
VIENYKITĖS!

EINA NUO 1915 METŲ

Lietuvos Arkivyskupui
60 Metų

KAUNAS. —Kauno Ar- 
. kivyskupas — .Metropolitas 
Juozapas - Skvireckas šiomis* 
dienomis sulaukė 60 metų 
amžiaus. ’

J. E, Ark. J. Skvireckas 
gimė 1873 m. rugsėjo 18 d. 
Pumpėnų valsčiuje, Pane
vėžio apskrityje. Žemaičių 
kunigų seminariją baig^ 
1896 m. ir tais piat metais į- 

., . stojo į Petrapilio kunigų 
akademiją, kurią baigė 1900 

. m. Teologijos Magistro lai- 
. psniiį. Kunigu įšentintas 

1899 m. birželio 24 d. '
J. E. Arkivysluipo svąr-~ 

biaūsis darbas, kurį jam te
ko atlikti per 30 metų, tai 
išvertimas Šventojo Rašto į 
lietuvių kalbų.

DOLLFUSSO ŠOVĖJAS 
ESĄS HITLERININKAS
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y
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AMERIKOS LEGIONIERIAI 
PRIEŠ PRIPAŽINIMĄ 

RUSIJOS

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

.. 1
t

J. E. Arkivyskupas Skvi
reckas yra žynius rašytojas 
ir mokslininkas. 1919 m. j is 
paskirtas Žemaičių vysku
po pągelbininku, o; 1926 m., 
įsteigus Lietuvos bažnytinę 
provincija, paskirtas Kau
no Arkivyskupu Metropoli- 
tu. •T

Ilgiausių metų Kilniajam 
Ganytojui! ..

MIRĖSOCIALISTŲVAGAS

aiITCAGO. — Amerikos 
Legiono metinis susivažia
vimas pHernŪ rezoliucijų, 
kurioje griežtai pasisakė 
prieš priptižiiiimų Sonetų 
Rusijos.

Priimtose rėzoliuc i j o s e 
reikalaujama deportuoti ko
munistus, kurstančius nu
griauti vyriausybę ginkluo
ta pajėga. '

Priešjpiųjįažinima. Sovie- 
tų Rusijos griežtai pasisa- 

i kė ir ’’ Darbo Federacijos 
metinis susivažiavimas.

Brocjdon Batsiuvių Streikas Užsibaigė
BROCKTON. — 8000 

batsiitv'ių streikas, užsitęsęs 
penkiaš savaites, pasibaigė 
streikięrių laimėjimu. Darb
davių organizacija pripaži
no naujų uniją (Brotlier- 
hood of Shoe and Allied 
Craftšnien) ir nu t r a u k ė 
kontraktus su senąja unija. 
—Boot and Shoe Workers 
Union, kuinų darbininkai 
pasmerkė. •

Streikas kilo, J<ai dirbtu-

į

ANGLŲ VYjlAUSYBĖ 

 

TARĖSI JOE NUSI

GINKI

4^

IMĄ
LONDONĄ; 1Anglijos 

ministerių kai tetas turėjo 
specialų; posėt ^nusiginkla
vimo klausima is aptarti.

Posėdy svar lūs praneši- 
mus padarė už jenių reikalų

PREZIDENTAS PRIMINĖ 
DARBO IR KAPITALO 

PAREIGAS

grįžęs iš Gene bs,

VIENA. — Kanclerio 
Dollfuss šovė jas Rudolf De- 
tril prisipažinęs policijai, 
jog jis priklausė Austrijos 
hitlerininkų organizacijai, 

. tačiau prieš ' 6 mėnesius iš 
jospaStraukęs.

• •Jaunuolis Detril spalių 
d. paleido 2 šūvius į Austri
jos kanclerį Dollfuss, kai. 
šis lipo iš autoinobiliaus. 
Detril aiškinasi nenorėjęs 
kanclerio nužudyti, tili savo 
šūviais patraukti pasaulio 
dėmesį kanclerio naudai.

Spalių 4 d* Austrijoje at
laikytos padėkos pamaldos 
dėl kanclerio išsigelbėjimo 
nuo mirties. Kancleris Doll
fuss susilaukė sveikinimų iš 
plačiojo, pasaulio.

NEW,YORK. — Spalių 
8 d. mirė Amerikos socialis- 
tų partijos vadas advokatas 
Morris iTillųiūt, 64 metų 
amžiaus. Nuo 1929 m, jis 
buvo Socialistų Aparti jos ko
miteto pfhnminku. Jis visų 
laikų vadovavo socialistų 
dešiniajam sparnui ir griež
tai priešinosi kairiojo spar
no pastangoms įstoti į tre
čiąjį. (komunistų) interna
cionalų.

Ililląuit buvo gimęs Ry-_ 
goję iš žydų šeimos.

KARŠČIAUSIA DIENA 
KALIFORNIJOJ

AUTOMOBILI.
MĖJE3 ĮMUŠTI

Spaliu 7 d.

IS NELAI

irie Dover

PERORGANIZUOS 375 
BANKUS

WASHINGTON. — Fi
nansų saugumo. komptrole- 

• ris patvirtino planus peror
ganizuoti 375 bankus, ku
riems nuo bankų uždarymo 
dienos nebuvo duoti leidi
mai atsidaryti. Šie bankai 
yra 37 valstybėse* Šis peror
ganizavimo planas paleis į 
-apyvartų daug pinigų, ku
rie dabar yra uždarytuose 
bankuose,

Kaip greitai fie bankai 
bus atidaryti, komptroleris 
nepranešė, tačiau tikimasi, 

J kad dar šiais metais geroka 
jų dalis atsidarys.

Rugsėjo 22 d. Amerikoje 
yeike 13,080 bankų, kurių 
depozitai sieke $31,930,275,- 
000. Tuo - laiku uždarytų 
bankų buvb 2575 su 1,765, 
669,000 dolerių depozitu. '

•l SO. BOSTON* MASS.

SAN FRANCISCO. — 
Spalių 5 d. San Franeisco 
mieste karštis siekė 92 laip
snius. Nuo karščio du žmo
nos mirė*

Los Angeles mieste tą 
dienų karštis siekė 96 laips
nius. Tai buvo vienos iš 
karščiausių rudens dienų 
Kalifornijoje.

Kun. Haas Paskirtas į 
Tautinę Darbo Tarybą

N. H., pasĮidi j automobi-. 
liut ir atsimušt s į medį, už
mušti R. L. Ri bert, 25 me* 
tų, ir 1V. Gouį i, 19 m. Abu 
iš Dover, N. T į

Tų pačią w(mų, netoli 
Auburn, Mass’i, panašioje 
autoinobiliaus nelaimėje už
mušta Marie S^uart, 20 m., 
gyv. Worcesteiy. \

Šiais metais |per pirmuo
sius devynis mėnesius Ame
rikoje autonaoį^l^-nelaimę-; 
se užmušta daugiau kaip 
20,000 žmonių.

AVASHINGTON.—Pre
zidentas Roosevelt dalyvavo 
buvusiam Darbo Federaci
jos prezidentui Samuel 
Gompers paminklo atidary
mo iškilmėse ir pasakė kal
bų, kurioje primine darbo ir 
kapitalo pareigas.

Prezidentas Roosevelt pa
smerkė kraštutinius darbi- 
ninkų - neva vadus, radika^ 
lūs, kurie savo radikalio
mis priemonėmis kursto 
darbininkus į pavojingus 
kovos, būdus. Taip pat j'is 
pasmerkė tuos kapitalistils, 
kitrię nesąmoningai graibs
to pelnų, kad tik darbinin
kus išnaudotu.

LEGIONO KAPELIONU IŠ
RINKTAS KUN. VYKITE

ISPANIJOJ NAUJA 
VYRIAUSYBĖ

MADRIDAS. — Prezi
dento Zamora pakviestas 
Diego Martinez Borrios su
darė naujų miiiisterių kabi
netų, kurio nariai daugumo
je radikalūs respublikonai. 
Nė. vienas socialistas nepa
kviestas. .' l

Respublikonai nori palei
sti parlamentų ir skelbti 
naujus rinkimus, tąciau tam 
priešinasi socialistai, kurie 
dabar sudaro didžiausių 
partijų parlamente. Jie bi
josi rinkimų,’ nes žino, jog 
ispanai jau atšalo nuo revo
liucijos karščio ir krypsta 
į dešinę. i

AMERIKOS ATSTOVAS 
TARPININKAUJA

. IVASHINGTON. — Pre
zidentas Roosėvelt paskyrė 
kun. Dr. Haas Tautinės 
Darbo Tarybos nariu.

Kliu. Haas yra vienas žy
miausių Amerikos katalikų 
sociologų bei darbo reikalų 
žinovu. Prieš Įdek laiko jis 
buvo paskirtas NRA darbo: 
tarybos patarėju, o dabar, 
padidinus . Tautinės. Darbo 
Tarybos narių skaičių, Pre
zidentas paskyrė jį tarybos 
nariu.
•. Amerikos Darbo Federa
cijos šių metų susivažiavi
me kum Haas pareiškė, jog 
Amerikos gyvenime darbi
ninkų unijos niekados nebu
vo taip reikalingos, kaip 
šiais laikais. Jis ragino 
darbininkus tvirtai susior
ganizuoti į unijas ir organi
zuotai ginti savo, reikalus.

SINAGOGOJE UŽMUŠTA
7 MOTERYS

BUCHAREST; r- Žydų 
sinagogoje kilus šauksmui 
apie gaisrų, įvyko didelis 
trukšmas, susigrūdimas ir 
veržimųsis laukan. Pasek
mėje to septynios žydės už
muštos ir daug sužeistų. ..

SŪNUS SUĖMĖ ŽMOG
ŽUDĮ TĖVĮ

.Spalių 9 d,, sekantį pir- 
, . madienį, 7 vai. vak. bažny

tinėje svetainėje rodomas 
judojnas paveikslas “26 Ją- 
ponijos KanlŲniaL”

’ GENEVA. — Nusigink-, 
laviino konferencjoje Vo
kietijos delegatas Dr. Na- 
dohiy kreipėsi į Amerikos 
ambasadorių Norman H. 
Davis. surengti Vokietijos ir 
Prancūzijos delegatams pa
sitarimų.

Nusiginklavimo konferen
cija nepasiekia jokio susi
tarimo., Daugiausia kliūčių 
sutinka vokiečių reikalavi
mai. suteikti jiems teise la
biau . apsiginkluoti, kam 
griežtai priešinasi prancū-. 

’zai. Amerikos atstovui ten
ka atlikti tarpininko vaid
menį. , . ;‘(

BALKANŲ TAUTŲSVAR 
BOS PASITARIMAI

ISTANBtTL.— Pas Tur
kijos prezidentų Kernai Pą- 
sha atvyko- Jugoslavijos 
karalius . . Aleksandras, ir 
Graikijos premieras Tsal- 
daris. Visi trys valstybinin
kai turėjo svarbius pasi
tarimus, kurių tikslas su
daryti .Balkanų valstybių 
tamprių sųjungų. Ba&aniį 
valstybių • sąjungos vyriau- 
šis tikslas, esąs sustiprinti 
ekonominę, būklę. .

Turkija su Grailįija yra 
glaudžiai susidraiigavūsios

/ . BOSTON, MASS. — 
Tūlas Michael Cahalan,

41 m., gyv. Malden, iš pyk
čio, jog žmona nesiskubino 
parengtį vakarienę, su lope
ta, užmušė savo žmonų. Jų 
sūnus John, 10 metų, šoko 
gelbėti motinų. Jis ištraukė 
lopetų iš tėvo ir kirto jam 
per galvą, tačiau motma 
jau buvo užmušta, žmogžu
džiui puolant vaikų, vaikas 
nubėgo pas kaimynus, kurie 
pašaukė policijų. ;

Vaikas nu jautėm kur tėvas 
galėjo pasislėpti, todėl jis 
nurodė policijai vienų namų 
Revere, kur žmogžudys ir 
Suimtas,, j ant, beišlipant iš 
autoniobiliaus, kurio vai
ruotojas paėmė jį nuo kelio, 
manydamas, jog tai auto-r 
mobiliaus nelainiės auka.

Drąsaus berniuko likimu 
■rūpinasi Malden miestas ir 
jo teta, Žmog-žudys Cahalan 
dažnai gerdavo ir todėl na
muose būdavo nuolatmial

CHICAGO. — Amerikos 
Legiono metinis susivažia
vimas organizacijos vyriau
siu kapelionu... išrinko kun. 
Dr. Robeit J* White iŠ Wa- 
tertown, Mass.

Kun. White yra buvęs 
advokatu ir ėjęs prokuroro 
pagelbininko pareigas prieš 
tapdamas kunigu. 1915 m. 
jis baigė Harvard kolegijų, 

..o 1920 ni. Harvard teisių 
mokykloje gavo teisių Dak
taro laipsnį. Karo laike jis 
buvo Amerikos kariuome
nė jė, kurioj turėjo vyr. lei
tenanto laipsnį.

Į kunigų seminarija Dr. 
White įstojo 1927 m. ir į 
kunigus įšventintas 1931 m. 
Jam advokato profesija la
bai gerai sekėsi, todėl dau
gelis buvo nustebinti, kai 
Dr. White atsisakė advoka- 
tystės ir įstojo į kunigų se
minarijų.

Šiuo laiku kun. Dr. Whi- 
te yra Katalikų Universite-: 
to. teisių mokyklos .profeso
riumi.

Legiono vyliausiu vadu 
išrinktas adv. Edwai’d Ha- 
yes, 42 m. amžiaus, gyv. De- 
catur, Iii.

VOKIETIJOJ PANAIKINTA 
SPAUDOS LAISVĖ

if jos nori. į tą draugystę į- .barniai. Tai dar viena gir 
traukti. Jugoslaviją. . fuokliąvinio auka;fuokliavinio auka;

BERLYNAS. — Vokieti
jos ministerių kabinetas pri
ėmė . ir. kancleris Hitler pa
sirašė naujų spaudos įstaty
mų,. kurs grasina mirties 
bausme visus rašytojus, gy
venančius Vokietijoje ir už
sienyje, kurie rašys bei pla
tins raštus, priešingus Vo- 
luetįjai.

Visi Vokieti j os laikraš
čiai tampa gidežčiausibjo 
hitlerininkų kontrolėje; re
daktoriai- galės rašyti tik 
tai, ką hitlerininkai įsakys 
rašyti. ’.

vės paleido iš darbo . tuos 
darbininkus, kurie atsisakė 
mokėti duokles į senąją unL 
jų. Tada į streikų, išėjo vi
sų dirbtuvių, darbininkai, ■ 
reikšdami savo pritarimą, 
darbdavį ų pašalint i e m s
darbininkams. . .

Streikui vadovavo naujo
ji unija. Darbininkai. pi’L. 
vertė. darbdavius pripažinti 
tokių, unijų, kokios darbi
ninkai pageidauja--1---- —-—■—

• . . • - . 1

Angliakasiai Nesusitaria
Dėl Prez. Atsišaukimo

PITTSBURGH. — Pre- 
zidento Roosevelt atsišau
kimas į streikierius anglia
kasius ir kasyklų vedėjus 
nesusilaukė visuotinio pri
tarimo. •

Ir darbdaviai ir darbi
ninkai nutarė turėti savo 
susirinkimus.

Ambridge, Pa., keliolika 
tūkstančių darbininkų susi
rinko į laidotuves angliaka
sio St. Pictraszėwsld, 47 
metų, užmušto praėjusioj 
.savaitėseriaušėse. ... , /

KRUVINOS RIAUŠĖS 
ANGUįl KASYKLOSE
PITTSBURGH. — Šios 

apylinkės anglių kasyklose 
spalių 5 d. įvyko kruvinos 
riaušės, kai .200 šerifų apsu
pę Seamless Tube. kompani-. 
jos kasyklas Ambridge, Pa., 
kurias saugojo keli, šimtai

piketų.. Riaušėse nušautas 
angliakasys Adomas Pate-. • ■. i 
saski, 42 m.,, ir apie 20 su- • I 
žeista.

Salina apylinkėje, I11L 
nois valstybėje, tą pačių die- ’ . 
nų riaušėse paleista apie į 
5000 šūvių, kurie sužeidė 16 
angliakasių ir 3 praeivius.
. Steubenville, Oliio, ka- . y 
syklose policija su ašarinių 
dujii pagalba išvaikė 1000 . , 
strejlderių, kurie mėgino 
sulaikyti .150 streiklaužių. '

KAREIVIAI UŽDARĖ 
ANGLIŲ KASYKLAS

IIARRISBURG* — Illi-' J
nois gubernatoriaus Horner, 
įsakymu, valstybes karei
viai užėmė) Peabory anglių '
kasyklų No* 43. Tai padary
ta įvykus didelėms riaušėms 
tarp angliakasių dviejų uni
jų narių.

30 vai. Savaitės Planas 
Kongresui

WASHINGTON; — Dar. 
bo Federacijos metiniame 
susivažiavime pasireiškus 
tvirtam pageidavimui įves
ti dirbtuvėse 30 valandų 
darbo savaitę, manoma, jog 
kongrese vėl bus patiektas 
bilius įvesti 30 valandų sa
vaitę. •

Kongreso specialioje se
sijoje toks bilius buvo pa- 

katalikiįTmoterįi su”
SIVAŽIAVIMAS

ŠT. PAT-L. — Katalikių 
moterų taut inės .organizaci- 
jos. 13-tas metinis susiva
žiavimas prasidėjo spalių 7 
d'ienų.

Spalių 8 d. iškilmingas 
mišias atlaikė lipaštališka- 
sai Delegatas arkiv. Cicog- 
nani, kurs spalių 10 posėdy 
skaitys paskaitą apie mote
rų uždavinius katalikų ak
cijoje.;. . ’ • •:

Susivažiavimas tesis 4 
dienas. ...

tiektas ir senatas buvo jį 
priėmęs didele. balsį daiigu- . j
ma, tačiau susilaukta kliu- J
čių atstovų rūmuose, suži-' j
nojus, jog Prezidentas Roo- •;
sevelt tam nepritaria ir no- ’ 
ri išbandyti savo planų 
sū NRA.

Darbo Federacijos vadai 
nurodo, jog, neįvedus 30 va- ;j 
landų savaitės, bedarbių 
skaičius nesumažės. Šių va
sarų 3 milijonai bedarbių • . <
įstatyta į darbų, bet kas į-: 
statys į darbų dar 11 mili- .. - . 
jonų bedarbių — štai tas 
opus klausimas, kuris būti-.; 
nai reikalingas išrišimo. . •

7 MILIJONAI GALONU 
NAUJO SPIRITO ”

WASH1N(ĮTON. — AL ’ 
• kūliu industrijos vadovybė 
Amerikos spirito ’ varyk-. 
lonis leido pagaminti septy
nis milijonus galonų naujo 
spirito.
.šis spiritą^ skiriamas ne-- 

va medicinoj reikalams* * ””

Į
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‘ Antradienis, Spalių 16 d,, 1931 . h'.KRBiKiNKXS

Vietines žinios!
Klebonui Pagerbti Vakarienė

Praėjusį sekmadienį, spa- 
ff lių 8 d«, 6. vai. vak/ patupi- 
KTjos svetainėje įvyko klebo- 
fc/nui kttm Pranciškui Vii> 
K matiskiui, jo Vardinių pro- 
Ks®?. pagerbti Vąkarieiiė, 
f'slaptai surengta • grupės

darbščių veikėjų sū p.- Vo- > 
K*eylient priešaky.
įįį Vąlcariehė surengta labai 
F- sktibiai, per kelias dienas^ 
h niekur viešai neskelbiant. 
L Ir-kaip' didžiai buvo nuste- 
L- biiitas kun. Pr. Vinnauslds,.
I kai, atlydėtas kini. K- ITr- 
F- bonavičiaiis, išvydo pilnutė- 
F’ le: salę nuoširdžių pavapi 
r -įreėtų, susiriukusių pagerbti 
h savo kleboną.
į ■ Vakarienę pradėjo rengė- 
t v jų Įgaliotas kun. I\- Jęn- 
I,' kus, pakviesdamas kun. Pi\ 
į’ Virmauskį atkalbėti, maldą.

Po maldos kun. K. Jėnkus 
į ■ paaiškino parengimo tikslą 

. ir pakvietė . kun. K- Ųrbo- 
iiavičių būti vakaro vedėju.

r- ■ w.\ '
Seimininkes buvo p.arėn- 

gusios labai skanią vakarie
nę. Kadangi- pat pradžioje 
susidarė graži nuotaika, 
kun. K. Urbonavičiui su
maningai ir energingai vi- 

. sus gyvai nuteikus,, tai ir 
f visą vakarą geroji nuotaika 

nepranyko nė minutei. Vis- 
į . kas sklandžiai sekėsi.

. Kalbėto j ais; v akaro vedė- 
P jo iššauktais, buvo D,r. J. 
b Landžius, ,‘graborius D: ;ZaT, 

letskas, Pr. Galinis, A. Ma-
• jąuskaitė, M. Kilmoniūtė, 

L, O. Siaurienė, j. Marksienė,
P* Bušmoiias, Petreik'is, M. 
Karbauskas, D. J. Averka,. 
X Petrauskas . ir J. B. 
Laučka. Tretininkų (vaka
rienės rOugiiuo.- iniciatorių) 
vardu pasveikino ir draugi
jų, dovanas suteikė St. Še- 
jėfkaitė.. Klebonui įteikta 
Tretininkų . nupirkta nauja.

P,. Paskutiniu kalbėtoju bu- 
,£*“. vo Klebonas, kurio kalbos 

turinys buvo maždaug to-

: Gerbiamas gabus Vaka-
M ro Vedėjau, Mieli Svečiai ir 
PK- Viešnios!
& - Męs visi gerai žinome. .

kad yra daug smagiau duo- 
; ■. ii, kaip imti, nes, apturėję 

; kokią-nors malone, mes jau- 
į f;, . čiamės davėjui skolingi.
i’>\ Man sekėsi . kitiems vis 
b• / , duoti — mano laiką, mano 

sveikatą, mano, energiją ir 
v-skatiką. Tačiaus šį vakarą. 
1; klū-io aš labai norėjau iš- 
V- Vengti ir ~ kuris yra prieš 

mano griežtą įsitikinimą,, 
išrodo, jog liekuosi skolin
gas. - •' ■ ‘

. Skolingas liekuosi — lą- 
. b.ai skolingas visiems šičia 

f esantiems’ ir norėjusiems 
į- būti.

