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Bilijoninė Paskola Užda
rytiems Bankams

NUŽUDYTAS ŠAKYNOS 
KLEBONAS

į...

SPALIŲ-OCTOBER 17 D,, 1933 M., Na 78 .. . KAINA 5 CENTAI

WASHINGTON.Pre- 
■ zidentas Rooseveit spalių 16 

d. pranešė, jog yra įsteigtas 
depozitų likvidavimo fon
das, kurs paskolins apie bi
lijoną dolerių tiems ban
kams, kurie užsidarė šiais 
metais, pradedant nuo 1933 

, m. sausio 1 d. .
Šio fondo administrato

riumi pasklidas C. B.Mer- 
riam; nariais paskirta Re
konstrukcijos korporacijos 
pirm. Jonės, iždo , sekreto
riaus pagelbininkas Acher- 
son, biudžeto direktorius 
Douglas ir dar du kiti na
riai ;

Šio bilijoninio fondo tiks
las yra suteikti likviduoja-

miernls bankams paskolą, 
kad dar šią žiemą uždarytų 
banką depozitoriai gautu 
nors dalį pinigų, kuriu ban
ku likvidatoriai nesuskum
ba išmokėti, belikviduodami 
banką nuosavybes.

Depozitoriai tačiau ne- 
’gaus daugiau kaip, 50 nuo- 
Šiinčių įdetiidepozitii ir tik 
su ta sąlyga, jei uždarytas 
bankas galės tiek išmokėti 
kada nors, kai nuosavybė 
bus likviduota..

. Šis iiaujasai fondas pagel
bės tūkstančiams depozito- 
rių, kuriems pinigai labai 
reikalingi, ypač besiarti
nant žiemai.

90 m. Ragainės Lietuvis
Pasakojo, kaip lietuviai l)U- 
vO: ge^'kiatmi Vokietijos ka
riuomenėj. Tas senukas šio

mis dienomis mirė.
“Naujas Tilžės Keleivis” 

praneša, .* kad Važinihkuose, 
‘nes krašte mirė jų se-

Mikelis Naujoks. Kai tik 
atvykdavo Tilžėn, užeidavo 
redakėijon ir pasakodavo 
savo atsiminimus iš tų lai
kų, kaį jis-tarnavo vokiečių 
kariuomenėj ir net du kar
tus buvo kare. Už pasižymė
jimus buvo apdovanotas žy
miais ordinais. Tada lietu
viai vokiečių kariuomenėj 
savo tarpe viešai kalbėdavo 

- lietuviškai ir niekas jiems 
' nedrausdavo,, neš vokiečiai

tada neslėpė, kad šio krašto 
gyventojai yra. lietuviai. 
Teisybę branginą žymūs vo
kiečiai sakydavę, kad. Prū
sų lietuviai vokiečių kariuo
menėj esą geriausi kariai, 
net pats karalius juos viešai 
.girdavo.-Dabar senėlis Nau- 
joks- negalėjo atsistebėti vo
kiečiais, kurie' lietuvius, 
tuos buvusius gerbiamus ka
rius visokiais būdais terori
zuoją' ir draudžia lietuviškai 
kalbėti, dargi viešai nugin
čija, kad Prūsų žemėj jokių 
lietuvių nesą!

KAUNAS. — Rugsėjo 27 
d. vakare į Šakynos (Šiau
lių apskr.) kleboniją įsiver
žė du kaukudti plėšikai. 
Tuo motu klebonas kun. 
; 3aržclžius vakarieji i a v o. 
; klebonijoje nieko daugiau 
nebuvo, išėmus tarnaitę.

Plėšikai prišoko prie kle
jone ir tarnaitės ir įsake 
abiem atsigulti ant grindų. 
Tarnaitė^paklauąe ir ji bu
vo surišta, o klebonas atsi
sakė. Tada piktadariai už
gesino žiburį, kleboną įtem- 
)ė į salioną ir grasindami 

pareikalavo pinigų. Klebo
nas pareiškė, kad'jis neturi 
pinigų* Plėšikai, norėdami 
jį išgąsdinti, iššovė vieną 
kartą į lubas. Tuo pasinau
dodamas klebonas mėgino 
pasprukti į kitą kambarį, 
tačiau ant vietos nušautas. .

Po to žudikai išgriozdė 
visus kampus ir pinigų ne
rado. Rado tilt tarnaitės 
Juknevičiūtės 100 rusų au
kso rublių.

Prieš apleisiant kleboniją 
jie atrišo tarnaitę ir liepė 
jai rankšluosčiu nušluostyti 
visas: tas vietas, kur jie ran
komis buvo: pfiiietę.

Šis įvykis baisiai supurtė 
visos apylinkės gyventojus.

SUIMTAS ĮTARTAS 
UŽMUŠĖJAS

DARBO FEDERACIJA
PRIEŠ INFUACUį

WASHINGTON. — Dar
bo federacijos metinis suva
žiavimas priimtose rezoliu
cijose griežtai pasisakė 
prieš inflaciją (nesaugius 
pinigus), kviesdamas Pre
zidentą Rooseveit laikytis 
saugios pinigų valiutos. .

Sekantiems metams, fede* 
racijos prezidentu perrink
tas William Green. Sekan
tis sūsivažįavi m a s Įvyks 
San Francisco.

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA ATIDĖTA 

SAVAITEI
GENEVA. — Vokietijai 

•išstojus iš nusiginklavimo 
^konferencijos ir Tautų Są
jungos, susidarė pavojus 
nusiginklavimo konferen
cijai, kurią norėta visiškai 
uždaryti. Amerikos ambasa-. 
dorini Davis padarius rim
tus žygius, nutartą konfe
renciją neuždaryti, bet tik 
atidėti vienai savaitei.

Laike šios savaitės Ame
rikos, Anglijos, Prancūzi
jos ir Italijos atstovai tar
sis, kokių žygių imtis, kad 
nusiginklavimo konferenci
ja duotų nors kokių vaisių.

Žmonos Svoris Išgelbėjo Vyrą
Anglijos Tėvai Dominikonai, 

šv. Tėvo pageidavimu, įsteigs mi
sijas Persijoj, kur 1350—1750 m. 
Tėvai Dominikonai sėkmingai 
darbavosi.

Romoje kun. Bočcardi,•• C. M. 
iriinejo savo auksinį jubiliejų. Jis 

' ‘ plačiai žinimas kaip astronomas, 
parašęs 409 knygas bei brosiure- 
leę. :

Iiurdo, Prancūzijoj, viename 
žurnale patalpintai specialaus gy- 
dytojų komiteto pranešimas, pa
tvirtinanti* praėjusius metus įvy- 
kueius 3 stebuklingus išgijimus,

Vokietija Išstojo iš 
'autų Sąjungos

STREIKAS valdžia 

 

NEDUOS llšALPOS
CON. ..— FeWASHIN< 

detalės pašalį »s administ
ratorius Ho kins padarė 
.neveik oficia: t pranešimą, 
jog fedėralė1 ] išalpa nebus 
duodama . ti ms 
riams, kurie 
rimto pama 
priežasties, B 
mento. tyrinėįmo komisija 
nustatys,' kada streikas pa-- 
matuotas 'ir lįada surengtas 
je priežasties*

streiltie- 
streikuos be 

b bei geros 
arbo departa-

UŽMUŠĖJAMS NUKIRS 
TOSGALVOS

MAGDEBURG, Vokieti
ja. —7 Trys assnenysy atrasti 
kaltais nužucIymoaFapįple- 
širne senos moteriškes,, susi
laukė skaudžios bausmės. 
Jiems nukir stos galvos. 
Baušmė įvykdyta praėjus 6 
dienoms nuo nusikaltimo.

STEIGS 23 NAUJAS KO 
LONIJAS AMERIKOJE

WASHINGTON, d. c.— 
Prez. Rooseveit planas sta
tyti namus netūrtingdms. 
šeimynoms jau pradėtas vy
kinti..

Planuojama suorganizuo
ti Federal Housing korpo
raciją, kurį būtų sekreto-^ 
riaus lokes, viešųjų darbią 
administratoriaus vadovy
bėje.

Kaip praneša, namai bus 
statomi vienos šeimynos ir 
apartmentai. . .

Dar nėra nustatyta kiek 
tam tikslui bus išleista pini
gų, bet spėjama, kad keli 
bilijonai dolerių.

Maždaug $8,000,000 bus 
išleista namų statybai Penn- 
sylvanijos, W. Virginia ir 
Kentueky valstybėse. Ten 
Irtis įsteigti 23 naujos ko^ 
Jonijos ir kiekvienoje bus 
apie 200 šeimynų. Kiekvie
na šeimyna turės žemės nuo 
dviejų iki 4 akerių ir mažą 
namelį vertės $2,000. . '

NORTHA M P T O N. -- 
Massachusetts valstybės po
licija sū Įeit. V. Šimkum 
priešaky pristatė teismui 
20 metą jaunuolį Ed, T. 
Stanisiewsky, kaltinamą už- 
mušime Amherst valgyklos 
patarnautojo T. L. Diggins.

Teisme Stanisievrski sa
kėsi esąs nekaltas, nors Įeit. 
Šimkus tvirtina, jog jam 
Stanisiewski prisipažinęs 
kaltu. Byla atidėta iki spa
lių 21 d/

MONTREAL. — Tūla. 
Uėlette iškėlė teisme bylą 
prieš savo vyrą, kaltindama 
jį neužlaikyme jos.

Apkaltintas vyras kreipė
si į teisėją šiais žodžiais: ..
, “Kai. aš vedžiau žmoną 
prieš 3 metus;: ji svėre 103 
svarus; o dabar ji sveria 180 
svarą. Ar jūs tai vadinate 
nėiižlaikymą'?”

Teisėjas pasižiūrėjo į sto
rulę moteriškę ir apkaltin
tą vyrą visiškai išteisino.

RESPUBLIKONAS NE
KLAUSO PREZIDENTO

ĮSAKYMO
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveit prašali
no federalį prekybos komi- 
sijonierių William E. Hum- 
phreyy respublikoną ir jo 
vieton paskyrė George G. 
Matthews, irgi respubliko
ną.

Prašalintašai komisij.onie- 
riiis Homphrey atsisu k ė 
klausyti prezidento Įsakymo 
ir ateina į įstaigą . dirbti, 
nors kiti prekybos 4 komi-, 
sijomeriai atsisako jį pri- 
pažinti savo bendradarbiu. 
Humphrey aiškina, jog pre
zidentas gali jį atleisti tik 
dėl iietinkamai einamų pa
reigą, o ne dėl kitokią prie- 
žasčiij. Prieš kelis menesius 
Rooseveit pasiūlė jam atsi
statydinti, tačiau Humph- 
roy nesutiko. " ’ )

Rooseveit Pasmerkė 
Imperialistus

— 'i----------::    —0 ' ; ‘ '

AYASHINGTON. — Spa
lių 13 d. vakare Prezidentas 
Rooseveit ,&avo kalboje per 
radio pasmerkė imperialis
tų užsimojimus karui ir nu
rodė, jog tautos gali pa
siekti taiką tik nėr auklėji- 
mąsi ir vykdymą taikos ide
alų.

“Pavojus pasaulio taikai 
tikrai negręsia iŠ Amerikos 
Jungtinių Valstybių, Kaip 
tauta, mes esame griežtai 
priešingi rengime karo. 
Kaip tauta, mes neieškome 
naujos teritorijos iš mūsų 
kaimynų,” sakė Rooseveit.

VĖŽIO LIGA IŠGYDOMA
. CHICAGO. —- Amerikos 

ir užsienio gydytojai; spe
cialistai pranešė, jog per 
paskutinius 3 metus Ameri
koje ir užsienyje išgydyti 
12,746 ligoniai, sirgusieji 
vėžio liga. Šį oficialų pra
nešimą patvirtino 30 gydy
to ją specialistą.

Chicagos gydytojas Dr. 
Franklįn K. Martin pažy
mėjo, jog vėžio ligos mirtin
gumą Amerikoje būtų gaH- 
ma sumažinti trečdaliu. A? 
merikoje kasmet vėžio liga 
miršta apie 150,000 ligonių.

SENATORIUS DAVIS 
IŠTEISINTAS

NEW YORK. — Organi- 
ząci jos ‘ ‘ Loyaį Order o f 
Moose” generalinis direkto
rius senatorius James J. 
Davis buvo apkaltintas lo
terijos dengime. Byla tęsė
si ilgą laiką, daug kartų bu
vo atidėliota dėl įvairių 
priežasčių., ‘ ...

Senatorius . Davis buvo 
Hoover; adminisGaci joje 
darbo šekretofįumi, vėliau 
atsisakė ir liko: išrinktas se
natoriumi; iš Pennsylvanijos 
yalštybeB, . .

BERLYNAS. Spalių 
14 d. Vokietijos kancleris 
Adolf Hitler viešai paskel
bė j jog Vokietija išstoja iš 
'Tautą Šąjungoš ir pasauli
nes nusiginklavimo konfe
rencijos.

Vokiečių atstovaiiš Ge
rt ęvos tuojau atšaukti. Visa 
tai padaryta kanclerio įsa
kymu, nes jo nuomone Vo
kietija nebegali būti ilgiau 
vadinama ir laikoma “ant
ros rūšies” tauta.

Šio vokiečių žygio prie
žastis buvo nusiginklavimo 
konferenciją, kurioje Vo
kietija reikalavo lygių tei
sių ginklavimąsi su Pran
cūzija ir kitomis didžiosio
mis valstybėmis. Vokietijos 
reikalavimui buvo, pasiprie- 

. šinta iš Amerikos, Anglijos 
ir Prancūzijos pusės. Kai 
toks pasipriešinimas, galuti
nai paaiškėjo, vokiečių vy- 

- .riausybė atšaukesavojatštck 
vus ir paskelbė, jog Vokie
tija išstoja1 iš Tautų Sąjun
gos ir pasitraukia iš nusi
ginklavimo konferencijos.

Prezidentas Hihdenburg 
paleido nieko neveikiantį- 
parlamentą ii paskelbė nau
jus rinkimus lapkričio 12 d. 
Tie rinkimai drauge bus ir 
plebiącitas užsienio politi
kos klausimu. ;•

Paleidimu parlamento’ 
(tautos atstovą) ir paskyri
mu nauji} rinkimų kancleris 
Hitler nori parodyti, pa
sauliui,. jog visa Vokietija 
remia dabartinės vyriausy
bės užsienio politiką bei rei
kalavimą lygybės teisių.

Iš anksto 'galima spėti, 
kokie tie rinkimai bus. Rin
kimuose bus išstatytas tik

vienas .lutlerininką sąrašas, 
kadangi kitos partijos užda
rytos. Į parlamentą bus 
išrinkti vien tiktai liitleri-j^ 
lunkai, kas, žinoma, dar fa* 
biau sutvirtins kan c 1 e r i o 
Hitler diktatorišką galią,!

Spalių 14 d. vakare kanc
leris Hitler pasakė vokiečių 
tautai ilgą -kalbą, kurioje: iš
aiškino priežastis, privertu
sias Vokietiją išstoti įš Tau
tų Sąjungos. Jis pasmerkė 
Versalės sutartį ir’ pažymė- . 
jo, jog nėra jokio galimumo ■ 
karui tarp Prancūzijos ir 
Vokietijos . dėl teritorijos, 
Jis dar kartą paminėjo vo
kiečių įsitikinimą, jog vo- ; 
kiečiai nėra kalti -dėl pasau
linio karo.

Voki eti j os išsitraukimas 
iš Tautų Sąjungos susilau
kė įvairių komentarų. Itali
joje išreikšta nuomonė, kad 
toks žygis yra .didelis tarp* 
^uffiiFnuostolis/“ Pranėū-. 
zijoje reiškiama pasitepki- i j 
nimo, kad Amerika ir Ang- -j 
lija yra vienos nuomonės su.. j 
Prancūzija. - Anglijoje ofį- į 
dalios nuomonės neišreikš- . j 
ta. Japonijoje aiškiai iš- j 
reikštas pritarimas Vokie* į 

tijai, kadangi ir Japonija i 
nesenai išstojo iš.Tųutų Są-; j 
jungos. i

Vokietijos šis staigus ir -' ■/ 
drąsus žygis buvo nelauk-. j
tas, nes nesitikėta, jog vo- į
kiečiai išdrįs išeiti prieš vi- .. I 
sas • valstybes. Kencle r na į
Hitler adjutantai dabar Vpy . \ 
kieti joj dar labiau šaukia," j
kad visi vokiečiai turi stoti 
kancleriui pagalbon: kovoje 
už Vokietijos lygybę su ki- . į 
tomis tautomis ir už garbę.. ; (

.4

Gengsteriams Įsteigs i 
“Velnio” Salą J

----------------  — ;—$> •  _______ ■ ; ■ - . • .

VOKIEČIAI PAŠALINO 
SVETIMŠALIUS AD

VOKATUS
KALĖJIME RADO PRA

RASTĄ SuNĮJ
SACRAMENtO, Galifė- 

Buvęs Žinomas baseball žai- 
dikas Krank Ė. Forsytlie/ 
per 18 metų ieškojęs savo 
sūnaus, Šiomis dienomis ra
do jį kalėjime.

Prieš 18 metų. Forsythe,: 
išvykdamas žaisti—baseball, 
paliko savo 4 meti} sūnų 
vienos šeimos globoje. Su
grįžęs į namus, ..jis nerado 
nei . sūnaus, nei tos šeimos. 
Ir kaip jam skaudu, kai da
bai* surado savo sūnų, 22
mėtą jaunuolį, kalėjime, gueit paleistas, bet kitiems 
kur jis'kaltinamas žmogžii- trims gręsia ištrėmimas į ją 
dystėįe» \ * [valstybes,. ; •

BERLYNAS. — Parla
mento rūmų padegimo bylos 
svarstymo laike Vokietijos 
aukščiausia teismas pašali
no iš posėdžio keturis sve
timšalius advokatus, kurių 
tarpe buvo vienas amevlldė- 
tis, Leo Gallaghėr ; iš San 
Francisco, • •

: - Visi' keturi -buvo sųareš; 
tuoti už parašymą teismui 
laiško, kuriame jie užtarė 
vieną teisiamąjį dėl jo elge
sio. Amerikietis advokatas

AVASHiNGTON. — Ge- . į 
bėralinis prokuroras Cuin- . ‘ 
mings . priėmė spaudos at- * 
stovais ir jiems paaiškino, j 
jog San Francisco apylin- 
ko jo 'yra išrinkta Alcatriur 
sala, kuri bus paversta : 
“velnio sala” gengsterianis ] 
ir kitokiems, kriminalis
tams, nuteistiems kalėjimu . * 
ilgairt terminui. Ta sala bus: ■■ 
federalės valdžios žinioj e. 
y ši. “velnio sala” savo 
tvarka “būtų panaši į Pran* 
eūzijos turimą salą Pietų 
Amerikoje, kur gabenami 
didžiausi prasikaltėliai, 
; Geu. Prokuroro nuoma*; 
ne, į tokią salą pirmiausią 
bus pasiųsti tik ką nuteisti 
žmogžudžiai Bailęy ir Kel
ly, kurie dąug kartų mėgino
iš kalėjime įbėgti* ■ J '

r' ’ .' J

c .
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* Antradienis, Spalių 17 d.f 10SS< ’

VIETINĖS ŽINIOS!
EN. UJGAN UŽMOKĖJĘS 

VISJJSK3LĄ

ERLE ISTUViy VAKARAS
P-nas J. B, Laučka, L. D. 

B. S. centro sekretorius ir dau- 
■|gelio draugijų darbuotojas 
įf , važiuoja, spalių 27 d., į Ide- 
ktuvą baigti aukštuosius 
Bemoksiąs.

I
Jo bciidradarbiai ir prie - 
lėliai, nugirdę p, Juozapų 
išvažiuojantį brangion tėvy
nėn, Šoko .žaibo greitumų 
surengti tam Hsų mylimam 
darbuotojui moksleiviui iš
leistuvių vakarėlį.

Choras Jure jo susirinki
mų, spalių 15 d, toj po su- 
mąi, bažnytinė j ė salejeiinš^ 
linko komisijų išleistuvių 
vakarų rengti. Tų pačių die- 

jž - nų 'po vakarienės Vyčiai, 
? . Eį- savo kambariuose, tarėsi 

RJ. tuo pačiu reikalu. Prisidėjo; 
p/ Sodalietės, Federacija, L.D. 

8* 1 kuopa ir kitos. .

> Išleistuvių vakaras įvyks- 
L" ta spalių 25 d., 8 vai. vak., 
į% ‘. parapijos salėje, 492 E. 7-th 
k Street.

MERGAIČIŲ MISIJŲ
BAIGA

5 Šv. Petro lietimų parapi
jos mergaitės ( nuo T iki 16 
mietų amžiaus), gausiai su
sirinko klausyti ' šv, mišių 
spalių 15 d. 8:30 vai. rytų, 
jos ėjo prie šv. Stalo iš
klausę misijonieriaus pa
mokslo, padarė misijų pasi
keliu linus ir gavo Popie
žiaus palaiminimų. Baigoje 
misijų pamaldų jos pasvei
kino misijonieriaus kryžių 
ir gavo atminimo paveikslė
li. Mergaičių buvo didžiulis 
būrys ir visos grįžo į namus 
kuo liuksmiausios./

FEO.SUSIRINKIMAS

$
MIRĖ KUN.BURKE

. Spalių 13 d. vakare, mirė. 
Šv. Augustino parapijos vi
karas kūn. Richard A. Bųr- 
ke, 39 metų amžiaus, sirgęs 
širdies ir tulžies ligomis.

Kun.vBurke buvę labui 
popiiliųrus tarp jauiumn,, 
lies jis buvo didelis sporto 
mėgėjas.

