iš ten žvilgterėti į tas galimybes bei negalimy- lie katalikai, tik partijos žmones. Katalikų 
bos. Tad žiūrini į jas iš apačios, tenkmames pa- visai nebliks. Nebus su kuo nei konsolidacijos 
prasto, neiškraipyto gyvenimo, perspektyva.. .

Ir <lar vienas kablelis. Mūsų protai neprilyg-

su visomis kataliku organiza-

sta jų protams. Pav., mes ne suprast nesupran

* Metelių parapijoje ant 
•Dusios. ežero kranto, yra į- 
garsūjūši .■ vieta, vadinainą. 
Kryžiai, žnionių . laikoma 

- stel )Ukliiįga i r gausit įgai, 
kinkoma per trejus', atlai
dus. Rusų valdžia, neleido 
ten remontuoti. griūvančios

ka kalbėti.

tame tokių aukštų , ideologu, kaip,, sakysim, R as
trui o su Tamošaičiu išvedžiojimų. Gal tos rū
šies ideologai yra genijai, o gal 'ir ne ? Jie moka 
atsilaikyti prieš sveiką protą. Juk, rodos, kaž
kas yra pasakęs: “ Kad atsjspyrus prieš sveiką 
•protą, reikia būti genijų.” Tiesa, kits pridūrė: 
“Arba pusgalviu,” nes labai ctažniii šiedu rtibe-i 
žinojusi. Kaip ten bebūtų, sų. tos kategorijos ide
ologais, ' mes pro vi nei jalai n įkilsi laikome. prieš 
toki “genijų.” Mes labiau linkę : galvoti, taip

daryti!..

Kataliku

Jei tikėsi “L. Aidui” ir radiofono “informa
toriui,” pavojus didelis; Lietuvos katalikai esą 
perdėm perrūgę. kr.-demokratišku raugu t Ar-gi 
nebūtų galima kaip nors tą raugą pašalinti ? 
nebūtų galinta katalikus užraugti tokiu, skalnu 
katalikišku raugu, kad nebėroHitą net polici
ninkų siųsti į jų spsirinldinus, kad jio galėtų 
daryti susiriiiltimūs’ nevaržomi lyg kokį jituua- 
lietuviai, kad nebereiktų, jų bijotis ir daboti ? 
Argi tautininkai neturi žmonių, kurie galūtiįtai 
padaryti, kurie eitų į kataliką veikimą ir jį 
“sukatalikintų”? .. .

Taip galvodamas pradedi dairytis aplink 
tarp mokytojų, valdininkų ir tautininkiškai nu
siteikusių inteligentų ir pusinteligenčių ir ką- 
gi randi ? Net jei viršūnės ir leistų, kiek rasi jų 
tarpe tokių, kurie tiktų ir panorėtų katalikų 
veikimą “katalikįnti,” kitaip sakant, jamo 
dirbti? Visų pirma atpuola clianielconiški reli
giškų ir politiškų nusiteikimų perkupčiai. Per
daug yra jie visiems įšišlykštėję, neišskiriant 
pačius tautininkus, kurie juos panaudoja, bet 
jais biaurisi. Apie griežtus bedievius irgi neten-

Taip pat netenka kalbėti ir apie
žmones be jokios idėjos, kurių djeva.s yrą pil- 
vas.. Jie niekur niekam netinka. Pagaliau susi
duri dar su dviem kategorijom 
senesnioji karta, kvepia cariška Rusija; 
ją sudaro tie, kurie, anot Hilaire Belloc’o beta
riant, serga “moderniąja mintimi.’’ Ąbi jos 
yra įdomios. Pro jas nepraeisi pro šalį arčiau 
joms nėprisižiūrėjęs *

Rusų pošibo karta yra jau gerokai įpusėjusi, 
bet toli gražu dar nemerdeja. Tais laikais, ka- 
da dar tebesiformavo jos religiniai ir kultūri
niai mtsiteikiniai, vyravo labai pavirkus obal- . 
sis Bėgu sviccka-čidrtu kačerga. Lengvas, t ai 
buvo, tikėjimas. Nereikėjo daug žinoti apie t’ke- . . 
jimą, nebuvo jokio katalikų veikimo. Žodžiu. 
Sakant, buvo tai tikėjimas ir be žinojimo ir be 

. paslaugos. Davei Dievui “žvakąliuką" ■ . ir p(> 
o aĮalaiyii visus.velnius- ‘“žarstekliais” 

buvo taip lengvą, taip lengva, taip malonu. Ti
kėk ą la Obloniov, gyvenk iki ruskavo razdoi- 
ja... jei turi is ko:

Tos tai .cariška Rusija ąfsi<lūpdancios kartos. 
. pasaulis pasibaigė su earižimi ir ji atsidūrė jai 
nei prast ame. svetimame pasauly, susidūrė su 
vakarą Europos kultūros atstoyaiš- ir su

kurių viena*
ant ru

visam

“moderniąja mintimi.
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BLAIVININKU ŽINIOS
Nori. įvesti prlešalkoliiies

* ’ įpamokas,

ANGLIJOJ praeitais me- 
4 tais buvo sudaryta speciali 

komisija paruošti projektą 
pakeitimui alkolinių gėri
mų įstatymo. Tarp, kitko 
tos komisijos buvb pasiūly
ta į mokyklas įvesti prieš- 
alltoliškas -pamokas.- Tuome
tinis švietimo ministeris 
šiam planui pilnai pritarė, 
tačiau tam buvo, sutikta 
kliūčių iš vyriausybes, Šiais

aseiBesaisaaiB

Atsakymu | Priekaištus dėl
Dariaus-Girėno Skridimo

mašinų , sugedimo ar kitų 
nežinomų priežasčių. IŠ 113 
katastrofų su mirties pa
sekmėmis 35 atsitikimai dėl 
nikolio, t. yt, beveik trečda
lis visų pavojingiausių ka
tastrofų atsitinka dėl alko
lio.

keliamas per švietimo minl- 
sterį ir tikimasi, kad pa
vyks priešalkolines pamo
kas įvesti į visas mokyklas.

Priešallcolinlų pamokų į- 
vėdimais į mokyklas ir Lie
tuvoj atneštų daug .naudos.

y 1/ kpi i s ir a lito n elai m ės.
HUOMINOJ 1931 Iin bu

vo išleista anketa nustatyti 
kokių role vaidina alkolis 
automobilių katastrofose.. Iš 
2,870 katastrofų 303 aiškiai 
nustatyta dėl nikolio (buvo 
pasigėrę šoferiai), kitos dėl

Higienos ir sporto parodoj, 
įvykusioj šiais metais Švei
carijoj, išgerta: 94,179 Itr. 
pieno, .8,557 Itr. grietinės, 
61,512 butelių vyno, 1,538 
buteliai likerio ir desertinio 
vyno, .26,403 buteliai alaus 
it 75,900 itr. alaus iŠ bačkų,
883 Itr. vaisvynio, 6,9621hv 
vyhiidgltį stiįčiii irj.8,343 
buteliai vaisių šiifeitį 733 
Ite vairių stropo ir 64,075 
buteliai iniiiefaliiiių vande
nų ir limonado.

Hidelis skaičius suvarto
tų beaikolinių gėriinų paro
do Šveicarų blaivumo būklę.

Atkirtis fr (llMachį nelaimės
ŠVttrtMt, Sfokliolmc 

1932 m., surėgišfrttotit 365 
dviračiu nelaimės j iš kulių 
261 atsitikimai dėl to, kad 
dviratininkai buvo visai 
girti arba įsigėrę. .

NOVENA
. Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
PARAŠĖ

Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M
Verte K.

Šioji knygelė tinka vartoti apmiąstyinams bile dienai.
. Kiekvienas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris punktus. Pirmas punktas nurodo kaip V. Jėzus da- 
, re, .antras, kaip Šv. Pranciškus, trečias, kaip apmąstyto- 

jas privalo elgtis bei daryti.

susikirto. Jos .tai viršūnės kalba apie sukūrimą. 
»tautininkų ideologijos, bet neštengia sukurti. O
ir kaiųgi reikalinga ideologija, jei ligšiol. užteko 
nuotaikos ? Tie žmonės irgi neis dirbti su kata
likais, nes tai būtų jiems nepakeliama našta, 
psichologiška negalimybė.

O gal “moderniąja muitimi” apsikrėtė tauti
ninkai eįs.“katalikintiJ? katalikus, katalikų vei
kime dalyvaus ? Štai kaip Hilaire Belloc savo 
knygoje Survivalš and New Arrivals apibūdina 
“moderniškąją mintį”: “Yra tai dvasia, kuri 
nutraukė pažintis su visomis logikos formomis 
ir yra perdaug ištižusi, kad galėtų protauti. 
Yra tai dvasia, kuri minta niekam netikusiu 
mokslu ir dar blogesne, nuvalkiota istorija. Y- 
ra tai ne mokslo žmonių ir ne liaudies, bet pu-, 
si m ei i genčių dvasia”. Praskrodę ją, randame 
joje tris vyriausias sudėtines dalis, kurias jun-

■ gia vienas elementas. Tos trys sudėtines dalys 
yra: puikybė, ignorantiškumas -ir proto sustin
gimas; jas vienijąs elementas yra protu nep.a-Į 
remtu autoritetu pasikliovimas”... “viskas juo 
(autoritetu) yra persisunkę ir sulipdyta. Mada, 

: raidė ir kartojimas yra komendantai, kurių 
- ...- liurbiškai klausomą ir kuriais mulkiškąi pasiti

kima“Visa ‘moderniškoji mintis.’ yranu- 
’dažy t a bukaprotiškumu; ji atsisako galvoti.”

Tos tai moderniosios, atsiprašant, “minties” 
“evangelija.” yra toki “moksliški” žurnalai 
kaiį) “Kultūra’’j jų, “gražioji“ Literatrira-poT- 
nografija. • 3ie yra negyva jėga, bet protinis 
raistas; Apie jų pakinkymą į bet kokį idėjinį, 
kati ir ne ktilalikišką, darbą netenka nū svajoti.

Taigi tuutiniiikaį matyt, niekad . “nekatali- 
kins.” katalikų veikimo iš vidaus, nes neturi 
Žmonių, kurk tam darbui tiktų-ir kurie tą dar- 

. hą di rbt-i norėtų ir mokėtų.

.(apie vieną Dariaus ir Gi
rėno nusileidimą). su antra
šte “Pakilo kaip sakalai —•' 
nūtupe kaip vabalai.”- Šiam 
dienrašty palankūs straips
niai buvo tik pačių, lakūnų 
atsišaukimai ir komiteto 
sekt. P. Jurgėlos raštai.' 
Tik prieš. patį išskridimą 
“N-os” dėdavo žinutes apie 
akūnų pasirengimą skristi 
ir išleido lakūnams skirtą 
leidinį, kuris, be abejonės, 
davė pelno (ne skridimo 
fondui); Šiaipjau “N-os” 
iš savo pusės neragino vi
suomenės aukoti skridimui, 
tuo tarpu, kai “Draugas,” 
“Dirva — Liaudies Tribū
na,” “Vienybė” ir kt, gana 
dažnai ir iš savo pusės pa
ragindavo remti lakūnų žy
gi ir reikšdavo jiems ge-L 
riaušių linkėjimų.’ Lakūnus 
savo redakciniuose straips
niuose “N-os” kelis kartus 
atsiminė tik po liūdnos lie
pos mėn. 17 dienos. Kodėl 
“N-os” taip elgėsi lakūnų 
atžvilgiu, čia nenagrinėsi
me. Kap. Darius sakydavo,, 
kad čia atsiliepia 1926 in. 
gruodžio 17 d. įvykis Lietu
voje. Betgi lakūnas Girėnas 
yra tarnavęs “N-nų” spau
stuvėje. Rodos, nors šis fak
tas turėjo sukelti “N-se” 
daugiau simpatijos lakū
nams.