ADVOKATAI
■*

i '

Prisiekęs Advokato

; JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokio provas. Daro vi- 

. . iras legalias dokumentus..
tVt E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Maii.
. Telefonas: Son^Boaton 2782 • 

Namų; Tall/ot 2474

■ms&bmMii

* Skolingas liekuosi mano 
myliniam, tėviškam Tėve
liui Urbonaviėiui, tam didė; 
liauti džentelmonui, taktildii 
ir geradariut. Jo įkvėpimo 
ęfą daug matosi.

Skolingas liekuosi mano 
‘broliškam Ir myl i iii a m, 
darbščiam ir gabiani, jau
nam ir geram Tėveliui Jen- 
kui. Jis savo sumanumu 
spindi šiame vakare.

Skolingas liekuosi savo 
:mylimiems . organizuotiems 
ir pavieniams, prie šio pa
rengimo prisidejusieinsy pa
rapijiečiams — tėmš, toms 
daugigūra dafąfiėioiiis drau- 
gijoms, t i e m s auksašir- 
džiams darbuotojams-joms, 
niotiniškoms seselėms šei
mininkėms,' duosniemš au- 
kotojanis-joms; patarnau
tojams-joms, programos da
lyviams.ir visiems šio gra
žaus vakaro, kąltininkanis- 
kėms už jų uolų trusą, sun
kų vargą ir brangų turtą.

Stengsiuos tąją didžią 
skolą kiek nors sumažinti,

* beaukodamas Jūsų intenci- 
joms šv, mišias, breviorą ir

’ savo privačias maldas.
(Tėdžiiiosi ir graudinuosi. 

<ad šį sykį man taip nepasi
sekė išlaikyti šv. Pranciš
kaus Asyžiečio žemumas^ šv.
\ivilo paprastumas,, Išga

nytojo savęs išsižadėjimas. 
' Nedovanotinas būti], mū
sų tuštumas ir pasauliu ap
svaigimas, jei mes iš Šio įvy
kio neužšidirbtume nieko 
gera t ei šiuo dienai ir amži
nybei., • 1

Dvasinės naudos visiems 
muins būtų, jei mes žiūrė
tume į Šventąją Katalikų, 
visur esančią ir vieną'Baž
nyčią kaipo į Kristaus, dva
sinę karalystę žemėje. uMą- 
no karalyste ne iš. šio pa
saulio.” Jei męs matytume 
parapiją kaipo gyvą dalį 
tos Bažnyčios* kaipo valsčių 
tos Jėzaus karalystės; jei 
męs laikytume įpareigotą ’ 
kunigą kaip valdininką tos į 
Jėzaus karalystės, kaipo 
viršininką to dvasinio Jė
zaus Karalystės, valsčiaus. 
Ir jei mes visi būtume šio 
gražaus valsčiaus — šv. Pe
tro parapijos — lojalūs pi
liečiai bei nariai.

Tadgi brangūs. šio dvasi- j 
tiio valsčiaus gyi’eutojai, Į 
stengkį mes atsipalaįdoti 
nuo pasauliškumo. Siekime 
to, kas yra dangiška. Tuo
met šis vakartis turės daug, 
prasmės — tai bus vakaras 
uasirvžimo darvti kuodau- 
giausiai gera. .

Iškilmes , baigtos 8 vai.
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maldą. Vakarienė praėjo la
bai gyvai; įspūdingai, inio- 

: širdžiai, turiningai. Atsi
lankiusieji apie 250 para-j 
-piečių nors kukliai pagerbė 
l<un. Pr. Virmauskį, ■ beva- 
dovąujantį šiai mirapijai 
jau daugiau kaip' a metus, 
šis’kuklus ant greitųjų, pa
slapčiomis sureiigtas vaka
rėlis parodė, parąpiečių ir 
Klebono•• vienybes ženklą. O 
kur viėnVbv, tęu. ir galybė 
su įvairiais naudingais dar-

Ibais.- • -

gdš> grįžo pį. Antiūiėlieiiė taitiete

Ją pačią dieną iš Lietu
vos atvyko vietos jaunimo 
darbuotojo J. Gnciūno. bro
lis p. Griciūnas.

Minėtiems iismeiiihiš ke
lionės rcikaiuosė patarnavo 
laivakorčių agentas K. J. 
Viešnia. • ; " ■ “ .

NEIŠAIŠKINTAS SPRO- 
GlMAS

METINIS BALIUS
—RUNGIA—

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA 
COLUMBUS DIENOJE

SPALIŲ-OCT. 12,1933
PARAPIJOS SALĖJE,

492 E. 7-th Street, South Boston, Ntass.
Prasidės 6 valandą vakare

Visi yra .kvlcčianu. atsilankyt i į musų Balių kur Unksmai galė
site pasišokti ir pzisilinksnnnti. /(Iros. A. Beviiot orkestras. —

Gera proga noprildausairtiems prisirašyti priė šios draugijos ttž 
nupigintą kainą. Nuo 18 iki 25 už baliaus tildotą, nuo 25 iki 35 m. 
puse įstojimo, .nuo 35 iki 45 pilnas.įstojimas:. Įžangą vyrams 50c.; 
moterims 25c, Vaikai su tėvais įleidžiami be. mokesčio. ..

. . ‘ Kviečią Visus . • BALIAUS KOMITETAS.

\ KUN., J. BRUŽHCAS, š.m.;’ . y , '
——Įžymusis_AIisijonįcrįųs^ kurs šią savaitę, spaliu 10 
d. vakarę,, pyadėda dviejų savaičių'misijas Šv/ Petro lie
tuviu parapijoje. Pirmoji savaite merginoms ir mote
rims, antroji vaikinams ir vyrams. Visi tikintieji kviė- 
čiami gausingai lankytis ir kitus raginti.

Vilniaus Gedulo Dienos Minėjimas
■ Spalių 9 dienos, Vilniaus 

užgrobimo. mėtinės sukak
ties, išvakar esė Bostono 
lietuviai, K. Federacijos 3- 
čiojo skyriaus vadovybėje, 
susirinko praėjusį .sekma
dienį, spalių 8 d., į Mun'ici- 
pal Įhiįlding syetainę, kur

DAKTARAI
| Tek Šio. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

CR.M,.V,:CASPEK
(KĄSrAR4VlbtW '

1
 Naujoje Vietoje,, .

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofifo Valandot:

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo l:80jid 
5' ir nuo 6 iki 8 vai. vakarė. Ofi- 
aaa atdarytas subatoa vakarai* ir 
nedėldleuiais, taipgi eeredomia nu* 

lž-to« dlenė uždarytai .

Taipgi nuitnu ir ^-ray

Lietuvis Dantistas

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

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston. 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso. valandos nuo a iki 12,. nuo 
1:30 iki . 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Serędomis nuo 9 iki 12 v. dieną.' 
Sutintomis nuo 9 iki 6 Vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai; dieną, 

(pagal sutartį)

Tel. Porter 3789

JOHNREPSHIS, M.D J
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojai
; Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street,
:kąmp. Inman arti Central Sq, 

Oambrldge, Mašs.

įvyko minėjimo programa.
Minėjimas pradėtas p. 

Federacijos 3. skyriaus pii1- 
mininko J; B, Laučkos į- 
žangįiie kalbėję. t Šv. Petro 
parapijos clięras, p. ,M,. 
fcarbauško vejamas, sugie
dojo Tautos himną ir išpil
dė kelių liaudie^ dainų pro
gramą. Choras .savo gražų 
pasirodymą užbaigė galin
gąja daina J^įEi, pasauli, 
mes be Vilnįau? nęiiuiTm- 
Sim.” t jr. ’i; ... I.;

- Kalbėtoją^’ biiyd Pr. E. 
• Galinis, ady. ,j. Cunys, kun. 
•K. Urbonavičius, Dr. J. 
Landžius ir kun. J. Jakai
tis. Priimta atitinkamos re
zoliucijos, kurias nutarta! 
pasiųsti Tautų Sąjungai, A-

1 Tnerikęs vyriausybei', Pran- 
•GŪzijds ir, Lenkijos ambasą-. 
idoriamš., Ręzolįucija. bus 
paskelbta kitame' niuneryjė.

Pertraukos laike padary
ta. rinkliava rengimo Išlai
doms padengti, Vilniaus

■ našlaičiams ir Dariausį-Gi- 
rėno paminklui. Iš aušo su
rinkta $43.60. Stambesniais

■ aukotojais buvo;, kun. Pr. 
Virmauskįs — $5.00; kun. 
K. Urbonavičius — $3.00; 
po $1.00 aukojo —pp. Vest- I 
fildas; M. Venis, J. Glinec- 
kis, K. Šupranavičius, M. 
Kilmoniūtė, -P'r.. Galinis, K. 
Liaudanskaite, Al. Vitkus ir Į 
j. B. L.; po 50c. — kun. J. 
Jakaitis, kūn. J. Švagždys.,

J adv. J. Cunys, Dr. J. Lan- 
f. džius.
į Iškilmės baigtos^ Tautos 
j Himnu, visų dalyvių bend- 
I rai sugiedotu.

Praėjuslo Šeštadienio, spa
lių 7 d., vakare South Bos
tone įvyko sprogimas, Įnirs 
sunaildno A. Č. Coustrųe- 
tion kompąn įjos namą, 
Goki gatvėje. Sprogimas į- 
vyko atidarant garažą.

Policija klausinėja tūlą 
E. J. Linehan, minėtos 
kompanijos paiincrį ir jo 
žentą Arbiau CusicĮų norė
dama ištirti sprogimo prie
žastį.

Sprogimas buvo smarkus 
ir girdimus apylinkėje. Nuo 
sprogimo kilo gaisras.

MIRĖ TARPDURY

Boston. Velionis •’ susirgo 
spalių į d. kaklo sutinimu.

Velionis paėjo iš Luokės 
parapijos. Amerikoje pra
gyveno 30 metų. ŠI i ubą ėmė 
Stoųghtone. Liūdesy Ūko 
našlė Petronėle (Jąutukai- 
tė) ir trys dukterys,

Velionio kūnas palaidotas 
spalių 8 d. šv. Benedikto 
kapuose“ ~ iš grabmiausrMr 
Kaspero laidotuvių įstai
gos. Mišios velionio vel.es 
intencija . atlaikytos spalių 
9 d. .' - / ; •

Spalių 5 d. vakare, prieš 
devintą vai., Motiejus Mar
tinaitis, 67 metų, .sirgęs 
Vandens liga, nupuolė nuo 
savo namų piazo, 75 Silver 
St. Nuvabentas’ į miesto 
ligoninę tarpdury mirė. Ten 
pat jo laukė ligoninės kuni
gas Kapelionas ir suteikė 
jam (sąlyginiai.) paskuti1 
nius sakramentus.

Velionis paėjo iš Jurbaiv 
ko. Pragyveho ^So;' Bostone 
33 metus;, paliko žmoną Oną 
(Bildaitę), sūrius Kazimie
rą, Joną, Praną ir dukterį 
Oną. Palaidotas sekmadienį 
po pietų. Mišios atlaikytos 
už jo ir šeimos vėles spaliu 
7 d. 9 valandą ryte. • .

Spalių 6 d. apie .4 vai. ry
te miesto ligoninėje mirė 
Juozapas Čiteikis, 50 metų 
amžiaus, gyv. 123 C st;, So.

GRABORIAI
I JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS)
GRABORlUŠ

Į 494 E. Broadway,I South Boston, Mass.I Tėl. Šo. Boston 1437 J
I Ros. 158 W. 7th St.

Tel. So. Boston 1437 M 
fį Patarnavimas dieną ir naktį.

Iš LIETUVOS

Apie mūši} pigą ir grąžą, patarnavimą, 
.klauskite tij, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNUS
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So. Boston, NIass.
Tel So. Boston 0304-W

SUTUOKTUVES

» Apkali i minuose .iitirodcų 
mii, jog ^šimuliiiių” vardų 
priemonėmis buvo 'išimtos ’ 
paskolos iš Inmaii Trust 
(Jo, ir MiddlescN. National 
banko Lmvelly.

Spalių 7 d. 3 vai. po pietų 
šv. .Petro lietuvių, bažnyčio
je, Vincas Tocionis .susituo
kė su JuozefinaRoniaškaite, 
gyv. 183 D st., So. Boston, 
Mašs.

Liudytojais užsirašė Ka
zimieras Romaška ir Vero
nika Tocioirvtė.

APVOGĖ 16 VYRU

GAMBRIDGE, MASS,
BALIUS.

Šį ketvirtadienį, spalių 12* ■ 
d,, CoTumbus Dienoje, Fiks . 
Ballroom .salėje, Central 
Sųuare, įvyksta parapijos 
balius su įvairiausia, pro- '. 
grama. Prasidės 7 vai. vak.

Geriausiai polką ir valsą . 
pašokusios poros gaus dova
nas. Be to bus renkama ba
liaus karalaite, kuriai bus. 
Įteikta graboriaus . Čiaso 
taurė. ...

Visi kviečiami atsilanky-

Spalių .6 d., penktadienį, 
ryte 6 ginkluoti plėšikai į- 
ąįo į aludę, 210 Sbawmut 
Avė., privertė. 16 vyrų su
stoti prie sienos, iškraustė 
registerį ir ‘1 kostumerių ’ ’ 
kišenes. Iš viso plėšikai su
sirankiojo apie 273'doli'Vius.

Paskutiniuoju . laiku to
kių “holdups” daugybė. 
Policija gatvių kampuose 
stovi, tačiau plėšikų nepa
stebi ir nesugaudė.

VILNIAUS GEDULAS.
Spalių 8 d. eambridgiečiai 

turėjo prakalbas Vilniaus . 
Gedulo dienai paminėti. 
Kalbėtojais buvo kun. j.Ja
kaitis, Worccster. klebonas 
kun.’ A. Petraitis ir įdėtos 
klebonas kun. Pr. Jųškaitis.. 
Priimta protesto rezoliuci
jos prieš Lenkiją.

Tek l’orier 2(K57-VV.

STELLA RAILAITĖ
PIANO MOKYTOJA 
602 PV'l’NAM AVĖ., 

(’AMBltlD.OH, MASS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

NAUJI BANKININKŲ 
APKALTINIMAI

Federalė 11 grand j ury ’ 
praėjusią savaitę priėmė 7 
naujus apkaltinimus, kurių 
3 liečia jau pirmiau apkal
tintus uždaryto FedėraI Na
tional bankininkus.

Į JUOZAS M, DUS |
Į LAIKRODININKAS ]

i Parduodu įvairiausios rūšies į 
| auksinius ir sidabrinius daik- Į '
I tus. Taipgi ir pataisau. |
| 366 W. Broadway ' |
J SO. BOSTON, MASS. f 
A ' *

AGENTAI
i INSURANCE 1
i : *
i Apdrausk namas, rakandus
| automobilius pas
Į J. S. MESLIS
į 455 W. Broadway, So. Boston į 
I Tel. So. Boston 3612 .

1

NE VIENINTELIS - 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
speoialybsje .■ • 

Ima^c širdiės, Plaučių
A Kepenų, Pilvo. Inkstų, SIo- 

į. gos, Patrūkimo, Bpuma-. 
JJJ. tlzmo ir visokias Kraujo, 

Nervų, Odos Ir KroniSlhiš 
abiejų lyčių ligas..

‘ veltui ■ -
•' PasĮtnrlniąs tikrai apsaugos nuo. 

nelaimių, išlakių ir kančių..

Dr.Graily,327Sž:“i
Valandoj; Antradieniais, ketrirt*- 
dieniaia lr lalUdlaniufa 10—13 
t»*. 3—5, 7—8 vakara; 
nini* 10—13 tiktaL . •

Spalnj • 7 d.. iŠ Lietuvos, 
praleidušios vasaros atosto-

LIETUVIŠKI ŠOKIAU
Rengia So. Bostono Lie

tuvių Piliečių. Draugija, se- 
redpje, spalių (Qet.) 11 d.J 
Lietuvių svetainėj, E.ir Sil- 
ver Sts?,So. Boston. Ura jis 
A. Bernai ir jo Royal Sere- 
naders. įžanga vyrams-35c. 
Moterims. 25c.. ^'Cheeking 
IhTe?’ ; Šokiaim.uo 7:30 iki' 
12 vai, lutklieS., Šokiai hiiš 
kas. seredoš vakarą..

D.A.ZALETSKO
GRABORYSTESISTAIGA-FUNERAL HOME

564 E. BroadWay, South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0815.

Dabar galėsimo dar geriau lietuviams patarnauti, m\smūsų 
įstaiga turi visus patogumus.

Naujausios mados kambariai šermenims Dykai. Patarnavi- 
. irias dieną ir naktį.

Pilnas pasirinkimas, metalo ir Įdėto medžio grabą. M tisą- .. 
kainos:'Metalinis grabas (Steel Oaskct') ir visi šermenys (be. 
kapą—$300 it aukščiau. Kieto medžio grabas ir visi šerine- 
nys—$115 ir-aukščiau, DrabuŽui apdengtas, grabas . (Člbtlv 
Covored) ir visi Šermenys — $75.00 iv aukščiau.
* P7A7ZAlįRT^KAS . .

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į ir iš Lietuvos parų-, 

pinu pasporti’is ir parduodu 
Laivakortes.

Apdraudžia balcsus, namus, rakandus 
ir . t. k

, 312AVz Brpiuhvay, S.• Boston-, Mas-s. 
Telefonas South Boston 17!‘S .

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš . Lietuvos aut patogiausią ir 
greičiausią laivu. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus;- . ■ 
PERKAM LIETUVOS BONUS

Už CASH
. I N SU R A N G E 
Apdraudžiamo Namus,. Rakan

dus, Automobilius ir t. t 
BR0ADWAY TRAVEL 

BURBAU
K. .t VIUSULV Suv.

• .366 W.,Broadwny,. 
So, Boston, Mass.

Tek SnUta lWon 0620 ’
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KAD TAU, O VILNIAU!...
Kad Tau, O Vilniau,
Tavo širdžiai, būtų ramiau, 
Rašau kad Tau .
Būtu širdy ir žinioj:
“Kad būsi lietuvių rytoj!’•*,..

. Nes jie neberimsta kaip ir patys lenkai, 
Kad sugrįžtų abiem tie seni laikai, . 
Kai buvai lietuvių ir j<ai sąžine lenkų 
Buvo rami ir.be nuodėmės šlakų baisių!

Kaip Svajonių Silvestras UžsimanS 
Atvaduoti Vilnių

—Taip, tai tau, Jonai, at- • pypkių, kodėl lietuviai ne
rodo, kad Vilniaus atvąda-........... . '
vinio darbas yrą negalimas ? 
Tu sakai, kad lietuvių tau
ta pormaža tokį milžinišką 
darbą ir užsimojimą atlik
ti? Tū sakai, kad jeigii lie
tuviai per tiek metų darba
vosi Vilniaus atvadavimui 
ir nieko nepadarė, nei tie
sioginiai, nei sugaudė kitų 
tautų ir viso pasaulio žmo-

gali tokiu pat š.ųiūšku būdu 
darbuotis; kad Vilnius. lik
tų jiems ?! Kodėl lietuviai 
štai ką. nedaro:. nepradeda 
smarkios. propagandos ves
ti, sukelti, lenkų tarpe kokią 
revoliuciją ir taip, kai len
kai savytarpy pradės muš’ 
tis ir kovoti, tada lietuviai 
galės .-lengvai- atimti Vilnių? 

. —Taip, Silvestrai, leng-
hių užuojautos, tai ir dabar; vai galėtų, bet ką manytų 
neužsinioka nei darbuotis 
nei stengtis darbuotis tojo 
srity ? Suprantu tavo mintis 
ir šird£ ir užtai norėčiau 

. tau įrodyti, kad Vilniaus 
atvadavimo darbas yra ga
limas ir labai lengvas.

Jonas čia, žinoma, -nusi
stebėjo ir netikėlio akimis 
žiūrėjo į. Silvestrą. “Ge
rai,” Jonai, “tai kaip tau 
taip lengva tą nūlžininšką 
darbą atlikti ?”

—Visuomet reikia žiūrėti 
•; į gyvenimą arba jo dalykus, 

dvejopai^—teigiamai ir nei
giamai. Lietuviai jau teigia
mai žiūrėjo, kaip tai teisin
gai patiems lietuviams ir 
paskui pasauliui plačiai nu
švietė, kaip, lietuviai neteko 
Vilniaus 'ir kad istoriniai ir 
etnografiniai ir visais lu
tais teisingais briiožais Vil
nius Lietuvai priklauso. Jie 
bandė įtikrinti pasaulį apie 
tą teisingą faktą, bet pasau
lis teisybės nepaiso! Tai pa
rodė Kristaus mirtis , ant 
knyžiaūs ir daugelis kitų 
dalykų. Neveltui Kristus 
pasakė, kad pasaulis yra Jo 
priešas. Jis tik žiūri Savęs, 
o nuskriausto žmogaus ne
atboja, jeigu jam nėra nau-

• dos iš to. Tai gerai. Lietu
viai darė viską teigiamą iš
skyrus ginklais kovą ir mir
tį tiž Vilnių. Jie išdėstė tą 
visą teisybę pasauliui, su-

* tvėre Vilniui Vaduoti kuo
pas, leidžia laikraščius; žo
džiu; yra padarę kas tik ga
lima Vilniui,- bet mirti, ko-

. voti už jį. lietuviai clar ne- 
dabrendę ar prisirengę. Jie 
laukia patogesnės progos, 
kad be kraujo praliejimo 
jie tai.galėtų įvykdyti.. *
•—Bet klausyk! jeigu leii-

l-nma hnvn uys» P.rof. P. Kurnitlš, Vydunnoį kan.
Kailis DUVO giluma 10gtin.c . prof. Kemėšis, dr.. M. PačkaiiB 
paimti ir pasisavinti Vil-.^ac, ar• A.Gywįr. jur. Rauiinaįtis. 

litų, o pasaulis ir kai kūne .ko ir kiti. -
# * ’ * •i-'“-“'** • TTnMMnM *. T.ln tiri (jnia neima!