VYRĮI MISIJy PRADŽIA

•y

f.'S.

r 
£

■_ Spalių 16 d., 7:30 vai. va- 
'■ kare Šv. Petro parapijos 
; vyrai turėjo daug smagumo. 
' pradėti- misijų /savaitę. 
zJiems misijų darbas bus 
.lengvas, vadovaujant, uo

liam. Tėvui Bružikui, Š. J.
b . Vaikams misijas. Tėvas 

Bružikas pradeda spalių 17 
d., 4:15 vai. po pietų. .. , ;

BAIGA

Vaizdas iš Kardinolo Wišęman’o dramos “Paslėpta Brangeiiybe”, kurių stato 
Šv. Petro parapijos jaunimas Gatė of: Heaveii salėje, Spalių .29 (I., 7:30 vai. vak.

Uždaryte Federal Nat te
nai banko resiveris Pėarsom 
pranešė, jog. South Bostono 
leisejas generolai Logan sa
vo skola Fecletal National 
nuiktii yra visiškai apnioko
jęs — dolerį už kiekviena 
skolos dolerį. .Jo skola sie
kusi apie 25,000 dolerių. .

Federacijos skyriaus svar
ius susirinkimas įvyksta 
bažnytinėje salėje, tuoj, po 
vyrų misijų pamaldų, ant
radienį, Spalių 17 <1. 8:30 v. 
vakare.

MIMAS
•Spalių 17 tl., 7:30 vai. va

kare įvyksta Sodalieijos su- 
ūrinkįmas savame kamba
ryje.

MAR LENGVAI SUSI
TARĖ SU FEBERAL NA

TIONAL BANKU

Sekmadienį 3 vai. p. p.. 
ų. buvo moterų misijų užbai- 
tį ga. Valandų prieš pažymė- 
A tų ji. laikų moterys bažnyčią 
į/ pripildė su kaupu. Ateinan- 
b -čios-gavo patalpos ieškoti 
> žaldistijoje, už grotelių, ga- 

lerijoje ir prieangyje. Jų 
\ pTisirinlui per 1300. Tas da

rė gerą įspūdį.
Per visas misijas mote- 

Ai rys lankėsi gausingai ir-pa- 
vyzdingai.

W Iš viso moterų prie Sak- 
ramentų galėjo prieiti per 

į< 1800. Gražūs tai .-reginys! 
£ Tiek moterų klausė Šv. m'i- 

. šių ii1 ėjo prie Sakramėntij 
v( —ypač sekmadienį.

'i ADVOKATAI
‘ ___ ................ .........- ...i __________

M

■V'

‘S>

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS 8. GAILIUS
Vida vinokiM ptov&a. Daro d- 

? VU8 le^alhus dokumento.

117 E St. (kampos Broadw*y)
South Boiton, Misi.;

'***•. ’ c

Telefonai: Šou. Boston 2782
Namij;T4v *'4T<

Jį

VESTUVĖS
Spalių 15 d., tuo jaus po 

sumai, Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje apsivedė Jonas 
Ivanauskas, gyv. 4 Borton 
place, So.. Boston, Mass; sū 
Aniele Širėlkaite, ‘gyv* 306 
Btircliester St.? So. -Boston. 
Masst .

RADO SPIRITO VARYKLAS
Federalės valdžios agen

tai padarė kratų Woburn 
gatvėje, Wilmington, kur 
atrasta dvi spirito varyklos, 
i rainuo jančios apie fiO.OOO 
-dolerių.- Rasta-ir jau gatava 
spirito .apie. 700 galonų. Vi
sa tai konfiskuota.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie, skelbiasi “Darbininke," tik 
rai verti skaitytoju paramos.

visi carsliikitės “Darbininke."

Bostono miesto iždinin
kas Edmuud L. Dolan buvo, 
skolingas $78,506.06 užda^ 
rytam Federal National 
bankui. Iš jo, kaip ir. kitų ; 
skolininkų* buvo pareika
lauta gražinti skola. Dolan 
teisinosi negalįs tiek daug . 
atmokėti, nes neturįs iš ko.

; Šiomis dienomis uždary
tojo banko resyveiis Dear- J 

. son pranešė.,. jog jis priėmė • 
f. iš miesto iždininko 15,886.71 
kaip visiškų •atsiskaitymų 
už $78,506.06 skolų. Šį atsi- i 
skaitymų patvirtinęs ir vai- ' 
džios komptroleris.

Vadinasi,' Dolan šumoke- 
■ jo bankui vienų dolerį už 13 
pasiskolintų dolerių. Toks 
atsiskaitymas didžiai nuste
bino daugelį Federal Natio
nal banko dėpozitorių, kurie 
už savo depozitus tegavo tik 
20 nuošimčių; o . banko skoli
ninkai labai lengvai išsisu
ka nuo pilno gražimnio sko-

i liesto . iždininkas Dolan 
diž savo, tarnybų, miestui 
gamta ’8500 dolęriiy metines 
algos, tačiau jis sakosi esųs 
neturtingas ir negalįs, su- 
giųžiiit-i skolų. Be. to, jis yra 
įvairių fondų iždininku ir 
už tai gauna, dar 3000 dole
rių metinės algos. .
- ’ Dolan gyvena didelimne 

; name 380 Jauiaica vvay; . Ja- 
maiėa Plaiii. ' Vasaros laikų 

j gražiai praleidžia važinėdą- 
> nias po jūrų savo didele 

jachta. ... w
/ Miesto iždininku nvayoras 
Guri oy paskyrė Dolan. 1930 
metais* ■ -

DAKTARAI
Tek So. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

0B. M. V. CASPER
. tKASPNttAVIČini^____ .

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

Ofito Valandai:
Nuo 9 Iki 12 ryta Ir. nuo l.:3& Utį 

. 5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nsdaidienlais, taipgi seredomla nu» 

12-toa dienąuždaryta*.
Taipgi nuimu ir X.-ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas, atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
Vyto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 

i nuo 6 iki & L vakare, šventą dieną 
: . .pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2G6O

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos niro. 9 iki .12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 y., dieną. 
Subatomis nuo 9' iki 6 vai. vakarė. 
Nedėliotais nuo 9 iki. 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tek Porter 3789.'

JOHN REPSHIS, M. D.
• -, (REP8T8)_ ’ ’ . 'i
Lietuvis Gydytojai

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
.,278 Harvard Street,.

kąmp. Įnman arti Central Sq, 
Oambridge, Man.

NE VIENINTELIS 
ŪAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

Sk ihią^c Širdies, ‘ Plaučių 
Kepenų,, Pilvo,Inkstą, S.io-.

| gos, PiitrOkinio, Rėuma- 
. ttzmo Ir visokias Kraujo; 
.Nervų, Odos Ir Kipulškas 
/abiejų lyCIij ligas;

rtitarinias veltui
Pasltarlnins tikrai apsaugos nuo 

neliilinlų, išlakių.'Ir kančių...

Or>GfaJf,327£Z“£.
Itstrirtaį- 

dlenlsh Ir ieitadląnialM 10—ITrr- 
tu, 1-fi, 7—a vaJure;
niala 10-12 tikM

Tutkus, J. Taniulynas,: D. J,. Averka, Janulevičnis. ir Jonelis. Kitoje e į loję — A- 
Kleponis, Gumbakis, A. Gapūtis, A. Jurgelaitis (guli) ir Pr. Razvadauskas. .

Lietuvių Aviacijos ©iena Pavyko
JDariaiis-Gireno fondas : A)rogt‘amą. Apie Darių ir. priminti, 

j Girėnų kalbėjo konsulas A. dytė yra. pirmoji lietuvaitė. 
Kalvaitis, inž. B. Si m<ikai 
tis, kap- Jurgoja ir “Li-:siutu! Ja.didžiuos!s nė tik 
tuanicos” mechanikos inž. Am. liet, vyčių organizaci- 
V. Jesųlaifis, o Vilniaus ja, bet ir visa mūsų t aut a J 
Freikalų — “Draugo^ .’ red. Garbė jai! J
L. šimutis ir kap. P. Jųr- j labai gailėjosi, kad dėl laiko ; 
gėla-į kuris buvo ir pranešė
jas. Vilniaus reikalais pri
imta rezoliucija, kurią pa
tiekė L. Šimutis.

Pavakarį iš 2000 pėdų

didėja* ■
' Spalių m. 8 d. Chicagoje! 
vyko Lietuvių Aviacijos 

..Mena, kurią rengė Chica- 
guskEiet/zkeroklubas, pade— 
dant Dariaus-Girėno pa
minklo statyto- komitetui. 
Suvažiavo didžitaisia minia 
žmonių — ne tik chicagie- 
čių, bet ir iš kitų kolonijų.. 
Visuomenė brangina savo 
didvyrių atminimų. Tvarką 
palaikė Amerikoj Legijono 
Dariaus - Girėno- posto ye- 
:eranai '(apie, Bet vis ‘ 

.dėlto jiems buvo per sunku , 
sukontroliuoti i atvažiuojan-' 
čius automobilius, kurie bu
vo sustatyti ilgomis eilėmis. 
Labai daug automobilių su
stodavo tose vietose,' kur 
nebuvo kontrolės, žmonės 
išlipdavo ir be įžangos ti- 
kietų eįdava- į a^opbrtų; 
automobilio valdytojas nu- 

> važiuodavo į automobilių 
sustatymo vietą ir sumokė
davo įžangą tik už save .vie^ 
ha. Gaila, - kad net labai 
daug žmonių lai p . elgėsi. Le- 
/gijoiiieriai 4 vai. p. p. buvo 
suskaičiavę 5000 automobi- 

' lių! Tad vidutiniškai skai
čiuojant po 4 keleivius kiek- 

* vienam automobily, tikrai 
■atsilankė apie 20,000 žino 

pnių. Be to, kėli autobusai 
nuolat vežiojo keleivius. 
Tik, deja, įžangos tikietus 

: nusipirko tik 2180 asmenų..
Tai bus pamoka ateičiai.

Kadangi daugiausia žmo
nių suvažiavo ftik apie 3 v. 
p. p., tai programa buvo vė- 

i liau pradėta. Įvairias pavo
jingus ir drąsius trįksus ore 
su lėktuvais,, darė A. Vy- 

. džius, Ą. Mackevičius ir 
■ Šlosberg’as.. Visi žiūrovai 

labai gėrėjosi drąsiais mūsų 
i lakūnais, kurie.. .pavojingų 
į savo darbų padangėje auko- 
į jo didvjūiams Atlanto nu

galėtojams Dariui ir Gfrė- 
n Iii. Kadangi lėktuvai (3 

< šešiaviečiai ir keli trivie- 
■ čiaij turėjo * daug darbo 
: (keleivius yežiajif), tad juos 

buvo, sunku atitrauldi nuo 
to. darbe > kitiems programos 
dalykaihs. Be to, sugedo 

/garsiakalbis; tik • Pebples: 
•Furn. Co, vadų (J. Nekro- 
šio ir Kalinausko) ir radijų 
specialisto' Žvirblio dėka 
laivo aigabeidas . iš niiestė 

. kitas gaTsidkaibis. Tos visos 
J|‘ priežastys labai sutrukdė

kad Julija Paj°-

■ —g, ;

liąrns ir ne legijonieįiains) . 
$20.00, už 100 ženklelių pa
gaminimų/ tvarkdariams 
$5.61, už 172. fotografijų la- . 
kūnų pagaminimų $18.92, • 
už 5000 įžangos fikietų 
spausdinimų $13.75,— iŠ vi-
so . $70.28.. Tad-.iš Avine.'- . 

' Dienos peilio.paniinklui gnu •
ta $792.15. Tai yra daugiau; 
negu peniai iš Avine. Die
nos Dariaus - Girėno skri
dimo naudai.

Fonde buvo $443.40. Tuo? 
būdų, Dariaus-Girėno , pa- . 
miiddo fonde dabar yra iš. 
viso $1235.55. Be to, fondui 
dar priklauso keli šimtai .,.

. Įdol. už lakūnų fotografijas, , • 
kurios platinamos įvairiose 
kolonijose.
# Tad fondas pamažu auga. 
Jį žymiai padidint komiteto 
rengiamoji vieša.. r ink Ha va ■■ • ■ 
spalių 28 d. į tų didį ir kil
nų darbą nuoširdžiai, kvie-" ■' 
čiami visi lietuviai, kas tik 
brangina Dariaus ir Girėno

• žygį ■ ■ . ■ .. . _ " '
P. Jurgela, 

Komiteto sekret.
iššokusi iš lėktuvo su para

NUŽUDYS NEPAGYDO- 
rolnSVušvnv! MUSUGONIUS '

stokos (saulei nusileidus) | BERIA NAS. — Fnisijos 
įiesuškubo parodyti savo I feisino-ųnio ministerija pa- 
drasuma ir ‘gabumus ant' _ .
. . .. v. ... . . ■ : > 1 reiškė pritarimu, kad gydy-lekiancio lėktuvo sparnų ir j 1 €?- ; ■ J J
ant lėktuvo ratų ašies, nors į tojai turėtų teisę žudyti no- 

„ 1 . • • • • • ■ I
aukščio su parašiutu iššoko ' 
J. Vaišvilas . ir . paskiau J. I 
Pajodytė, kimi publikos pa- ' 
geidayimu pa45dihth Vaka-,' 
rine žvaigžde. Pirmasis šo
ko jau kelintą kartą, o drą
sioji mūsų lietuvaite. (.Vy- 
čių-organizacijos narėj pir
mų kartą. Abu yra susipra
tę: lietuviai, L. Aeroklubo 
nariai ir savo žygį aukojo 
Dariui ir Girėnui. Drąsuolė 
nusileido į komų daržą ir 
truputį išnarino savo kojy- ■ 
tę. Visi apgailestavo, p.arei- . 
škė jai nuoširdžią užuojauta 
ir. džiaugsmingai, sveikino 
abu. parašiutininkus.. Noriu

GRABORIAL"

o

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R AB ORI IT S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną it naktį.

Apk* mūsų pigų ir gražrj patarnavimą, 
klauskite tij, kuriems mės patarnavome. .
JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SUNŪS

Graboriaį ir Balsamuotojai
380 Broadway, Šb. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0304-W

•t

kai kuriuos pavojingiausius Į)aoy(ioniUs ligonius, 
triksus daryti jam .neleido • v* . A .
aviacijos inspektorius. Visą f Toks ųu^udymaš buriąs 
aviacijos --programų rengė sąlyga, jĄne-
Liet. Aeroklubas, kuris ir Pagydomas ligoms ir j7šei- 
tvarke tą programą. Šis Į ma ^kalaus._________
klubas em.c pajamas již Į.. ^jus njeĮ<at| nėra taip 
skraidvma įrišto turėjo ....... . f.*•, . _ 1 1 (nustelbęs kaip tie, hune natlyginti • lakūnams, 50 (tol. • /( Y 1 \
už aeroporto naudojimų,t ,______ _

dol. už"parašiutij skolinimiL ' ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Tad aeroklubas pelno, r<r - į’- 
dos, ii* negavo, apyskaitą ■ į 
paskelbs visuomenei. . j 

Dariaus - Girėno pamink- | 
lo statymo komiteto posėdy į 
(spaliu m.į-10 d.) buvo , pa- — 
skelbta apyskaita. Pasirodo,. |t 
kad iš minėtos Liet. Avinei- | 
jos Dienos gauta pajamų: | 
už įžangos, tildetuš $545.00, | 
už lakūnų fotografijas 
$86,00, už ‘‘ Lituanik(>s’’ nio- | L~ 
delį $59.40, iš bųfiėto $170. 
03, komiso iš Am. Legijono Į 
ženkliukų pardavinėjimo į 
$2.00 —■ is viso $81)2.43. . Is- 
laidos: už beno skraidymą 1 p. C M T 11
sumokėta . $12.00, tvarkos n U L 11 I M I

Tel. Porter 20G7-5V,.

STELLA SAULAITĖ
PIANO MOKYTOJA 

(502 PUTNAAD AVĖ./ 
CAMBRIIMJE, MASS.

S

Į JUOZAS M. DILIS Į
I LAIKRODININKAS į 

s Parduodu įvairiausios rūšies | 
j auksinius ir sidabrinius daik- Į 
f tus. Taipgi ir pataisau, . r 

366 W. Eroadway Į

. SO. BOSTON, MASS. į

prižiūrėtojams. (ne k-to na-

V INSURANCE |
Apdrausk mimus,, rakandui . g 

automobilius pas |
J. S. MESLIS į

! 455 W. Broadway, So. Boston į 
I Tel. So. Boston 3612.

BESdN

D. A. ZALETSKO
(iRABORYSTES ISTAIGA-FUNERAL HOME

564 E. Brdadway, South Boston, Mass. • • 
' . . Tel..So. Boston 0815, • - • '

Dabar galėsime du v geriau lietuviams patarnauti,. nes mūsą • 
įstaigą turi visus patogumus. .. ..■■■' .. • ; .

Naujausios m ados kambariai šermenims Dykai,. Patariuivi-' 
. inaš dicuą ir naktį. . . .. • :

minas. pasiHnkimas. metalo, ir kieto medžio grabų.
.kainos:.Metalinis grabas (Steel Cnsket) ir vjsi šermenys. d>e' 
kapą—5^31)0 ir aukščiau. Kieto’ medžio grabas ir visi-šerine- 

/ .nys—$115 ir atdeščiaū,'Drxnlnižiū apdėiiglas ; grabas (Oloth • 
( CntorvD iv visi- šermenys— $75.00 ir aukščiau,
r D. A. ZALETŠKVS F. E. ZM4ET8KIENŪ

K. SIDABRAS
• Važiuojarilieins p Ir iŠ Lietuvos parū

pinu’ pasportii-s ir parduodu
. • Laivakortes.
. Apdnt'udžlu. baksus; namus, rakandus • 

ir t. -t,
312 W, Broiuhvtiy, S, Boston. Mass..

,. Telefonas South Boston 1798

AGENTŪRA.
Parduodame Laivakortes į įv 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome- 
rėikatingUjS dokuinentus, ’
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už 0ASH
I N SU R Ą N C E

Apdraudžiame Namus, Rūkam 
dus, Automobilius ir 1.1.
BROADVZAYTRAVEL 

BŪKEAŪ
. •. K, J. -VIKSETA, Sav.

3€U W. Broadvvay, .
- S& Boston,

Tel. Snutli Boston 0620/
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O, MOTINA!

O motina, mano mamyte!
Ant rankų supai tu mane, 
Ir širdį nekaltą jaunutę, 
Mylėjai labiau už save...

Nors vargas beširdis tave spaude;
Bet tu nepalikai manęs,
O kaskart manė labiau glaudei, 
Prie suvargusios savo krūtinės, 

Nedoras, nedoras aš kūdikiu, buvau! 
Nekartą verkei nuo manęs, 
Nekartą tamsioje naktyje nemigau, 
O tu lygT sargas budėjai prie manęs.

Nemanyk, jog aš toli pasaulyj,.
Pamiršau jau tave,
Nors ir už jūrų aš nuklydęs, 
Mintimis skrieju pas tave... •

~ MARIANAPOLIS

Garbingas Marianapoli! 
Lietuvybės tu pilie!. • 
Tu svetimtaučių apsupta, 
Drąsiai po tautos vėliava; 
Auklėji mums i vadus, 

. Lietuvos tėvu sūnus.

J —Gudrus filosofas iš ta-l 
vęs. Iškratykite jo kišeniūs. 
Paskui penktoje kameroje . 
patalpinkite! ’ ’• • .

Krata. Pasekmes — buvo 
rasta dvi nosinės, tuščia pi
nigine. ir juodų karolių ro
žančius. . I
, Nuvedė. į kamerą. Užtren- 
<ė geležinius vartus* Plikas 
teturiu . šienų kambarys. 
Vienintelis jame rakandas 
-r-ilgas, platokas ’ .medinis 
suolas. Kartu lovą ir atsi
sėsti vieta.

Kriaučiūno pirmoji, kalė
jime valanda pamažu šliti- 
ko. Keikė tą, kas įstūmė jį 
nekaltą. Net pasiteisinti ne
leido.

Kaip sugautas žvėris bai
liai dairėsi aplink.

Vienoje' kameros sienoje 
aukštas štangūotas langas^ 
Veržėsi pęr jį šviesūs saulės 
spinduliai. Girdėjosi bežai
džiančių vaikų' kiykštavi- 
mai. Mate jis .per langą ne-Į 
didelį mėlyno dangaus kraš
telį., Ir tik retkarčiais pra
sime ja pro jo akių žvilgsnį 
laisvai skrajojančios kregž
dės.

Jis mąstė — jau ilgokai 
išbuvęs kalėjime.’ Tada bu
vo rytas, o dabar gal popie
tis. Aš esu vagis?.! Įkišo 
kaip kokį nevidoną ir tu-

Žitiios Iš fcietuvos LDS. KuopąSusirinkįiriai

Į tave, MarianapoIĮ, 
Lietuviai atkreipė akis, 
Ką tu jiems' iš savęs; žadi ? 
Ir ko iš tavęs jie tikis ?

Gal būt jiems vientik ta garbė, 
Kad tu graži nuosavybė;
Baltį rūmai — žalios pievos, 
Aukšti medžiai, plačios girios/

Bet kas iš to, kad akims gražu, 
Kad tai Įgyta pinigu? y 
Tuoj Už meti raus tie rūmai. 
Nyks pievele, medžiai, krūmai. 
Greiti metai viską maino—* 
Gerą vardą bet palaiko; ...

Tavo dora studentija,
Kurią globoją Marija,

. . Neapvils mus, tvirtai tikim, 
• . Tatai reikale ją rernžim-. .

Bet duos Marianapolis— 
Lai ne nyksta jūs viltis— 
Gerus visuomenei vadus; 
Dorus ateičiai šulus.

Leonas Lievš^.