Tiek to. Mes negalime 
peikti vieną ar kitą.laikraš
tį, kodėl per mažai rėme 
sklidimo reikalus. Tai yra 
atskirų redaktorių jausmo 
dalykas. Čia konstatuoja
me tik faktą.

Bet vis dėlto sunku su
prasti toks, keistas “N-nų” 
elgesys,. Juk ‘ ‘ N-oins ’ ’ labai 
aitinii buvo vienas iš fondo 
globėjų ir vienas skridimo 

. rėm. komiteto narys, kuris 
,. buvo oficialus. “N-nų” at

stovas (tik, deja, labai retai 
“Naujienų” žinią lankėsi komiteto posėdžiuo-

(Buvusio tyriausio skridimo 
rėmėją komiteto ir dabartinio la
kūną paminklo statymo komite- ; 
i;o viešai pareiškimas).

Pastaruoju laiku kai ku
rie laikraščiai, o ypač 
“Nau jienos ” ėmė dažnai, ra
šinėti apie mūsų didvyrių 
Dariaus^ ir Girėno žuvimo 

• priežastis. Tik neaišku, ko
dėl “Lituanikos” žuvimo 
priežasčių ieškoma nę Sol
dino apylinkėse, bet Ameri- 
rikoje iir dargi Chieagojė! 
Pagaliau pradėta daugiau
sia kaltinti net vyriausias 
sklidimo rėmėjų komitetas 
ir fondo globėjai, Tadgi to
ki kaltinimai ir priekaištai 
verčia mus (komiteto nuta
rimu iš š. m. rugsėjo 19 d;) 
atsakyti, kiek tie priekaiš
tai liečia patį vyr. skridimo 
rėmėjų komitetą. Čia nema
noma niekinti, kuris laik
raštis, bet tiktai atsakoma į 
puolimus bei priekaištus..

Kada mūsų lakūnai kap. 
Darius ir Girėnas ryžosi 
sklisti į Lietuvą, jų suma
nymui pritarė beveik visa 
Amerikos lietuvių spauda. 
Tik komunistai nuolat pa
juokdavo abudu lakūnus ir 
pačią skridimo idėją. Be to, 
“Naujienos” ir “Keleivis” 
ne kartą neigiamai atsiliepė 
apie Dariaus ir Girėno žy
gį. Dėl to tokių laikraščių 
skaitytojai negalėjo gau
siai savo aukomis paremti 
skridimą.

Bet visai nesuprantama 
‘ ‘Naujienų” taktika, .. Šis 
'dienraštis^ . lakūnams dar 
tebesant Chicagoje, net ke
lis kartus neigiamai rašė 
apie šį žygį ir ne kartą kė
lė klausimą, kur bus nudėti 
skridimui aukoti pinigai, 
jei skridimas neįvyktų. Dar 
ir dabar daugelis čikagiečių 
komiteto nariams' primena 
pagarsėjusią 1932 m. rude
nį įdėtą “

se).^Tiio būdu “N-os” ture- 
jo geriausių progų per šiuos 
asmenys reikšti ko didžiau- 
šios iniciatyvos ir ko uo
liausiai veikti skridimo rei
kalams. Tačiau tie atstovai 
minėtose įstaigose tuo nepa
sižymėjo. Čia vėl nemanom 
jų peil<ti — gal jie laiko 
neturėdavo ar gal buvo ki
tokia priežastis. Tik prime-.' 
nam, kad “N-os” per tuos ; 
savo atstovus turėjo, gra- 
žiausios progos daug pasi
darbuoti skridiniui, parody
ti iniciatyvą ir daug suma
nymų iškelti,

“N-os” tik lakūnams žu
vus ėmė rodyti tokį nepa
prastą ‘k susirūpinimą ’ ’ la
kūnais. Jei-“N-os” taip už
jaučia tą tragediją, tai ko
dėl gi .anksčiau neužjautė 
lakūnų reikalų. ir rūpesčių, 
kada lakūnams taip trūko 
pinigų ? Buvo daug laiko ir 
progų parodyti nuoširdi^ 
pritarimą sunkiai vykdo
mam aulai, 'rinkimo darbui. 
Galima buvo daug agitaci
nių straipsnių parašyti. Y- 
pač 1 • N-nų’ ’ veda m i e j i 
straipsniai galėjų būti net 
labai naudingi. Tačiau “N- 
os” to nedarė, pasyviai lai
kėsi. Betgi lakūnams žuvus 
šis laikraštis tapo net labai 
aktyvus:—■■ tik, deja, savo, 
kaltinimais, kitų. Dabar, ro
dos, reikėtų tik apraudoti 
lakūnų žuvimas ir ragint 
visuoiitenę dėti aukas tų 
didvyrių, paminklui. Bet 
vietoj to “N-os” ėmė tiktai 
kaltinti visus': girdi, lakū
nai .žuvo tai dėl Lietuvos 
valdžios kaltės, tai dėl Lie
tuvos atstovų bei konsulų 
kaltės ir,, pagaliau, dėl mū
sų komiteto ir fondo globė
jų kaltės. Galų gale, š. m. 
rugp. 16 d. nr. 192 “N-os” 
tvirtina straipsny “Svar
bioji lakūnų žuvimo prie
žastis”:

Svarbioji tragedijos prie
žastis greič i a u s i a'i tai 

. “Transatlantinio Skridimo 
■ Komiteto Ghicagoj” apši-

Rugsejo ir Spalių mėn. š. m. Spalių 2 -iki 8 d. rekolekcijos—♦ ’ 
Rugsėjo 24 iki spalių i d. misi- Rockford, III.

jotf ir 40 valandų švč. Sakramen- Spalių 9 iki 22 d. dviejų sa- 
to. Adoracija — Kewannee, III valčių misijos — Scranton, Pa. *

O.gal kartais tautininkai panorėtų sukataii- 
i kinti savąsias organizacijas ir sukatalikinę pri
rašytų jas.prie K. V. C., kad jos savo arkikata- 
likišku nusiteikimu padėtų “sukatal’ik'inti” vi
są katalikų veikimą? Bet kaip tai padarysi, jei 
jose vadovauja tie patys čia suminėti elementai, 
kuriems katalikybė yra visai svetima, jei jie 
nėra jos aiškūs priešai, arba bent jieins yra ne
suprantama gyva, veikli katalikybė? Ji juk 
jiems atrodo toks pat nesimpatiškas “išmislas” 
kaip kad anų dienų lenkomanams atrodė “lit- 
vomanų, ‘‘varcholų ’ ’ “ išsišokimai? ’

Jeigu jau negalima padaryti iš tautininkų 
veiklių katalikų, tai gal būtų galima padaryti 
iš katalikų tautininkus ? Ar katalikams trūksta 
tautiškumo ? Ar tautininkai yra tautiškesni už 
katalikus?

Labai Vykęs yra pavadinimas tautininkų są
jungos ne partija, srove ar kaip kitaip, bet są
junga. Visi Čia anksčiau suminėti ir dar kiti 

| čia neminėti nusiteikimai,. Nuotaikos, ūpai, įp
ročiai, tradicijos, sumetimai; išrokaviniai ete. 
susijungę (pritarimo keliu!) į sąjungą. Todėl 
tai ir yra taip sunirti iš viso to sudaryti bendrą, 
ideologiją, nes visūs tuos elementus jungia.nė 
aiški ideologija, bet bendras interesas ir vardas. 
Čia visai vietoje klausimas: ar visi tie gana he- 
terogeniški elementai, pasivadinę tautininkais, 
praneša kitas tautiškai nusiteikusias grupes 
geresniu tautiškumo Supratimu, uolesniu darbu 
tautos labui, patriotiškų jausmų intėnsįngumu, 
atsparumu nelietuviškieins gaivalams, žodžiu, 
savo tautišlnmiii'?.To nesimato. L’asidairęs po 
kitų grupių spaūdą, rasi jo nemažiau net pas 
tas. tautiškai nusiteikusias grupes, kurios mėgs
tą šiek-tįek rūžavą anfspalvį, o jau apie katali- 

I kus nėra-ko n& kalbėti. Pas taūtiniiikuš yra tik'

daugiau “ valio! ” ir ‘ ‘ūra! ’ ’ patriotizmo.
Čia dar sykį tenka susidurti su.faktu, kai. 

lietimų tautiškame temperamente nėra šoviniz^ 
mo nėi kraštutinio nacionalizmo, tiktai papras
tas sveikas patriotizmas, kurio monopolio netu
ri ir negali turėti jokia tautiška grupė. Sveikai 
galvojąs ir jaučiąs lietuvis myli savo tėvynę, ži
no esąs tautos dalelė, jos narys, tautietis,, yra 
pasirengęs atlikti savo pareigas ir daugiau kaip 
pareigas, bet sąvoka .“tautininkas” yra jam 
lygiai nesuprantama,, kaip kad būtų nesupran
tama sąvoką “žmoginįnkąs.” Jis nemoka “as
menuoti” tautiškumo. Jis tik tuomet teišmoks
ta jį “asmenuoti,’’ kai ima juo žaisti; žaidžia 
gi tada, kada įsigyja naują “tautybę” —: arba 
lieka be jokios; kada tampa “lenku,” “vokie
čiu,” “amerikonu” — ar bolševiku; bet kol yra 
lietuvis, tai net policijos padedamas nesugeba 
vykusiai tautininkauti. Trūksta nuoširdumo. 
Entuziazmas varu nesudaromas, kur jo nėra.. 
Mūsiškis pučiamasis nacijonalizmas yra nena
tūrali, lietuviui svetima Puriškevičiaūs-Musso- 
linio nuokarta. Lietuvis yra tik patriotas, kurs 
temoka ramiai dirbti TėvyiieL ir tyliai už ją 
įnirti. Toks ir katalikų tautiškumas. Tačiau, jei 
kas yra getas katalikas ir užsimano būti ūra 
patriotu, kas gi. jam kliudo ?

Ir taip besidairydamas aplink, matai-tauti
ninkų pusėje: 1) kad jie nenori dirbti katalikų 
akcijoje o. jei ir norėtų, neturi tinkamų žmo
nių,. 2) kad tautininkai nėra tautiškesni už ki
tas tantiškai nusiteikusias grupes..

Kaip, atrodoi katalikų .pusei •
Buvo kadaise Lietuvoje geri laikai, nesunkūs 

laikai. Nebuvo tuomet nei K. V; C. šit visu jo 
veikimu, nėbuvn spaudus, nebuvo net kr.-demo- 
kraiųI. Mokiniai gimnazijose’iš Zakon Božij vi-

eidimas; Jis didžiausi as 1 
kaltininkas, (k-to pabrauk
ta) . Štai dėl ko: Šio komi
teto tikslas ir pareiga huvū 
liikamai suorganizuoti ir 
sukelti lėšų fondą ir priruo
šti lėktuvą sld’idimui. Ar 
Cliicagos komitetas tai pa
darė? Ne.. Pirmiausia, jis 
nesugebėjo sukelti lėšų fon
dą. Tas darbas jiems nesi
sekė. Jie nepatraukė mi
nios, neįtikino visuomenės 
Ir pagaliau net kai kurie 
eonūteto nariai buvo abc- 
jučiai lakūnų skridimui. 
Skaitant jo pranešimus, at
rodė sausas ciftų pabrėži
mas, formalisto biurokrato 
aflielūunaš. Todėl- neliūsta- 
bu, kad visuomene nepilnai 
tikėjo į lakūnų pasiiyžimą,. 
o ypač kada. jiė. lulruriavd 
NewYorke.”