. ■ lietuviai

KUN. PETRAS KASČIU- 
KAS GYVAS KAUNE

Jau daug. laiko nuslinko į ' 
amžinybę kaip apleidau A- 
meriką ir Jumis brangūs 
“Dargininko ’ ■ skaitytojai. 
Ilgai nerašiau į Jūsų mė
giamą lailrrąštį, nes be tiks
lo nenoriu nei laikraštyje 
užimti vietos, nei skaitytojų 
vĄi’ginti. Ir šį rašinėlį siun
čiu laikraštin, tik išblaškyti 
klaidingai paskalai apie 
mane^ Į Kauną iš Josvaįnių 
atvykęs, 16 rugp. susitikau 
su kun. Lekešiu iš Brookly- 
no, kurs nustebo išgirdęs 
mano pavardę ir paklausė: 
Ai’ tas pats esate, kurs va
žinėj otė po Ameriką Šv. 
Kazimiero Draugijos reika
lais? —■ Tas pats j atsalčiau. 
Toliaus kun. Lekešis sako: 
—O Amerikoje plačiai/žmo- 
ųies kalba, kadi kun.^Kascįur 
kas mirė ir 'daug žmonių ap
gailestavo ir meldėsi už jo 
sielą. Labai aciių už maldas 
ir prielankumą, .6 tamstų 
maldas Dievas priskaitys 
kaip numirsiu, mat. galima 
melstis už save ii4. Intus, kad 
Dievas tas maldas pritai
kintų mums mirus. Iš Ame
rikos nuvykau į Romą,, o iš 
Romos sugrįžęs Lietuvon 
buvau per 5 metus Šiau
liuose Mergaičių gimnazijo
je ir Mokytojų Seminarijo
je tikybos mokytoju ir ka
pelionu, o nuo rugpiūčio 1d. 
š. m., esu paskirtas Kauno 
Metropolijos Kurijos Nota
ru. Savo giminėms ir pažįs
tamiems pranešu, kad mano 
pastovus adresas yra: Rev. 
PU Kasčiūnas,. Laisves AL 
61, Kaunas, Lithuąnia. Vi
siems savo pažįstamiems 
siunčiu maloniausius pa
sveikinimus. Su tikra pa
garba,

Kili Kasčiuka^.
Kaunąs, 25.IX.1933. • .

Statement of. The Ownership, 
Management, Circulation, etc.

Reąuired by The Act of 
Congress of August 24,

1912,
of Darbininkas published Semi-weekly 
at Boston, Mass. October 1, 1033 
State of Mass.; County bf Suffolk.

Before me, a Notary Public in aird 
fbr mė State and country aforesaid, 
personally appeared Mary F. Dusey,

S veikata^Br angus Turtas)
RUDUO IR MŪSŲ SVEI- 

< KATA.

.Rašo Dr. K. Draugelis
Jau krinta auksiniai me

džių lapai. Darželiuose nu
vyto daugelis gražių gėlių. 
Patrumpėjo dienos. Ruduo 
kaip čia. -

Gražioji balsų ir spalvų 
harmonija laipsniškai' užlei
džia vietą Žephyro tragiko
medijai. \

Drėgnas ir aštrus vėjas 
supurto medžių šakas ir 
šiurpuliu pereina žmogaus 
kūną. Girdisi abiejų dejavi
mai.

Su saulės Spindulių šilu
ma nyksta ir gyvybę tve
riančioji jėga; kūno atspa
rumas. ' ___

Visoje gamtoje, drauge 
ir žmogaus kūne, vyksta 
svarbi atmainą. Tai kova 

. elementų! ' -. . •.
Šią elementų kovą, žūt

būt, nusistatė žmogus lai
mėti. Jo protavimas, jo 
darbštumas, jausmas geres
nio rytojaus ateina jo pa
galbai.

Daugelis paukščių išlekia 
į šiltesnius kraštus ; kai ku
rie palieka žiemavoti. Ke
turkojai augina storesnį ir 
šiltesnį šerių bei vilnos kai-

kaip sodininkas medžius, 
kaip bitininkas bites. Lau
kinė gėle ir audras pergvvę- 
na, o miesto gėlynas visuo
met mizernas1 pražydo ir 
tuoj nuvyto/ ' Taip yra su 
mūsų, miestelėnų sveikata. 
Tai tinkamiausiai įrodo ak
meniniai antkapiai.

- Ant laimės miestelėnui po 
ranka yra daktaro pagalba. 
Ja ii* reikėti! Into dažniau 
naudotis ; kiek galint anks
čiau, eiti į kovą, tai tik ta
da ją laimėsime, ne kuomet 
jai! pervėlu. Jei verta eiti į

kovą, tai tik kad ją laimėti.- 
Palaikymui sveiko kūno ir. 
proto kova yra kilni.

Organizuotą kovą dėl lie
tuvių bendros sveikatos A- 
merikos Lietuvių Daktarų 
Draugija vedė ir dabar sėk
mingai veda radio kalbomis, 
laikraščiuose straipsniais ir 
taip vadinamosios Sveika
tos Savaitėmis — paskaito
mis. . .

Žmonių patyrimas paro
de, kad yra pigiau sveiku 
pasilaikyt?negu sirgti. Ban- 
dvkime.

Zmios Iš Lietuvos 
Tautos Šventes Paminėjimas 

Raseiniuose

gimnazijos direktorius p, 
Gipiškis. Trečią pavadino 
naujų karžygių tėvynės gar- ‘ 
bei pasiaukojusių Dariaus 
ir Girėno vardit, o jos ati
daryme kalbėjo apie jųjų ' 
garbingą žygį gimnazijos 
mok. "Patekąs. .

Gražiai praleista šventė r 
paliks mums dažniau atm'in-

• i šių didvyrių vardus, ir 
drąsiais jų žygiais sekant. 
kovoti dėl pavergtojo Vii- ’ ’ 
niaus. , ■_[' 

. Viskas baigėsi tautos 
himnu. . <•

P. B. Ten Rimęs,

Lietuvos Atstatymo 
B-ves Šėrininkams

apie tai pasaulis?
—Jonai, jeigu pasaulis 

. toks garsus ir greitas many
mo jas, tai kodėl apie Vil
niaus. užgrobimą nieko vi
sai nemanė,! Rodos, kad pa
saulis taip yra nusistatęs, 
kad lietuvių kova yra jų ir 
lenkų dalykai jų.

—Taip, bet dabar sunkūs 
laikai ir lietuviams sunku 
tai rizikuoti,.

—Kas myli, jam nesun
ku ! Ir aš baigdamas sakau, 
kad lietuviai turėtų .teisin
gai visų -pirma lenkų Šuniš
kus darbui pasauliui įrody- 
l i., Darius ir Girėnas karžy
giškai mirė. Jie mylėjo Lie
tuvą ir laiku parode, kaip ______ ___ _ _ _ __ _
mvlėti ir pasiaukoti Lietu- "to havįng -been dūly swornaccording

» to law, deposes and says that she is the 
vai. Jie parodė ką. galėjo hasiriess Manager .of the Darbininkas 

that tlie fdllowing is, to the best padalyti dl! lietuviai, kad ii per knovvledge and belief, J 
prietį Amerikos valdžios no
rą ir' su tuščiomis kišenė
mis ir tt. Jų meilė toki kar
šta buvo, kad jie nieko ne
paisė.
Eikime, broliai Dariaus 
ir Girėno keliais, 
Visuomet Tėvynės meilės 
žingsniais!
Jeigu meilė mūs žygį lydės, 
Nemirštama garbė užšvies . 
Lietuvai Tėvynei mūsų!

Plytaitis.

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
‘ ‘Darbininkė. ’ • ’ =

“SARGYBĄ”
"SARGYBĄ” skaitydamas , rast šluos 

skyrius: 1) Mokslo popullarlzacijos Ir 
visuomenes klausimų, 2.) „blaivybės, 8) 
ūkio, 4) sveikatos, 5). gydytojo patari- , 
ranj, 6) advokato patarimų, 7) npžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
konomljos gyvenimo), 8) prlešalkolinls 
judėjimas (Lietuvoje Ir užsienyje), 9) 
•Knygų pasaulis Ir 10) Įvairenybės.

"SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Re!

id that tlie folloiving is, to the best 
', a true 

stntesment of the bwnership, manage- 
mėnt ete.. of the aforesaid publicatlon 
Cor the date shovvn in tlie ąbove cap- 
tion, required by the Art of August 24, 
1912, embodied in' section 443, Postai 
La\vs''ahd Regulations. printed on the 
reverse o.f this form, to wit:

1. That the numes and addresses of 
the pubiishers, editor, and business 
rnanagers are:, Publisher, St. Jos. Lith. 
R. C. Ass’n of Labor, 366 Broadway, 
So. Boston, Mass.; Editor A. F. Knel- 
žys, 291 Pleasant St., Canton, Mass;,: 
Business .Manager, Mary F. Dusey, 9 
Faivndale Rd„ Rosltndale, Mąsš.

2. That the owners are:..Sąint Jos. 
Lith. R. C. Ass’n of Labor, 366 Broad- 
way, So. Boston, Mass.
• Rev. J.' švagždys, President, 20 
AVebster St, Montello. Mass. .

J. LauČka, Secretary, 456 W. Btoad- 
way, So, Boston, Mass.

Dantei Averka, Treasurer, 65. G St., 
So. Boston, Mass.

3. That the . “known bondholders. 
mortgagees. and other sėcurlty holdėrs 
<»wnjng or Holding 1 per ceht or more 
.of totai amount pf bonds, mortgages 
or other seęurities are : Tautos Fondas, 
Brooldyn, N. Y. j.

' Mary F. Dusey, Business Manager, 
šworn to and snbscribed before me 
this 3-rd day of October, 1933. ’ .

Charles J. Kalinauskas, Notary 
: Public.

• (My connhisslori expires December 
23, 1934.)

• a. i-* rn • ' v j I Adresas; Kaunas, Llaudlca namai I tylėjo. Tai po simts Į "sargybos” ądm. • . . i. ...

“SAULUTĘ"
“Saulute1” eina du kartus per 

’nSnesį 16 pušL didelio formato su 
spalvotu viršeliu.-Kaina Lietuvoje, 
netaifts 12 litM pusei metų 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metarns 15 lit., pusei nie- 
f ų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulute 
Administracijai.

Žmogus ieško pastogės ir 
šiltesnio drabužio.

Vieni prisiglaudžia savo 
namuose. Kitus nugabeną į 
ligonines. Nemenką skaičių 
sušelpia prieglaudos. Aukš
tos ir storos kalėjimų sienos 
atskiria gan daug nuo lai
mingesniųjų. Valstybių silp 
napročių ir bepročių na
muose globojamą būriai pi
liečių. Jaunuoliams refor- 
matorijos apsivertę darbais. 
Net valstybės elektros kėdė 
ima daugiau kaitinti. Tai 
vis kovą elementų! Tai mū
sų bendrosios sveikatas ru
duo! .

- Ir rudelis išvakarėse mes 
rasime daug, nejaimin g ų. 
Vasaros šiluma 1 su ląpočių 
arorha tartum kokiu bal
zamu gaivina žmogaus kū< 
ną. Užsnūsta parazitai; iš
nykstą opios kūno vietos; 
Žmogus savęs nejaučia. Jog 
taip ir turėtų būt. Tik tuo
met žmogus yra sveikas, 
kuomet jis savęs nejaučia.

Drėgnas oras, aštrus vė
jas, vienu žodžiu, ruduo su
kelią žmogaus kūne, visą ar
miją priešų. Tai šonas su
skausta, tai gerklė įdega, 
tai čia, tai ten sudiegia; 
prakiuręs dantys ima gelti; 
rytmetį atsikeli su ištinusiu 
veidu; vienur, kitur iš po 
pripuvusių žandikauly Šak
nų* ima almėti'. Visokios ne
laimės žmogaus sveikatą ap
sėda. O tai dedasi taip dėl
to, kad žmogaus kūne jau 
nuo šenai yra suryti parazi
tų ir jų perų, lizdai. Ruduo 
juos pakiršina, sujudina.

Liguista sveikata, mano
ma, yra priežastimi viso 
blogo. O prieš blogą' reikia 
kovoti. Tinkamiausia kova 
prieš blogą tai gelbėjimas 
sveikatai. . Pozityvis darbas 
jų-a visuomet malonesnis ne
gu negatyvis. Tai yra, sma
giau šutyti, negu griauti.

Sveikatą neikia auklėti—

Rugsėjo 8 d, gražiai pa
minėjo tautos šventę Rasei- 
hiūose. Prieš tą šventę, va-, 
kare 5 vai. susirinko šauliai 
su savo vadais, moksleiviai 
su savo mokytojais,- ir no 
mažas būrys žmonių. Grąžia 
gedulo eisena nuėjo į kapi
nes pagerbti žuvusius ka
rius. Prie paminklo mar
guojančių gėlių tankumyne, 
užtiesus gedulą, buvo trum
pos pamaldos ir pamokslas 
Tėvo Bonaventūros, Domi
nikono,.

Gražūs ir jaudiną tėvelio 
žodžiai sugraudino nevieną 
širdį dėl karių už tautos 
laisvę kritusių, ir ne senai 
tragingai žuvusių tėvynės 
garbei didvyrių Dariaus ir 
Girėno. Po pamokslo, pagie
dojus “Viešpaties Angelą” 
ir gedulo maršui griežiant, 
uždėjo gyvų gėlių vainikus.. 
Pasibaigus, su liūdesiu skir
stėsi visi į namus.

Rytojaus dieną, 11:30 vi. 
suskambėjo varpai, kvies
dami sumai tikinčiuosius. 
Kiekvienas skubėjo į bažny
čią^ ir šaulių orkestrui grie
žiant, ėjo valdininkai, sau--

koti jai už nepriklausomy
bę, prašyti, sugrąžinimo mū
sų paver g t o s i o s sostinės 
Vilniaus. Š’v. Mišias atgie-

/Povas Bonaventūra. Per 
mišias kiekvienas žiūrėda
mas į papuoštąjį degančiom 
žvakėm altorių, prašė mūsų. 
tė\ųmei palaimos ir dides
nio, uolesnio pasirįžimo už 
ją kovoti. Per pamokslą tė
velis Dominikonas žadino 
šventais žodžiais gyventi 
vienybėje, būti dorais ir iš
tikimais Dievui ir Tėvynei. 
Priminė mūsų po veleną gu
linčius ' . tautos žadintojus 
a. a. Vaižgantą, Maironį, 
Basanavičių' ir kitus didvy
rius.

3 vai. po pietų organiza
cijoms ir visiems valdinin
kams dalyvaujant, buvo 
naujais -vardais atidarytos 
trys gatvės. Pirmoji buvo 
pavadinta dainiaus Mairo
nio vardu (tai toji pati gat
vė — paskui kelias — kuris 
eina “už Raseinių aht Du
bysos”), o atidarymo proga 
kalbėjo Raseinių miesto 
burmistras p. Juodka. Ant

rai, moksleiviai Su savo ve- roji buvo pavadinta myli- 
Įiavomis pagarbinti Mariją, Ūmojo rašytojo Vaižganto, 
Lietuvos Globėją, ir pade- ir atidarymo metu prabilo

g

PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo- 
vardo.

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. J ame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius I 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir i 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos

!
 Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas’■ metams....... . ........... -4.00
* “Darbininkas” pusmečiui ...... .“.$2.00

J ei imsi tik vieną kartą į savaitę.... $2.00
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 

Į LIETUVĄ
Metamš...... i....................... ‘..... .$5.00
Pusmečiui ....;................... .$2,50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD 
IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas . .

“DARBININKAS” į
866 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS. !

.Tel. So. Boston 0620

E

Iš laikraščiuose tilpusių 
ir privačiai ;pasiųstų atsi
šauki tijų šėrininkams jau y- 
ya žinoma, JfądJiių mėtų ko-, 
vo mėnesyje seimas neįvyko 
dėl trukumo per 6000 balsų- 
sudarymui kyommo. :.

Kad • surinki šį balsų , 
skaičių, seimas nors buvo 
tik “preforiiio” paskyrė . 
komisiją., o Direktoriai jai .. 
pavedė surinkimą trūkstan- . 
čių balsų laike trijų mėne
sių. ■ '

Per tris menesius siiplau- • 
kė per 3000 balsu, bet suda
rymui kvorumo dar ir da
bai’ trūksta arti 3000 balsu.

Nesurinkus reikalingo : 
balsų skaičiaus, direktoriai, 
svarstė kokius žingsnius da
bar imti: ar eiti į teismą ir 
imtis ant savęs atsakomybę 
didelių išlaidų, ar dar ban
dyti kitus lengvesnius bū
dus. Pasirinkta antroji pro- 
pozicija, dar kartą kreiptis 
per spaudą ir išnaudoti, visi . 
kiti būdai .. surinkimui tų 
taip jau nedaug trūkstančių 
balsų skaičių.

Todėl direktoriai prašo 
jūs visv šėriniiikų, kurie 
jau prisiuntė savo įgalioji
mus, pasirūpinti,. kad jūsų 
draugai , ir pažįstami tdip 
pat teiktųsi prisiųsti įgalio
jimus. • ;

Visi tie, kurie dar nepri- 
siunte savo naujų adresų, . 
teikitės prisiųsti ir pareika
lauti įgaliojimo blankų.

Pageidaujama, kad atši- . 
šauktii iš Chieagos, Detroit,. 
Cleveland, Pittsburg’h, Phi- 
ladelpliia, ir kitų kolonijų .• 
darbštesni veikėjai ir pa- - 
gelbėtų direktoriams atsiek
ti pageidaujamo tikslo, su
rinkimui reikalingo balsų 
skaičiaus. - Atsišaukusiems 
maloniai pasiimsiu tos kolo
nijos šėrininkų sąrašą su 
tokiais adresais, koki ran
dasi centre ir reikalingas 
blankas bei informaci jas. .

Visais reikalais rašydami 
į centrą, adresuokite šiaip: 
Litiniai! i a n . Dėvelopmont 
Corporation, 294 — 8-tli 
Avė., New York, N. Y.

“DARBININKO" SKAYTY-
, TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1983 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku 
ponus už prenumeratas ir knjr 
gus uŽ pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite 1

“DARBININKAS”
866 West Broadway, 

8<x Doeton/ Mass.

L
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Dafbihijmkas
• • ’ • ^•WoTkor) '

įį PubMshed every Tueeday and Friday exept Holidaya such. as 
New Year, Good Frlday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christinaa .
. —r-*- bj-—Ą

■aikt joseph’8 lithuaniam r. o. assooiatiqm oi* labor
' JhteMd u «®con<įcl*M mattnr Sept. 12,l&15x, port cttfct at Boatpn, IUm 

imdar tbi Art of Idiardi X
lujeaptanca for maUing at mečiai rate of portąte prortded for L " , L 

Act et October 8, IdlTį anthetĮsMČn July 12, IMS
- MmscftiprioNttATils: .

DMMetie yearly
Jrierlr• r. .. .f&oo

DoMMttc <mce per weėk yearly. .$2.00 Vlant kart,tavai tėję metanui.
feretgn ence per ireek yearly....$W rw ■ —

DARBININKAS :
866 5VEST BROADAVAY'

TBLEPHONE SOUTH BOSTON 0620

ln Sectlon 1108
- ....._____7. . J.

PRiaNUMERATOB KAINAI 
Amerikoj* vartam* ... ,«.*»•.. .♦ .$4.0° 
Ufclenjr metam* ................|5.0C 
;' . -<k|2.oct
UiMlepylkartMtrUtCje metama..$2.50

. SOUTH BOSTON, MASE.

FLIRTAVIMAS SU 
SOVIETAIS

Lindbergh nulėke i Rusi-' 
ją, labai gerai jį ten priėmė. 
Puotos, vaišės, ovacijos, pir 
mos klasės viešbučiai. Bado,

‘not prancūzų premjero He- I 
rrioto, sbvietąi labai gerai į 
vaišina oficialius svečius. 
Kaž kas paklausė Herrioto .

• apie badą Rusijoj. Ne, ne,e- 3 
atsakė jis—ten nėra jokio 
badq,.niės dažnai ten persi- 
valgydavoni. Vieną tik keis
tą dalyką jis,tematęs: prie 
žibalo jaukto vos stovėjo di- 
deliausia žmonių eilė.
■‘Kaip tai ? — susidomėjo 
Herriot — ar jums trūksta 
žibalo'? Jule Rusijoj ne'išma- 
tuo j amas jo i šteklius ’ ’. J am 

. paaiškino, kad be galo daug 
žibalo gabenamą į užsienius, 
ąž tai namie jo trūksta. —

’ Aha! — dasiprotėjo Iler- 
riot. Ir per jo galvą perėjo

- mintis, kad tas j>at galį bū
ti ir su maistu. Bet apsuk
rūs komisarai neleido tai 
minčiai pasikartoti, jie taip 

^prišėrė Herriotą, kad jis 
, parsivežė namon tik vieną 
įspūdį:. Rūšį ją j nėra bado, 
tik persivalgymas.

Lindbergh apsirijimo ne
mėgsta. Bet sovietų komi
sarai žinb, ką jis mėgsta,

.. J am parodė milžinižką ae
rodromą, kuriame šimtai 
visokios rūšies orlaiviij da
rė manevrus, ir Lindbergh 
buvo sužavėtas sovietų" pa
žangumu aviacijoje. . Sve
čiams taip gerai sekasi so
vietuose, kad net Roosevel- 

’ to stilius sumanė ten nus
kristi. Tas žygis turėjo bū-

- ti grynai prįvati§kąs,bet vis 
dėlto žinia apie jį pakliuvo 
į laikraščius.

•Iš -kur toks flirtavimas 
su bolševikais? Kaip dau
gelis laikraščių spėlioja — 

?■ vieni su džiaugsmu, kiti su 
pasibaisėjimu — ar tik tai 

■' ne bus išvakarės sovietų 
pripažinimo. Kongrese.su- 

. ridate stipri prieš tai opo
zicija,, bet prezidentas Rėo- 
sevelt. tik laukiąs kol čia 
laikai pagerės, tai tuomet 
galėsiąs visai nesiskaityti 
*su Kongresu. Tačiau, atsi-. 
randa kliūčių. Visų pirma, 
laikai nelabai gerėja. Pra- 

: .matoma, kad šią žiemą rei
kės matyti virš keturis mi
lijonus bedarbių šeimų, kas 
-sudaro apie 20 milijonų 
žihonių, kurie turės maitin-

. tis iš labdarybės. Tam tįks- 
' . lui • vyriausybe supirko 100 
\tįii|ijpnųsvarų sūdytos 

kiaulienos, bot ką thi reiškia 
tokiai daugybei alkanų žmo
nių, '? .. Kiekviena i alkanai 
burnai.teks tik po 5 švarus

• mėsos — kelioms ' dienoms

maisto. Nestebėtina tatai, 
kad daroma dįdeliausią pa
stangą suorganizuoti priva
tinis labdarybės šaltinis. Y- 
pač-datig laukiama numka- 
talikų. Mat, bėdoje ir apie 
katalikus atsiminta.

