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Ką Pasakoja iš Sovietų 
Rusijos-Pragaro Grįžu

sieji Kaukimai

lėktuvą sudaužė, bet
LAKŪNAS NESUSIŽEIDĖ
CHIGAGO, III. — “Drau

gas” rašo, kad spalių 29 d., 
87 ir Kairiem Avė. aeropor-

19 Raudonųjų Areštuota
Ukrainiečių Mitinge
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Kaip jau buvo rašyta iŠ 
Sovietu Rusijos — Pragaro 
sugrįžo Lietuvon 15 lietuvių 
kankinių, kurie ilgus metus 
buvo kankinami bolševikų 
kalėjimuose.

Kas dabai* istikrųjų deda
si Rusijoje ir kiek teko iš
kentėti mūsų kankiniams, 
tai nei į kelis tomus knygų 
netilptų.

Spauda paduoda, kad vie
nas kankinys paklaustas a- 
pie hadą Rusijoj pasakęs:

ll—Numirusių iš bado 
gatvėse man matyti neteko, 
tačiau vis dėlto yra tiesa, 
kad Rusijoj, turtingiausioj 
žemės šaly, dabar nė visi tu-l

religijos ir dažnai ateina į 
I ■ . r

naujoviškas cerkves.
— Kokios gi tos naujoyis- 

kps cerkves?
:— Daugumoj tai paprasti 

gyvenamieji namai, kur 
žmonės slaptai susieina pa
simelsti. Dauguma rusų, y- 
patingai tremtinių pasako
ja, kad tokie namai prime
na Cezario laikų katakom
bas.

—- Pasakoja, kad rusų 
jaunimas labai ištvirkęs ii 
kad šeimos pagrindai visai 
pairę.

— Man rodos, -— pasako
jo trečias kankinys, — kad

ri duonos, šimtai tūkstah- 
siu ūkininkų apleidžia savo 
sodybas ir eina, kur akys 
mato, nes bolševikų naujoji 
tvarka neduoda viso to tu
rėti, ką jie užsiaugina ir nu* 
sikulia. Bendruose ūkiuose, 
kaip sovietai vadina, 4‘kol
chozuose ’ ne visi ūkininkai 
norr 'gyventi, įr'toktė ūkiai 
jiemš nėra pelningi. Pasa
kojo man vienas kaimietis 
rusas kalėjime, kad jis labai 
įpykęs, kai viso meto darbą 
atėję keletą kpmsomolcų žy
dukų rekvizavo.

Apie “bezbožninkų” — 
bedievių organizacijas kitas 
kankinys šitaip pasakė: ’

—r Pasakoja, kad dabar 
bedievių organizacija teturi 
tik 30 tūkstančių tikrųjų 
narių. Tos organizacijos žy
dėjimo metai buvo 1928—30 
metais. Tuomet po visą Ru
siją visokiais plakatais, pas
kaitom ir prievarta bažny
čios ir cerkvės buvo uždari
nėjamos, ir apie porą mili
jonų, daugumoj miestų gy
ventojų ir jaunimo, bedie
vių organizacijai priklausė 
ir vykdė jos planus. Daug 
kur ūkininkai priešindavo-

dabar ir visame pasaulyje 
šeimos pagrindai nekokie. 
Bet Sovietų Rusijoj, kur 
norima garbinti laisvą j ą 
meilę, jokios šeimos ir būti 
negali. Šiandie vedei, ryt iš
siskyrė!, o vaikus tegu vals
tybė auklėja. Bet šis reika
las ir Sovietų Rusijoj jau į- 
gauna kitokio pobūdžio. Jau 
ir ten girdėti halsų, kad rei
kia kitaip tvarkyti šeimyni
nį gyvenimą...

Kankiniai pasakojo ir a- 
pie darbininkų būklę, kuri 
ris dėlto nėra jiems rojus. 
Kas yra arčiau komunistų, 
tas dar turi tikrą duoną. 
Bet kas šiaip nėra toks ar
šus komunistas ir mėgsta 
truputį paabejoti gerą Sta
lino santvarka, tam visokie 
kooperatyvai ir kitokį o s 
maisto įstaigos kaip vėjo iš
šluotos.

— Tur būt bloga ten vi
sokia laisvė, — pareiškė ge
ležinkelietis, — jei man už 
tą laisvę, teko kalėjime kan
kintis.

— Mums atrodo, kad Lie
tuva istikrųjų laimingiausia 
šalis, — kalbėjo senelis ku
nigas, visai silpnai lietuviš-

;e įvyko Lietuvių Aero klu- 
jo bandymo diena. Žmonių, 
nuvažiavo daug pamatyti 
drąsius klubo lakūnus, ku
rie ten praktikavosi.

Kadangi žmonių buvo 
daug, tat įdubas sumanė su
ruošti programą.. Nariai pa
eiliui turėjo rodyt savo.ga
jumus._ __________ ____

Programa buvo įvairi. I 
ją įėjo daug pavojingų re
peticijų. Įvyko ir nelaimė. 
Adomui Vydziui išldlus pa
rodyti savo • gabumų, lėktu
vas nukrito.
. Įvyko taip. Paėmęs lėktu
vą, tuoj pasileido į aukštį. 
Nepakilus iki šimto pėdų,jo 
lėktuvas pradėjo virsti į ša
lį ir tuoj buvo įveltas į taip 
vadinamą air pocket; tada 
lėktuvo negalėjo kontroliuo
ti. Matydamas, kad nėra ki
tos išeities,’ jis tuoj griebės 
už kontrolės, kuri palenkė į 
žemę lėktuvo nosį. Lėktuvas, 
nukrito, sulaužydamas abu 
apatinius sparnus, landing 
giras ir propelėcį. A. Vy- 
džhls tbrėjo tik porą mažų 
įdrėskimų žemiau akies 
(nito akinių) ir sudaužytą 
laikrodį, Klubiečiai reiškia 
Adomui užuojautos ir sykiu 
džiaugiasi, kad neįvyko di
desnė nelaimė.

• Ten pat aeroporte vieno 
geros Širdies lietuvio pasiū
lyta, kad padaryti rinkliavą 
lėktuvui pataisyti. Surinkta 
$15.94. .•

Aeroporte buvo ir vienas 
mažas lėktuvas, ketinių eį- 
jiš tik dėl juoko padarytas. 
Bet kai vakarop pakilo nuo 
žemės ir pradėjo žaibo grei
tumu lakstyti aplink, tai vi
si stebėjosi jo greituitiu. 
Juo skraidė vienas svetim
tautis lakūnas Bishop.

Iš lietuvių daugiausiai 
pasižymėjo A. Vydžiuš, Pa- 
virūnas, A. Šidlauskas, o iš 
svetimtaučių Bishop.