KREGŽDĖMS SKRAJOJANT

Kuo daugiau apie tai mą
stė, vis labiau ėmė erzintis. 
Keikė policininkus. Nervi
nosi. Sielojosi. Jis nekaltas, 
turi vagio, vietoję sėdėti. 
Eh... nežino ką it sakyti. 1

Sargas atvėrė vartus. Vęl 
jis prie aukšto stalo.

—Pone, prašau atleisti. 
Nekaltai tave pasodinau ka
lė jiman. Tikras vagis su
gautas. Tamsta dabar esi 
laisvas.. '

Švystelėjo i .akis maloni 
šviesa. Lar.ke. Įtraukė į 
plaučius tyro oro. Užsidegė 
papirosą.' ,

Valandėlę sustojo. Stebi 
netoli skrajojančias kregž
des. • .

—Jūs laisvos, — jis nusi
šypsojo, — negali policinin
kas jus kalėjime užrakinti 
už neva kriminalinį nusikal- j 
tiiną. •

Dar kelis kartus įtraukęs 
į plaučius oro, ėmė žings
niuoti bendrabučio linkui.

Neišdildomas tai jo gyve
nimo etapo lapas.

Kasys Adna.

BUTŲ STOKOS KAUNE , [ j
• JAUNINA..’ ' ’ ' . . . . J

Prieš karą Kaunas buvo 
mažas, nuskuręs pirmaeilis 
rusų tvirtovės miestas. Čia, 1 

Į kaip ■ tvirtovės mieste,; buvo 
Į draudžiama statyti didės-* 
nius, kaip dviejų aukštų na
mus ; neleido statyti ir di- 

Į dėsnių fabrikų, kurie karo, 
įmetu, . miestui patekus į 
priešų rankąs, galėtų jam 
patarnauti.. Tokiu būdu ru-? 
šai jau anais laikais tikėjo, 

rkad Kaunas gali patekti vo
kiečiams. . , . ■ ’ ' .
Po karui, atstatant Lie- 

Į tuvai nepriklausomą valsty- 
| bę, Kaunui teko garbė tapti 
tos valstybės laikina,fa sosti
nė. Čia tuojau buvo susidur
ta su labai aštria butų sto- 

tlau. Trūko patalpų valdiš- 
koms įstaigoms, nemažiau 
jų trūko > padangėjusienis 
miesto gyventojams. 1920— 
1924 metais už geresnius 
butus ėjo stačiai kova. Na
mų savininkai. ta proga 

| naudojosi ir kėlė butų kai
nas. Prie Kauno miesto’ 
valdybos buvo įsteigtas bu
tų skyrius, bet jau beveik, 
neteko darbo, it todėl’ruo
šiamasi jį likviduoti. Mat, 
jau Kaune ne tiktai nėra 
butų stokos, o yra net butų 

i didokas perteklius, Sako
ma, esą 2000 tuščių butų.

Bendrai galima pasakyti, 
kad per 15 nepriklausomy
bės metų iš nuskurusio 
prieškarinio-.. Kauno išaugo 
gražus moderniškas lietuviš
kas Kaunas, su padvigubė
jusių gyventojų. skaičiumi, 
su puikiais rūmais, meks- 
fąltuotomis gatvėmis, van
dentiekiu, gelžbetoniniais 
tiltais, kartu ir su lietuviš
ka išvaizda bei dvasia, nors.

svetimtaučių, ypač žydų, 
gyventojų yra beveik puse 
visų gyventojų. . .

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyki 

sekmadienį, spalių 22-rą dieną. 
Svarbu, kad į šį susirinkimu ateitą 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestą prirašyti prie Mūsų 
brangios organizacijos.

ŠIAURĖS LIETUVOS ŪKININ
KAI SKOLĄ GRĄŽINSIĄ 

JAVAIS. \
Labai nelaimingi . buvo 

1928 metai Siautės Lietuvos 
kraštui* Šaltas ir ilgas pa
vasaris, jjąskųi labai lietin
ga vasara ir ruduo išmirkė 
ir sunaikino beveik visą 
.taukų derlių* Kas užaugo, 
tų per lietus negalima buvo 
iš laukų suimti. Šiaip gana; 
turtingi derlingų žemių 
Šiaurinės Lietuvos . dalies 
ūkiuiiikai iš karto atsidūrė 
skurde, bėdose, o vėliau ir 
skolose. Už nieką išsiparda- 
vė gyvulius, o sau maistui 
rr pavasario lauklpsėjai te- lapkričio-1 dienąr. 7-tą valandri 
ko skolintis. Valdžia sutei
kė ūkininkams apie 30,000,- 
000 (30 milijonų) litų pas
kolą. Puse šios paskolos bu
vo duota pinigais ir pusė 
javais. Javai tada buvo la
bai brangūs, Pati brangiai 

’ pirko,: o šiauriečiams ūki
ninkams dar brangiau. pa- 

. skaitė, pridėdama po 4 li
tus . centneriui supirkimo 
pervežimė ir kitoms išlai
doms. Taip, už rugiij centr 
nerį skaitė po 32 litus, kvie- 
čių — 38 lt., avižų — 25 lt., 
miežių — 29 litus. O dabar 

. javai tris kartus pigesni.
Šiauriečiai ūkininkai ja- 

• vais gautąją skolos dalį ja
vais norėti} ir grąžinti. Val
džia visą laiką su tuo neno
rėjo sutikti.. Mat, ji turėtų 
daug nuostolių. Bet kitaip 
skolos negali išieškoti. Nes 
ūkio produktų kainoms la
bai kritus, ūkininkui pasi
daryti litą labai;sunku šiaip 
visokioms išlaidoms, o sko

NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki 
mas įvyks švkmadionį, spalių 22, 
1 vai po pietą, bažnytinėj svetai
nėj, 33'9 Green St. Kviečiame na- 
rins(eš) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

WATERBURY, CONN.

Spalių 22, 1 vai. po pietą į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. Busirinkimas įvyka

vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Lapkr. 3 d. 8. valandą -vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas; Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdybą

NASHUA, N. H. N
LDS. 65 kp. inSnesinis susirinki- , 

mas įvyks lapių*. 5, tuoj po pas- ‘ 
kutiaiij mišių, pobažnytinčj ave-- . 
tairi&j. Kviečiame narius ateiti,, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. k 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
pripašyti prie šios orgariizacijok

B ALTIMORE.MD.
Lapkr. 5. et, sekmadienį,.tupj 

po sumai, parapijos svetairičs kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi- % 
rinkimas. Malončkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

SAINT OLAtR, PA.
LDS.. 107 kp. mėnesinis šyrijin- ' 

kūnas įvyks lapkr. 5, tuoj po su
mos. Šv, Kažimiern parap. salSj. 
Kviečiami ris nariai dalyvauti ir r 
užsimokSti mėnesines mokestis ir, 
nau jų narių atsivesti prirašyti.

WORCESTER, mass.
LDS. 7 . kuopos susirinkimas j- 

vyk’š lapkr. 5 dieną, 6 vaL valę,, 
bažnytineje svetainėje, 41Prov. 
idence St. Visi nariai bitinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimą. Be to, gera 
proga užflimokfiti duokle*

Valdyba

BRIGHT.ON, MASS.
. LDS.. 22 kp. Buririnkimas įvytai 
penktadienį, lapkr. 3 d., 7:30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St Ateikite viri. Valdyba

N, S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, lapkr. 5d;, 
tuojaus po sumos, Žv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurią užvilktos duok]5s užsimok®- 
(i. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. * Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į-. 

vyks lapkr. 5 d., tuoj po sumos, 
Tv„' Mykolo parapijos svetainėj. 

, Malonėkit visi nariai atsilankyti . 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

WORCESTKK, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas Į 

vyks lapkr. 5 d., Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbią reikalą, 
. • Kviečia Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas jvyka 

penktadienį, lapkričio 5-tą dieną, 
(vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gan šiai. Nepamirški te nžsimo-. 
Rėti duokles. Valdyba

ĄTYDžIAI KLAUSE.
Tėvas (dukterims): “Kiaušy* 

kitę, mergaitės. Per paskutines 
tris valandas kalbėjotės vien apie 
sukneles, kurias rengiatės nusi
pirkti. Ar. nebūtii galima pakak 
bčti apie ką nors naujo?’7.

Dukterys: ‘‘Gerai, tėveli, da
bar pakalbėsime apie (nąujas ke
puraites.”

~M~ 'S

OfELMI Z

LAIŽYBOS.

%

loms mokėti visai neįmaho^ 
ma. Valdžia nederliaus sko
los grąžinimą ilgai atidėlio
jo, bet norėtų, kaip nors su 
ta paskolą užbaigti. Girdėti, 
svarstomas klausimas ir bū
sią nutarta, javais duotą 
skolą javais ir atsiimti. Ta
da šiauriečiams būtų labai 
palengvinta atsiteisti už ne
laimingųjų metų įsiskolini
mą. Tada didesnę ar mažes
nę paskolą pinigais ir javais 
yra gavę 81,000 ūkininkų.- 
Daugiausia Biržų, Rokiš
kio, Mažeikių ir Šiaulių ap- 
skfiČiuose, kurie labiausiai 
nuo 1928 metų nederliaus 
nukentėjo. .

lams, nuo spalių mėn. pra
džios vėl pradės eiti, ir to
liau manoma leisti jį kas 
mėnesį. “Vargonininką” 
leis šv. Cecilijos dr-ja, re
daguoti ^žurnalą pakviestas. 
mųz. Konradas Kaveėkas, 
nesenai baigęs bažnytinės, 
muzikos studijas Paryžiuje.

Studentų bendrabuti s. Itingiai atsisuko nuo gražaus 
Kambarių langai atdari,

• tartum tikslų įtraukti kuo 
daugiausia tyro oro. Prie 
vieno lango stovi studentas. 
Jo Veidas šusimąstęs. Ma
tyt, giliai ką galvoja.

—Mokykis ? K a m tai?. 
Suk galvą, vark, ir risai be 
reikalo... Ir nieko nepajėgi 
padaryti. Dar blogiau —kie
taširdžiai profesoriai nesu
pranta studento sunkios- bū-

. klės.
Prieblanda. Orė kilnojasi | Nuovadoje nekaltas stu- 

kregždžiiy verpetai. Jos lais- j - — ------ 1—
vos. Studento Kriaučiūno 
liūdnos akys nukrypo į. jas, 
piaustančias stipriais spar-

. ųaiš. oro sluoksnius. Jis su-;
dejavo: pavydžiu jums lais- 
vės... ' • ■ ■

Kažkas pasibeldė į .duris.
Svečias, nelaukdamas ne.

• upĮrašaū,,> įėjo. Studentas

reginio.
Kas dabar? Policininkas 

prieš jį. . .
.—Tamsta esi kaltinamas 

gatvęje B. apvogęs damą 
Lecouras. Vakar apie ašr 
tuntą valandą arti josios bu
to buvai svečiuose. Maž
daug apie tą patį laiką din
go damos auksinis laikrodė
lis ir stambi pinigų suma.. 
Tai prašau eiti kartu su 
manimi.

dentas dar vis nesusivokė, 
kas su juo atsitiko. Argi iš 
tikrųjų jis skaitomas va
giu?! Ir neaiškiai ątsakine- 
Jo į viršininko klausučius.,

—Kur auksinis laikrodis? 
Pinigai?.

—Kad aš nieko nežinau! 
Negalių atiduoti, ko nepavo
giau f neturėjau ir neturiu,

JOm KMITOEILĖSI
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėris! 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs. J

Knyga gražiai ątspausdin- 
a ir turi 191 pušį. Ję§ kai
ta $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina, tik 75 centai; popie
rių viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

"DARBININKO’1 ADM.,
36GW.Broadway, . j 

-South Boston, Mass.

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei;

VISAI NENUSTEBO.
Laurinaitis: “Kuomet Mariu

tei pasakei, jog paimsi ją už 
žmoną, manau,. ji taip nustebo, 
kad turėjo pasakyti: “Šis tavo 
tokis netikėtas pasakymas atima 
man kvapą.” ■ -:

Milius: ‘‘Visai ne.. Ji buvo at
vira ir teisinga savo pasakyme: 
“Kodėl mape taip ilgai varginai 
belaukiant tokio atsakymo.”

Sūnus: “J onukas šiandieną 
mokykloje sakė, kad jo tėvelis, 
stipresnis už. tave ir kad jo tėve
lis galėtą tave po gatvę išvalkio- 
ti.”

Tėvas: “Ar patsai tylėjai visą, 
laiką ir piėko jam neatsakei, no
rėdamas mane ginti?”

Sūrius: “Žinoma, kad netylė
jau. Liepiau jam rytoj vakarą 
atvesti savo tėvą ir parodyti, kad 
tai tiesa.

ATGAIVINAMAS "VARGO
NININKAS.”

Muziko J. Naujalio prieš 
karą leidžiamas žurnalas 
“Vargonininkas,” skirtas 
'bažnytinės muzikos, re.ika-

LD. S.NARIŲ-BEDARBIl 
DĖMESIUI <

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S. na
riui — bedarbiui už kiek 
vieną naują metinę prenu 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių \ naudojasi proga , 
Pasinaudok ir Tamsta. Dė 
platesnių informacijų kreip 
kis į “Darbininko'” admini 
straciją, 366 W. Broadway 
Šo. Boston, Mass.

SKAITYKITE

BAIMfi.
V Ar tavo duktė jaučiasi lai

minga, įstojus į moterystę?”
‘‘Žinomą. Ji turi vyrą, kuris 

jos mirtinai bijosi.” ' .

PAGARBA.
Pirkėja; “Ar tamsta turi ką 

nors gera žiliems plaukams?”
Vaistininkas: ‘‘Žinoma, ponia. 

Nieko daugiau kaip tik pagar
ba.” .

UŽ DYKĄ BANDYMAS 
-REUMATIZMUI

lies turime Reti-. 
mutizmui gerą nie- 
todį, kurį įneš ma
loniai huslų s L m

r kiekvienam šio laik
raščio skaitytojui, 
kuvs parašys mums. 
Jei jus turite skau
smus sąnariuose, jei 
jusą . sąnariai yra 
Bustlngę; jei jus tu
rite kęsti, skausmus

> orui . piislketCIftnt; 
Štai jums yra progų 

pamėginti paprastą,, pigą metodą, 
kurs pngelhėjo Šlmtiims.

Mes nusiųaime jums pilną pa
kelį T dieną išbinulyhiui voltui Ir 
jei norėsite daugiau naudoti, tnl 
gulite padaryti', maža kalnu. Mes 
kviečiame panaudoti už: dyką T 
dienius. I’asląsk savo -.Vardų ii' 
adresą tuojau: Rqso Rbeuma Ttib. 
do.. Deot. N-i), 3MB N. Irviag Av., 
Chicngu. IU.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių, katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicagn, 
III. Metams $6.00.

“DARBININKAS, ”LietuviųŠv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 866 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Metams $UOO. Pus
mečiui $2.00. ......

“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South S t, Wilkes-Barreį Pa. 
Metams -2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 W. Bi'oadwąy, So. Boston, Mass. 
Metams $2.00. Į užsienį—$3.00* Atskiro nume
rio kainą ,20c? y

“LAIVAS,” savaitinis TėvųMarijonų žurnalas, 2334 S.
Oaklev Avė;, Ohicago, Illinois. Metams $2,00, 

“MOTERŲ DIRVA“ A. L. R. K. Moterų Sąjungos me- 
, nosinis žurnalas, 2322 W. 24th St», Chieago, ĮU,

Metams 2.00. *
“ VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeiną dukart į mė- 

. nesį, 4736 S. Wood St, Chicago, III. Metams $2;00.
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ROJUS IR PRAGARAS
. Apie badą Rusijoj rašo 

£ viso, pasaulio spauda, vien 
tik sovietų laikraščiai jį ūž- 

' ginčiją. - Bet badas taip įsi- 
į vyravo, kad ilgiau jo pa-: 

šiepti negalima. Jei it to
liau sovietų vyriausybė apie 

. jį tylės, tai pasirodys, kad 
komisarai ne tili nemolta 
tvarkyti šalies turtų ir ko
munizmo' idėja praktikoj 
neįmanoma, bet kad jie, tiž- 

‘‘.tylėdami tokią katastrofą, 
kurioje- žūsta, milijonai 
žmonių, tiksliai meluoja ir

į . tuo būdu kenkia savo prb- 
r . pagandai, ries kas tam beti- 
. kės, kurs nekartą yra pame- 
f Tavęs? Sovietų vyriausybė
V = tai žino ir jaučia, kad jai 
f. reikia kaip nors užglostyti 
' - tą bado įspūdį. Tam tikslui 
r. ’ komisarai daro preliminaii-
V . irius žingsnius ir jų spaudoj

. jau pasirodo prirengiamųjų 
r žinių. Jų ofįcmliniai laik-
L raščiąi, kaip “Pravdą”,

-Įzviestija’’ir kiti paduo- 
da informacijų apie sunku

lį T mus, kurie sutinkami aprū- 
ę 'pinant darbininkus būti- 

nįausios rūšies produktais, 
vadinasi,' prirengia dirvą 

g;’; paskelbti faktui, kad Rusi-. 
Ep ; joj vis dėlto neviskas tvar- 
S-'.' ko j ir kai kuriose sekcijose 
Bk; yra badas.

' Nors rusuose įsigijo pa- 
E tarlė, kad “y pravdie niet
r; izviestija, a v izviestija.ch
bį ’ nief pravely' • (‘4 Tiesoj e ” 

bėra žinių; o “Žiniose” nė
ra tiesos), bet vis dėlto visų

dirbti, tilt vieni parazitai 
kenčia badą. Kadangi no
rinčiais dirbti jie vadina 
komunistus (kurių yiu tilt 
pusantrojmiošįmčio Rusijos 
gyventojų), o parazitais va
dina visus kitus, tai galima 
suprasti, koks . milžiniškas 
žmonių skaičius tenai ba
dauja. Prie to, lietuviškų 
bolševikų spauda primygti
nai perspėja amerikiečius, 
kad jie. nesiskubintų vykti į 
“darbininkų tėvynę, nes ten 
jie neras ko tikisi.. Iš to vis
ko galime spėlioti, kad Ru
sijoj yra didžiausia netvar
ka ii- suirutė su maisto pri
statymu. Užteks tik keletos 
faktų; Derlingoji Ukraina

‘ ra tiesos) , bet vis dėlto visų
z akys yra nukreiptos į. tą į-

k. dorinį dalyką, -kaip bolševi- 
į‘: *' kij spauda paskelbs tikrąją 
£ žinią apie siaučiaptį Rusi-
< joj badą. Mūsų lietuviški 

bolšėvikėl’iai nuolatos tvirti
na, kad Rusijoj duonos už-

- tenka, visiems, kurie nori

. Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

fcr

f
? n

Tuo jaus po vakarienės . 
pradėjau ruoštis . dideliam 
pokyliui, kuris rytojaus 

.dieną įvyko. Iš skalbyklos, 
kurių' Lietuvių miesteliuose 

k yra keletas, gavau drabu-
•P Žius. ir sutvarkiau savo če-

. Ay modaną, trijų dienų kelio-
J? nei. Sutvarkęs savo reiką-

yį-č ' “Jūs, skubiriaus su savo Ko- 
.. .A-’ dak. aparatu nufotografuoti

- >' . VacloVą Galinį, buvusį Kąi-
8.‘ šedorių viršaitį. Paaiškėjo,

. Jkr kad Lietuvoje, kur tik užei-.
, g, / Si, ten būtinai priverčia Vai- 
«\ .. gyti ir duoda, ką tik' galį, 

| dažninusiai sūrio, sviesto,
į duonos ir arbatos. O apie

stalą, sukasi šimtais musių, 
į„ kurių negalima nuvaikyti..
’ .; Grįždamas- atgal į • savo

F ■

kuoinet bačka apsivirto. Va
žiavome kokį pusvalandį ir 
iš abiejų kelių matenie daug 
rugių gairių* ir kui’ ne kur 

[lietuvišką garnį. Netoli 
Į Strošiūrių įvažiavome į mil
žinišką tankiais krūmais

skyriaus visiškai nebuvo.
Kaišedorių miestelyje^bu- 

voldoriiu matyti daug nau
jų namų ir įvairių įstaigii,. 
nes čia dabar yta< visas Tra
kų apskrities centras. Alies-] 
telį papuošia taipgi sugrį-1 
žusiiijų amerikiečių ruiniin-1 apaugusį pušyną, kur buvo 
gi namai. Kaisedoryse yra nepaprastai tamsu ir vešu, 
elektros stotis, kuri suteikia Is pušyno ‘išlindome ūž kėlė- 
miesteliui šviesos,. Taipgi to minučių ir pagaliaus įva- 
yrą Kaisedoryse labai šva- ziavome į puikų . StiTošiūnų 
rios lietuviškos vonios (pir- kaimą. StrošiŪriuose patiko 
tys)r kuo eina nepaprastas žiloji RranukeyiČienč ir jos 
karštis nuo akmeninių laip-[sūnus,’ ūkio Šeimininkas.: 
tų, ant kurių vyrai guli ir Tai vienas puikiausių ūkių 
sėdi. Man didžiausia įdomy- su. dideliais sodais , ir dažy- 
bo buvo lenkiškas vagonas, tomis: palangėmis. Klėtis 
Jmris. čia^—nepaprastu būdu bei svirnas buvo taipgi grą- 
pasieke .Lietuvą su žibalu žaus stiliaus.

