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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI DARBININKAS
. AMERIKOS OLIETVVIŲ R, K ŠV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

E I N A A N T R A D Į E N IAIS IR 

PENKTADIENIAIS

EINA NUO 1915 METŲ,

Visu Šventųjų Diena
Pas visas tautas yra pa

plotis- prisiminti žmones, 
pagarsėjusiais' kokiais ne
paprastais darbais. O ypač 

. gerbiami visur tie žmonės, 
kurie pasižymėjo1 gyvenda
mi ant žemes, savo dorybė
mis, maldlngiimu ir šventu
mu. Ir Katalikų Bažnyčia 
neužmiršta savo šventųjų 
sūnų ir dukterų. Bažnyčia 
paskyrė lapkričio 1 d. Šven
tųjų garbei.

Tų dienų Bažnyčia ypa
tingu būdu kviečia . tikin
čiuosius sekti* šventųjų pa
vyzdžius ir kaskart labiau 
tobulintis.;

Švęsdami viena dienų vi- 
. sų šventųjų ••atminimų, Baž- 
.. nyčia tikintiesiems rodo, 

kad šventumas ir išganymas 
galimas visose gyvenimo są
lygose, inekviename žmonių 
luome ir pašaukime.

Šiais laikais, turėtume la
biau įsigilinti į tos didelės 
šventės reikšmę ir taisyti 
savo gyvenimą.

UŽDUsINĖ
ifežnyčia įzaskyi’ė lapkri

čio^ d. paminėti visoms sie-
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LAIŠKAS IŠ BADAUJAN- j
ČIO KRAŠTO

loms, skaistykloj kenčian
čioms. Tai rodo stiprų ryšį 
tarp Kristaus sekė jų. •

Juk Bažnyčių sudaro jos. 
nariai danguje —- besilinks
minančioji Bažnyčia, jos 
nariai ant žemės *— kariau
jančioji Bažnyčia ir jos na- 
ridi skaistykloje esančios 1 
sielos — kenčiančįoji Baž
nyčia. Lapkričio 1 d. garbi
name šventuosius, o lapkri
čio 2 čL, meldžiamės už savo 
kenčiančius brolius ir sese
ris, už visas skaistykloje 
sielas. ' ‘.

Apie X amžių benedikti
nų vienuolynuose atsirado 
paprotį s melstis už mirusius 
brolius.
, Pasimelskiine ir mes. Kas 
atmena mirusius, tas ir pats 
susilauks pagalbos aname 
gyvenime.

GRAF ZEPPEUN IŠLĖKĖ 
Iš AKRON

AKRON, Ohio. — Spalių 
28 d- plačiai žinomas vokie
čių zepelinas išlėkė atgal ’į 
Vokietijų per Ispaniją. Ze
pelinas veža 24 pasažįeriūs.

Kristaus Karaliaus Diena 
South Bostone

KAUNAS.,— Tilmanso 
darbininkai iškrauda,nn pre
kes iŠ vagoho . atėjusio . iš 
SSSR rado. sekantį laiškų, 
kurio čia vertimų pateikia
me. Pastebime, kad šis laiš
kas yra ne vienintelis pate
kęs Lietuvon, Kaimo stoty 
taip pat panašus yra rastas.

“ Jeigu šitas laiškas pa
klius į garbingo žmogaus 
rankas perduokite jį toliau, 
(ęgul sužino visi.”

.“Rašantysis, šias eilutes 
milijonų Rusijos žmonių 
vardu maldauja. kitašalių 
atkreipti dėmesį į badų Ru
sijoj. . Nuo ūkininlar atima 
paskutinius trupinius duo
nos, maitinamės dar dabar 
daugiausia žoliena (žolė
mis). (Bet ir jos jau nebėr, 
nes ruduo! Red.). Nejaugi, 
Jūs, žinodami apie badą 
Rusijoj, perkate duonų’iš 
mūsų valdovų, kurie švaisto 
pinigus propagandai Jūsų 
valstybėje. (Šis. laiškas ma
tyt, taikytas ne Lietuvai, o 
kitoms valstybėms, kurios 
perka iš SSSR javus., 
Red.)”. .

“Suprdskite, pagelbeldte, 
neimkite paskutinių trupi
nių nuo mūsų stalo. Pasi
gailėkite ir mūsų vaikų.

“Vardan viso Švento, kas 
dar užsiliko Jumyse, pasi
gailėkite’mūsų.”

KAINA 5 CENTAI

Prezidentas Įsako Supirkinėti
Auksą Pasaulinėje Rinkoje
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ORLAIVIO NELAIMĖJE STREIKAS IR DADBININ-
ŽUVU 4 ŽMONĖS KŲ SUSISKALDYMAS

MIRĖ KUlį-GALLANAN
GĘ, Mass. -CAAIBRI

Kristaus Ka! aliaus šventėje
■Bostono diece-mirė žymus 

zijos kun. Pt trick H. Gaila- 
nan 77 im avižiaus.

Velionis 
parapijos Jąebonu (Cam- 
bridge) pe.r ii metus. Ku
nigu įšventaitas gruodžio 
18,1880,. t

1930 m. aį.a, kun. Calla- r \ ’
nan minėjo savo 50 m. ku
nigavimo jub^iejų.

piKETiERis Nužudytas

uvo Šv. Petro

'• Sėkmingai Tėvo Bružiko 
. laikytos misijos buvo soutj.1- 

bostoniečiams geras prisi
ruošimus prie Kristaus Ka
raliaus šventės.

Žmonės tebegyvenu misi
jų dvasia, per savaitę rytais 
gausiai lankėsi mišiose ir 
priiminėjo šv. Komunija. 
Kurie norėjo eiti išpažin
ties— turėjo progos, nes 
vietiniai kunigai klausė 
penktadienį, šeštadienį ir 

. sekmadienį. Šeštadienį po 
pietį], atvyko jiems gelbėti 
A. G. Provincijolas kun. J. 
J. Jakaitis. ■ *

Šeštadienį 5:15 vai. p. p. 
• atvyko iš New Yorko J. E. 

vyskupas Petras Būčys. Jo 
Ekscelenciją pasitiko stoty-

J. Jakaitis, kuris atvyko. 
šeštadienį ir klausė išpažin
čių ir sakė sekmadienį <du 
pamokslu.

Tą pačią dienų, 7:30 vai. 
vakare J. E. vyskupas su 
minėtais kunigais nuvyko į 
Dangaus Vartų parapijos 
salę. Ten žmonių pilna. At
važiavo kun. F. Strakaus- 
kas ir xkun. J. Skalandis. 
Išeina kun. jenltus. Jis 
vaizdžiai perstato gražų lie-i 
tuviams naujų veikalų “Pa
slėptą Brangenybę.” Ta 
proga jis padėkojo visiems 
prie to teatro prisidėju- 
sięms. Teatras gražus, pil
nas krikščioniškos dvasios. 
Vaidintojai gerai vaidino. 
Bematant prabėgo beveik

PASAULINĖ PABUBA DA
VĖ GHICAGAI400 MIL.

j e kun. Virmauskis. Aukš-prys valandos. Prieš progra- 
tasai svečias sekmadienį lai-■ Tiekei ton m n i-nn vn-r_

‘ kė šv. mišias privatiškai 6
valandų rytą. Vyrų mišiose,

. 9 :30 vai,, pasakė, visiems 
atmintina pamokslą apie 

• Kristų Karalių, Antrų įkvė- 
’ piantį pamoksią J. E. vys

kupas pasakė per stirną, 
dalyvaujant draugi jų val
dyboms. Trečių kartų pail
sęs. Apaštalas kalbėjo vai
kučiams per jų .pamaldas

CHICAGO, III. —. Chica- 
gos komercijos organizacija 
paduoda įdomių . žinių, iš 
Pasaulinės Parodos, kuri 
per 5 mėnesius Cliicagai da
vė $400,000,000.

Vien įžangos gauta $8,- 
210,216.96; už koncesijas 
$24,949,972.96.

Daugiausiai pinigų pada
rė, sulig indėlių didumo,, tai 
kompanija, kuri turėjo spe
cialistus spėjikus atspėti 
žmogaus svorį. Ji surinko 
$165,095.83.

Kiek darbininkų dirba 
parodoje tikrų žinių dar ne
turi, bet spėjama, kad apie
.46,000: iš jų 25,000 dirba 
pas koncešijonierius ; 14,000 
pas eksibitorius; 4000 paro
dos administracijoje ir 3000 
patarnautojų prie įvairių 
darbų. ...

■ ' 5 vai. p. p,.sekmadienį
pasitiko, .. klebonijoj e, Jo 

, Ekscelenciją vyskupą apart 
p vietinių šie gerbiami kaimy- 
Siiai kunigai: Jonas Švagž- 

dys, K. Vasyš, F. Jųškaitis, 
F. J tiras ir J.. Plėvokas. 
Pietuose taip pat dalyvavo

■ • L A. G Provincijolas kutų J, 
■’t

mos užbaigimų kun. Vir- 
mauskis padėkojo J. E. vy
skupui už padidinimų savo 
atsilankymu Kristaus Ka
raliaus šventės minėjimų 
So. Bostone, svečiams kuni
gams, kun. Urbonavičiui už 
veikalo sulietuvinimų, kun. "j 
lenkui., už mokinimų ir vi
siems šios gražios dienos ir 
vakaro prieteliams.

Tuo1 ir baigęsi didžiulė 
šventė southbostoniečių tar
pe. • ' ■ /.

Rytų metų J. E. vyskupas 
Būčys ‘ atlankęs keįiolikų 
vienuolynų Bostono .apylin
kėje grįžo New Yorkaių .kur 
jis rūpinasi stačiatikių atsL 
vertinių prie Katalikų Baž-

AVASHINGTON, D. C.— 
Prezidentas Roosevelt turė
jo konferenciją su valdžios 
finansieriais ir nusprendi j 
aukso supirkinėjimų aukš* 
tonus kainomis pratęsti nė-- 
jybotaiii laikui. -Supiridąe*— 
j imas aukso tarptautine ja 
rinkoje greičiausiai daro
mas tam, kad užtikrmfi di- ‘ •' 
desnę; piniginę kontrolę. .

Valdžia pirks auksą per 
Reconstiaict i o n Finahco 
korporacijų.. : ’

Taipgi pasižadėjo kope- 
ruoti ir Nevv York Federal 
Reserve bankas.

Paskutiniais, laikais vy
kinant NRA, programų, pa- 

Į leisdamas iš aukštumos, krį-1 sireiškia^ įiešusipratimaL ne 
to ir-sudužki šipulius, Trys• tik tarp darbininkų ir da.rb- 
vyrai ir vienu moteris) vad clavių, bet ir tarp pačių dar-

Štai BToektone <larbhiin- 
11 kai kovoja dėl unijų, o darb 

i daviai naudojasi samdyda
mi tokius .darbininkus, ku
rie padidina tų kovų 'ir veda 
prie kruvinų susirėmimų.

Springfield, Mass. su
streikavo truckmenai. Strei- 
kietiams-—vadovauti šoko“ 
Brotherhood of Railroad 
Trainmeii unija, kuri nepri
klauso A. F. oi L. ii* Inter
national Brotherhood ofj 
TeamSters, Chauff e ū r s, I 
Stablemen and Helpers uni-1 
ja, A. F. of L. narys.

Darbininkai dabar kovoja 
su darbdaviais, kad laįmė- 

.juįgęiespes . darbo^jgas 
ir taip gi veda tarpusavę 
kovų dėl unijų vadovybės.

Aišku, kad tarpsavinė ko-

AVESTBORO, Mass. — 
Spalių 29 d., orlaivis besi-

žiavę tuo orlaiviu, užmušti.. ! bininkų.
■. ■ ■ . - ’ i

Orlaivis nukrito ant Fair- 
banks f arinos ties Westboro Į 
airportu su tokiu smalku-» 
mU, kad orlaivio propeleris 
sulindo į žemę. Nelaimė įvy
ko dėl sparnų nuplėšimo. 
Kaip juos nuplėšė dar. neiš
aiškinta. . ‘

MADISON; Wis„ — Spa
lių 28 d. čia nužudytas vie
nas streikįeris, kuris buvo 
piketieriii eilėje. Pieninin
kų. streikui, vadovauja Na
tional Farmers* Holiday 
Ašsociatiom žmogžudystė
je kaltinami du broliai Mc- 
Corison, _ . kaipr sako
liūdininkai, supykę, kad pi- 
ketieriai jų troko šviesų su
mušė, tai jie iššokę iš troko 
paleido šūvį į pikętierius.

VOKIEČIAI SKUNDĮ 
PRIEŠ LIETUVĮ SU- 

LAIKĮ...
Užsienio laikraščių, žinio

mis, kol kas vokiečiai susi- ( 
Laiko nuo įteikimo skundo 
Tautų S-gai prieš Lietuvą, 
dėl teismų santvarkos, kiek 
liečia Klaipėdos krašto teis
mus. Susilaikymų motyvuo
ja tuo, kad nenorį sutruk
dyti lietuvių - vokiečių de
rybas, kurios netrukus vėl 
būsiančios tęsiamos.

LĖKTUVO NELAIMĖ 
KAUNE

VALDŽIA PERKA DAU
GIAU MAISTO* DĖL

BEDARBIŲ
AVASHINGTON, D. C.— 

Jung. Vatst. .valdžia perka 
daUmilijonūs. svųrų maisto 
dėl suvargusių žmonių.

Šelpimo administracija 
planuoja įsteigti skyrius vi? 
soše valstybėse iš kur visi 
būtų aprūpinti maistu, dra
bužiais ir kitomis'gyvenimo 
reikmenimis.

PRIEŠ ŽYDUS RIAUŠĖS 
PLEČIASI ŠVENTOJE

ŽEMĖJE
JERUZOLIMAS — Ara

bai organizuotai pradėjo 
kampanijų prieš žydus.’ Su
sirėmimai įvyksta ne"'itik 
Palestinoje, bet ir Trans- 
jordanijoj ir net Syrijoj.

Arabai nekenčia žydų dėl 
jų gausaus užplūdimo.

-PENKTOEtKA^imONg^  ̂
DOLERiyAUKSOŽUVO į
AVASIIINGTON, D, C.^-į J 

| Kažin kur pasaulyj ŽUVO 
(penkiolika bilijonų dolerių 
1 aukso,. Nuo 1493 m. iki 1932 
m. visame pasaulyj iškasta 
.1,109,800,000 uncijų aukso. 
Didesnė puse iškasto aukso ų 
žuvo? Kur jis yra ? Vyriau-
sybės oficialai sako, kad.da
lis to aukso yra pas žmonės, 

ka tik silpnina darbininkų i o. kita dalis išvežta į Indiją 
jėgas. • l’ir paslėptas. ' •

Dėl Amerikietės Palikimo 
Inas Mirė, Kitas Sužeistas

VALDŽIA JAU SUDARĖ 
KORPORACIJį STATY

BOS DARBUI

Spalių 18 d. Kaune įvyko 
lėktuvo nelaimė. Lakūnui 
Miliūnui pakilus 1000 met
rų ankstum on ir darant 
mirties kilpas,.- abu lėktuvo 
sparnai staiga lūžo ir lėktu
vas' visu smarkumu nukrito 
žemėn. Lakūnas su parašiu
tu suspėjo iššokti ir iš lėto 
misi 1 eido, 12 metrų. aukštu
moj e užkliūdamas už mo 
džio.

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ 
ROOSEVELT SuNU

VATIKANAS. — Šv. Tė
vas speėialeje; audiencijoje 
priėmė Amerikos Preziden
to • Roosevelt vyresnįjį sūnų 
James, su jo žmona. /

‘Šv. Tėvas pareiškė Roose
velt. sūnui, jog Jis dideliu 
įdomumu seka Amerikos 
prezidento žygius.

Kybartų kaimo, Raudo
nės vai., Raseinių apskr. gy
vena mažažemis ūkininkas 
Jonas Bakutis, kurio duktė 
nesenai Amerikoje mirė. 
Pasklido kalbos, kad Baku- 
tytė paliko nemažų paliki
mų, kuris tenkąs tėvui.

Matyt, to palikimo ieško
dami š. m. spalių 5 d. apie. 
6 vai. du vyrai įėjo į Baku
čių grįčių ir liepė visiems 
šeimos nariams susėsti, už 
stalo.

Tėvas jau sėdėjo už stalo, 
sūnus gulėjo lovoje, o moti
na triūsė prie krosnies. Sū
nus, Jonas, plėšikų liepia
mas, atsikėlė iš lovos-ir sėdo 
už stalo. Bakutienė pradėjo 
šaukti ir nėjo už stalo. Tada 
plėšikai paleido į jų ,šūvį. 
Bet nepataikė, tik nupliki
no jai rankų, tačiau iš išgąs
čio Bakutienė. sugriuvo ant 
žemės. Tada Bakutis šoko iš 
užustalės, ir sako, jei žmonų 
nūšovėt, šaukit ir mane —ir 
pradėjo su plėšikais grum
tis. Plėšikas pradėjo šaudy
ti, kelis syk šovė į Bakutį ir 
trys kulkos . pataikė Baku
čiui į rankų. Bųkučid sūnus, 
matydamas, tėvo grumtynes 
su plėšiku, taip pat. šoko iš 
užstalės ir ėmč grumtis su 
antru plėšiku,, kuris padėjo 
pirmajam plėšikui tęvų šau
dyti* Antras plėšikas dabar 
grūmėsi su jaunuoju Baku* 
čim SilrniM keliais revolve-

rio šūviais sužeistas į vidu
rius, bet vis tiek plėšikų .at
stūmė. .. Sūnus, nors ir su
žeistas, išpuolė lauk ir čia 
rado trečių ginkluotų plėši
kų einantį sargybų. Sargy
binis plėšikas šoko Bakuti 
vytis, grąžino jį grįčion, bet 
Bakutis, ištrūko ir, šaukda
mas nubėgo pas kaimyną 
pagalbos prašyti.

Pribėgęs prie kaimyno 
grįč'ios sužeistas Bakutis ne
teko jėgų sugriuvo. Kaimy
nai įnešė jį į savo grįčių ir 
paskui atgabeno Kauno li
goninėn. Ligoninėje Baku
tis mirė, o tėvas serga.

BANDITAI APIPIEŠĖ KU
NIGUS CHIGAGOJE

CHICAGO. UI, — Spalių 
29 d. Penki banditai įsi
laužė į St. Columbanus’s R. 
K. parapijos klebonijų ir 
užpuolė prek D. P. O’Brien, 
kitus du kunigu, ten buvusį 
parapijietį ir dvi tarnaites 
ir pareikalavo atiduoti pi- 
nigus.,

Kunigai atsisakę pasaky-. 
ti, kur yrn parapijos pini
gai/ Plėšikai) privertę; na
miškius sugulti imt grindų, 
puolėsi ieškoti pinigų. RaAo 
$1000 pinigais ir $500 dai- 
montinį žiedų, ir su grobiu 
skubiai pabėgo.

■WASHINGTON, D. C.— i
Federalė . valdžia sudarė <
korporacijų pigių namų sta- . • 
tymo darbui. Korporacijos : i
vardas: The Public Works ■
Emergenėy Ilousing Corpo- į
ration, inkorporuota Belą- I
ware valstybėje. Ji yra vi* :
sišk'oje Federales Valdžios ;
kontrolėje.

Inkorporavi m o tikslas, ’
kuris užgirtas Valstybės Se- i
kretoriaus lėkęs, yra: usta- s
tyti, atstatyti, taisyti” pi- . 
gins namus, kurie būtų pri
einami pirkti ir nuomuoti 
darbininkams.

Jeigu ši korporacija ne- • 
galės gauti žemes, tai ji galį ’ j 
bile kur nusavinti, kaip, • 
kad nusavina valdžia vie- ; 
šiems namams 'statyti arba • 
gatvėms. Žinoma, savinin
kui atlygins už žemę. ;

FORDAS NEPASIDUODA
IVASH'IKGTON, D. Ce- 

Prezidentas Roosevelt ir. jo 
pagolbinitikai pradėjo kam- ’ 
oanijų prieš Ford Motor 
Company dėl nepasirašymo 
automobilių, kodekso. Val
džia skelbia Fordui boikotų, 
t. y. nedaryti jokio biznio su 
Ford Motor . kompanija. 
Ford'as aiškinasi, kad jo 
dirbtuvėse ir taip mokama 
daugiau ar darbo valandos 
trumpesnes^ negu automobi* 
Hų kodeksas nurodo.
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Antradienis, Spalių 31 d., 1933.

VIETINES ŽINIOS]
PASNINKAS '

: Spalių 31 d., yra pasnin
kas ir abstinencija — yigilį- 
|k prieš Visus šventus.

,r'. - ' Y' '-
į Šv. Petro lietuvių bažny- 
Įloję sekančiomis dienomis 
įėas sakanti pamaldų . tvar-

me jauno ir energmgo yev 
kėjo.

Lątrmųgos kelionės l ;

“SDRfflSE fAITr

L Antradienį -— Visų Šven
tų Vilijoje btis klausomos-iš- 
pRžintyš ryte per mišias, 4 
ra!. J), p; — vaikų ir .7 :30 v. 
iralhireą-—_ la__________ •’

Trečiadienį — Visti Švem 
tų Dieną šv. mišios bus va
landomis : 5, 6/ 7, 8 ir 9. 
Vakare mišparai.

Uždusinęje bus 9 šventos 
mišios, Pirmos prasidės 6 
vai. ryte. Vakare bus Ro
žančiaus pamaldos. Šioje, 
dienoje Bažnyčia teikia, vi
suotinus vėlėms atlaidus už 
kiekvieną bažnyčios ątlau- 
kymą. Tas toks • pelningas 
bažnyčios atlankymąs reika
lauja, kad lankytojus atlik- 
tijį išpažintį, priimtų Šv. 
K^nuniją ir pasimelstų Po- 
pi^iaųs' intencijai.

■^Tretiniiikių susirinki-

Ketvirtadienio vakare, po- 
nų Likit nąinuose buvo stp 
rengtą draugiška Usurprise 
party” J. B, Laučkai. :

Apie aštuntą valanda jau 
buvo susirinkęs nemažas bū
relis jąunimę. Atvyksta ir 
keli kunigai, Viskas jau pri
rengta, tiktai .Jaukiame kal
tini n k o. Bešnekučiuojant 
nei . nepąšteb ėjom laiko,

F- • •
Šeimininkas pasitikęs pra

neša, kad yrą atvažiavę sve
čių ‘iš kitur,kurie norėtų su 
juo atsisveikinti prieš išva
žiuojant. Nieko nesitikėda
mas Juozas įeina į kambarį 
ir išgirsta iš keliasdešinits 
krūtinių įšsiveržusį šauks
mą: “surprise, surprise.”

tądienio vakare 8 vai. baž
nyčioje tuoj po pamaįįrtį 
Ražančiaus dr. laikys susi- 
rinkimą lapkr. 5 d. 4:30 v. 
po'pietų, t. y. tuoj po miš- 

rpažų pobažnyt'inėje salėje. 
-.Mfteijų Sąjungos 30 kp. su- 
sirįnks pobažnytinėje salėje 
8 ^il. vakare lapkr. .8 d.