LITVINOFFSU ROOSE- 
VELTNESUSITARIA

LIETUVOS LAKŪNAI 
SKRIS APLINK

EUROPĄ ,

si, kai ateidavo kur uždary- kai bekalbąs, — koks čia
ti cerkvę,. tačiau juos nu
malšinti atsirasdavo prie
monių. Pastaruoju laiku ir 
tikras bolševikų jaunimas,

Kaunas tebuvo prieš 35 me
tus! O’ dabar puikesnis už 
Petrapilį. O žmonės — link
smi, patenkinti, savim pasi
tikį ir išdidūs. Seniai tokiukto užaugęs įvairiose prie-

• glaudose be tėvų, jau ilgisi jau man nebeteko matyti.

VOKIETIJA PAREIŠKĖ 
"PASITIKĖJIMU HIT

LERIUI,

Kolegijos Rėmėjų Seimas
* r

Naujosios Anglijos ii* visų Rytinių valstybių Kole
gijos Rėmėjų Seimas įvyks Marianapolio Kolegijoje, 
Thompson, Conn. paskutinį lapkričio mėnesio sekmadie
nį 26 d., 1933 m., 10 valandą ryte.

Nuoširdžiai kviečių? visus Marianapolio Kolegijos 
C erb/pieteliu s ir Rėmėjus atsilankyti ir imti dalyvu- 
nio šiame seime: visų pirma, Gerb. Dvasios Vadus, kurie 
parodė šiai įstaigai tiek daug širdies ir palankumo;. ge
ruosius Kolegijos Rėmėjus, kurie, savo gausiomis auko
mis padėjo šią kolegiją sukurti; ir pagaliau'tuos lietu* 
vius katalikus, kuriems rūpi mūsų tautos.švietimo rei
kalai it kurie nori šį darbą arčiau pažinti ir jį paremti.

Kun. Dr. j. Navickas, M. I. C.
. Marianapolio Kolegijos Direktorius ir 

. .; • Rėmėjų Organizacijos Pirmininkas.

BERLYNAS. — Lapkr.
12 d. įvyko balsavimas už 
ir prieš Hitlerio vyriausy
bės režimą. •

Sakoma, kad balsavimuo
se dalyvavo 90% piliečių;

Kadangi Hitlerio vyriau
sybė prieš balsavimus užda
rė visus .opozicijos laikraš
čius, uždraudė laikyti susi
rinkimus ir visokią iiaisių: 
valdžios kritiką, tai. balsavi
mai ir buvo šališki.

Naujas Vokietijos reišta- 
gas.: (parlamentas) bus tik 
vienos partijos kontrolėje.

. Balsavimai padaryti tik 
tikslu indorsuoti Hitlerio iuiuumm. m u 

valdžią*. Įhaustas.

pereitais metais tiksliai 
marino hadu keturis milijo
nus ukrainiečių.

Suįlivan pareiškus: “Uk
raina yrą žinoma kaipo Ru
sijos duonos šaltinis,” su
šuko moteris, “Tu esi melą*

Kiti bolševikai taip pat 
pradėjo šaukti: “Meluoji, 
lĮiehioji.” . • 'Y

Kilo triukšmas.
Kadangi .svetainėje buvo 

25 uniformuoti ir 10 pa
prastai apsirengę policistai, 
tai triukšmą greit numalši
no areštuodami 19 raudonų
jų tarp jų vieną moterį. 
Pastaroji pasižymėjo riks- 

t inu, spardymu, kandžiojimu 
|ir kitokiais komunistiško 
mokslo būdais.

Komunistus? nugabenus į 
“šaltąją,”, kalbėjo dvasinin
kas Zelecbivsky, ukrainie
čių vadas ir protesto de
monstracijos iniciatorius, 
Suįlivan, . dvasininkas Kąs- 
kiw, dvas. Turansky ir p. 
E. Revuk, Svobodos redak* 
torius iš New Jersey.
.. Dvasininkas zalecmysky 
yra gavęs keletą grasinan
čių laiškų, kuriuos perdavė 
policijai.

Dvasininkas Gavęs Grasinančiu 
Laiškų.

BOSTON, MASS.— Sek- 
madienj, lapkrįčio 12 d., į- 
vyko Ukrainiečių pamaldos 
už ukrainiečių kankinius 
Sovietų Rusijoje, protesto 
paradas ir masinis mitingas 
prieš RusijąJr;josi bųdeliiis., 
kurie milijonus sušaudė ir 
badų numarino.

Parade ir mass - mitinge 
dalyvavo apie 1000 ukrai
niečių; draugijos, su savo 
vėliavomis ir ženklais. Pa
radą vedė dvasininko 55ėle- 
chivąkio ’ sūnus, tautiniais 
rūbais, pasipuošęs.

Paradui pasibaigus visi 
suėjo. į auditorium prie 
Shawmut Avė. ir E. Brook- 
liue St. išklausyti kalbų ir 
priimti protesto rezoliuciją 
prieš Rusiją ir jos pripaži
nimą. _

Mass - mitingo vedėju bu
vo William E. Suįlivan iš 
Roxbury, kuris yra vedęs 
slaviškos kilmės žmoną.

Jis savo įžanginėje kalbo
je "pasmerkė Šovįėfų Rūsį- 
jos valdžią, protestavo prieš 
jos pripažinimą, pareikšda
mas, kad ‘Sovietų komisarai

WASHINGTON, D. C.— 
Lįtvinoff, Sovietų Rusijos 
atstovas, atvykęs į Jung. 
Valst., tikėjosi, kad derybos 
dėl Rusijos pripažinimo 
bus trumpos, truks tik kiF 
lias valandas.. -

Prez. Roosevelt pareiškė, 
kad pirmiau reikėtų išly
ginti skolas, o paskui-kalbė
ti apie pripažinimą; .

Skolų išlyginimo klausi
mas tarp Rusijos ir Jung. 
Valst. yra svarbiausias.

Jung. Valst. reikalaują iš 
Rusijos grąžinti.joms apie 
$800,000;000, kuriuos Rusi
ja yra gavusį; Žinoma, kaip 
paprastai derybose skolinin
kas-nusideri, gal nusiderės 
ir Rusija.

P-nas Litvinoff’as labai 
nustebo tokiu prez. Roose- 
velto reikalavimu. Jis manė 
atvažiavęs į Ameriką su jos 
viršininkais išgers • taure, 
pavažinės* automobiliu ir 
gaus pripažinimą. Bet ki
taip išėjo..

DĖL ALGŲUŽDARĖ AU
TOMOBILIU DIRBTUVĘ
KENOSHA, Wis. — Pe

reitą savaitę Nash automo
bilių kampanija uždarę dirb 
tuvę, kurioje dirba apie 3,- 
006 darbininkų. . »

Prieš užd a r y m ą tarp 
darbdavių ir datbininkųJau- 
vo daromi pasitarimai dėl 
algų ir darbo valandų.

Darbininkai gaudavo mi- 
nimum algos po 40c. valan
dai ir dirbo 8 vai. per dieną.