.Atrodo, kad ir pats tų ei
lučių aiitorius netikėjo la
kūnų pasiryžimu ir pats ne
buvo skridimo rėmėjas. Sa
vo tikrąją pavardę paslėpęs 
(S. S.), jis drįsta taip ne
rimtai kritikuoti ir pulti 
komitetą. Ai*gi lakūnų atsi
šaukimai ir k-to sekreto
riaus straipsniai neįtikino 
visuomenės ir paties S. S.'? 
Bet labai daug pasako saki
nys: “Todėl .nenuostabią 
kad visuomenė nepilnai ti
kėjo į lakūnų pasiryžimą, o 
ypač kada jie lukuriavo 
New Yorke.” “N-nų’’. re- 
dakcija savo pastabos ar at
skiros nuomonės . čia nedė
jo; taigi, atrodo, kad ir 
“N-nų” redakcija “nepil
nai tikėjo į lakūnų pasiry
žimą.” Nieko nepadarysi. 
Komitetas kitaip ir geriau, 
“įtikinti” nesugebėjo. Bet 
užtat buvo įtikinta ta pat
riotiškoji ' Amerikos j lietu
vių visuomenė, kuri sudėjo 
lakūnų žygiui apie 8300 do
lerių!

Bet kur šis .“patriotas” 
S. Š. buvę anksčiau: kodėl 
jis pirma nekritikavo visų 
komiteto darbų ir sumany
mų, kuliuos komi tetas 
skelbdavo visuomenei ir 
vykdydavo, pasitikėdamas 
visuomenės pritarimu ir pa- 

' ląnkiunu pačiai idėjai? Bet 
S. S. rado, kad žinojo visus 
k-to narius ir kiekvieno 
darbus. Jeigu jis dedasi to
kiu patriotu ir rodo išmintį, 
kaip komitetas turėjo veik
ti ir kaip nereikėjo veikti, 
ta’i kam slepiasi ir kodėl 
savo pamokų nedavė prieš

lakūnų išskridimą ? Dabar, 
tokie pamokymai ir kritiką;' 
uereikąlingįa; tolda kritika 
dabar yra demagogiška, Ir 
pagaliau nepasakoma, ką iit 
kaip komitetas turėjo' veik-* 
t i. Taigi., tokia kritika yra 
visai nerimta, bęt “N-os”- 
mielai deda tokius straips*. 
uitis be savo pastabų ir tuo. 
būdu ima atsakomybę už 
tokius nesąmoningūs kalt“ .. 
nimtis/

Komitetas buvo visuomet 
nes. atstoviu sudarytas. Kap* 

; Dariaus prašomas, Lietuvos 
konsulas A. Kalvaitis, 1932 
m. liepos m. 13 d. sušaukė . 
įvairių, srovių ? veikėjus ir ' - 
organ'izacijų atstovus pas“ 
tarti. IŠ kelių dešimčių 
kviestųjų asmenų atvyko 
vos 18. Kąp. Darius paaiš^ - 
kino susirinkimo tikslą, įtL 
kino sumanyto skridimo gą^ 
limumu ir prašė paramos, 
kad jo ir Girėno pirktas 
lėktuvas būtų galima prL 
taikinti tolimam skridimui.: 
Buvo nutarta kas nors veL 
kti ir todėl buvo išrinkti, 
skridimo fondo globėjai ir 
skridimo rėmėjų komitetas 
iš 11 asmenų. Tie visi asme
nys buvo parinkti iš įvairių 
srovių (demokratiškai) :ka* . . 
talikų, tautininkų, sandariem 
čių ir socialistų atstovų. 
Kai kurie asmenys buvo iš
rinkti net 'ir ne iš susirinki^ 
nio dalyvių (pav., kun. 
Vaičiūnas,, adv. K. Gugis ir 
kt.), kad tik būtų žymesni ■ 
visų visuoineilinių grupių 
atstovai. Taigi, minėtas vL 
suomenės grupes buvo pą« ■ 
tenkintus ir laikė, tą- darbų.

. esant teisėtą. Net ji* “N-os”- • 
ankščiau nerašė, kad fondas. 
ir komitetas neteisėtai sū*’ 
daiyta. Tai kam dabar (pd 
laiko) pulti fondo globėjus 
ir komitetą! Buvo ištisi ine* . 
tai laiko kritikuoti šias įs* 
taigas jt duoti joms pamū^ 
kymus ir nurodymus, kaip“ 
būtų galima greičiau ir dau
giau aukų surinkti. Bet 
“N-oš” tada nemokė: ? f-

xlrtv. H. Vasiliauskas, .į 
Komiteto pirmininkas

Juryčla, . f
Komiteto sekretorius*.

; • (Bus daugiau) . 1 '

REMKIME SAVUOSIUS r
Mes ypatingai raginame! , 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininkė.”

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS PTTKTERŲ DRJOS 
PO GLOBk MOTINOS ŠVČ.

’irminlnkC — Eva MarksienS,
. 825 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Vlcė-piirmlnfnke— Ona Sldurlenė,

443 E. Tth St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3-122-R

Prot. Riišt, — Bron? Olunlen?,
29 Gould St.k Vest Rosbury, Mass.
Tol. Parktvay l$04W

Fln. Balt. — Marjonu Markontatfl
33 Navarre SL, Roslkulale, Mfcss. 

Tel, l’ark^-ay 0363-\y •.
IldinlnkO — Ona StimttiHute*.

105 \Vftrt 6th St, So. Boston, Mana. 
Tvnrkdafi— On* MteglrdlanS

1512 Columbtft Bd., So, Boston, Mas*. 
Kasos Globoja — E. Janu5onlenė

1426 Columbia Rd., So. Boston, 
Drau^lJ* savo susirinkimus laiko kas

antra ntamlttM kt^kvlono ničticnlo, 
T’:30 rah Takaįrs, pobalnytinČJ svw- 
t*ln6J,

Flsah drautljoi reikalais krsipkitte

tV. JONO EV. BL. PAŠALPINM
DUJOS VALDYBA

l’irhi. — :J. Petrauskas,
24 Thomas. Park, So. Boston,

V.lvtspįrni.—V. JletloūIS',
1430vC<Uutnbia Rd„ S. Boston, Mat*.

Prot. Raitininkas — J; GHuocki* . ’
5 Th<Ws PiirK So. Boston. Mmm, .

Fin. RaStJninkaji — I r. Tuloikls, ■ , 
W'.» Botfen St, So. Boston, Mass. ? , 

mitą inkus — A. jNatiittfUua* .
8S5 Broadvray, So. Bortocų Hmm, .

Maršalka — J. Kalkis . . .. ■' ,
T IViptleld St, So. Boston, Mm.

Draugija įniko suslrlnklniua kas . 
ned&dtenl -'kiekvieno mi'neato, 2 vai* 
po įlotų. Parapijos 492 B. 7th 
St, So. Bveton, Man, .

btoiti-vlal, prnmohlpK 
knt, kiltie skelbiasi. “tVirbinlnko,'* Ule* 
tai verti skatnMu paramos.

’VlsI.iarsiPklt&i “OarblulnkK’* ‘



Keturi misionieriai buvo 
nužudyti Morokpje.

Pats šventas’ Pranciškus, 
Praciškomj; vienuolijos. įs
teigėjas, 1219 ml siuntę ke-

■ Penktadienis, Rugsėjo 29, 1933 DA.RBINIR.KA8

CIEVEIAND, 0.Bet jis neatbodamas kalbė
jo toliau, aiškindamas tik
rojo. tikėjimo tiesas, išrodi- 
nedarnas, ją tikybos klaidas 
ir ragindamas juos apsvar
styti jo žodžius.

Staiga, būrys kareiviu 
prasigrūdo pro minią ir 
sustojo prieš kalbėtoją.

“Ir drąsumas to krikščio
nies šuns!”, vienas ją suri
ko nutvėręs Danielių už 
rankos. Ir greitai visi mi
sionieriai buvo suimti ii” 
nuvesti , prieš Mūrą karalįą. 
Tačiaiį stebėtina, kad kara
lius, pradžioje su jais gana 
maloniai pasielgė.

“Ką jūs Čia darote?”, 
Hanse karalius, .

‘(Skėlb i a m e Kristaus 
Evangeliją”, atsakė Danie
lius.

‘4 Ką! Čionai jūs atėjote 
skelbti Evangeliją? Ar jūs 
žinote ką tai reiškia ? ”
“Taip, mes žinome.”

mtAnihtrn^pnmiimiiųmnHiT^fftiiiAunuutp|iintt|nnHHiunninnunuuų:nnūpfmiinąiniininini

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Gražus džiaugsmingas ir 
malonus elgesys su senai
siais, . pardavinėjant t įkir
tus ir kitus biznius atlie
kant, taip žavėjo visus,, jog 
ir vėlumai užėjus niekas ne
norėjo skirstytis. Viši kaž 
ko laukė,. tarsi, norėdami 
pasakyt; “norim, jaunime/ 
matyt tavo visad taip gra
žiame darbe!”

Tad pasididžiavimas ir 
garbė Aušros Vartą pampi-? 
jai, turint tokį darbšti] jau
ti imą. Turint t okį pamatą 
niekad nusilpnės Aušros 
Vaitą parapijos bažnyčios 
ir tautybes ateitis,. .

Girdėti, kad pelno pada
ryta kelį šimtai doloriii. 
Tad, valio Aušros Vartą 
parapijos jaunimas!

Senas Parapijietis,

MIRK LISAUSKAS. ;
Šiomis dienomis mirė Jo

nas Lisauskas, ilgametis L. 
D. S. narys (priklausė 51 
tuopa i), “ Darbininko ’ ’ nuo 
širdus rėmėjas. Palaidotas 
iš šv.. Jurgio bažnyčios, kur 
atlaikytos. 3 mišios ir paša- . 

, tylas pamokslas. Klcb. kun. . 
Vilkutaitis ir kitas kunigas ■ 
svečias, palydėjo velionį į . 
kapus. Buvo daug dvasiški] \ 
ir gėlią bukietą*

Vėl i on i s J. Las (a u s k a s. 
buvo kilos tš Panevėžio ap- : 
škričio,. Pušaloto valsčiaus, 
Pabojii kaimo. Paliko nu
liūdime žmoną 6. Lisaus- 
kienę ^r Lietuvoje seserį O. 
Garui enę.
. Lai svetimos šalelės žeme 
būna jam lengva ir lai ilsisi 
Viešpaties ramybėje. .

ATHOL MASS. Md* legaliais reikalais. Grįš 
apie šeštadienį. " 
“NASTŲTE” SCENOJE

Sekmadienio vakare, spa
lių 1 d. Šv. Cecilijos (para
pijos) choras, varg. p. Šla
peliu! vadovaujant, vaidins 
gražią operete “Našlute.”

Visi sueikime, pažiūrėti 
gražaus vaidinimo.

SUNKIAI SERGA.
Šioje kolonijoje sunkiai 

serga dti žymūs parapijos 
ir organizacijų veikėjai, 
būtent: A. Bedas ir J. Čer- 
vokas. Prašykime Aukš
čiausiojo jiem sveikatos.

nuolis, Kalabrijos .provinci
jolas, valdu Danielius, ir 
! rampa ją vyresnysis.