'.ftlMINGOS KELIONĖS

Pakliuvęs į tarpą draugų 
netikėtai, jaučiasi nelabai 
smagiai ir skuba bent persi
rengti.

Šeimininkė kviečia sve
čius prie stalų, Dalyvauja 
šie: kun. K. Urbonavičius, 
kum. Pr. Virmauskįs, kun. 
Pr. Jųškaįfis, kun. P r. Ju
ras/'kun. St. Kneižis, kun. 
?fc^vagždys,. kun. K. Jan
kus, kun. J. Skąlandis, Dr, 
Ed. Valiackas, adv. K. Ka
linauskas, p. p. Stūkai, Ke- 
reišiai, O, Valeckaitė, EI. 
Podelytė, M. Martinonaitė. 
J. Vitkauskaitė, Em/Oksai- 
tė, Jagurskaįtė, 0. Kudir- 
kaitė, B. Kudirkaitę^ V. A- 
domaitytė, F. Karlonaitė,. 

~G. Zovjdė^ J. Matuliauskaį" 
te, M. Dusevičiūtė, B. Ka- 

; voliūtė, EI. Zafetskaitė, J.

’f-n ^ii i s^saiss^  ii ................... .. '■'jiirT.g-1—

įrįųia,? įul Utoįtetąs, įj^ąų- Protęsįųoją Įfcągočius, Kų- 
kęs dąugiau daybuątęjų, pą- 
ręųitų įr ęiiicągos TfausąV 
ląntinio Skridimų Korpora
ciją .

Kilo karštos diskusijos.
. A.;- F. Kueižyš šiulo susi- 

ųiiįkųsiems rezoliuciją. Pa
siūlymas buvo paremtas j 
bet vedėjas, kažin kokiais 
sųmetiniaiš (aiškinosi, kad 
turįs eiti gelbėti‘klieiltą nuo 
kalėjimo, ir nuo jo gauti do
lerius), paveda ne komiteto 
nariui p. T. Oreiviui vesti 
susirinkimą. .

Kalba Dr. Kapočius. Jis 
pareiškia, kad jam visai ne-

poraęijos tikslas-ir jis nesu-; Lietuvių-svetainėj e, So. Bo- 
tinkąs būti iždininku tos ko stori, Mass. priėmė sekančią] 
rporaeijos sumanymą remti, rezoliuciją 
Jis rėmęs ir remsiąs tautinį

bilius iy kiti.. ‘
Kaip kvlMa, kad nežinoda 

i ini rezoliucijos tūrinio, taip 
griežtai priešinosi jos skai
tymui. Ir jie neva skaitosi 
žodžio laisvės šalininkais.

. Tik.:daugumai reikalau- 
jąiit vedėjus leido balsuoti 
skaityti, ar ne. Ubalsų prieš 
9 nubalsavo rez o i i u c i j ą 
skaityti.

A. F. Kiie.ižys perskaitė 
šią rezoliuciją: .

. So. Bostono lietuviai, su
sirinkę pasitarti Dariaus ir! 

[Girėno pradėtojo žygio rei-| 
aiškus suorganizuotas kor-; kalu, spalių 27 d., 1933 ni.,i

2. Mes pageidaujame, kad
antrąjį- transatlantinį skri
dimą vykintų Dariaus ir 
Girėno Skiiclinio komitetas 
Cliieagoje, gavęs pritarimą 
plačiosįoš niųsų.visuomenės, 
visų kolonijų .konhtetanis. 
susitarus. ‘ .

3. Mes giliai ,įvertuųime 
Dariaus ir Girėno pasi,auko
jimą ir jiem pasiruošti gar
bingam 
darbus. Todėl visiems komį- 
totams.

žygiui, padėjusių

pa vieniems asme
nims bei aukotojams ir vi
siems kokių nors būdu skri- 

j dimą parėmusiems • reiš
kiame padėką, o Dariaus ir 

[Girėno giminėms giliausią 
užuojautą,

l Balsuojama; už 4 balsai, 
!prieš 9. Kiti susilaiko. Su-

1. Kadangi Dariaus h-jsiriukiiue dalyvavo apie. 50

2.

LANKĖSI
IMrnuidienį, spalių 30 d., 

“Darbininko”, redakcijoje . 
laiik'ėsi J. E. Vyskupas P. 
Bųčys,. Cąųibridge lietuvių. 4 
parapijos klėb. kun. F. Juš- 
kairio lydimas. ‘ .<

Jo Ekscelencija L. D, S, 
ir ‘G)ąrbinlnkui,? . linkėjo 
plėstis mūšų išeivijoje, o 
mos Garbingam Bažnyčios 
Vadui visų lietiivią darbi
ninkų vardu liukėjoipe svei
katos ir ilgiausių metiu

RALLY PAS ŽALOSIOS

DARIAUS |R GIRĖNO KO
MITETO SUSIRINKIMAS

Penktadienio vakarę įvy
ko Dariaus ir G’b-ępo komi
teto ir jani pritariančiųjų 

i susirinkimas, lietuvių sve
tainė j e,pąs’if arimui dėl Da
riaus ir’Gįreno pradėtojo 

;žygio ir Chiėagos socialis
tų suorganizuotos Triuisat- 
limtinio skridimo korpora- 
ei jos su lakūnu James ’u- 
J.anušausku ’• priešaky je..

• Sųsirinkiiną prądejb adv; 
BagoČius, kuris trumpai pa 
kalbėjęs apie pafiaus ir Gi 
lėno pradėtąjį žygį,, pradėjo 
siiširinkiisiems piršti Ghica- 
gos ..socialistų Transatlanti
nio Skridimo korporacijos 
'sumanymą- finansuoti lakū
no Janušausko skridimą T 
Kauną. Jis .pareiškė, kad 
jau ir vieta paimta aviaci
jos dienai ir tik reikia visų 
'pritarimo.

Kadangi iš p. Bagočiaits 
kalbos nebuvo galima supra 
st’i ar čia Dariaus ir Girėno 
Skridimo komiteto susirin
kimas, ar socialistų transat- 
Inntinio skridime korporaci- 
jos, tai p, A. F; Kneižys pra 
šė susirinkusiems paaiškinti

P-naš Bagočius atsakė, 
<ad Dariaus ir. Girėno, komi 
:eto, ir kad paminklo staty
mui fondo, naudai esą ren
giami šokiai, o šį vakarą no-

D AUT A B Al ~
TeL So. Boston.0$23

lietuvis Dantistas

DR< M. V. CASPER
’ ' ( KASPARAVIČIUS ‘

Naujoje Vietoje,
525 E. Broad^ay, S. Boston.

O/ito Valandot:
Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 iki
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. OfL-

; Siu u?(Taryta« subatos 'vakaniU Ir 
nedčldienials.'talpgl seredomis upe 

12-toa dieną uždarytas.
Taipgi nuimti ir X-rag

Penktadienio vidurnakti
... ■ . '* > V <-4Wl.V VkJ **TVVJL •

iš įpo.: Station išvyko p. j Kasparas, J. Anta-
K/Laueka, L. D. S, sekreto- įj. j. Averka, Al. Va- 
rjiis. Jį palydėti buvo susi- 

’ rinkęs gražus būrelis jauni- 
■ muį kuris, vadovaujant p-lel

O. :Valečkaitei ir p. Pi Ga
miniui, sudainavo atsisveiki
nimo dainą ir keletą kitų

y dainelių.
Lygiai 12 vai. traukmys 

sujudėjo ir mūsų Juozas li-_ 
.ko?vienas traukinyje — ke-

. lionėje į New Yorką.
; ; New Yorke p. Laučka ža- 
] dejų aplankyti kun. J. Bal- 
į kūha, p. Vilniški ir kitus ir 
' * vėl- šeštadienio vidurnaktį 
r leistis kelionėn iš New

Ydrko į;Lietuvą laivu “Eii- 
/ roįa?’ ■
7 : Ū-nas J. B. LauČka besi-

daįbuodamas L. D. S., orgtirĮdar daugiau dirbti lietuvių, 
i nizacijoje ir kitose, ypač 
/ jaunimo ‘organizacijose įsi-

Šyjo ^‘uua daug draugų it
- draugių. Jis pats buvo su 

vingis draugiškas...
r . Užtat išvažiuodamas susi- 
yl’ ;‘.laiike’ daug linkėjimų ir tap- 
į gailestavimų, kad netenka-

’ ADVOKATAI

jiackaš, B. Jakunskas, Pr. 
Galinis. Vėliau atvyksta I)t. 
Landžius ir p-lė Komičiūte,

Priė progos kiekvienas 
išreiškė J. B. Laučkai savo 
kuošii-djngiausius linkėji
mus. Ona Valeckaitė, susi; 
rinkusiųjų-' vardu, įteikia 
dovaną — gražų rankinį lai
krodėlį.

Paskutinę: atsisveikinimo 
kalbelę pasako J. B. Lauč- 
ka, pareikšdamas savo pa
dėkos 'jausmus prieteliąms, 
draugams ir .-šeimininkams. 
Savo kailboje pasižadėjo, ne
pamiršti, jam pareikšto 
draugiškumo ir grįžęs atgal

tarpe.
Pasįba i g u s vakarienei! 

dauguma dalyvių skirstėsi į 
namus,, o jaunimas, besįda- 
lųidąmas įspūdžiais, užtru
ko iki vėlumos ir skirstėsi 
linkėdami Juozui įvairios 
laimės.

■V

s .•
t; Prisiekęs Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokiu provaa. Daro vi* 

ana legaliufl dokumentru. .

117 E St. (kampai Bruadway) 
į South Boiton, Mm.^ 
Talifonu: Šou Boiton 2782

Bituos.

L. D. S. PIRMAI KUOPAI
L. 1). ,S; Pirmos kuopos 

mėnesi nis susirinkimas bus 
šį ketvirtadienį, lapkri 2 d., 
7:30 vai. vak. parapijos sa- 
Įėjo, 492 E. Sėventh Št

Visi nariai prašomi utsi-

* . . • Lietuvis Dantistas .

DR. S. A. GALVARISKI
. (GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
. 414 Broadway, So. Boston ■
Ofisas atdaras nuo, .10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5 :30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakarę; šventų dienų 

pagal susitarimų; > . .

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Suba.to.mis nuo 9 iki 6 yni. vakarę. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieni}, 

(pagal sutartį) ’

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHlS,M.lb
(REPSYS)

Lietuvis Gydytoju .
; Ofiso Valandos: 2—4 ir G—8 

278 Harvard Street, 
[kamp. Inman arti Central Są, 

Ombridge, Mass. ■■■ '.

Į Denktądieiuo vakare pp. 
1). A. Zaletskai, > grabeliai, - 
564 E. Bvoafhvay/So. Bos- 
fono, surengė savo namuose 
_Ulįp_ _ _vf ui inama p<) 1 iLt i Šką_L  
‘‘rally ” kandidatui į bosto
no, imi, jotus prokurorui Fo- ‘ 
ley.

Dalyvavo apie 100 svečių. 
Urbk. Foley buvo atėjęs

pasaulėžiūrų j Keletą dalyvių pareiškė, 
(išskyrus . bolševi-1 nebalsavę už nėi

I prieš, nes jiems dar neaiš
kūs soėialistnies korporaci
jos planai.

Kaip keista, kad tautiniu- apie 8 vai., bet tuo laiku 
kai - liberalai, , kurio rėmė dar labai .mažai buvo žino- 
Dariaus - Girėno skridimą, nių. Vėliau atėjo prokuroro 
taip greit tuos mūsų didvy- ’žnioiia Mrs. Foky ir jo ai
rius pamiršo. Jie eina tai- sh>vai.

-kon žmonėms, kurie Da- ' Tįl*. West buvo programos 
riaus-Gireno žygį išniekino, vedėjas. Kalbėtojai pareiš- 
kurie skelbė ir laikėsi obal- kė savo pasitikėjimą pro- 
sio: “Lietuvai nei cento?'| kurorui Foley. ir pažadėjo: 
Ne tik, kad eina padirbėtų jnm savo balsus. Buvo ir.or- 
socialistams, bet dar plūsta kest-ras, kuris visus linksini- 
šavuosius tautininkus ir ka- lln- 

su- U 
’ šiuo

. Adv. B.agočiuStMar labiau sudaro . visų 
nervuojasi. Jis taip pat ne-1 žmones 
suprantąs kokiems v..; chi- Ims).
cagiečiams buvo reikalingą / \ 2.: Kadangi tas komitetas 
korporaciją ir nežinąs jos tūri žuvusiųjų lakūnų Da- 
tikslo. Pasisako, kad tris! riaus ir Girėno įgaliojimą 
savaitės atgal gavęs socialia- i jų pradėtąjį žygį įgyvendin
tų vado iš Čiiicagos laišką,J ti ir. plačiosios, visuomenės 
bet dar jo neskaitęs.. Pra- 'pasitikėjimą rinkti aukas 
deda skaityti laišką. Dar Į pastatymui iiaininklo Chica- 
daugįaii įsikhunpoja į neai ! goję ir vykinti antrąjį skrt^ 
škumus, nes laiške aiškiai t dimą.
pasakyta, kad uąriaisrrėmė- ( - 3. Kadangi Chicagos so-

į korporavo naują iš vienos 
Jis bando įrodyti toš kor-į partijos ir jąi simpatizuo- 

poracijos .nepartyvišk u m ą, j jaučių asmmių Trausątlanti- 
bet. nevyksta, nes jd bandy- i nio Skridimo korporaciją, 
mai buvo atremti pačių so
cialistų ir. tautininkų laikrą 
šeinis, kad Transatlantinio 
Skridimo korporacijos įkor- 
poratoriai ir direktoriai yra 
socialistai ir jiems simpati
zuojanti tautininkai.

A. F. Kneižys duoda įne
šimą remti Dariaus ir Girė
no komitetą, kuris tebevei
kia, rėuką aukas paminklo 
pastatymui ir, jai į) pat pla
nuoja naują transatlantinį 
sklidimą.

Staiga, gavęs halsą p. S. 
Mockus pradėjo niekinti. 
Dariaus ir Girėno komitetą 
Chicągoje, buk jį sudarą tik. 
tautininkai — fašistai ir ka 
tulikai ■— klerikalai. .

Kalbėjo p. TumaviČienė, t 
iDragašius ir luti, kuriems 
taip pat nebuvo aišku kaip 
Dariaus ir Gilėm» komitetas 

. gali dviem ponam tarnauti.
Bagočius daro įnešimą iš

rinkti daugiau asmenų į ko
mitetą, kuris remtų aviaci
jos dieną.

Vedėjas p, Greivis jau bu 
vo besirengiąs tą įnešimą 
leist balsavimui, bet jam pa 
stebėta, kad buvo įnešimas 

! ankščiau padarytas ir pa
remtas skaityti rezoliuciją. 

P-nas Bagočius užsi.karš- 
čiayęs pradėjo šaukti kodėl 
taip bijosi socialistų. Jis 'di
džiuojas soc i a I i s t u esąs, 
nors oficialiai prie jų .ir ne
priklausąs. '

A. F. Kneižys pastebėjo, 
jęi p. Bagočius didžiuojasi 
socialistų idėja, tai kodėl jis 
nori, kad kiti išsižadėtų ša
šo idėjų ir eitų užsimerkę 
socialistams talkon.

• Kodėl socialistai ’ neremia, 
sumąnjhno sudaryti komite
tą iš visų srovių arba Temti 
Dariaus iv Girėno.komitetą,’ 
kuris, rodos, buvo geras 
prieš pat Dariaus. įr Girėno 
išskri dimų į Kaimą į r sųc ui- 
lįstąms. ‘ ? ’

Reikalaują, kad vedėjas

jais gali būti tik nariai, už-!,ci.alistąi suorganizavo ir in- 
simokėję mokesčius.

kurios iiriošakyje stovi so
cialistų vadas] kuris “Nam 
jienose” Dariui ir Girėnui 
juosiantis jų žygį išniekino, 
pavadindamas neatsakinga 
avantiūra, pasi pinigavimo 
ir pasi.rekląniavimo priemo
ne.

Socialistai bandydami 
baigti Dariaus ir Girėno žy
gį tilt skaudžiai įžeidžia jų 
garbingą, atmintiną bei mū
sų tautos vardą.

Todėl:
■ 1. Mes socialistų pastan
gas Dariaus ir Girėno gar
bingą atminimą komerciali- 
zuoti — griežtai snierkiąme.

GRABORIAI /
JOŠEPH W. CASPER

. (KASPARAS)
G R AB ORI U S 

494 E. Broadway, 
. .. South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1437 J
Bes. 15.8 W. 7th St.

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

kilikus, kurie socialistų 
manymui nepritaria,

VESTUVĖS

Ząletskai. svečius vai- 
užkandžiais ir gčri- 

į mėliais.
| Dalyviai; rally” buvo 
[ patenkinti ir dėkojo pp. 5įa- 
1 letskanis už surengimą.

■ Kristaus Karaliaus. -.Die
noje, po. sumai, panelė Leo- i 
norą Bitinaitytė ištekėjo už
Jono Piepiora, krikštyto ir šv. Petro lietuviųparapi- 

. gyvenančio Tųrncrs Kalis, mažųjų choras rengia 
Mass. Jis dabar gyvena 124 yviiišt Party ir šokius, lap- 
Goid st., So. Boston, Mass./ kričio 15 d., 7:30 vai. vak., 
Yra mašinistas.

Panelė Leonora gyveno st 
118 Bmven st, So. Bostone. 
Dirbo čevėrykų išdirbystė- 
,je. Ji ilgai priklausė prie 
choro. Užtat jai choras pa
giedojo per šliubm

‘Palydovų buvo penkios 
jporos. Liudytojais .užsirašė 
Broniš Tuminski ir Brone 
Piepiora.

•MIST PAŠTY"

[Mlrapijos salėje, 492 E. 7th 
t. Kviečiame visus .-

Rengėjai,

ĮVAIRŪS ŠKElSr
JUOZAS M. OILIS Į

LAIKRODININKAS Į
Parduodu. įvairiausios . rūšies I 
auksinius ir sidabrinius daik- |

Iftus. Taipgi ir pataisau. 
| 366 W. Broadway
I SO. BOSTON, MASS. ■ i. .

• i

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” neriu 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin*
disite kitus su “Darbininku” ir 1 p r M T 1 į 
L. D. S. ir atremsite mūsą ide ■ L lt I H r 

jos priešą propagandą.

Apie mūsą pigą ir grąžą patarnavimą, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome. 
JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 

Graboriai ir Balsamuotojai 
380 Brdadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0304-W

INSURANCE
Apclruusk namus, rakandus 

automobilius pas •
J. S. MESLIS w 

į 455 W. Broadwąy, So, Boston | 
Į Tel. So. Boston 3612. į z

I
i

,V •

•t

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
sjjęęiaĮybejė '

imtūc širdies, Plaučių 
J Kepėnų, Pilvo, Inkstų, Sl(> 

gos, Patrtikimo,. ‘Ileiiina- 
tlzmo ir visokias Kraujo, 
Nervų, Odos ir Kroniškas 
abiejtj lyčių ligas.’ 

Patdrimas^eltui
Pasiturimas tikrai apsaugos nuo 

neeilinių,.iSlaldų,lf kančių. /

Dt.Gf*,327&“£ 
yaioiuKOt: AntradUniatM, Jurtrlrt*- 
diauUU Ir WkadUnUii 10—HW

D. A ZALETSKO
GRABmSTES ĮSTAIGA--FUNERAL HOME

564 E. Broadvvay, South Boston, Ma$s.
Tel. ^o. Boston 0815. ' ? ’

.• Dabiu* galėsime dąr geriau. lietuviams iiaiaruauti, uus musų 
įstaiga tūri visus patogumiiš, _ ■

Naujausios‘mados kambariai Šermenims Dykai. Patarnavi- ' 
; Inas dieną iv naktį.

. Pilnas pasiriiikimaš metalo ii* kieto medžio grabą. ^lūsą- 
kainos: ihtuliius grabas (Steel Cusket) ir’visi, šermenys (be 
kapą—$.300 iv aiiltsčiau., Kieto medžio grabas ir visi sermo- 
nys—$115 ir aukščiau. Dmbužių apdengtas ‘grabas (Cloth

, Ctiveredp ir risi šermenys -r* $.76it atikščiaių
d; ą. zai»skas f. e. zalkt>skienū

K. SIDABRAS
Vsržiuojautįęius i’ ir iš Lietuvos para* 

pinu pasportus it parduodu
Laivakortaš,

Apdraudžia bakaus, mimus, rakant Ina. 
ir t. t.,

.312 IV. Brbathvay, S, Boston, Mas& ••
Telefonas South Boston 1*98. y

A GENTuRA
Parduodamo Laivakortes į ir. 
iš Lietuvos ant patogiausią ir 
greičiausią laivą. .Sutvarkome 
reikalingus dokumentus,.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ OASH ’ '
I N S U R A Ii 0 E . 

Apdrandžiame Namus, Rakau- 
dus. Automobilius ir t, t, 
BROĄDWAY TRAVEL 

BURBAU .
k. l viesulą; stm ;
306. W. Bro&chvay, 
So. Boston, Mms.

j Tok Kouth BosUm

A
I
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DARBĮKINKĄSAntradienis, Spalių 31 <L, 1933.

AMŽINIEJI KALNYNAI

Vieno dalyko norėjau aš... 
Išmatuoti erdves visas .
Šio regimo pasaulio. 
Ir nuvykau aš toli, v 
Kur dangaus kalnai aukšti 
Ir dvasia debesyno naujo 
Verčia pult, kad ir ore, 
Ant kelių ii’ garbint Tave, 
O Dievą, neišmatuotų erdvių , 
Ir amžinų kalnynų!

IR MES GRAŽUS

Gimt norėjau virš debesų
Ir kabių amžinųjų,
Bet išpažint šiandienų aš turiu, 
Kad nenoriu mėlynųjų,. .
Nei kabių, debesių tolimųjų,.
Nes jie iš tolo žiūrint gražu, 
Bet reginiu neapčiuopiamu, 
Taip kad prisiartinus reikia mest 
Tų sapnų, norų darbų ir vest 
Griežtų kovų prieš jų tolumų... 
Tegul jie pas mus'prisiartina!
Kam mums vis žengti ten? Ar ir mes 
Nesam gražūs jųjų nors tolimos .akies 
Akyvaizdoje?! Nes juk iš dalies—

i Mes esam karaliais šio pasaulio! . 
v ' .■ Plytailis.