• Nustatyta darbas nuo 
štukų. Bet darbininkai nega
lėjo uždirbti nei minimam 
mokesčio.. Dalis darbininkų 
paskelbė streiką. Kaip tik 
darbininkai sustreikavo, tai 
kompanija paleido ir kitus 
darbininkus ir dirbtuvę už
darė.

Darbininkai susirinkę nu
tarė Nash dirbtuvę piketuo
ti. ir taipgi kreiptis į vy> 
riausybę, kad ji : tarpinių- senato prezidentas uždarė 

. katalikų ir socialistų du lai
kraščiu už tai, kad jie kriti
kavo fašistų valdžią. Laik
raščiai uždaryti, o redakto
rius suimtas. Katalikų lai
kraščio redaktorius suspėjo 
pabėgti į lenkų pusę.

Tuojau pasiųstas protes-
(Mass. valstybės), gavo gru- tag Tautll Sąjungą! prieš dt'kojo.nž tolų.širdingi} suti- 
mojantį / laiškę. Spėjama, pafteigo miesto valdži<ą. Pa- Wm!’ Ti° T ’“*■.....
kad jį parašė koks nors iš 
ligšvaros išėjęs truck’ų draL 
veriu streilderįs.,. ’

Gųb. Ely apsistatę sargy
ba Valstybės Rūmuose ir 
prie savo namų.

Galimas daiktas, kad kal
tininkas. bus susektas ir nu^

* KAUNAS. —Lietuvos 
Spauda praneša, kad atei
nančiais metais Lietuvos ka
ro 1 ėktuvų eska drilč rengta
si skristi aplink Europą. 
Maršrutas būtų maž-daug 
toks: Kaunas — Ryga 
Stokholmas — Londonas — 
Paryžius — Roma —r Viena 
—Praha.— B e r l y n a s — 
Kaimas.

Skridimui vadovaus žino- 
. mas Lietuvos lakūnas pulk. 
A. Gustaitis.

PAGERBĖ PRANCŪZIJOS 
AMBASADORĮ AMERIKAI

LOWĖLL, MASS.—Lap
kričio 7 d. šios kolonijos ka
talikai iškilmingai pagerbė 
Prancūzijos ambasadorį A- 
merikai Andre Lefebyrę de 
Laboulayę, kad atnaujinti 
draugiškus ryšius tarp 
Prancūzijos ir Jung. Valst.

Pagerbimo iškilmės pra
sidėjo iškilmingomis šv. mi- 
Šiomis St. Jean de Baptiste 
bažnyčioje, kuriose dalyva
vo du kardinolai ir apie 200 
kunigai iš visos Naujos An
glijos, ' Garbes Atstovas ir 
tūkstantinė minia žmonių.

J. E. Kardinolas O’Con- 
uell pasakė įspūdingą pa
mokslą prancūzų“ ir anglų 
kalba. Pabaigęs pamokslą 
J; E. Kardinolas suteikė 
Šv. Tėvo Pijaus XI palai
minimą. * .

Po pamaldų abu Kardi
nolai O’Connell ir Villeneu- 
ve ir ambasadorius buvo 
garbės svečiai surengtame 
bankiete.

Bankiete pasakyta daug 
kalbų.

DANCIGE FAŠISTAI UŽ
DARĖ DU LAIKRAŠČIU

kautų išspręsti ginčą, Dar
bininkai reikalauja pripa
žinti uniją.

GRŪMOJA GUB. ELf 
GYVYBEI

BERLYNAS, — šiomis 
dienomis Dancigo miesto

Šiomis dienomis gub. EIyt

Iš SSSR. Grįžusiųjų Su
tikimas kun. Seminarijoj

KAUNAS, — Spalių 20 tą pirmieji. Tikisi Lietuvos 
d., grįžę-iš Rusijos kunigai dvasiškių pagalba ir raginą, 
su J, E. vysk. Teof. Matu- jaū. dabar gelbėti Rusiją sa- 
lioniu apsilankė Mętrop. vd maldomis. .
kun.. Seminarijoj. Garbiu- Trumpoje kalboje pareiš
kus svečius sutiko Semina- kė tiek gilaus tikėjimo, pa
rijęs. vadovybė, o klierikų, sake tokių Jaudinančių min-

kun., Seminarijoj. Garb'in-

choras galingai užtraukė 
“ Ėxultąte Domino”. Magn. 
Rektorius kan. Pr. Penkau- 
skas susijaudinęs pasveiki
no brangius svečius, savo 
senuosius draugus. Juos

čių, kad visi tiek’ klierikai, 
tiek profesoriai. .. verkė. 
Ta J. Ekselencijos kalba, 
tie suvarginti Rusijos apaš
talų veidai, vargingi jų rū
bai visiems aiškiausiai pa- 

pristatydamas auklėtiniams rodė gyvą tikėjimą, pasi- 
* šventimą, meilę, pasiaukoji* 

' - Žiūrėkite! štai stovi Tai kalbėjo iškęstos 
• . v . p r?., . kančios, vargai, kalėjimaiprieš jus confessores fidei ,d-v v • , . • del ttkejimo, dėl Dievo.__  fiL-oiimn Turko* i n + /-k i n i a ’

Po to, sugiedojus širdrn- 
ąpaštalai.. . Sekite jais ir gai “Plurimos anuos” ir 

jų pavyzdžio gavus J. E, vyskupišką pa- 
ir laiminimą, brangūs svečiai 

išvyko į zitiecių salę.

audringas ranki} plojimas DD KAUNIEČIAI PLAUK- 
*", ŠIĄ PER ATLANTIKĄ

1 o to . J. E. vysk. Teof. 111^11 11IUEI Iii 
Matulionis jaudinančiai pa- . ‘ MAŽU LAIVELIU

pasakė:
— Žiūrėkite! Štai stovi 

prieš jus confessores ficĮėi 
— tikėjimo išpąž i n t o j a i, 6 
kankiniai.. Tai kunigai —

semkitės iš 
sau jėgų... Džiaukitės, 
ašaros nutraukė kalbą.

■ MAŽU LAIVELIU

staro j i įspėjo T. Š., kad ji 
nesikištų į Dancigo ; vidaus 
tvarką; . 1

• '“K a t a likiški laikraščiai 
platinti yra pareiga kiekvie
no dorą ir tSvynę mylinčio 
kataliko.’’— . .

. Arktiysk. J. Skvir.ėckąs:

kūną*. Jis džiaugėsi Lietuva,1 KAUNAS. — Skauda pra
jos laisw, jos katalikišku- Įneša, kad du kauniečiai yra 
mu. Džiaugėsi Lietuvos ilva-pasiryžę žufi arba laimingai 
siškija ir stebėjosi pašauki-: pasiekti Neiv Yorką 5 mot
inų gausumu. ' j.rų ilgio (vienas•• metras yra

Priminė .liūdną atsiskyrė; lygus 39.37 anglį j coliui) ir 
mą su Rusija, kiir liko tiek’1,5 metro pločio. Jie i‘engiu-: 
daug gerų tikinčiųjų. Pa-, ei plaukti iš Klaipėdos į 
reiškė vilties, kad jei galės!Now Yorką ‘ir laimėti $25,- 
kada nors grįžti — įin. 000 arba paskęsti.



gradienis, Lapkričio 14, 1933.