Rugsėjo menesį, 1227 m. 
septyni mišionįeriai stovėjo 
aive, kuris nešė juos per 

Meditėranįjos jūrą į už
draustą Moroko Šalį. Pas
kutinį sykį jie žiūrėjo į Eu
ropos krantus.

Atkeliavę į. Moroko, jie 
apsistojo mažame miestely
je-, netoli Ceutos miesto. Jie 
sužinojo, kad tame miestely 
yra nemažai krikščionią, 
kurie toje šalyj e varė pre
kybą. Čionai septyni misio
nieriai per maldas ir pas- 
ninlcus. rengėsi darbui.

Vieno sekmadienio rytą 
Danielius prakalbėjo į savo 
brolius sįais žodžiais į—~—

“Šį rytą mes pradėsimo 
savo darbą* Niekuomet ne
užmirškime, kad mes dirr 
baine dėl Jėzaus Kristaus, 
Tas mums duos stipiybės, 
drąsos ir pasišventimo.’’

Jie broliškai pabučiavę 
vieni kitus tyliai išėjo į ,ar- 
timiausį miestą Centą.

Per miesto vartus* jie ne
trukdomai įėjo. Tėję jie mai
šėsi gatvėse su kitais, ro
dos; niekeno nepastebimi.

Danielius davė įsakymus 
kai]) apaštalavimo darbas 
turi būti vykdomas. Atėję į 
turgavietę, Danielius pasi
stojo ant ten esančios papė
dės. Jo vienuoliški drabu
žiai tuojau, suįdomino mi
nią. Apie jį susirinko daug 
žmonių.

“Mano prieteliai,” jis 
kalbėjo į juos, “aš atėjau 
jums pasakyti apie Jėzą 
Kristą, Gyvojo Dievo Simą, 
Kuris praliejo savo kraują 
dėl. žmonijos išganymo.”

Minia sujudėjo. Pasigir
do piktos kalbos ir visi pra
dėjo spaustis artyn prie jo.

• turis vienuolius kunigus iš 
, Italijos į Moroko. Ją mirtis 

paskatino kitus vienuolius 
nešti. Kristaus Evangeliją į 
visus pasaulio kraštus*

Atvykę misionieriai į sve
timą šalį uoliai pradėjo 
skelbti Kristaus mokslą* Ta
čiau neilgai jiems sekėsi, 
nes tuojau buvo suimti. 
Sultanas visaip juos pri-: 
kalbinėjo atsižadėti, savo 

, tikybos .ir priimti Mohamū- 
tont], itačįau misionieriai 

: til< juokėsi iš tokiu jo pa- 
sililymii. Galui inai, baisiai 
užsirūstinęs Mūrą valdovas, 
išsitraukęs kardą pats juos 
nužudė. Tai buvo 1220 m. 
sausio 16 d. Jie buvo pir-

f : ■ mie.fi Pranciškoną ktmkį- 
K niaį.

Žinia apie ją toki drąsu 
žygį ir garbingą . užbaigą 

į veikiai pasiekė Europą. Ta-
Į da jau daugelis niisionierią
‘ norėjo taip pat eiti ir gal

vas padėti už Kristą. Ir at- 
.. . "sitiko, kad 1227 in., šv. 
, • Pranciškaus mirties įlietais, 

šeši Pranciškonai vienuoliai 
, pasiryžo eiti į pagonii] ša

lis. Reikėjo jiems tik išgau
ti . vienuolyno. vysiaūsio lei-

- .... dimą. Taigi vienuoliai Ni- 
• . kalojus, Agneląs, Samuelis,

DanuĮas, Leonas ir Ugoli- 
1 has, įdavė. Tėvui generolui 

prašymą. Jie norėjo, eiti į 
Moroko ir mokvti pagonis 
•pažinti, ir mylėti Dievą.

Generolas svarstė ją pra- 
. šymą. Eiti į Moroko, reiškia 

eiti mirti. Galutinai išpildė 
ją norą, leidimą suteikė.

. Ir taip šeši drąsuoliai kė
liau j a į. Ispani j ą. kur prie

’ 'ją prisideda septintas vie-

sada gaudavo penktukesj liaudis eidavo . į baž
nyčias, klausydavo pamokslą, keliaudavo į at- 
laidus, davatkos rašydavusi į “brostvas”. ir visi 
buvo geri katalikai..., kol nenuvažiuodavo į A- 
meriką, kol juos nesupurtė didysis karas. Pasi
rodė, kad pas daugelį kataliltiškumas, kaip kad 
sako amerikiečiai, nėpersisunkė giliau odos, 
kad jis labai lengvai nusitrina. .

* Po karo, katalikai suprato, kad reikia arba 
viską atnaujinti Kristuje — arba žūti Prąsidę- 

š ♦ jd darbas. Visu pastangos tuomet buvo nukyei-

i

j

> ptos į iiėpriklaiisoniybės apginimą ir į valstybės 
kūrimą. Katalikams be to dar teko dėti visas

- ' pastangas, kad atgimstančioji nepriklausoma 
■Lietuva atsistotą' ant krikščioniški] pagrindu. 
Norom nenorom teko eiti į politiką, talk'inin- 

. kauti partijai, kuri vienintelė" iš visą partiją 
padėjo savo programos pagrinde aiškius krikš-

.. uloniškus principus. Trūko ir patyrimo ir įsiti- 
•; kinusią ir nuoširdžią darbininką. Teko priimti 

į-talką ir. tokius, kurie, tik nuduodavo katali- 
•* kus,: bet tikrumoję buvo karjeristai, .“katinai,” 

’ visuomet pasirengę trintis į šeimininko kojas 
visvien kas jis būtą ir-nesiundomi kandžioti vi-, 
sus, į kuriuos jis pažiūri piktai, ypač buyusiuo- 

fį sius savo šeimininkus.. Tie chameleoniški kąti- 
$ - paį ir savo “įsitikinimą” markitantai, pridarę 

’T-. visokią šunybii] kr.-demokratą sąskaiton, ne- 
į’ spėję sušilti pas vadinamuosius “tikruosius” 

demokratus ir vėliau virtę, vilkiškais oprični-
. kais, dabar įrodinėja savo naujausią ■•’ištikiiny- 

bę” naujausieins savo ponams tuo,,kad visu į- 
•£ . siutimu kandžioja tuos, kuriii vienminčiais dė- 

, įį■ cliįvosi,. ir kai]) įmanydami kiršina prieš juos 
f O; savo naujausius ponus.- Jie tai.daugiausiai pu- 
į . ® . čia kr.-dcmblmitišką baubi},, juo haido savo po- 
T. L . nūs ir provokuoja naujas komplikacijas. Šiaip 
Ir ■ p . ...•••■■
i -.' '• 7 ' ■■ . ■'

'fe

Atsilaikymas Vyskupo,
Spaliu 6 d. Šv. Pranciš

kaus l’ietuvią bažnyčioje at
silankys Vyslnipas. ir su
teiks Sutvirtinimo Sakra
mentą. :

Klebonas. kun* P. Jurai- 
tis rengia didėlį būrelį męr- 
gaičią bei -.berniuką- ir. kele
tą suaugusią,' kuriems bus. 
Miiteiktaš. Sutvirtinirno Sak
ramentas. Aihol ietis.

panieka tarė karalius. Ir 
jis iŠ tikrąją buvo tos min
ties, kad vienuoliai yra pa
mišėliai, nes koks protingas 
žmogus ieškotų sau mirties. 
Atsisukęs į karininką tarė:
. “Vesk juos į kalėjimą. 
Jie yra pamišėliai. Ateiti į 
miestą ir taip viešai skelbti 
Krikščionių mokslą yra nie
kas daugiau kaip kvailyste. 
Rytoj aš su jais pakalbėsiu.

Rytojaus dieną Sultanas. 
grasinimais ir prižadais 
vertė septynis išsižadėti sa
vo tikėjimą ir išgelbėti gy
vybę. Tačiau veltui buvo jo 
prižadai ir grasinimai;
. 4 4 Tai mirkite, jūs prakei
ktieji šunys!”

Išgirdę tuos žodžius, vie
nas paskui kitą jie ėjo prie 
Danielio, savo perdėt'inio, 
prašė jo palaiminimo ir 
džiaugėsi mirdami dėl Kris
taus. 1227 m. spalių 10 d. 
visiems buvo nukirstos gal
vos. Ją troškimas išsipildė.. 
Popiežius Leonas X, 1516 
m. juos paskelbė šventais.

. T.

NOBWODD, MASS.
SPALIU 9 I).

Kataliku Federacijos skir- 
rius savo-siisirinkime^ rug
sėjo 24 d. nutarė iškilmin
gai paminėti gedulo dieną 
(spaliu 9)*

Skyriaus valdyba pakvie
tė žymius svečius kalbėto
jus ir parapijos chorą išpil
dyti programą.

SO. VVORCESTFR, MASS

Adv. P. Sykes šiomis die
nomis Išvyko į Baltimore,

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

Ofisas:
SANBORNBLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tęl. Norwood 0330

Gyvenimo vieta: 
32 WaJnut Avė. 

TeL Norwood 1315-W

. CHmON’S Į
i PIANAI—RADIOS
| ŠALDYTUVAI
| Aliejaus pečiai, Skalbiamos
i . masinos

5 i 
i

L 20 TBUMBULL 8TEKBT Į 
i VORCBSTBRr MAM. į 
| TeL4-M30 | 
I Lauros Wygw—Be Nunfcnčtaį

“JAUNIMO ? KERMO
ŠIUS” PAVYKO.

Rugsėjo 24 d. Aušros 
Vartą parapijos visos jau
nimo organizacijos surengė 
parapijos naudai vadinamą 
“Jąunimo Kermošių, ” Visi 
juo įdomavosi, ne vienas 
juokėsi, girdi, mūs jauni
mas per silpnas tokius “ste
buklus” padaryt, jie tik 
good time norį, bet darbo 
biją kaip žydai kryžiaus.

.Jaunimas, visa tai girdė
damas, rengėsi visu stropu
mu ir organizuotai. Vieni 
blynus kepė, kiti šunis lupo 
ir kiaules rikdė, o dar kiti 
.iš makaroną kavą virė ir 
kitus darbus dirbo.

Sekmadienio rytą jau 
mirgėjo parkas nuo įvairią 
blizgučią bei papuošalą. A- 
pie .3 vai. žmonių prisirinko 
pilnas Gedimino parkas* 
Visi senesnieji žiūrėjo ir 
stebėjosi, kaip jaunimas 
gražiai ir tvąrkingai pasi
puošęs moka dirbti.

BRONIUS BARTKEVIČIUS

Northcastem Law School 
teisią studentas, visiems lie
tuviams pri geibūs gauti. A- 
merikos pilietybes ’popieras. 
Kurie nežino dienos- atva
žiavimo į Ameriką, tiems 
bus surasta laivo vardas ir 
dienos atvažiavimo.

Galima matyti scredomis 
ir subatomis krautuvėj, 
American-Dry Good Store 

678 No. Main. Street, 
MONTELLO, MASS.

HARTFORD, GONN.
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Geri). Redakcija\
Malonėkite patalpinti ju

si] redaguojamame laikraš
ty, '“Darbininkė;”' šį mano 
klaidos ]jalaisymą:

“Darbininko” 1 No. 70, 
rugsėjo 1.9 d. š. m. tilpusio- 
jc korespondeiici j o j c iš 
Hartfordo, su parašu “D.” 
korės]). M., tarp kitko rašo
ma, kad VVS. skr. statomą 
veikalą “ Pavergi ūji] Kal
varijos,” režisuoja kun. Ed. 
Gradeskis ir E. Povilaitytė.