Antra, sovietą pripažini
mo kliūtis — tai /viešoji A- 
merikos opinija. .'Amerikos 
legijonieriai (didžiojo karo 
veteranai) ..savo konvenci
joj užprotestavo prieš so
vietą pripažinimą. O jie su
daro apie 3 milijonus bal
suojančią asmenų — didelė 
pajėga būsimuose preziden
to rinkimuose. Laikraščiu 
nuomonė . nevienoda. Žydu 
spauda, suprantama, smar
kiai agituoja už pripažini
mą. Daug laikraščiu žiūri į 
tai skeptiškai ir pesimistiš
kai, bet yra tokią, kurie su 
basibaisėjimu į tai žiūri ir. 
griežtai pasisako prieš pri
pažinimą. Viens iš ją “The 
Liberal” (nekatalikiškas), 
taip sako: “Jei Kataliku 
Bažnyčią tame krizyje (ko 
voje su bolševizmu) žlugs, 
tai visuose kituose tikėji
muose neatsiras pakanka
mai spėkos krikščioniškam 
ar bet kokiam tikėjimui iš
gelbėti. Prieš tąją Bažnyčią 
komunizmas paskelbė išnai
kinimo karą... Nariai galin
gos organizacijos, kuri save 
vadina “Konstitucijos Glo
botoja,” eina išvieno su vi
są tikėjimą priešais;. Įkvėp
ti nepalankaus nusistatymo 
prieš Kataliką Bažnyčią, 
jie, kaip apjakęs . Samsonas, 
norėtu pakratyt! palaikan
čius ją stiebus ir patys pra
žūti civilizacijos griuvėsiuo
se.” .

Pranas OI. Galinis

KELIONE i LIETUVĄ 
1932 METAIS

Palikęs čemodanus gele- i 
žinkelio stotyje, slnibmaus 
Vytauto Didžiojo prospek
tu į Amerikos konsulatą 
jauti savo laiškus^ Pasiju 
užėjau į Komercijos ban
ką, kur radau kumštininko 
Juozo VinČos draugą Mar
kevičių. Jis taipgi kumšti
ninkas ir dirba banke- Nors 
buvo šeštadienis, bet KŽluiio . 
gatvės buvo pilnos žmonių 
ir gyvent ėjai būriais yaikš^ 
tinėjo, kaip ir sekmadieny. 
Įgulos bažnyčia buvo lento
mis aptverta, ją remonta
vo ir nudažė gelsva spalva. 
Šioji buvusioji ceikvė yra 
gražaus bizantiško stiliaus 
ir sudaro dabar giežiausią 
aikštę visame Kaune. Jos 
apskritas bokšūis^dommuo-^ 
ja visą Kaulio miestą ir šiek 
tiek priduoda miestui, rusiš
ką Rytų Europos vaizdą. 
Todėl dėl jos Kaune buvo 
daug diskusijų ir argumen
tų. Daug inteligentų norėjo 
šitą. bažnyčią iiugriauti ir 
jos vietoje pastatyti Vytau
tui Didžiajam tinkamą pa
minklą. Bet lietuviai parodė 
savo tolėi'antiškiuną, at
naujindami šitą rusų sti
liaus šventyklą ir nepasekė 
lenkų, kurie Varšuvoje bar
bariškai dinamitu susprog
dino vieną iš gražiausių 
cerkvių pasaulyje.

Kaip 2:15 vai. sėdau į. 
trauki-nį, kuris mane nuve
žė. į Kaišedorius. Traukiny- 
j e bendrame konmnTtmente 
važiavo tūlas Kauno valdį- 
ninkak su dviem gražiom 
lietuvaitėm. Ir ponas ir pa
nelės buvo tikrai poniškai, 
pagal Paryžiaus vėliausias

madas apsirėdę. 'Viši dėvėjo 
dailias baltas kepures ir 
tinkamus vasarai- baltus 
minkštus batukus. Bet su
rūkusiam dulkėtam trauki
mui, vieno iš prasčiausių 
visoje Lietuvoje, ją drabu
žiai buvo per geri. Todėl 
pajutęs dulkes, valdininkas 
visą laiką aimanavo, kriti
kavo geležinkelių valdybą, 
‘kodėl taip apleido tokią 
svarbią buvusią Kauno-Vil
niaus geležinkelio liniją. 
Juk prie demarkacijos lini
jos ties Vieviu dar ir dabar 
gyveną sulenkinti gūdai ir 
lietuviai, kuriuos reikia kuo 
greičiausiai sulietuvinti ir 
atlietuvinti,tad reikia jiems 
Imponuoti geru geležinkeliu. 
Taipgi Kaišiadorių trauki
nys padaro kelionę per va-t 
landą ir šešias minutes, o 
prieš karą užtekdavo tik 30 
minučių. .

Minėtas valdininkas Vežė 
paneles praleisti keletą die
nelių gražiame Donerių va
sarnamyje prie Neries, upes, 
ties Lenkijos ir Lietuvos 
demarkacijoj’ linija. Jie la
jai dideli, patriotai ir norė
jo sugudejusiems lietuviams 
padaryti gerą įspūdį savo 
drabužiais ir dainomis. Mū
sų kalbos buvo tokios įdo- 
įpios, kad , nū nepajutau 
kaip traukinys sustojo Kai-, 
sedoriiį stotyje kaip 4:21 
valandą po pietų ir stovėjo 
20 minučių. ■

Prie stoties lauke didele 
minia žmonių; Lietuvoje y- 
ra madoje pasitikti traukinį 
ir Įjamątyti, kas važinėja 
traukulyje ir’kaip pasipuo
šia, ypač merginos. Ypač la
bai seka Amerikos lietuvai
čių drabužius ir tuo jaus 
Lietuvos merginos stengiasi 
panašius įsigyti ir pasisiūti.

Mane pasitiko mano pus- 
; bT<>1 iar Juozas dr Bronis ir 
namuose su skania vakarie
ne laukė teta Daktare Gali
nienė.

(Bus daugiau) t

Bolševikai Neleidžia Kunigams 
Net Kritikuot Bedievius

Kaune gauta žinių iš Ka- 
menee — Podolsko, Sovietų 
Ukrainoj, kad ten bolševi
kų G. P. U. (politinė poli
cija) suėmė .šešis katalikų 
kunigus vien tik už tai, kad 
jie viešai pasmerkia bedie
vių sąjungos veikimą. Su
imtieji kunigai, kurių tarpė 
esą ir du lietuviai, busią iš
tremti į Sibirą.

Iš šio pranešimo reikia 
spręsti, kad Sovietų valdžia 
suteikė bedievių sąjungai 
dar platesnių teisių.. Kada 
1927 metais bedievių sąjttii-

Amerikos Liet R K. Federaci- 
jos 23 Kongreo Protokolas

II POSĖDIS. \
Kun, JONAS BALKŪNAS, Federacijos In

formacijos Biuro vedėjas išduoda savo rapor
tą. Jis sakosi,kad dėjo daug jėgų, bet nesusilau
kė, reikalingos kooperacijos. Raportas kun. Bąl- . 
kūno priimtas. \ v

Kum dr. J. NAVICKO raportas prisiųsta 
.■raštu: " • ‘ ‘
Aukštai gerbiamoji kongreso valdyba ir. visi 
gerbiamieji kongreso dalyviąį:

Neteko man asmenini šiais metais dalyvauti 
Federacijos kongrese, nes mano luomo jjareigos 
pašaukė mane kitur. ' . / . •

; Visų pirma noriu pasveikinti Gerbiamuosius 
nuomonė, kad bolševikų pri-1 Kongreso Dalyvius ir palinkėti Jums gausios 

Aukščiausiojo palaimos.
Pereitasis Kongresas įpareigojo mane rūpin

tis jaunimo, visu labiausia moksleivijos, reika
lais. Šioje tai krypt\rje man teko daugiausia pa
sidarbuoti. Ačiū Aukščiausiajam, pernai buvo 
suorganizuota Amerikos LietuviųKatalikų Stu
dentų Organizacija, kuri savo pagrindan pasi
ėmė ugdymą lietuviškosios katalikiškosios inte
ligentijos Amerikoje. Padaryta.nemaža: jau 
veikia 18 kuopų, kurios priskaito arti tūkstan
čio jaimuoniencs,. leidžia savo mėnesinį žurnalą 
“Studentų, Žodis”. Šių ‘metų savo seimo šūkiu 
pasiėmė organizavimą esamosios inteligentijos 
arba sendraugių, kuilių širdys plaka ta Įiačia 
lietuviška dvasia. Dieve, jiems padėk !

Turėdamas progos suorganizuoti Federacijos 
vardu lietuvių maldininkų kelionę į Romą šiais 
Šventaisiais Metais, negalėjau ta proga nepasi
naudoti* ir tokiu būdu prisidėti prie pakėlimo 
•Fe.deracijos prestyžo niūsų visuomenėje; Reiš
kiu vilties, kad Romoje musų Federacija bus 
arčiau ir geriau pažintą ir, mūsų darbuotė, susi
lauks palaiminimo iš’Kristaus avijos Ganytojo 
tėviškojopalaiminimo. •

Testiprėja Federacijoj kilnumo įsisamonįmąs

yiešpatau j

pažinimas yra tas pats, ką 
įsileidimas į savo namus ti
kėjimo ir valstybės priešą. 
Tokią opiniją prezidentas 
vargiai benorės ignoruoti.

L D. S. NARiy-BEDARBIl 
DĖMESIUI

“Darbininko’^' adminįs 
traeija išmokės L. D. S. na
riui •— bedarbiui už Įdėk į 
vieną naują mėtinę pienu 
meratą vięną dolerį, • Daug 
bedarbiu naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dū 
platesniij informaciją kreip 
kis į “Darbininko” admini 
straciją, 366 AY: Broadway 
So. Boston, Mass..

; Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį. ; .

NUOTRUPOS
KAIP RUOŠIASI ATLIETU
VINTI PAVARDES LIETUVOJ

,. Rusai ilgą laiką bevąldy- 
damį Lietuvą, buvo nusista
tę ją nutautinti ir visomis 
priemonėmis šio tikslo sie
kė. Ją įtaldt buvo jau tokia, 
kad lietuviui vieni nesąmo
ningai pradėjo darkyti, ru
sinti savo pavardes, kiti gi 
rusą valdininką, priverčia
mi. Per ilgą laiką tikrai lie
tuviškos pavardės virto ru
siškomis arba surusėjo, pri
kergiant rusiškas galūnes. 
Dėl tokios pat įtakos dau
gelis lietuvių pavardžių bu
vo dar sulenkintą, suvokie
tintą ar kitaip kaip sudar-

ga (Sojuz bezbožnikov) 
pradėjo griežtą kovą Su ti
kyba Sovietą Rusijoj, val
džia juos visokeriopai.rėmė 
ir vykdė ją pageidavimus. 
Jiems reikalaujant, įvairią 
tikybą maldos namams bu
vo uždrausta skambinti var
pais,, buvo paverčiamos baž
nyčios klubais, teatrais, mu
ziejais arba net visai nu- 
griaunnamų Pavyzdži u i, 
prieš keletą metą Maskvoj 
buvo susprogdinta ir nu
griauta . viena gražiausią 
ir turiingiaUsią Rusijos baž-

pirmas pavardžių partijas 
,au gavo. . .. . ' ..

Pavardžių peržiūrėjimą 
atliks tam tikra komisija. 
Visos nelietuviškos pavar
džių. galūnes bus nukirstos, 
o virtusios svetimomis bus 
atlietuvintos. Norintieji pa- * 
vąrdes keisti, galės pasi
rinkti .naujas iš tam tyčia 
sudarytą lietuviškų pavar
džių sąrašu.

Susikū r u s nepriklauso
mai Lietuvai ir nusikra
čius svetimtaučių įtakos, 
kilo mintis nusikratyti ir 
šiuo svetimąją palikimu — 
kilo mintis pavardes atlie
tuvinti. Sumanymas rado 
visuose sluoksniuose didelio 
pritarimo .ir netrukus buvb 
pradėtas įgyvendinti. Kaip 
šio darbo pradžią, tenka čia 
nurodyti .lietuvių pavar
džių surašinėjimą. Suraši
nėjimą vykdo vidaus reika
lą ministerija per apskri
čiu viršininkus, o šie per 
seniūnus. Surašinėjimas va
romas visu smarkumu ir vi
daus reikalu . mihisterij a

nyčių — Išganytojo Kated
ra (Ohram Christ Spasite- 
lia).

Dabar bedieviai Sovietą 
Rusijoj, matyt, jau tiek įsi
galėjo, kad. prieš juos nega
lima nei žodžio/ ištarti, nei 
pakritikuoti. Už. bedievių 
veikimo smerkimą dvasinin
kai areštuojami ir tremiami.

mūsų, visuomenėje.
Kuli. J. Navickas, 1

centro valdybos narys.
Visi centro valdybos narių raportai priimti 

vienbąlsiai. ..'
Kum ALFONSO LIPNICKO referatas.
Kun. A. Lipniękas skaito referatą “Šventie

ji Metai ir Katalikiškoji Akcija”. Referatas 
sutiktas su dideliu entuzijažmu. * -

Atsistojimu išreiškiama referentui dėkingu
mas. . 1

Kun. Magnus Kazėnas, pirmas diskusantas. 
“Pirmą sykį taip aiškiai girdėjome Katalikiš
kosios Akcijos reikšmės aiškinimą. Apaštalavi
mo darbą turi dirbti. Visi turi prisidėti prie 
vyskupų ir kunigų dirbamo darbo”. Kalbėtojas 
karštais žodžiais ragina remti katalikišką spau
dą- : . . . • ; .

Prie referato kalba dr. Atkočiūnas. “Turime 
pasidžiaugti tokiu turiningu referatu .skaitytu 
ktm.Lipnicko”. Jis nurodo, kad turėtų daugiau 
būti kooperacijos tarp kunigų ir pasaulininkų 
diihant Katalikų Akcijos darbą.

Pral. M. L. Krušas: “Kristaus dvasią dau
giau pasisavinti ir Savo namus susitvarkyti. 
Laikas užmiršti politiką ir imtis praktiško ka
taliko darbo”.

Prie referato kalbą: A. Žvirblis, A. Lapins
kas, kun. dr. Matulaitis, A; Valančius, kun. J.. 
Balkūnas, kun. Ar Balutis, L. Šimutis, kun. M. 
Urbanavičius ir K. Račkienė.

‘ > MATO ZUJAUS referatas.
Kuii. A. Valančius skaito rediik.- M. Zujaus 

referatą “ Jaunimas ir niūsų jėgų koiisolidaci-. 
■ia”- . • • ;

Pasiūlyta pasiųsti širdingą ačiū Matui Zujui 
už gražų referatą. •. ‘
. Diskusąntai; A. Lapinskas^sųjudint-i Šven
to Vardo dr-jas, ir Spdalieįjas ir prijungti prie 
Vyčių arba Studentų draugijų”.. ■

Prie rot'erato kalba J. Morkųuaš; . Imn. TL 
Baikūiias — ‘ “ jauni mą organizuot i i r auklėt i 
lietu visko je ir katalikiško jė dvasioje”.

Kiti diskusantai: Prąl. M. L. Krušas, kum 
Kazėnas ir Jonas Juozaitis.•

.KNYGA APIE DARIU IR/GI- 
RfiNĄ. ŠEŠIOMIS KALBOMIS.

Žurnalistas Bagdonas Ma
tas, įmindamas duoti pilną 
mūsų didvyriu Dariaus ir 
Girėno įvertinimą, o ypač, 
norėdamas iškelti ją tragiš
ko žuvimo pri ežasfįs, j nira- 
še knygą, pa vadi] itą ‘ ‘ Tei sy- ‘ 
be apie LituaincąA Knygo
je yra surinkta visa- me
džiaga apie, kelione-ir t na
gingą mirtį. . Knyga turės 
apie 100 puslapių ir be lie
tuviu kalbos bus.išleistą dar 
anglu, prancūzų, čekii, rusą, 
italų ir lenkų kalbomis.

LIETUVOS PREKYBA SU UŽ
SIENIAIS RUGPJŪČIO MeN.

Šią metų rugpiūčio mene- 
sį Lietuva įvairią prekių 
eksportavo (išvežė užsie
nin) už 14,600,000 litą, o iš 
užsienių įvežė už 13,400,000

Rugpjūčio mėn. padidėjo 
arklių, galvijų, kiaulių, 
šviežios mėsos, lašinių ir 
sviesto eksportas. Kiauši
nių, javą ir linų eksportas 
sumažėjo. Importo Y>er tą 
patį lailcą svarbiausią] vietą 
užėmė trąšos, benzinais, ak
mens anglis, cementas. C.uk- . 
raus ir silkių įvežimas su
mažėjo.

Pirmininkas kviečią kun. I. Albavičių sukal
bėti, maldą ir tuo baigiasi pirmoji kongreso die
na 6.45 vai. vakare.

■ ANTROJI DIENA.
. Moterų Posėdis.

Moterų posėdis atidarytas p-lčs V. Galnaitės, 
rugp. 21 d. Maldą atkalba kuii. dr. Matulaitis, 
M. L C. ' ' ‘ \

Referatas; “Moters vaidmuo katalikiškoj ir 
tautiškoj akcijoj”. {Skaito gerb. kum <11*.. K. 
Matulaitis,M. L.C., “Šaltinio”-red.
. Išreikšta jam padėka atsistojimu.

Prie referato kalba A. Nausėdiene, Šv. Kaz. . 
Rėmėjų pirm. “Referatas apibudina visas mo
terų darbo sritis: namai, religija, ekonomika ir 
politika.”

S. Sakalienė, “Moterų Dirvos” red.; “nėra 
nuoširdžių moterų vadovių. Kur yra akademi- 
kės?”

Račkienė — “Pradėkime darbą namie, auklė
kime vaikus ir prižiūrėkime ką jie skaito”.

Kiti diskusantai.: pral. M. L. Krušas, kun. 
Irtmonas, kun. A. Lipniękas, p-nia Poškienė, 
p-nia Šatkienė, Cicero, p-nia Sriubięnė, Iviiis- 
kaitė, p-nia Valaučienė, M. Gurinskaitė ir pmia 
Maziliauskienė.

Sesija baigiasi 12:30 p. p. su malda, kurią 
atkalbėjo kmi. Matulaitis.

VYRŲ POSĖDIS^ .
Vyrų posėdį atidarė A.. Žvirblis.

' Rėfėratą skaito kun.-P r. Juras temoje:/‘Vy-. 
rų apaštalavimas”.

Diskusijose dalyvavo: dr. A. Rakauskas, stm . 
dontas Krikščiūnas, J. Šliogeris, kun. M. Urba
navičius, J. Mockus, kun. J. švagždys, A. Va- 
lanČiūš, kun. Balkūnas.

Posėdis baigiasi 12 vai. su malda.
> . , - IV POSĖDIS.

Posėdį pradeda pinu., dr. A. Rakauskas 2:lu 
vai. p. p. Kum L Alba virius atkalba maldą, '

l Komisijų raportai. Mandatų komisijos rapov- ' 
tą išduoda p-lv V»-Galenite. Atstovų yra IJT.i.r .

/ 43 svečių.. Praneštą, kad visų atstovų mandatai 
•, yra tvarkoj. - ... ■ : :



Darbo Unijos
Jau buvo sakyta, kad dar

bininkų būklės- pagerinimas 
labai daug priklauso nuo jų 
susiorganizavimo. Taip pat 
buvo Sakyta, kad žmogus 
turi įgimtos teisės organŲ 
zuotiš. Dabar tenka pakal
bėti toliau apie darbo uni
jas.

Teisėtos Dafbo Unijos.
Darbo unijos organizuo

jamos ta pačia įgimtąja tei
se kaip šeima ir valstybe. 
Kada tokios unijos yra so- 

. cial'istų vadų rankose, jos 
negeistinos, tačiau pati į- 
gimta |eisė dėtis į unijas 
pasilieka nepaliečiama. Šian 
dieniniame gyvenime darbo 
unijos atlieka neapsakomai 
svarbią, rolę. Išskyrus šeimą 
ir valstybę, galima drąsiai 
sakytį, kad nėra reikalin
gesnes ^organizacijos kaip 
darbiu inkų. Darbini, n k.a s 
šiandien yra nesąžiningai 
skriaudžiamas kapitalistų, 
ir kaip jis silpnas išreika
laus sau tinkamam pragy-. 
venimui atlyginimą.
nesidės į darbo .unijas. Vie
no niekas nenusigąsta ir ne
klauso, bet kada tūkstančiai 
pakelia balsą, tada yra vil
ties ką nors geresnio gauti/

Darbininkų teisė organi-

jei jis

škiai blogės, neteisėtos/, pa
vojingos valstybei, . tada ji 
gali įsimaišyti/ nes .kaip 
Popiežius Leonas XIII sa
ko: “ Valstybė turi būti la
bai atsargi, kad nevaržyti} 
piliečių teisių^ prisidengda
ma visuomenės gėrove.”

Jei valstybė draustų pi
liečiams dėtis į teisėtas or
ganizacijas, kurios neardo 
visuomenės gerovės, tada-ji 
prieštarautų pačiam princi
pui, kuriuo ji yra sukurta. 
Nes pagal šv. Tėvo žodžius: 
“Dėtis į tokią orgariižaciją 
yra įgimta žmogaus teise; 
ir valstybė privalo tas teises 
apsaugoti, o ne pąnailiinti.”