J. B. LauČkat

kelionės įspūdžiu Nuotrupos
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gražus spaliu 27 d. vaka- 
Pp. Likai savo aūtomo- 

umi nugabena į stotį. 
? laukia gražus dinugii- 
būrelis, 11 vai. nakties.

0^r viena valąnda ir traik 
Lnys'išpyškės į Neav Yorko 
asę. Stotyje mano geriausi 

oteliai bei draugai — A. 
Kneižys, Pr; E. Galinis,

& XAverka, Pr.Ed/Va
ikas, P, ir Ad. Likai, Ą 

/^aletskas, O. Vaįeckaite, P, 
^’Kąrloiąutė, Ėl. Poclelytė, J,

Ptkąuskaitė, M. Martino- 
Kūyte, Af Grabijolįūtė, J. Pe- 

Jfirauękąs, J. MatąUauskaitę.
1Bt. Šejevkaite : ii* Idti-tos. 
A>aįiiuojainos lietuviškos ii* 
•angliškos dainos. Ypačyjaus- 

J?inįngąi padainuota, ntsisvei- 
B'khihmu pritaildnta, angliš- 
y’ ka daina ‘ ‘ Good bye oiir

būddy.”
; Palieką - 15 ininučią iki 

. 12-tos, tad reikia atsišvei- 
į kinti.Stoties tarnautojai 

nenori leisti palydovą būrio 
a į peroną, tačiau ją frontas 
y prąlaužiamąs ir visas būrys 
i. ateiną iki vagono. Čia vėl 

atsisveikinimai ir linkęji- 
mai greit pasimatyti. . •
/ Konduktorius sušunka ir 

\ traukinys pasijudina, smar- 
f kiai šiiiokšdamas. Ir taip 
i gi*eitai išnyksta gražusis pa
klydo vą būrelis, išnykstą sto- 
. tiš. Nakties tamsumos ap- 

l J globtas palieka Bostonas, 
K paskendęs elektros žiburiuo- f >• . • ■ '-- sę. ....
r-' Lekia traukinys puškeda- 
f; inas, tartum ištraukęs is' pa- 
P•• Stiegtos dėtos, atsigręš nuo 
t. artimąją būrio h* nešdamas 
L; artyn į naujai pasirinktą 

.vietą.

i? 4

fe

naująjį Maspeth.: kleboną 
kum J. Balkūną. Kadangi 
įaikas. neleido# tąi iiors; per 
telefoną atsišyeikiuaą su šv. 
Jurgio parapijos klebonu 
kmi. N. Pakalniu ir Apreiš
kimo par. kleb. kun. C. P,au
kurui. ■■■■••.

Kum S, Remeika, ypač 
buvo malonus patarimuose 
ir nešykštėjo nurodymą ke
lionei, kaip ęlaug kartą ke
liavęs per. Ątlantiką. Jis 
mane labai nugąsdino šal
čiu ir įsake būtinai turėti 
megstinį, kurio aš kaip tik 
neturėjau. Jojo vikaras, ku
nigas P, Lekešis, ką tik iš 
Lietuvos grįžęs, ir teikė į- 
vairią nurodymu.
— Kum J. Rtdkttną radome 
gmai’liiai. besikuriantį Mas
peth klebonijoje. ; Naujasai 
klebonas griebiasi naują pa
reigą visu savo energingu
mu. Jojo vikaras, kun. J. 
Aleksiūnąs, visu savo švel
numu, matyt, pasiryžęs, jam 
pagelbėti.,

Su kum J. Balkūnu kal
bėjomės apie Neiv York ir 
New Jęrsey apylinkės kata
liką .busimąjį laikraštį “A- 
merika."< Apylinkes vadai 
esą tvirtai nusiteikę laikraš
ti išleisti ir jį išlaikyti de
ramoje aukštumoje. Laik
raštis būsiąs 8 puslapiu, o 
jo formatas būsiąs panašus 
į Bostono vakarinį laikraš
tį ‘“'Daily Record.” Ją pla
nai atrodo gražūs ir pareng
ti didelio entuziazmo dva
sioje. Kai mano šis laiškas 
pasieks -Ameriką, tai lietu
vių kataliką visuomenė gal 
jau skaitys naują laikraštį 
“Ameriką.” ..

Palinkėjęs Ne\v York va- 
‘ dams gražaus pasisekimo 
; naujame darbe, aš pažymė

tą. jog ‘k Darbininkas ’ ’ ™ "

gĮuitiKiiniiitiiiHKniiiiiiiiiiK.iiUKuiiiiiiiiiiiHiuiuiutitHtiiKiiuKiKiiiKiiuiiii'iiiiiKinHuuiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiKiiHiiiKujTi daluką perstatys sce*

|VIETINĖS"ŽINIOS| ' .. .
.. ; ■ ■. ‘ ' '.s

KAS YRA KATMIKĮI AK- a>w 
GIJA? KAS JĮ VVKOO?

KAIP JI TURI BŪTI 
VYKDOMA?

as ir kad 
Popiežiaus Leono XIII my
limiausiais Katalik i š ko s 
Akcijos . vykintojais laike 
Pranciškonus Tretininkus.

KALBĖS KARDINOLAI

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAIno j e dvyliką mergaičių,‘ va

dovaujant p-lei F. Karbaus- 
kaitei, pagelbsthit M. Mar- 
tinonaitei. Vaidiiią šios: Ėl. 
Podelytė, J.. Vitkauskaitė, 
O. Vaįeckaite, M. Naujokai
tį-, A. Grafai j olįūtė, M. Leš
činskaitė, O. Januškevičiū
tė, ,EĮ. Grendelytė, M; Sabai- 
lė, -Margaset Šidlauskaite, 
Malvina Šidlauskaite ir A. 
•Kii’dyte. Tai tur būt pirmu
tinis lietuvių visuomenei 
klasiokas perstatymas. Kiek 
vienas grakštus mergaičių 
judesys, kiekvienas dainos

.Lapkr. 19<L.yra šv. EIz-\ -------—
bietos vengią. kąrąUehės šią savaitę* įvyksta Wash- 
švėntė. Ji yra didžiulė Brau įngtdnę Amerikos vyskupą' 
ciškone. Todėl Šv. Petro metinis susi rinkimas. tTąm 
bažnyčios Pranciškonų Tre- preziduoją J^ E. Kardinolas
tininku skyruiš minės ta 6’ČonneU. ' x > r • i 1 . .