GRAŽI ŠAUS

: ‘ ' . - ■ . ~ “ ' . - ■ ■ . ■ . A • V,

Sveikata*Brangus Turtas) pY“™ aj„ fiįyano:
t. . ■

Žygį Atminti

■f'::L

HALlTOSĮS.
Arba dvoJ^udntis, negeras 

burnos kvapas

esančių ligų. Čia šiuo tarpu 
ir.. suminėsime kai kuriąs 
priežastie būtent:į gleivėtas 
liežuvio paviršius, kuris da
žnai gali būti priežastimi 
užkietėjusių vidurių; nenor
maliai suaugę ir iškrypę 
dantys; bendra burnos ir 
dantų nešvara, ir pūnantie- 
ji skylėti dantys. Žinoma, 
prie panašių aplinkybių, pa
prastai, ir smegenų. įdegi
mai apie dantis, kaip tai, 
staigiojo arba chroninio po
būdžio ir dažnai randasi net

Baso D r, C. K. Kliauga.
Chicago, Illinois.

'Šį kaitų, manau, bus pra
vartu nors paviršutiniai pa
sakyti .apie dvokiantį bur
nos kvapų.

Būdamas tarpe žmonių 
viešoje vietoje sueigoje, ar
ia privačiame- bute, mes 
dažnai ūžuodžiame kai ku
rių žmonių nemalonų, dvo
kiantį kvapų. Kai kuriems nūlįavhnai apie dantų Šak 
kdrtais, tas ir labai negeis
tinų jautimų sudaro, netik 
sveikatos, bet socialių santy-^ 
kin atžvilgiais.

būtinas reikalas prašalinti 
burnos nešvarumus, puvimų 
ir pūliaviinus apie dantų 
šaknis. Tokiu būdu tiktai 
galima atitaisyti burnos 
kvapų, jei jis nuo to paeina. 
Gydymosi būdas vaistais, 
nors laikinai, yra galimas ir 
retkarčiais taip pat varto- 
jamasj bet mažos svarbos te
turi ir sėkmės nėra pilnai 
atsiekiamos. Kad visiškai 
prašalinus dvokiantį burnos 
kvapų, reikia prašalinti esa
mas ligas ir atsteigt i bendrų 
burnos švarų.

uis. Toliau nešvarūs, dirbti
ni dantys, taip pat gerklės 
įdegimai: l<a’ip tai broitclii- 
tis, pakilę tonsilai ir ade-

URUGVAJAUS POETĖ APIE 
VILNIŲ.

- Paprastai; sveikame ~tf noidai^^ žymiai prisideda 
normaliame Stovyje,■. išei
nantis per .alsavimo organus 
kvapas nėra atsiduodantis. 
Blogas burnos kvapas sa
vaime nėra liga, bet‘gali bū
ti ženklas pasireiškiančių 
burnoje nenormalumų arba 
ir sistematinių ligų. Įdomu 
ir tas pažymėti, kad kai ku
rie žmonės, turintieji nema
lonų savo burnoje kvapų, 
patys apie tai nieko nejau
čia ir nežino, kuomet kiti 
tų-nesmagumų- greitai- pa
junta. Bet-kaip ten nebūtų, 
dvokiantis bumos. kvapas 
sudaro labai nemalonų ir 
niekam negeistinų apsireišr 
kimų. Svarba tame, kad di
džiumoje tai yra sėkmės

prie blogo burnos kvapo ir 
lt. Visos minėtos priežastis, 
kurios sudaro dvokiantį 
burnos, kvapų; randasi, biz
noje h‘ didžiumoj paeina 
dėl nešvarios arba patliolo- 
ginių esamų ligų (apsireiš
kimų). Jos yra vadinamos 
iokalėmis priežastimis. Ki
tos priežastys blogo kvapo 
yra sistematinės ligos, ku
rios, palyginamai, daug re
čiau atsitinka, kaip tai ink
stų,plaučių ligos, viduriuo- 
se pasitaikomi pūliavimų 
lizdai ir tt.

Gydymosi būdai: išimti
nai tinkamiausi yra šie: pa
šalinimas priežasčių, kurios 
gadina burnos kvapų. Todėl

jaunimas linksmai gjrveno,. 
žaidė, dainavo, dabar virto 
liūdesio, .ašarų šalis. Žuvo 
toji graži šalis. Priešai iš. 
pasalų jų užpuolė, pavergė, 
palaužė j os nepriklausomy
bės sparnus. ■ • -. •

Ilgus .metus' reikėjo ver
gystės jungų vilkti. Ilgus, 
metus vargo ji. Priešai su
manė tų šalį visai sunaikin
ti, kad : nėi žymės neliktų. 
Prasidėjo baisūs laikai. Mo
kyklas uždarė, žmones išžu
dė, iškorę, ištrėmė, sunkiais 
mokesčiais apdėjo ir tt. 
Nors daug išžudė, ištrėmė, 
bet negalėjo tos šalies visa 
žmonijų sunaikinti. Liko 
dar trvs milijonai.

Nevisuomet laimė lėmė ir 
priešams. Laimė juos aplei
do, juose kilo nesusiprati
mai. Tuomet Šia proga pasi
naudojo šioji graži šalis.

Visuomet, kuomet du pe
šasi, tai. trečiasis naudojasi.

Vergystės pančiai trūko 
žvangėdami. Trimitas... Ir 
vėl, kaip senovėje, kareivių 
pulkai sumirguliavo, sujudo 
plačiuose šalies- laukuose. 
Laukai,ir vieškeliai paplū
do už laisvę kovotojais. Visi 
linksmi, džiaugias,' širdis, 
pasiryžimu smarkiai plaka, 

j.jau, jau pasieks savo tikslų,

■ Yra šalis, graži šalis, kur 
pievos skęsta žieduose ir 
paukščiai Čiulba ulba miš
kuose. Kur liūdnos dainos 
skamba po kraštų, giliai pa- 
lytėdamos žmogaus širdį, 
jausmus.

Keleiviui, kuris turėjo'ar 
turės progos pro tų šalį ke
liauti, ilgai, ilgai pasiliks jo 
mintyj tos šalies vaizdai: 
malonūs žmonės, . žąvėjan- 
čios dainos, dulkanti vieške- 
liai, žalios lankos ir liūliuo
jantys girios „miškai. Tai 
turbūt gražiausia Europoje 
šalis. Visa šalis, tai sodas, 
pilnas grožybių. Ji yra dai
nų, didvyrių šalis.

Senovėje, šimtai metų at-
■ gal, jų valdė narsūs kuni

gaikščiai. Tada ji tęsėsi nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Skardus trimitas rinkdavo 
didvyrius į karų, į tolimų 

. . žygį. Ištisi pulkai traukda- 
. 1 vo per lauktis, pievas, .ke- 

liūs, Dainos ir kanklės 
skambėjo. Nugalėję priešų, 
didžias puotas keldavo, mi
dų beu vynų gerdavo. Visi 
linksmi, juokauja, dainuoja, 
delnais ploja.- Ir nepajuto, 
kaip didelis smakas išsirito 
iš purvo, ir pradėjo šliaužti 
į linksmų gražių, šalį. Pas- 
bųi pasirodė dar du smakai.
Kas f p- pasipynė, viskas! susiburs, susijungs ir vėl 
lūžo, tirto niekais. Nustojo i vįcna tvirta, graži šalis.

' dainos skambėti, bei kank- .Sugaudė trimitas paskutinį 
• ^.s ^’P^ti. Griebės vyrai už ‘ĮfaĮ.į«j paskutinei kovai. A- 

: ginklų, bet jau' ;-pervėlu. faka... mūšis... »laimėjimas,
į Smakas jau pasiekė šalies, priešai sutriuškinti. Trys

širdį, vidurį.. Paguldė daug I slibinai guli be kvapo aut 
narsių salies sūnų. • lauko, negyvi.
. Šalis, kuri buvo garsi sa- Priešas bėga. Nugalėtojai 

; vo dairiais, saliu kurioje, žygiuoja. Ko reikia? Viskas

t

r sruojfnifli /

- SKIRTUMAS. '

Nesenai į-Liętuvų buvo 
apsilankiusi Urugvajaus po
etė RoŠa Leal, kuri keletu 
dienų viešėj o Kaune tikslu 
susipažinti su Lietuvos ra
šytojais. Poetė Lietuva bu
vo susižavėjusi ir pasakojo 
savo įspūdžius iš Vilniaus, 
kur ji buvo ankščiau nuvy
kusi. Vilnius, — pasakojo 
poetė, —: dabar niekas kitas, 
kaip didelis kalėjimas, ku
riame kali ne tik lietuti ai, 
bet ir vietiniai lenkai. Lie
tuviams tas kalėjimas yra 
lengvesnis dėl (<>,. kadjte
kovoja ir žino anksčiau ar 
vėliau teks jiems išsivaduo
ti.

Grįžus į savo kraštų, poe
tė pasižadėjo parašyti kny
gų apie savo kelionę ir iš
kelti lenkų skriaudžiamus 
lietuvius Vilniaus krašte.

TYKUS ^AVINĖLIS.
Mokytoja klausia mažos Eleny

tės, kaip jos tėvelio vardas.
“Tėtukas,” ji atsako.

•“Taip miųio mažiuke,” taria 
mokytoja. “Pasakyk man kaip 
tavo motutė jį vadina. .kaip aš greitai pailstu.”

“Motutė jo niekaip nevadina,” ■ . . ■' ■
širdingai atsako Elenytė: “Mo-į n.*«trTVA
tute. jį tiktai myli. ! ■ . .

Jonelis: “Petruk, kodėl tu
tokis sunktis?”

Petrukas:' “Mano tėvelis sako, 
kad' turiu geležinį sudėjimą.

Vienoje pusėje daina “Dariaus ir Girėno atminčiai,” 
kurių įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akompųnūo- .. 
jant vargonais ir gražus lakūnų ir ‘ ^Lituanicos ” vaiz- < • 
das, o .kitoje pusėje daina “Kareivėliai”— Stasio Šrih- 
kaus, kurių įdainavo duetas Stasys Riminis ir Elena Sa-. 
dauskaite, akompanuojant pianų ir armonika ir lakūnų 
\aidotuvrii Kaune .paveikslas.

Plokštelė atspausdinta tautinėmis spalvomis. Gali
ma groti bile jihonografu.

Kaina 75 centai.
Užsisakykite tuojau

“DARBININKO” ADMINTSTRACI JA 
366 W. Broadway, Sb. Boston, Mass.
- Mandagumas yra būtinas mtelektualio/moralio ir 

religinio išsilavinimo papildymas ir turi su jais kartų 
žengti. ' Krier.

Mes gairinę parengti žirgus ristynių metui; bet per- v 
gale Dievo duodama,

... Salemonas.

Kiekvienas, kas akylai mato ir tvirtai pasiryžta — . 
nejučiom išauga į genijų. ... . Bulver.

Kuris užkemša ausis, nenorėdamas varguolių skur- .- ’ 
do girdėt, tas irgi šauksis, bet nebus išgirstas.

Salemonas'.

DIDELIS NUPIGINTAS

Alus prigirdo daugiau 
žmonių, negu jūros.

*i Lietuvos Vaizdų--Atvirą
jį čių ir knygele “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadwąy, So. Boston, Mass.

Į LIETUVĄ ANT KALĖDŲ
Kiekvienu metlaikiu mos turi

me ypatingoj palinkimų ir geis
mų, bet paprasčiausiu ir.tvirčiau
siu jų yra mūsų metinis ilgėsis 
praleist Kalėdas namie, -su savo 
tėvais, giminėmis ir draugais. Šio 
-ilgesio yra pas čiagimius ir atei
vius.
- Nepaisant kurioj pasaulio da- 

•lyj mes ’esamė, vienaip ar kitaip, 
bent Kalėdoms "artinanties mes 
visuomet prisimenam savo gimti
nę ir brangius tėvelius joje. Mes 
geidžiame nuvykti ten, kad! pra
leidus Kalėdas su jais. Ir tas .iš
aiškina dėl ko tūkstančiai ir tūk
stančiai kiekvieną metą vyksta ’i 
užjūrį praleidimui Kalėdų namie 

. Retai kada pirmiau, jei tai ka
da nors buvo, Amerikos lietuviai 
turėjo, geresnę progą atlankyti 
Lietuvą kaip šįmet. Kelionė pilna 
patogumų, laivakortės pigesnės 
ir augšta kaina Amerikos dolerio 
padaro pragyvenimą Lietuvoj pi
giu. Keliaujant su Skandinavų- 
Amerikoš Linijos kalėdine eks
kursija garlaiviu “United Sta
tes” iš N e n* Yorko lapkričio 25, 
arba “Frederik VIII”, gruodžio 
9, jūs turėsite smagią, greitą ir 
.malonią kelionę. Tuo pačiu laivu 
per abu vandenjuius, Atlantiką ii' 
Šiaurės Jūrą. .

■Kurie yrą keliavę Skandinavų- 
Amerikos Linija pirmiau, jie ke
liaus jąja ir Vėl. Aukštos rūšies 
aptarnavimas ant laivų ir sausžc- 
mio, pakanka lietuvio skoniui tin 
katno maisto, paslūlbusi Skaudi* 

: navų - Amerikos Linijos švara 
• ■ - ----- -—’viskame, ir daug įvairių pasi-

“PAKRATYK” • Unksminimų draugiškam būryj
Keturių metų mergaitė atbėgu- • sankeleivių.( Tai yra tiktai kėlė

si pas motiną sakoj “Mamyte, tas dalykų, kurie užtikrina jums 
mūsų mažiukas: Algirdukas prari-' smagią ir malonią kelionę. Fakti- 

•jo šunelio mažą varpelį.’’ • Litai, Kalėdos prasideda su'jūsų 
Motina (užsimąsčius): ^‘Ar įžengimu i laivą, 

tikrai prarijo?” :
:. Mergaite:. “ Taip, mamyte, pra-. 
rijo.” ' ’ - . •

Motina: “Tai‘gerai. Papratyk 
A:girdūką gerai ir paklausyk,”

Ponia: “Pati esi nerangiausia 
tarnaitė, kuri kada nors mano 
namuose dirboi.”

L Tarnaitė; “Tai niekas. Gal esu 
‘j ir nerangi. Reikėtų pamatyti

esi

l

□ MALDAKNYGES T

sekasi ! ■ Vienos dienos žygis i 
ir sostinė ! Pasigirdo links
mos dainos.

Tik štai pasirodo priešais 
kelio draugai. Visi puolė 
sveikinti juos. Bet draugai 
ištiesė rankas ir tarė : “Sto
kite broliai! . Toliaus nei 
žingsnio. Sulaikykite savo 
žygius į priešų. Gana juos 
vytis. Turite žemės gabaliu
kų, ar dar neužtenka? Jūsų 
sostinė priklauso jūsų prie
šams.”

.. “O Viešpatie!’\ sudejavo 
Šalis. Skausmai, perėjo pei 
mūrių.

.Liūdnai suvirpėjo, kank
lių stygos, graudžiai pravir
ko kareivių , pulkai, jų sos
tinė priešų neguose.

Yra šalis, graži šalis, Kur 
pievos skęsta žieduose iv 
paukščiai čiulba, miškuose. 
Bet liūdnos dainos skamba 
laukuose..;

• •. J. Stankus^
•-(L. Kj

GERAS PASITEISINIMAS.
. “Kodėl esi tokis linksmas?” ..
“Buvau pas dantistą.’?
“Nematau priežasties, kodėl 

turi būti linksmas.”
“Taip, neradaus jo. namie.” .

NELAIMINGA DIENA.
Vincukas: “Tėtuk, ar maži kū

dikėliai gali kalbėti tuo jaus po 
užgimimo?”

Tėvas: - “ Žinoma, kad negali. ’ ’
Vincukas: “ Tai kodėl Šventa

sis Raštas sako, kad Jobas keikė 
dieną, kurioje jis gimė.”

. .Dėl pilnų ■žinių ir vietos gali
mai greičiausiai kreipkitės prie 
arčiausio vietinio agento arba 
tiesiog prie, pačios Linijos rašti
nes, ’ . • ‘ .

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA j 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

LABAI PRIEINAMA KAINA

. . .. "MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos: .. .

Juodais odos apdarais $1.50 (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 gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. .
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašui'

“D AR B I N I N K A S”
366 Broadway,. — So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS "UKTERU DRJOS
PO GLOBi. MOTINOS AV«.

‘irminlnkė .—; Eva Markslenė, 
625 E. 8th St, So. Boston. Mas®.

Vice-pirtnininkč— Ono Slaurlėnė, 
443 E. 7th St. So. Boston. Mass. 
Tol. So. Boston 3422-R —

Prot RaRt — Brone Clun.fdnė,
29 Gonto St.„ West Roxbury, Mas®. 

. TeL Parkway 1804-\V
Hn. Raftt. ’— Marjonn Markonlnt®

33 Navarre St, Rosllndale, Mase.
Tei, Parkvvny 055S-W

'Ždlnlnkė — Ona Stantnlfotft
106 U’eet 6th St.Su. Boston, Misa.

Tvarkdarį.— Ona Mlsglrdienfl
1512 Cbhimhl®. Rd., So. Bostoh, Mas®.

Kasos Globota 12. JaiiuSonlenfi
1426 Columhl® Rd.» So. Boaton; Mana

Draugij®. savo susirinkimus laiko kas 
-. antrą ntarnlnką kiekvieno mėnralo,

tiBO vai. vakare, pobalnytlnJj m- 
'talnkj.

i.

F litais draugijų® reikalais kreipkite 
pas krotokplu raitininko.

IV. JONO EV. BL. PAAALPINM
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — j. Petrauskas, ■ • . ...
24 Thomss Purk. So. Boston, Uaii®.

Vice-pim.—V. Mbdonts,
.1430 Čolnmbta RŪ..S, Boston, Masf

Prot Raitininkas — JT. Gllneckis
5 Pftrk. 3a Boston- Mas®. 

Fin. RnStlnlnkas ■*- Pr. Tūlelkls, .
Bowcn St., So. Boston, Mags.. 

IMhiInkna — A. NaudtlOnas
835 •R Bro«dway, ScK Boston, Mhs*. 

Maršalka 3. Xaiki» ‘ ;
7 iVInfleld St, So. Boston, Man®. ' * 

Draugija laiko susirinkimu® kas trefla. j 
. neilCtolen) kiekvieno moralo, 2 M

po piety, Parapija® ral&j, 4W U, Tik . " 
, 8t, 8b. By*tobt M®>®.

St.Su


tir&dienis, Špalią 31 čl, 19&L

DA A S
(The Worker) v.

PabMshed every Tuęsday and Friday exept Holidaya such ąs 
Nėw Ye»r, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiying and Christmaa
/|y,v•

įMĘfT JOSEPH’S LITHUANIAN R. O. ASSOOIATIOM OF LABOS
iltaterad u aecond-cI»M matter Bept 12,1915 u. the poat offlce at Boatoa, I£a«į> 

nnder the Act bf March &, 1870
Hk Ąeetptance for nalUng at speclal rate of postage prorlded for In Sectlou UOS 

Actof OetoberK 1917, authorlsad onJulylX 1918

BUB8CRIPTION RATHS:
Ev pcifyearlj............. . .$400

l Forė^n yearly............,.....$5.00
J Pomeatle once per Treek yėarly. .$2.00 . -------------------------

les oncaper waek yearly... .$3.50 Užsieny i kąrt savaitėje Metama. .$2.50 
DARBININKAS

366 MEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
. TKLEPHONH SOUTH BOSTON 0620

PRENUMERATOS KAINA;
Amerikoje metams ..............$4.00 
Užsieny mėtinis ..........$5.00 
Vienu kart savaitėje metamai.. .$2.00

BALSAS Iš ANAPUS 
GRABO

aukštais medžiais apaugu
sios. . '.J-':

Pmięvūžio stotyje, trauki
nys sustojo 11:49 vai. ir 
mane taip nustebino, kad 
negalėjau . iš; karto tikėtis, 
esąs Panevėžio mieste net 
kol stoties budėtojas man 
patvirtino. Mat, Panevėžio 
miesto stotis labai. maža, 
medinė ’ir datų mažo mieste
lio įspūdį, Stotyje, palikau 
četųodanus ir teiravūusi kur 
gyvena studentas Ad/ Do
maševičius, žynius Ateiti
ninkų vadas, kuris man bu
vo rekomendųotaš. Bet pa
aiškėjo, kad; šis studentas 
buvo ištremtas į Lietuvob 

'užkampį: Paskui tėiravaus 
j apie Panevėžio miesto auto
busų susisiekimą, nes man

it?
£ 
t
■t.

i

LAPKRIČIO MĖNUO Rusijoj iš Bado Val
go lavonus ir Žudo 

Kūdikius

gyrė Lietuvą, jos pažangą ir 
laikinąją sostinę Kauną,. 
kur josios sesutė turi gerą 
biznį ir moclerdisltus namus i 
su visokiais amerikoniškais! 
patogumais.. Žydės kalbėjo) 
su. manim . angliškai ir visi! 
keleiviai atydžiai klausės 
negirdėtos kalbos, nors nei 
vieno žodžio nesuprato,

Pirniiaiišia sustojome. Pa
svalyje, ..kurs yra apie 4ū| 
kilometrų nuo Panevėžio 
atstume. Čia norėjau pama
tyti kum KiikšČiūną, bet 
jis buvo iškeltas kiton para
pijom Ties dailia didele 
Pasvalio bažnyčia teko, ma- 
tvti tikro gražaus lietuviško 
jaunimo, gražių merginų ir! 
vaikinų. Sustojus koletai 
minučių Pasvalyje, vėl at- 
naujinom. kelionę po gražius 
laukus ir skubhiomūs į Dir

Lapkričio mėnesis yrą 
| Bažnyčios sieloms skaistyje- 
I loję' kenčiančioms paskirtas. 
! Kiekvienas katalikas turėtų 
džiaugtis kad gali dalyvauti 
tarpe mistiškame' susivieni
jime, kurs riša gyvuosius su 
mirusiais — .šventųjų’ bend
ravimas. Mirštančiam kata-.

I liktu mirtis nė. taip baisi, darnas, sutrumpiritų jų skap 
ties jis. priima tą išganingą stykloje buvimą., Melskimės 
Maistą dėl. kelionės į amžį- ir prašykime garbingųjų 
nybę, ir jis žilio, kad maldos šventųjų . ateiti mums tal- 
jojo brangiųjų ir artimųjų kon.
per Dievo gailestingumą ga-| ’
lės sutrumpinti jo buvimą I ant. žemes ne amžinas 
skaistykloje, jeigu ten pa
teks. ’

Mūsų Tikėjimas mus mo
kina .apie skaistyklos buvi
mą, kurioje per Dievo pasi-

Dažnai tenka išgirsti “jis 
čia ant žemės buvo taip ge
ras, beabejo, jo siela nuėjo 
tiesiai į dangų. ” Žinoma, ne 
mums palikta spręsti,. bet 
Dievo Sūnui, Jėzui Kristui.

Yra broliška ir miolašir- 
dinga už mirusius Dievą 
maldauti, kad Jis pasigailū-

Bub. Petrapilio univęrsi- 
toto profesorius J. Ptičinas, .. 
Piuy ž i a u s didžiausianic . 
dienraštyje “Mnfin”.spaus* 
dina visą eilę laiškų iŠ 
SSSR, Šiaurės K a ūk’ a z o 
gautų laiškų,, kuriuose'apra* 
Šurna šiandienine gyventojų 
tragiškoji būklė. .