Šiuomi noriu pareikšti, .
režisuoja 

m. jti. urauecKis j vienas.
i ,aš jokio bendro feu rezi- .

kad tą veikahj 
kun. E. Gradeckis 
Gi aš 
savimu neturiu.

Else Povilaity f ė

ar taip, katalikai padėjo krikščioniškus nepri
klausomos Lietuvos pamatus — ir liko išstumti 
iš politikos. Bet Respublika buvo pakrikštyta.

Prasidėjo kataliką sutvirtinimo procesas. 
Voldemaras pradėjo “tepti” ją spaudą drako
niška cenzūra ir pabaudomis, pastatė kryžią 
ant ją “kaktos” — mokyklą ir “skėlė į žandą” 
—į organizacijas. Tas procesas, tebesitęsia. Bet 
pasirodė, kad katalikai — tai Antėjus, Juo 
smarkiau juos trenksi į kryžią, juo stipresni 
jie darosi. Kažin, ar jiems būtą išėję. į sveika
tą, jei Voldemaras, užuot spaudęs, būti} juos 
“paėmęs ant ranki],” pradėjęs juos proteguoti? 
Reikia manyti, kad tuo būtą žymiai susilpninęs 
kr.-demokrati] prestižą ir labai sustiprinęs tau
tininką įtaką, bet kataliką sutvirtinimo proce
sas greičiausiai būtą nušitęsęs. Kur katalikai 
stipresni ? kataliką kraštuose, kur per ilgus 
amžius buvo valdžios globpjpmi, ar protestantą 
kraštuose, kur, per ištisus šimtmečius varžomi, 
užsigrūdino ir įprato pasikliauti Dievu ir savi
mi? Ar būtu, pa v., taip Sustiprėję ateitininkaiJ 
globojami ir be martirologijos?

Katalikams išėjus iš politikos, prasidėjo visu 
įtempimu apolitinė kataliką akcija, kurioje

■ karščiausiai dirba jaunoji dvasiški ja ir katali
ką intehgentai, ypač išėję, mokslus vakaru Eu
ropos kataliką universitetuose, susipažinę su 
tenykščių kataliku darbuote. Ir susidūrė Lietu
voje, ant dvieju pašaulią sienos, dvieju erą an
goje dvi katalikybės sąvokos: rytu, statiškos, 
geriau sakant, apatiškos, su obąlsią . “Bogu

■ . svieČka, eiortu kačerga ’ ’ katalikybės sąvoka; iš 
>. Įeitos puses vakarą, pagrindžiančios visą ir pa* 
‘ vienio ir kolektyvaus žmogaus gyvenimą, dina- 
•' miškos katalikybės .. sąvoka su opalsiu Visą at- 
> naujinti Kristuje! Šusidūtė — ir susikirto. Su-

sikirto du psichologiški komplektai, -dar dau- . 
giau kits kitam svetimi ir antipatiški ne kad 
buvo lenkomaną — “litvomarią” kompleksai, 
sakysim, 30 mėtą atgal. Stojo į kovą jaunieji 
su senesniąja karta, energija su inercijoj pa
žanga su “tradicija.’’ Čia tai ir glūdi vyriausia 
ir pagrindine tautininką su katalikais nesusi
pratimą priežastis. Politika, partijos, demokra
tija, parlamentarizmas, tautiškumas etc., ku
riais taip mėgstama operuoti, nėra priežastys. 
Yra tai aplinkuma, kurioje konfliktas prasidė
jo; yra tai tautininką spaudos ir ją “informa
torių” labai mėgiamas camouflage. Nereikia 
pamiršti, kad tas antagonizmas pasireiškė ne 
vien religijos sryty. Ankščiau ar vėliau, šiokia 
ar tokia forma konfliktas buvo neišvengiamas; 
tik jo eiga galėjo būti džentelmeniškesnė.

Ar įmanoma tą dvieją pašaulią konsolidaci
ja? Ne politinės tautininką sąjungos sū polici
ne, kr.-demokratą ' partija: jiedvi gali daryti 
kompromisus ar būti intransigeants, konsoli
duotis ar rietis, bučiuotis ar kumščiuotis, gali 
panaudoti Santykiuose viena su kita angliškus 
ar cariškus metodus — ją dvieją taika ar kova 
neturi nieko bendro su konsolidacija, kurią čia 
turima galvoj. Klausimas tame: ar yra galima 
konsolidacija tautininką vyriausybės sii gyva, 
dinamišką, veikiančia organizuotai visuomenė jo | 
•(ne vien tik “zakristijoje”), apolitine Katali
ką Bažnyčia Lietuvoje?

Tautininkai ‘tepripažįsta, pritarimą. Ją spau
da grasiną fašistiškais metodais katalikams, 
jeigu šie * j ieins n opritars. Bet kaip gi jiems 
pritarsi ? likviduosi. kataliką organiząeijas ii’ 
suvarysi ją narius .į taątinįnlm organizaeijas, 
kurioms vadovauja ir duoda toną jei he aiškūs

. antikatalikiškai, tai indiferchtdi, karjeristai;

IŠDIRBU SIENINIUS

KALENDORIUS
ATLIEKU VISOKIUS.

SPAUDOS DARBUS
Bažnytinius, ••Draugijinius, 
I’rąmonPins ir Ypatiškus.

. Konstitucijas, Mokesčių 
knygutės, Blankas; pla- 

MRA kutus, T1 kietus, Laiškams 
Antgalvius, Konve r t u s, 
Biznio Korteles, Languos- 

vKoouimt na Kortas ir tt. .

S. L. Z A P ORAS
292 Lawrence St, 

LAWREXCą MASS.

“SAULUTĘ!“
“Saulute“ eina du kartus per 

menesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutes 
Administracijai.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm, automobilių taisy
mo vietą. Taisoin vis.oldoš rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders ir bodies ir 
apipcntįnam, aTisom ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

STEVE’S RĖPAIR ŠHOP, 
565 Eighth St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R
STEVE JANELIŪNAS, Sav.

Į LIETUVĄ
RpgullariSki Išplaukimai

Smagi Ki’iioiiė 
žemos Kainos

Du Kalėthj Švenčių
Išplaukimai.

iite<l Statos” Lapkričio 25
Gruodžio 9“Fi-cdcrik VIII

Išplaukimy siirašij. HKM metams, 
kainas ir kitas, intarmacijass sutei

kia agentai arba ofisas' 

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 

21S IVashington . Street, Boston

| Gerb. Klebonų Dėmesiui I
O • I ■o • . - . . $
R Turime gražiu Uždūšinei Dienai Konyertą ir La-. g 
H • pelių su lietuviškais parašais. Kainos labai pi*i<‘i- | 
© narnos. Su lapeliais ir persiuntimu tik: i

S Už 300 ....
$ Už 500 ....
i Už TOGO....
| ' Už 1500 . ...
| ' Už 2000 ...,
I . . Malonėkit e riąst i užsakymus,
| . . -DARBININKAS“

| 366 Broadway, . South,Boston* Mass. *• '

.... $4.50 
. . . $6.00 
..... $7,75

■I .
■ ■ t

■ l 
t
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Rytinių Valstybių Žinios

RAŲIO VALANDŲ 
GALAS.

Lietuviškieji radio pus
valandžiai, per dvejetą sezo- 
liu tiek įvairumo bei gyvu
mo įvedę čionykščiam gyve
nime,. netikėtai tapo sustab- 

___dyti. Jau senai stotisAVAl 
B .M. tarėsi su Newyorkie- 
Čiais susijungimo reikalu. 
Po ilgą derybų, vietos va- 

. dovy bes sutarta bendrauti 
su New. Yorko, Baltimorėš

Telefonas ; Plaza 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PAG A STREET, 
BĄLTIMORE, MD.

;gi meno jėgas paleisti, iš
skiriant tik tokias progra
mas, kurios randa sau fi- 

.nansinę paramą Baltimorė- 
jc. Visas artistą sąstatas 
samdomas New Yorke. Ka
dangi iki šiol Šv. Alfonso 
choras gastroliavo nemoka
mai ir artimoj ateityj ne
mato galimybės rasti sau 
pinigines paramos, jis tu
rėjo pasitraukti. . Šis žygis 
padarys didelę spragą vie* 
tos lietuvįą gą^enūne.

REKOLEKCIJOS VAI
KUČIAMS’.

Per tris dienas pereitos 
savaites mūsą . parapijoj 
buvo suruošta specialiai re-

kolekcijos mokyklos vaiku
čiams. Kiek tenka atminti, 
tai dar . pirmas tokio mąsto 
žygis šioj parapijoj. Kmii- 
go- MendeUo ir kum Kazi
miero Keidpšiaus užsimota 
mokiniams ‘išdėstyti, dar ne
girdėtu būdu tikėjimo pa
slaptis bei mokslą* Bažny
čioj pamokslai ir mokyklos 
kambariuose pamokinimai 
privedė beveik visus moki
nius prie visuotinos išpažin
ties. Tos išpažinties ruoša 
tęsėsi visas tris dienas ir 
buvo atydžiui išaiškinta,, 
kad kartais kokia tai nuo
dėmė nebūtą pamiršta. Įsi
dėmėję nuodėmes baisumu

gausumu^ vąjkučiai atliko 
nepaprastai įspūdingas re-.

Ypatingai Įdomu parapi
jiečiams, kad naujasai vika
ras kum. Keidošius gyvai 
dalyvavo šiame darbe. Iš 
viso, buvo sakyta dvylika 
pamokslą, kurią tris sakė 
kun. . Keidošius. Iš šitos 
naujos pajėgos tvirtai gali-

Rudens Naujienos
Užeikite pas mus apžiūrėti visokius baldus, kilimus, klijonkias, valgomo

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

me tįliėtis stįprąus gyvo pia- 
mokslininko.

Be šitii knlbiL kun. Keį- 
došįus užsimojęs įr choro 
nariams rengti paskaitas 
laikas nuo laiko, aiSkįmųH 
tikėjppo bei bažnyčios klau
simus. Iki dabar, jau jis 'y- 
ra patielvęs dvi tokias pa
skaitas ii- ją pasėkos tiek 
sėkmingos, kad tikimasi re
guliariai jas tui'ėti.

KUN. MENDELIS
PENNSĮLVANIJOJ.

Vos užbaigęs vaikllčią 
rekolekcijas sąyp parapijoj, 
kun. Meiidelis paskubo iš
vykti į Šenandorį, kur kun. 
Katiliaus pakviestas laikyr- 
ti Noveiią - Šy. Teresės pa
garbai. Pradedant pirma
dienį,. Ir per degutas die
na iki spalią 3 dienos, jis 
sakj’s bent du paniuksiu 
kasdien,

Užbaigęs dai’bą Šeilando-. 
ry, išvyks tuoj į Philadel- 
phiją, kur pas kun. Ziinblį 
duos trijų dieną .rekolekci
jas merginoms. Sekantį 
sekmadienį pradės ten pat 
keturdešimtį su įiąmokslais. 
Grįš pagalinus į Baltimorę 
Spalią 11 dieną. Tekis marš
rutas nelengvas ir turime 
linkėti gerbiamam misijo- 
nieriui geros sveikatos ir 
stiprią nervą !

y ^Ws.

Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils. Tuom tarpu, dar turi
me anksčiau prisipirkę, ir parduodame senovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
vėliau netektą apgailestauti; Jeigu norėtumėte užsakyti kokį nors baldą, pa- 
dėsime į šalį ir palaikysime iki norėsite išsipirkti.