‘ voliutų. ., atgarsis, skoningas dalyvau-
Antradienį, lapkr. 14 d., jaučią mergaičių parinki-

10 vai, vakarę, per radio N.
B. Č; išAVashiiigtoiio kalbės 
visai Amerikai .J.. E. .Kardi- 
tiolas OToimęlir įį. E. Kar- 
dihalas Hayes, J. E. Vysk.
Rymą Ėx - gubernatorius
AL Sinith ir, ^menkos vai? ^tikintuim Įdek kilnios^dva^ 
džios kabinėto vienas narys.

Kitą sekmadienį, lapkr.
19 d,, 12145 po pietų per ra

; Šią savaitę įvyksta "Wash-

ciškone. Todėl šv

LDSTUVOB PUKTERą DM09
JO GLOBk motinos. ŽVČ.

‘irminlnkS ■ EvU MarksienB,
<325 B. Sth SL, SŲ.--B03t0Q, Mp8». 

Vlce-pirmlninkfi— Qno Šiauliene,
448 ffl. 7th Sįt,, So. Boston, Mas#.
Tel. So. Buston 8422-R

Prot. RaSh Brdnė Clunienfi,
29 Gould St., VVe^t Boxbury, Muša.
Tol. Parkway 1804-W

fflnį. HaAų — Mnrjopa MarkonlutA
83 Navarrė St., /RosIIndale, Mas#.

Tel. Parkway 0558-VV
Iždininkė — UUa. Staulullutę

105 Wert etfa S.U, s<£ Boston. Mus*. 
Tvarkdarį .Ona Mizgtrdlenė

1512 Coluinbht Ud., So. Boston, Mos#. 
Kasos Globėja — B. Janušonienė

1426 Colunibin Ud., So. Boston, Masu 
Draugija savo susirinkluiua laiko ka# 

antrų utnrnlnkn kiekvieno mėnesio, 
7:30 vaL /vakare, pobažnytlnfij aye- 
tainftf. • ••*'

»i«is drauglĮoa reikalais kreipkite# 
pu protokolų raitininku.

1 • ' . •

•V. JONU BV. BE. ĖASALBINm i 
DEJOSVALDYBA

Pirm. — J. Petrauskaa,
24 Thomas Bart So. Boston,

Vlces-pirni.—V. Medopla,
1430 Columbla B<1, Si Boston, Mara.

Prot. Raitininką* — Ji Gltneckf#
5 Thtynaa Purk, So. Boston Mąaa.

Ifln. RaStlnlnkaš — Pr. Tulelklą,
109 Bo\ven St., So. Boston, Mass.

Ildininuas — a. Nuudliūnu
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mum.

ManSalka — J. Zalklą
. 7 IVInfield St.* So, Boston, Maax
Draugiją laiko Buslrlnklmiua trečių ' 

nedfildlenĮ kiekvieno ničnesio, 2 vai 
po pietų, 'Pa irapljos jbivI&J, 402 E, 7th

■ St., So. Boston, Mrm.

šventę.. ; .
9:30 vai.. ryte, skyriaus 

užsakytos šv. mišios bus gie
damos gerovei Pranciškoną 
ordeną.

Po mišparų, 3 vai. p. p. 
sltyiius rengia šventei pa
minėti programą, kuri susi
dės iš m u z i k o s šmotėlių, 
dainų, prolekcijos ir. užkan
džiu.

Svarbiausi progTąmos da
lis bus tai kun. Pranciškaus 
Juškaičio, Cambridge kle- 
hoTio paskaitą — prelekciją. 
Gerbiamas prelegentas, užsi
brėžė išdėstyti kas tai yra 
Kataliką Alicija, kas ją, 
kaip vykdo, ir tt... Atėjusio j į 
daug ko‘išmoks;

Reikia atsiminti, kad Šv. 
Pranciškus Asižietis yra 
pirint a k li n a s ir patronas

DAKTARAI

inąs, daro gilaus įspūdžio. 
Malonu žiūrėti, kaip gražiai 
mūsų jaunimas sugeba pasit 
reikšti scenoje, Nepraleisk 
šios progos arba geriau sa
kant, šios retenybes, kad įsi-

TRETININKŲ VAKARAS Lapkričio 15 d., 7:30 vai. 
rak, Jaunųjų Merginą cho
ras rengia “Whist Palty.” 
Tam pasibaigus, jos mano 
“pašųiiiyti.” Ją choro prak
tika esti bažnyčioje kas pir
madienio vakarą.

• 5 Neiv .Yorke buvau paža- 
ę ’dintas 7 vai. ryte. ^Didžioj o-, 
.t; įe stotyje didelis ramumas 
p- viešpatavo. Čia mane pasiti-j ^s,

■ 1 ko nebejauna moteriškė, ku-j^ ^g^Darbmmkas’’ vi?
> Ą iš. “Darbhiink'o” siižino-i uJoje. a^mkeje turi

TeL 8o. Boatou 0828
LIETUVIS, DANTISTAS

DR. Ii. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS ‘ ‘ 
Naujoje Vietoje, • 

525 E. Broadway, g. Bostonu
Ofito Valandai:

Nuo O Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 Ud 
5 ir nuo 0 Iki 8 vai vakare. Ofisas uždarytas aubatos vakarai# Ir ■ 
nedSldienlals, taipgi sereddmi# nn« 

12-tos diein uždarytas.
Taipgi. nuimu ir Ą-ray

stos turi lietuviai jaunuoliai 
ir nešiškūstum jųjų neveik
lumu.

dio Coliunbią įroadeastirigJauniiiias pihias gražių 
Bystern įžymūs katalikai va- ądealų, bet mes kartais jų 
dai kalbės vėl visai Aineri--nesuprantame arba nenori- 
kai... • • hnę suprasti, ■ . •

■_ • _ų.-‘ .■ -".ii.;’ Pritarkime jiems. Būkį-
P-lė M. Kilmbąiute ir pa- ^me su () pel. trumpą, 

nia ZiĮotieiie atlanko lietu-! Įąm.j. susilauksime liuostar. 
vių našlaičiu ir Seselių pne- j | -n vaįsju nešančiu nauda

(lietuviams. Be. to, bus dar
- v. . I daug įvairenybių, kaip tai:

Jos važiavo parsivežti is ten| jea|Og.ll} monologų ir kito- 
vįenos ligpąes^^jlžiavo P- irių štukų. Scenoje, .bus .ir 
Pr. Starihski> ' autąniobllm,, (c p(jrdukas. ’ ’ Tąigi progra- 
kurį vairavę jaunasis Sta-, ^ įyajrį ty turininga, 
rinskas. Išvažiavo iš So. į ^eik pats ir draugą, pakal- 
Bostono lapkr. IĮ d., 1 vai. I. • . • v, .. r i_
p. p. Grižo įiataė'šfaa ląpkr.
(2 d. vęlaL’Si^pbčrsivėžė la
bai gerą nūbiSonė ’* ajirę šią 
beturiu naudingą įstaigą.

glauda, Elmhuršt, Pa., 
serą Pasioniscių

’!uFordukas.” Tąigi progra- 
jmu bus įvairi ir turininga.