“.Mes kaltiname Sovietu 
vyriausybę, — rašo prof. J. ; •' 
Piičiuas, už jos . pastangas 
paslėpti nuo užsienio ;. bai
sia us į badą ir vargų, kuris “ 
jau didelįę dalį Rusų gyven
toj ų išnaikii i o. K at 1 t i krai 
taip yra, viešai, skelbiu iš
traukas laiškų, kurių rašy- , ■ " ' 
tojai yra man gerai pažįsta- . 
ini žmones. Štai ką; jie rašo:

“...Pas mus toks didis ba
das, kad daugybe, žmonių . 
miršta gatvėse*,, kurių lavo
nai baisiai išįnitę, į kuriuos 
baisu pažiūrėti. Afot i uos pa
meta savo vaikučius, palik
damos prie jų raštelius su 
vardais ir pavardėmis. Dau
gelis užmuša savo vaikus ir 
palys nusižudo”...
“Dideli, elgetvi pulkai, 

įausiasi išmatų duobose, 
ieškodami maisto . dalelių. 
Tie žmones daugiau pana
šūs Į vaikščiojančias mirties 
.šmėklas, negu į žmones”..

“...Dažnai kapinėse atka
sami lavonai ir valgoma jų 
mėsa...”

j “...Žinogienos pardavinė
jimas ''bolŠcvikijoj yrabjau 
paprastas dalykas. Motinos 
bijosi išleisti mažus vaikus . 
į gatves,.bijodamos, kad.ne-, 
pavogtų ir uepapiaiitų me- • .. 
sai...”'

“...Žmogžudystes yra taip 
pat nuolatinis apsireiški
mas...”

Štai tik reti, pro durtuvų 
ir čekos saugomą SSSR sie
ną, stebuklingu būdu .pra
trukę laiškai..

ir mūsų gyvenimas čią 
ir 

niūrūs prisiartins atsisvei
kinimo, atsiskyrimo diena. 
Mes dabar meldžiamės už 
tas kenčiančias sielas, bet 
jos už mus melsis, jeigu 
skaistykloje, turėsime ■. susto
ti tr būti apvalyti.------- -

O gailestingasai Tėve, ne
apleiski tų sielų skaistyklo
je kenčiančių — neužmiršk

' ■ . buvo, reikalas vykti į Va-
prikiša palanku^ nyzalež- baIl“nki}' ®et- 

jąMuiralmst Tasr girdų ją pirą- — _ r _ ____ ___
" ■ - " žudė. Prie tęs progos ..V-T reikeJ° tlesl0S eltl 1

bū” pabriėžia, kad ji nenori 
vadintis nezaležninkų orga
nu, bet... jeigu ją pei'daug 
jau erzins, tai nežinia kas 
gali būti ’ ateity. Ir savo j 
straipsnį, užbaigia reikšmių- • 
gu sakiniu :

das net džiaugiasi dėl-tokia maža. Eidamas i mies-
1 ‘ y l to centrą ■ pastebėjau, kad

r! as sakinys parodo, kad p>mieV(-gyS yra paskendęs 
\ -bū , nors staiga iš mir- į medžiuose, ‘ kurie suteikia 

z . . . ... ____________ -ti.—*-___ c grožį,
ties prieteliai nuliūdo, o 'nusikratyti mirties mikro-Į(*atV(-;H nelabai plačios, bet 
priešai džiūgavo. Kai dėl bų. . Ji: kovinga, 
“Darbininko,” 1 
.paskelbė faktą, ir trumpai‘negu kovoti,

ant kojų atsistoti- Ji skelbia

.“ Mite' Karalius, tegy tuo-

be,” tegyvuoja “Vienybe!” 
—tokiais žodžiais prabilo 
atsikėlusi iš numirusių “V- 
be,” ar bent jos redaktorius.

Ką gi, kiekvieną atginii- 
. mą tenka pasveikinti, ypač 
kai atginielis prašneko labai 
energingai. “Vienybės” v,a-

. macijų. nebuvmgalima gauti vns jiU1įe gg kilometru . sielos mirusiųjų

tą.
Apie Panevėžio geležmke- 

ii o. stotį išaugo naujas mies
to kvartalas su įvairiomis 

'■ krautuvė m i s. Pališkė j o,
■ kad: geležinkelio stotis buvo 

•gu sakiriiu: “Vilko iš girios!du nuošaliai nuo
/nuėsto centro, todėl ir stotis

mirties paskelbimo, nes tas,!^4 1 
girdi, davė progos pažinti! 
savo p lietelius ir priešus, 

•niat, . dėl “Vienybės ’ mir-Ties atsikūlusi, nesuskubo, miestui nepaprastą.

. _ » ^e\^ya^jtvar!:onips ir ateityje Palie
tai jis tik)juk reikia Įiajėgų: pirmiau;rf.^vš bus vienas gražiausių 

i* trumpai) negu kovoti, reikia-pačiam į Lietuvos miestų. Pamatęs 
pastebėjo, kad jis nesi-p ... / .

p džiaugia dėl “V-bės” liki- vajų iv sakosi reikalinga vi'
c

L
f

pastebėjo, kad jis nesi-

suoiiienės paramos,. p tą vi
suomenę ji kaip tik atakuo
ja. Ir be “Draugo” pastabų

mo. Apie numirėlius, mat, 
arba gerai, arba nieko. 
“Dailininkas” nepasakė 
nieko, Lik apgaileštavO lie
tuviško laikraščio žlugimą.

Dažiiius savo priešus, “V-
vbė” gerokai. juos pakedena.

Pavadina juos šakalais, ku- 
' h Tie maitinasi lavonais, bet 

1|■ —priduria —-“jie mūsų ląi- 
knaščib lavonu nešįmaitins, 
nes mes neturime laiko mir
ti.” Paskelbia jiems kovą, 

t kuri: būsianti nedž.entebno- 
* niška,- nes “mūsų priešai tu
rėtų. žinoti, kad. džentelmo- 
naš tik tada būna džentel- 
monu, kai jis turi reikalų

, su •džentebnoiiu.”

y geriau būti džentelmonu su 
■A visais ir visados? K.).

f Iš visų savo priešų “V- 
be” išskvrė “Dranga 
t *- *■

£ • pašventė jam atskirą straip- 
e ’ snį. Šakalu jį nevadina, bet. 
y karčiai išmetinėja,

“Draugas.” jai -(“V-bei”) t

būna: apvaiytos^tkiiTTos ton 
pateko- prieš įžengsiant į 
amžiną atilsį ir linksmybę. 
Mii'tieš kartumas sumažin- .
tas suraminančiu žinojimu/ jos yra Tavo . Mylimiausio 

i-> Sūnaus krauju atpirktos.
Pasigailėk jųjų ir suteik

tolume nito Pasvalio. Va
žiuojant į Biržus, -ant aukš
to . kalno pastebėjau . nepa
prastai didelę’ mūrinę baž
nyčią, kuri tikrai gali lygin
tis su brangiomis didmies
čiu bažnyčiomis . savo didu
mu ir dailumu.- Maniau,, kad 
jau Biržuose esu, bet apsi
rikau, nes čia buvo tik Pa
birže;“ Į Biržus įvažiavome 
kiek vėliau.

Kadangi man dar reikėjo 
važiuoti 29 kilometrus į Va
balninką, tai išlipęs iš auto
buso nuėjau greitai pasi
džiaugti didėliu Biržų eže
ru, kuris prie pat miestelio 
prieina, grįžau didžiąją l 
Biržų gatve ir įėjau į resto
raną gauti vakarienės ir in
formacijų apie susisiekimą 
su Vabalninku. Man val
gant atėjo prie mano stalo 
dvi labai dailios merginos, 
kurios suteikė įdomių infor
macijų apie Biržus. Biržai 
yra nepaprastas' miestelis. 
Čia yra kalvinų centras, į- 
steigtas kunigaikščių Rad
vilų, kurie apie 1664 metus 
susitarę su švedais norėjo 
Lietuvą atskirti nuo lenkų, 
panaikinant. Lietuvos Len
kijos. neteisingą imi ją, Lie
tuvai prieš jos norą priver
stą .Liubline 1569 metais. 
Katalikai čia turi savo or
ganizacijas ir gerai veikia. 
Biržai gali pasididžiuoti sa
vo. tvarka ir švarumu. Nors 
ir toli nuo kitų Lietuvos* 
miestų, Biržai sparčiai au
ga. .

Užvalgęs vakarienę, nuė
jau į telefono agentūrą iv 
pasiunčiau į Vabalninką po
nui- Laučkai tglęgramą, kad 
pas jį atvažiuoju vakare. 
Šioje agentūroje, man buvo 
patarta užeiti pas tūlą lietu
vį, kuris turį automobilių.ir 
galįs nuvežti į Vabalninką. 
Bet aš užėjau pas žydą per 
klaidą ir jis sakė, kad čia 
lietuvis gyvena, bet esąs iš
vykęs su automobiliu ir pa- 
sisiūlino man važinėti su 
arkliu vežime. Žydas paėmė 
iŠ manęs pinigus, bet veži
kas buvo lietuvis. Šis faktas 
liūdija,: kaip, gudriai žardai 
išnaudoja Lietuvoje visas 
pinigiškas galimybes, Ar 
negalėjų lietuvis tiesiog pri
eiti prie keleiviui ir juos nu
vežti kur reikia ?

Kelionė į . Vabalninką bu
vo įdomi, bet neį)aprastai 
ilga. Pravažiavom po. nepa
prastai lygius laukus, kur 
žeme nepaprastai derlinga 
ir miško mažai niatėsu Jei
gu •• nė .milžiniški: malūnai.

kad galime pagelbėti įniru
siems, malda, Šv. Komuni
ja, §vį- Mišių Auka, apsima- joms ko jos taip labai t.rok-
riuimas — tą visą . už juos 
Dievui paaukodami.

šta. ir įvesk jas į Amžiną 
Gyvenimą, ‘

Lietuvos Derlius Šiais Metais
Mūsų krašto derlius dau- .miai vėsesnis, negu norma- 

giausia priklauso nuo oro liai būną. Ypač buvo vėsus, 
sąlygų. - Kokios oro sąlygos gegužės ir birželio mėne- 
būna žiemą, pavasarį ir va-!šiai. Šilimos atžvilgiu buvo 
sąrą. Bet derliaus atžvilgiu; normalūs; vietomis byvo to- 
didžiausioš reikšmės turi 'kie pat, kaip kitais metais, 
pavasario ir vasaros oras, i vietomis kiek vėlesni.. Dreg-

Praęita žiema nebuvo la- mes atžvilgių* šiaurinėj ir

Šaulių Sąjungos namą, ten 
įėjau ir gavau labai gerus 
pietus tik už vieną litą arba 
10 amerikoniškų centų. Na-, 
tiie yra radio ir didele salė. 
Paskui aplankiau didelę 

į naują Katedrą, kuri yrą i 
vyskupo Paltaroko. globoje. 
Panevėžio gimnazija ir Lie
tuvos Bankas padarė gerą 
įspūdį, bet įdomiausia buvo 
didele plytomis ir akmeni- 

Įmis išgrįsta . keturkampe 
rinka, senomis žydų krautu
vėlėms apstatyta, kuri' pri
minė ir išvaizda ir kvapu 
vidurinius amžius.

! Vienam miškiiiinkui pa-' 
. gelbstint, suradau Panevė

žio autobusų stotį. Tarp Pa- 
inevežio ir Vabalninko jokio 
I autobusais \ Susisiekimo ■ ne- 

bet į-Biržus ėjo net 
Mu autobusai. Autobusų šo
feriai. mane pamatę, tuo- 
jaus siutino. bilietus ir ragi-, 
no jų autobusu važiuoti.

• Viena stora moterėlė pasi- 
' naudojo konkurencija ir no- 
I re jo. numušti kainas. Aš ne
žinojau kuriuo autobusu va-

pavasario ir vasaros oras, i vietomis kiek vėlesni.. Drė;
Praeita žiema nebuvo la- mes atžvilgių* ii__

b;u šalta. Buvo tiktai kele- rytų Lietuvos dalyje pava
ląs labai šaltų dienų, kurios sarį, ypač gegužės ir birže- 
pakenkė sodams. Žiemi- lio. mėn., .buvo labai drig
niams javams šaltis nepa- nas.. Šiaurės ir vidurines 
kenkė, nes jie buvo apkloti. Lietuvos kai kuriose vietose 
stora sniego danga. Pąvąsd-'drėgmės perteklius kliudė 
rio ir vasaros oras buvo žy-' laiku vasarojų pasėti. Nors 
—------ -- ------ - ---------------- ' lietus javų suvalymui labai
kurių čia labai daug yra, 'nepakenkė, vis dėlto kai kur 
kelione būtų kiek nuobokes-ž uupiauti. javai gavo per- 
nė, iies -apylinkės . nelabai daug lietaus, kai kur ir die- 

'• vaizdingos.-' Mums važiUo-:gus išleido. Birželio mėn. 
jaut, nusileido saulė ir juo-aitroje pusėje pasėliai at- 
dį šešėliai .slankiojo po že- rodė. atsilikę, bet sausas ir 
mę net kol viską apklojo sa- šiltas liepos mėn. oras pasa
vo tamsumu. . Važiavome Hų nokimą pagreitino. Bcn- 
per keletą kaimų ir iš tolo di'ai šių metų oro - 
matėme žiburius, kurie man augalams buvo vidutinės, 
•priminė mūsų jausmingą

■ dainelę, “Oi žiba, žiba ži
burėliai. ’ ’ Pagalinus j uodo- 
je..tamsumoje įsibaladojom 
į Vabalninko miestęlįj pra
važiuojant pro Vaboles upe
lį. Atrodė, kad įvažiavome į 
didelį kaimą, bet neužilgo 
pasirodė didele aikštė, aukš- 

, ti bažnyčios bokštai ir įva?
žiavome į p. Ant. Laučkaus 

• namo kiemą. Rodos, name 
viešpatavo tamsuma, bet 
mums bekalbant atidaro du
ris šeimininkas, namuose 
nušvįto šviesa, visi sukilo iš 
miego, apsirengė ir nępa- 
prastai -draugiškai ir džiauą 
smįngai mane priėmė į. sa
vo namus, man užleidžiant 
geriausią name kambarį, 
kuris savo nųpuoštomis sie
nomis, 'paveikslais ir nio- 
derniška. minkšta lova gali 
lygintis su . Amerikos namų 
kambariu. Visų pirma įtei
kiau. jų sūnaus J. Laučkds 
dovaną jo. tėvams, sesutei ir 
broliui. Visi taip norėjo kuo 
daugiausia . sužinoti, apie 
Juozą, kad ir miego nenorė
jo.. Bef tėvas tai tikras tė
vas iv patarė' visiems eiti 
miegoti?

jaučia, Su kuo bendradar
biaudama ji turėjo žlugti, o 
vis dėlto tik puse burnos 
paneigia savo prietelingų- 
?ną su nezaležninkais —silp
nu, diskredituotu elementu, 
-—o kitiems kietai pareiškia, 
kad “mes niekados negarbi-, 
nome ir nemanome garbinti 
nei Maskvos, nei Mekos, nei 
Romos% nei Tibeto.” (Su
prask: mums svetimi ir bol
ševikai,. ir turkai-; ir katali- 

Įkai, ir buddistai).
Po šitokios proklamacijos j 

tenka tik apgailestauti, kadį, 
“V-be” taip, neapgalvotai 
pradėjo savo “vajų/’ Pa- j ųnyo 
stačius katalikus ant vienos) 

■ papėdes su bolševikais, tur
kais ir Luddistais, . kokios 
paramos ji gali tikėtis iš 

kad Į katalikų visuomenės ?
K.

ne

>

ir

Pranas E, Galinis
K • • ______

p KELIONE I LIETUVĄ !;
fe 1932 METAIS
į; Penktadienį, liepos 29 d. 
ty pradėjau ilgą, bet įvairią ir 
t ' įdomią kelionę į. Šiaurės ry-

- tų Lietuvą ir Vilniaus krttš-
tą. Iš Kaišedoruą išvažiavau 

./ su dideliu čemodanu kaip.
6:14 vai. Kauno stoKjė iš
lipau iš traukinio 7:30 vai.

• - ryte. Už kelių minučių se-
•• daus traukiniu ir palikau

1 Kauną 7 :35 yal. Buvo pa
prasta • savaitės diena ir ke- 

f- leivių ‘traukinyje būva ma-.
žai.. Aš skaičiau lenldšką 

,’K * -knygutę, kad priprasčiau 
Įv prie lenkų kalbos, kiįri Vil- 
fe;.. inuje buvo reikalingai Todėl

nei nepajutau, Mip trauki- 
.K nyk vėl ..užvažiavo į aul<šfą 
p Nėries tiltų -ties Jonava 

? 8:38 vai. ii' sustojo Rądvi-
■■■ .« . • ■

’f-T-

žiuoti, bet< pagalinus nu
sprendžiau važiuoti tuo au
tobusu, kurio šoferis li.etu- 

~' i vis. .Net viešai jis kėlė savo
: ■ . t [lietuvybę n* ragino keleivius

liskio didelėje, stotyje 10:38Lu nevažiuoti.
vai. lyte. Iš traukinio rei-‘ } '
"ėjo tuojaus is. ip U“1jpietii ir autobusas puuktua- 
i kita traukini,. kuris įske-,.. . \ . .. . z . ...v . įliai apleido autobusu stoti, liavo i IJanėvezi, uz 1/ nu-i 
nacių, palikdamas Radvilis-į 
kį 10:55 vai.

Nuo Radviliškio iki Pa-1, 
nevėžio buvo 54 kilometrų! 
kelione per man nežinomas I 
ir nematytas vietas, todėl' 
kelione buvo be galo įdėmi. 
Per visą kelionės ruožą 
sveikino mane Lietuvos gi
rios, kryžiai ir samanotos 
bakūžės. Iki’ Panevėžio bu
vo sekančios stotys: Linkai
čiai, Šeduva, Laba, Dapšio- 
niai, Gustonys ir Barčiū-

, nai, Beveik visos stotys .me- 
> dinūs. ir mažos, bet labai

(Paaiškėjo, kad abu autobu- 
’ ’.sai buvo žydiški ir tas lietu- 
.. į vis šoferis atsisėdo užpaka- 

ilyje ir žydelis šoferis atsisū- 
Idu..prie rato ir pradėjo ke
lionę .į Biržus. Tai labai blo
ga žydišką’ .priemone kelti 
antisemitismą tarp,lietuvių,, 
kad tik gautų.keletą centų.

Autobuse sėdėjo dvi. žy
des iŠ Amerikos, Viena, iš, 
ją ių . peikė Lietuvą ir sake, 
kad jos vaikas apsirgo mie
stelyje. nuo . netinkamo vain 
dens ir jos vaikas- apsipylė 
šašais. tBet jos, drauge labai

L-odė. atsilikę, bet sausas ir

sąlygos

Centralinio statist i k o s 
biuro apskaičiavimais šių 
metų Lietuvos pasėlių plo
tas ir derlius yra sekantis: 
Augalą kult. Pasėlių pi. Derlius 

1000 ha. 1000 ton.
Žieminiai rugiai 48
Žiem. kviečiai 159

57
194

Vas. kviė(•iai 43 43
Miežiai 207 ■ 230
Avižos 343 3(i0'
Mišinys . 97. 121
Vilnai 23 26
Žirniai 63 67

. Taigi, kaip matyti šių
metų mūšų javų derlius ne
blogas. Žieminiai rugiai už^
derėjo gerai, ypač gei t vu-

LIETUVIS KANDIDATAS
NOBELIO PREMIJAI.

Kaunąs. — Šiomis dieno- : 
mis Vytauto Didžiojo uni
versiteto medicinos fakulte- ' 
to profesorius Buinevirius

mmitęto pakvietimą statyti 
savo kandidatūrą Nobelio 
premijai gauti už darbus 
medicinos srityje.

gini buvo vakarinėse. Lietu
vos dalyse*. Neblogai Užderė
jo mišinys, kiek blogiau vi
kiai ir žirniai. Šiemetis mū; 
xų krašto, derlius yra aukš
tesnis už vidurinį. Spėjama, 
kad grūdų mūsų reikalams 
pilnai . pakaks ir liks dar 
kiek eksportui, Bet vargu 
ar galėsime savo krašto 
grūdus eksportuoti, nes ja
vu kainos užsieniuose yra 
labui žemos, Taigi javą eks
portui yrą. maža- vilties, to- 
del viędiiiį’ javų perteklių 
teks / sunaudoti gyvuliųnt

L. L). S. (UINNEI’TKJUT 
APSKRIČIO KUOPOMS

L. D. S. Conueeticut ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks 26 d. lapkričio, 
AVaterbūry, Coim., šv. Jim 
zapo lietuvių parapijos mo
kyklos kambariuose,. 1 vai. 
po pietų. . *

(lerbiamos L. D. S. Čepu. . 
apskričio/ kp. inal"iickite • ” 
skaitlingai . prisių>H atsto
vus į Šį suvažiavimą ir 
jiems. įduok it e .naudingų į-' 
nešimų organizacijos gųTo- 
"vek • ■ •

širdingai kviečia apskri
čio valdyba; • : •

Pirm; P. Totoraitis, .
Rast. H, Miriūincnėv « 

kūli, kuris paskutiniuoju . . f 
laiku Lietuvoje ėmė smat- | 
Idai plėsti^. .• . ' J • . ?’ • |

'■ ‘ ’ . ’'

—.—-,4.^,.—...y



. Antradienis, Spalių 31 d., 1933. •

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

: CAMBRIDGE, MASS.
(Tęsinys)

• .Kovos įrankiai: Kiekvie
name. laike toje dvasinėje 

■ kovoje prieš tiesą buvo var
tojami to laiko dvasiai pri
taikinti kovos būdai ir įrmi- 

. Inai, kurie tada atrodydavo 
. geriausiais tiesai nustelbti.

Taip pirmaisiais, krikščio
nybės amžiais-tiesos išpa
žintojai buvo žiauriausiomis 
priemonėmis kankinami ir 
žudomi. Kristaus prešai 
mane taip kankinimais nu
gąsdinti žmones nuo Jo iš
pažinimo., Bet į vietą nužu- 
dytų—atsirasdavo—- šimtai, 
tūkstančių naujų Kristaus 
garbintojų, kurie laike sau 
už .didelę garbę . ir laimę 
įnirti už savo Karalių. , Ga
lutinai "Kristaus priešai pa^ 
mate ir įsitikino, kad žiau
riais kankinimais. ir žudy
mais negales sunaikinti Jo 
karalystes. • -

Vėliaus išranda naujus 
kovos, būdus,- skelbdami vi
sokias •-klaidas .tikėjimo tie
sų supratime. Ir štai vėles
nieji; arba viduriniai am
žiai pasižymi įvairiomis ko
rozijomis. Bet prieš tai sto
ją tuose laikuose įsteigtos 
aukštosios katalikų mokyk
los, universitetai, akademi
jos, Jtte išauklęją gabius ti- 
kėjimoj gihiėjūš, panioksli- 
ninkus, kurie aiškiai ir nuo
sekliai išaiškindami žmo
nėms tikėjimo tiesas, apsau
gojo juos nuo užsikrėtimo 

■ klaidingais tikėjimais, bėro- 
- zijomis,.