— Kiekvienam perkant, teikiame gražią dovaną. '

UNDBERGH MASKVOJE

SHEVITZ FURNITORE CO.
728-30-32 WASHINGT0N BLVD. Plaza 3925. . / BĄLTIMORE, MD.

MASKVA. — Rugsėjo 25 
d. į Maskvą iš Leningrado 
atlėkė orlaiviu Amerikos la
kūnas pulk. Lindbergh drau 
ge su žmona.; *•

Rusai amerikiečius priė
mė iškilmingai ii* vaisingai.

SfVUDŲNTŲ KUOPOS 
VEIKIMAS.

Rugsėjo lūėn. 18d. .v. Jur
gio parapijos svetainėje Į-j 
vyko Studentą kuopos mė
tinis susirinkimas, įmriame 
dalyvavo, beveik visi ląiopos 
miriaį. Kuopoje dabar yra 
netoįi 70 nari.ą studentą.

> ^•Sąsirinkiinas bpvo labai 
įdomus savo įvairiais nuta- 
rinuus ’ir ypač naujos val
dybos -rinkimu..

Sekant.! yra naujoji iš
rinkta Studentą kuop.. val
dyba:

DvasiosV adus—Kliu. Jo
nas Bakšys, t

Pirniiniiikas —Bernardas 
Rumbutis,

Vice-pirm. —Lilia Buš- 
kaitė, .

Sekretorė —Olga Moce- 
jūHiiutėį

Iždin. —Kotrina N e v i- 
danskaitė,

Fin.-Sekr. —Al. Stugis, 
Maršalka —Donaldas Ba

ranauskas.
Revizijos komisija yra se

kanti : •
Joana Kazakevičiūte, A- 

mel. Raščiūtū ir Elena Am- 
brozaitė.
. Rengimo komisijoje:
. M Stirnaite, B.. Mateiky- 

tė, Am. Kazakevičiūtė, Beiv 
nard An’dreros,- E. Urbonas 
ir Er. Kazakevičius.

Susirinkime buvo laikyta 
įdomus debatas: “Ar laiky
ti susirinkimus lietuyią kal
boje ar ne?”

“ Už ” kalbė j o: . Ainelia 
Raščiūtė ir II. Svetikąs.

“Prieš” kalbėjo: AL Bas
kas ir EI. Ambrozaitė. Nu
tarta laikyti susirinkimus 
lietuvią kalboje^

mokintą naudai :— ar tautininką? ar eina į 
pagalvoti:, ar taika su katalikais išeitą kr.-dc- 
sveikatą tautininkams tas nuolatinis ją spau
dos sugesti j onavimąs katalikams, kad jie esą 
kr .-demokratai ? ar ne būtą jiems kur kas svei
kiau susitaikyti.su katalikais ir nukreipti savo 
pastangas. į politinę kovą su voldemarininkais, 
liaudininkais, bolševikais, s.-demokrataįs ir... 
kr.-demokratais, jeigu bevelija su jais peštis.

• Galima labai gražiai kaimyniškai sugyventi 
ir be tos aukštos nusiteikimą “konsolidacijos.”' 
Tik nereikia “mušti” ir “baili” veiklius apoli
tinius katalikus!

Taip pat tuo klau š i ui U 
kalbėjo Dvasios Vadas kun. 
Jonas Bakšys, varg. Kazys 
Bazys ir Jon. O. Morkūnas.

Panelė Izabelė Kovaitė 
buvo susirinkimo vedėja.

Studentu kuopos nariai 
nutarė suorganizuoti “Stu
dentą Chorą” muz* Kazio 
Kazio ; vadovybėje; choras 
giedos kas šventadieni mū
są bažnyčioje per pirmąsias 
šv. mišias.

Kun. Jon. Bakšys ir muz. 
Kazys Bazys .nuoširdžiai 
kviečia visą mūsą.Studenti
ją atsilankyti i laikomas 
muzikos . giedojimo prakti- 
kas pi nuadienijJZ :30y.L vak*

V isi tėveliai yra širdį i igui 
prašomi paraginti savo vai-, 
kus į šias giedojimo prakti
kas.

Studentą. Valdyba.

Gyvojo Rožančiaus su
rengtas nepaprastas p,asi- 
linksmi n i n t a s (8ąąsa ge 
roast), rugsėjo 17 d. pasi
sekė labai, gražiai. Dalyvavo 
daug žmonių. Naujai bažny
čiai lieka gražaus pelno.

Rugsėjo 23 d. su iškilmin
gomis pamaldomis bažny
čioje. liko palaidotas A. a. 
Juozas Kolioraitis, miręs 
rūgs. 21 d. visai nesirgęs. 
Velionis nuliūdime paliko 
dukterį Michaliną ir ketu
rias anūkes. Amžiaus turė
jo 69 metus ir buvo, ilgus 
.mėtas išgyvenęs Amerikoje. 
Iš Lietuvos paėjo iš Viška- 
būdžio parapijos, Suvalk’i-

geriausiu atveju — rusiško tipo katalikai? Iš
sižadėsi katalikiškąuuokyklą ?, likviduosi kata
liku spaudą ir platinsi tautininką indiferentiš
kus, o kartais ir daugiau negii indiferentiškus 
laikraščius i Numarinsi katalikiškąją ^akciją, 
pasitenkinsi rusiško tipo šnaudulinga . kataliky
be ir eisi šaukti ūra! ir valio! tautininką “akci
jai”? Taip! tada bus “konsolidacija”, “ramy
bė”, “santaika” ir... katalikybės atrofija ir 
Įdek vėliau—įnirtis. Katalikams, būtą tai. kon
solidacija su charakiri,. O jeigu to nesutinki da
ryti, esi maištininkas ir “kramolnikas’’!

Rodos, iki šiolei visiems turėjo paaiškėti; 1)
kąd katalikai niekad neišsižadės dinamiškos 
katalikybės ir katalikiškosios akcijos; 2) kad 
tautininku konglomeratas ne tik nedalyvauja 
kataliką akcijoje, bet nepajėgia ar nenori jos 
suprasti, ir be to dar ją varžo. Toki nusiteiki-. 

" mai nesikonsoliduoja. Lengviau galima Įsivaiz
dinti “konsolidaciją” seno mūsą pažįstamo, 
Odincdvo.su VI. Solovjovu arba Rastenio su S.
.Šalkauskiu* ■ '.

. • .... * .

Tačiau tai dar nereiškia, kad sugyvenimas 
" yra neįmanomas. Yra ne tik galimas, bet ir len- 

■ gvai-įvykdomas. Tik 'reikia operuoti ne abstrak
cijomis, kuriomis galima pridengti-visokias ne
dorybes, ne utopiškomis, apysakomis ir ne. insi- 

• nuacljomis, bet šaltais faktais ir’būtinai reikia 
pažaboti provokatorius. Tokioj' pragiedrėjusio- 

*j e atntosFerojc atsiras ir geros valios daugiau.
lĄtržįurckuii \vionam-lritum faktui šaltai į a- 

kis. Kai kas sielojasiįkalbėti, būk katalikai va- 
. rą “priešvalstybinę politiką/’ bet šaltas -faktąs, 

. - kad daug kataliką.atsigulė į šaltą'kapelį už te- 
vynę, suko šmeižikui: “Meluoji!” ir tik tie- jo 
balso negirdi, kurie “tiįri akis ir neregi..,, turi

ausis ir negirdi” — tik’ šaukia “savo gerkle.”
Kiti vėl nori įtikinti Visuomenę, būk katali

kai esą opozicijoje tautininką- vyriausybei. Pre- 
cizuokinie sąvokas ir faktus. Opozic-ijaj tikra to 
žodžio prasme, kritikuoja visus pozicijos dar
bus ir sumanynius, prie kurią tik gali “prikib
ti,” visvien, ar pati opozicija nuo ją nukenčia 
—ar ne. Dabar pažiūrėkime, ar Lietuvos Epis
kopatas, K. V. C. ir bendrai organizuoti katali
kai kaipo toki’yra kritikavę diktatūrą, karo sto
vį, vyriausybes finansų, žemės ūkio, pramonės, 
cukrinią rmikelią, geležinkeliu, plentų, bekoną, 
asmens priedą, užsienią, ar ko kito politiką } 
Regis, nei pats “informatorius” to jiems nepri
kaišioju. Bet kada juos “muša”; ją organizaci- 

•jas, ją mokyklas, ją fakultetą, ją kuriamąjį 
universitetą, ją spaudą, ją K. V. O., t. y. visa 
tai ir tiktai tai, kas liečia katalikybės gyvybę, ir 
klestėjimą — jie “rėkia”. Kokim vardu pava
dinsi'ją protestus —- ne svarbu. Vadink ir opo
zicija, jei patinka, bet yrą tai opozicija prieš 
‘ ‘‘ rimbą. ’ ’ Liaukis ‘ ‘mušęs? ’ '— ir neliks ‘i opozi
cijos”! O jei dar nori ir prielankumo susilauk
ti, tai padėk — ne. mušk,. nes niekas dar nėra 
Įgijęs simpatiją — su nagaika.

Paimkim,, kąd ir tokį pavyzdį, štai vyksta 
K. V. C. konferencija. Kokia nuotaika joje su
sidarytą, jeigu tie, kurie dabar į ją siunčia po
licininkus jos daboti, lyg tai būtą. GPU posė
dis, o vyškupai — aukšti Čekistai, patys joje 
dalyvautą, padėtą dirbti i Ar jie ten susilauktą 
kritikos, ar ovaciją? Į tai ne sunku atsakyti. 
Ih‘QVpsk nuoširdžiai tą liniją visit frohtu ir pa- 
slĮni ięšlaūępptizicijiis. Nerasi. Bet tokiai linijai 
prayęsti reikįa stambaus kalibro žmonią.

Tautiiiinkaips būtą pravariu dar ii apie tai

Taip tai galvoja savo šaltoje platoniškoje ai-, 
stumo j c periferiją gyventojas nesuvokiąs aukš
tą poną gudrybėse ir nesugebąs atsilaikyt prieš 
sveiką protą ir šaltus faktus; ir pradeda jis 
retkarčiais svajoti ne. apie aukštąją konsolida
ciją, bet apie paprastą sugyvenimui Bet kai jis 
užsideda ant nosies teleskopą ir nukreipia jį į 
aukštas,, karštas politiškos saulės, sferas, kai 
pamato teii besišvaistančius įkaitusius Merkm 
rus, senai jau išėjusius iš mužiką tarpo ir pa
miršusius sveikai galvoti, t. y. be pono Miražo 
ir panelės Lutos Morganus pagalbos; kai pama
to .plejadą plejadas mažą tamsią asteroidą, 
skrajojančią apie Merktinis lyg širšės apie sa
vo motinėles; kai užsidėjęs ausinės pasiklauso 
sferą disharmonijos, plaukiančios et oro bėry*, 
bėj.” tai per yisą tą politišką nebują ir kako
foniją nepulto h* negirdi ne tik aukštos, konso
lidacijos, bot net nei paprasto kaimyniško šu- 
gyvenimo galimybių* - ’

Iiri m,ą; galvoti apie praktiškus dalykus: ar 
gaus leidimą pavasarininką suuirinkinūul

joje. Kadangi velionis buvo 
geras katalikas, tai didele 
minia žmonią lydėjo į kapi
nes. Palaidotas, šalę savo 
žmonos Onos, Il.oly SepuL 
chre kapinėse. Klebonas 
kun. Jonas .M. Bakšys pasi-. 
tiko numirėlį nmnuose: ir 
po gražią pamaldą bažny
čioje palydėjo į kapines.’ 
Laidotuvią apeigose’ vado* ! 
vavo graborius Jurgis. S,a- 
vage. Velionis priklausė, 
prie Šv. Petro ir Povilo pa- 
šelpinės draugijos ir tos 
draugijos nariai budėjo per 
naktis ir buvo grabnešiai.