SVEIKSTA

.į: • - jusi apie mano kelionę į 
. Į Lietuvą, atvyko į stotį net 
L. 5_ Vai. ryte is kreipėsi pasi-. 
jj.. rūpinti jos vienu svarbiu 
ty reikalu Lietuvoje. Turėjau 
k pažadėti,, nors ir labai suin 
J;-'kus uždavinys. Jos papasa- 
ty kotas nuotykis buvo man 

dar vieną ženklu,, kaip rei- 
•ty-kia. būti .atsargiu gyvenime 

ir- jausti atsakomybę už 
kiekvieną žingsnį.
-Iš, stoties skubėjau į L. 

Universali Biurą, buvusia
■Į - ‘ ** ’ .

A Vytauto Spaustuvę, kur tu- 
į,' tėjau susitikti su savodrau- 
į ' gaiš techniku K. Vilniškiu 

ir inžinierium A. J. Mažei-

r \

j

V

‘ ’ Su K. Vilniškiu pralei- 
.. •< Čmu. visą dieną. Jis buvo to- 
[ kis geras, jog savo brangą 
< L^ikį‘paaukoja luaiio.malo- 
,. numui. Drauge su juo ap- 

lankiau Lietuvos konsulatą* 
i . Karalienės Angelą“ par, kle- 
. > boną< kum S. Remeiką ir

ADVOKATAI

daug gerą pr'ieteliu, kurio : 
nenorės nuo jo pasitraukti.
1 ‘Darbininkas'' lankosi du 
kartus į savaitę, kas nuošir
džiam skaitytą j ui labai svar 
bu. Todėl, mano nuomone, 
naujasai laikraštis “Darbi
ninkui” nepakenks, bet abu 
laikraščiai pasidalins darbu. 
Jei Naujosios Anglijos ri
bose leidžiami net 4 periodi
niai įiekaialiką laikraščiai, 
tad kodėl katalikai negalės 
išlaikyti tik 2 ?, Juk katali
kai sudaro didelę daugumą.

Šiaip ar taip, tačiau spau
dos klausime mes katalikai, 
labai atsilikę. Turime baž
nyčias, turime mokyklas, 
organizacijas ir kitokias 
gražiais įstaigas, tačiau ne
turime savo rankose šią lai- 

. ką didžiosios galybės— 

. spauclos.
(Bus - daugiau)

Lietuvis Dantistas

DR, S. A. GALVARISKI
(GALINATJSKAS)

•. Tėl. S©: Boston 23QQ
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. vąkare. Šventų dienų 

pagal susiturimu.

TeE 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 y. v. 
Seredomis nuo 9. iki 12 v. dienų, 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

Į Tel. Porter 3789

i JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuviu Gydytoju
Į Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
| ; 278 Hatvard Street,
škamp. Imnan. arti Central Sq,
I Oąmbrid^e,

te

&

■' .M'

'įt

Prisiekęs Advokates

JUOZAS B. GAILIUS 
Veda vįsokiąą pręvai, Data ri 
‘ ima legalius dokumento#. 
117 E Bt, (kampas Broadwwy) 

, 8outh Boi|on, MMa. .
T«l«fonMi: Šou Boston 2733 

Namą; Talbot 2474

n-.

LANKĖSI
Pereitą savaitę iš Binok

ly h, N. Y. atvyko p. J. Ja^ 
kubauskas, sporto direkto
res ir lankėsi redakcijoje.

P-nas Jakubauskas south- 
bostoniečiams yra gerai -ži
nomas iš' prieškarinių- ląiką, 
nes dirbo Vyčiu kuopoje ir 
kitose organizacijose.

So, Bostone 'ir kibli4 žada 
surengti sporto vakarus.

So. Bostono, Tretininkai 
rengia Įdomią “arbatėlę” 
sekmadienį, lapkr., 19 d. Bus 
juokingas prog.i’amčlis ii* už
kandžių. Svaigiausia tai 
kad šcimiiunkės vaišiiis sve-į.J_ JtąjgęrĮ^io Lli d.r Žff. „■ '■ 

Valandai bus susirinkimas 
Te vi j Marijonų Rėmėjų 
draugijos vietinio skyriaus. 
Svarbus dalykas prieš,sky- 
rią Stovi — tai Rėmėją me
tinis seimas ir jo reikalai.
“Darbininkas’* priima 1933 

m. Lietuvos Paskolos Boną kg 
ponus už prenumeratas ir kny- . 
gas už pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite 

“DARBININKAS“
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

mus “naujos; imuloš^ arba
tėle.- Bus pyragą ir kitokią 
gardumyną.

- Plačiau parašysime kitą- 
Darbininkome

>•
niunery-
A, T. T.

PADĖKA
sun-Simonas Kavolius.

kiai sergąs, ligoninėje, dėko
ja kleb. kum F. Virmaus- 
kiąi už suteiktą dovaną ir 
Šv. Vincento de Pauliaus 
d r-ja i ir jos nariams už 
nuolatinį .lankymą ir para
mą. ĮVAIRŪS SKELBIMAI

bink už ką jis tau bus dė
kingas., Pe}n^,H^kiiįąmąs. 
parapijai- Įžanga 35. centai. 
Visi atsilanl^kpne.

Kilt,

GRABORIAI
h,.

BENDRI ŠOKIAI

Ponią Alena Jodkienė, 
Lawreiicietė, Jp^rį turėjo sun
kią operaciją, .pereitą sąvai- 
tė, Huntiugtbn ligoninėje, 
Bostone, sveiksta. Grįžo na
mon ‘lapkr. 12 d. Matyti, 
kad prietelių maldos stipri
na ligonę. -

ŠLIUBAS
P-lę Stefanija Bulzgąitė, 

6 metai iš Lietuvos, Radvi-. 
liškio, gyvenami 2 Dunham 
Št., Šo. Bostone susišliuba- 
vo su Josepll K Dooley, gjr- 
venantį 31 E; Newtoh St., 
Bosto, Mass., Šv. Petro baž
nyčioje, lapkr.* 12 d., tuojau 
po sumai. Jaunavedžiai ap-

. sigyveno Jaąiaica Plain, j 
Mass. '• _ ’ ■ ; >
Liudytojais užsirašė Juo- į 

zapas Žukauskas ir Bronis-Į 
lava Žilinskaitė. i

TAI TIKRA NSUJIENYBt

NE VIENINTĖLIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

ima-c . širdies, Plaučių 
;■ Kepenų, Pilvo, inkstų, Šio

ji įos, Patrūkimo, Reiima-.
■, lizino ir visokias Kraujo, 
Nefyų, Odos ir KroniSkas 

’ abiejų lyčių Ilgus.
PcĮtiu-inias veltui

Pasitarimas tikraiapsaugos nuo 
nelaimių. Išlaidų ir kančių. v ‘ 

01.618^327 įZjL 
ValoHdor: Antradieniais, ketvirta- 
dlenlali ir. ieAtndlonlala 10—12 -tyV 
t», JK5, 7—8 vakar#; #4k|#a)|Uk 
niai! 10—Iš tiktai. ? " • ■

.* f

-U.