/per Rytų Prūsiją. Aš nesu- Apie namus skubinosi 
pratau, kaip tas galėjo p daug svečių, merginų, inote- 

.rų, vyrų1 ir jaunikių iš įvai
rių Lietuvos kampų. Paaiš
kėjo, kad pokyliu suvažiavo 

| ai>ie 60 svečių. Iš Kauno ąt- 
vyko TUeksandras Marčių^ 
kęvičius, buvttsis “Trimito” 
redaktorius ir jo žmona, 
Kelmės dvarininko bajoro 
Vlado Putvinsko duktė, Bu
vo Franu]<evieienes Sesuo iš 
Kauno, kita ’iš Vierio ir 
trečia iš Žiežmarių, Jos at
vyko su dukterimis, sūnu
mis ir kai kurios dukterys 
su savo vaikais ir todėl su
sidarė didelis, būrys svečių.

Pats pokylis įvyko erd
vingame šieno klojime., iš
puoštame lietuviškais audi
niais, kurie apdengė šieną. 
Nuo balkių, kibo jo geltoni, 
raudoni ir žali kaspinai. Vi
duje buvo įtaikytas ilgas 
stalas, nukrautas gausybe 
lekšč’riįj: puodukų, peilių, 
šaukštų, Šakiičių ir tt. Prie 
stalo buvo pastatyti du ilgi, 

s suolai ir kėdžių svečiams sė
dėti. Svečiams įžengiant į 
klojimą gramofonas grojo 
tinkamą maršą. Svečiams 
užėmus sėdynes, prasidėjo 
linksmas pokylis, linksmiau
sias, kokį man Lietuvoje te
ko pastebėti.

Pokylis prasidėjo pasvei
kinimo daina kiekvienam 
svečiui, pokylyje dalyvau
jančiam., Visi atsistojo .su 
įvairaus gėrimo stikleliais tinkamai ^įdainuoti.” .

vykti, nes santykių tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos nėra. 
O gal šis vagonas buvo Vo
kietijos. atsakomybėje.

Užėjus tamsiajai nakčiai, 
ėjome su pusbroliu pasi
vaikščioti geležinkeliu, pa
siimdami revolverį ir didelį J 
ligoninės šunį, Judį. Ėjome 
Vilniaus link ir. kalbėjome j 
ilgai apie Vilniaus klausi
moišrišimą. Dangus buvo 
aiškus ir jame spindėjo mL 
liįonai žvaigždžių, kurios 
taip aiškiai mirgėjo, kad. 
buvo malonu ir Žiūrėti.

Ant rytojaus buvo sekma
dienis, liepos 24 diena. At
sikėlę kaip 8-tą valandą tu- 

ir paga
lios nuvykome į Katedrą 
mišioms. Iš Katedros grįž
tant namon aplankėme gele
žinkelio stotyje Kaišcdorių 
liaudies meno mokyklą, kuri 
buvo daug įdomių Skrynių, 
peilių,, šaukštų, dėžių, juos
tų, rankšluosčių ir: kitų 
liaudies dirbinių. Paroda 
užėmę net tris stoties kam
barius ir daug^ ūkininkų at
silankė po mišių.

Pagalios atėjo laikas pie
tauti, todėl grįžau Į Kaiše? 
dorių ligoninės butą.' Uždė- 
j ome ant gramofono keletą 
amerikoniškų plokštelių, į- 
griežtų TVorcešter ’ Ameri
kos lietuvių orkestro. Grie
žiant muzikai turėjome ge
rus pietus. I’o pietų visi 
prisirengėme su įvairiais, 
daiktais ir laukėme nekant
riai traukinio, kuris pasiro
dė Kaišedoryse.kaip 4:21 v. 
po pietų. Išsipirkome bilie
tus ir kaip 4:41 valandą iš-

NUOTRUPOS
UŽSIENIO TURISTAI 

^LIETUVOJE. *
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Kitų valstybių piliečiai, 
norintieji atvykti Lietuvon, 
turi gauti ųiūsų užsienio at
stovybėse arba konsulatuo
se įvažiavimo vizas.

Per šių metų pirmą pus
metį įvažiavimo Lietuvon* 
vizų buvot išduota ; 11,173 
svetimšaliams. Šitame skai
čiuje vykusių pas mus į ku
rortus ir kitas poilsio vie
tas * (daugiausia. Klaipėdos 
kraštai!) buvo 3,265 as
mens ; vykusių prekybos rei
kalais — 2,943 asm.; eks- 
kuršiuinkų —2,161; vykusių 
darbo ieškoti *— 227; valdi
ninkų tarnybos reikalais — 
173 ir vykusių įvairiais ki-

NAUJOS AKCINĖS BEND- 
. ' ROVĖS. ‘ '

Pėr šių metų pirmų pus- 
mėtį Lietuvoje įsisteigė 7 
akcines bendroves su 4,125,- 
000 litų 'akcinio (Serų) ka
pitalo. Iš Jų, 4 akc, b-vės su 
925,000 litų* kapitalo veiks 
pramonėje, 2 b-vės su 200,- 
000 litų — prekyboje ir 1 
b-yū su 3 milijonais lt.— 
kredito srityje.

NAUJAS “STUDENTU
i i

tėra išpildžiusi tik .31 nuoš. i bėjome, pusryčius 
jai paskirto antrosios plati-' 
lietkos plano; šiaurės Kau
kazas — vos 16.8 nuoš.; U- 
ralaš ir vasarų Sibiras ben
drai tarp 17.5 it 22.8 nuoš. 
javai turėjo būti .iškulti ir 
pristatyti. į valstybės grudų 
sandėlius, bet sovietų gele
žinkeliai yra tokiam apverk
tinam stoty, kad vieton 
pervežti: po 450 vagonų į 
dieną, jie tik pristato 12ų 
vagonus. Kadangi trūksta 
maišų, tai javai pilami tie
siog į vagonus ir, žinoma, 
bevežant išbyra. Jei tas ne
būtų taip tragiška; tai-tektų 
gardžiai pasi juokti iš tokios- 
bolševikų tvarkos. Visur 
matosi apsileidimas ir neno
ras dirbti, nes darbininkai 
dirba komisarams, o patys 
miršta badu. Tuo būdu Ru
sijoj yra ne tili rojus, bet ir 
pragaras. Į rojų pašaukta 
nedaug* — tik mažas komi
sarų 'būrys, bet užtai praga- 
re yra apie 150 imlijomj ru- j vykome su didelio šaltoko-1 
sų darbininkių j šės (ice cream) bačka Į Žąs-

lius, . kuriuos pasiekėme ' 
. kaip 5:01 vai.

■ Beveik niekur taip dai
liai moterys nesipuošia, 
kaip Žasliuose. Čia įžengęs į 
puikią bažnyčią ant aukšto 
istoriško Žaslių ežero kran- do skolos, sumažėjo apie 9 
to nustebau moterų puošnu
mu — su šilkinėmis skare
lėmis, juostomis, Paryžiaus 
kepuraitėmis ir suknelėmis, 

. Žąslių Stotyje patiko mus 
automobilius «ir puild lietu
viška brička, kuri vežė sve
čius pas p. Pranukevičių Į 
gražų Strošiūnų kaimą, kįir 
įvyko didelis trijų dienų 
pokylis. Daktarę Galiniene, 
riuuio pusbrolis Juozūs ir aš 
įsisėdaų į-bričką; riiano ko-Į 
jų /gale pastate- bačką su 
“ice ęream,” kurią reikėjo 
laikyti.' Trijų Idlometrų ke
lionė į\Strošiūnų.kaimą bu
vo įdoini. Bričkos' ratai kai 
kuriose vietose: įklimpo -į 
cluobę ir bačkoje sutirpusio 
ledo vanduo apliejo kojas,

butą,'užsukau į naują Kai- 
šedorių Katedra, . kur yra 
vyskupas Kukta ir klebonas 
kuri. Alfonsas Varnas* Ka
tedra dar nėra Užbaigta, bet 
iš,to, kas jau yra baigtą, 
galima; spręsti, kad bus la
bai gražiai išpuoštas : vidus. 
Kalbėjau su lietuviu daili
ninku, kuris Įgijo mokslą 
•Vilniuje ir dabar Kaišedo- 
ryse prižiūri Visą . dailės 
darbą ir atlieka labai dailiai 
sunkią iš medžiu orriameii- 
taeiją. Lis mali pasisiulino 
prisiųsti lietuvių pasaulinės 
parodos‘skyriuj keletą savo, 
medžio drožlini j, kurie yrą- 
nepaprastai - ' gabi ai ir dąL 
Ii ai atlikti. Tik gaila, ' kad 
Cliieagog parodoje rietuvių

Be to, tranzitu vykti per 
Lietuvą vizų buvo duota 4,- 
118 asmenų,
. Ajiskąitoma, kad visi ši
tie svetimšaliai, lankyda
miesi Lietuvoje, išleido apie 
2,700,000 litų. Jeigu prie 
šios sumos pridėsime 300,- 
000 litų, kuriuos gavo iš ši
tų svetimšalių mūsų užsie
nio atstovybės ir konsulatai 
už duotas jiems vizas, tai 
gausime 3 milijonų sumą. 
Taigi iš užsienio turistų ap
silankymo Lietuva turi gra
žaus pelno. Todėl ir reikia 
stengtis sudaryti Lietuvoje 
tokias sąlygas, kad tu užsie
nio turistų lauky tusi mūsų 
krašte kuodaugiausia, 
------- i---- r——  i-----------— 

rankose ir, paskelbiant sve
čio vardą, užtraukė sutarti
nai ir su malonia meliodija 
“Ilgiausių metų, ilgiausių”, 
kad net.klojimo sienos braš
kėjo. . f i

Gerai, kad aš sumaniau 
prieš pokylį, nufotografuoti 
visus prie stalo svečius, nes 
po trylikto ‘^Ilgiausių metų, 
ilgiausių’f nė visi galėjo pa
stove! ant kojų. Jau buvo 
kokia antra valanda lyto, 
kuomet . visi svečiai buvo

KALINYS PADARE DARIAUS 
IR GIRĖNO MEDŽIO RAIŽINĮ,

Lietuvos kalėjimuose la
bai dažnai atsiranda tokiii j?
kalimų, kurie parodo dide
lių gabumų. Pavyzdžiui, 
dar 1921 metais vienas plė
šikas kalėjimo dirbtuvėse, 
padare labai įdomų didelį 
rašomąjį stalą; už : tai jį 
Prezidentas išleido laisvėn. 
Kitas taip pat kriminalinis 
nusikaltėlis nejiersenai išra
do mašinėlę silkėms ltų)ti. 
Trečias nupiešė “Vytautas 
kalėjime,” ir jam bausmė 
buvo sumažinta Vienu treč
dalių. -

Dariaus ir Girėno karžy- 
giškumas, kaip pasirodė, 
net kalinių buvo sutiktas su 
entuziazmu. Taip antai, šio
mis dienomis, Šiaulių kalė
jime jau septinti metai sė
dįs nusikaltėlis Zigmas Osu- 
chas, gavęs iš kalėjimo vir
šininko leidimą, peiliu iš- 
drožinėjo iš medžio Dariaus 
ir Girėno paveikslus — 
skulptūras. Žipovai kalinio 
darbą pripažino esant me
nišką, o Dariaus ir Girėno 
fondo komitetas tą darbą 
mano perimti.

LIETUVOS VALSTYBES 
IŽDO SKOLOS

Šiemet valstybės iždo sko
lose įvyko gana žymių - at
mainų. Pradžioje šių metų 
vidaus ir užsienio skolų 
bendra suma siekė 153 mil. 
litų. Liepos mčn. 1 d. iždo 
skolų buvo tiktai 144 mil. 
litų, Vadinasi, per šių metų 
pirmą pusmeti valstybės iž-

mil. litų. .. Šio sumažėjimo, 
svarbiausia . priežastis yra 
dolerio kurso. kritimas.. Dėl 
to sumažėjo tos skolos, ku
rios buvo* užtrauktos su ta 
sąlyga, kad jos bus grąžin
tos doleriais. Be'to, per šių 
irietų pirmą pusmetį valsty
bės iždas grąžino, skolų, virš 
4 mil. ]itij> Iš Šios sumos vi- 

į.daUs skoloms; tenka tiktai 
24 tūkstančiai litų,, o visa 
likusi suma — užsienio sko
loms. Naujų skolų šiemet 
iždas visai neužtraukė. Tik
tai Amerikos Jungtinių 
Valstybių ir Švedų dėgtųkų 

Į monopolio skoh is padijejo 
193 tūkst. dolerių, pridėjus 
prie pagrindinės- skolos da^ 

J lį ncišmoketij. procentų ir

amortizacijos. Procentų už 
iždo skolas šiemet išmokėta 
575 tūkst. litų; ’iš kurių tik
tai 2 tūkst. litų už vidaus 
skolas, kiti — Už užsienio. 
Taigi, per šių metų pirmąjį 
pusmetį valstybės skolos su
mažėjo apie 10 milijonų li
tų.

Valstybės iždo skolos šių 
metų liepos 1 d; buvo to
kios: - . ‘ ’

1933. VII. 1. 1933. L 1
Skola Amerikai .

.. 6,460,000 6,380,000
Skola; Anglijai

.1,000,000. . 1,00.0,000 
Klaipėdos okup. skola

. 2,500,000 2,300,000
Liet. Laisvės paskola 
' 14,700,000 18,500,000.
Degtukų monop. skola 

. .42,400,01)0 42,400,000
Valdišku statybų skolos.

’ 14,000,000 . 19,700,000
Trumpalaikes skolos

. . : 1,50Č,000- 2,900,006-
i Vidaus skolos ■ ..
; 2,0.00,000 ,2,500,000

“ KIAULIŠKA” PROPAGAN
DA KLAIPĖDOS KRAŠTE.

Klaipėdos krašto direkto
rija uždraudė daryti viešus 
politiškus susirinkimus. Tas 
draudimas taikomas ir be- 
artūjantieins Klaipėdos krūr 
šte žemės ūkio rūmų rinki
mams. •: Rinkimai įvyksta 
Spalių mėn. 23 d. Dabar be
siruošiančios rinkimams po
litiškos grupės griebėsi na
minės agitacijos. Šią agita- 
ciją galės tinkamiau išplėsti 
tos grupės, kurios turės 
-stipresnį propagandos apa
ratą, būtent — vokietinin
kai dvarininkai su jų .višdiš 
patarėjais. Jau dabar šios 
grupes agentai vaikyto po 
gyventojus ir patarinėja dė
tis vadinamai Neumaiino 
hitlerininkų šalininkų gru
pei. Kartu jie gyventojus 
įrašo į’tam tikrus sąrašus, 
pagal kuriuos būsią iš gy
ventojų perkami gyvuliai ir 
kiaulės į Vokietiją išvežti. 
Kiekvienam Keunianniniin 
kui duodamas . tam tikras 
išvežimo į Vokietiją kontin
gentas (skaičius).

Gyvulių į Voki etij ą eks
porto reikalai pavesti vie-. 
nai vietos vokiečių dvari
ninkų orga n i z a c i'j a i — 
^Viėliyėrvertiing s g e sells- 
chaft”,: — vadinasi, gyvulių 
Buyartijinio bendrovei Klai
pėdos, krašte. Lai būk ir Šis - 
naujasis politiškas gyVulių 
kontingeritiiviinąs yra iš
vestas.

Šią savaitę pasirodė “Stu- • 
denių Žodžio” 6-tas nume-. 
ris, kurio turiny. J. P. PL 
lipauskas — Mokslo metus 
pradedant; kun. J, J. Kri? 
pas—-Mokslas ir mes ; Pau- . 
liūs — Šventadienis, tėvynei 
j e (eilėraštis) ; kum AL 
Bublys — ■ A, a. Kam J. 
Tumas; J. K.-^-Kauno prie
saika .(eilėraštis); Pįvtaitis. . 
—Lietuviai (eilėraštis) ;Jo- 
nas Kmitas — Butkus ir 
Sutkus ; J. N, — Apžvalga. 
Oficialiame skyriuje telpa 
A. L. K. Studentų organi
zacijos metinio šeinio proto
kolas ir Centro pirmininko; • 
J. Morkūno pranešimas.

. Įžanginiame straipsnyje 
organizacijos, nariai .ragina
mi į darbą. Gyvai parašytas- 
straipsnis baigiamas šiais . 
žodžiais: “Neužtenka, tik 
sugalvoti ir nutarti. Kas \ 
gera,, reikia gy venime vyk- - 
dinti. Kas iš to, jei bris, su
dalyti rūmų į>lanai7 jei irie- • t 
kas jų nestatys. Statykim. . 
Kelio mums pastoti niekas 
neišdrįs. Nėra jėgos, kuri 
pasiryžusį jamiuolį sulaiky
tų ar nugalėtų.” .

Kum J. Kripo straips
nyje- “Mokslas ir mes” tu- . 
ciningai nurodomos mokslą 
einančių pareigos tikybai ir 
tautai.

Kum Al. Bublys labai 
vaizdžiai, gyvenimiškai pa
tiekia savo, atšiminiiųus 
pie amžino atminimo i .kan. 
J. Tuiną. Autorius paduoda 
dar niekur nepaskleistų ži- 
:nių iš to didžioji) Tautos ir 
Bažnyčios Darbininko gy
venimo. Tikėkime, kad nors 
maža dalelė “Studentų Žo
džio” skaitytojų . pasisems . 
naudingų patarimų iš įdo- 1 
.maus aprašymų apie didįjį • 
jaunuomenės prietdių, ku- 
riuoini buvo kam J., Tumas.,

Jonas Knlitas apysakos 
formoje (“Butkus ir Sut
kus”) patiekia, rašyt o j o 
Putino naujai išleisto ro
mano “Altorių Šešėlyje” 
kritiką, kuri išvystyta gyvo 
pasikalbėjimo, formoje. Kri
tikoje pareikšta daug gili t j 
minčių, kurios tačiau leng- 
vai suprantamos dėl aiškaus 
jų išdėstymo,

Apžva 1 g o j e suminėta, 
daug įvykių iš Amerikos 
lietuvių kultūrinio, gyveni
mo. . Tai. įdomiausia kroni
ka, vaizduojanti Įvairius as
menis, iškilmes, jubiliejus 
ir tt.

Centro pirmininko prri- 
nešime ir seimo protokole 
matyti naujosios organiza
cijos veikla, pažanga, rū
pesčiai ir tt.

“Studentų Žodžio" meti
nė. prenumerata kainuoju J ; 
$2.00. Atskiri numeriai par- . i 
davinėjami po 2()e. Kcdak- 
eijos antrašas:, ’Marianapo- 
lis College, Thompson,Čonm 
Administracijos ^ 366. W. 
Broadwav. So.Boston,.Mass.

L> K

143,700,000 153jl00,000 Girtuoklis nuolatos, kėsv 
riąsi' į saro gyvastį. .

SKLEISKITE ŠVIESĄ .. 
Perskaitę ‘ ’ Darbininką’ ’ nenv- 
meskite, bet duokite kitiems pa*- 
•skaityti, Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku0 ir . S 
Lt D? S, ir atrenisite mūsą įdt- 
jos-priesąpropagandą; I
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Antradieniu, Spadią 17 d., 1933. _

" Fr.R.M. Šaulys O. P.

Meile Socijaliniuose Santykiuose
.. .•p”-/.- *• .- i

prie š i n g a. (Kas galėtą 
mums įkalbėti turėti lygiai 
draugiškus santykius su 
Lenkija ir su Italija? Fr. 
R.) Bet krikščionišką tau
ta turi būti teisinga ir mie- 
laširdinga kitai, nors ii’; 
priešingai tautai.

: Visos tautos tini prigim-, 
tą meile kitoms tautoms. IŠ 
to f aido išvedamą, kati ne 
viena tauta negali gyventi 
izoliuota nuo visą kitir tau
tą; vienu Žodžiu, užtekti sau 
pačiai, • Internacijonatiuose 
santykiuose matome, kaip 
tautos bendradarbiauja po
litikoje, komercijoje ir kito
kiose soči jalinėse, srityse. 
Tautos izoliacija atneša jai 
mirtį. Tie internaėijonafi- 
piiąi smitykįąj turi būti yą- 
liutuojami teisįngumb kri
terijum, bet bazėje visada, 
turi būt’i artimo meile ir na
tūralus palinkimas. . • .

A^iiMo m e ii S ir karas 
mums išrodo du hesuderi- 
iiaini dalykai. Bet moder
ninė iiitėmacijonalinią san
tykiu organizacija yra ra
dikalus / Dievo ir artimo 
meiles peržengimas. Faktai 
rodo, kad šiandieninės vals
tybės žiūrisi viena kiton su 
dideliu nepasitikėjimu, ku
rį tačiau istorija pateisina; 
to negali dęmentuoti nė kas
dieniniai draugiškuino pak
tai ir nepuolimo sutartys. 
Viešpatau j a konštitucijoha- 
linis-. antagonizmas, kuris 
kitos valstybės tvirtėjime 
mato savo tautos silpnėji
mą, o politiką, kaip tautą 
dvikovą. Iš. čia paeina ir tas 
liguistas tautą., ginklayima- 
sis, kuris naikindamas di
džiausius valstybią. turtus, 
visai ^nedidina jokios vals
tybės saugumo, nes. yra ly
giai, tas pat, ar būti visiems 
ginkluotiems ar neapgink
luotiems. Saugumo tikslams 
nėra tame jokio sk triumo, 
itin,, galim saktyi, kad kno- 
mėt yra- prikrauta begales 
ginklą ir valstybėje viešpa
tauja ginkluotos jėgos, tuo 
pačiu tarpsta karo in’dustri- 
j a,, finansą . nepastovumas, 
hegemonijos manevrai, ne
apykantos ir karo eksplio- 
zija. O karas jau nėra vie
nus kurios problemos išriši
mas, bet visą' problemą 
komplikacija, partiją,, bloką 
ir tautą kova. Karo laimė
jimas šiandien nebegali ap
mokėti savo padalytą nuos
toliu; . karo pralaimėjimas 
via ištisu kartą žuvimas. 
Pagalvokite apie ' ateinan
ti karą su visais savo tech
niškais ir chemiškais paruo
šimais. Remiantis istori
niais. f aktais, karas jau ne
begali būti kaipo teisingu
mo plieinone7 bet yra . di
džiausias artimo meilei nu- 
sižęngimaš.