Darbo unijos netik turį 
teisės gyvuoti, bet jos visai 
yra laisvos sudaryti savo įs
tatus, kurių laikydamos ge- 
'rrau atsiektų tiksią. Žino- 
; ma, visuomet turint dėmė- 
syje teisingumą ir meilę, ’ir 
kad visuomenės gerovė yra 
svarbesnė už privatinių gru
pių interesus. Darbo unijų 
tikslas, kaip sako Popiežius 
Leonas. XIII: “Kad kiek
vienas organizacijos narys 
turėtų kiek tiktai 
iš to medžiaginės ir,-dvasi
nės naudos sau ir savo šei-

zuotis nepareina nuo valsty-
bes. Tai yra įgimta teisė ir
niekas jos negali paniekin-
ti. Valstybė negali uždraus
ti darbininkams dėtis į to
kias un'ij as, kurių tikslas 
yra. geras, teisėtos priemo
nės ir neardo, viešos tvar
kos. Tiktai kada jos yra ai-

ras, teisėtos prienio-

r.J:.... - ■ -frŽBgtMkfr'SS ' -
uę valstybę, nuverst nuo so
sto jos karalių ir į jo vietą 
pasodmf kitą, kaip kad at
sitinka pasaulinėse. valsty
bėse, nes tai. nėra Žmogaus/ * 
galėję padaryt. Viską, ką 
žmogus gali padaryti, yra 
tas, kad jis gali būfi vienos 
ar antrūs dvasinės valstybės 
piliečiu ir pripažint
karalium vienos, ar antros 
valstybes valdovą ir jam 
tarnaut.
'■Iš kur mes tą viską suži- 

noine, kad (Įrašinėje gyve- 
jiiimo srity yra tiktai dvi

BUKIME IŠTIKIMI StfO KARALIUI Daugiau Rimtumo

galima

mai: gerinti savo kūną, pro
tą ir nuosavybę.” Ne kiek-

CAMBRIDGE, MASS,
KiekVienaš Žmogus yra 

kokios nors šalies pilietis, 
kurią valdo ar tai karalius, 
prezidentas, ar kokis kitas 
valdovas. Įvairių valštyb'iii 
yra pasauly. . •

KARIUOMENĖ.. Kiek-’ 
viena valstybė užlaiko savo i 
kariuomenę, kad, priešui 
užpuolus, būtų kam apginti. 
Kariuomenė yra mokoma 
kariško užsiėmimo ir disci
plinos. Kariškas mokymas 
išaiškina kareiviams, kaip 
jie turi gintis priešui už
puolus ; kaip apsisaugoti 
nuo užpuolimų kaip pasida
ryti sau apkasus, kad prie
šui nebūtų taip lengva juos 
sunaikmfi/- ----

Disciplina reiškią kariuo
menes tvarką. Paklusnumas 
vadams ir susiklausymas 
kareivių tarpe. Kuomet ka
reiviai klauso vadų, myli 
vienas kitą, iš to supranta
ma,. kad toje .kariuomenėjė 
yra gera disciplina. Priešai 
bijo ją, užpuldinėti, nes ži
no, kad tokia. kariuomenė 

, yra tvirta, neįveikiama. Jei- 
j gu kareiviai niekina savo

VĖLIAVOS ŽENKLAI.
Kiekvienos, valstybės ve* 

liaVa turi skirtingas spalvas 
ir ženklūs. Tos spalvos ir 
Ženklai turi ypatingą tradi
cinę istorinę reikšmę, kurią 
kiekvieno piliečio, o ypatin
gai kareivio^ pareiga yra 
žinoti. :

MOKESČIAI: Kiekvieno 
piliečio ir kareivio pareiga 
yra prisidėti finansiškai

savo

vieną darbo uniją Katalikų
Bažnyčia užgiriu. Bet apie 
tai kita svkį T.

Gėrimas pirmiausia ap-
temdo. Paskui apsvaigina
ir apmarina/ Galop prakei
kia.

Tėvų Marijonų Misijos
Spalių 9 iki 22 d., dviejų sa vaičių misijos —• Scranton, Pa.

Sveikinimo komisijos narys, kun. dr. Matu
laitis praneša, kad telegramai yra išsiųsti.

L. šimutis rezoliucijų komisijos narys, skai-
ko rezoliucijas.

Sekančios rezoliucijos priimtos:
KATALIKŲ VEIKIMAS — AKCIJA: L. 

R. K. Federacijos 23 kongresas/viešai re'ikšda* 
mas katalikų Bažnyčios dailės savo karštą pa*- 
dėką Jėzui Kristui, Dievo Sūnui ir mūsų Išga
nytojui, kentėjusiam, mirusiam ir. prisikėlu
siam iš mirusių, įsteigusiam tobulą, draugiją— 
Bažnyčią, per kinių vieną tik galimas amžinas 
išganymas, šiais 1933 Jubiliejaus Metais, šv.Tė- 
vo Pijaus XI noru einant, organizuotai imtis
žmonių masėse apaštalauti padedant Bažnyčios

• hierarchijai praplatinti Kristaus karaliavąmą 
paskirų ašmenų sąžinėse, veikime, taip pat šei-
mose ir visuomenėje, nutarė:

1. kviesti Kat. F edera ei jos kongreso dalyvius
: kunigus ir pasaulionis savo kolonijose pagi
linti Dieviškųjų teisių pilnesnį pažinimą, stei
giant tuo tikslu reikalingus ratelius, kursus^ 
sudarant misijas, rekolekcijas ir pah., apvalant 
savo sąžinę, protą ir valią nuo buvusių netiks* 
luinų, klaidų ir nusikaltimų Kristui ir Jo Baž
nyčiai. v

2. ragina visas draugijas, skyrius ’ir apski-L 
čiuš šiam sunkiais ekonominiais laikais-dau
giau kreipti dėmesio į savo tikėjimo ir tautybės 
centrus, parapijas, bažnyčias ir mokyklas, pri
sidedant darbu, auka ir leidžiant savo vaikus ii* 
Skatinant kitus tėvus prisidėti prie lietuvių pa-.

. rupijų ir jų mokyklų išlaikymo.; .
3. ragina visus kolonijų vadus, ypač pasąulio- 

nis, daugiau pamilti šventą apaštalavimo darbą, 
įnešnijt, i lietuvių šeimas Kristaus meilės spin
dulius, k. a. platinant pasišventusiai katalikišką 
lietuviu spaudą, padedant iškrypusioms Šęi-

. nioms iš Bažnyčios drausmės ir įstatyinų grįžti 
ir sutvarkyti savo išvidinį gyvėnimą.
/4. ragina Federacijos skiTius hudaryti pas. 

• save kolonijoj Apaštalavimo Komitetą; kuris 
turėtų paruošti apaštalavimui vadus ir būtų ka
talikiško veikimo, branduidys kolonijoj.

5. a pasiūlaviino darbo sriti ės i r būdo imtis

, ragina visus kolonijų vadus, ypač pasaulio-

vadus, tarpe savęs nesutin
ka, tada priešai drąsiai juos
puola ir užpuolę sunaikina, 
paima nelaisvėn.

J * . X į O I. J JAU VUVICUL VI. ¥ A

prie valstybės . palaikymo, | valstybės ir du valdovai ? 
užmokant valstybei paskir 
tus. mokesčius. .

II
DVASINE VALSTYBE.

. Žmogus nėra vien materi- 
jalis daiktas. Jis turi taipgi 
dvasią,, todėl žmogus, būda
mas kurios nors materijalės 
valstybės piliečiu, sykiu yra 
i]- kurios nors dvasinės vals
tybes piliečiu. D vasinių vai-

, Mes katalikai tą sužinome 
iš tikėjimo mokslo, kuris 
yrą surašytas Evangelijoje, 
.“Ne vienas negali, tarnaut; 
dviem ponam; nes arba jis 
vieno nekęs ir mylės kitą, 
arba vieno laikysis ir įlie
kins kitą.” .

Tas mums duoda supras-

stybių tvarką galima siipra-
sti ir yra tokią pat, kaip ir 
matelijąlių valstybių.'. Tik 
skirtumas yra taute,_ kad
dyąšinių valstybių negali
būti ir nėra daugiaus, nei 
mažiaus, kaip dvi, kuomet 
mateli j alių yra gana dido
kas skaičius.

. Antra, žmonės negali, su
griovę vieną ar kitą dvasi-

tik dvi. Mes katalkai žino
me, kad mes, būdami kurios 

.nors pasaulinės valstybėj 
piliečiais, esame sykiu it 
dvasines valstybės piliečiai.

Kas toji dvasinė valsty
be? Toji dvasinė valstybe 

■yra Kataliku Bažnyčia. Jos 
karalius yra Kristus. Tac
mes, būdami jos nariais,
pripustam. Kristų ; savo 
karamum. - B.

(Bus daugi aus)

Šiomis dienomis du mūsų 
.aikraščiai “Liaudės Tribū
na” ir “Darbininkas” savo 
skiltyse talpino straipsnius, 
kuriuose primetama Ohica- 
gos konsului, jog jis esąs 
“naiijieniefis” ir kad prieš
■kadaise tilpusius Naujieno
se” priekaištus, adresuotus 
Lietuvos Vyriausybės 
los. atstovų vardu atsiliepė 
:ik Lietuvos Ministeris ir 
Generalis Konsulas ir tik 
Čikagos Konsulas “nedrįso 
atsiliepti prieš savo artimus 
draugus.” Iš to posakio 
skaitytojai gali padaryti iš
vadų, kad Čikagos Konsulas 
neigia kitų partijų lietuvius 
ir vien tik pritaria “Nau
jieną” grupei.

Ant Įdek pamenu, tilpęs 
“Naujienose” straipsnelis, 
kritikuojantis skridimo dar- 
bą. ne tik peikė Lietuvos Vy 
i’iausybę ir jūs atstovų veik
lą, bet gal daugiausia pyk- 

į ties išlietą fondo glnbej ų 
komitetui, kurio priešaky 
man teko stovėti. Tad šiek 
tiek keistokas atrodo pp. 
straipsnių autoriui sampro
tavimas, kad “Naujienos” 
leido kritikuoti “sav-č arti
mą draugą.” .Juk kiekviena 
politinė partija visuomet

ir

ir turėdamas galvoj lakūnų' 
idealą, nepaisiau skaudžių 
ir visai neužtarnautų kriti
kos žodžiu. j ;

Trečias ir paskutinis mo- 
tyvas — tai mūsų Ministe^ 
rio Washingtone platūs ir* 
išsemiantis, t lipusis visuose 
laikraščiuose, paaiškinimas,' 
kuriame gerbiami straips^. 
nių autoriai, galėjo matyti -. 
pilną į visus užmetinėjinius 
atsakymą. y* *

Pąi’ennmui sąvokos/ kad 
iš esu “Naujienų” pritarė
jas cituojamas laktas, kad 
aš pasiuntęs lakūną James’ 
ą į “Naujienas”. Iš to po*

£>*a

šakio atrodo, : kad as esu
vietos visuomenėje idealis-. 
tintų darbų ir projektų val
dovas ir jųnionoĮdizatorius.: 
Dėkoju pp. straipsnių auto-: 
•fiams už tai]) aukštą apie , 
mano asmenį nuomonę, tik 
deja primetamoji man rolė 
neatatinka tiki’cnybeL Jei 
taip būtų, galėčiau daug 
Lietuvos idealams pasitar
nauti... Vienos grupes žmo
nėms . pa vesčiau pastatyti

tra

I )ariui-( 1 liūnui paminklą,
antrai ivykdinti ant r a j p 
t ra i įsat l ai 11 i.i i į. sk r'i d i i ną •. o 
trečiai dar kokį nors didės--

5

VĖLIAVA: Kiekviena
valstybė turi savo vėliavą,
kurią kiekvienas pilietis, o 
labiausiai kareivis privalo 
saugoti ir ginti, kad priešai 
jos* nepaniekintų, neįžeistų. 
Jeigu viena valstybė . įžei-
džia kitos valstybės vėliavą,

jtada jaučiasi įžeistar visa 
‘tauta.

linkuši ginti savo nusistaty
mo žmones o ne juos kriti-

tų darbą, kuris suteiktų
Lietuvai garbes.

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapių didumo

. Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. x Kiekvienas lietuvis privalėti! įsigyti šią
knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už
$1.00.

Reikalauk iš

366 West Broadway
“DA R B ININ K O

South Boston, Mass.

-H

kuotį.
Šiuomi noriu pareikšti, 

kad nesu joks “naujienie
tis”. nė. jų gerbėjas. Man vi
sų partijų bei nusistatymų 
lietuviai yra lygūs4 kuriems
teikiu pagelbės ir patarna
vimo pagal savo išgalės. .

Delei mano tylėjimo ir; ne- 
reagavimo į absurdiškus
užmetinėjimus, tilpusius ne-

James’o .
šviesoje atrodo tai]): Dariu 
ir (fįreinii žūvus pas mane 
lankėsi net keli lakūnai, ku
rie reiškė, noro antru kartu 
skristi .. ,p(T okeaną. Tarp 
atsilankiusių buvo ir lakūr 
nas James’as. jis kaip čir. 
kiti lakūnai, norėdami su
traukti visų pažiūrų žmones
bendran darban prašė ma-

tik to, kuriam pritars vietos dvasios vadas: 
klebonas ar jv pavaduotojas.

6. prašo kviesti visas kolonijas katalikįškas 
draugijas į bendrą katalikišką darbą — Kristų 
įnešti į bendrą katalikišką darbą — Kristų įnė-.: 
šti į viešąjį gyvenimą ir prisidėti prie K. Fede
racijos aukomis ir darbu siekiant užsibrėžtų ir 
Amerikos kardinolų,’ arkivyskupų ir vyskupų 
patvirtintų K. Federacijos tikslų;

7. Kun. Alt. Lipnicko ir kitas kongrese skal
tytas paskaitas atspausdinus paskleisti plačiai
kolonijose. ...

- II. SPAUDA : L. R. K. Federacijos 23 kong
resas nuoširdžiai dėkoja lietuvių katalikų laik
raščiams: “Draugui,” “Darbininkui,’7 “Gar, 

“ Vyčiūi, ” • “ Moterų Dirvai, ’ ’ 
-“Studentų žodžiui,” “Meilei” bei katalikiškų 
Įmygu leidėjams ir platintojams už atliktą apa
štalavimo darbą ir skatina toliau dar su dides
ne jėga pasišventimu ir atsidėjimu tęsti tą 
šventą darbą, kad mūsų spauda galėtų lengviau 
nugalėti nepalankias medžiagines darbui sąly
gas, Federacijos apskričiai ir skyriai raginami,

sai, ” “Laivui.

surengti kolonijose kai. spaudos naudai:

kongreso dalyviai . panaujina savo pasiryžimą
loję kovoje, pažada remti tautos pastangas at
vaduoti Vilnių ir nuoširdžiai ragina visuomenę 
ne tik spalių 9 d., bet per visus metus tani tiks-
lui dirbti ir platinti Vilniaus geležinio Fondo 
išleistus pasus ir ženklelius. ’ \

IV. STUDENTŲ REZOLIUCIJA: Ameri-
kos Lietuvių tautos ateitis glūdi susipratusi o;
organizuoto j' lietuviškoj' katalikiškoj jaunuo
menėj , ypač, mokslą einančioj j aunuomenė j, 
kuri bus mūsų lietuvių, tautos ateities vadais 
Amerikoje:

Kadangi Amerikos Lietuvių R. Kat. Kunigų 
Vienybės seimas iškėlė mintį organizuoti mūsų
mokslą einančią jaunuomenę, dvasios ir katali
kų visuomenės vadų globoje;

. 1. Katalikiškos spaudos platinimo savaites;
2. surasti dėtos žinių teikėjus — korespon

dentus į kat. laikraščius; . ■
3. rasti spaudos platintojus, kurie kolonijose ūi- 

. darni per namus, padėtų katalikams užsisakyti 
katalikiškus laikraščius ir knygas, arba steigti 
spaudos biurus;; ■

4. kat. spaudos naudai surengti prakalbas, 
pramogas ir gautais pinigais užsakyti negalin
tiems užsimokėti kat. laikraščius;

5. padaryti tai, kad į kiekvieną katalikišką 
kolonijoj lietuvių namą, ir šeimą pareitų bent 
vienas katalikiškas laikraštis.

III. VILNIAUS VADAVIMO REIKALU: 
: Amerikos lietuviai katalikai ir jų oi’ganizacijos, 
visada .būto ir dabar tebėra jautrūs dėl savo so* 
nosies tėvynės Lietuvos, niekad neatšisake ir 
neatsisako per platųjį vandenyną ištiesti savo 
broliams pagalbos rankos kovoje už tautos būtį,’ 
valstybės nepriklausomybę ir užgrobtu žemių 
atvndaViing.. A; L. R. K: Federacijos

kuriuose laikraščiuose, tu
riu pareikšti, kad. tai dariau 
iš šių sumetimų :

Mano įsitikinimu panašios 
rūšies polemikos ir atrėmi-
mas argumentams ar kriti
kai, kuri neturi realaus ir 
rimto pamato, nieko gero 
neatneša. Mano, atsakymas
suteiks mano oponentui mė
džiagos ir paskatinimo dar 
daugiaus rašyti.' Į jo užmė- 
tinėjimus prisieis man aL 
sakinėti. Ar toji polemika 
ir kartus epitetai siunčiami

nęs, kad aš stočiau šio pro-, 
jekto priešaky. Kadangi aš > 
atsisakiau imti šiame darbe, 
aktyve rolę, tai kaip “Ta

rtai | ) i r kit i lakūnai 
kreipėsi, kur kitur.. Kode! 
James’as kreipėsi į “Nau-; 
jienas”, o iie'kur kitur, tai 
čia jau jo reikalas.

Šiandien, katastrofai į-, 
vykus jaučiama sąžines susi* 
krimtimo žymių . įvairiose 
srovėse. Todėl yra noro

mes as

kaltinti asmenis, kurie prie
šio darbo arčiau stovėjo yra

vienas kitam bus skaitau-

Kadangi Amerikos Lietuvių R. Kat.. Federa
cija nuoširdžiai pritarė šiam kilniam sumany
mui ir rūpinosi įsteigti “Amerikos Lietuvių 

. Katalikų Studentų Organizaciją” (Spalių 12, 
1932 ). su centru “Marianapolis” Kolegijoj, 
Thompson, Comi.: .

Kadangi ši organizacija jau aktingai gyvuo?. 
ja ir veikia pasidalinusi į dvi automatines kry
ptis . — studentijos ir sendraugių;

Kadangi šios organizacijos pagrindas yra 
dirbti lietuvybei ir katalikybei ir, jos vyriau
sias tikslas yra “išauginti sąmoningą, lietuvis-. 
ką, katalikišką iiiteligentiją, kuri palaikytų 
mūsų jaunimą’ lietuvišku ir katalikišku,” per 
savo organizuotų kuopų veikimą, visose Ameri
kos lietuvių kolonijose ir. parapijose, ir per sa
vo leidžiamą j į žurnalą ‘ ‘ Studeut ų Žodį ”;

Todėl
Amerikos Lietuvių. R. Kat. Federacijos kon.-. 

gresąs nuoširdžiai prašo, kad visi Dvasios Va-, 
dai ir-katalildšlri.'visuomenės veikėjai, visose Ar 
merįkos lietuvių kolonijose, ir parapijbse, rū: 
pintųsi orgamzupti visus lietuvius katalikų stu
dentus, sendraugius, kurie lanko arba yra lan
kę aukštesniąsias mokyklas, ir kolegijas/i stu
dentų ir sendraugių kuopas, ir, drauge atkreiį)- 
ti. yjlatmgą dėmėsi į paramą Amerikos Liet. K. 
Sfud. Organizacijos leidžiamojo žumnlo “Stu- 

.denių’Žodis”, . . .. ’ • ‘ • . . ’ '

Katalikų Studentų Organizaciją

čiai visuomenei įdomus,' O 
jei ir įdomautus! skaitančio
ji visuomenė, tai ar tas bus 
koiistruktyris darbas. Vie
na ir kita pusė atras prieši
ninkų ir užtarėjų ir tuomi
tik pagilinsime spragas, ku
riaš skiria Amerikos lietu
vių visuomenę.

Antras mano tylėjimo mo
tyvas remiamas aukštu ir
mūsų tautai šventu Dariaus
Girėno idealu, kurie savo 
žygiu kaip tik norėjo, suėe^ 
montuoti Amerikos lietuvių 
pakrikusią, visuomenę. Jie 
norėjo įrodyti, kad lietuviai 
bendromis jėgomis gali di-
delius darbus nuveikti. Tad,
respektuodamas. jų atmint Į

■ Mtjs nosupiunL laivai suteikia .

HAMBURG-AMERICAN LINE
80 Boylston Boston, Mass, wMwuiiilii iiiiii

Savaitiniai. iSplaukhiiat Patogūs' gi'la- 
žlnkoUais sualsioklnm & HiunlūiVgo.: •

Inforinactyu kroiplęltPs l vietinius

taip pat noro kenkti asme
nims, kurie bando ką nors 
atlikti. Tai viskas. įrodo,
kad mumyse permažai rim
tumo, neganėtinai toleranci
jos ir kito įsitikinimų ger-
kimo. O rodosi turime pro-
gos, gyvendami kulturinia-
ine krašte, pasimokinti. Julę
į )at sai Dariaus-G irėiio žygis 
įvykdhrtns4 tik dėka ben- 
dr a m sando rbi m nka viriui 
ir jų pasiektas žygis turėtų.
būti/mums pavyzdžiu kaip 
mes turime1, elgtis, kad aU
siekti didesnių darbų.

1. Kalvaitis. .
Lietuvos Konsulas Čikagoje

Vanduo .yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį go*

i L I E T U V O N/
PER HAMBURGĄ

tvglul keliauti by ktirhiiv ntotij sezonu. 
Į Abi pilį iretf York-.lS-M7n S0 
Kaunas, trečia Klase . M v

agentus arba .
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■■ Antradienis, Spalių 10 d., 1933 v

PROTOKOLAS
|b ~t--—
E Amerikos Lietuvių R. K, šv. Juo- 
L* šapo Darbininkų Sąjungos 18-to 
E' Seimo, įvykusio 1933 m. rugsėjo 
K men. 11 ir 12 dd. Waterbury, 
f . ; Connecticut.

E Seimas prasidėjo . išldl- 
r mingomis šventomis mišio- 
E mis, 1933 m. rugsėjo 11 d. 
p 8 vai, rytą, Šv. Juozapo lie- 
r tuvių parapijos bažnyčioje, 
r kurias atnašavo Centro pir- 
į mininkas kun. J. Švagždys, 
? asistuojant /kum Pr. Stra- 
| kauskui ir kun. Dr. P. Bis- 
I- kįui.
** Pamokslą pasakė kun. J, 

Vaitekūnas. Pirmą Seimo 
posėdį pradėjo 10:30 va!., 

t vietinės parapijos mokyklos 
t. svetainėje, Ceiltro pirm, kil- 
? nigas J. Švagždys, pąkvics- 

damas vietinį klebf kun. J., 
Valantieji! atkalbėti' maldą. 
Centro pirm, sveikindamas 
seimą,”šavo kalboje išrėiši

vieną klausimą —- kaip at
rasti kelią pasiekti išeivijos 

, daTbininlciį širdis . ir protą, 
kad L. D; S. idėja pasiektų 
visus. išeivius darbininkus. 
Centro valdybos vardu per
skaito parengtą dienotvar
kę, kui-i vienbalsiai užgiria-

> ma..
■ Seimo prezidiumo rinki- 

į mai.
f Į prezidiumą išrinkti: 
į . Vincas Kudirka — pirmi2 
I ninku, V. Glavickas — vice

pirmininku, D. J. A veika—-
Į sekretorium.
j”- ’ Rezoliucijų, mandatų ir 
V sveikinimų komisija: kun.
I Pr. Juras, kuri. Dr. A. Bru-

-i žas, A. F. Kiieižys, J. Sniib 
I gis ir V. Paulauskas.