LIETUVIS GRABORIUS
. * Laidotuvių reikale • visuomet 
ir visiems maloniai ir tinkamai 
patarnauju. Galite kreiptis fai
le laiku, dieną, ar naktį, o as. 
visuomet pasirengęs kiekvie
nam pareikalavimui. Už .važia
vimą i kitus miestus jokio at
lyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH 
(AKUNFAT.CIUS) 

16—18 Intervale Street, 
Mont.ello, Mass.

Tel. Brocktoii 4110
258 West Broadway, 
South Boston, Mass.

• Tel. So. Boston 4486

Lietuvos Vyčiu ir L.D.S. 
kuopos, bendromis jėgomis, 
rengia šeimynišką balių tre
čiadienį, lapkričio 29 d., pa
rapijos svetainėje.

Kadangi tas vakaras y i a 
prieš “Padekavohės Dįe- 
ną,” tai kiekvienam bus 
malonu praleisti laiką prie 
geros muzikos. Gros pasižy
mėjęs Kit-Kat Club orkest
ras. įžanga vyrams tik 35 
centai, moterims 25 centai. 
Atsilankvkime.

ANGLIAI $12.50
Ęgg, Stove, Nut—American

• Antracite - jKoksai $11.00,
■.:, >v Bpjągettos $9.50..

Pristatome Bostone ir Apylin
kėje be ekstra mokesčio, -— pri
statymas tiesiai,

GENEVA 6060
WESTERN COAL 00. -

L17.
iii«ųHiiiiiiiii]iii.iuiinf iiiiiirii|ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Tel. I’orter 2067-W. =

; STELLA BRIKAITĖ |
PIANO MOKYTOJA 
602 PUTNAM AVl-I,

. CA3IBRIDGE,. MASS; ■ =

. Kik.

SODAM PAREN 
SIMAS

I JUOZAS M. OILIS I
1 i| LAIKRODININKAS f 
| Parduodu įvairiausios rūšie# | 
i auksinius, ir sidabrinius daik- | 
j tus. Taipgi, ir pataisau. |
Į 866 W. Broadway |
I SO. BOSTON, MASS. I

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

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

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

Res. 158 W. 7th St.
- Tel. So. Boston 1437 M 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Sodaliečią ren g i a m a s 
oWhist Pakty,” jau žino-j 
mos, kaipo pasižymėjusios 
gražia nuotaika bei tvarkin- Į 
gurnu. Gražus darbas neša i 
naudą. Merginą. SodalicijaJ 
per savo kelią metą gyva vi-! 
rną, pasižymėjo savo veiki- ‘ 
mu ir įgijo visuomenės pa-į . .

rainos- Į1455 W. Broadway, go. Bostonį
Lapkričio 22 diena ivvks'į Tel. So .Boston 3612 Į.

AGENTAI
Į INSURANCE i
| Apdraųsk namus, rakandu# |
* automobilius pas 1.
1 J. S. MESLIS t

-j-Kaip. gyvas, Petaif 
Tai iŠ kur taip skubini su 
malonią šypsena veide ? Tur 
būt kas nors . nepaprasto ,į- 

į vyko ? — Taip, tikrą tiesą 
I pasakei, Adomai, Mačiau, 
j choro liares, .besiruošiančias 
pastatymui vieno gražaus 

• dąlyko, būtent bminueto" 
(šokio)., jąją .vaidinimo va- 
karu, lapk'r. 26 d., bažnytlne- 

’ je'Svetainėje. ‘‘Minuetaš?’ 
parašytas žyniaus niuziko-T- 
Bętluąven.’o, r ‘ 
j e žodži us pr 
Kueižis..

10-

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GraboriUs - Balsamuotoj as

Patarnavimas dienų ir naktį

Funeral Home ir Rėš. 
564 East Broadvvay, 

Sp. Boston, Mass.

Sodalieeiiį “TOust Party,’\ PinADDAG--------
sukelti fondą isitaisymui sa-' Ki čIUAuKAu .
VO kambario, kuriame suėję važiuojant toms į ir iš Lietuvos para- 
galetii praleisti. iiaudinsuurJ p"‘u ‘''g&Xr‘'d"<>‘'" 
laiką. Tai vertas paramos Apdraudžia bnkšus, namus, rakandus 

tikslas. • 342 W. Bromhvay, S. Boston. Mass. ..
Po /lošimą, bus šokiau* - Telefonas South Boston m‘8 •

griežiant Antanėlio orkest
rai. Įžanga 25 centai, už ka
rius bus galima išlošti gra-į 
žiu “prizu.'' O ją bus labai, 
daug’.

Apie mūšų .pigą ir gružą patarnavimą, 
;klauskite tą,’ kurioms mes' patarnavome, 

' J°NAS ^PETRUŠKEVIČIUS IR 'SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So, Boston, Mass.
Tol. So. Boston 0304-W ..

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant pat ogiausią ir 
greičiausiu 7laivtj. Sutvąrlcomo 
reikalingus dokumentus, ■ •
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH
I N S U R A N 0 E

Apdrabdžimne Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t. ' 
BR0ADWAY TRAVEL 

BURBAU
K. .T. VIESULĄ, S:u\
366 W. Broadvvay,. 
So, Boston, Mass.

Tvk Seutli Boston 0620
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SENELIS

Palikus jį nauja karta . 
pasaulio jojo nesupras: 
tušti laikai, pikta valia, 
pasaulis visas nebe tas—- 
tokiomis mintimis ir panašioms, 
galva snieguotoj’ kupina, 
o karstą seks jo nejučioms 
tokių senelių vėl karta...

Arėjas Vitkauskas.

POEZIJOS PASLAPTIS

[kiek poetų ‘ apie tavo blizr.kur pasaulyje inire,” Prasi* Į j . t

[ Atitraukiau a k i s ata-Brangus Turtas!
žvaigždžių reginio. Skubiai 5 . . *
Vaikščiojau ąnt terasos, pri
simenu dar kaž kur kokia- į 
me mieste girdėta “Valso-Į 
rinės Žvaigždės simfoniją. 
Ak ta muzika. .. tai didžiau Į 
šios šioje žemėje, sielos gro
žis. . I

Stabtelėjau terasos vidu
ryje. Bingtelejo galvoje lo
tynų posakis: “ęoeli eno- 
rvąnt gloriam D ei.” O ką 
besakyti apie žvaigždes, ku
rios sudaro dangaus dalį? 
Žvaigždės skaisčios. Pama
nyk, koks tų žvaigždžių Kū
rėjo skaistumas! Jis skais
čiausias. ‘

i Paskutinį žvilgsnį mečiau 
į dangaus žvaigždes... Ei; 
nu gulti* Tačiau, dar galiu 
astrologu tapti !

. \ . Kazys Adna.