. Kaip pasaulinėse kovose 
tirp susi vaidinusių valsty
bių žūsta. nemažai kareivių, 
taip ir. dvasinėse kovose 
tarp šių dvasinių valstybių 
neapsieina be aukų. Ir iš 
vidurinių ■ amžių kovų, dėl 
korozijų ir šiandien dar iš? 

’ tisos tautos tebeklaidžioja 
tamsybėje- ieškodamos tiesos 
ir jos nesuranda.

Mūsų laikuose svarbiau
siu kovos įrankiu prieš- tie- 
.są yra spauda. Tą gerai su
pranta Kristaus tiesos kara
lijos priešai. Todėl jie kiek 

. įmanydami rūpinasi,, kad 
. savo pakraipos spaudei su

stiprinus ir kuo plačiausiai 
paskleidus tarp' žmonių. 
Prie to priešų spaudos su
stiprinimo . ir išplatinimo 
dažnai prisideda ir patys

katalikai. Nors skauda pa
sakyti,. bet yra f aidas, kad 
randasi tokių tamsių katali
kų, kurie pagauti kaž kokio 
kvailo žin g e i d u m o tyčia 
perka ir skaito niekinančius 
yr pajuokiančius tikėjimą 
laikraščius. Taip darydami 
jie nesąmoningai remia ir 
stiprina Kristaus karalijos 
priešų pozicijas. .

Kaip būtų atrodę, jeigu 
pavyzdžiui laike didžiojo 
pasaulinio karo, kuomet A- 
inerika sykiu su kitomis 
valstybėmis kariavo prieš 
Vokietiją. Ir jeigu kokis 
vokiečuj. agentas būtų pra
dėjęs rinkti Amerikoje pi- 
nigus, kad nupirkti vokie- 
čhj kareiviams amimicijoš, 
ginklu. Ką manote valdžia 
liūtų dariusi su tokiais, pį- 
liečiais, kurie rėmė priešin
gą valstybę l Aišku, kad bū
tų. laikiusi valstybės išdavi
kais, judošiais. Tokius būtii 
sug rudus kalęjimuosna, ar
ba, ištrėmus iš valstybes ry
kų kaipo nepageidaujamus 
piliečius, ■.

Panašiai išdavikišką ir 
n o g a r b i n. g ą darbą at - 
lieka ir tie katalikai, kurie 
perką ir skaito bedieviškus 
laikraščius, nes jie tuomi 

į stiprina Kristaus .priešų po
zicijas. Jeigu kurie tą daro 

. iš žioĮilumo nesuprasdami, 

. tai tokiems reikalinga yra 
išaiškinti, jų klaida ir per-, 
sergėti, kad- to nedarjdų; 
Jeigu daro tyčia, žinodami, 
kad pasitarnauti piktai dva
siai ir pagelbėti jai išplūsti 
jos karaliją, tai tokie yra 
ardytojai Kristaus karali
jos. Už tą darbą tamsybių 
valdovas priruoš jiems šil
tas vietas savo sostinėje 
pragare. '

KodėUtaip yra, kad žmo
nės labiaus linkę prie blogo 
ir bedieviškų. laikraščių; 
juos perka ir skaito, nors 
ten išjuokiamas tikėjimas, 
Dievas, 'ir žmogus laikomas 
tik ankščiaus išsivysčiusių 
gvniliu?

Visai lengva tai suprasti. 
Gyventi kaip gyvuliui-ir ne
jausti už tai jokios atsako- 
i uyl »ūs prieš nieką jaučiąsi 
kur kas lengvinus,-.negu-gy
venti, kaip žmogui,. būti 
Kristaus karalijos piliečiu, 
užlaikyti Jo įstatymus. Tie 
Įstatymai inoko, kad žmogus 
turi nemirštamą , sielą, kad 
tos sielos nesužeidus turi

' DARBININ-K'AS 
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suvaldyti savo kūną nuo vi- 
sokiųrblOgų palinkimų, kurs ; 
kaip sykis ir yra labiau lih- ; 
kęs prie žemų užgaidų. Tas : 
aišku ne taip jau lengva ir 
malonu daryta Katalikiški 
laikraščiai nuolat primena, 
kad žmogus yra ^atsakomin- 
gas prieš Dievą už savo dar
bus, už Jo įsakymų laužy
mų. Užtat jie ir neturi tokio 
pasisekimo.

Gi bedieviški laikraščiai 
žmogų iiuo t oš atsakomybės 
paliuosuoja. ^Nėra Dievo” 
—sako jų laikraščiai. Gy
venti kaip tau patinka. 
Naudokis .gyvenimo patogu- 
niais kaip supranti. Už tai 
prieš nieką neši atsakomin- 
gas. Dievas ir Jo įsakymai 
tai t ik kunigų išmislas, Tik 
tamsuoliai tiki į Dievą ir 
klauso kunigų, Šviesūs žmo
nes Tam netiki, Dievo niekas 
nenMtęi—tadJrm- ir nėra.Y 
Taip rašo bedievių laikraš
čiai, ■

Žinoma tamsus žmogelis 
pasiskaitęs tokių dalykų ma
no sau: “IŠtikro kokis aš. 
buvau . kvailas iki šioliai, 
kad tikėjau, jog aš Dievo 
nemačiau. Tad 'teisingai ir 
rašo laikraščiai, kad Jo nė
ra.. Dabar jau susipratau, 
apsišviečiau . ir tokiems da
lykams daugiau netikėsiu.”

Teisingai yra vieno poeto 
pas.ikyta: ‘iApsaugok mus

kuiie bent kiek raidžių pa
laižę jau . besiskaito tarp 
galvočių. —. Lig visą išmintį 
išaižę.” ’ .

Ar mažai Šiuose laikuose 
tenka sutikti žmonių,, ku
rie vos pajėgia suglausti 
vieną raidę su kita, b vie
nok stato save dideliais 
L i galvočiais. ’ ’ Jie nuduoda, 
kad jie tikėjimo .mokslą 
taip išnagrinėjo nuo. pra
džios iki g<do, visą savo iš
mintį išaižė tą bedarydami 
ir nieko - gero jame nesura
do. Tačiaus tikrenybėje pa- 
feirbdo, jog kelių 'metų vai
kui is,.;lankantis katekizmo 
painokas, kartais tikėjimo 
dalykuose daugiau nusivo
kia, negu tie “galvočiai.”

Bedievių laikraščiai visa
da stengiasi sužadinti žrao- 
iiysc puikybei jausmus. Ko 
tamsesnis žmogus, to dau
ginus pas ji puikybes? Tad 
jeigu 7 Bedievių laikraščiai 
turi claugTau skaitytojų, tad 
priežastis yra, kad daugiau 
žmonių yra tamsių. Bedie
viai tuos .žmones,, kurie skai
to jų laikraščius vadina su
sipratusiais, apsišvietusiais. 
Ir kas gi nenori būti apsi
švietęs? .

Ką reiškia tokie bedievių 
pagirimai ir jų apšvieta, pa
kalbėsime plačiau, kuomet 
kalbėsime apie piktos dva
sios karalijos vėliavos ženk
lus — puikybę. B.

A'icšpatie nuo skystapročių, (Bus dauginus)

LIETUVOJE

1>

Ką Veikia Lietuvos 
Katalikai

Spaliu 6d. į Kauną buvo] Kad mes •atsistotume visa 
suvažiavę . Lietuvos katali- galva aukščiau už kitus.

Prof. Pr. Dovydaitis “D- 
ko” red. kaltino tuos kala’ 
likus, kurie nors ir eina 
bažnyčion, bet savo darbais 
gyvenime 'dažnai patarnau
ja bedievybei. Šitokių nuo- 

Į dėmių katalikai papildo ir 
'.spaudos, mokyklų ir kitose 
į srityse.?.

Katalikų akcija yra dar-

Spalių 6 d. į Kauną buvo ] 
ivnžinvfi Tnptnvns lrnfnli-l

rištojo veikimo (K.V.U) Į 
atstovai į savo metinę kon* 
ferenriją Iš ryto Aikkated-Į 
ros Bazilikoj -kąn.P. Doge-] 
lis atlaikė Šri Mišias, o vi
si atstovai .pasimeldė. Po 
pamaldų jis tarė kelis žo
džius, primindamas kad lai
minga yra ši bažnyčia^ nesi 
prie šito altoriaus yra lai-j 
kęs -Šri Mišias didysis kata-1 
likij akcijos Popiežius da- 1>as tėvynei. Nes jei bus su-

Katalikų .veikimas yra mū
sų tautos ir mūsų brangios 
valstybes gelbejimo darbas. 
Konferencija priėmė svar* 

bių nutarimų.
Katalikų .veikimo konfe

rencijos metu įvyko Lietu- 
vos Vyskupų konferencija, 
ir paskyrė į Katalikų Vei- ~ : 
kimo Centro Valdybų šiuos • 
asmenis: kam prof. Pr, Ku
raitį, kum V. Milešką, P. 
Zigmą Starkų, kam A. Sa- . ■ 
baliaušką, (.Įr,. Zenoną Irias-' 
kį, dr.-V.Kar Velionę. ’.

KVC konferencija į Vy
riausią KVC valdybą išrin
ko šiuos asmenis: prof. Pr, L. 
Dovidaitį, . kum prof, ,

griautas tėvynės doros pa
matas, grius visa valstybė.

Pr. Dielin'inkoifĮ, dr. J. Lei- 
inotią, dr. Ign. Škrujyskelį. •

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

‘ uDRAUGĄ^,n vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs. .2334 S. Oakley Avė., Chicago, 

' III. Metams $6.00.
7 ^DARBININKAS/’ Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 

Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broaėbvay, ^So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus’ 
mečiui $2.00. '/'y. /

^BĄRSAS,’’ savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo
• organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa.

Metams-2.00. ■ . .
1 “STUD.EbJTp ŽODIS,” A. L. K Studentų organizaci- 

• ■■■■■ jos žurnalas,. 366 W. Broąęhvay, So. Boston, Mass. 
•• • Metams $2.00, T užsienį —$3.00. Atskiro nume

rio kairia 20e. . "
• “LAIVAS,’’.savaitinis Tėvą Marijonų žurnalas, 2334 S.

• Oakley. Avp„ Chicago, Illinois. Metams $2.00. .
. “MOTERĄ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė

nesinis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, 111.
' .- Metams. 2.00.

• “VYTIS?’ lietuves Vyčių žurnalas,'Išeina dukart į mė-
- nesį, 4736 S. Wobd St, Chicago, III, Metams $2.00.

pradžios mokyklų mokyto
jai yra taip pat šauliai. Jie 
atlenkįnimo dailią varo per 
mokyklas;.-

Tačiau Malėtų šauliai, 
dirbdami taip svarbų g\'- 
ventojų kultūrinimo bei at- 
lenkinimo . darbą, ligi Šiol 
dar neturi savo namų. Tat 
ir nutarta juos pasistatyti. 
Namus norima • pasistatyti 
mūrinius, didelius, kuriuose 
būtų patalpos viešbučiui, 
muziejui, raštinėms, biblio
tekai etc., na. ir . nemažos 
susirinkimams, bei koncer
tams salės. .

Viename š. m. “Trimito” 
n-ryje- Valstybės Teatro ar
tistas p. St. Pilka (jį ame
rikiečiai, manau, dar gerai 
prisimėna) paraše straips
nį,. kuriame nurodo šau
liams, kokias jie turi pasi
statyti patalpas ir kaip jas 
įrengti, kad galėtų atvykti 
Valstybės Teatras (drama 
ir opera) pagastroliuoti ir 
provincijai. Mat Valstybės 
Teatras, išlaikomaĮšcvisų pi
liečių pinigais, spektaklius 
rodo tik Kaunui, kadangi 
provincijoj nėra tinkamų 
salių. .

Malūtų miestelis yra lyg 
ir centras didoko pademark 
linijos ploto. Mat jis ran
dasi per 25 kilom, atstu nuo 
demarklinijos, - kuri šį plo
tą juosia, lyg jūra ar van
denynas pusiasalį, (penih- 
sula). Todėl turgų dienomis 
(turgai būna antradieniais) 
į Maletus privažiuoja žmo
nių iš labai tolimų apylin
kių. Ekonominiu žvilgsniu 
Malėtai nuskriausti: , plen
tai ar geležinkeliai iš čia la
bai toli. Todėl žemes ūkio 
gaminius tenka suvartoti 
patiems, kadangi vietos rin
kai jų maža tereikia. Malė- 
tiškiai puikiai atsimena 
prieškarinius laikus, kai. vi
sus žemes ūkio gaminius 
veždavo Vilniun, Todėl Mą- 
Letiškiams Vilniaus atgavi
mo klausimas labiausiai ru
pi. Mdt, atgavus . Vilnių, 
Malėtai tuojau pakiltų, lyg 
ant mielių. Tai, kaip ma
tom, Malėtiškiams n,evien 
patriotiniu, bet ir medžiagi
niu - ekonominiu sumeti
mais rūpi atgauti Vilnitp 
Vilniaus atgavimas nėra 
vien pati’iotines inteligenti
jos bei kai kurių organiza
cijų reikalas, bet visų žmo-1• 
nių, visos tautos reikalas. I šitais p. St. Pilkos nu r o-

Vilniąus vadaviinu pir- ]dymais_ mano pasinaudoti 
minusiai rūpinasi šauliai. Maletų sauliaų stahda- 
Jie čią neša patriotizmo sro- Į aiieši namus.
vę, parodo Sulenkėjusiems Į Todėl. Maletų šauliai ir 
tikrą ją jų tautybę ir sente-1 susirūpinę pasistatyti dide- 
vių kalbos grožį. Veik visi | liūs , nannis, kurie būtų viso

! šauliškojo veikimo Matytuo
se židinys, Visam tam rei
kia daug pinigų. Maletų 
šauliai iv išnaudoja kiekvie
ną progą, kad tik sugrai
bius namams kokį centą': 
ruošia viešas rinklią ras, lo- 
lėrijas, gėgužines, vakarus, 
(lautąjį pelną skirią Rui
mams. Kuo daugi au bus sū- 
Vinktii pinigų, tuo didesni

kartinis šv. Tėvas Pijus XI.
Konferenciją, atidarė at

eitininkų salėje KVC pir
mininkas- kųu. V. Mieieška. 
Visi dalyviai sukalbėjo mal- 
vht.-J konferenciją atsilankė 
Vyskun, Metropolitas J. 
Skvi,<.< kas ir įtapai. y Maspetll N_. Y. 

sus.Iaukė gau- klebwm .. tos ^eto8. ■ si. 
snj .sv.Mkminnj. ■ : . J įs (labai. ei)1£l
Ką nudirba Vįjr. Valdyboj, pel'iono pareigas Šv. Kata- 

. KVC Vyriausios Valdy-; ligoninėje Brooklyn, 
bos darbus pranešė pirmi
ninkas . kun. V. Mieieška, 
Vyriausioji Valdyba derino1111 .

10 raaĮiuu tote
(turinčią arti 5000 pusi.)

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skui 16 “Židi- ' ‘ 
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenes ir akade- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bot “Ži- . 
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog, būtą nedovanotina, jei- ' " 
gu kuris inteligentas, vistiek ku- 
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventi?, jo neprenumeruotą ir 
neskaitytą bent nuo 1930 metą 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met. 
-—$4.50, pusrn.—$2.50; Lietuvoje:

Tik paabndyk — mūsą hėrūgosi. 
met. — 35 lt., pusrn. r—2.0 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisves A- ‘ 
lėjaNr. 3.

NUOTRUPOS
Kun. A. Milukas, buvęs ( paraše Gerb. publicistas Ą. .

Jakštas. . • ■'
šia proga į J ung, AmerjL-"T •' 

kos Valstybes yra kriečia-' 
mas to veikalo autorius, A.
Jakštas — prelatas Dainb- :

__ ’ h’auskas. Juo ypatingai esą
-i ’ ’ . Z'-., , v -susidomėję ukrainiečiai v.ei-I Kun. A. Milukas yra zy-
'; mus laikraštininkas. Jis ir ■ / *•' . ...

ilgus . metus Atsimainymo

visų KVC ])riklausanč.rų ()]•- , v, v ■_ ;
g.uūzacijų veikimą. . Rūpi-:žurnalą Žvaigždę. , 
uosi katalikų spaudos i*ei-• Be tb, jis yra išleidęs 
kalais. Mums reikia gerų daug naudingų knygų, 
spaudos darbininlm. Tuo į Kun. Miliukui, naujose 
reikalu bus paruošta tinka-: pareigose, linkime Dievo
mos literatūros ir, suorgani-, palaimos.
zuot i spaudos kursai. ..

Katalikų sąmoningumui 
kelti išleista paskaitų. Be 
to, organizuojamos paskai
tos iš katalikų pasaulėžiū
ros per radio. Jau pradėta 
ruoštis visos Lietuvos Eu- 
eharistin. kongresui 1934. m. 
Išdirbti įstatai ir: įteikti pa
tvirtinti apie suaugusių ka
talikų vyrij organizavimą.

Ekonomistų Sekcija prie 
KVC dažnai rinkdavosi ir 
svarstė įvairius .ūkiško gy
venimo klausinius.

Piniginius reikalus .pra
nešė dr. Lėimonaš. Tarp kb 
kito pažymėjo, kad- labai 
daug dar yra neatsilyginu
sių už “M. Laikraštį.” Už 
.192SL-30 iii., dar yra skolin
gi— 10,439 lt., už 1931 m.— 
10099 lt, už 1932 m. — 13,- 
284 lt, o už 1933 m. dar yra 
iicatsitcista — 20,480 lt.

“Mūsų.-Laikraštis-” dau
giausia turi skaitytojų.

Iš pranešimų, aiškėjo, kad 
rajonuose veikiama gerai.

Iš administracijos pusės 
trukdymų labai mažai arba 
visai nebuvo.

Po- pranešimų dr. Pr. 
Dielininliaitis skaitė paskai
tą apie katalikų veikimą už
sieniuose iŠ ko mes- galim 
pasimokyti.

• PREL. DAMBRAUSKAS - JAK
ŠTAS KVIEČIAMAS Į 

AMERIKĄ

Lietuvos katalikų savait
raštis “M, L.” praneša, kad 
muzikas - kompozitorius J. 
Žilevičius ir ukrainiečiai 
mano pavasarį pastatyti, vei
kalą “Vytauto Didžiojo 
Kantatą,” kurios žodžius

LDS. Kuopi}
' CLEVELAND, OHIO

Lapkr. 3 d. 8 valandą vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks. LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas’ įvyk* 

penktadieni, lapkr. 3 d., 7:30 v; 
rak., Lincoln Svetainėj. 26 Lincoln 
St. Ateikite visi Valdyba

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

mąs įvyks sekmadienį, lapkr. 5d, 
įuojaus po sumos, sv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir. nares ateiti b 
kurių užvilktos duokles užsimokė 
įi. Taipgi atsiveskite nors po vie 
ną naują narį prie kuopos prira 
syti. . . Valdybe

S o '* ■ ' B o . ' usinimai . e
EASTON, PA.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks lapkr. 5 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit viri .nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis Užsimokėti.

M. Songaila

PNuiTperša^^
Vivuns skubus buriąs suĮuuz.ymui t>-t- 

Sulimo krutinėję, tai geras ins»trynunxs 
nu ANCIIOR Paiu-E'ct?cl!criu yifuš 
krutinės ir po. tet apęlcngiaut. krutinę 

'šų' llaneliniu ar tiltnmlu audeklu. Aito- 
Hs gydymasis paliuiišuoja susikinm’’n:i 
krūtinėle visokių glitumų ir skrėplių.

Neapleiskite perialitnus krutinėję, uę?- 
dažnai J m priveda, prie pavojingų lig-u,. 
kaip plaučių, už'lrįima'i, influcnzd, grv- 
pas ir kt. •Tunj'au'i»mdtriiikifr’ l’ain- 

.l'..x'p"tleriu. Vijose y.aistiiiuHe kaina J^e. 
ir ztfe. —skfrtirigb ilidt'mio borkuti*. ’ 
Tiktai tikrasis turi Inkarų ■vaisbažjnUi..

PfllN-EXPEĖLĖR

ir patogesni ..bus pastatyti 
namai,

Tačiau, dabar sunkūs, lai
kai ir todėl centai sunkiai 
iipdosi. Todėl kilę iš plačių
jų Alaletii apylinkių ąmeri- 
kiečiai lietuviai labai p ra* 
šonu aukoti namams .tiek, 
kiek pajėgia. Taip pat ir. vi
sus kitus lietuvius, prijau
čiančius šuoliškajam darbui,, 
labai. prašome padėti Mula
tų šauliams : pasistatyti na
mus, prtsiunčlant. aukų; Pi
nigus siųsti Maletų šaulių 
būrio valdybai, Malętai, V- 
teirns. apskr./ Lithumna, .

BALTIMORE. MD.
Lapkr. 5 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetaines kam 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

Kviečia Valdyba

NASHUA, N. H
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks lapkr. 5} tuoj po pas,. 
. kutinių mišią, pobažnytinvj sve 
minėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra. keletą svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugu* 
pripašyti prie šios organizacijos;. .

SAINT OLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis bnQ»rin 

kiinas įvyks lapkr. 5, tuoj, po su- 
mos. Šr. Kaziui iero parap. salėj. 
KvioMnini ris. nariai dalyvauti ir 
titėimokėli mėnesines mokestis, ir 
ąaują pąritį >tsivęsU

WQKCEST£iK, MASS..
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

v.yks lapkr."5 d, Aušros Vartų 
parapijos • salėj, tuoj po sumosi 
Visi nariai prašomi pribūti, ues 

r nirime svarbių reikalų.
; Kviečia Valdyba
i ■ —. _—  •

j PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

i penktadienį, lapkričio 5-tą dieną 
j vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba.

WORCESTER, MASS.
i LDS 7. kuopos susirinkimą*, i 
įvyks lapkr. 5 diena, 6 vai.: vak... 
bažnytinėje svetainėje, 41 Pruv. 
idepee St. Visi nariui būtinai atei 
kitę,, nes turime apsvarstyti kele 
tą svarbių klausimų Be to. gera 

( proga užsimokėti duokles
Valdyb#

MONTELLO, MASS.
' LDS. 2 kp.. susirinkimas įvyks
‘lapkr. 7 d., Sv, linko parap. švet,
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi-

• rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles. „ .