Seimą sveikino: vietinis 
kleb. kun. J. Valantiejus, 

i kun. Pr. Juras — Kunigų
’ Vienybės ir Katalilm Fede-
j . racijos N. A. apskričio var

du, kum M. Palikus —“Mb- 
finėlės” vardu, kun. J. Bak-

■ .'šys, kun. Pr. Strakaūskas, 
kun. J. Vaitekūnas, kun. S.

Į Kneižis,. kun. Dr. A. Bru- 
! žąs, kim. .Gauronskis, kun., 
į . Ražaitis, kun. Dr. P. Bis- 
' kis,' J. Antanėlis — L. Vy- 
Į . čių. N. A. apskričio vardu,

, j . Red. A. F. Kneižys—“Dar- 
‘ • bininko ’ ’ vardu, V Pau- 

■J lauskas — L. D. Š. Nąujo-
• sios Anglijos apskričio var- 
| “ du, muzikas Al. Aleksis, 
j klier. A. Baltrušiūnas, kun. 
t . V; Puidokas, Dr. Aukšta-

.kaln’is, “Studentų žodžio” 
. redaktorius J. P. Pilipaus- 

; kas, kun. V. Karkauskas,
J kun. Ig. Abromaitis, kuii.

I. Kelmelis, kim. P. Jurai- 
: tte, kun. Stručiais, kun. J.

Ambotas.

t ■
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D A R B ININKAS

Telegramomis ir laiškais 
sveikino: dienraštis ‘.‘Drau
gas/’ ktmigaį: Pakahiis, 
Remeika ir Balkūnas, žur
nalo ‘‘Meilės” red. kun. A. 
Tamoliūnas, K D. S. 8-tos 
kuopos valdyba, Cambtidge, 
Mass., Blaivininkų. N. A. 
apskr. iždininkas B. Jaku
tis j kun. D. Juškaitis, Dva
sios Vadas kun. "P. A. Vir
mauskis, piisiųsdamas $25.- 
00 auką, A. L. K. Studentų 
Organizacijos pirm. X C. 
Morkūnas, L. D. S* 65 kuo
pa, Nashua, N. H., prisiųs- 
dama $5*00 auką.

Mandatij. komisija prane
ša, kad seime atstovaujama 
16 kuopų ir du apskričiai.

Dalyvaujančių atstovų ir 
svečių sąrašas toks: Centro 
valdyba: . kun. J. Švagždys. 
—pirmSimkaš, V. Kudirka 
—viet\ pirmininkas, J. B. 
Laučka —sekretorius.

kis, kim. X Kilpas, kum r 
Ražaitis,. kun. StruČkus, - 
klier. A. Baltrušiūnas, X 
Antanėlis, Alb. P. Pr. Ki- 
buris, B. Šilkauskas. ,

Pereito seimo protokolą 
skaito centro sekretorius J. 
B. Laučka; protokolas pri
imamas vienbalsiai.

Posėdis baigtas 12 vai.

Popietinis posėdis pradė
tas 2 vai. po pietų;

Centro valdybos. narių 
pranešimai. *
. Dvasios Vadas kun. P. 
Virmauskis prisiuntė raštiš
ką pranešimą:• .

“Didžiai Gerbiamieji L. 
D. S. 18-to metinio seimo 
dalyviai!

■'•••’". t

. Pirmiausia, širdingai svei
kinu Jus visus ir trokštu 
Jums Dievo palaimos seimo 
sunkiuose darbuose.

Antra, apgailestauju,, kad 
asmeniškai negaliu su Ju
mis būti. Mat dvasinės re-

Literatinė komisija: kun. kolekcijos- užkvietė, mane į 
Pr. Strakauskas; Kontrolės seminariją Šiomis dienomis.

Jums gelbčiu tik maldomis.
Naujosios Anglijos ap- Dabar turiu garbės pasi- 

Skričio : J. Smilgis ir V. i džiaugti iš gražios L. D. S. 
Paulauskas. Connecticut ap- i katalikiškos dvasios. Per vi- 
skričio: kim. J. Valantie- sus metus iš kuopų ir nuo 
jus, Dr. AL Aukštakalnis. jų Dvasios Vadų teko suži- 

’ 1 kp. D. J. Averka, A. F. uoti, kad L. D. S. organiza- 
Kneižys, So.; Boston, Mass. rijos katalikiškas susiprati-

2 kp. Kaz. Grigas, Alon- j mas vis auga ir kad jos da
lelio Mass. į lyvavi m a s Katalikiškoje

3 kp. kun. S. P. Kneižis,! Akcijoje vis labiau platina-.
V. Kudirka, N o r w o o d,' si. Nariai praktikuoja savo 
Mass. i tikybines pareigas ir daro

.4 kp. kun. P. Juraitis, į J 1
Athol, Mass.

5 kp. Š. Cibulskis, muz.
A. Aleksis, Dom. Matas, J.
Bernotas, Waterbury, Conri.

6 kp. kun. J. Ambotas, K.
Tamošiūnas, J. Alončiūnas, 
P. Mikalauskas, Hartford. 
Conn.

8 kp. J. Smilgis, Cam- 
bridge,. Mass. •

11 kp. kuri. J. Vaitekū
nas, Providence, r. r.

14 kp. kun. Ig. Kelmelis,
Neivark, N: J.-’ .

28 kp. kun.. V.; Karkaus
kas, Vi. Norkūnas, New Ha- 
ven, Conn.

39 kp. kun. M. Pankus,
Bridgeport, Conn.

65 kp. kun. Dr. A, Bru
žas, Nashua, N. H.

70 kp. kun. Pr. AL Juras,
Lavrcence, Alass.

71 kp. kun. J. Bakšys,
Rochester, N. Y.

97 kp. kun. Pr. Strakaus- 
kas, VI. Paulauskas, Lo
meli, Alass.

108 kp. kun. V. Puidokas,
V. Glavickas, So. Wbrces- 
ter, Alass.

Svečiai: kun. Dr. P. Bis-

komisija: S. Cibulskas.

skričio: kun. J. Valantie- 
jus,;Dr.. M..Aukštakalnis..

Kneižys, So.; Boston, Mass.

. į- lyvavi m a s Katalikiškoje

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UETUVOB DUKTERŲ DRJOSĮ *V. JONO EV. BL. PAAALPIN1T 
_. ... . DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, 
24 Thomas Ptrk. So. Boston, Uaat

Vlce-pirm.—V, Mėdbnis,
1430 Columbla Rd., S. Boston, Mass

Prot Raštininką* —• J. Gllneckia 
5. Thom» Park. So. Boston. Uui

Fin. Raštininkas — Pr, Tulelkis, 
100 Bowcū S t, So. Boston, Mass.

Hkilnlnkas —• A. M a u® i Onai
885 E. Broadtvay, So>. Boston, Mw» 

Maršalka — J. Kalkis
7 Wlnfield St, So. Boston, Mftaa.

Draugija laiko Busirinkliriua kas trafili 
nedėldlenj. kiekvieno menesio. 2 vai 
po piety, Parapijos salOJ, 492 EI Ttl 
8t., So. Bt^rton. Mas*.

PO GLOBx MOTINOS | 
,• ’lrmininke — Kva Markslenfi,

. 625. E. 8th SL, So. Boston; Mass. 
Vice-plrmlnlnk&— Ono SlaurlenS,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot, Rašt Bronę CiunlenS.
29 Gould St, Wegt Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-W

. rin. Balt — Marjon* Markonlut*
33 Navarre St., Roslindale, Mass.
. Tėl. Pajkway 0558-W

Jidininkė — OnaStanlullatC
105 Weet 6th St, So. Boston, Ma«a 

Tvarkdart — Ona Mtzgirdlen#
./ 1512 Columbla R<1., So. Boston, Mmb.

Kasok Globėja -- E. JanoSonlenS
1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass 

■ Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra ntarnlnkę kiekvieno mėnesio, 
7:80 vai. vakare, pobaknytlnįj sve
tainė.

. yiaala draugfjoa reikalais kreipkite*
- PM irotok»lq raMalAkv.

Profesionalo i,- blaniJ-flal, prnmrth,D 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
ral vert! skaitytoju paramo*.

Viii lanlnkltfci “Darblnlnk*.*

į įtaką į kitus 'darbininkus.
Organizac i j o s organo 

“Darbininko” dvasia taip
gi matomai katalikiška.: Tai. 
nuopelnas mūsų didžiojo ra
šytojo Jono' Kmito, Tarvy- 

• do ir kitų redaktorių ir ben
dradarbių.

L. D. S. Katalikiška Ak
cija didėtų, gavus 1) dau
giau inteligeiitinių pajėgti 
ir abelhai daugiau narių* 2). 
įjudinus visų kolonijų va
dus ir darbuotojus ir 3) iš- 
auklejus organizatorių.

L. D. S. organui “Darbi
ninkui” reikia gerų agentų, 
daugiau rašytojų ir bizniš- 
kos galvos... Be to “Darbi
ninkui” nebus galima fi
nansiškai gyvuoti. Tuomet 
bus smūgis ir mūsų išęivi- 
j Oš dvasiniam gyvenimui. 
Keliese jo nieks neišlaikys!

Baigdamas' aukoju $25.00, 
prašydamas priskirti juos 
prie So. Bostono kvotos. . -

Kun. Praniciškus Antanas 
Virmauskis” 

/ . ■

.. Raportas seimo dalyvių 
džiaugsmingai priimtas.

. Centro pirm. kun. J. 
Švagždys daro pranešimą 
žodžiu, džiaugdamasis per
eitų metų Centro valdybos 
sutarimu vieningam darbe.

Raportas priimtas delnų 
plojimu.

Vice pirm. V. Kudirkos 
raportas priimtas.

Centro sekretoriaus J.. B. 
Lauekos raportas, kuriame 
plačiai išdėstė centro valdy
bos darbuotę bei sąjungos 
finansinę būklę, priimtas 
visų atstovų vienbalsiai.

•’ .■ f

Centro iždininko rapor
tas: . .. '• •• '

“Gerbiami Seimo. Daly
viai:. ••

Dėl susidariusių kliūčių 
negalėdamas drauge su Ju-

mis dalyvauti ir žodžių iš
duoti raportą iŠ savo, kaip 
iždininko, pareigų ėjimo, 
turiu tai nors trumpai per 
aišką pranešti. Savo parei

gas ėjau taip, kaip maų ge
riausiai atrodė, Kiekvieną 
šeštadienį patikrinau visas 
pajamas ir išlaidas, patikri
nau visas išmokėtas bilas, 
Subalansavau registėrio pa
rodytas {eigas ir atlikau kį- 
taš man uždėtas centro val- 

ybos pareigas, kaip tai na
mo prižiūrėjimo ir tt.

Finansinę atskaitą pri- z 
siunčiu trumpoje santrau- « 
•ko,fe, kuri sutinka su admi- 
: nįštracijos knygomis.

A. Vaisiauskas,
L. D, K Iždininkas.

Priimtas su pagyrimu. 1
Literatines komisijos na- ‘ 

rių raportai.
Kitu. Pr. Štrakauskas ra

portą išdavė žodžiu. Rapor
tas priimfaš.- 7 ” ” T ~

Kiti komisijos nariai ra
portus prisiuntė raštu.

Kun. K. Urbonavičiaus 
raportas:

“D. Gerbiamieji Seimo 
Dalyviai:—

Kadangi Literatines Ko
misijos nariai įeina į Cent
ro valdybą, kaip ir kiti Cen
tro nariai, tai būtų tikslu, 
kad kiekvienas L'it. Komisi
jos narys išduotų raportą 
už save. Tad ir aš tiktai už 

.(save kalbėsiu.
Kaip suprantama, Lit. 

Komisijos pareiga — dabo
ti L. D, Š. organo turinį, 
pristatant jam literatines 
medžiagos, arba esamąją 
medžiagą išsprendžiant, e- 
sant tinkama organe talpin
ti. Šiuo atžvilgiu esamieji 
‘ ‘ Darbininko ” redaktoriai 
pp. J. B. Laiička ir A. Knei
žys buvo labai rūpestingi ir 
visuomet atsiklausdavo ir 
Dvasios Vado ir Literatines 
Komisijos narių, ar toks, ar 
kitokis straipsnis yra tinka
mas dėtį į “Darbininką.”

Aš iš savo puses pristaty
davau “D-kui” medžiagos 
gan skrupuliatingai — pa
sakysiu, skrupuliatingai iki 
nuobodumo, nes nė. vieno 
‘D-ko” numerio savo raš
tais neaplenkiau, ko dabar 
man tenka gailėtis, nes tas 
sudarė perdaug jau vienpu
sišką 'vedamųjų straipsnių 
kryptį. Kad to išvengtume 
ateityje,, aš turiu garbės 
prašyti gėrb. seimo, kad ki
tiems metams nerinktų ma
nęs į.Literatines Komisijos 
narius.

AŠ Čia noriu pabrėžti, 
kad nemanau “D-ką” ap
leisti ir jam toliau rašinė
siu, jei tik Lit. Komisija 
to pageidaus. Bet tęsti to
liau reguliarę pareigą, vadi
nasi, rašinėti vedamuosius 
kiekvienam numeriui be 
pertraukos ir atsikvėpimo 
—jau tur. būt nebepajėgsiu. 
Manau, kad nevienas leng
viau atsikvėps dėl tokio ma
no nusistatymo, nes tuo. bū
du pasikeis nuobodus laik
raščio vienodumas ir atsi
ras progos naujoms literati- 
iiėms pajėgoms, išsivystyti 
ir įnešti į. laikraščio tūriu: 
daugiau. įvairumo ir gyvu
mo. ‘

Mums reikia turėti prie 
laikraščiu ne vienas žmogus, 
bet visas štabas įgudusių ra^ 
šytojų, kurio sugebėtų skelb.

Gerb. Klebonu Dėmesiui
Turime gražių Uždušinei Dieniai Koncertų ir La
peliu su. lietuviškais parašais. Kainos labai priei
namos. Su lapeliais ir persiuntimu tik:

.. $2.75 

.. $3.25 

.”$4.50
$6.00 

.♦■•$7.75

' Už 300’ . 
Už 500 ;

. 'Už 1000 . 
Už 1500 . 
Už 2000 .

\ Malonėkite siųsti užsakymus,

"DARBININKAS”

366 Broachvay, South Boston, Mass.

t'i: spaudoje katalikiškas ido-, 
jas gabiu litoatiniu stiliu
mi. Metas, jau labai metas 
laužti naujas pajėgas į ka- 
alikiškąją laikraštiją, o ne 
vien pasitenkinti vieno ir to 
paties rašytojo kūriniais. 
Aš noriu pravesti tam taką 
irmanau, kadrileviens, ge- '■ 
vai suprantąs dalykus, ma
nęs užtai nepasmerks.
J Su gilia pagarba,

Kun. K.. Urbonavičius,”
Raportas priimtas su gau

siais aplodismentais ir pri
imta rezoliucija:

‘■Seimas, *. įvertindamas 
kun. K. Urbonavičiaus,, L. 
D, S. Garbės nario nenuils
tantį pasidarbavimą mūsų 
organizacijoje, o ypač puo
šiant “Darbininką” turi
ningais . straipsniais, nuošir
džiai jam dėkoja ir prašo, 
kad ir ateityje savo tėviš
kais patarimais ir darbu L. 
D. S. organizacijai padėtų.
• Kun. J. Balkūno rapor
tas:

. ^‘L. D. S. Seimui.
Kaipo L. D. S. Literati- 

nės Komisijos narys, 1933 
metų L. D. S. seimui prane
šu, kad savo pareigas pilnai, 
atlikau, taip rašymu, taip 
laikraščio platinimu. Būda
mas Rytinių Valstybių Ži
nių vedėju “Darbininke” 
noriu pareikšti Seimui pa^ 
dėką užleidžiant mums sky
rių. “Darbininkas” savo tu
riniu ir lietuvišku darbin- 
ninkišku nusistatymu yra 
išeivijai naudingiausias lai
kraštis; Jis ir skaitomas į- 
domiąusiu Amerikoj. “Dar
bininko” redakcija ir admi
nistracija užsipelno didelę 
mūsų padėką. Mūsų atnra- 
sis Skyriaus redaktorius 
kum J. Kripas asmeniškai 
gali delegatams visai tai 
patvirtinti. Priimkit mano 
linkėjimus.

Kūn. jonas Balkūnas.
Raportas priimtas su pa

dėka..,
Kaz. Vilniškio raportas: 
“Gerbiami Visuomenės 

Vadai-Dvašišldai, Brangūs 
L. D. S. Nariai-Seimo Da
lyviai!

Taip svarbiu momentu į- 
vykstanČiame mūsų . bran
gios, organizacijos seime 
rengiaus, ir aš atstovauti L. 
D. Š. 12 kuopą, bet gaila — 
štai jau besiruošiant kelio
nėn, tūlos aplinkybės nebe
leidžia asmeniai dalyvauti. 
Taigi, nors suvėluotai per 
šį laiškutį sveikinu visus 
seimo .dalyvius, ir linkiu 

. gausių nutarimų.
>. Kaipo pernai metų, sei- 
, mo išrinkto Literatines ko- 
‘ misi jos nario mano rapor- 
i. tas trumpas: .kiek leido są

lygos, bendradarbi a V a U 
“Darbininkė,” ko nesuge
bėjau atlikti — už tai at
leiskite man.

Su pagarba .
Kazys Vilniškis.

Raportas, priimtas.
Rezolimū jos ir įnešimai r:
L. D. S. žygiai Katalikiš

koje Akcijoje.
Seimas, suprasdamas gy

vą reikalą įgcvvendinti Ka- 
(alikįįškąją Akciją L. D, S, 
kuopose, .priėmė sekančią 
rezoliuciją:

1. Vadovavimui Katali
kiškos Akcijos .srityje sei
mas išrenka komisiją, kuri 
paruošia .programą kiekvie
nos kuopos mėnesiniams su
sirinkimams.

2. Kuopos gavusios Kata
likiškosios Akcijos komisi
jos programą arba nurody
mus jų laikysis, visuose su
sirinkimuose. nuro d y t u s 
klausimus gvildens, kad to- 
.kiu budu praplėstų narių 
pasaulėžiūrą.

3. Darbininkai stengsis 
geriau susipažinti su Kata
likų Bažnyčios mokslu dar
bininkų klausime.

4. Katalikiškoje Akcijoje 
L. D. S. veiks vieningai su 
A. L; R. K. federacija.

Seimas nuoširdžiai dėko
ja N. A. A. L. R. IC Fede
racijos apskričiui. Tėvų 
Marijonų vadovybei' ir visai 
Naujosios Anglijos lietuvių 
katalikų visuomenei už; gau
sią L. D. S. organizacijai 
paramą.

Seimas užgiria Preziden
to Roosevelt ir valdžios da
romus žygius dėl tautinio 
atstatymo ir pasižada juos 
visokiaropai. remti.

Šeimas užgiria N. A. Lie
tuvių Katalikų Federacijos 
Seimelio sumanytąją ir ko
misijos vykdomąją “Darbi
ninko” palaikymui kvotą ir 
prašo gerb. vadų ir plačio
sios katalikų visuomenės ją 
paremti. \

Kad “Darbininko” admi
nistracija įsigytų ir skelbtų 
tuos literatinius ir muzika
lius kūrinius, kurių visuo
menė reikalauja.

Seimas nutaria, kad L. D. 
S. Literatinė Komisija per
žiūrėtų konstituciją ir sei
mų protokolus, ją pertvar
kytų ir nevėliau kaip 3 mėn. 
prieš seimą paskelbtų orga
ne ‘ ‘ Darbininko. ”

Šeinio atstovai nutarė an
trosios dienos ■ posėdžius 
pradėti gedulingomis šv. nii- 
šiomis už mirusius. Sąjun
gos narius.-

. Posėdis, baigėsi 4:15 vai. 
vakare.’

Antrosios dienos posėdis 
prasidėjo 9:20 vai. rytą.

Tęsiami įnešimai: ■
Seimas, įvertindamas ii- . 

ganiečių organizacijos dar
buotojų iždininko A. Vai- 
siausko ir vice pirm. V* Ku
dirkos darbuotę, išrenka 
juos . Garbės Nariais.

Nutarta pasiųsti sveikini- 
mai: .

Lietuvos Episkopatui, K.
V-. Centrui, Darbo Federa
cijai, Prezi dėntui. Roosevelt 
ir 11 art Fordo vyskupui.

Centro valdybos rinki- 
inai:

Dvasios Vado reikale pa
reikšta pageidavimas, kad 
kuri. Pr. Virmauskis irto- . 
liau pasiliktii eina m o s e 
Dvasios, V ado ] uirei gose.;

Pirmininku — kun.
Švagždys.

Virė - pirmininku — 
Kudirka. •.

Sekr c. t o r i u m — J 
Lančka. - .-----“ —;

Iždininku — D. J. Aver
ka.
.. Kontrolės Komisija: /S.
Cibulskis,. VI. Paulauskas 
ir V. Glavickas.

. Literatinė Komisija: kun.
K. Ųididiiavičius, kuri. Pr. 
Strakauskas, kim. J. Balkū
nas, kuri. J. Kripas, kini.
Pr. M. Juras, muz. A. Alėk- 
sis ir Dr. AI. Aukštakalnis.

Kitų metų seimo vieta ir 
laikas palikta paskirti cent
ro valdybai.

Seimo pirmininkas dūko- ■> 
ja visiems atstovams už 
nuoširdų dalyvaviiną svars-

■ tymuose, kun. J. Valantie-.
> jui už suteikimą jiatalpos 

seimui, muzikui A. Aleksiui 
už surengimą gražaus ir 
linkšinaus koncerto vietį-

' nei kuopai už malonų at-
■ stovu priėmimą.;
■ Seimas baigiamas kun, V. 

Puidokui atkalbėjus riiaklą,
' 12:15 vai. po jiietų.

Seimo Piririininkas,
- V. J. Kudirka,

Seimo Sekretorius, . , 
D. J. Averka.

J.

v.