Ar lipi o m e ii č. ir taika. 
Taigi reikia pašalinti karą 
iš intcTnacijonalinio prak
tiško gyvenimo, kaip yi-a 
pašalintos, tortūros iš teis
mą tardytoją kamerą. Nu
siginklavimo į'eil<aiingumą 
pajuto ir patys tautą vadai, 
ūie stengiasi užkirsti kariu 
kėlią, 'bet iki šiol maža vai
sią matome. Tuo tarpu, kai 
liaudžiai trūksta duonos, 
ginklą sandeliai t prisipildo

. Iš nocijalines savaites,
' / Ir rugsėjo 6 dienos kata

likų. darbai buvo pradėti 
pamaldomis. Posėdį atida
rius, prof. Rom. Vuoli pra
dėjo savo paskaitą, apie tei- 
sing’ūmą ir artimo meilę. 
Ėalbėdąmas apie teisingu- 

■ ina, oratorius pradeda iš :
- psichologinės puses . ir iš

gvildenęs techniškai jūTidi> : 
nėjo šviesoje, baigia apolo
getiškais ir dogmatiškais iš
vedžiojimais. lygina Pita
goro, Platono, AiTstoteiio, 
UlpiJoiKi teisingumo defini
cijas su šy.. Tomo Akvinie
čio definicija ir paima iŠ jii 
juridinius ir moralinius ele
mentus, kad paskui išvestu 
iš. viso to tikslią teisingumo

oratorius nagrinėja įvairias 
filosofą Bažnyčios Tėvą ar
timo meiles, koncepcijas, ir 
išvedą, kad teisingumas ir 
artimo meilė turi eiti greta 
nors artimo meilei turi būti 
duota aukščiausia vieta, nes 

. ji yra visą dorybių princi
pas..

Po trumpos . pertraukos, 
Domininkoną dvasinės aka
demijos Ponioje. “Angeli- 
cum”. ir Elorencįjos Uni
versiteto bei “Propaganda 
Fide” Romoje profesorius, 
Magistras Tūv^ M-Cordovani 
O. P. pradėjo savo ilgą, be 

Lgalb įdomią ir aktualią, pa
skaitą temoje:

1 Y tįį/'veniine. .. . • .*
Ją plačiau referuoju ne 

vien dėlto, kad tas mano 
ordino oratorius yra vienas 
iš garsiausią ir žymiausią

• Italijos filosofą, kiek dėl to, 
kad jo paskaita liečia labai 

. opius šiandieninio interna- 
.eijonaiiiiio gyvenimo klausi
mus.

Ar mes esame įsitikinę, 
■' kad meilė gali fipikcijonuo-

. tykiuose ir gesinti, neapy
kantą, kerštą,' viršydama 
antagonizmus, pergalėdama 
ambicijas ir hegemoniją - 

’ jeigu 'ir esame įsitikinę, ta
čiau nesistengiame tai prak
tikuoti. Kada žlunga visi 
techniški, diplomatiški ir 
juridiški žygiai valstybią 
tarpe, tada šaukiamasi •žmo
niškumo, bet tose sunkiose 
istorinėse valandose niekas 
nesišaukia Dievo meilės. 
Tada ‘valdžios organai už
miršta artimo meilę. Tada 
joks įstatimdavis, joks ju
ristas nesišauks, neapeliuos 
į artimo meilę. Kaimyniniu 
tautą juodinimas ir žeminir

. mas yra labai pas mus įši- 
. vyravęs. Mūsą taikli rašyto

ju raštai yra persisunkę na- 
cijonalizmu, ‘Hėgelio ir Niet 
zes teorijomis ir išrodo, ta- 
•rytum • niekas nepripažįsta 
artimo meiles įsakymo, kai 
tas liečia jo kaimynes tau
tas. Turime lygiai mylėti vi
są tautą kaip fizinį, taip ir 

/ moralinį;• asmenį. Bet tai ne
reiški a, .kad mes turime nu-. 

’ . sižeminti kitą tautą, akyse, 
. ; joms apsileisti ir duoti ant 
., savęs valią; . taip sakant, 

duoti kitai valstybei peilį į 
rankas, su kuriuo ji ateitą 
mus ;■ pinuti, Nėgalihia gi

• vienai Į) apsieit su. sau drau
giška valstybe, kaip' su srtu

Pa KEIKI K R SVS
su kaupu ginklais ir sprogs- i 
Amą medžiaga. Jeigu tie ’ 
rapitalai, kurie yra paskir- , 
I karui ir karo ruošimui i 
būtą suvartoti visokiems 
pagęilnimams, industrijai ? 
ir pilieČią gerovės organiza
vimui, tada būtu pakeistais 
visas valstybią gyvenimas 
ir . vargas niekam daugiau 
neklabentą durą. Taigi vi
sokiais būdais valstybią var 
dai tini eiti prie kiuvino 
caro panaik į.n i m p, prie 
griežtos moi*alinės sankci
jos ir prie neklaužadą vals
tybią ekonominio izoliavi
mo. . •
Panagrinėjęs dar iš Evan

gelijos ir Kristaus doktri
nos pusės apie artimo meilę 
ūitcrnacijonaliniame gyve
nime-, oratorius baigė savo 
turiningą paskaitą. Visa sa
lė ūžė nuo aplodismenfiį. ir 
sveikinimą. Soe. sav. pirmi- 
mnkas karstai padėkojęs iš
kalbingam oratoriui,, aptarė 
su suvažiavimu kai kuriuos 
einamuosius, reikalus ir už
darė priešpietinį posėdf .

16 vai. 30 min. vėl tie pa
tys* klausytojai. Bet ši vaka
rą skaito paskaitą nebe vy
ras, bet moteris prof. adv. 
Fanny Dalmazzo. Jos temo- 

,.je : artimo meilė ir valdžios 
darbai globos srityje. Pir
moje savo paskaitos dalyje 
oratorė išdėsto valdžios in- 
tervenci j oš į globos darbus 
teisėtttmą. Išskaičiuoja ti
piškiausią juridiniai - so
či jologinią principą ten
dencijas, paeina n č į a s iš 
prietaringą filosofinią dok
triną, istorišką evoliuciją ir 
šiandieninės-epochos -popu- 
liarinią feakcijii. Reaziu- 

. muoja charakteringiausias 
,• individualizmo koncepcijas, 

kuriomis valdžia galėtą, tu
rėti vien tik juridines funk- 

, ei jas ir limituotąsi vien tik 
. savo•. pavaldiniųrūšiavimu. 
. Drąsiai kbnfutuoja tas klai- graboriui.

i • ■ ■ ■ f ■

dingas, teori jas. ir eina prie 
valdžios absoliutizmo teori
jos egzaminavimo. Toks ab
soliutizmas griežtai remiasi 
. legelio filosofija, kuri pri
duoda valdžiai universalią . 
ir dievišką misija su abso
liučia teise-ant individą. Ir 
iries tai oratore pareiškė, 
savo protestą ir pacitavo 
Pijaus XI < pasiusta laišką 
Turino soe. sav. dalyviams 
1924 m.? kur buvo svarsto
mas tas pat klausimas- Iš
dėsto pagrindinius Popiežiij 
Enciklikų principus apie 
krikščionišką, socijologiją, 
pagal kuria valdžios parei
ga yra aprūpinti savo pilie
čius. materij,aline gerove —■’ 
tai jos tiesioginis fikšlas. 
Primena reikalą, kad. val
džia ypatingu būdu globotą 
įvairiose formose pasireiš
kusią/ artimo meilę, steigda
ma ligonines, bendrabučius, 
motinos ir vaiko globos į- 
staigas, kalinai vaiką auklė
jimo įstaigas etc. Visa tai 
suteiks tautai galingą kūry
biniam ir šocijaluiiam dar
bui jėgų. Bet neužtenka, 
kad. valdžios globojami pi
liečiai būtu, fiziniai sveiki. 
Gali būti ir fiziniai sveikas 

. ir . mokytas žmogus, bet, 
kaipo moraliniai supuvęs, 
gali būti didžiausias Dievo 
ir tos pačios valdžios prie
šas. Taigi valdžiai svarbu 
prižiūrėti savo piliečių mo
ralini stovį.

Apibūdinusi dar kelis ita
lų K. Veikimui pritaikin- 

> tus klausimus,' oratorė baigė 
savo instrukcinę paskaitą 

’ “ Ręst a u r a r e omnia, in 
■ Clirtyto” šūkio aiškinimu.,

Po posėdžio uždarymo, 
visi dalyviai susirinko ,arti- 
mon šv. Apolinaro bažny
čion į pamaldas..

v

I Turime gražią Uždušinoi pienai Konvertą ir La- 
į peliidsu lietuviškais parašais... Kainos labai priei?

narnos. Su lapeliais ir persiuntimu tik:.

Gerb. Klebonų Dėmesiui;

Uz 300 ....
' Už .500 ....

. užlooo .....
. -Už 1500 ....

‘ Už 2000 ....
Malonėkite siąsti užsakymus, ;

. “DARBININKAS”' \
• ’ . . * T ‘ " ’■ ■ . ' ■ . . :

366 Broądway, South Boston, Mass.

$3.25 .
$4.50
$6.00 '

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui

' . • » • , v*-'.

• •. Viršuj vaizduojama Luckv Strike 
cigaretų skelbimo _ vaizdas, kuris 
dabar išstatytas, visuose Amerikos 
jungtinių Valstybių cijĮare’tų parda
vėjų krautuvių . languose. Vienas

- [pažymėtinas patraukiančio vaizdo 
.dalykas, tai splavotos .laivo burės 
ijų rausva spalva labai ty skini ski*

. Iriasi nuo spolvotų jūrių, kurių pa* 
viršiutn laivas plaukia.

. Spalvotos laivų burės-labai popu- 
liariškos Europos valstybėse jau 
keletą-metų, ypatingai SU. Vidurio?

■’jnio Jūrių, ir Brittany- pakraščių 
jūrininkais. Autoritetai sako, kad

■ ; Amerikoje spalvotos .laivų būrus 
„ pradėta plačiai.'•naudoti; ant’ nia^ų

laivų tik dabar; Edrųpojė iyairias- 
palvėslbūtčs rCpopuliariiikos, ; tačiau

• dabar jau ir Amerikoje jų pasirodo 
įvairiausiomis spalvomis lygiai kaip’ 
ir spalvų kotribiiiacijomis,

• . "Nuo pradžios iki galui1’ gaminimo 
proceso, didžiausia atsarga teikiama.

jūsų Lucky. Strike cigaretam*-.,, ■ 
Pavyzdžiui,- tik viduriniai augalo 
lapai tenaudojami ■ — ne gruoblėti 
viršutiniai ar šiurkštūs apatiniai 
laibai. Ir, žinoma, jūsų Lucky Strike 
dar pagruzdinti dėt geresnio skonto, 

. dėl gerkles apsaugos. Rezultate šio 
rūpestingo apdirbimo jūs negalite 
atskirti->’ieną Lucky nuo kito. Jie 
visuomet drūti ir. pilnai prikimšti; 
visihimet lengvi ir švelnus. • Kiek
vienas žingsnis gaminime Lucky 
Strike yra žingsniu prie vienodumo. .

• Tam tikslui naudojama net, virš 
šešiosdešitnts Įvairių patikrinimo 
instrumentų. . , • ■ ’

’ ‘ Lji’cky* Strike cigąrctuose jus 
visuomet ■ rasite . puikiausi tabaką, 
puikiausi apdirbimą, *ir dėl to jūs 
patirsite, jog Luckies, visuomet 
patenkina, IJėl šios' priežaties, lepūs 
rūkytojai’, pasirinko sau Lucky 
Strike ..ciga’rctą, "nuo pradžioe iki 

.galui?’ -

Bukime Įštikįpii 
Savo Karaliui

sostas, Tad tos dvasinės vaL 
stybės Karaliaus atstovas, 
kuriuomi yra Popiežius; 
mate reikalą pasaulį perser
gėti nuo klaidos. Ir stai, 
kuoniet beveik visą didžiąją 
pasaulinią valstybią kara- 
lią sostai ir valdžios sugriu
vo ir ją vietas užėmė nau
jos- valdžios, tada Popiežius 
paskelbia Kristą viso pa
saulio karalium.

SIURPRIZAS: Pasaulis 
tokiu Popiežiaus aktu liko 
nustebintas. Kristaus kara
lijos priešai 'bandė tuomi 
pasinaudoti ąr sukelt ne
apykantą prieš Pop'iežią, 
šaukdami visa gerkle: “Štai 
žiūrėkite, Romoš Papa užsi
norėjo Kristaus vardu būti 
viso pasaulio karalium ir jį 
valdyti!” Bet pašūkavę, pa
šokinėję aprimo, nes pama
tė, kad . daug lengviau yra 
sugriaut kurią nors pasau 
linę valdžią. ir nuverst nuo 
sosto jos valdovą, negu su
griaut Bažnyčią ir praša
lint jos valdovą.

KAIP MES LIEKAME. 
DVASINES VALSTY

BĖS PILIEČIAIS?
Pavyzdžiui, jeigu mes no

rime likti Amerikos pilie
čiais, mesį turime mokytis, ir 
suprast šios šalies tvarką, 
kitaip sakant, išmokt Ame
rikos pilietybės katekizmą. 
Kuoniet mes jau tą žinome, 
tai paduodame prašymą, 
kad mus priimtą į skaičią 
šios šalies piliečiu. Tada 
valdžios atstovas pašaukia 
egzaminui. Išlaikę egzami
ną, turime priimti priešai-’ 
ką. Imdami priesaiką, mes 
pasižadame tarnauti vien 
šiai šaliai; užlaikyti jos į- 
statymus, ginti ją nuo prie- 
šil Atsižadame turėti . ką 
nors bendro su kita šalimi. 
Pasižadame gerbti šios ša-

GAMBRIDGE,MASS.
(Tąsa)

Kiekvienas, tikintis kata
likas yra kaip kareivis, ku
rio pareiga saugoti, kad tos 
dvasinės valstybės vėliava 
nebūtą priešą paniekinta, 
suteršta. Jeigu kuris karei
vis ar pilietis nebegerbia sa
vo valstybės vėliavos, tai 
jąm tuomi pat yrą aišku, 
kad jis nebėra savo Kara
liui ištikimas ir tuomi nu
stoja būti jo piliečiu.

Taipgi kiekvieno piliečio 
ir kareivio pareiga yra 
gerbti savo karaliaus atsto
vus, valdininkus ir sąžinin
gai atlikt savo pareigas val
stybei palaikyti. Jeigu kuri 
•pasaulinė valstybe pradeda 
niekinti kitos valstybės pri
siųstą atstovą, tai tiį dvieją 
valstybią santykiai tuoj įra.

Kiekvienas pilietis yra 
valstybės dalis. Jei jis pra
deda niekinti valstybės at
stovus, valdininkus, nemo
kėti valdžiai mokesčią, 
griauti valstybės tvarką, ne
siskaityti su įstatymais, šni
pinėti kitos valstybes nau
dai, išduoti savo Valstybės 
paslaptis, tada toki s pilietis 
lieka nubaustas Italėj imu 
arba pašalintas iš tos vals
tybės ribą, kaipo jos prie
šas. . ■ ' _' ■ . ,

Jeigu, kuris katalikas 
pradeda niekinti Bažnyčios 
valdininkus, atstovus, nesi
skaityti su Bažnyčios įsta
tymais, neiti prie sakramen
tą, neatlikti savo pareigą 
bažnyčiai palaikyti, tada 
jau aišku, kad fokis katali
kas nustoja būtį piliečiu tos 
dvasines valstybės ir auto
matiškai pats save išbrau
kia iš jos narią skaičiaus.

Nors kaip anksciaus mi- 
1 nėjau, jog: dvasinėj gyveni- 
!.mb srity,, yra tiktai dvi val
stybės ir du valdovai, ir jog 
ne žinonią galėję yra. su
griauti kurią, nors iš tą val
stybią, nuverst nuo sosto ją 
valdovus,; tačiaus. žmonės 
dažnai šiuos dvasinius daly
kus siunaišo su niaterija- 

. liais dalykais.1 ’
Pavyzdžiui, „kuomet, po 

didžiojo pasaiLlinio karo*į- 
vniriose šalyse; griuvo vai- 
dovą sostai ir ją valdžios, 
ją vietas užėmė naujos val
džioj nauji valdovai. Kad 
žmones kartais -nėnuinytą. 
jog su senojo’kurios . mūs 

, valstybės , valdovo valdžia 
sugriuvo ir dvasinė valstybė 
ir tos ‘ valstybes.. iGiruliaus

lies vėliavą,, ginti ją nuo. 
priešą, kad ji nebūtą panie
kinta, nors tai darant mums 

’ tektą ' ir savo gyvybę pra^ 
rasti.

Visai--panašiai mes lieka- 
nie tos . dvasines Kristaus, . 
valstybės piliečiais. Kada-’ 
katalikiškojo šeimynoje ge
ma kūdikis, tuomet jį neša" 
bažnyčion, kur Kristaus ka- . 
-ralijos .atstovas . kunigas*
duoda jam‘priesaiką—krik-i;

Imdamas krikštą, kūdikis 
pasižada būti vien’ Kristaus 
karalijos piliečiu, pildyti Jo • 
valstybės įstatymus,-ginti ją . 
nuo priešą. Kūdikiui dtio- . 
dama -drabužis, kaipo vėlia
va, kurį jis per savo gyve
nimą prižada saugoti, kad 
neliktą priešą paniekintas,/ 
suterštas, nors tai . •’darant-'ty.. 
jam tektą ir savo gyvastį 

rprarast'i. 7 —- - ----- -—
Už kūdikį kalba laikšto 

tėvai, todėl iš čia. kyla pa-‘ •
reiga, kad kūdikio tėvai••tu-. ’’ 
ri rūpintis, kad ją vaikai', 
pažintą gerai, ir suprastą 
Kristaus valstybes tvarką 
ir jos įstatymus. Jeigu tėvai ; 
to negali padaryti, tad tą 
pareigą turi atlikt krikšto 
tėvai.

• Todėl labai neišmintingai . 
elgiasi tėvai, ktirie gali, bet\ 
tyčia dėl kaž kokią jiems.' 
patiems žinomą išskaičiavi- 
mą, neleidžia savo vaiką ■ 
katalikiškon mokyklon, nes. 
per tai užšit-nūkia Sunkią 
atsakomybę. ;

Leisdami savo vaikais ka- 
taiildškon mokyklon., jie ta-. 
da išsilaisvina nuo tos pa-, 
reigps, .nes ta auklėjimo at- - 
sakonybę pasiima mokykla*' ■’ 
Bet apie tai pakalbėsime, 
vėliaus.

Kas yra Kristaus valsty
bes vėliava ir kodėl yra jos 
ženklai ? . •»

(Bus dauginus) ' . •’

Gėrimas pirmiausia ap
temdo; . Pasieni apsvaigina . : 
ir apmarina; Galop prakei
kia. • ;

Mes ypatingai' raginame 
remti tuos biznierius ir pro-; 
fesionalus, kurie skelbiasi. 
“Darbininke.” .

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS,

Jeigu jūsų organai silpni ir jus 
jaučiatės senu, priimkit N'LGA-TONH 
—tą pastebėtiną vaisią, kuris padare 
stebuklus dėl.milijono moterų ir vyrų 
per paskutinius 45 metus. Nuga-Tone 
priduoda naujos sveikatos. Ir sustip
rina nusilpuėjusius organus '

Nl’GA-TONE yra vaisius, kurį kiele 
vienas nusilpnėjęs- arba liguistas aš
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek- 
i ieną sveiku ir tvirtu. Parsiduoda-vi- ' , 
sese vaistinjčiose. Nepriimkite pava
duotojų, nes joks kitiiš vaistas neini*.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBk MOTINOS ŠVČ.

HrmihlnKč — Evą Markslenū, 
625 E. Sth St, So. Biiatoc, Muša.

Vlce-pirmlnlnkū— Ono Slaurieuū, 
443 E. 7th St., So. Boston; Masa 
Tel. So. Boston 8422-R

Prot RaSt — Brone Ciunlcnė, 
.20 Gould St., U\st Boxbury, Mftss.
Tel. Pąrkway ISO^IV

Fln. IlaAu Mnrjona Markonlutū 
83 Navar’ro. St, - Rorilndale, Mąss.

T61, Tarkway 0058-W. 
lldlnuVkū — Ona StaululIutB 
. 105 VV.est 6th- St, So; Boston, Masu.
Tvkrkdarū Ona Mhtglrdteni

1512Uolihnbhi Kd., So. Bostoh; Mrsa
Kaaoš Globėja E. JanuSonlenfi

142G Colunibla Rd.* So. Boston, Mas# 
Drauxtjt buvo susIrUikUmuj laiko kas 
, antrą .utnmįnką kiekvieno meneato,

7't!M Vai. vakkra, “X»bafaiytln«J avė*, 
rainėj. • ’ : -/■

FUaU drangljoa retknlaln kralpkltea 
, įmU protokolų rafchitaki.

tV. JONO EV. BIZ PAŠALPINM 
DRUJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Purk, So. Boston, Mum, 

Vieo-pim.-r-V.. Medotiis, .
1430 Cohnubla Rd.»< 8,. Boston, MmMfe

Pro.U liaštlnlukas — J. Gllnockh
6 Thoiugų Vark Sg. Boetoru >* 

.Flu.’Raštluinkan.—- I’r. Tuloikls,
lU'J • Bmven St.( So. Boston, -Maga. 