. elizabeth; N- x ... .
LDS.’W kp. šusiri.nkmms. įvyks • ■ . * 

lapkričio. 1 dieną,' 7-tą valandą: . ■ | 
vakare, bažnytinėjė svetainėje; j
Nariai kviečiami gausiai Ateiti it >
atsivesti savo draugus(esl prira- į
lyti. Valdyba ■



Antradienis, Spalių 31 d., 1933,

Įkas girdėti lietuvių I 
kolonijose r

PROVIDENGE R. I. naiš Juozu ir Petru atvažia
vo : į šermenis pas Delle Ja
kubauskienę, kur buvo pa
šarvotas kūnas a. a. Kaži- 
mieros Ivinskienės ir ten 
moterys Tretininkės susi
rinkę pradėjo litanijų kal
bėti. Baigiant maldą a, a. 
Luizienė, pajuto kokį tai 
silpnumą ir pareiškę, kad 
greičiaus baigtų maldą, ir 
tą. pasakius ąpalpo. Visi 
esanti šermenyse sujudo to
kių nepaprastų įvykiu, Tuo-

Spalių 22 d. mūsų klebo- 
jias lęųn. J. Vaitekūnas pa-

.. sake ilgą ir įspūdingą . pa
mokslą . apie misijonierių 
darbus ir pasiaukojimą Diė-

1 viii.
-J. Mūsų parapij o j dabar y- 

ra vargonininku Brolis Jo
nas Banys iš Thompson, 
Conn.

Gera proga jaunimui pa-
. simokyti muzikos ir gieJoji-Į jaus buvo pašauktas kuni- 

jno,. nes brolis Banys yra g.as jr .įaktai'as, kuris pasa- 
žyipus muzikas ir moko ■ka-įįę ten esantiems, kad ji jau

* lėgįjpje. ..Garbe turėti jį * 
. vargonininlku. . •

... • Tėvai turėtų siųsti savo

yra mirus. . . ?"
Šis įvykis kiekvienam ka

talikui primenu --būti prisi
rengusiam savo tikėjime. .

A. a. Alena Luizienė buvo 
gera katalikė ir pavyzdinga 
nanių šeimininkė, kuri turė
jo daug prietelių gyva bū
da ma.. Jai mirus, žmones 

P K lankėsi į šermenys.
’ ’‘ir laidotuves. Bažnyčia bu- 

Ai rifri AKIU ivo pilna žmonių ir, dangų-
ULtVtLANUj Ui ima jų palydėjo į Kalvari

jos kapines. .
Visi Clevelando lietuviai 

katalikai reiškia Luizų gi
minėms, ypač sūnams gi
liausios užuojautos.

O tau Alena,. ,a. a. ilsėkis 
Viešpaties ramybėje!

A.. P acte g imas.

■ vaikus prisirašyti prie cho- 
. ro. Yra yaikinų ir merginų, 
. kurie turi gerus balsus, bet 

y. kažin kodėl leidžia savo.bal-
. seliąmspelėti. Taip neturė

tų būti. Ateikitė ir prisidė- 
kite pakelti mūsų choro „var
dų.

A. A. ALENA LUIZTENE.
'■ .... Spalių 16 d. š. m. mirė 

a. a. Alena Luizienė, 59. nūs 
tų amžiaus.

Palaidota 20 d. spalių 
Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos už a. a. Alenos Lui- 

. zienes siela, buvo lietuvių 
parapijos Paneles Švč. Ne
persto jančios Pagalbos baž
nyčioje. Gedulingas šventas 
mišias atnašavo kun. Anta
nas Karužiškis, minėtos pa- 

. rapijos klebonas, kuris išly
dėjo iš namų.. Bažnyčioje 

■ *. pasakė labai gražų pamoks
lų .ir palydėjo i kapines. >

. A. a. Alena Luizienė iš 
.. ■../Suvalkijos, Ūdrijos parapi

jos., Kilihąnonių kaimo. A.a. 
. Alena Luizienė Clevelande 
išgyveno 30 metų. Per ketu
ris metus gyveno kaip naš
lė, nes jos 'vyras,’ a. a. Sta
nislovas Lųiza mirė,, rugpjū
čio9 d., 1929 metais.

Amžinų atilsį Luizų gy- 
- •”•' venimas Clevelande buvo 

. gražiausiu pavyzdžiu kaip 
■ naminėje šeimynos tvarko

je, taip, ir katalikų akcijoje, 
A. a. Laižai išaugino gražių 

■ - šeimynų 4 sūnus: Antanas, 
Stanislovas (jiedu jau ve- 

, dę), Juozas ir Petras. Pas- 
U tarieji du dar nevedę ir gy

veno sykiu su motina. A. ,a.
. Luizų visa šeimyna, priklau

so prie. L.. R. K. S. A. 8 kp. 
. . ir kitų pašalpinių katalikiš-

“MEILĖS” REIKALAS

’ ■ zas ir Petras . darbuojasi i
. Lietuvos Vyčių organizacį-

’ jos 25 kuopoje.. Visi cleve- 
? w landiečią’i žino Luizuš kaipo 

; . pavyzdingiausius jaunikai-
■ čius ir gerus katalikus lie

timų tarpe.
A. a, Alenos Luizienes ne- 

‘ . tikėta staigi mirtis ne tik 
• " giminių tarpe padidino liū- ;

desio smūgį, bet ir tarp pa-1 
žįštamų padarė didelį susi-. Į 
jaudinimą. . !

. A. a. Alena Luizienė nors 
buvo. senyva moteris, bet iš-

■ rodė; gana stipri ir ji visa
dos dalyvaudavo lietuvių

\ tarpe. - ’ ■ •..
Taip ir .16 d. spalių a. a.

Alena Luizienė su savo sū-

j. T 
t ,

U

v 6<

IŠVAIZDA.

rašau

mano supratimu

Reikalai

PRANEŠIMA S

KOPERAVIMO DVASIOJE SU DIDŽIUOJU

DABARTINIU PIRKIMO 
JUDĖJIMU

Mes siūlome jumis su šiuo skelbimu Specialu Nuolaidą

. PAIEŠKAU pusbrolio Jokūbo 
Kavaliauske. . Iš Lietuvos paeina 
inio Vilniaus pusės, Budos kaimo. 
Kaip .atvykome ’ Amerikon nesu 
dar. matęs ir nežinau, kur dabar 
randasi. Kas apie jį žino, ar. jis 
pats prašau "a.tsiša,ūkti.••

Benį. Palubinskas,
. 177 H SU, Boston, Mass.

•' MV

tomas kašfūds keliais litais 
pigiau. Tokiu būdu visa en
ciklopedija (10 tomų) kaš
tuos apie 500 litų, užsieny— 
700 litų. Viršeliai paski-

. ■. 1V/O
Geras iki Lapkričio* 15

= Perkant : I

Į COATS & DRESSES
I Kainos kyla kasdieną ir kadangi mtlsų tavoras buvo nu- Į 
| pirktas seniau, tad 'ir siūlome jumis, pasinaudoti šia nepapras- I 
1 ta proga; sutaupydami perkant dabar. f

P ORTEB’S
į' 227—229 Main Street, '. Brockton, Mass. • |
| ■ .. . •• Prie .People’s Savings Bimk i

' D A R BI SI yKAS'.-

Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacija—1907-1932

Tokia antrašte^ praėjusių 
metų pabaigoje, Švento Ka
zimiero Seserų VienūoLmo 
25 metų ir. Šv. Kryžiaus pa-, 
rapijos Mt. Carmel Penrnsy- 
Ivania, 40 metų įsistėigimo 
sukaktuvėms paminėti išlei
sta kun., dr. J, Končiaus pa* 
rašyta knyga. Knyga tūri 
J o Ekscelencijos Harrisbur- 
go diecezijos vyskupo, užgy^ 
rimą-įmprįmatur. Kn y g ą 
peržiurėjo diecezijos skilta
sis cenzorius kini. St. Dobi- 
uis Švento Mykolo lietuvių 
parapijos klebonas Kokioje 
spaustuvėje 'ir kur, Europo
je ar Amerikoje, f knyga 
spausdinta nepažymėta. Tas 
yra įdomu, nes obalsis “sa
vas pas savus” yra svarbus. 
Knygos išteidimųLjnansąv<.v 
kaip pats autorius pradžio
je ir pabaigoje knygos duo
da suprasti, jubiliejaus ko
mitetas su pagalba knygos 
leidimo rėmėjų,. kuriu o š 
Įmygęs gale išvardina.

TURINYS— .’"/
Kaip iš užvardinimo gali

me spręsti knyga savo turi
niu yra istorinio pobūdžio. 
Ji atvaizduoja mūsų tautos 
vadų išeivijoje milžiniškas 
pasišventimo pastangas ap
švietus ir kultūros darbui a- 
tiduotas. Knyga padalinta 
in 4 dal is ir 43 skyrius su 
329 puslapiais. Pirma kny
gos dalis paduoda ..Švento 
Kryžiaus Lietuvių parapi
jos Mt. Carmėl Pennsylva-- 
nia istorijų, Toji, dalis pa
liečia priežastis kurios traiE 
kė ir stūmė Lietuvius į A- 
ųieriką., Taiposgi. paliečia 
tas . siuikenybes, kurias pir
minį i lietuviai Amerikon 
atvykę turėjo pergyventi. 
Autorius aprašo parapijos 
orgaiiizavimasi, bažnyčios ir 
mokyklos statymų, išvardi
na parapijoje buvusias ir 
gyvuojančias, organizacij a s 
ir jų^verldmir jupibttfhna,taU 
posgi išvardina kunigus ku- 

i rie toje parapijoje darbavo
si. ir kas po jų vadovystę bu

Knygos išvaizda yra graži . 
ir rimta. Imitacijos odos 
kieti apdarai. Pirmame ap
darą šone yra atspausta 
auksuotomis raidėmis kny
gos užvardinimas ir kas pa
raše, iiiduhio projuircija t.y 
plotis ir aukštis knygos, gra
žiai išlaikytas. Knyga iits- 
pauzdiiįta .ant pusėtinai ge
ros popiei-os, Drukas gražus 
ir aiškus, raudasi joje ir pa
veikslų,. bet gaila kad pavei
kiai nelabai aiškūs ir per 
daug , anų lokalių pobūdžio.

; Kaina už kiek parsiduoda 
nepažymėta. Randasi kny
goje ir gramatiškų klaidų, 
pavyzdin:' prakalboj gilsią- 
py j e IX autorius sako “tą

- knygą rašau”, man regis j
- korrek’finga bū t ų ^sakytiį 
t “šia knvga rašau” ,arba “ši >. . ; •’ • ‘ .v M j - , iVo nuveikta. (Si knygos dalistą knygą rašau . Bet vipn L. .. . , &

gal tik zeceriška klaida. . ,1 "16' , - < T_ .
._Z____ ____ ___ __________ ^.-Į bendro turi su Švento Kazį-

Žmios Iš Lietuvoj •
VILNIAUS PAGROBIMO

SUKAKTUVĖS.
' Spalių 9 d. visoj Lietuvoj 
minėta. Vilniaus, pagrobimo 
13 metų sukaktuvės. Jau iš 
pat ryto Kaime buvo iškel
tos. tautinės vėliavos perriš
tos gedulo šydu 12 vai, visoj 
Lietuvoj buvo paskelbta 
rimties minute. Minutės 
pradžia buvo pranešta baž
nyčių varpais; fabrikų ir 
gaisrininkų sirenų' švilpimu, 
trimitų balsais ir tt, 
; 5 vai. Kaime, Karo Mu
ziejaus sodely buvo iškil
mingas vėliavos’ nuleidimas. 
Kalbėjo pro f. M. Biržiška. 
Atskiri minėjimai įvyko U- 
n'iversitete, . Valst. . Teatre, 
radiofone/mokyklose, viešo
se aikštėse.

Daug kur. minėjimas įvy
ko sekmadienį.

Pro f. M. Biržiškos žo
džiai , pasakyti Karo. muzie
juje: “Teisybe turės , nuga
lėti neteisybę. Savo protu, 
darbu ir rankomis atgausi
me Vilnių.”

Lietuviškosios Enciklopedij«s Leidimo
. |irig. dr. Staniuk'ynas kuris

Nedarbas ir sunkūs laikai 
permainė visus užmanymus 
Vienuolyną steigti kitur ar 
statyti ant . sudegusių pa
grindų. Dėl to Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Meilės Kon
gregacijos. nariai nutarė ant 
žiemos persikraustyti?'į ino-' 
tinišką j į namą, Westville, 
Illinois. . . “

Švenčiausios Jėzaus Šir
dies . Meilės Kongregacija 

. visiems ačiuoja už paramą 
praeity, ir tikisi, kad ir vėl 
turės skaitlingų geradarių, 
kurie prigelbes Kongregaci- 
jai iš naujo atsistatydinti 
ateityje.

Su aukomis ar “Meilės” 
. reikalais, malonėkite adre- 
. sttofi žeįniau nurodytu hau- 
, ju adresu.

Jungtinčse V alstyb ė s e 
“Meilės” prenumerata tik 
$1,00 metams, o į Lietuvą 
$1.50. ■

Visas prenumeratas siųs
kite sekančiu nauju adresu:.

‘ ‘ Meilė ’ ’ (Charity), Sac- 
red Heart Motherhouse, 502 
West. Main- Street, West- 
ville, Illinois.,

Knn> L. S. Brigmanaš,
• C. C. J.

Atgimuš nepriklausomai 
Lietuvos valstybei . ir beug- 
dant savąją lietuvišką kul
tūrą, iškilo reikalas, sukurti 
ir savo encikloped’iją. . Šio 
Šimkaus darbo ėmėsi koope
ratinė sąjunga “Spaudos 
Fondas.” 1932 metais buvo 
sudaryta, enciklopedijai lei
sti komisija, į kurią įėjo vi
sa eilė žymių Lietuvos uni
versiteto profesorių, ir tų 
pačių metų pabaigoj darbas 
buvo pradėtas. Prie eriėi- 
kloped’ij os leidimo 'dirba a- 
pie 30. įvairių sričių moksli
ninkų — profesorių ir dau
giau kaip 200 bendradarbių..

Enciklopedija leidžiama 
sąsiuviniais 72. puslapių 
kiekvienas. 12 sąsiuvinių 
sudaro vienų tomą. Iki Šiol 
jau išėjo pirmas tomas ir į- 
pusėtas antrojo tomo leidi
mas; Pirmas tomas ir dalis 
antrojo apima raidę A, ku
ria prasideda daug lietuviš
kų žodžių. Kitos raidės 
tiek daug .vienos neužims ir 
enciklopedijos leidimas, ti
kimasi, eis sparčiau. Antro
jo tomo jau išėjo 5 sąsiuvi
niai ir raidė A jau užbaig-

mams duodami, trijų rūšių: 
drobiniai —po 4 lt., pus- 
odmiai — 8 lt. ir odiniai — 
15 litų. *

i .

Manoma, kad iš viso enci
klopedijos bus išplatinta ne 
mažiau 10,000 egzempliorių.

Lietuviškoji Enciklope
dija .bus milžiniškas įnašas 
lietuvių tautos kultūrai.

— MOTERŲ SĄJUNGOS 
CONN. APSKR. KUO- 

POMS.
Šiuomi pranešu, kad. Mo

terų Sąjungos Conn. Aps
kričio metinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 19 d., 1933, 
Šv. . Andriejaus, parapijos 
svetainėje, Churėh ir Stan
ley gatves, New. Britam, 
Conn.

Pradžia 1 vai. po pietų. 
Kviečiu visas kuopas pri-

is viso enciklopedijos iš
eis 10 tomų, apie 840 pusla
pių kiekvienas. Matoma, 
kad visa enciklopedija bus; 
išleista per 6—7 metus.

Susidomėjimas Lietuviš
kąja. Enciklopedija vtšl ga
na didelis. Jau yra apie

siųsti skaitlingai atstoves, 
nes yra daug svarbių reika
lų.

Taipgi pagaminkite nau
dingų įnešimų apskričio ir 
visos organizacijos labui.

Marijona J&tiubaite, 
M. S. Apskr. raštiniu,

vienuolynų organizavo ir bu 
vo sumanymas ‘ ten, t.y. Mt. 
Carinei,, ir motiniškų namų 
išsteigti. Tiesa čion ir pir
moji lietuviška parapijine 
mokykla Amerikoje buvo įs 
teigta, bet tas faktas nerei
kalauja, kad rašant šv. Ka
zimiero Seserų Istorija.jon 
talpinti ir parapijos istori
ja.. Šioji dalis knygos pla
čiai visuomenei yra mažai 
i domi. Yra labai idomi Mt, 
Carinei Švento Kryžiaus pa 
rapijos gyventojams.

Tik antroje knygos daly
je autorius pradeda kalbėti 
apie Švento Kazimiero Vie- 
nuolyhą. Ši knygos dalis tu
ri 28 skyrius, pirmame sky
riuje autorius paliečia vie
nuolynų išsisteigimų, jų vei
kimų. ir likimų Lietuvoje, ir 
apie Įsiusiąs mintis vienuo
lynus organizuoti Ameriko
je. Sekanti skyriai apibu
dina Kazimieriečių vienuo
lyno istorija. Ši knygos da
lis yra labai įdomi, Kai ku
rios skyr. antraštės e.g.“ Pa
rapijinės Mokyklos’’ neati
tinka skyriaus turiniui, nes 
skyrius apibudina seserų 
darbuotę mokykloje, ir ga
lėjo tas skyrius būti sujung
tas su sekančiu skyriumi. 
‘ « Pirm'ie j i Seserų V argai 
Mokykloj e”., Taiposgi sky
rius, “Pirmas- Mokyki o s 
Veikimas”, geriau tiktų pri 
skirti prie Švento Kryžiaus 
parapijos istorijos skyrių, 
nes jis. yra išimtinai , lokali o

MUZIKOS DIKTATORIUS 
LIETUVOJE.

Lietuvos vyriausybe mu
zikos reikalams sk'i ria kas
met bent po 2 milijonus li
tų . Atsirado reikalas švieti- 
mo ministerijai turėti žmo
gų, kurs tvarkytų ir prizin

W. G. McGLINCHEY
GRABORĮUS

Per 30 metų tame biznyj.

.. • Patarnavimas dieną ir

’ naktį, •. ■

: 44G Main Street,

Brockton, Mass.

8000 prenumeratorių.- Tiki-1 
masi, kad tas skaičius žy- ‘ 
ibiai padidės, neš enciklope
dijos kaina ir išsimokėjimo. 
sąlygos labai patogios. Ne
maža užsakymų Lietuviškai 
Enciklopedijai gauta ir iš 
už jūrių kraštuose gyvenan
čių. lietuvių inteligentų.

Enciklopedijos kaina, at-' 
s’žvelgiant į spausdinimo \ 
sąlygas ir prenumeratorių ’ 
skaičių; nėra aukšta. Pir- . F < ■» .
ihas enciklopedijos tomas, 
spausdintas ant gero pop'ie- 
rio kaštuoją Lietuvoje 54.1L. 
fai, .ant paprastosios popie- 
ros Lietuvoje —44 lt. ir už
sieniuose — 70 lt. Antras

pobūdžio. Čion kyšo perdi- 
delis. parapijinis patriotiz-5 
mas. : ’ ■ .

—DALIS TREČIOJI—
Trečioje knygos dalyje 

autorius paduoda trumpą 
a.a. kun. Dr. Staniukyno 
biografiją. Čion autorius ap 
rašo šventos atminties kun. 
Staniukyno veikimą. Lietu
voje ir Amerikoje trumpai 
pažymėdamas nuveiktus dar 
bus ir mirtį. Šį knygos da
lis yra labai idomi, j i , trum
pai apibudina gyvenimą ir 
darbus, vieno iš žymiausių 
lietuvių tautos sūnų ir apaš 
talii - tautinėje ir religinėje 
dirvoje, Su kun. Dr. Staniu 
kylio gyvenimu ir darbais 
privalo susipažinti kiekvie
nas kuris nori save lietuviu 
ir kataliku vadinti.
-DALIS KETVIRTO JI-

Ketvirtoji knygos dalis 
aprašo seselų Kazimieriečių 
provinciją. Lietuvoje, Pažai
slyje., ' •

- Abelnai kalbant ypač pas
tarosios trys knygos dalys 
yra netik įdomios bet daug 
ką mums pasako ir daug 
mus pamokina. Skaitytojas 
ras šioje knygoje daug tau
tinio ir religinio įkvėpimo. 
Patartina, kieknenam’ lietu
viui katalikui o ypač mūsų 
vadanis ją atydžiai perskai
tyti. Skaitytojas ras; joje ne
tiktai daug. ir. praeities lietu
vių gyvenimo žinių, kurios 
yra labai idonilos bet kartu 
jis ras tojo, knygoje daug, 
religinio ir tautinio sau 
maisto.

(J.K.T.)

retų muzikos darbą. Šios pa 
Teigęs teko žinomam ųiuzi- 
ko's kompozitoriui Stasiui 
Šimkui,. Švietimo ministeri
ja pasiryžo visoms, savo ži
nioje esančioms įstaigoms 
niistatyti aiškią kryptį, kurį 
remsis meniškumu, daibin- 
guinu ir’ tautiškumu. Nusta
tant muzikos gyvenimui a- . 
teities gaires, pirmoje eilėje 
bus idaug dėmesio kreipia
ma į sim fouiiiius koncertus. 
Tolnų- koncertų, Siljtmgūs 
teatro, rad.io ir konservato
rijos orkestrus, manoma su
ruošti bent po porą kas me
nesį; Be to, retkarčiais bus 
ruošiami, dar kameriniai ir 
iiTstrumentaliąi koiuu'rtal. 
Muzikos įstaigos (konserva
torija ir valstybės radiofo
nas) planingai ugdys: vie
nos j— kyalifiku<)tus muzi
kos darbininkus, kitos . 
muzikos kultą krašte. Visų 
fų įstaigą darbas bus krei
piamas didėliam • tikslių: 
duoti mūsų tautai kuo dau
giausia dvasinio gėrėjimosi 
ir didinti jos muzikaliai kul 
tūrinį . riintumą. Muzikos 
Įirograma mokyklose bus 
pertvarkyta dar ligi Naujų 
Metų ir bus pertvarkyta ta . 
prasme, kad moksleivis, iš
eidamas iš mokyklos, jau tu 
retų ap i e muziką pakenčia
mą supratimą. Tarp kitų a- 
feities darbų, numatomų 
dar suburti vienon darbš- 
čion organizacijon muzikos 
ir. dainos darbininkus, pa- 
kelti jų uolumą, ugdyįi cho
rus , įi- ruošti dideles, irįmtas., / 
dainų dienas, neužmiršt ant 
ir muzikos literatūros, ku
rios trūkumas šiito tarpu 
labai jaučiamas.

Šiuo laiku Lietuvoje dar 
labai daug .dirba muzikų . 
svetimtaučių ir svetimšalių : 
Visiškai jų atsikratyti ir 
daugiau neįsileisti nemano-, 
ma, nes tautos ir žymiai . 
kūlturingesnėš be svetimųjų 
neapsieina. Tačiau svetim
šaliai nebus imami tam dar- ’ 
bui, kuriam yra. tinkamų . 
savų žmonių ir visos muzL 
kos. darbo sprendžiamoji ga- . 
lia bus vien tik lietuvių me
ilinki! rankose. Tsb.— .