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę "Darbininką” nonai 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su "Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

LIETUVA MINI 100 METU 
SPAUDOS SUKAKTUVĖS

Šia proga ir Amerikos 
lietuviai turi prisidėti suda 
ryti “židiniui” jau devinti 
metai leidžiamam literatū
ros, mokslo, visuomenes ir 
akademiškojo gyvenimo mė
nesiniam iliustruotam žur 
naluį kuklias sąlygas tar 
nauti. Lietuvos kultūros rei
kalams. Jeigu p<r 1933 me
tus “Židinio” tiražas, pa
šoktų Ugi 5,000 pisrių, tai? 
adm-ja pasižada 1934 me- 

' tams žurnalo pr-tos kainą 
sumažinti per pusę ir padą . 
ryti jį prieinamą kiekviė 
nam inteligentui kuriam 
artimi savos kultūros, veilca 
lai.

Prenumeratos kaina: me ’ 
tams 45 lt\ (Lietuvoje 35 Ii 
tai), pusiu. 25 lt. Studen
tams ir moksleiviams: mot. 
30 .lt., pusnį. 15 1h (Lietu
voje 25 lt.). Adresas.: ” Ži- ■ 
di nys, *1 Kaunas. La išveš* 
Al. 3.

c



luiraaie^, gpriiĮ 10 a.,; -ū '

Rytinių Valstybių Žinios
W aterbur y Conn. Rugsėjo 29, 1920 Suvalkijo

je lietuviai ir lenkai vėl 
pradėjo derybas.

Spalių 9 d. Minėjimas
Dabar prieiname prie Vil

niaus istorinio užgrobimo. 
Spalių 7, '1920 lietuviai i r

. Šv,“ • Juozapo^ ' parapijos 
Naujoje salėje šią žiemą į- 
vyks daug gražių ir garsių 
programų. Spalių 9 (Vil
niaus Užgrobimo 13 metų 
sukaktuvėse) įvyko gražus 
teatrėlis su koncertu ii? pra
kalbomis. Priešaky to viso 
programa buvo p. kompozi
torius Aleksis. Jam labai 
rūpi Vilnius ir jisai veikią 
ktm a rlrmtausum ^urvielmė 
Vilniui Vaduoti Sąjunga. 
Atsilankė labai daug žmo
nių ir daug pasų bei tikietų 
išparduotą.

Komisiją, kini daugiau
siai prisidėjo ir darbavosi, 
kad AVaterburyj toji šventė 
nusisektų buvo iš šių asme
nų : Mariutė Kašėtaitė, An
tanas Šambaris, Juozas 
Bernotas, Petras Liubinas, 
Kašte Jesaitienė, Ona Ra
dzevičienė,. Petras Jpkubau- 
skas, Ona Girdžijauskįenė, 
Ona Norbutiehė, Simonas 
Cibulskis ir komp. Aleksis. 

. Reikia padėkoti broliams ir 
sesutėms lietuviams, kurie 
lietuviškai - patriotiškai. ir 
krikščioniškai. atjaučia Vil
niaus reikalus. Jau nę pir
mas sykis toks jų'^gražus 
pasidarbavimas ir pasiro

dymas, Tai įrodo, kad kuo- 
geręšnis žmogus katalikas 
ir parapijietis, tuo jisai la
biau yra linkęs ir mylėti 

j.avo tautą. Kiti sėkite šių 
gražų ir kilnų pavyzdį!

Koncertas buvo labai gra
žus, Gerai išlavintas Choras 
įr. pavieniai solistai labai 
gražiai sudainavo, Solistai 
buvo šie: pp. Antanas Rad- 
vitą7 Brone ZeHuoniūtP, 
Marcele: Andrikifitė, Nor
bertas AIeksis.it kiti. Pats 
teatras, labili gyvas, patrio
tiškas ir gražus... tik trūko 
jam užvardinimo. Vaidino 
šie. asmenys : Bronė Zelįuo- 
liiūtėjAdelė Liūtldūte, Mar
cele Andrikaitū, Marė Ado
maitytė, Norbertas Aleksis, 
Juozas Marcelynas, Petras 
Lazauskas ir Antanas. Rad
vila. Visi-visos gerai atliko 
savo roles. .

Buvo ir prakalbų. Kalbė
jo kleb. kun. J. Ambotas iŠ 
Ilarfford’o, vietinis klebo
nas kun. Juozas J. Valan- 
tiėjus, kunigai Ražaitis, 
Kripas ir Gauronskąs. Kal
bėjo . ir pasaulioniąi kaip 
tai: aklermanas Bendleris, 
daktaras Aukštakalnis ir 
kiti. *

Kun. J. Kripo Prakalba

lenkai akyvaizdoje Tautų 
' Sąjungos ‘Milifary Centro! 
Comniission1 padarė' naują 
sutartį, kurią u ž 1 a i k y t i 
šventai pasižadėjo ir lietu
viai ir lenkai. Pagal tos ..su
tarties visa Suvalkija ir 
Vilniaus kraštas priklausė 
lietuviams. Tai buvo Spalių 
,7. d. O dvi dieni vėliaus, 
spalių 9, 1920, lenkai i šven
tai užlaikydami tą sutartį’ 
žvėriškai MzgrJFiė Mįetuvlų 
Vilnių.

. Tautų Sąjunga stengėsi 
Vilniaus problemą .išrišti, 
bet. negalėjo. Pradžioje ji 
norėjo, kad lenkai atiduotų, 
bet lenkai spyrėsi, kad čia 
ne-lenkų darbas, .‘bet lenkų 
sukilėlių, kurie ėjo prieš 
lenkų valdžią; Bet vėliaus 
pats Pilsudskis prisipažino, 
kad Vilniaus\ užgrobimas 
buvo jo įsalcytas. Išgama!

Brangūs lietuviai - vien- 
pinčiai! Šiandien sukanlca 
lygiai 13 metai kaip Vilnius 
tapo žvėriškai pagrobtas. 
Tai mūsų brolių lenkų bro
lystės darbas. Dabar žinome 
faktus,. Mums telieka at
gauti arba prisidėti prie 
atvadavimo. Vilniaus. r Žino
te pačioje pracSioje Vilnius 
atsirado per sapną.. Didysis 
kunigaikštis Gediminas sap-
uavo apie Vilnių ir ant ry
tojaus tą Lietuvos miestą 
įkūrė. Ar tai mums , šiandie

Čia paduosiu kmi. Kripo 
prakalbos sutrauką:

Brangūs Broliai, Sesutės, ■ 
Lietuviai!

Reikia ištikrųjų pasi
džiaugti.. jūsų skaitlingų at- 
šilanlvyinu. Tai rodo, kad 
Vilnius jūsų širdyse ir sie
loje neužgesęs. Buvo labai 
graži programa ir tenka tik 
pasigerėti. Mūsų gerbiamas 
j alinimas vadovystėj ė gerb. 
komp. Aleksio gražiai atvai
dino ir sudainavo. Jie myli 
Vilnių! Ir kaipgi Vilniaus 
nemylėti ? Švetimtau č i. a i 

. myli Vilnių ir rūpinasi, kad 
Vilnius liktų lietuviams.

Bet brangūs klausytojai, 
lietuviai,, yra daug lengviau 
mylėti kuomet mes žinome 
ir suprantame ką mylime ir 
kodėl. Gal nevisi žino kas 
ir kaip Vilnių užgrobė ? Gal 
nevisi gal i kitiems paaiškin
ti kaip tas viskas atsitiko ? 
Pažvelgkime tad trumpai į 
tą žvėrišką ir tragišką įvy
ki. • t- ’;

Mūsų, amžinieji’ priešai 
lenkai pagrobė Vilnių ba
landžio mėnesį 1919 metais. 
Jie išlaikė Vilnių save ran
kose iki 1920 m. rasąros. 
Bolševikai tą vasarą priver-* 
te lenkus atiduoti Vilnių, 
ką jie ir padarė. Bet pirm

Telfefdaas,-flazji 1ŠM :

JONAS OHEOUAUCKAS
draborius ir Balaamuotoj&i ’ 

. 423 S. PACA STfeUte 
BALTIMORĘ, MD.

negu bolševikai. galėjo pa
imti Vilnių, lenkai . siuntė 
Savo atstovus į Kauną pas 
lietuvius, kad. lietuviai pa
imtų Vilnių anksčiau negu 
rusai. Lietuviai žinoma su
tiko ir beeidami Vilniaus 
paimti lenkai patys užpuolė, 
lietuvius 'ir sutrukdė vieną 
dieną... tuo tarpu rusai pa
ėmė Vilnių. Lietuvos val
džia, remiantis Rysų-Lietu- 
vių taika, liepos 12, 1920, 
pareikalavo, kad rusai ka
reiviai iš Vilniaus atsitrau
ktų.... ką rusai ii1 padarė... 
rugpiftčio mėnesio pabaigo
je.

Lietuviai nenorėjo visiš
kai įsikišti tarp lenkų ir 
rusų, kurie tuomet kovėsi. 
Užtat lietuviai pasiūlė len
kams padaryti rubežių tarp 
lietuvių ir lenkų. Lenkai su
tiko, bet už kelių dienų vėl 
maršavo toliau į Lietuvos 
žemę negu buvo sutikę. Len
kai tada pasiūlė lietuviams, 
kad jie -‘broliškai” arba 
sujungtomis bendromis pa
jėgomis eitų prieš tušus, 
Lietuviai su tuo negalėjo 
sutikti. Lenkai tada pasakė 
pasauliui, kad lietuviai ęin. 
išvien prieš lenkus su bolše- 
vįkais...kas žinoma, buvo ne
teisinga. Tautų Sąjungos 
posėdy lietuviai įrodė, kad 
jie su bolševikais nieko beh-: 
(Iro hėtttrk ‘ TŪhinei jie Jihi- 
clarč liaują liftiją..į Vadina
mą Čui’Zon . Line... kuria 
suliko ir lietuviai ir lenkai. 
Bet iv vėl lenkai sulaužė tą 
sutartį ir žengė per Tini ją.

nieko nepasako? Brangūs 
lietuviai! Kaip Vilnius per 
sapną atsirado, . taip lygiai 
ir per sapną lietiivųii jį at
vaduos ! Sakysi, kad čia ne
sąmonė, kvailystė! Gerai, 
bet. brangūs lietuviai, visi 
didieji darbai pirm negu 
buvo vykdomi, buvo kaip 
sapnas. Kas pastatė Ėmpi- 
Te State Biiilding, Nęw 
Y o rke, arba Kolumbas pirm 
negu važiavo į Ameriką ar 
nė Sapnavo apie tuos daly
kus. Sapnuokime, galvoki
me apie Vilniaus Atvadavi
mą. Pradžioje tai bus gal 
tik svajonės — poezija, bet 
vėliaus meilė ir gyvas dar
bas.

Jeigu,.visi lietuviai svajo
tų apie Vilnių, neužmirštų 
jo, tai tikrai šiandie ar ryt 
Vilnius turės būti mūsų. 
Visa bėda, kad lietuviai .ne
svajoja, nemintyja apie Vil
nių.. Kai kurių lietuvių pat
riotizmas, tai kaip tas kieto 
riešuto branduolys..; jeigu 
nori jį matyti arba para
gauti — džiaugtis, ’ gėrėtis, 
tui-i su plaktuku permušti 
kevalą j o tik paskiii pama
tysi • tą. patriotizmo bran
duolį. Bet mes per mušime 
tą kevalą ir lenkas painatj’s, 
kad lietuvis niekuomet ne
užmiršo Vilhiaūs ir neuž
mirš!

. Vilniaus ' užgrobimas pa
rodė lietuviams.ir visiems 
koks', kietas yra galingasis 
pasaulis. Bet nėra to blogo, 
kad tėų nebūtų gero. Kiek 
nuo Vilniaus užgrobiiuo dic-

uos lietuvių tapo tikrais 
Tretuvhus/patriotais! Kiek, 
gražių pmldlintj laikraščių, 
knygų, dailių, prakalbą? są
jungų ir tt. ir it, atsirado it 
gimė! Gal už 10 metų, kai 
Arilnįū$ vėl bus mūsų, mes 
dėkosime tam atsitikimui, 
nes jis pakelė Įietuvin dva
sią. Yra sakoma, mes nie* 
kitoniet iieivertipam dalyko 
arba žmogaus .pakankamai 
kol jis yra pas mus, bet tik 
įvertiname jo helekę. Tai 
parodo istorija. • Didvyriai, 
rašėjai, kompozitoriai ir 
kiti tik mirę įvertinami. 
Taip ir meš; kai Vilniaus, 
netekome, tik tada-strprahr- 
me kokį nuostolį lietuviai 
turi panešti.

Brangūs lietuviai t Suky’- 
' šit,mes amerikonai ir mums 
nerūpi. Jei lietuviai Lietu
voj nieko nedaro tai kam 
mesT Tinginys ir šaltas 
žmogus visuomet, randa pa
siteisinimų, bet meilė nie-* 
kuomet ^nesistengia tvisinfisr 
Meile dirba virš savo ribą 
ir jėgų.. Argi ręikėjo lietu
viams lakūnams,- j Dariui ir, 
Girėnui lėkti per audras iš 
N ew York į Kauną ?! Jie 
tą -darė iš meilės. Turėkime 
ir mes nors biskųtuką. tos 
gražios, meilūs.. Jeigu sve
timtaučiai gali mylėti Lie
tuvą ir Vilnių, tai kodėl ne 
patys lietuviai? Taip bran
gūs lietuviai,' ’ ’iin’lėk'ime ir 
sapnuoldme apie Vilnių. 
Jeigu taip . darysite, tai- su 
manim sutiksite kad:

Vilnius per . sapną atsira
do ir tik per šaimą atgaus 
jį lietuviai!

Užtitf ruoškis tu lietuvi, 
nes .rytoj, ši^ndiėiiį atva
duosi Jį tatai

. Šiandie per sapną, o ry- 
,,j ant kalno į dieno para
gaus.

Lenkas, kuris derasi su 
velniu, kas biauliaus sii lie
tuviu pasielgs.

V'eliiias su lenku, Dievas 
—teisė su lietuviu...

Lietuvi, kas tau. gražes
nis? Prie kurio, prisidesi 
tll?.! ■■■ ';

k -------- ———

RŪTOS DRAUGIJOS
\ RIEŠUTŲ BALIUS. -

.. Pereitą šeštadienį švento 
Juozapo parapijos naujoje 
salėje įvyko tikrai gražus 
vakaras, būtent k Rūtos de
jos Riešutų Balius su Card 
Palty. Salė buvo .pilnai žmo
nių. Buvo ir svetimtaučių. 
Buvo apie. 75 kortams sta
lelių, ir atėjo per 200 žmo
nių. Galima pavadinti- vaka
rą • pilniausiai nusisekusiu. 
Tai garbė moterims, kimios 
taip gražiai darbavosi. Bu
vo lietuviško “Creino” iŠ 
Ne\v Britain. Buvo ir gar
džiausių užkandžių.;, sand- 
\viclies, pyragų-pyrag‘aičių 
visokių - visokiausių! Lie
tuviai, matyt, mėgsta labai 
kortuoti. Net jaunimas ir 
tas gausiai atsilankė; Kle
bonas ir. Rūtos draugija la
bai dėkingi visiem už skait
lingą. -atsilankymą įr parė
mimą. Ėuvo ir dovanų gc- 
liausiems kortuotojams. ■. •

Rinkimai Waterbury
Šiomis dienomis Water- 

bitry įvyko miesto niayoro 
ir jo štabo rinkimai. Sena
sis mayoras Krank llayes 
vėl. didžiausia dauguma baL 
sų laimėjo. Tai buvo deino- 
kratų laimėjimas. Ir įneš 
lietuviai galimo, džiaugtis, 
nes tarp jų buvo, išrinktas į 
miesto Valdybą ir vienas 
lietuvis, būtent, aldermonas 
Bendleris.

JONAS V. BENDLERIS.
* Jonas V. Bendleris jau 
trečią kartą laimi, rinkimus 
miešto valdyboje. Jau penki 
metai kaip jis yra aldermo- 
nu. Jisai yra daug pagelbė- 
jęs AVaterbury’o lietuviams 
surast darbūs ir šiaip kituo- 

<sė reikaluose^
Be to,' jisai' veda . kuosek- 

mingiausiai vaistinę, arba 
“Drug Business.” Jisai tu
ri moderniškiausią vaistinę 
ir turi lietuvius darbinin
kus. Yra labai patriotiškas 
ir sąžiningas katalikas. Re
tas darbas parapijoje, kad 
jis. neprisidėtų. Lietuviai 
katalikai džiaugiasi juomi 
ir linki jam pasiekti net iki 
mayoTp. Jis yra buvęs ka
riuomenėje karės metu ir 
daug dirbo medicinos ir 
sveikatos srytyjė. Jo popu- 
liariškumas galima spėti iš 
balsų pereitą antradienį. 
Mayoras gavo iki 18,000 
balsų, o jisai gavo 17,610! 
Sveikiname!

. Reikia .. neužmiršti ir jo 
nuolatinio duosnumo. Jisai 
dovanojo tropines, prizes ir 
r t. dėl Vyčiip C. L. U., stu
dentų ir kitų parengimų. 
Tikrai vertas žmogus! .

PONAS LŲKŠIS SU SA
VO MOVIES AVATER-

BURY. ;
Spalių 3 ir 4 dd. vakarais 

lodė liaujas ir pagerintus 
lietuviškus krutamuosius 
paveikslus p. Lukšis iš Chi- 
cagoš. Abu yakaru žmonių 
atsilankė, pilna milžiniška * 
salė. Paveikslai buvo labai 
geri ir lietuviams vertėti) 
juos pamatyti. Rodo .Sliar* 
key, lakūnus..; kaip išvažia
vo, ..jų laidotuves Kaune, jų 
motiną' ir gimines ir tt. ir 
Pasaulinę 1 Jąri >dą Chicago, 
piknįlvus po visą Anieriką... 
vaizdus ; iš Lietuvos... yięnu 
žodžiu, g'eriaimĮus- lietuvis* 
kus- paveikslus. Geriau i y. 
linksmiau negales , lietuvis 
praleisti’ ilgų ir nuobodui 
žienios vakarą kaip prie lie
tuviškų “movies.”

- Reikta pripažinti water- 
buri(*čiains didelę padėką, 
kad jin taiį) skaitlingai su* 
atrinko ir jiarūmū tą gražų 
darbą. .

Šiomis dienomis į St. 
Loitis grįžo lietuviai pp. 
Dvileskiai. Gerb. Dvileskis 
turi labai, aukštą darbą St. 
Louis. Jisai ten yra supe
rintendentu. Šilko, kad to
nai, visai mažai yra lietu
vių, Apsivedęs sii lietuvaite* 
iš Naugatuch ir j'ie abudu 
pnikiausjai Ijotuviskai kalbu 
įr didžiuojasi savi > I ietuviš - 
ką ja kilme. Taip lietuviai, 
visur didžiuokimes! Malonu 
matyti ir žinoti, kad lietu
viai pradeda prasimušti ne 
tik sporte, bet ir darbe, biz
nyje ir tt. Bet dar malo
niau kai matai, kad savieji 
apsiveda sų savaisiais ir tuo 
4ktžim>yasi4------ :----; —

ŠAMBARIŪTRS - MAR- 
CELYNO SUTUOK- 

TUV11S.
Šiomis dienomis apsivedė 

Albinas Marcelynas su p-le 
Šanibariūte. Jungtuvių mi
šias laike kunigas Valant įė
jus, asistuojant kunigam 
Kripui ir Ražaičiui. Po 
jungtuvių bažnyčioje buvo, 
priėmimas šambarių na-, 
iiiuose, Congrcss Aveniu*. 
Susirinko daug jaunimo ir 
ir senesniųjų. Abu priklau- 
.se prie vyčių, ir .choro. - Re
tas programas, kuriame jie
du nebūtii dalyvavę. Sveiki
name ir linkime jiėnis ir jų 
tėveliams ilgiausių metų ir 
geriausios kloties!; Hoiiey- 
moon išvyko praleisti. į Nia
gara Ėalls ir/Canadą,

Dalyvavo Katalikų Lab’ 
darytes Seime

• Kun. Benediktas F.. Gau- 
ronskas šiomis dienomis da
lyvavo Katalikų Labdaią būs 
Seime, AAhildorff - Astoria, 
Ntnv Yorke. Girdėjote pre
zidento Roosevelt, Al.Smitli. 
Farley, J. E. Kardinolo 
Ilayeš kalbas. Gerai, kad 
lietuviai dalyvauja tokiuose 
seimuose, kad paskui galėtų 
Įilačiau . skleisti Kristaus 
meilės grūdus tarpe supago- 
nčjusiu žmonių.

NAUJL BOAVLING 
RATELIAI.

lYi'eitą sekmadienį du 
m uju boAvling rateliii į>rą* 

/dėjo savo sezoną. Tai Lietu
vos Akyčių. 7 kuopa it Stū- 
tlenių 8 kuopa. Sekmadienį, 
po pietų 4 vai., stūdontai-es 
pradėjo bovvlytį. Buvo iki 
50 bovvlerių. Valio! Buvo ir 
advokatas Balanda, cliemi 
kas Kaukelis, Juozas Du
bauskas, kunigai .Kripas ir 
Ražaitis, ir visa, eile stadeii- 
tų-čių; A”isi:os turėjo ekstra 
“\good time.”

Vakare vveiai . boviino.. 
Susirinko irgi iki 50 hovvlv- 
rių!. Valio! lietuviškas jah-.

nime, remkite .save-ir savo 
parapiją. Tarpe savųjų nie
kuomet nepądyksi arba nė- 
išnyksi. Su savaisiais ture* 
si “best tinies,”

LAIDOTUVES.
Šiomis dienomis mirė žy

mi lietuvaite p-Iū Natalija 
JeruŠevirinte- iš Watėihū- 
ry. Ji- sirgo kiek laiko ir 
buvo Merideii’e ligoninėje. 
Visi ją mylėjo. Graudu ir 
kartu gražu buvo matyti 
bažnyčioje kaip Marijos 
Vaikeliai ir jos draūgai-ęš 
iš mokyklos dienų ėjo boncL 
rai prie šv. Komunijos; Tai 
garbe pačiai Natalijai, kurį 
tikrai užsipelno tokių šau
nių laidotuvių.

Mišias . laikė pats klebo
nas. Buvo 3 šv. mišios. Prie 
šoninių altorių mišias laike 
kunigai Ražaitis ir Kurio
mis.. _ ;

Tegul ilsisi Viešpatyje!