Įfcdtnlnkus •— A. NauSllilua* - /
8S5 R. Broiųhvąyi So, Boston. HfM 

Maršalka — Ji. Zalkls. ‘
7 TClnjflekt Št, Su Borton. Mas*, 

Draugija laiko šuBtelnklnuiš Km trečiu
nedčidlenį ktokvieno mėnesio. 2 vau 
po plotų, Parūpi jus saIūl-402 S, Tth 
8L, So, Boston, Mam. ‘ .

BrofesloŲahū, biznieriai, pnmonln* 
knl, kurių; skelbiasi MDnrbinlnko?’ Ule* 
ral verti staUtytoją pgramoK , : ■ 

,.. VU! ganiu kitę* ‘'DarbhilukK"



Antradienis,' Spalių 17 d., 1933.

Vilnius Miršta
Stokholmas. Elta. Tęsda

mas savo straipsnio eilę a- 
piė Lietuvą toliau, di\ Arr- 

• hen Sydsvenska Dagbladet 
nagrinėja Vilniaus klausi-, 
mą* / ;

Susipažinęs su Lietuvos 
laikinąja sostine,, p., Arrhen 
išvyko tiesiog per administ
racijos liniją Vilniun, Čia 
inanė būti už kelių valandų, 
tačiau kaip buvo apviltas, 
kaip^pamatė kelią Vilniun, 
tą “lietuvių skaudžią ap- 

'■ verktą Jeruzalę,” uždarytą. 
. Teko važiuoti šunkeliais, iki 

pagaliau pasiekė tikslą. Vil
niuje p. Arrhen pamate 
nuostabiai gražių-bažnyčių 
ir vienuolynų, be to, tipin
gą, pasibaisėtinai nešvarų ir 
higieniškai apleistą žydų

* rkvartala, - puikų Gedimino- 
kalną ir gražių parkų. Ta-

. čiau Vilnius miršta, kaip at
kirstas nuo kūno sąnarys- 
MięstaS atsigautų, tik tekęs 

I Lietuvai. Dabar jis merdi, 
ir, būdamas lenini provinci
jos užkampyje, ‘neturi atei
ties. Bet Vilnius galės būti 
grąžintas Lietuvai tiktai jė
ga, kaip jėga jis. buvo atim
tas. Tai, tiesti, bė galo sim-

ku įvykdyti, bet kiekvienas 
susipratęs. lietuvi s tiki, kad 
Vilnius vėl bus jų. Daug 
nuomonių tą lietuvių viltį 
palaiko. Vilniuje, mieste, 
lietuviai nesudaro gyvento- 
jų daugumos’ bet simpatijos 
yra jų pusėje. Visi jie įsiti
kinę, kad tik Lietuva atgai- 
virs jų krašto tikį ir preky
bų. Lietuvių naudai, yra ir 
tai, kad lenkams iki šiolei 
nepavyksta, neutraliau o t i 
I įetuvių dvasios Vilniaus 
krašte, Jei lietuvių vaikai 
priverstinai ir Tanko lenkiš
kasmokyklas dienos metu, 
tai, lygiai kaip jų tėvai, ru
sų laikais, vakarais jie lan
ko savo “lietuviškąsias mo
kyklas” šeimos židiniuose. 
Su motinomis šiame krašte 
ginklų bergždžiai kovojama. 
Lietuvių, jaunuomenė Vil
niaus krašte yra veikli. 
Kraštas savo interesais ir 
simpatijomis linksta į Lie
tuvą. Tas faktas Vilniaus 
padėties žinovams yra gerai 
žinomas.. Lenkai turėti) tu
rėti tai galvoje, atšipalaido- 
ti nuo istoriškai sentimenta
linės galvosenos ir laikytis 
daugiau realios politikos.

Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

Misijos So. Worcester, Mass.
Ketvirtadienio vakare, 

Spalių 19 dieną, Aušros 
Vartų bažnyčioje prasideda 
trumpos misijos, baigs i s 

.• Keturiasdešimts Valandų 
atlaidais, spalių 24 dieną. 
Misijas ves, tik ką atvykęs 
iš Lietuvos, garsus veikėjas,

N0RW00D, MASS.
A. t A.

Spalių 3 d. staįgą, sirgęs 
širdies liga, mirė Jonas Čer- 
vokas, 46 m. amžiaus, gyv. 
33 Sturtęvant Avė:

•Palaidotas, spalių 5 d. su 
gedulingomis šv. mišiomis 
ir pamaldomis, kurias laike 

. kleb. kun. S. P. Kneižis iš 
;ŠVi JUrgio lietuvių bažny
čios Highland kapuose.

A. a.. Jonas Červokas gi
mė birželio 15 d., 1887 m., 

. Kudoiiių kaime, Žiežmarių 
pąr., Trata apskr. Nor- 
Avoode išgyveno 27 metus.

Dirbo pas American Bra- 
kė Shoe Co.

Paliko dideliame imliūdi- 
' • me žmoną Marijoną, sūnų 

• Bronislovą, dukterį Jievą ir 
seserį Cantone. Lietuvoje 

; liko, velionio senutė motina 
ir trys seserys..

Velionis buvo veiklus pa
rapijoje ir draugijose,

Ilsėkis amžinybėje!'

PADĖKA
Šiuomi reiškiame 

padekį kleb. kum
viešą 

S. P.
Kneižiųi už dvasinį patar
navimą sergančiam ir pa
maldas laidojant a. a. Joną 
Červoką, dėkojame kaimy
nams,. . giminėms, pažysta
miems ir kitiems, kurie da-

JAM INI N KAS
Svajonės apie viso Nemuno 
žemupio, prisirišusio visa 
širdimi prie savo papročių 
ir kalbos, pasisavinimą, su
sipratusios kaimyninės tau
tos šąskaiton, išmėstinos, 
nusikr aty t inos. Lietuvo j e 
vaikščioja žmonių, pasiryžū- 
silt gyvybe ir visu, . ką tik 
tųrij pasipriešinti tų svajo
nių realizavimui. Nots len
kų Nemuno upyno pasisavi
nimo programa, kuriai vyk
dyti Želigovskio otapacija 
buvusi-tik etapas, -— lenkai 
jau tada norėjo užimti visą 
didįjį Nemuno plotą, — teo- 

’retiškai iy . ekonomiškai būtų 
suprantama, politiškai ji y- 
ra nesąmonė. Lenkai būti
nai turėtų nusikratyti“- to
kiais smerktinais užsimoji
mais. Jie turėtų susimąsty
ti, ar, įžeisdami kitos tautos 
teises,., nestato savo valsty
bės rūmo ant smėlio. Rii- 
sams teko skaudžiai pasL- 
mokytį pavergiant tautas, 
pamokytinas ir lenkų erelis, 
kad netapti) aršesnis už fu-, 
siškąjį. Išvažiuojant trauki
niu iš Vilniaus, p. Arrhen 
teko matyti stočių su len
kiškais pavadinimai^ bet. 
jam nebuvo sunku atspėti 
tikruosius jų pavadinimus. 
Kaimiečiai, kurie valė nuo 
lauki) derlių, atrodė jam iš
tikimybės tėvynei simboliu, 
nusistatę prieš lenkų impe
rialistines užgaidas.

prelatas J., Maciejauskas.
Misijos ir Keturiasde- 

šimts valandų atlaidai, tai 
didelių Dievo malonių lai
kas, tad kviečių visus to
mis Dievo malonėmis pasi
naudoti..

Kleb. K un . K . A. Vasys.

lyvavo. šermenyse ir laido
tuvėse ir išreikštas'. mums, 
nuliūdusiems užuojautas, 
Šv. Jurgio dr-jai, ■ Šv. CecL 
lijos. chorui, L. Vyčių kuo
pai ir kitiems už dvasinius 
bukietus (kurių buvo 10), 
graboriui Warabow (Vriib- 
liauskui) už patarnavimą.

Nuliūdę
Marijona Červokienė,

< žmona, 
Sūnus Bronislovas, .

. ' ir Duktė Jieva.

BROCKTON, MASS.
LIETUVIŲ KALBOS 

MOKYKLOS REIKALU.
Kadangi Broektono bat

siuvių streikui užsibaigus, 
darbdaviai, gavo leidimų 
per du mėnesius atidirbti 
praleistų laiką. šeštadieniais, 
tai yra liti pietų kas šešta
dienį, todėl Lietuvitj kalbos 
•mokyklos mokslo valandos 
bus pakeistos, nito šios die
nos, šia tvarka :

1 ir 2 skyriai nuo 1 ligi 
2:30 po pietų.f

3 ir 4 skyriai nuo 2:30 li
gi 4:00 p. p. . .

5 ir 6 skyriai nuo 4 :00 li
gi. 5:00 p.p. • ' . .

. Prašoma visų tėvų sulai
kyti vaikučius nuo pįrmiaus 
skirto laiko rytais, o pasiųs
ti į mokyklų po pietų pažy
mėtomis valandomis.

Kumpa.

: 6.

Dariaus ir Girėno 
. Žygį Atminti 

Nauja Plokštelę 
(Record) v

Kaip Susekti Pamestą Laišką

Vienoje pusėje daina “Dariaus ir Girėno atminčiai,” 
kurią įdainavo Stasys Rimkusį baritonas, akompanuo
jant vargonais ir gražus lakūnų it “Lituanicos”vaiz
das, o kitoje pusėje daina “Kareivėliai” — Stasio Šim
kaus, kurią įdainavo duetas Stasys Rimkus ii’ Elena Sa
dauskaite, akompanuojant pianu ir armonika ir lakūnų 
laidotuvių Kaime paveikslas.

Plokštele atspausdinta tautinėmis spalvomis. Gali
ma groti bite phonograf it

Kaina 75 centai.
Užsisakykite tuojau . •

“DARBININKO” ADMINISTR ACI JA
366 W.^roadway,So. Boston, Mass.

ĄMERIKOS LIETUVIAI 
Moksleiviai.

Jūs norite pamatyti . tž 
kraštą, kur Jūsų tėveliai 
yra gimę ir augę. Jūs nori
te žinoti ką veikia it kaų 
gyvena to Irraštp mokslei
viai. Tai galite lengvai at
siekti išsirašydami mokslei 
viams skiriamus mėnesinius 
iliustruotus * žurnalus .* vy
resnieji — “Ateitį,” o jau
nesnieji — “Ateities, Spin
dulius.”

1933 metams šie žurnalai 
ski ria ir. dov anų: ■ A tei- 
ties” pirmųjų ketitrių šim
tą metinių apsimokėjusių 
prenumeratorių kas antras 
asmuo gaus nemokamai po 
1 egz. Putino veikalo ‘"Val
dovas,” kurio kaina per
kant yęa 4 lt., o “At. Spin- 
dulių” pirmųjų keturių 
šimtų metinių apsimokėju
sių pr-rių kas ketvirtas as
muo gaus veltui po komp- 
plektą (tris - tomus) įdo
maus Kari May veikalo 
“Per Dykumą,” tars per
kant kaštuoja 8 lt. .

“Ateities” pr-tos kabia: 
moksleiviams inėt. 10 lt., pu
sei metų 5- lt. (Lietuvoje: 6 
lt.), nemoksleiviams mot.. 20 
lt., pusm. 10 lt. (Lietuvoje: 
15 lt.).

Adresas abiejų žurnalų: 
Kaunas, Laisvės Al. 3..

“At. Spindulių’’ kaina: 
moksleiviams met. 6 lt., pu 
sei meti) 3 lt. (Lietuvoje:. 4 
lt.), Bemoksleiyiamą met. 1( 
lt., pusm. 5 lt. (Lietuvoje 
8 lt.). ’

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai gražinami. į normali O'vutnę ir 
ištvermę istrinant juos ANCHOR Piin- 
Expclleriu, ’ ‘
- Kuomet jūsų muskulai yra. skauda
mi, kuomet jūsų_ visas kūnas pilnas 

.‘skaudžitĮ trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdideho fizinio iisitempimo, gerai ii- 
sitrynklte .su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite^ Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo keri* 
tčjimų.' Visose vaistinėse kaina 35c.. ir 

’ 70c.—skirtingo didumo bohkūtės.
Tiktai tikrasis turi.Inkaro vAisbaženldj.

PAIN-EXPELLER

LIETUVOJE
:.r.. . .. ... • .

Buvo kilę nuomonių, gir
di, reikią uždaryti Kaune 
išeinantį žurnalą “Mūsų 
Vilnių,” WŠ. organą. Jo 
vieton siuntinėti tik apolo- 
grafu atspausdintus aplink
raščius, kurių WS sky
riams pilnai pa k a k s į ą. 
“Mūsų Vilnius” dedąs 
daug straipsnių, neturinčių 
nieko bendra su idėja Vil
niui vaduoti...

Tuo reikalu pasišnekėta, 
rods, pasiginčyta ir... “Mū
šų Vilnius” eina kaip ir 
ėjęs.

Žinoma', nždaryti visiškai 
šį žurnalą būtų gal negerai. 
Tačiau, mano manymu, 
“Mūsų Vilnių” reikėtų su
jungti su . “Trimitu,” Lie
tuvos Šaulių Sąjungos or
ganu. Tada iš abiejų išeitų 
-vienas didelis, ir* įdomus 
žurnalas, kuris turėtų daug 
didesnį pasisekimą, nei Šie 
abudu ^atskirai. '

Prieš; šitokį abiejų žurna
lų suliejimą manau, ne- 
piirkštautų ir “Mūsų Vil
niaus ”štabas. Mat tada a- 
biem žurnalam ir visuome
nei išeitų į gerą.

: “Mūsų ’ Laikraštis” 38 
(246) N-ryje rašo: “Jei ne 
katalikiškasis tikėjimas, tai 
sunku pasakyti, kas dabar 
iŠ Lietuvos būtų. Vienas da-. 
lykas buvo aiškus: kam bu
vo svetimas katalikiškasis 

‘tikėjimas, tiems nedaug te
rūpėjo ir Lietuva... Ir kur 
toki žmonės mus nori nu
vesti. Jei jie nėra dėkingi, 
tam, kas lietuviškumą iš
saugojo, jie kada nors pasi
rodys labai, nedėkingi ir pa
čiai Lietuvai.” Tikra tiesa. 
Jiems tol Lietuva, kol litai- 
lengvu būdų kišeniun plau
kia. Kai tų litų priplaukia 
pakankamai, tada dar iš ka
sų pasisavina įr dui Lenki
jon, ar kitur. Šitokių atsiti
kimų skaičius . pastaruoju 
metu tikrai rekordiškas.

konfiskavo. Juk visur Idtur 
rašytojai, korespondentai ar 
žurnalistai bei šiaip plunks
nos darbininkai be rašomo
sios mašinėlės apsieiti nega
li, kaip, pav., be plunksnos 
ar pieštuko. Tik paš mus 
rašomoji mašinėlė skaitoma 
bereikalingu daiktu, na, 
kaip tokį, žinoma, muitinės 
konfiskuoja ir reikalauja 
užmokėti muitą. Tik kum 
A. Sabaliausko dėka, anam 
rašytojui pavykę iš muiti
nių atsiimti, savo mašinėlę. 
Šitaip, žinoma, niekur nėra, 
tik pas mus.- Mat pas mus 
labai retas kąš teturi rašo
mąją mašinėlę. Eiliniai ko
respondentai pasinaudoj,a į- 
staigų turimomis mašinėlė
mis, arba savo rašinius ra
šo plunksną, Taip pat el
giasi ir daugumas rašytojų.

Pradėjo eiti naujas dien
raštis 4 ‘Bangos..’ ’ Pirmieji 
numeriai, sakyte sako, kad. 
šio dienraščio tikslas ginti 
žydus ir smerkti vokiečius. 
Kiekviename n-ryje prana
šaujama Vokietijos galas, 
mat, girdi, visas pasaulis ei
nąs prieš ją; Laikraštyje 
taip pat vis giriama, bolše
vikiškoji Rusija. Ąlatyt, 
šiam laikraščiui leisti , sudė
ta nemažos sumos, kad ligi 
šiol pajėgiama visoms įstai
goms bei žymesniems asme
nims šį laikraštį siuntinėti 
nemokamai.

Jeigu laiškas tinkamai 
ądresuotąs ir tinkamą mar
kė uždėta, . tai gali tikėti, 
'kad pasieks paskirtą vietą. 
Pereitais metais net 14,500,- 
000,000 laiškų per paštą sių
sta, ir tik 300,000 prapuolė.. 
Daugumoj atsitikimų laiš
kai nebuvo* įteikti todėl, kad 
tas, kuriam . laiškas siųstas, 
permainė rezidencijos vietą 
h? nepranešė naują adresą 
paštui ir .siuntėjas ant kon- 
verto neuždėjo savo adreso. 
Galų- gale, tie laiškai pasie
kia .“Dead Letter Bureau 
of the Post Office Depart
ment.”

Jeigu tilt manai, kad laiš
kas. prapuolė, tai pranešk 
tavo miesto pašto direkto
riui (postmaster), pasiun- 
čiant jam paaiškinimą apie 
laišką, kada ir: iš kur buvo 
pasiųstas, - koks adresas už- 
rašytas ir t. t. Direktorius 
turi oficiąį’išką .blanką (pa-, 
vadinta. form 1510) rapor
tuoti tokius faktus.

J eigų manai, kad pašto 
direktorius arba fenais ko
kis nors tarnautojas kaltas 
už prapuolimą laiško, pa
siųsk raportą arčiausiam in
spektoriui, jeigu tik žinai 
kur vienas randasi, arba į 
Chief Post Office Inspec- 
toĄ Washington, D. C. Di-

rašytojai, tačiau-daugelyje 
vietų šis jo romanas įdo
mus. •

Vienas suomių rašytojas- 
žiirnalistas, . atlankęs visą 
eilę kiti) šalių, sumanė at
lankyti ir Lietuvą. Jis ve- 
žiojosi ir rankinę rašomąją 
mašinėlę • (tlie typewriter 
portable).4 Visų valstybių 
muitinėse dėl tos mašinėlės 
nekilo jokių nesusipratimų, 
tik Lietuvos muitininkai ją

deliuose mieštuose pašto 
viršmįnkai paskiria pašali
nius vyrus priimti tokius 
prašymus arba skundus.

Pasitaiko, kad kui" nėra 
privatiško paštiii bakso, tar 
laiškai paliekam! po * duri
mis,. pastoriaus pakišami 
po durų, ir bile kas tame 
name gali paimti ir 'gal nie
kad nepasiekia tą žmogų, 
kuriam laiškai. siunčiami. 
Bet tas yra įimtas ir pavo
jingas dalykas, nes toki 
žmonės, kuomet, susekti, pil
nai baudžiami. Pereitais 
metais suvirs 900 žmonių 
suimti ir suareštuoti dėl pa
vogimo laiškų.

Jeigu užregistruotas laiš
kas pamestas, tai Pašto De- 
parfameiitasTatrygins pagal 
vertes. Kuomet žmogus. už
registruoja laišką, tada turi 
pareikšti vertę, ir pagal ver
tės užmoka už užregistravi
mą. Kuomet vertė nepaduo
da, if jeigu ..užmokėta ne 
daugiau 15 centų, tai aukš
čiausias atlyginimas yra 
$5.00.

PLIS.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

Gana ilgai lijp ir buvo ū- 
kanota. Dabar pragiedrėjo. 
Todėl ūkininkai skuba plu
ša baigti laukų darbus. Lie
tūs vasarojui labai pakenkė, 
ypačiai bulvėms. - Rugius vi
si nusipiovedr susivežė lai
ku ir.-šaUsus.. Tr.

Hartford, Conn. — Ko
respondenciją apie transat
lantinį skridimą gavome be 
parašo. Nedėsime.

—“SAULUTĘ!”
r<Saulute” eina du kardus per 

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

Adresas: Jurbarkas, “Saulutes 
Administracijai.

* Nuošimtis .
Prasideda 15-to 

kiekvieno mėnesio.

Give Yourself
a

New Deal
Pradėk, Taupyti 
ir būki “ Saugioj 
Pusėj” gyveni
mo kasdieninių 
problemų.

Nors ir krizio metai, nors 
knygų rinka labai abejinga, 
tačiau mūsų knygų leidėjai 
rankų nenuleidžia. Nors ir 
ne tiek, kaip pirmiau, ta
čiau vis dėlto po vieną kitą 
knygą išleidžia. Geriau se
kasi vaiki) literatūrai, kny
goms skiriamoms jaunimui, 
ha, ir kaitanti kitų- sričių 
knygoms. Vaikų literatūros 
geresniuosius. veikalus . sus
pirki ne j a švietimo ministe
rija, ir išsiuntinėja mokyklų 
bibliotekoms.

“Žinijos” b-vė leidžia 
Karlo May romaną “ Win- 
netou, raudonodžių didvy-. 
ris.” Romane figūruoja 
daug nuotikių iš Amerikos; 
indėnų gyvenimo. Svar
biausias- asmuo — Winne- 
tou, apatšų vadas. Nors 
Kari May ir nemoka taip į- 
tikįnamai parašyti, kaip lį 
Senkevičius bei kiti žymūs

THE
BOSTON FlVE CENTS ’ 

SAVINOS BANK 
30 SCHOOL STREET, BOSTON

1906 CENTRE STm W. ROXBURY • 696 CENTRE ST,

S

MALDAKNYGES |
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PASIKAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

“MALDŲ RINKINĖLIS" 
Kainos:

' Juodais odos apdataii $1.80 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25) 

Imant didesnį skaičių duodame gerų nuolaidų 
Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- 

riios Komunijos ir kitoms ilkilmSms. “
Visus užsakymus siųskite sekančiu antraiu: .

“D AR B ĮNINKA 8”
300 BroadĮRray, — So. Boston* Mass. ..