JAUNŲJŲ DRAUGAS

1'930 metų pradžioje pra
dėtas leisti Lietuvoje sim
patiškas jaunesniesiems 
moksleiviams skiriamas mė
nesinis iliustruotas žurnalas

‘ ‘Ateities Spinduliai. ’’ 
rado didelio, pritarimo ir A- 
merikos besimokančios jau
nuomenes tarpe, nes šis žur
nalas dvelkia jaunatve ir. 
optizmu. ugdydamas prisiri
šimą prie doros, tikybos ir 
tėvynės. .
/ Nepamirškite ir 1933 ’aię- 
tams šį įdomų Žurnalą užsi
prenumeruoti, nes pivuiųjų 
keturių siuitų metimų apsi
mokėjusių pr-rių kas ket
virtas asmuo gaus nemoka
mus) įdomaus Kari May t 
mai po komįdektą (tris to- 
vcikalo “Per Dykumą,” ku
ris perkant kainuoją 8 lt.

• Pr-t»os kainą: rtioksloi 
viams met. G lt, pusnu 3 lt__
(Lietuvoje, mot 4 It),, ne-' 
moksleiviams metr 10 lt 
pusnį. 5 lt (Lietuvoje, mot.' ' 
8 lt). /.’//._• I

Adresas: €tAi- .Špindū- i 
liai/5 Kaunasj Laisves AL /
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I Rytinių Valstybių Žinios
Nauja Korporacija

Mūsų didvyrius Darių ir įsiems instrumentams ir mo- 
Gireną boikotavę žmonės,: torui. Visi Daiiaus-Girėno 
pastebėję lietuviškos visuo-į rėmėjai aukavo pinigus ir 
menes duosnųmą ir simpati- darbą nemokamai, visas dar 
jas transatlanfiniani skrieti- bas buvo plačios visuomenes 
mui, sugalvojo “lakūnų tęs- kontroliuojamas, o ne kor- 
tamentų vykdyt.” Tam tiks- poracijos direktorių ir age- 
lui susirado lietuviams ne-i ntų- 
žinomą lakūną, siiorganiza- ’ Kitas sugretinimas: Da
ro partijinę. korporaciją, ‘ii/fius su Girėnu dalyvaudami 
pradėjo ijinigūs žvejoti. aviacijos dienose įvairiose 

kolonijose patys vieni .arba 
kitu lietuviu lakūnu nemo- -i ■ - .."■*• • , • ■ j.x iaj

_įj<am9i_j>atolaini Jaibasesi. ,^r^Ai^k*ntlžiit--- t'w’. • . i_ _____i*_  *■ . *■

pradėjo pinigus žvejoti.
Prisidengimas .k‘orpor.aci- 

jos skraiste jau.savaime su-! J
• - . ’• ' • ...ik

kej ima. Korporacijoje akci
ninkai* atsako tiktai, korpo
racijos turtu, o nė asmeniš
kai, Visus reikalus tvarko 
direktoriai. Jei. direktoriai 
yra gabūs. ir sąžiningi, tai 
akcininkai galiną pelno, bet 
jei direktoriai tiktai savo 
gerovės ir savo reikalų pai
so, tai netrukus akcininkų 
pinigai išaikvojami ir pati 
korporacija dingsta.

Kas gi vadovauja naujai, 
nė va antro transatlantinio 
skridimo korporacijai So
cialistai. Jau pačioje veiki
mo pradžioje pasireiškė tai 
korporacijai -nepasifi k ė j i- 
mas. Pay., surengus aviaci
joscliena, socialistu dienraš ‘ . <T • z '
us- gai-sųm?
mažiausia 15,000 žinoūhj,lm- 
rle. turėjo* užsimokėti po 25 
c.‘ įžangos, kas būtų sudarę 
mažiausia $3750,00, neskai
tant jau apie kitas pajamas.: 
kaip skraidžiusiųjų mokes
čiai. Bet tos naujos korpo
racijos rengėjai suskaitė vi- 

. so pajamų apie 2000 dol., gi 
pelno mažiau kaipMOOO dol. 
Socialistų dienraštis, papru 
štai labai akiplėšiškas ir nie 
lio dykai neskelbia, bet šį 
kartų neėmęs jokio mokes
čio. Iš kur toks palanku
mas? Bet dienraščio vedė
jai galėjo lengvai už skelbi-, 
mų iškolektuoti kitomis 
priemonėmis. Kad jie dykai 
nedirba, įrodo jau tas fak
tas, kad pav. iš Dariaus-Gi
rėno Paminklo Fondo jie 
pareikalavo po pusantin do 
lerio už colį skelbimo! Ir po 
to, jie dar drįsta ' sakytis, 
kad jie gerbiu žuvusius la
ivinius ir pritaria paminklo 
reikalui, net kelis savo ats
tovus fonde turėdami!
■ Yra gandų, kad savo la
kūnui, kuris pats savo , turto 

. nvį n e š a, korporacininkai 
/moka reguliarę algų ir ke
lionių išlaidas iš visuome
nės suaukautų pinigų. Keli. 
:l bedarbiai " socialistai. gaiy 
M po . 40 dolerių . savaitei 
Wos už darbų ; gi įvairūs 
tentai, renku- aukas, gaunu 
komiso. Taip, ar ne p. so- 
•ialistai - korpmącininkai ? 
Darius su Girėnu visus mė- 

. ,ųs laiko triūso, skraidė, va
dinėjo, rūpinosi, dirbo,, jb- 
.do atlyginimo negaudami,.

. <ad tik sukėlus kelis tūkš- 
' , ančtus d()leiių .rei.kalingiau 

. * ... - : y ’"
L Telęfoųas; Haza 1350. • • ;

Waterbury, vonn. Įgvejįatą«]Braiigtis Turtas
ŠV. ONO^ DRAUGIJOS 

RIĖŠČTŲ BALIUI;

Pereitą šeštadienį įvyko 
metinis Šv. Onos Draugijos 
balius. Šiais metais tas ba
gius pavadintas riešutų. La
bai gražus mūsų moterų su- 
manymąs. Atsilankė neper- 
daugiausia žinomų.. Bet at
silankiusieji linksmai žaidė,, 
šoko iki vėlumos. Buvo šo
kiai ir prie to riešutų įr

f Naujas korporacijos lakū
nas,, girdėt vežiojasi su sa
vim svetimtaučius, kuriems 
visiems esą mokamos algos.

Socialistai, įsitikinę savo 
galingumu rinkti pinigus/ 
labai pyksta, jei kas tiesos 
žodį pasako. įnikime kel
muotą “Lietuvaitę”, kuris 
nesenai kaltino . Lietuvos 
valdžią ir atstovus dėl lagū
nų žuvinio (tas. “Lietuvai
tė” kasdien barzdą skuta ir 
tupi vienoje redakcijoje 
Ne\v York’e): po Didž. 
New York’o draugijų (lie
tuviškų) seimo, kuris įvyko 
Š.m. spalių 15 d;, tas pats 
“Lietuvaitė” jau kūlio j a, 
kam “kvailą” rezoliuciją

Šventos Onos draugija, 
gražiai darbuojasi mūsų pa
rapijoje. Bene yra didžiau
sia draugija mūsų parap'L 
joje. Visos susipratusios 
moterys priklauso prie jos. 
Linkime draugijai stiprėti 
ir augti.

1 kad, ' dalyvavfr setels Prig®§ (beveifc vięų- 
balsiai), kad tas susirinki
mas. buvęs “netvarkingas’’ 
dalyvavo, “davatkos” ir tt. 
Tai tau demokratai! Jei .mi
nią ar organizuota visuome
nė pritaria socialisto vado- 
vybei ar planui, tai v,alio, 
lai . gyvuoja demokratija, 
lai gyvuoja liaudis. ’Bet jei 
organizacijų .atstovų šeimas 
rinitai į dalykus žiūri ii* 
vertina socialistus iš jų dar
bų —tai susirinldmąs “ne
tvarkingas, davatkos spren
džia, nesusipratėliai*-ir tt.” 
Na, gerai, visuomenė dabar 
bent žinos kaip ją vertina 
kelmuotos “Lietuvaitės” ir 
socialistiški biznierehai.

^Vilnietis..

PARENGIMAI
i Rudens sezonui, prasidė
jus daugybė įvairių paren
gimų persikelia . į svetaines. 
Čia dar: .tik nesenai susi
tveręs Vytauto Vaidilų Ra
telis rengia vaidinimų ir šo
kius lapkričio 26 d., Apreiš
kimo. Pam Švč. parap. salė
je; Jie stato linksmų kome
dijų ‘‘Moterims Neišsime- 
luosi.” .

*4 Graborius ir BaU&muotoju 
J; ~ 483. į PAOA 
! BALTIMORE,MD(

—Lapkričio 12 d. Klas- 
čiaus salėje įvyks vįsų.drau- 
gijų ruošiama vakarienė pa
gerbti naująjį klebonų kun. 
J. Balkūuų. Kartu'bus kun. 
P. Lekešiaus išleistuvės ir 
kun. J. Aleksiūno priėmi
mas Vakarienė prasidės 
lygiai .6 vai., vakaro. Šo
kiai bus nuo 8 vai. Tikietaį 
pansidunda pas. draugijų 
.narius. ’ ■ . '.■.>■

' Kad pagelbėti bedarbįam.8 “Dar. 
bininko” Adviiąistraciįą 

; bedarbiai'
i prenuoier^ vitMf
dolerį V

i
3-

z

kompozitoriai galėtų supig
ti ir išvystyti į galingus mu
zikos tonus. Manyčiau, kad 
prie geiii noim ir lietuvių 
ypatingų gabumų muzikoje, 
jie galėtų labai lengvai to
kią simplioniją sukurti. Pa
imkime, kad ir* toįį sįužietą. 
Gal . kompozitoriai sakys, 
ar teisinsis, kad' lietuvių is
torijoje ar muzikos siužetų 
dirvoje nėra tokių įvykių ar

KI ETI VIDURIAI 
(Constipation)

būdus pagerinųnams.
Jei tokiais reikalais rū

pinamasi tai švęik’atos kĮau- 
sįmaš dąy svarbesnis, Ne- 
fvavka viduriuose, kieti vi
duriai sukelia pilve Ū' žar
nose gazus, pagimdo ligų 
perus, iš kurių dažniausiai 
išsivysto stąigįos įr chroniš
kos ligos: plaučių uždegi
mas, reumatizmas, nervų li
gos, karštis sąnar i u 6 s e

kenkia, nes tai ųegamtiškas 
dilgalas, atbukinąs vidurių • 
jauslumą, trukdąs kimo pri- i _ • 
„gimtus vėiksnįus, pasimbi- 
uantis ligas ir trumpinantis 
gyvenimą. Tenka priminti, 
jog alkolio vartotojai g*au; 
na inkstų ligas, reumatus-. . 
mą, vandens ligą. Abelnai, 
nikolis ir kiti ’ nehigieniški 
papročiai dažnai gimdo pa- = 
vėjingas ligas, _ _L. ...i__ . ’__ __ _

Vienas svarbiausių daly- 
gų sveikatai — tai užlaikyti 
tvarkoje vidurius, bet kaip 
dažnai užmirštame tą svari, 
bų"reikalą, nuo ko priklau
so žmogaus sveikata.

Išmintingas ūkininkas rū
pinasi, kad jo ūkis būtų 
tvarkoje. Gera šeimininkėL£LKlL1, KUJ-iaiS pdSLiąilllCiatllk 

galėtų sukurti, ištisu sym- 
phoniją.
■Lietuviai kompozitoriai! 
Aš nežinau, bet manau,“ kad 

: tinginystė , ar bizūiškas išsi
blaškymas jus sulaiko- nuo 
sul<ūrimo stambesnių, veika- 

i jų. Darius ir Girėgias pernai 
|garbingai žuvo! Čia man,

rūpinasi, kad jos šeimyna 
būtų tinkamai aprūpinta. 
Geras biznierius veda savaL 
tinę, mėnesinę ir metinę a- 
pyskaitą; •.apskaičiuoja vi" 
sas pajamas įr išlaidas ; su
žiūri pelno ir nuostolio są
skaitas ir stengiasi* surasti

(arihritis.) įr daugelis kitų 
ligų, kylančių iš kietų vidu
rių. _ :

Kietų vidurių priežastys 
blogas maistas, nepakanka
mas išsimankšįiiumas, alko- 
lio dažnas vartosimas (alus, 
Vynas, spiritas). Tabakas ir

Jaučiant kietų vidurių 
skausmus, , reikia skubiai 
kreiptis pas gydytoją, kurs 
suteiks reikalingus nurody
mus . maistui. ir vaistams.

Dr.M.j:Colneįj

Watcrbury, Conn.

do iv .'-visų savo: gyvenimo AMERIKOS LIETUVIAI “Ateities” pr-tos kaina:.
š,' ideališkas siužetasTų' patį vakarų įvyko i ro^os> . . .

‘ ‘ bowliiio- ’ ’ ii* dalyvavo abu ’ al^a ^ma sukurti sympho- 
daktaraLAukštakalniai, ku-J W. Pamikime jų išlėkįmų 
nigai Valantiejus, KripasJ^ -.Kevv■ lorko. -(galėtų ąt- 
Ražaitis ir Gauronskas, dak-!va^^x^ savo mnzįkiije ank- 
larai ir biznieriai, policine- j s1įyvų rytų, tolumoje New 
nai ir lietuvis svečias po- < miesto bildesį, motoro 
liėijantas Bereišis iš Brook- 
lyn, N. Y, jisai savo ūgiu 
pralenkė visus, o kai ėmė 
pliekti tuos vargšus bowling 
ųlieys, tai net-fWaterbur’io 
kalnai sudrebėjo! Jeigu ne
tiki tai paklausk jo pusbro-. 
lio Jono Bružo (gerai žino
mo kunigo daktaro Bružo, 
New Hampsliire, Nashua. 
Ii ctuv tų klebono brolis).. Kų 
policijantas Berėišius savo 
galingų ja ranka negalėjo 
padaryti, tų atliko jo kai-. 

: rioji ranka su policijautiš
kais išrokaviniais ant score 
eai'd. Matyt, jis yra išsilavi
nęs greitai ir gražiai rašy
ti'... . Visgi jeigu Waterbuiy 
lietuviai savo. makabiliais 
važiuotų per Prospect Par
kų, Brooklyn, N. Y., tai pa
tarčiau vengti tūlo polici- 
Janto, kuris ten važinėjo su 
savo gyduolėmis. O kas ar
šiausia tas policijantas žino, 
kiu* yra police statįon! Ir 
jisai pats ten greitai nuga
bena tuos neva prasikaltė
lius!

Policijantas praneša, kad. 
Brooklyn Police Fore e yra 
iki 300 lietuvių policijantų! 
Užtat Brooklyno lietuviai 

■yra geri įstatymų palaiky
tojai. ■
. PHILADELPHIJOS

S YMPHONY ORCHES
TRAS HARTFORD’E.
Anų vakarų buvau su ku

nigais Ražaičių ir Gaurons- 
ku iš Wate.rb.uryb nuvažia
vęs į Būshiiell Menioi’įalf 
Hartford, Cohn., kur. grojo 
Philadelphia ,, Symp h o n y 
Orchestras, .vadovaujant Le- 
opold Stokotvski. Jšjiūdžįai 
kuo geriąųsĮ Vieta graži-, 
idekviena-. sėdynė užimta. 
Nieko netvūko. Muzika bu
vo gera, žinomų . minios, 
nuotaika taip pat. gera... , tik 
nebuvo lietuviškos muzikos 
•arba simfonijos. O gį įeng- 
;vaį .galėjo būti! Lietuvių 
nuizikų VU ir
gražių temų, kurias uiūsųi

ųlingųjį ūžimų,. , lengvą 
gražų lėkimų, o paskui gili 
naktis, šėlstančios audros, 
svaj ones abiejų. besi artinant 
prie tėvynės, o po to bąisi 
tragedija... Tuo kompozito
rius galėtų įamžinti savo 
vardų įr lietuviškų muzikų 
pastatyti „taip kad visi lie
tuviai galėtų džiaugtis ir 
gėrėtis. Ar lietuvis kompo
zitorius tai negalėtų, jeigu 
jam rūpėtų lietuvių muzi
kos ateitis. ir žiedas, o nė 
tik savo duoneles pluta. Čia 
vėl metasi į širdį ir akis lie
tuvių brolių nėrėmįmas sa
vo brolių lietuvių kompozi
torių. Jeigu lietuviai remtų 
_?VQ kompozitorius ir pasė
jus, tai kompozitorius tai 
galėtų įvykdyti., jeigu ne
tingėtų! Vyrai lietuviai, 
mes esame perdidelio išsi
blaškymo aukos! Lakūnai 
rizikuoja savo gyvybės, ku
ria mums mena, dailę ir 
muziką, bet ines bijom .ar 
tingiam paaukoti, savo iš
mokslintąsias jėgas įamžinti 
ar tai poezijoje, ar mužiko- 
j e. Boy, jeigu lietuviai turė
tų prie savo’ prigimties ga
bumų, sakysim, vokiečių iš
tvermę ir nuolatinį darbš- 
:tumų...'lietuviškoji saulė bū
tų aukštai padangėje! O gal 
trūksta ir meilės dėl . teį
neš?! Sakoma, kad kas my
li, viską gali. Visgi lauksi
me iš Sėtuvių brolių kompo
zitorių kokios nors sympho- 
uūjosi Ar galima ?' Sure, just 
try it i . • .

Lietuviai, paremkime sa: 
vuosius kompozitorius. Pir
kime jų 'dainas ir šelpkime, 
padėkime jiems išleisti savo 
kūrinius. Aiiglaį. moka įver
tinti muziką įr. jos kūrėjus, 
Biishnell Hali Memorial la
bai atydžiąi minios klausėsi 
muzikos. Ir anglų spauda 
■suradn, ka,d. .ftVtb* ■ koinpi 
’Alvksįš iš Waterbimyb.yra 
sukūręs gražįų Hefrivisku 
;dahwlui*.* tai tuoj jįį pasini- 
kė telefoiili ir prašo dtvaiz-

svambiausių darbų sąrašą. 
Tai susipratimus ir kilnus, 
gražus įvertinimas muzikos 
ir jos kūrėjų nežiūrint ko
kios butų jisai tautos ar ti
kybos. Ir mes lietuviai pa
našiai pasielgkime. Pažin
kime savo lietuviška muzi
kų, nes ji labai graži.

STUDENTŲ ŠOKIAI.
Ateinantį .šeštadienį, Šv. 

Juozapo parapijas milžinįš- 
noje salėje įvyksta antri 
metiniai šokiai, kuriuos 
rengia VVaterbury/o Ameri
kos Lietuvių Studentų 8. kp. 
Bus tai Povąnų Naujieny- 
bės šokiai ayba Prize No- 
velty Paųęę. Bus išdalinta 
iki 4:5 gražių ir brangių do
vanų kaip taį: Ųamera, La- 
diįs Toilet Sėt, : Bųdoir 
Lan.-p, Stiklų, vyrams ir 
moteriiųs dovanų- Bus daug 
juokų, nes be prizų bus 
daug surprizų! Kviečiame 
ateiti ir patys pamatyti Jr 
išmėginti savo giliukų. Įžan
ga visai pigi. Tai bus lap
kričio 1 d. Gros Black and 
Goki Orchestras iš AVater- 
bury angliškus šokius, bęt 
jei bus. norinčių ir lietuviš
kus. Kviečiame netik jauni
mų, bet ir jų tėvelius ir se
nesnius. Visiems už menkų 
pinigų žadame “ęxtra good 
tūno.” .

C. L. C. ŠOKIAI.
Nors jau buvo laikraš

čiuose garsinta, bet nepro- 
šali priminti, kad lapkričio 
11 arba Armistice Night, 
įįt. Joseph ’s Auditorium į- 

: vykstą tikrai nepaprastas 
šokių vakaras; Tai bus C; 
L. O. arba, viso Cdnn. vals
tybės jaunimo vakaras. At
vyks jaunintas iŠ Hartford, 
yfaterbųry/ B.rkįge p o r t, 
AlanęhęsTėf, Blristol,' Terry- 
ville, Torriiigtoų, Nęw Įla- 
ven, Ne\v Brifain, Ausonia, 
Naugatuck 'įr’tt. .Tėveliai, 
.raginkite savo jaunimų at
eiti į šiuos šokius, kur susi
rinks tiktai geriausias lie
tuviškas kafalikiškąs jaunu 
maš iš viso- ęoTmėctičiit’o^ 
Užtat kas tik skaito šiuos 
žodžius, te vagina savo pažįs
tamus jaunikaičius ir mer
gaites lietuvius ateiti ir tu
rėti exfra good time. _____

'; j moksleiviams met. 10 lt, ,pu-
Jūs norite pamatyti t: :se* nietų 5 11 

kraštų, kur Jūsų tėveliai it.), nemoksi ei. v iamš met. 20 
yrą gimę ir augę. Jūs noi;i-| lt, pusiu. 10 lt f Lietuvoje: 
te žinoti kų veikta ir kaiį - 15 lt.). \
gyvena to krašto moksle/ Adresas abieju žurnalu: 
viai. Tai galite lengvai at-: KaunaS) Laisvės Al. 3. 
siekti išsirašydami moksleį i • . ~ . ,,
-•viams.skiriamus mėnesinius' At. Spindimų

.„r moksleiviams met. 6 lt, pu 
o jau-- (Lietuvoje: 4

lt), bemoksleiviams met. 1(
1 J k lt?, pusm. 5 lt. (Lietuvoje 

.8 lt.). ' ■
1933. metams šie žurnalai :

skiria įr dovanų: “Atęi-' sustiprina nervus IR PAr - 
ties” pirmųjų keturių šim- • qELBSTI jiems ĮGYT NAU- 
tū metinių apsimokėjusių1 
prenumeratorių kas antras 
asmuo gaus nemokamai po NUGA-TONE šustiprįna ner- 
1 egz. Putino'veikalo?-Vai-.vus’ Ftaiso; aPetit^ «timėliuoja 

i • t • I prie normališko veikimo virskini-dovas,” kurio kaina, per-y v,.. . . <’ •’ ■ p . nio organus, .užtikrina ramųmie-.
kant yrą 4 lt., O. A-. bpm-Į-^ ii* pataiso abelną sveikatą, 
dūlių” pirmųjų I.\ 
šimtų .mietinių 'apsimokėju
sių pr-rių kas ketvirtas as
muo gaus veltui po konip- 
plektų (tris tomus) įdo
maus Kari May . veikalo 
“Per Dykumų,” kurs .per
iant kaštuoja S lt. .

Moksleiviai.
L (Lietuvoje: 6

kaina'
įlįūstruotųs žurnalus: 
resnieji — “Ateitį,“ 
nesnięji —- “Ateities Spin
dulius.”

I prie normališko veikimo virškini- 
j nio organus,. užtikrina ramų mie-.

keturių i Nuga-Tone jau yra vartojamas 
per 45 metus per tą laikotarpį 
jis įrodė. esąs labai pagėlbmgas 
silpniems ir liguistiems vyrams . 
ir moterims. Nė praleiskit ,nė pa
mėginę Nuga-Tone. Parsiduoda 
visose vaistinyeioso^ Gaukite tik
rą. ISkiga-Tonę, neš joks, kitas . 
vaistas ne atneš tokių pasekmių.

I PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ į 
| DRAUGĄ J
i Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- b 
3 sias ir tikriausias draugas. e
L./ Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DĄRBI - = 
Į NINKĄS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo

vardo. - J
“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną ?savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame rą- . | 

si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

‘ ‘Darbiiiinkas ’ ’'.’ metams 
1 “Darbiųmkaš” pusmečiui.....

J ei, imsi tik vieną kartą į savaitę 
;___ _ GALI UŽRAŠYTI -SAVp GIMI

Į LIETUVĄMetams.. . .$5.00 
a Pusmečiui ............................... '... . $2.50i SPAUDA YRA pibžlAUSTA PASAITLY GAiYBŪ, TAU 
i IR NAUDOKIS JA 7 “ - .

j mPARMI1(K0m spaustuvėje 
I - ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
! PRIEINAMOMIS KAINOMIS
! Rėikulo krcipldtCs pas ■

“DARBININKAS” į 866 W. BĄOĄUWAY SO. BOSTON, JĄAS&
■ ’ ‘ ’ Iri. So. Boitou . 0620

..-4.00
..$2.00
. .$2.00

i

t
• ’
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HARTFORD. CONN.
PARAPIJOS BAZARAS

Šiomis dienomis į\yko ant 
ras Šv. Trejibės parapijos, 
katalildšluj dr-jų susirinki
mas bazaro rengimo reika
lu. . - ;-

Kun. E. Gradeekis atida
rė susirinkimų ir padare 
pranešimų kas jau padary
ta.

Dalyvavo šių dr-jų pirmL 
pinkai:

Šv. Jono Ev. dr-jos —Ka
zys Kasnionaitis. .

Šv,Juozapo dr-jos —Jo-! 
nas Petruškevičius.

. Šv.. Elzbietos dr-jos — O- 
na Gizienė. .? .

Moterų Sų-gos kuopos — 
A. MonČiūnienė.

Gyvojo Rožančiaus —PęL 
rukeyičienėrv “

S.L.R.K.A. kuopos —M. 
Patėckaitė.

. L.D. S. 6 k-pos —K. Ta
mošiūnas. . • . ■,

L. Vyčių kuopos —P. Jes- 
montas.

Šv. Cecilijos choras —Ed. 
Mončiunas. . . ’ 
, Alumnų —K.L. —S. Mor
kus. -

Kataliku Vienybės —S.
Gaučas.

•Tretininkų dr-jos —rZąlio- 
niene ir įteikė auką $10.00.

Komisi jos: Stalior i a ų s 
darbo —A. Tareįla, pagelb. 
Gališkas; pagražini m o — 
Pranas Brcskis; generalis 
patarėjas ir visokių bilietų 
išdavėjas A. E. Mazotas, jo 
pagelbininkas Leo. A. Ma
zotas. .

Veikiančioji komisija. F. 
Plikunaitė, T. Buividaitė, 
Zalionięnė,. V. Kalehdo, O. 
Maskunieiiė ir G. Švorgenis

Šeimininkės:
. V. Ambotienė ir B. Bara
nauskienė,

■ Dovanų rinkė jos:
„ Boševįčienė ir Karandie- 

nė. Jų šoferis —Ant.? Las- 
kas?

P-nios Labeskienė, ir Mon 
čiunienė lankosi pas šeimy
nas.

Gėrimus ir kitokius daik
tus pristatys S. Gaučas.

Tvarkos dabotojai: 
Rakauskas ir Misiūnas.*

Patarnautojas —P. Mika
lauskas.

Generalis Direktorius — 
kun. Ed. Gradeekis.
Vyriausias Patarėjas—kle

bonas kun. J. Ambotas. 
• ■ ‘l .
.. Šv. Elzbietos dr-jos pirm, 
p. Gizienė pareiškė, kad jų 
dr-ja ruošia “hope chest -’ 
(kraiti). Kraitis busiąs di
delis, nes priima visokius 
daiktus.

• Kiekvena draugija pasi- 
žadėjo duoti po 10 darbinin
kų, o Vyčiai 15.

Nuotaiką parapijoje labai 
gera;

ūkininkai taip pat srnar- 
kiaFrengiasL

Spalių 22 d. ūkininkų ats
tovas. p,. Blužas pranešė ku
nigui E; Gradeckiui, kad 
paskelbtų jų susirinkimų 
pasitarimui, apie bazarų. -

Suvažiavo apie 15 ūkinin
kų iš įvairių vietų kaip tai: 
So. ir No. Manchester, Wa- 
ppingo, Glastonbury, E. 
Windsor Hill ir North,

Išrinko komisijų iš sekan
čių asmenų: Blužas, Krau- 

■ čiunas, Navickas, Pilipaus- 
kasirkiti. -

Tos komisijos pasiryžimas 
yra į bazarų atvežti kuodau- 
gi,ausiai įvairių produktų?

Lapkričio 18 d. yi'a skiria
ma ilkįninkms.

Labaflnalbhu, kad? lietu-" 
viai taip energingai rengia 
parapijos bazarų.

Paskutinis prieš bazarų 
susirinkimas įvyks lapkri
čio 8 d., 339 Capitol Avė., 
kur ir bazaras įvyks.

Šv. Trejybės lietuvių pa
rapijos bazaro

Korės p. A. j, M.

HARRISON-KEARNY, N,J
Spalių 7 d., 10 valandų ry

te, Dievo Motinos Sopulin
gos bažnyčioje kun.Vaičkau 
skųs, surišo moterystės ryšiu 
Oną Svirneliūtę su Antanu 
Žilinsku.

. Altoriai buvo labai gra
žiai išpuošti, gęlėmis.

Ona Svirneliūtė išbuvo 
Sodaliečių. Draugijos pirmi
ninkė per šešis metus, tai 
sodal'ietės atlydėjo į bažny
čią su savo vėliava, o per šv. 
mišias visos ėjo prie šventos 
komunijos.

Per mišias parapijos cho- 
. ras gražiai giedojo, nes Ona 
Svirneliūtė buvo choristė.

Po mišių kun, Vaičekaus
kas pasakė gražų pamokslė
lį. On,a Svirneliūtė buvo la
bai gera ir pavyzdinga mer
gina. ..

Šeštą vai. vakare, Šven
to Vardo Draugijos salėje 
įvyko vakarienė. Giminių ir 
draugų susirinko apie Šim
tas. ,

Prie stalų patarnavo so- 
dalietės. Labai skanių vaka
rienę priruošė i gaspadines 
pp. Bedarbienė ir Gerulienė

Jaunavedžiams linkime il
giausių metų ir laimingo 
gyvenimo.

PADĖKA
Didžiai įvertindama Ap

reiškimo Pan, Švč. parapi
jos Šv. Rožančiaus draugi
jos išreikštų prielankumų, 
kurį š. m. spalių m. 3 d. mū
sų 25. in. vedybinio gyveni
mo sukaktuvių proga su
rengė “Šurprise party”, sa-. 
vo ir šeimos vardu tariu šir
dingąjį ačiū. -

Ypatingai,', reiškiu padė
kos žodį šios parapijos kleb. 
kun. P. Pauloniui už leidi
mų naudotis svetaine ir šia 
proga suteikusioms man do
vanoms bei pasitarnavu
sioms: pp. M. Ramanaus
kaitei, A. Laukaitienei, M: 
Kivytienei, J. Misevičienei, 
P. Bendziuvienei, V. JBele- 
vičienei, T. Stučienei, A. 
Andrušiūnienei ir Dvasiom 
Vadui kun. J. Kartavičiui.

Nesijaučiu, kad dalyvau
dama visuomeniniame vei
kime būčiau nuveikusi taip 
svarbių darbų, kuriuos įver
tinant man tapo surengtas 
šis paminėjimas,. Taigi, to
dėl, lai. Šis paminėjimas bus 
energijos sustiprinimo ir to
limesnio pasiryžimoprie
žastimi, kuri dar labiau su
žadino aukotis bažnyčiai ir 
kitiems mano privalumams.

O. Stagniūniene su-šeima.

ELIZABETH, N. J.

Ten Buvus.

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

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

i 
. i ■
i

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSĄLIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausią proga ne-, 
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo .. | 
namus lietuviij prietelių ir patąrėjų—laikraštį 
“Darbininkų.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- .

.. vanoti aiaūjų maldaknygę, rožančių, ar gražių ■ 
stoyylelę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ UNIVERSĄLIS BIURAS, Ine.

Būvusi(tVYTAUTO SPAUSTUVĖ” .

423 Grand St. Brobklyn, N. Y.
STagg 2-3133
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Gerb. Bendradarbių Dėmesiui
Pereita savaitę “Darbi

ninko ’ ’ redakcija gavo daug \ 
pranešimų, korospondėnči- 
jų įr straipsnių, kurių rašy
tojai prašė tuos raštus įdėti, 
į penktadienio numerį.

Kadangi tokių raštų .bu
vo. labai daug ir jie gauti 
tik trečiadienį, tai nebuvo 
galimybes juos, visus sudėti. 
Palikome, . ir nesiiveluotus 
dedame į šį numerį ir įdėsi
me į penktadienio numerį.

- Gerb. Bendradarbių pra
šome prisilaikyti štai kokio 

i patvarkymo t
Raštus į antradienio nu

merį siųskite, kad mės gau
tume .šeštadienio. rytų; į 
penktadienio numerį, kad 
gautume > antradienį. Tik 
labairisvarbias žinias, tinka
mas pirmam puslapiui, dė
sime ir vėliau prisiųstas.
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Telephone: STAGG 2—0706 .VALANDOS: |

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTIS T A S 499 Ū^AND STREET į

Y jBAF ^amPas Union Avo.)' |
| Namų Telefonai!: illchitan 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y; 3

Spalių 15 d,, šv. Rožan
čiaus dr-jos 30 metų sukak
tuvių proga įvyko vakarie
nė; kurioje dalyvavo apie 
500 žmonių.

Programa susidėjo iš kal
bų, dainų, monologų, šokių 
ir kitokių pamarginimų.

Kalbėjo kleb. kun. J. Si
monaitis, kun. J. Kinta, 
prof. J. Žilevičius, politikie
rius Crowley, konselinanas, 
Ona Remeikienė, seniausia 
dr-jos narė,, ir kiti.

P-les Pranskietytė, Bruz- 
gaitė, Karevičiūtė padaina
vo; p-lės Rusteikaitės pašo
ko baletų; monologų pasakė 
p. Banytė. Vadovavo prof. 
Žilevičius.

Po to, .buvo šokiai, Prano 
Sorokb orkestrai grojant.

Vakaro vedėjomis buvo 
Marijona Koniutiene ir Iza
belė Brazinskienė. ,

Rengėjos buvo šios; M. 
Komutienė, Z. Brazinskienė, 
M. Gedminienė, B. Berno
tienė, A. Raudonienė.

Vakarienę pradėjo ir bai
gė malda . kleb. kun. J. Si
monaitis.

Vakaro raštininke buvo I. 
Brazinskienė;

Lai gyvuoja Šv. Rožari- 
č.iaus draugija!

CHORO VAKARAS.
Lapkričio 5 d, įvyks Šv. 

Petro ir Povilo parapijos 
l choro vaidinimas, žaislai ir 

šošiai, vadovaujant prof. 
nilevičiui. Gros J. Akrilinio 
Ilappy pMs urkestras. Pra
džia 7 vai. Įžanga 35c.

STREIKAS PASI- 
BAIGĖ.,

Diehl kompanijos dai’bi- 
: ninku streikas pasibaigė.

Žinios Iš Lietuvos 
kurį- be Vytauto, turėtų pa
gerbti ir Lietuvos 15 metų 
nepriklausomybės gyvenimo 
laikotarpį ’ ir išsivadavimą 
nuo priešų jungo. '■

Prisikėlimo Bažnyčiai 
projektų padarė inžinierius 
Reisonas, o Žali kablio kle
bonas kuli. Kapočius, baž
nytinės vyresnybes ir staty
mo komiteto pavedamas, 
pradėjo rinkti aukas ir rū
pintis visais Prisikėlimo 
Bažnyčios statybos reika
lais.

Vieta bažnyčiai parinkta 
puiki, aukštai, Kaune —Ža
liakalny. Iš bažnyčios bus 
matyti ne tik visas Kaunas, 
bet ir tolimos apylinkės bei 
abi: didžiosios Lietuvos u- 
pės: Nemunas ir Neris (Vi
lija). ■ Pastatymas tos baž
nyčios kaštuos .apie 2,000,- 
000 litų. Iki šio! visoj Lie
tuvoj surinkta aukų apie 
200,000 gryųąįs pinigais. 
Daugelis Prisikėlimo Baž- 
ny čios statybai aukoj a. savo 
nejudomų turtą ir nuošim? 
čius nuo kapitalo apyvartos. 
Tokių būdu aukų susidarė 
žymiai daugiau. Darbas jau 
pradėtas. Didelė dalis pa
matų jau išmūryta; ruošia
ma medžiaga tolimesnei sta
tybai. Prie statybos ■ tuo 
tarpu, dirba apie 200 darbi
ninkų. Žiemų darbas taip

PLEČIASI TEATRAI.

Lietuvos valstybinis teat
ras turi tris skyrius: operų, 
dramą ir baletų. Kasmet te- 
-ątro^rekcyaratnau^ua^u- 
tartis su artistais.. Tačiau 
Šių mctii rudenį, taupumo 
sumetimais, atleido apie,.20 
jąųnų artistų. Atleistieji ar
tistai yra baigę dramos stu
dijos kursus ir vaidybos 
darbui tinkamai pasiruošę. 
Netekę darbo valstybės te
atre, jaunieji aktoriai nenu
siminė, bet. sudarė iš savo 
tarpo naujų artistų trupąjr 
ruošiasi vaidinti. Tie jau y- 
ra išsinuomoję Kaune Liau
dies Namuose, salę; kur vai
dins du kartu per savailę. 
Pirmuoju pastatymu eis 
“Dėdės Tomo trobele,” pa
gal garsų amerikietės rašy
tojos B'ičer Stou romanų. 
Jie . taip , pat mano ruošti 
gastroles ir provincijoj.

Visuomenėje jaunų vaidį- 
' ų aktingumas sukėlė didė
jo susidomėjimo ir pritari
mo. Manoma, kad, jie turės 
msisękimo. Tai jau bus tre
čias teatro kolektyvas Lie
tuvoj. Mat, valstybės teat
ras nuo pernai metų laiko 
dramos skyrių Šiauliuose, o 
dabar savarankiškai pasi
rodo ir jaunieji artistai. ,

Kaimo radio stotį galima 
patenkinančiai girdėti . tik 
tobulesniu aparatu.

Kadangi Klaipėdai yra 
tolimos visos radip stotys, 
tai abonentai yra verčiami- 
įsigyti ir brangius apara
tus,. Del tos' prįežasticš 
Klaipėdoje, ir krašte beveik 
visai nėra detektorinių aibą 
viena lempute radio apara
tu

KAIP MAŽĖJA CUKRAUS 
ĮVEŽIMAS LIETUVON.

Jau senai agronomų ir 
inžinierių buvo apskaičitio- 
Įa ir išrodyta, kad Lietuvos 
žemėj e cukriniai runkel iai 
gana gerai auga ir kad cuk
raus fabriko pastatymas 
mums ąpsiinoketų. Bet fab
riko statymas vis buvo ati- 

. dedamas ir tiktai prieš kole
tų metų ši t aip n atidi nga 
kraštui įmonė yra įkurta..

Per pirmąjį Nepriklauso
mybes dešimtmetį mes Į y ei
davome 'iš užsienių cukraus 
kasmet už apie 25 milijonus 
litų. Bet dabar, pradėjus 
cukraus fabrikui veikti, įve
žimas šitaip sumažėjo (to-

L. D. S. NARIŲ-BEDARBIl 
DĖMESIUI

. ^Darbininko * ’ . adminis 
tracija. išmokės L. D, S. na
riui •— bedarbiui už Įdek 
vienų naujų metinę prenu 
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbių, naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. De 
platesnių informacijų kreip 
las į “Darbininko”, admmi 
stracija, 366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

f Tol. Bi’yant 9-7763 . '. E “| 

Įglement voketaitis I

ADVOKATAS

113 West 42-ncl St.,.

New York, N. Y.

KAIP STATOMA PR S Ke- . nebus nutrauktas.
LIMO BAŽNYČIA. • .

x x t-u-i*- • - x- ' Šiomis dienomis Prisikė-Vvtauto Didžiojo mirties:\ v. ■ ,
500 ‘metu sukaktuvėms pa-1 l™o Bažnyčios statymo ko- 
minėti ir pagerbti Lietuvos’ >™tętas ji.askutmiame savo 

_ - . posėdy yra nutaręs vėlvisuomene ir vyriausybe ne -I- ..i . T . ,
tik iškilmingai ta sukaktį' kre,PtlS; ne .» Llet?vos 
atšventė, bet, be kitu pa- V“nę’ bet ?r “ 
minklų, nutarė pastatyti' ^UQSe ganančius hetu- 
milžimšką Vytauto Didžiojo lr auk* Jel 
muziejų. Tačiau katalikiš
koji visuomenė, nors muzie
jaus statybai pritarė, ją rė-> 
mė ir dabar teberemia, vis 
dėl to sumanė pastatyti, di
delę Prisikėlimo Bažnyčią,

1928 m. t— 24,948 tonų už 
19,671,000 litų. ‘

1929 nu — 27,031 tonų, už 
17,150,000 litų.

1930 m. —■31,224 tonų už
.4,532,000 litų. . j

1931 m- — 25,598 tonų už i 
9,834,000 litų.

1932 m. -- 15,282 tonų už 
4,612,000. litų. / ' ■ . .

. 1933 m. iki 1. IX. 2,230 
tonų už 76.1,000 litų.' :

Dabar veikiantis Mari
jampolės cukraus fabrikas 
visų kraštui reikalingų cuk
raus kiekį nepagamina. To
dėl ruošiamasi statyti antrų 
cukraus . fabriką ’• Šiaurūs 
Lietuvoje — Šiaulių-Biržų 
rajone.

.... i'iiMniijffiiiimiimiug) 
f KLASČIAUS

į CLINTON PARKAS
įį Piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams ir visokiems pasilfnksmlol- 
| maras smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas ugsisa- 
| kytl salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Ava.! 
Į JONAS KLASČIUS. Sav.j | 
Į Maspeth, N. Y. Į

KLASČIAUS

Tol. Evėrgreen 6-5310

J8SFJH GABSIVA
GRABORIUS 

—TR—
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—6043 Not/iry Public

BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojai , 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.
— •■■■■/!■!! ' ' ....—

MASPETH, N. Y.
—Lnpkr. 4 d. Blissville į- 

yyks Šv. Petro ir Povilo dr. 
susi rinkimas. ' .

—Lupkr, 4 d. susituoks 
Ona.Valčiukaite. su Bryan 
F. Neary. Lapkričio 5 d. su
situoks Marijona Mockevi
čiūtė su . Benediktu Mako-

ši lietuviai, anot kun. Ka- 
poči aus, nepašykštės paau
kuoti nors po 50 centų, tai 
rudenį statyba bus baigta ir 
jie galės didžiuotis didžiau
sia ir gražiausia bažnyčia 
visam Pabalty. Tačiau j ei 
aukos plauks tiek, kiek iki 
šiol, tai Prisikėlimo Bažny
čia bus pastatyta tik 1935 
metais, o gal ir vėliau.

maskiu.

BROOKLYN, N. Y.

Parapija iš anksto ren
giasi turėti didelį bazarų. 
Spalių 24 d. . įvyko komisi
jos susirinkimas, į kurį bu
vo kviestos katalikiškų dr- 
jų valdybos.

... Vhtfafa

MIRĖ. .
/Magdalena Valantinienč,. 

56 metų, 294 Skydam st., 
mirė spalių 27 d. Palaidota 
spalių 30 dv iš Karalienes 
Angelų, bažnyčios šv. Trejy
bes ' kapinėse,. .

Laidotuvių apeigomis rū- 
pinoti |raWiiB J.

KLAIPĖDAI PERSILPNA 
KAUNO RADIO STOTIS.

Dabar vien tik Klaipėdos 
mieste yra apie 2000 radio 
klausytojų, o visame Klai
pėdos . krašte buš žymiau 
daugiau. Tačiau radio klau
sytojai verčiami klausyti 
stipresnes stotis, visų pirma 
Karaliaučiaus ir kitas ga
lingesnes vokiečių radio sto
tis. Vokiečių radio. stotys 
dabar žymiai pakęite pro
gramą — viską nacionalistų 
partijos propagandai^ .To
dėl gyvento jų nusiskundi
mai dėl. silpnų, vos begirdi- 
mū Kauno radio stoties per-

TVARKYS VALSTYBĖS j ; 
ŽENKLĄ. '

Lietuvos valstybės ženk- i į 
ląs Vytis (smarkus jojikas f i 
su kardu rankoje) iki šiol 1 
nėra galutinai sutvarkytas.' . 
Įvairūs dailininkai valsty- i 
aės ženklą nevienodai pieši- Į 
nėdavo, spausdindavo ir pa
našiai. Be to, nebuvo įstaty
mu numatyta, kur privalo, i 
kur gali ar negali bjiti vai s- ! 
tybės ženklas kabinamas.; 
dedamas bei spausdinamas, i 
Del to, sakysim, nesenai ki-i 
lo riesusipratimų Klaipėdos' 
seimely; kuris nubalsavo sa
vo salėj nekabinti Lietuvos 
valstybės ženklų, kai tuo tar ■ 
pu tebekabo ten iš senų; lai
kų Vokietijos kaizerių — 
valdovų paveikslai. . Dabar 
ruošiamas įstatymas, ku
riuo bus nustatyta, koks tu- j 
r i būti Vytis ir, kur, RiiJaTT 
kaip jis gali, būti kabina-* 
;mas, dedamas bei spausdi-t 
namas. > 1

: Tel. Stagg 2—0783 Notftry Public

j JOSEPH LEVANDA
(Levandauikaa)

G E AB O RIŪ8
107 Union Avė,, Brooklyn, II.

Tėlephone Stagg 2-4409 
NOTARY PURLIO •

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

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. VAUNTJEJUS
GRABORIUS IR ‘ 

BALSAMITOTOJAS 
--------ApdmRiR šiiktae.

Nnliiry Pnblie.
6441 — 72-nd Street, 

Arti GhindSt
. MASPETH, L. L. Ji, Y,

Profesionalai; bUiiIerląt, j>eąmohin.u.i: .... u-.u p^cestonaiaų oiguiemt, ptąmomn.Glltuokus nuolatos kusi- ^urio skelbiasi. “Darbininke,'* tik* 
naši į savo. gyvastį. ral verti skaitytoji) paramoc.. ’

Visi čaralnkitita.'‘Pnrblnlttke.”

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Avė., Brooklyn

< Evęrmeą 0—4014 .•
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