Remiantis N RA sutarti- . 
m i rūbsiuviai Įiradėjo di rb- 

1 i jrrvai. T savaitę“ vietoj’ 44 
vai. Al lygi] ii irias pakeltas. 
20 niioš. Bet darbą mažai. 
.esant niekas neišdirba Įiilno 
laiko. Ncpatiirtina važiuoti 
į Rocheslerį darbo ieškoti/

Geriausias vaisias yra 
blaivybe.

SUGRĄŽINKITE JAUNYS- • 
TĖS DIENAS

Nuga-Tojiie yra pastebėtinas 
vaistas dėl ligonių ir silpną žmo
nių. Po'to kaip jus jį vartosite/' 
vienų savaitę, jlis pastebėsite a- 
belnų pagerėjimą ir jeigu ir to
linus vartosite, jus atgausite savo 
normalę, sveikatą ir spėką..

Jokie kiti vaistai neturi tokią 
pastebėtiną istoriją kaip Nuga- 
Tone. Per 45 metus jo gyvavimo, 
milijonai moterų, ir vyrą, atgavo 
savo sveikatą ir spėkas. Nuga- . 
Tone parduodamas visose vaisti- 
nyeiosc. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą Nuga-Tono. Neimkite pa
vaduotojų, nes jie yra bevertės.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NAŠHUA, N. H.

LDS. 65, kp. mSncsinis susirinki
mus įvyks spalių 1,- tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve

tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugas 
prirašyti pjie voc ^rganWeijoa-

BĄLTIMORE, MD.
Spalių 1 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. snęi 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis 

kimąs įvyks spalių 1, tuoj po su
mos. Šv.. Kazimiero parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
‘išsimokėti mėnesines mokestis ir 
saujų narių atsivesti prirašyti.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimaa į 

vyks spalių 1 dienų,. 6 vai. va., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, geri 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PĄ.
LDS. 103 kp, mėnesinis susirinki- . 

mas įvyks sekmadienį, spalių Į 
tuo jaus po sumos, Šv. Andriejau# 
par, svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
nų naujų narį prie kuopos prira
šyti. Vaidyba

EAST0N, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalių 1 d., tuoj po sumos, 
iv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

W0RCESTEK, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks. spalių 1 d,, Aušros Vartą 
parapijos ‘salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių Veikalų.

Kviečia Valdyba

PSILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 1-mų diena ■ 
vakare,, mokyk los kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. . . Valdyba
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Del Dariaus-Girėno Pamink
lo Soldine

Pirmiesiems Lietuvos 
transatlantiniams ! pionie

riams garbingai žuvus neto-. 
Ii tėvynės sienų, visuose 
kontinen f u o s e gyvenanti 

r lietuviai liūdną rauda ap
gailėjo juos; Ne vien lietu
viai,, bet ir kitos tautos yra 
nemažai, susidomėję jų ne
paprasta. ir neišaišldiiama 
keliones tragedija. Pavir
šutiniai žiūrint, yra nepa-. 
teisinamas Lįetuvos nuoša
lumas tmgedijos atidengi
mo klausinių, bet svarstant 
tarptautinę aplinkumą — 
Lietuva kitaip elgtis ir ne
turi galimybes...

. •' Dariaus-Girėno žygis lie- 
• tuvių krūtinėse sukėlė savi

mi pasitikėjimo jausmą. 
JJolto jų žygis, .yra inateria- 

. • lemi s vertybėmis neįkaU 
nuojamas; . Jie savo žygiu, 
kiekvieno doro lietuvio sie
loje .uždegė meiles ir pagar
bos jausmus prie jų. Nerei
kia stebėtis, kad visa vi
suomenė taip gyvai svarsto 
jiems tinkamų paminklų 
klausimą.

Dažnai spaudoje rašoma, 
kad Lietuvos Aero Klubas 
rengiasi tinkamą, paminklą 
statyti ir žuvimo vietoje — 
vokiečių žemėje prie Soldi
no. Rodos, tai gražus ir gir
tinas sumanymas, bet, gai- 

. la, neišlaiko kritikos, ir ga
li būti dideliu nusižengimu 

.. lietuvių tautai, o dar labiau. 

. gali užgauti žuvusių Did
vyrių žygio prasmę: Jie 
net gyvybes paaukojo, kad 
duotų progą lietuviui savo 
tautiečiais pasitikėti. Pasta
tydami . paminklą Soldine, 
mes duosime progą lietuviui 
pajusti, kad mums . lemta 
tik kitiems vergauti.. Neno
riu būti suprastas- klaidin
gai. — Daleiskini mes su- 

. , mokėsim vokiečiams už tą 
. žemės sklypą ir gausime 

gal net Hitlerio garantiją, 
kad ta vieta biiš neliečiama.

Tačiau lietuvis gerai žino, 
kiek . vertas vokiečio paža
das. Vieną dieną iškilmin
gai atidengsime gražų pa- 
minldą, gi. rytojaus laikraš
čiuose skaitysime, kad pa- 
minklas sunaikintas, išnie
kintas. Vokiečiai nuošir- 

; džiai atsiprašys už “neatsa- 
.‘•komingų asmenų” išsišoki
mus, o dar ko gero, gal iro- 
dys, kad tai patys lietuviai 
padarė.

Kas yra keliavęs po Klai
pėdos Kraštą, kas atydžiąi 

: seka spaudą apie įvairius 
. vokiečių išsišokimus, tas 

gerai žino vokiečių “kultū- 
‘ ra.” Kas nėra matęs ar gir

dėjęs apie lietuviškų įstai
gų langų daužymą, lietūviš-

kų parašų lupinėjimus ir 
ištepliojimus ? Man prisi
mena dar nesena praeitis, 
kada Klaipėdos Pašto Rū
mai žaliais vainikais, vėliai 
vomis ir%Kęstučioj. Vytauto 
bei. Basanavičiaus paveiks
lais buvo papuošti prieš va
sario' šešioliktą ir tą naktį 
prieš vokiečiai viską bege- • 
diskai išnieldno, nuplėšė ir 
išvogė. Buvo pranešta ‘Rau
doto policijai,” nurodytą 
įtariami asmenys, bet ši kai-. 
liniukų nesusekė per keletą 
menėsių. Tik įsikišus gų- 
bernatūrai ir viską pavedus : 
Lietuvos Pasienio Policijai, 
pastaroji kaltininkus sura
do.

Keno gi ranka glostė lie
tuvio sielą, kai Nydoje, ■ 
Jutidlcfanfeje, TilžėjeTr kiV 
tose Klaipėdos ar Prūsijos 
vietose “Vilniaus Ąžuolai” 
buvo nupiausfyti? f Ir kas 
gali užtikrinti, kad su bran
giausiu mums asmenų pa
minklu taip neatsitiks? O 
kaip tada jausis lietuvis, 
kokį skaudų - nusivylimą 
kentės jo siela; jis keiks sa
ve, savo tautą ir savo vals
tybę. Taigi nežiūrint koks 
būtų tikslas kiekvienas lie
tuvio žingsnis į vakarus tū
li būti apgalvotas.

Vokiečiai geri ir nuošir- 
dūs kol gauna progą nuga
labyti ąrba išnaudoti.

Nekalbant apie lakūnų 
tragediją prie pat Lietuvos 
sienų, pasitenkinsiu tik vo
kiečių laikraščio pareiški
mu: “...saugu yra vandeny
nus perskristi, bet visai ne
saugu Vokieti ją perlėkti... ’ ’ 
Bet po tragedijos vokiečiai 
atrodė toki geri ir džentet
monai ; jie kaip pridera, 
pastatė Didvyriams garbės 
sargybą, padėjo nors negy
vus pargabenti į Lietuvą. 
Gi vėliau jie drįsta tą mtL 
sų tautos nelaimę išnaudoti 
savo politikai: už tuos pa- 
fąrnavimus ji reikalauja iš 
Lietuvos kaž kokių nusilei
dimų Klaipėdos Krašte eko
nominių derybų metu. Tas 
tuTėhi daug ką lietuviui pa
sakyti, turėtii priminti ir 
paniokyti, kaip reikia žiūrė
ti į kiekvieną vokiečio pa
tarnavimą ar nusileidimą.

Mūsų akys turi būti vi
suomet nukreiptos į vakarų 
kraštą, nes iš ten gresia mū
sų tautai-tėvynei pavojus. 
Lietuvis vengs su vokiečiais 
nesusipratimų, bandys nusi
leisti, bet vakarų šešėliai te
gu prisimena, kad lietuvis 
moka laisvę saugoti ir gali 
priminti Žalgirio laukus.

K. Vainius.

KUN. JONAS BALKŪYAS,
L. D. S. Litetatines Komisijos narys, Rytinių Valsty

bių skyriaus “Darbininke” redaktorius, buvęs Karalie
nės Angelų, parai d jos,. Brooklyn, vikaras, nuo š< ui. rug
sėjo 30 d. paskirtas litsimainymo parapijos, Maspoth, L. 
I., 'N. V., klebonu.

Naująjį kleboną nuoširdžiai, sveikiname ir linkime, ge
riausio pasisekimo Ganyto javinio. darbi4.

New Yorko ir New Jersey 
Draugijų Dėmesiui

Di'dž. New Yorko Federacijos Apskritis turi, jau 
veikiantį Dariaus ir Girėno paminklo reikalu komitetą. 
Komitetas ruošiasi prie masinio Didž. New Yorko drau
gijų susirinkimo. Prisirubšti šiam susirinkimui ir bend
rai nusistatyti Lakūnų paminklo reikalais, šiuomi kvie
čiu visų New Jersey, New Yorko ir'Brooklyno parapijų 
draugijas prisiųsti į Federacijos Apskričio reguliari su
sirinkimą rūgs. 29 d.. Karalienės Angelų parapijos salė-, 
j e, savo delegatus ar valdybos narius.

Šiame susirinkime bus taipgi. iškelta. Vilniaus Va
duoti .Sąjungos darbuotė Federacijoje, Spalių 9 diena, 
V. V; S. Geležinis Fondas etc. Šiuos reikalus referuos 
laisv. men. Juozas Žilevičius.

Kun. Jonas Balkūnas,
■ •. • Didž. N. Y. Federaci jos Apskr. Pirmininkas.

BROOKLYN, N. Y.
METINE ŠVENTE.

■ Karalienės Angelų par. 
Ražančiaus draugija švęs 
savo metinę Šventę spalių 1 
"d, Toj dienoj bažnykioje 9 
vai. ryte bus šv. mišios su 
pamokslui. Visos narės eis 
in corpore prie šv. Komuni
jos. Po pietų 4 vai. bus Ra
žančiaus pamaldos, draugi
jos iškilminga procesija ir 
PalaiminimiJs., Po šių pa
maldų įvyks*metinis susi-, 
rinkimas, kuriame valdyba 
išduos raportus ir bus ren
kama nauja valdyba. Visos 
nares prašomos . dalyvauti 
pamaldose ir susirinkime.
V Valdyba.