Antradienis, Spalių 17 d., ,1933.
ša

P ± K t # T W K K S-.■ saam
' .”'-r ' 1 • 1 ’ 77 5 ‘ ----- . ■ . . f '. • • i t • , .

ini ........----------------------------------------------------------- .............................................................................. ........................... . ................................................................................................................... . ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . .............

Į
s

I 
i 
1-
Rytinių Valstybių Žinios

................                   <.»H....MnM.iUMIUM!.MMMO.nHH..uiUIWm.lHl.Ū.M.mUMIIuiM.nlMlllMUHIMMH........H.JHH..................... H............ffl

Waterbury, Conn.
• IŠ STUDENTŲ SUSP • 

RINKIMO.
Pereitų sekniadienį Wa- 

terbury^o 8 kuopa turėjo 
savo mėnesinį suririnkiinų 
savo kambariuose, senoje 
mokykloje. Dalyvavo pusė
tinai narių, bet galėjo būti 
daugiau. Žinonia, kai kurie- 
kai kurios gali pasiteisinti, 
ir včl, labai gražus oras..J<i- 
ti gauna išvažiuoti ir tt. Ti
kimės kai bus- blogesnis o- 
ras, žiema ateis, tai ir visa 
kvota narni dalyvaus susi
rinkimuose. Daug svarbių 
dalykų nutarta... ypatingai 

. kas . lihk bowling ratelio 
(Studentų) būsiančių Prize 
Novelty šokių, kurie įvyks 
Šv. . Juozapo milžiniškojo 
Auditorijoje,' lapkričio 4 d. 
Paaiškėjo, kad. bus vieni iš 
geriausių, šokių, iiės gros 8 
šmotų (8 piece) oi-kestra... 
Black and Goki iš Water- 
bury’o. Be to, sužinota, kad 
daug gražių ir brangių do
vanų bus teikiama geriau
siai pašokusiai porelei vai
rą, fokstrotą ir tam pana- 
šiai... iy bus daug . juokų, 
nes kun.\ Kripas žada daug 
surprisei 
ateikime y
vo draugus-es irgi ateit i. Vi
siems žada “extra good 
t'imeP

Kalbėta apie Vilnių ir 
kad išvien su kitomis orga
nizacijomis, k. t. Katalikų 
Federacija ir Vilniui Va
duoti Sąjunga formuoti tam 
tikrus protestus ir juos sių
sti įvairiems žmonėms, kaip 
tai : Lietuvos, atstovui Aine- 
rikai ir tt. • Dalyvavo' ir va‘- 
dovavo advokatas Balanda, 
daktarai Colney ir Hill Ir 
chemikas Kaukelis.

Susirinkime paaiškėjo, 
kad studentų . bowling rate
lis yra-gyvas ir labai smar
kus irųuolat aug:a. Dabar 
turime per 50, bet vėliaus 
turėsime iki 60 ir daugiau. 
Ateikite, jaunimėlį, ii\ pra
leiskite sekmadienio popietį 
linksmai. Kaip viena narė 
man pareiškė, kad “every 
Sųnday aftefnoori ■ jau ne 
“blue” ir ilga kaip pirmiau 
būdavo, nes St. Joseph’s 
Bovding Alleys išvaiko

Je’fč- Ttir

kunigų' Petraitį, kur įvyko 
didėles iškilmes — teikimas 
Sutvirtinimo Sakramento. 
Tų Sakramentų priėmė per 
500. Sakramentų.suteikė J. 
■M. vyskupas O’Leary. iš 
Springftelck Mass. Asistavo 
kunigai K. Vasys ir J. Va- 
lantiėjus.

IVoreesteris yra . labai di- 
' dėlė ■ lietuvių kolonija. Lie
tuviai turi dvi. parapijas įr 
abejose/yra po du. kunigu. 
Mūs Waterbury’s panašus į 
IVorcesterį.

Grįždami iš Woreester 
buvo sustoję Marianapolio 
Lietuvių Kolegijoj, Tliomp- 

’sone kun. Ambotas, kun. 
Karkauskas ir kun. Dr. Ci
bulskis, M. S., LaŠalette 
Kolegijos viršininkasdr La- 
Salette Kongregacijos pata
rėjas ir kini. Valanti ėjus. 
Kolegija gerai gyvuoja ir 
d mg gero žada, nes dabar 
nauji mokytojai daktarai ir 
jų didesnis skaičius.
LANKĖSI MASPETHE,

LONG ISLAND PAS
NAUJĄ. KLEBONĄ. ’

Šiomis dienomis, iš Con- 
necticut buvo . nuvažiavę 
JiairiųĄĮaspethb kįebpną ku
nigą. Balkonų pasveikinti 
kunigai Pankus, Karkąus-
kaš. ir Kripas. Jie fenais 
rado labai skaitlingų kuni
gų draugų susirinkimą ir 
visi gražiai pasveikino nau
ją klebonų iri vienų iš žy
miausių veikėjų Amerikoje 
kunigų Balkūną. Tenai jie 

J pareiškė savo mintis ir pa
sveikinimus atstovaudami 
•visus Conm valstybės kuni
gus. , Kunigų vienybės- susi- 

: rinkime (Rytų Provinci
jos) nutarė“ išleisti naują 
laikraštį kuris išeitų kaitą 
į savaitę ir aprūpintų visus 
New York ir ,New Jersey 

: lietuvius. Linkime, būsian-

čiam laikiaŠČiui gimti ir ii- 
gai ii‘ sveikai gyvuoti- ir su- ■ 
laukti daug draugų, priete- 
lių .prenumeratų ne tik Nęw , 
Vork ii* New Jersey \ipielin- ' 
beje, bet ir Conn.,rMass. ir ' 
įrita. Remkime katalikiškų 
Spaudų, Tai yra vienas iŠ 
karščiausių prie širdies Jva- 
mlikiį Bažnyčios norų. Ka- 
talikiškų p’aštų* o ypatingai 
laikraščių rėmimas ir skai
tymas sucimentūos visus lię-

■ tunus katalikus ir sustip
rins jiįtikėjimų. Lauksime 
laikraščio pasirodant.
' ^STUDENTŲ ŽODIS’’ 
į ABLANKĖ WATER-
■ BŪRY.

Kun. Kripas jau gavo 
pundų “Studentų žodžio.” 
Visi. “Studentų Žodžio” 

‘skaitytojai neramiai laukė 
per visų vasarų to žurnalo 
/ir dabar džiaugiasi jį sulau
kę. Matytis, jisai su studen- 
tais-ėmis turėjo atostogas, 
ir dabar gerai atrodo. Mes 
jį sveikiname. Gyvuoki, 
“Studentų Žodi,” ir skleisk 
savo sparnus po visų Ame- 
rikų ir Lietuvą. Reikia pri
pažinti, kad žurnalas eina 
geryn ir turiniu ir stiliumi. 
^Tik yra dar. tokių, kurie ga- 
i lėdarni nerašo arba ne gana 
/dažnai rašo.-
LAIŠKAS NUO -KUNIGO 

ANTANO PLIKŪNO.
Gavau laiškų nuo hart- 

fordiėčio kunigo Antano 
Plikimo, . kuris dabar kaip 
ir misijohieri.auja pietuose 
Beaufort, So. Carolina. Ji
sai savo įvairius nuotykius 
.laiške pasakoja ir, ištikrųjų 
yra įdomus. Jįš dar ten su 

; lietuviais, nesusidūrė. Iš ka
talikų daugiausia esą juo-' 

i dūkai negrai. .Jis iš širdies 
džiaugiasi savo parapieČiais 
ir misijomis. Kun. PHkūnas 
yra vikaru Beauforte ir pa
skui važinėja šu savo Chev- 
:rblet ir atlikinėja kunigo įr 
ąiisijonieriaus darbą net ke-

Keturi.sd^imtS Ansonia’Joje
našų ten kur nėra .pašto- • 
yaūs kunigo. Juokingiausias 
dalykaš ką jisai tame laiš
ke pasakoja, tai,kaip juodu
kai mėgsta dainuoti, ir gie
dotu. kad jis turėjęs j<l 
prašyti, kad liautijši daina
vę..; nors tada,.kai Jam rei
kia nuvargusiam miegoti*

Plikimas baigė .. mokslus 
Šv. Bernardo Hominarijoje, 
Rochester ir pereitą vasara 
lapo įšventintas.. Linkime 
jam sėkmingai darbuotis ir 
atversti visus ' juodukus ir 
baltus nekatalikąs. Kun. 
Plikimas paeina iš lietuvių 
parapijos, Hartford, Cdmi. 
kur sėkmingai klebonauja 
kunigas Ambotas.

: LANKĖŠL

Augustas Breivis, kuris, 
dabar yra inžiiiiėtium Te- 
iephohe kompanijos Ne^y 
York City, lankėsi Water- 
buryj pas Savo tėvus, drau
gus ir senus pažyšlamus. Ji
sai gerai atrodei iri neužmir
šo aplankyti Šv. e Juozapo 
Bowling Alleys. Jam sekasi 
darbe. Mokslus jisai- yra 
baigęs Northeastem Univer- 
sity, Boston. Gabus vaiki
nas. Linkime jam gerai ato- 

' stogauti pas mus^^YaterbiR 
hyj. Waterbuiy rifą daug 
! lietuvių inžinierių, kaip tai, 
Juozas Dielininkas (dirbąs 
New York City irgi prie 
Rapid Transit kompanijos 
ir pernai apsivedė su p-įe 

; V er seckaite.), J uozas Stik
lius, Maitukaitis, ‘Kąnkelis. 
Rodos, sykiu.. . stf inžinie
rium. Kreiviu mokėsi inži
nierius Vincas Krąnauskas, 
.kuris dabar dirba Hartfor
de valstybės depart. ( Jisai 
taip pat yra vedęs iietuvai- 
tę Strėlčiūnaitę). Tai geras 

' ir gražus pavyzdys, kad lie
tuviai inžinieriai yra vedę 

■su gražiomis lietuvaitėmis. 
-Vaikinai ir merginos, seki- 

į te jų pavyzdį t O Lietuvių 
tauta ir kraujas taip greit 
neišmirs Amerikoje.

Pas naujų kleboną kunigų 
Juozą Kazlauskų pereitų 

i savaitę įvyko 40 valandų, at
laidai. Žmonės gausiai lan- 
■ kėši į pamaldas ir atliko iš-f 
pažintis, pamokslus sako 

i kunigai ■: Karkaus kas iš 
New Haven, Valautiejus iš 
Wąterbury ir Ambotas iš 

‘Hartford. Dalyvavo šie ku
nigai (be čia jau minėtų) : 
Butkus, M. S. (LaBąlctte. 
misijollierius Įr Kolegijos 
profesorius), Gradec k i š. 
Paninis, Kripas, Ražaitis, 
Gauronskas, .Kariūnas,-. Vaš
kelis ir vietinis kleb. Kaz
lauskas. .' .

: / Gražu buvo niatyti, kaip 
žmonės, myli Viešpatį, Ge
rai, mieli krikščionys, mylė
kite savo . Viešpatį ir .atši- 

i minkite, kad Jo kunigas y-

.ra Jo vietininkas, ir kas jį 
J priima, tas patį J ėzų pri
ima, ir kas jį niekina, tai ir 
■Viešpatį niekina.Aiisonia’oj 
yra, gal nesuklysiu pasakęs, 
; gražiausia bažnytėlė iš visų 
lietuviškų bažnyčių Ameri 
'koje. Lietuviai, katalikai 
i j ūš turite ten tikrą žemčiū
gų — bažnytėlę ir parapiją. 
•Laikykitės vienybėje 'ir ne- 
pasiduo k 11 e blogos — no 
Kristaus valios žmonėms. 
Laikykite tą brangių dova
na — tikėjimą, nes greitai 
galite jo nustoti, jeigu ne- 
apšižiūrėsite... Klausykite 
Dievo siųsto savo vado-ku- 

migo, o ne kokių ten blogos 
yalios žmonių. Tuomet jūs 
^parapija gyvuos ir jūs pa
tys imsite savimi savo kle
bonu, parapija ir tikėjimu

New Haven, Conn.
STAIGA MIRĖ.

Rugsėjo 26 cL staiga ši r-, 
(lies liga mirė Boleslovas 
Vaitkevičius, 50 metų ,ani- 
;žiaus, kilęs iš Raseiniųap
skričio. Amerikoje ilgai iš
gyveno. Viename restorane 
dirbo net 31 metus. '

Velionis buvo nevedęs, 
. artimų giminių čia neturė
jo; kadangi jokių raštų ne- 

’ paliko, tai palikimo reika
lai teismo rankose. Pinigai 
išskolinti -daugeliui žmonių, 
tad laidotuvėmis niekas ne
norėjo rūpintis. Geri pažįs-

tami atsisakė. Nėra pinigų, 
nėr.a ir draugų.

Laidotuvėmis tačiau pa
sirūpino Jonas ir Juozapas 

t Mišeikiai. Vėlionies kūnas 
buvo pašarvotas J. Mišeikio 

į namuose, 295 SL Jobus st. 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 
29 d. į šv. Bernardo kapi
nes iš šv. Kazimiero bažny
čios, kur atlaikyta šv. mi
šios. z ’Laidotuvėms patarnavo 
graborius J< Markevičius. 
„Visiems laidotuvėse dalyva
vusiems nuoširdus ačiū.

J. J. M.

New Britam, Conn

Jeigu netiki pasiklausk dak
tarų Colney ir Hill, advoka
to Balandos, chemiko Kau
kelio, dantistų Selemo, Sap- 

Jrano ir Zemano ir kitų šeri
fų-, defektini, biznierių,. ku- 

’nigų, vaikinų, merginų, ve
dusių ir nevedusių ir vienu 
žodžiu, visų.. Labai geras 
šūkis yra padėtas prie bowl- 
ing allcys kad “Try bovd- 
ing for vvhatever dils you.” 
Tai yra visų ligų ir ilgų va-

. landų naikinimo..vietaė Atei- 
. Jcite \<isi ir persitikrinkite.,

■ KLEBONAS BH- • 
VO"WRCĖkSTĖR.

Šiomis dienomis kleb. ku
nigas Valant įėjus buvo 
vykęs į didelę lietuvių kolo
niją YYoreester, - Mass, pas

t.

lų; alumnų, visuomenes vei- į. 
kojų ir. vadų, rėmejų<stu- 
dentiį. ’ .,

Organizacijos svarbiau- ‘ 
teias ir didžiausias užsimoji- ' 
mas yra įsteigti studentų . 
ir alumnų kuopas visose A-^.. ■ 
nicrikos lietuvių' kolonijose, .' 
ypač pradėkime organizuoti ’ 
mūsų lietuviškųjų katalikiš
kąja studentiją Pennsylva- 

•nįjoj ir vakarinėse valstybe- • 
se (Chicagoje, ir tt.)

Šios organizacijos vy- ‘ 
riaušias įr didžiausias užsi- ' 
mojimas yra. suvienyti į- ; 
kuopas visose Amerikos lic- /<- 
tuvių kolonijose; \

1. Visus studentus (es), 
į lankančius aukštesniąsias 
moky|das (High schools, 
Tech u į ė a 1, CommerciaI
'schools, AcademicSj Insti- ‘ 
lutes, etc.) U

■•• '2. Visus studentus (tęs) į ' 
lankančius įvairias Ameri- . 

!kos Seminarijas, Kolegijas 
rir Universitetus.

3. Visus sendraugius, ku
rie yra baigę mokyklas,.

4. Rėmėjus įr dvasios ya- 
dusi •

■ Kiekvienoj lietuviškoj ko
lonijoj ir parapijoje priva
lėtų būti studentų ir alum
nų kuopos.

Mes nuoširdžiai kviečia-- < 
>ne ir prašome 'dabar, ypač 
pradedant, naujus mokslo 

-.metus, visus. Amerikos lie
tuvius Dvasios Vadus, pro- • , 
fesijonalus, alunmus,. re-- . 
mejus, studentus ir studen
tes, visose Amerikos lietu- . ' 
vių kolonijose ir parapijo-

■ ir alumnų kuopas, ir pri- 
i klausyti prie mūsų, organi- 
.zacijos!

Būkite šios kilnios orga
nizacijos pirmutiniais įstei
gėjais ir. pijoni c r i a i s ! 
Alums reikia jūsų pagalbos 
ir parėmimo L. Palinkite ini
ciatyvų į savo rankas ir su- . 
šaukite ..— sukvieskite stu
dentus alumnus savo kolo
nijose ir susiorganizuokite 

‘ į kuopas!
Būkite 'mūsų lietuvybės 

dvasios ir tautos apaštalais . 
■ir įsteigiate savo kolonijose 
studentų kuopeles!

\ Bendrais organizacijos rei-; 
kalais malonėkite kreiptis Į 
Centro pirmininką Mr. 
John C. Morkūnas, 253 . 
Berlin St., R'ochoster, N. Y. 
ar į sekretorių Mr'. St. Vai
čaitis, Marianapolis College, 
Thompson,-Conn.

Kun, J. Kripas,
. Dvasios Vadas. 

Jonas C. Morkūnas, 
Pirmininkas. ■

“DARBINM” SIAI1Y-

SPALIŲ 9 D. MINĖ- 
į JIAIAS.

. Spalių 22 d. 7:30 vai. va- 
■kare lietuvių svetainėje, 
:Park St,, įvyksta Vilniaus 
■ užgrobimo 13 metų sukak
ties paminėjimas, kuriame 
;bus pagerbta ir žuvusieji 
lakūnai Darius ir Girėnas.

Kalbėtojais pakviesti Hart
ford klebonas kun. J. Am
botas ir Lietuvos aviacijos 
įeit. P. Nakrošis, Bus suvai
dintas. teatras 4‘Varpinin
kai.n Koncertinę programą 
.išpildys parapijos, šv. Ceci
lijos choras. • 1

N. J.

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DBAU64

Geras laikraštis yra/kiekviena žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis 
NIKKAS^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vaido. /

<iDAJRBINlMKAS>} išeina du kartu kiekvienų 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ru
si naujausias ir. teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių* Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iŠ nepriklausomos 

. Lietuvos ir Vilniaus krašto.
“Darbininkas” metams.. ...,...... .-4.00 ■ 
“Darbininkas” pusmečiui ...,.». .$2.00

. Jei imsi tik vienų kartų į savaitę.,. .$2.00
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINŽMS 

{LIETUVĄ
Metams............. . ............................... $5.00
Pusmečiui (. ',$2.50 

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD
' IR NAUDOKIS JA * - . ' : .

Į “DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS pARBUg 

TRIEERAMOMIS KAINOMIS .
. . Reikale kreipkitės, pas ; . ' '

“bARBiNiNKAŠ”
868 W. ■ 80. BO8TON, MĄSS. .

, »I. So. Boston 0629 ' . '

Darbai šioje kolonijoje 
gerėja. Jei kas iš L. D. S. 
narių iŠ kitų kolonijų atva
žiuotų, tai aš- nuTodyČiau 
kur galima darbą gauti.

B. P. Š.itkauskas,
. 17 ihirr St., .

Waterbury, Cbnn.
Waterbury Home- O\v- 

ners’ Loan korporacįja la
bai silpnai veikia.. Dar tik 
du, kaip girdėjau, gavo pa
skolų. Sakoma, kad baiikos 
ir antrų mortgičių savinin
kai nenorį prisiimti bond-

: Valdžia turės ką nors da
ryti, kad privertus bankus 
priimti bohd’sus. . . . ;

; RINKIMAMS PRA-

Šio miesto- mavorn išripk- 
das ta^. įmtst į Jis yra gersiu, 
polieistamsj mes jie automo- 

: biliąis važinėja. ■ Bet prie- 
;miosčio gyventojai labai 
: skundžiasi, kad gatvių ne
taiso. Earmeriai tai bręs

Organizuokime Musę Studentiją
Jau kai kuris laikas pra

bėgo, kaip didelis būrys 
mūsų inteligentijos bei stu
dentijos suvažiavo į Maria
napolio Kolegijų ir buvo į- 
stėigta Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų Organi
zacija, kuri pasiryžo suvie- 

hius kelius, ' kaip priemies
čio gyventojai. ■ -

Kadangi priemiesty gyve
na, daugiausiai lietuviai, tai 
turime reikalauti pataisyti 
gatvesr

Gal būtų gerai,. kad mes 
.'lietuviai. kitais, rinkimais, 
’pastatytume lietuvį kandi- 
datų į mayorus. Tada tikrai 
turėtume geras gatves..

; ĄVaterbuiy* yra. žymių lie
tuvių profesionalų ir biz- 
Iiierių ir smarkių polit'ilde- 
rių. Pagalvokime!

Ii, P,

: nyti į vienų didelę grupę vi
sus Amerikos lietuvius ka
talikus studentus, alumnus 
ir visuomenės ’ veikėjus ir 
dirbti ir veikti savo Baž
nyčios ir'Tautos gerovei !

Šiandienų jau mes mato
me mūsų? veikimo. pradžių. 
Daugelis mūsų Dvasios Va
dų,. visuomenės veikėjų ir 
studentų, suprasdami šios 
kilnios organizacijos svar
bumų ir reikšmę mūšų.lie
tuvių tautai Amerikoje 
ganįzuojasi ų studentų ir 
alumnų kuopelės.

Įvairiose lietuvių koloni
jose ir parapijose Nailjoje 
Anglijoje ir rytinėse vals
tybėse, mūsų ličiuviškose 
aųkštesiiūse mokslo, įstaigo- 
sė yra įsteigta studentų ir 
alummi. kuopų, prie kurių 
prildūušo' daugelis .mūsų 
Dvasios Vadų, profesiona>

•01'

•‘Darbimnkas” jau priima 1983 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku ; : 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponų siuskite

ųPABBININKĄS’’ 
3G3 W«st Broadway, 

So. Boston* Mus.