ŠOKIAI-—ŠOKIAI! •
Švento Juozapo . milžiniš

kojo saloje Įvyksta šokiai. 
Tai bus lapkričio 4 dieną 
šeštadienio vakari*, Water- 
bury’o Studentų šokiai. Buš 
1 1 Prizo Nbvelty Dance..’’ 
Dovanos gautos nuo alder- 
inono B.endlcrio, šerifo Je- 
tiušaičio, . vaistininko Kė
liausio, biznieriaus Šerono, 
Lasky’s Stationery Store ir 
daug kitų. Turėsime iki 20 
dovanų išdalinti ats’ilankiu- 
siejns į tuos, šokius. Gros 
Black and Gold 8 dalių or
chestras lietuviškai'ir ame
rikoniškai.

' C. L. C. ŠOKIAI! "
Armistice *Day arba Pa

liaubų Dienoje, lapkričio 11 
d., bus viso Conn. valstybės 
katalikiško - lietuviško jau
nimo draugijų metiniai šo
kiai, šv. Juozapo salėj, AVa- 
terbury, Conn. Jau . treti 
metai kai tie šokiai rengia
mi AVaterhųry. ir kiek man 
teko girdėti, nei vienas nė
ra apsivylus. Šiemet turėsi
me gerą orkestrą Black and 
Gold iš AVaterbury. Jie mo
ka groti angliškus ir lietu
viškus šokius. Kurie buvote 
C. L. C. Field Day (Olipia- 
dos) Bristoj, Conn., Lake 
C o m po no e, -atsimenate' kai p 
tas orkestras visiems pati
ko. šį sykį bus iš 10 dalių. 
NeirŽm'irškite ateiti. Mės
inius prižadame “ekstrą 
good time. ”

Pirmiausia aludariui, ve< 
liau gydytojui, o paskui 
graboriui.'

JEIGU GALVĄ SVAIGSTA SU
STABDYKIT SVAIGULĮ SU 

NUGA-TbUE
Nthnlai, kurie Misiknupia jūsų <»v^ 

į.ehtfnu', paeinu uuo to, icųtl jisai jrų*- 
hpHiuh’ • tn'lSs’vnle ą*' pinip.intinn 

'bakterijas kurios užkropia jųx 
mjs MuUIpiHna.jnsŲ- organizmų ir jus 
konvhuo. nuo- svaigulio, galvos skauill^.- 
Jimo ir tt. • „■ *

Nl-OA TUNU išvaro visus nuodus Iš 
Ju>ų ^sCcnios. Yvu milijonai moterų 
ir v-.vruį, kurie“■ atgavo savn spvknv'it* 
pntu'sė sfivn <velluna.su Šiuo paslo* 
betihU. valmit, jeigu jus jllilv’atAs pa- 
vargc'v uibu nesveikus panivghmt.e 
M (JA TUMI. •

TMIml.mkite tik"<> MMA-TONR. 
P.arduiuhtmn^ visose ■ atsakomingosts 
vnlsUhyįJiOMA .: ”

AIeksis.it
velluna.su


Antradienis, Spalii; 10 d., 1933 ' v. < ' ' I> A-R JBIKIN K XS . > ' '< 8.

WT • >• ./I? P. Jankaus 'vadovauja-;l pi jos choras, P. A. DulkėsNaujas Klebonas ^as, Apreiškimo* Panelės 
Šv. par. choras irgi jau pra
dėjo darbą. Prisirašė dhug 
naujų jėgų — reikia laukti 
pasirodant viešumoje. Nors 
bažnyčioje jie labai gražiai 
pasirodo, bet paprašius, ve
dėjo, p. Jankaus pasirodyti 
viešai pai’engimuose —, jis 
pasie 1 g i a labai kukliai: 
“Gerai negaliu dar, o bet 
kaip pasirodyti nenoriu” — 
jo atsakymas. Reikią dau
giau drąsos, energijos, o 
taipgi ir lenldyniayimo,

■ Nors jaunas ir neperge
riausiose sąlygose veikiąs 
Lietuvos Daina -Ansamblis, 
gana gerai pasirodo dainuo
dami per radio iš stoties 
WLWL ketvirtadieniais, o 

[taipgi ir pereito sekmadie-
pio savo koncerte daugelį 
nustebino neblogu muzika- 

į liu išpildymu.
p Karaliene^ Angelą para-

MASPF.TH, N. Y,
“Naujas klebonas!”—tai 

buvo didelė naujiena. Mas
petho lietuviams, Ši žinia 
žaibo greitumu pasklido 
maspetliiečią ir blissvillie- 
čių tarpo. Susidarė nepa
prastas ūpas Šią kohmiją 
lietuvių šeimose, Visi ne- 
koiltriai laukia sekmadic- 
nio, kad patikrinus paskli* 
dusios žinios teisingumą,

Štai ir sekmadienis, spa- 1 
lių 1 cL Fatyręs, kad tokis 
nepaprastas sujudimas Ma
spetho apylinkėj, nuvykau 
ii’'aš Mąspethan 11 vai. mi
šių išklausyti. Prisirenka 
pilna bažnytėle žmonių. Vi
sų nuotaika pakilusi, nepa
prasta tyla, .dievotumas. 
Tiasidėdą7 ^šv/ Mišios, TaK 
rias atnašauja naujo, klebo
no asistentas kun., Juozas 
Aloksi ūnas. Netrukus pasi
rodė ii*. naujasai klebonas 
kun. Jonas Balkūnas, kuris 
šiek tiek susijaudinęs, bet. 

.iškalbingai ir įspūdingai 
lietuvią ir anglą kalbose 
persistato esąs J. E. Brook-

■ lyno vyskupo pasidėtas šios 
parapijos klebonu, kurio 
vyriausiu uždaviniu būsiąs 
šiėlas ganyti, Lietuvius 
burti, Par a p i j ą ugdyti. 
.Kviečia visus talkon fenin
gai dirbti Dievo garbei ir 
lietuvią gerovei.

Naujo klebono “Credo” 
daugeliui ąŠaras iš akiu iš
traukė. Nedvejotinai visų 
širdyse virpėjo savp.ąąą- 
jann Dvasios Vadui pagar
bos, pasitikėjimo ir numa
tytiems darbams, pfitarimo

jausmai, ką liudijo gausi 
kolekta — dolerinių ir net 
penkinių, nors tai buvo pa
prasta, sekmadienio kolek
ta. .

Kun. Jonas Balkonas yra 
gabus, darbštus dvasinin
kas, geras lietuvis t patrio
tas ir sumanus organizato
rius. Galima tikėtis, kadi 
jam vadovaujant Maspethd 
koloniją iškils, nes pirmi įs
pūdžiai rodo, kad mąspe- 
f kiečiai sugebės įvertinti sa
vo naujo vado pastangas 
pastatyti Maspethp lietuviu 
Atsimainymo Viešpaties Jė
zaus parapiją tinka m o n 
aukštumom

Goriausiu sėkmių!
J. P, M.

BROOKLYN, N. Y.
BAZARUI BESIAR

TINANT.
Visos Karalienės Angelą 

parapijos, 'draugi jos j au 
pradėjo rūpintis parapijos 
bazaru, kuris įvyksta lap
kričio 11 iki 20 dienos. Ba- 
zaro metu bus' leidžiama 
nauji baldai (Forniture). 
Tik’ietai jau parsiduoda po 
lOe. Daugelis parapijos biz- 
nierią pasižadėjo paremti 
įvair i o m i s dovanomis, o 
taipgi turėti specialius biz
nierių vakarus bazaro metu.

BROOKLYNO CHORAI 
■ ŽENGIA' PIRMYN; •• •

Šv.. Jurgio parap. choras 
po vasaros atostogų prade
da atkrusti. Choro naujas 
vadas muzikas p. Šokas ža
da. daug nuveikti.

LDS. Kuopų Susirinkimai
HARRISON-KEARNEY, N. J.
L. D, S*. .15 kuopos susirinkimas 

įvyks spaliu 10 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Vąldyba

LOWELL,MASŠ.
LDS, 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, spaliu 12 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos

Valdybi

LAWRENCE, MAS8.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

spalių 15 d., tuoj po 12 valandai. 
. Kviečiame gausiai sueiti, nes turi'

• me keletą svarbią sumanymą. At
siveskite ir savo draugus (es) pri

rašyti. Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Spaliųlo 4., tuoj po sumos į-, 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas. 
. vai. Taigi kviečiame visus narius 

atsilankyti į šį susirinkimą ir ui- 
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinkt 

mas įvyks spalių. 15 d., 6:30 vai. 
v., Karalienės. Angelą parapijos 
svetainėj, kampas Rofeling ir So. 
4th gatvių. . .

Taigi malonėkite visi susirinku 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. . Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų, 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdybai

•• :

i

* / ’ * : • ;• • 
vedamas, yra gal vienas is 
populiariausiu choru Broo- 
klyno. Mums reikėti], dau
giau p. Dulkiu, tuomet ir 
organizacinis veikimas pasi
keisti]. Bendrai, jo chore 
yra geros medžiagos — ją 
reikėti] dar geriau išnaudo
ti. Tikimės, , kad atsiradus 
Brooklyne lenktyniavimui, 
daug ką pataisys. Bot ka
dangi p. Dulkė patą turi 
puiku dramatinį balsą, tai 
jis myli ir savo choro stip
ri] dainavimą. Na jie ir už
traukia. . ‘

f -Yra ir « daugiau chorų 
Brooklyne,’ bet visų gerai 
nepažystu, neš visuomenių 
niam veikime jų kaip ir nė
ra. Tiesa, vienas iš ją (.6 
gal du?) kartais dainuoja 
per radi o stotį, bet j ie var
giai pralenkti! jš kermo
šiaus važiuojančią paprastą 
vyrą vežimą... - y ■ _

Susipratimas Atgyja
Dažnai husiskuiidžiama, 

kad lietuviąi nėremia savų
jų bįmierią. Tačiau kai ku
rie pradeda džiaugtis, kad 
susipradnias ir tarp lietu
vių augą. Jie pamatę skel
bimus savo laikraščiuose • 
“Darbininke”, “Garse” ir 
kituose, ateina pas savuo
sius ir pirkti šio to. Tik 
gaila, kad kartais jie nau
doja priežodį: “Ant. bargo 
pas savuosius, o už pinigus 
galima ir pas žydą . nusi
pirkti.” Taip negerai tau
tiečiai, jei savieji jums pa- 

1 sitiki - kredituoja, tai jiems 
būkite už tai dėkingi.

Paskutiniuoju laiku ne
paprastai susidomėjo visuo
menė Lietuvių Universaliu 
Biuru. Vieni ateina su įvai
riais spaudos darbais: pla
katais^ tikietaią, progra
mom ir tt. kiti gi “Darbi
ninko” nusipirkti ar užsi-

sakyti, o treti su įvairiais, 
paklausimais ir įvairią kny
gą nusipirkti. Bet vienas iš 
linksmiausią pažymią, kad 
ne tik pavieni asmenys, bet 
ir .draugijos, prądėjb Šerus 
pirkti; taip pereitą savaitę 
5 Šerus pirko L. R. K, S. A, 
134 kp. Kitos draugijos .re
mia biurą pelnu nuo paren
gimu. Taip reikia tik 
džiaugtis ir tikėtis, kad sa
vo laikraščio tikrai susi
lauksime, nes jo laukia ne 
tik veiklesnieji darbuoto
jai, bet. visa katalikiškoji 
visuomenė. L

i ■ %* ■

Tiesa, daugumą užėję nu
sipirkt u Darbininko” ar 
kitko, užsisako ir įvairią 
kalendorią, kurią čia yra 
didelis pasirinkimas. Kai- 
kui'iė biznieriai skuba su 
užsakymais, nes jaučiamas 
ne po ilgo kainą pakilimas.

, Vietinis.

reikalu . darbuojasi parap. 
chorai. Žadą prisidėti taip
gi ukrainiečiai ir surengti 
koncertą. Fedeiucijos ap
skritis pažadėjo remti.vi
sais galimais būįlai^.

p. Žilevičius kartu prane
ša, kad gerb. kun, J. Baikit- 
nas, Fod. Apskr. pirminin
kas yrą paskirtas Maspetho 
parapijos klebonu. Visi, at
stovai sustoja ir aplodis
mentais pasveikina,

Spaliu 9 d. reikalu nufa- 
riątna rengti spalių 8 d. 
prakalbas. Jos bus Apreiš
kimo par. svetainėje. Pra
sidės 4 vak po pietų. Gi 
spaliu 9 d. visose bažnyčio
se bus atlaikomos gedulin
gos šv. mišios už žuvusius 
Lietuvos kareivius Vilniaus 
vadavįmo laiku. Prakalbu 
rengimo reikalu buvo atvy
kę nuo ARutininkiy-atstovai, 
pp. Strimaitis ir Klinga.

Apkalbėjus nuodugniai, 
nutarta rengti spalių 9 d. 
minėjimą, spalįįj 8 d. Ap
reiškimo Šv. Pan. par. sve
tainėje. 'Pasitarimui pro
gramos reikalu išrenkama 
atstovais: K. Vilniškį ir J, 
P, Mačiulį.

Iš Fed. Apskričio Darbuotės

WEŠTFIELD, MAS8.
LDS. 111 kuopos susmukimas Į-1 

vyks sekmadienį, spalhj 15 dieną, 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šio# 
kilnios organizacijos.

Valdyba

WESTVILLE, ILL.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny; po 15 4.. šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS į

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga nė- |
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo Į 
namus lietuvią prietelių ir patarėją—laikraštį i
“ Darbininką? f Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią 
stovylelę, užeikite --Jūsų visuomet laukiame.
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

Buvusi ^VYTAUTO SPAUSTUVE” .• .
423 Grąnd. Si. Brooklyn, N, Y. ‘

š

llaport.
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i 
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Rugsėjo 29 d,, Didž. New 
Yorko Federacijos apskri
čio susirinkimas įvyko Ka
ralienės Angelų par. svetai- 

į nęjė. Susirinkimą atidarė 
pirm. kun. J; .Bąlkūnas 
malda.

Šiame susirinkime be vie
tos draugiją atstovų, kurių 
buvo apie 40, dalyvavo taip
gi keliolika atstovų iš Eli- 
zabeth. ir. Paterson, N. J.

Pirmoje vietoje buvo kal
bėta apie Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondo reikalą. 
Tas reikalas gana gyvai dis- 
kusuotas. Kalbamą taipgi 
apie buvusius’ komitetus, 
kad jie iki šiol dar nėra da
vę jokių. apyskaitų iš savo 
veikimo. P-hąs Mačiulis 
praneša, kad jis jokiu Būdu 
nenorįs dirbti su buvusių 
komitetų nariais, kol jie ne- 
atsiskaitys su visuomene.

New Jersey lietuvią at
stovai praneša, kad jie gavę 
garsinimus, kad spalių 1 d. 
yra rengiama Lietuvių Die
na, Dariaus-Girėno Pamin
klo Fondui, bet jų niekas 
nėra kvietęs ETizabėth’o at
stovai pareiškia, kad pagar
sinimuose . jų chorą . ir beilą 
skelbia, bet iki šiol, jų nię-. 
kas. nėra kvietęs. Praneša, 

J kad jie negalės tą dieną dėl

TeUphone: STAGG 2-0706 ' .

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

Z—RAY
Namų Telefonu: Michlgan. 2—4273

, VALANDOS:
Nuo 9—12 iŠ Vyto, 2—8 vok. 

šventadieniais susitarus •
499 GRAND STREET

t

(kampas Union Avė. F | 

BROOKLYK, N Y. |r

New Jersey Lietuvių Dienai 
Praėjus

tiek 
buvo

karo

MIRĖ.
Ona Markūnienė, 38 metų 

amžiaus, 95. Metropolitan 
Avė., mirė rugsėjo 30 d. 
Cūnas buvo pašarvotas, gra- 
loriaus Garšvos koplyčioj. 
Palaidota spalių 4 d. iš Ka
ralienes Angelą bažnyčios 
šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J.'Garšva.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

labai svarbią priežasčių 
dalyvauti.

Po, diskusiją nutariama, 
kad New Jersey lietuviai 
parapijose suorganizuotą 
skyrių ir ją atstovus pagal 
reikalą galės prisiųsti į 
New Yorką — Federacijos 
apskričio komitetan daly
vauti. Pasidarbavimui tuo 
reikalu išrinkta komisija iš 
sekamą: Elizabethe — St. 
Pranekienė, Jankūnas ir 
Pavalkienė; Patersone: Ku- 
likaitis ir Spranaitis. jiems 
pavesta organizuoti visose 
parapijose Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondo skyrius.

Spalių 15 d., Dariaus-Gi
rėno Paminklo Fondo orga- 
nizatyviam mitinge atstovai 
išrinkti sekanti: V. Žalnie- 
rą’itis, Vaškas, P. Lukas, 
Kazlauskas ir K. Baltru
šaitis.

Vilniaus Vaduoti Sąjun
gos reikalu kun. Bąlkūnas 
praneša* kad Fed. Kongre
sas, yra nutaręs tuo klausi
mu, plačiai padirbėti. Taigi 
bus švenčiama spalių 9 d, 
visose bažnyčiose tam tikro
mis pamaldomis;.

p. Žilevičius praneša, kač 
ateinantį. rikvasarį yra. renr 
giania. Vili® aus D lemu Tuo

Šiomis dienomis iš Lietu
vos atvyko Scandinavu A- 
meriko.s linijos laivu “Fre- 
derik VIII” Šie lietuviai:

T. Bruknienę į ChieagOr-
S, Bruknis su vaikais į 

Chicago. .
. A. Januškaitis į Maspeth,
L. L

O. Matoniene į Astoria, 
L. I.

• E. Yumplot ir vaikai į 
Brooklyn, N. Y.

A. Loan ir Vaikai į Chi
cago.

J. Cviklienė į' Boston, 
Mass.

Kitas išplaukimas iš 
York bus.

Spaliu 21, 1933.

Spalių '• 1 cl., Progress 
Club salėje, Linden, N. J. į- 
vyko Lietuvių Dieąa, ku
rios pelnąs skirtas Dariui 
ir Girėnui pąniinklą statyti.

Žmonių privažiavo 
daug, kad ir parkas 
permažas.

’ Kalbėjo Lietuvos
aviacijos Įeit. P. Nakrošis, 
Lietuvos vi.ee - konsulas P. 
Daužvąrdis, kun. Ig. Kel
melis, konsulas Žadeikis, 
Newąrko, Eližabėtho ir Ųin- 
deno miestų viršininkai ir 
kiti. - '■—' .----------- -
Dainavo Šv. Cecilijos cho

ras, p. A. StaniŠaukui vado
vaujant; Jersey City para
pijos choras, p; Odeliui" va
dovaujant ; dalyvavo ir Lie
tuvių tautinis benas iš Ne
tvarko. Buvo ir solistu sve
čią ir muzikų, kaip tai: p-le 
A. Stoškiūtė, muz. J. Brun- 
dz,a su žmona ir kiti.

P-nas Lukšis nu Filmavo 
visus chorus, kalbėtojus i r 
milžinišką minią..

Rengėjai džiaugiasi tos 
dienos pasekmėmis. Pelno 
liko daug. Komisija beabe- 
jo praneš kiek.

virtadienį, spalių 12 d., 8 
vai. vakare Posto buto, 262 
-A Humboldt St., Brooklyn, 
N. Y. Visi veteranai, eks- 
kąriai ir jūreiviai bei»rėmė
jai kviečiami dalyvauti. 
Dienotvarkėje svarbūs die
nos klausimai.

P. Petelis, 
Posto Adjutantas.

REDAKC, ATSAKYMAI

New

NEWARK, N. J
’ Jau prasideda salėse ju
dėjimas.

Spaliu 14 d. prasidės pa
rapijos bazaras ir baigsis 
spalių 30 d.

Lapkričio 4 d. Šv. Cecili
jos choro metiniai šokiai.

Lapkričio 12 d. mažėsnių- 
ją choro vaidininmas—u Jo
nukas ir Marytė.” ii’ šokiai.

Būtų gerai, kad tomis die
nomis niekas kitas nerengtų 
vakarėliu, bet paremtą pa
rapijos ir choro parengimus 
gausingu atsilankymu.

Nugirdęs.

LEGIONO SLSIRIN- 
KIMAS

Katalikų Sittfd$iavbna£
New Jersey lietuviu ka

taliką suvažiavimas. įvyks 
Nėwarke, kuriame bus nu
statyta ateinančiam sezonui 
programa, 1 'Janu o j a m a 
rengti milžinišką 'išvažiavi
mą, Ncw Jersey Federaci
jos apskričiui vadovaujant 
Pelną skirti naujam laik
raščiui.

A nf (nitus.

Tol. Bryant 9-7763

CLEMENT VOKETftITIS
ADVOKATAS

■ 113 West 42-nd. St„ 

New York, N. Y.

S

s.

KLAStJIAUS

| GLINTON PARKAS 
f piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
| mams smagiausia vieta Brook- 
| iyne-Maspetlie. Jau laikai ažslsa- 
| kytl salę žiemos sezonui.
e kamp. Bffaspeth ir Betts Av«.
I JONAS KLASČIUS, Sav, 
j Maspeth, N. Y. |

B

Mačiu šiam , Newark, N. j. 
Girto žmogaus keliones nė
ra naujiena. Nedėsime. .

10 OMU!!'TOMU 
(turinčių arti 5000 pusi.) 

»uo§ia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir aktfde- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: mėt 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi., 
met. — 35 lt.,.pusm* — 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės ,A- 
lėja Nr. 3.

Svarbus Liet. Legiono. 
Dariaus-Girėno T Posto šu? 
sirinldmas šaukiamas ket-

Tel.. jjlvergmn 6-^810

JOSEPH GABsįvA
G R AB O R I U S

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—5048 Notary PeMle

M. P. GALIAS ING.
BIELIAUŠKAS

Graborius ir Balsamuotoju

660GrandSt., Brooklyn, N.Y.

Teh Stagg 2—0783 Notai? Public

JOSEPH LE« 
(LevandauakM) 

GRABOEIUa
107 Unioi Avė., Brooklyn, N.Y.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Nuo Reumatišką Skausmu
Reumatiikų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu gclianių vietų su ANCHOR Pain-' 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietai šiuo patikėtinu vaistu, tuo* 
I "aus jausite malonių Jilumij, kas liudys, 

:ad l’ain-Expelleris dirba saVo darbą. ■' 
. Nesikankinkite, kuomet Pain-Estiel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
tr 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.''

PAIN-EXPELLER

Tel, Ne\vtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR ?■' 

BALSAMUOTOJAS
Apdrftuda Visose Sakom

•i No t n r,v Public
5441 — 72-nd Street,

. irti GraudSt. .
MASPETH. L. L, N. Y.

i

LAUKUS, L'oU-irafas 
lU'į l>r<,nklvn

i^L BverKreen G—4614
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