‘ fe-

VALANDOS

Į Visiems, Visiems!
1 LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS......

| Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne-
’■ Į ■ pamirškite.užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
. '.Į- namus lietuvių prietelių ir patarėją—-laikraštį

■ i “Darbininką,” Jei Jumyse kils graži mintis 
, | . ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams. pado-

| vanoti naują maldaknygę, -rožančių ar gražią
I. stovylėlę, užeikite' Jūsų visuomet laukiame.
j LIETUVIU ŪNIVĖRSALIS BIURAS, Ine.
| . Buvusi. “VYTAUTO SPAUSTUVE”
Į 423 Grand 6t. Brooklyn, N. Y.

į , ;• ... ...ST.agg 2-2133 .
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lu, rengiama LIETUVIŲ 
DIENA.

Sekanti programa prasi
dės 3-čią valandit po pietų:

B alsiniai, krutinnie j i pa
veikslai atskirai kolonijų, 
grupių, cliomt, draugijų, 
klubų, profesijonalų, biznie
rių ir bendrai viso suvažia- 

‘ vimo.
Kalbės: Lietuvos Karo 

Aviacijos leitenantas Povi
las Nakrošis, kun; P» Pet- 

. raitis iš Bayonne’s, Lietu
vos vice-kons. P. Daužvar- 
dis, kun. Tg; Kelmelis iš 
Nevva.rko ir kiti.

Yra pakviesti : Newarko, 
ElizabetĮiio ir Lindėno mies
tų valdininkai.

Dalyvaus šių parapijų 
chorai:

Šv. Petro ir Povilo iš Eli- 
zabetho, ved, komp. J. Žile
vičiaus,
Šv. Onos iš Jersey City, ve
damas P. Odelio, ’.

S. D. Motinos iš Ilarrison 
-Kearny, ‘ vedamas V. Nie
kaus,: ir.

Šv. Cecilijos iš Newarko, 
vedamas A, Stanišausko.

Dalyvaus Šio benai:
Lietmdų Tautiškas Benas 

iš Nervarko ’ir
Lietuvių Politikos Benas 

iš Kearny’s.
. .Šokiams, gros dvi orkest- 
ros: Akulionis orkestrą iš 
Elizabetho ir Silver Bells iš 
Newarko. .

Visa programa bus per
duota per radio garsiakalbį.

Todėl naudokitės proga 
tai visą pamatyti ir išgirsti. 
Įžanga tiktai 35 centai. Vai
kams dykai..

Kviečia N. J. Liet. Bend
ras Komitetas, Dariaus-Gi
rėno Reikalu. .

T Tėlephone: STAGG 2—0706

DR. BLADAS L VENCIUS
Į DANTISTAS 

X—RAY V
| Narni) Telefonas: Mlęhlgan 2—4273

šventadieniais susitarti* i
499 GRAND STREET j •

(kumpas Union Avė.)’ |
BROOKLYN, N. Y. |

Sunkios Lietuvos Derybos 
Su Vokietija

NEW*RK, N. J.
Rugsėjo 19 dieną Moterų 

Sąjungos 68 kuopa suruošė 
savo narei poniai ir ponui 
V. Grudžinskam 25 metų 
vedybinio . gyvenimo, sukak
tuvių proga vakarėlį. Daly
vavo visos kuopos, narės, 
taipgi gaminės ir. jų artimi 
draugai, viso apie 60.

Tą vakarą jų sūnelis tė
velius buvo išvežęs pas gi
mines ir apie 9:30 vai. juos 
parvežė atgal į namus, ir 
iki tani laikui viskas jau 
čia namuose buvo pilnai su
ruošta.

žančiaus pamaldos su Palai
minimu sekmadieniais 4 va
landą pa pietų, trečiadie
niais ir penktadieniais 7:30 
vaL vakare.

Spalių 4 d. Šv. Pranciš
kaus Asiziėčio šventėje iš
kilmingos mišios 9 vai. Tre
tininkės eis in corpore prie 
Šv. Komunijos. ■

Spalių 9 d. Vilniaus Gė- ----
dulos Dienoje šv. mišios už Į Pp. Grudžinskai sugrįžę 
žuvusius Lietuvos kareivius , ir įėję į savo kambarį labai 
ir Vilniau^ mirusius dar
buotojus 9 vai. ryte. Pa
maldas ruošia, parapijos 
Federacij os skyrius.

Lietuvai patogiausia ])ro- 
kyba būtų. - su Vokietiją. 
Rinka -didelė, susisiekti, arti 
ir. patogu. Neprild'ausotny- 
bę atgavus, pirmaisiais mo- . 
tais net . iki 80 iluoš. Lietu
vos užsienio prel<j'boš ėjo 
su Vokietija. Paskui Šis 
procentas vis mažėjo. Smar
kiau ėmė- mažėti nuo 1931. 
metų, kada Vokietija ėmė 
labiau varžyti Lietuvos (ir 
kitų šalių) produktų įveži
mą. Iš kitos pusės, Lietuva 
ome labiau kreipti savo 
prekybą į kitas užsienio 
rinkas, ypač į - Angliję, kad 
ekonomiškai nebūtų, labai 
priklausoma nuo didelio ir 
nepatikimo kaimyno. Ir ne
apsirikta. Vokiečiai dabar 
muitais ir draudimais taip 
yra apsitverę . nuo užsienio 
prekių, kacl.su jais prekyba 
sunkiai įmanoma.

Šių metų pirmą, pusmet i 
Lietuva išvežė į Vok i et i j ą 
savo prekių tiktai už 21 mi
lijoną litų (28 ntioš. eks
porto) ; vokiečiai, betgi per 
6 mėnesius įvežė savo pre
kių Lietuvon už 27 mil. Ii- 
tlj.

1934 metų vasario mėn 
baigiasi prekybos sutartis 
su Vokietija. (Dar Volde-* 
maro laikais sudaryta, ne
palanki Lietuvai). Jau pra
dėtos derybos dėl naujos 
sutarties sudarymo. Atrodo, 
derybos bus labai sunkios, 
nes Vokiečiai. į prekybos 
derybas ima painioti ir po
litiką. Jie nori išgauti pa
lengvinimų Vokietijos pi
liečiams gyventi Lietuvoj ir 
ypač gerų sąlygų palaikyti 
vok'iškumą Klaipėdos kraš
te. Vokiečių spauda dabar 
vėl smarkiai puola. Lietuvą 
už. klaipėdiškių vokiečių ne
va varžymus, už pastangas 
Lietuvosi evangelikų bažny
čią atskirti nuo Vokietijos 
priklausomybės ir kitą. Na, 
kada tiktai apie .30 riuoš 
Lietuvos užsienio prekybos 
eina į Vokietiją, tai baimė

nedidelė, jei i r.nebūtų susi- : 
f arta. Lietuva savo teises 
už ekonoinines lengvatas 
Vokiečiams negali pardavi- 

:.nėti. Tsb.

| Tel. Brymit 9-7763

CLEMENT VBKETAITIS
ADVOKATAS

113 Wesi 42-nd St., 

New York, N, Y.

KLASČIĄŲŠ

MIRĖ.
Mae. Wennar 25
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| CUNTON PARKAS
| piknikams, kaliams, koncertomo, 
!faktams.fr. visokiems pafininksmlnb 
| marus smagiausia vieta Brook- 
i lyne-Maspęthe.' Jau. laikas o^slsa- 
Įkytl salę žiemos* sezonui, 5
I kamp. Maspeth ir Eetts Avė. | 
Į JONAS KLASČIUS, Sav„ | 
| Maspeth, N. Y. |

Tel. Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
O R AB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

•Tel. Stagg 2—45O4B Nqt«ry Public j

JI. P.
BIELIAUSKAS J

Graborius ir Balsamuotoj&s

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

>

| Telephone: STAGG 2*—0106 . . |
.5- ■ l ' 
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DU A. PEHIKA 
(Bsratat)' 

LIETUVIS DANTISTAS 
221 S. 4tb Si j Brooklyn, N. 

I-BpinfaUų DiaįnoM 
Gazb Ajietiėttka 

VA.LANDUS ;
Nuo 9 ve,t ryte Iki 8 vąl. vakarė. 
Penktadieniais} Ir šventadieniai* 

tik susitarus.

PAGERBS KUNIGUS.
Karalienės Angelų para

pijos visos draugijos ruošia 
didelę vakarienę Klasčiaus 
salėje pagerbti buvusi savo 
vikarą kun. Joną Bailumą 
ir naujai paskirtą parapijai 
kun". Rijų Lekešį. Vakarie
nė įvyks trečiadienio vaka-

inetų 
amžiaus, 138-27 Lloyd R d., 
mirė rugsėjo 24 d. Palaido
tas rugsėjo 27 d. šv. Jono 
kilpinėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

New Jersey’s Lie
tuviu Diena

PAMALDOR .
Karalienes • Angelų baž

nyčioje bus sekančios pa- 
inąljlosj Spalių. men.ešy Ra-

Dariaus-Girėno, reikalu,- 
spaliu 1 d.j Progress Club 
Hali, prie Wood Avenuę, 
Linclen, New Jersey 1 vai., 
po pietų Įvyks Nc\v. Jersey 
Lietuvių Bendras Komite
tas, Daiiaus-G ii’ėiio reika-

nustebo kada visi pradėjo 
juos sveikinti.

Jubilijantai su savo šei
mynėle buvo/ pasodinti prie 
stalo, kuris apkrautas ska
niais valgiais ir papuoštas 
gražiomis gėlėmis.

Laike vakarienės mūsų 
pirm. p. Deraskienė Įteikė 
dovaną p. Grudžinskams 
ntto visų draugijų, pasakė 
gražią kalbą ir linkėjo su
laukti auksinių sukaktuvių. 
Taipgi buvo visa eilė gražių 
linkėjimų dėl jų gyvenimo.

Reikia pastebėti, kad po
nai Grudžinskai . yra labai 
nuoširdūs ir visuomet remia 
aukomis gerus darbus.'. Jie 
vra stambūs biznieriai*

gos 68 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Po susirinkimo 
visos narės netikėtai užklu
po m u s ų pirmininkę p. 
Demskiene ir ją nulydėjo į 
jos namus, kur drauges jai 
buvo surengusios “Surpri- 
se Birthday Party.” Mat 
mūsų pirmininkės p. Dems- 
kienės buvo gimimo diena, 
tad visos draugės buvo iš 
ankšto prie to vakaro prisi
rengusios ir ištikrųjų ji bu
vo “Surprisod”.

Susirinkusios gardžiai 
pavalgę ir pal i n k ė. j o p. 
Dęmskiėnc'i koilgiausių me
tų. .

Mūsų pirmininko p. Dėm- 
skienė yra pilnai užsitar
navus pagarbos. Tad i r lin
kime jai ilgiausių metelių.

Korės į).

TėL Stjigg .2—0783 Motary Public 

' JOSEPH IEVMA 
(LevandangkM)

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

■ Telgpkouę Stagg 24.409 
KorAita- Dublio

ALEKS. RADZEVIČIUS
GR A B O R I ū S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VttMTEJOS
GRABORITS IR

BALS ANUOTO.) AŠ
Apdrauda Vlsiv<> šako**a

Not-ury Piibllc
6441 — 72-nd Street,

Arti Unitui SU
MASvr.ru. 1.1., N.-. Y,

SUSIRINKniAŠ ITU 
“SUR PRIZE DARTYA’ 
Nevvark, N. . J. Rugsėjo 

14 d. įvyko Moterų Sųjun-

i
>

MOT. LAUKUS, Fotografas 
'f. >4 Bedford Avė., Brooklyn

. 'i’d. Evevcmii G—4614.

kacl.su
faktams.fr
MASvr.ru
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