Telefonas; PImr 1350, -. v

JONAS GREBLIAUCKAS
Griborius ir Balsamuotojim 

423 S. PACA 8TRKB% 
BALTIMO^B, MD,



Antradienis, Spalių 17 d., 1933. ; DARBININKAS 8.

Iškilminga Vakarienė I

Tylus spalių 4 d. paraka^ pinę valgių, o Dulkės cho- 
rys.. Juk tai trečiadienis — 
paprasta darbo diena; po 
sunkių dienos darbų žmonės 
turėtų eiti ilsėtis į patalą. 
Bet lyg kerėtojos kviečiami, 
—jie būriais slenka į tolimo 
užmiesčio salę, kąme rengia? 
ma jų mylimiems Dvasios 
V adams pagerbti pokylis. 
Žmonių, susirinkę pilna mil
žiniška KĮasciaus sale. Visi 
tik laulda, kada prasivers 
durys ir pasirodys iškilmių 
kaltininkai. Netrukus tvi> 
tu žingsniu žengia naujas 
Mašpetho klebonas kun. Jo
nas Balkūnas ir naujas Ka
ralienės Angelų . parapijos 
vikaras kun. Pijus Lekešis, 

-kuriems^pagerbti - Karalie
nės Angelų parap. draugi
jos ir rengė tą vakarienę. 
Paskui juos į salę įeina ir 
kleb. kun. P. Renieika, 
kun. N. Pakalnis, kiin. Pau- 
loniš, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. J. Lencevičius ir net iš 
kitų kolonijų klebonai — 
kun. J. Simonaitis ir kini. 
Ambotas, kurių malonus at
silankymas parodė, jog jie 
mūsų koloniją seka ąty- 
džiai.. Salė buvo prikimšta 
stambių lietuvių biznierių i'r 
paprastų eilinių piliečių, 
kurie džiaugėsi, turėdami 
progą pagerbt savo vadus.

Visiems susėdus, prasidė
jo užkandžiai. Darbščios 
Rožančines ir Sąjungietės 
gausiai, matyti, buvo parū-

S veikatžV'Brangus Turtas
ristės nėskupavo paduoda
mos į stalus. Kiek apsirūpi
nus užkandžiais, vakarienės 
vedėjas p. K. Krušinskas 
paaiškina vakarienės svarbų 
įrvčia viens po kito kalbėto
jai nesigaili darbščiam vi
suomenininkui kun. Jonui 
Balkūnui ir visų mylimam 
kun. Pijui LekeŠiui gausių 
linkėjimų, komplimentų, o 
publika aplodismentų. Ir vi
sų laikraščio lapą prirašant, 
visko, negalėčiau suminėti, 
nes kas gi gali kun. J. Bal
kime visus nuopelnus ir 
darbštumų tinkamai ir išse
miamai nušviesti ? Tą gali
ma padaryti tik ilgoj studi
joj : / / ...
— Pasibaigus kalboms irm- 
teikus gelių bukietus bei do
vanas, prabilo ir patys ku
nigai Lekešis ir: Balkūnas. 
Jie džiaugėsi didžiomis iš
kilmėmis. ir visiems dėkojo 
ųž parengimų, atsilankymų. 
Kun. J. Balkūnas labiausiai 
dėkojo buvusiam savo kle
bonui kun.. S. P. Remeikai 
už tėvišką nuoširdumą ir 
tinkamų prirengimą nau
jom pareigom. J o kalba bu
vo nuoširdi ir jausminga.

Taip, gražus parengimas, 
gilus pagerbimas, bet argi 
tas gali "būti pakankama už 
tokį pasišve n t i m ų, tokį 
darbštumą ir nuoširdumų, 
kokį mums parodo vakarie
nės Solenizantai?

Vietinis.

VISUOMENES LABUI.

Rašo J)K A. Petrikay \ 
•. * Brooklyn, N. Y.

Paskilbęs Amerikos chi
rurgas, D-ras Charles Mayo, 
kadaise pasakė, kad “seka
mas medikalimo progreso 
žingsnis, įspėjam ogios — 
preventatyvės medici n o s 
srity, turi ateiti iš dantų 
(odontologų) profesijos.: Ar 
ji tai padarys?” Tai buvo 
lyg čaįanšas mesta dahtų 
gydytojams.

Amerikos. Dantų Gydyto
jų Asociącijaį didžiausia 
Šios profesijos organizacija

NEW JERSEY LIETUVIŲ
. DIENA

C. BROOKLYN, N. Y.
STUDENTU VEI

KIMAS.
Šv. Jurgio par. studentų 

susirinkimas. įvyko spalių 
2 d. Studentai gausiai daly
vavo. Buvo atėjęs ir kun. 
Laurinaitis;

Išrinkta atstovai į susi
rinkimą Dariui ir Girėnui 
paminklo statymo komite
tui išrinkti; P. Raugalas, 
j. Bieliauskas, H. Morkiūte, 
V. Pakinkiūtėi ir S'. Jakup- 
čionyte. .

Sudarytas dramos ratelis, 
kuriam Vadovauti sutiko 
Imu. Laurinaitis.

Girdėt, kad studentų or
kestras puikiai groja.

Valio studentai!.
Vainikas.

great neck, l i., N. y
Šiomis dienomis, ši aps

čiai apgyventa. Lietuvių ko
lonija susilaukė naujos 'in
telektualinės bei visuomeni
nės pajėgos asmenyje Vinco 
Paulionib, kuris . atsidarė

■ i .■ - ' >

savo vaistinę po No. 440 
Middle Neck Rd., Great 
Neck; L. L, N., Y.

Jis praktikuojąs tą pro
fesiją jau nuo 1919 metų, 
po užbaigimo Columbia 
Uniyersity College of Phar- 
macy, ir dirbęs keliose gar
siausiose ir pavyzdingiau
siose vaistinėse New Yorke. 
Tikimės, kad p. Paulionis 
sugebės užvesti pavyzdingų 
vaistinę Great Neck, kuri 
galės tarnauti mūsų vientau
čiams.
/ Taip pat galima tikėtis, 
kad p. Paulionis su savo 
žmona prisidės ir prie vi
suomeninio lietuvių veikimo 
toje gražioje kolonijoje. P. 
Paulionienė yra buvusi p-lė 
Stella Samuolioniūtė, gerai 
žinomų Brooklyniškių, gy
venančių 1154 Glenmore' 
Avenue. Ji padedą vaistinė
je, ir jau įsigyjus nemaža 
patyrimo.

Linkime naujam Great 
Necko profesionalui daug 
pasisekimo ir laimės!

Gerai pažįstąs.

- ■ ------------- .----- ■ . .. f

Spalių 1 d., Linden, N. J.,' 
kaip jau buvo plačiai “Dar
bininke ’ ’ rašyta, įvyko Lie^ 
tuvių Diena, kurios pelnas 
skiriamas Dariaus ir Girė
no paminklo fondam

Buvo graži ir įspūdinga 
programa.

Tik vienas nemalonus ir 
neaiškus įvykis buvo, kad 
skelbimuose figūravo net- 
penki chorai, o dalyvavo tik 
dų : Newarko ir Jersęy Ci
ty. Kas atsitiko su! kitais?. 
Čia turėjo būti nesusiprati- 
mas-tarp rengėjų ir koloni
jų ir chorų vadų. Greičiau
siai, kad kiti choraį neturė
jo rengėjų kvietimo daly
vauti programoje.’

Aš neturiu nei mažiausios 
abejonės, kad nors vienas 
choras būtų atsisakęs daly
vauti.

.Rengėjai, greičiausia,.pa
sitenkino pakviesdami visą 
koloniją per vieną asmenį, 
kuris. galėjo pasižadėti ir 
nieko neveikti.. Pageidauja
ma, kad daugiau, taip neį
vyktų. . ’ .

Jeigu norima ką nors 
dirbti visuomenės vardu, tai 
turime ir kreiptis į ją ir 
bendrai dirbti. .

Aš nesmerkiu rengimo 
komiteto už naudingų darbą, 
bet tik apgailestauju, kad 
taip įvyko ir neskaitau ge
rais veikėjais ir patriotais 
tų, kurie apsiėmę pasidar
buoti. nesidarbavo ir kitiems 
veikėjams nepranešė.

Būtų galima surengti jar 
didesnį išvažiavimą jei visi 
N. J. lietuviai būtų įtraukti 
į darbą.

Taigi visų veikėjų užduo
tis yra bendrai 'dirbti su vi
sa visuomene’ ir jos vadais.

Senas Vincas.

visame pasaulyje, kukliai, 
bet energingai ir neatlai- 
džiai stengiasi atsakyti į 
kiekvienų progreso iškeltų 
šūkį įspėjamosios medicinos 
srity, * Savo mėnesiniame 
žurnale Ji duoda gausios 
medžiagos tiems savo skai
tytojams, kurie prilenkę au
sį klausosi eigos savo pro
cesijoj. Ji išauklėjo desėt- 
kus kalbėtojų bei prelegen
tų, kurie po visų Šalį skel
bia įspėjamosios medicinos 
evangelijų. .

. Šių metų rugp. (August) 
7-—12 dd. tapo sušauktą 
Chįcagoje . 75-tas metinis 
'kalbamosios organ įzaci j os 
suvažiavimas.— Sykiu ten 
pat įvyko ir tarptautinis 
Šimtmetinis Odont blogų 
Kongresas. Abiejuose šiuo
se seimuose dalyvavo apie 
12,000 dantų gydytojų. Da
lyvių buvo . ne tiktai iš vie
nos Amerikos, bet. ir iš 
Prancūzijos, Britanijos, Ja
ponijos, Oląndijos, Italijos, 
Šveicarijos^ Graikijos, Če
koslovakijos, Kanados ir ki
tų šalių. Savaitės laiku čia

tapo perskaityta desetkai 
referatų įvairiais profesijos 
klausimais; suruošta dau
gybė klinikų, demonstraci
jų, pavyzdžių, tapo pažymė
ta ne tiktai pasiektas perei
to šimto metų progresas, 
bet kartų nutiesta ir atei
ties progresui' platus pama
tas. Progresyvaus profesio
nalo mokslo metai niekad 
neužsibaigia:. jam reikia 
mokytis, mokytis ir moky
tis. Jo profesijos organiza
cija, tai jo kelio šviturys.

Be minėtų, seimų, Cliiea- 
gos Pasaulinėj Parodoj, 
Mokslo Balione, tapo įreng
ta parodymai iš atitinkamų 
juodelių,kaip žmonės priva
lo saugoti savo dantų svei
katų. Ten taipgi buvo nuro
dyta sveikatai pavojai, į 
kokius veda dantų apleidi
mas. Šiė modeliai organiza-? 
cijai kainavo $50,000, bet ji 
mano, kad jais pasinaudojo 
tie milijonai žmonių, kurie 
lankė Pasaulinę Parodų. :

Šie visi dalykai atlikta 
ne saumyliškais tikslais, bet 
visuomenės labui!

Tebphono: STAGG 2-0706

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namų Telefoną*: Mlchlgan 2—4273

Rudzis lenkų tardomasj tu
rėjo važinėti po teisinus, kol 
pagaliau paaiškėjo skundi
kų niekšiškumas., Bet kuni
gas Rudzis nuošįrdus buvo 
ir savo priešams, tikėdamas, 
kad tiesa visada laimi.

Kalcsnykų .parapija ne
paprastai mylėję savo gany
toju, ir todėl jo netekę gi
liai nuliūdo.

Okupuotoje Lietuvoje
MIRĖ KUNIGAS RUDZIS.

. I ■ e 4
Vilniaus t krašto lietuviai 

rugsėjo 11.-d. neteko vėl vie
no žymaus veikėjo:. mirė 
Kalesnykų _ klebonas kun. 
Mykolas'' Rudzis. Velionis 
ilgai sirgo.

A. a. kun. Rudzis yra gi
męs 1871 metais gruodžio 
11 d. Gailiašilių kaime, Tve
rečiaus valse. Jau mažas bū
damas rusų pradžios moky
kloje Jis jjrode savp gabu- 
;mus, . tik -deja, neturtingi 
tėvai negalėjo savo sūnui 
duoti aukštesnio . mokslo,

BROOKLYN, N. Y.
Spalių 3 d. Vyčių svetai

nėje įvyko , iškilminga vaka- 
.pienė, Apreiškimo Panelės 
Šv. parapijos Šv. Rožan
čiaus Draugijos pirminin
kei p. O. Stagniūnienei pa
gerbti. Pagerbimo tikslas— 
p^tagniūnii 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktu
vės. Svečių susirinko gana 
daug, kurie p. Stagniūnams 
įteikė gražių dovanų ir be 
to, šį įvykį papuošė gražio
mis gyvų rožių pluokštėmis.* 
Prie . skanių valgių buvo 
pritaikyta trumpa, bet ga
na įdomi programėlėj kurių 
išpildė mokyklos vaikučiai. 
Atitinkamas kalbas pasakė ; 
vakaro vedėjas kun. J. Kar- 
taviČius, klebonas kun. C.

V AL A N D O S j 
'■ Nuo 9—12 iŠ ryto, 2—8vat I 

Šventadieniais susitarus .1 
499 GRAND STREET Į 

(kumpiui Union Ave.f j 
BROOKLYN, N. Y. |

Dūkštos parapijoje veik. 
visi gyventojai yra lietu
viai.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija ižmokSą 
bedarbiui už kiekvieną g* a uf t % 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį. {
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti. keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą. i,

“DARBININKAS”
866 West Broadway, .

Sb. Boston,, Mass. ~7~

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausią proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti. į savo 
nąmus lietuvių prietelių ir patarėją—laikraštį 
“Darbininkų?’ Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar Šavo prieteliams pudo- 

Į vanoti naują maldaknygę, rožančių ąr gražią 
| . stovylėlę, užeikite Jūsų visuomet laukiame. • 

LIETUVOJ UNIVERSALIS BIURAS, Ine, 
Buvusi '‘VYTAUTO SPAUSTUVE”

423 Grąnd št. Brooklyn, N. Y.
. STagg 2-2133
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kaip miesto mokyklų, kurią 
jis baigė Tverečiuje* Su to
kiu tad mokslu leidosi ,a. a. 
velionis pasaulin užsidirbti 
sau duonai ir mokslintis.- 
Trejus metus gyveno Rygo
je, kur dirbo'vi eriame fabri
ke kaipo paprastas darbi
ninkas. Susitaupęs kiek pi
nigo, Jėzno klebono kun. 
Masiulio padedamas, jis į- 
štojo į Vilniaus kunigų se
minarijų, kurią baigė 1901 
m., būdamas 30 metų am
žiaus. . • . .

Kunigas Rudzis, pavika- 
riaVęs Gardine trejetą me
tų, buvo paskirtas naujos 
tada Kolesnykų parapijos 

: klebonu. Atvykęs į savo pa
rapiją, kun. Rudzis rado 
•gryną lauką: nei bažnyčios, 
nei. klebonijos—- nieko ne
buvo. Visa reikėjo pradėti 
iš nieko. Nežiūrint į tai, 
kun. Rudzis sugebėjo paly
ginti gana greitai, pastatyti 
mūrinę bažnyčių, įrengti 
klebonijų. Toje parapijoje 
velionis išgyveno iki pasku
tinės savo valandos.

A. a. kun. M. Rudzis rū
pinosi savo parapija visais 
atžvilgiais. Pastatęs parapi
jai maldos namus j'is rūpi
nosi ir savo parapijiečių 
švietimu ir auklėjimu. Dar 
rusų laikais, bemokydamas 
vaikus tikybos, jis stengėsi 
įžiebti mažučiams vaikams 
tėvynės meilę; jis steigė ka-BROOKLYN, N. I

. . ■ .. Paulonis, p. J. Jankus ir .ro metu pas save lietuvišką
MIRĖ.

Vincas Padvaraitis, 48 
metų amžiaus^ 115 North 
6-th St., mirė spalių 11 d. 
Kūnas buvo pašarvotas gra- 
borįaus Garšvos koplyčioje. 
Palaidotas spalių 14 d. š.m. 
iš Šv. Panelės Apreišidmo 
bažnyčios šv. jono kapinėse.

Joseph DeMar (Salyklis); 
.42 metų amžiaus, 85-59 
■87-th St., mirė spalių 11 d. 
Palaidotas spalių 14 d,.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

IdtL
Reikia pripažinti, kad p. 

O. Stagniūniene per 4 me
tus pirmininkaudama Šv. 
Rožančiaus Draugijoje, y- 
ra daug . nuveikusi Dievo 
garbei, parapijos ir visuo
menes naudai. Todėl, jį pil
nai yra užsitarnavusi jos 
asmeniško pagerbimo, ką 
artiųiieji ir įvertino. ’ ’ 

‘ Šia proga linldme p, O. 
Stagniūnienei ilgiausių me
tų ir geriausių pasisekimų 
darbųo j antis. musų tarpe.

■. . Ten btivits.

mokyidą. ir kiek giliau pra- 
lavinęs keletą vaikų jis iš
siuntė juos į Vilniaus lietu
vių gimnaziją. Patsai nebe
turėdamas pinigo, j’is, užde
gęs vaikuose mokslo meilę, 
palęido vaikus pėsčius iš 
Kalesnykų į Vilnių. O viso 
to rezultatai dabar labai 
gražus. .

. Šunims buvo laikas a. a. 
kun. Rudžiui. 1927—28 m. 
Piktos valios žmonės visai 
nebepagrįstai įskundė leii- 
kams kunigą Rudzį. Jau 
tuomet sunkiai Sergąs Idųi.

VARGAS PUNSKO GYVEN
TOJAMS.

Vilniaus Rytojus savo 
korespondencijoje iš Puns
ko rašo apie didelius tos 
vietos lietuvių gyventojų 
vargus. Suėmimai tojelfpy-
linkęje nenaujiena. Suima- i 
mi dažniausiai- jauni lietu
viai' veikėjai, kurie kaimuo
se yra žymesni tautiniu- su
sipratimu. Jiems bet tik su
randamas koks “kriūkelis,” 
tuoj areštuojama. Žmonėms. _ 
policija sudaro įvairias by
las/baudžia pinigais ir. ka
lė j imu;. Kiti prasėdi kalėji
muose iki teisino po keletu 
mėnesių, o teisme pasirodo, 
kad jokios kaltės nėra.

Punsko šv. Kazimiero dr- 
jos skyriaus nariai yra įsi
taisę sau uniformines kepu-, 
raitės, ant kurių yra tautiš
kų spalvų ženklai. Tokia 
uniforma iki . šiol nebuvo 
draudžiama ir skyriaus na
riai laisvai sau tomis kepu
rėmis vaikštinėjo. Bet štai 
rugpiūčio mėn. visi šv. Ka
zimiero draugijos skyriai 
gavo iš Suvalkų storastijos 
įsakymų,, kuriuo draudžia
ma nešioti toji uniforma. 
Kaimiečiams, atvykusiems 
su tomis kepuraitėmis į Žo
linių atlaidus Punskan, po
licija įsakinėjo nusiimti ke
pures; gi kiti, bijodami ko
kių tardymų grįžo namon 
nepriėję miestelio. /

APAŠTALIŠKAS PALAIMI- 
NIMAS DUKŠTIEČIAMS.

Vilniaus Aušra rašo,, kad 
Dūkštos klebonas, kun. Ze
nonas Butkevičius nusiuntė 
Šventajam Tėvui per ilga 
laikų sutaupytus savo para
pijiečių pinigus, 100 rusų 
rublių auksu, pažymėdamas 
savo ir parapiečių lietuviš
kumų. Tuos pinigus dūkš- 
tiečiai paaukojo galimam 
unitų šelpimui.

Iš Rymo kun. Butkevi
čius gavo padėkos laiškų, 
kuriame tarp kita ko sako
ma: “Šventasis Tėvas per
skaitė laišką su ypatinga 
sielos paguoda, nes per tai 
išreiški . savo prisirišimo, 
meiles ir paklusnybes jaus
mus į Kristaus Vietininkų 
ir rytų, apeigų niūšų bro
liams atsidavimų, Tinkamų 
padėkų . reiškia Tau aukš- 
čiausis Popiežius ir suteikia 
Tau ir Tavo parapijiečiams 
Apaštališką Palaiminimų, 
kaipo savo tėviškos meilės 
įrodymą ir. dangiškų mald- 
niu ..ženklą? ’

Tcl. Bijant 9-7763

CLEMENT VOKETAITISI
ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

New York, N. Y.

! KLASČIAUS

| CLINTONPARKAS
| piknikams, baliams, koncertam!, 
! Šokiams Ir Visokiems pasilinksmini- 
| mums smagiausia vieta Brook- 
| lypę-Maspęthe, Jau laikas užslsa- 
I Ryti salę žiemos sezonui,
i kamp. Mašpethį ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav„
I Mąspeth, N, Y.

Tel. Evergrsen 6-5310

JOSEPH GARO
GRABORIUS

BALSAMŲOTOJAS.
231 REDFORD AVENUK 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—5048 Notary PubMe

M. F. BALLAS INC.
BIELIAUSKA8 

Graborius ir Baisamuotojai 

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2-4X783 Notary PuNla

JOSEPH LEVANDA 
(Levandatuku) 

GRABORIUS
107 Unio* Avė., Brooklyn, M.T.

na.W
ALEKS. RADZEVIČIUS

G RA BOSIUS
402 Metropolitan .Avė. . 

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms,, Krikštynoms, ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VAIANTIEJUS
; ■ GRABORIUS IR
BALSAMŲOTOJAS

Apdrnuda Visose Šakom 
Notfiry Public .

5441 — 72-nd Street,
Arti Grand St

MASPŪLT1. L. L, N. Y.

*f. LAUKUS. b otcsįįrafas 
Bedfoid Ai’e.. Nrouklyn
UM. Evmrm 6--4B14
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