QiiiHHiiiiinimftumtiHittuiiutmAHtthmiiinihinuiiniinm*tiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiu*iiiiiiiitihiininhiini>iiii>iiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮitiiiiiiiii!iiiitniiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiii|

gančius gyventojus rašė, 
dainavo. Visi} tautų, o ypa
tingai Lietuvos poetui nepa
sigailėjo žodžių juos pa? 
gerbti. < ’ . .'

Garbingiausios žvaigždes, 
ar norėtumėte išgirsti ką 
didysis lietuvėj poetas yra 
pasakęs apie jus? “Tik 

, dangaus negęsta-. akys sidab
rinės. ” Gražus pasakymas. 
Kitur —“Ir užsimerks nak* 
ties šviesybes”..

Įstrigo mano akys į vieną 
žvaigždę. O... Vaičaičio žo-

ĮdžiUis: “Šviesi žvaigždutė 
nusirito į nematuotas platy
bes-” Kur jinai nukrito, ne
žinau. Bet taip lengvai nu
riedėjo nuo aukšto sosto, 
kad net stebiuosi.

Sudrebėjau. Iš atminties 
skrynios., išsirito iš senų 
žmonių girdėtas posakis. 
■4 J eigų matai krentančią 
žvaigždę, žinok, kad žmogtis

Kai poeziją rašai nežiūrėk į rėmės, 
Bet į poeziją pačią.
Rašyk ką mąstai ar tai be rimo, be ritmo...
Branduolys, tai sielai 
O siela tai mintis.
Poezija tik miela,
Kai josios širdis
Plaka ir jaučias gyva!

Ptytaitis,

“VAVA”

Augo mažas lietuviukas,, 
vardas — Repėkiukas: 
jo kaimynas -r- mažas buvo 
margas toks šuniukas...
Repėkiukas nežinojo 
vardo to, kas lojo: 
jam,44Vavos” trumputį vardą 
jis .padovanojo... -
Vaikui šiam “Vava” — šuniukas, 
žediš trumpifeiukas: 
jį lengvai ištarti gali 
vaiko liežuviukas...
O dėl ko taip pavadino ?...
Na gi — nepažino 
gyvulio jis. tokio keisto, 
į save vadino.;. .
Kai vadinamas šuniukas, • . 

f (jam patiko Repėkiukas), 
linksmai taip sulojo: • 
sugalvojo Repėkiukas! /
Šuo “vava!” kartojo, 
(tiek jis težinojo), 
jo paties išlotą vąrdą 
vaikas dovanojo...
Ir nuo: to visi vaikučiai,
Kai dar jie mažučiai, 
šunį vien “vava” vadina
mai, garsai trumpučiai!.,.

Arėjas Vitkauskas. 
Kaunas, 1929. XII. 3 d.

Pianino Pttpuliarizavimas Vaikuose

Yra pasėka technikos, ku
ri vis labiau užkariauja ir 
žaislų viešpatiją. Aprašo
masis žaislas yrą žinoma, 
labai 4 4 vaikiškas ”, liet / juk 
juo vaikuose įsąmoninamas 
tos rūšies muzikos būvimas. 
Toks įsamoninimas per žais
lą gali vėliau ne vieną vai- 

■ ką priversti pamąstyti apie 
I savo pašaukimą būti pianis
tu.

Vokiečių sankrovose atsi
rado nepaprastas pianinas. 
Reikia paspausti klavišių, 
ir pasigirsta kokio nors žvė
ries balsas. Vienas klavišius 
staugia kaip liūtas, —kitas 
kniaukia kaip katė, trečias 
—baubia kaip karvė.JVienu 
Laiku ekrane, įtaisytame ant 
pianino priešakines lentos, 
pasirodo atatinkamas gyvu
lio atvaizdas^ Ar. Ofc..

5 ... . • A g

Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

BLOGI PAPROČIAI. mą vien ant dviejų dantų, 
' • —.—.— ' /tai tie dantys yrą gadinami

Rašo D r. G.I. Bložis. į arba . nereikaii n g ą spėka 
I Blogas paprotys . suteikia ■ spaudžiami h; lyg koks me- 
ląbai daug bliedės dantų at-\kūtų plaunamas su atsi- 
Žvilgiu. Paimkim, pąvyz- Plls^u laukių. Suprantama, nes kuomet mes arba vaikai 
džiui, štai kokį/ niažą daly- pn atšipusiu piiildų tą. medį [burna kvėpuojame, tuomet ‘ 
feaV—būtent dantų krapš-l ^10'^11 neįiupiansl, bet jį Įpras į plaučius įeina sausas 

Įtuką, paišiuką, cibuką, arba: pažeisi,-paskui jis tures^ūu- 
pypkę. Tūli asmenys turi. supilti. O riešui ų
papratimą laikyti ynos -dan
tyse,, tapsi. tas negali pada
ryti bledies. Bet tikrumoje 
tai daro labai didelę žalą 

į dantims. Dažnai atsitinka,' 
Į kad net sugadina normąliš- 
ką dantų ąiždarymą ir kram
tymą..

Aš tikiu.
įteko pastebėti pypkorių šu 
išdilusiais dantimis prieša- 

[kyje nuo pypkės. Taigi, su
prantama, tie dantys gerą 
valia neišdilo, jie turėjo bu- įa’patrintos su 
ti spaudžiami kokios nors 
negeistinos spėkos. Tie iš
dilę dantys tuomet pasilieka 
nebetinkami kram tymui, 
maisto atkaiidimui, neš ne- 
bėsusisiekia viršutiniai su 
apatiniais. Tos bledies neuž-,.
tenka, kad dantys sudilę iri^b įi0^ slu^?* . Pa^7r 
nebetinkami atkusti, bet tuo sp kitomis kūno dalimis at- 
pačiu sykiu yra. pažeisti ir ištinka. Reiškia, kas per- 
raumenys, kurie tuos dantis kn nesveika.

Amžinos Atminties J. Bakanauskui
Spalių mėnesy lietuviai 

savo tėvynėje ir išsiblaškę 
po . tolimuosius pašau 1 i o 
kraštui minėjo trylikos me- 

Į tų sukaktį,kai; lenkai pagro
bė Vilnių. Kur tiktai randa
si būrelis lietuvių užjaučiau 
čių tėvynės širdgėlą— Vil
niaus užgrobimą— ten su
rengta įvairūs minėjimai 
bei prakalbus, kad gyvu ar 
spausdintu žodžiu, ar finan-; 

.. sine parama okupuotus bro
lius užjaustų.

I Pasyviai minint šias su
kaktuves, kaip tik ir pride- 

. ra plačiai skelbti karžygiš
ką drąsą jauno tėvynės kan
kinio, kuris drąsiai. atstatė 
krūtinę lenki} šūviams; ir 
krito auką ant tėvynės au
kuro. Jis turi būti mums, 
Amerikos lietuviai, tėvynės 
meilės pavyzdžiu.

A..a. Juozas Bakanauskas 
kilęs iš Vilniaus

Dangaus Žvaigždes

Trakų 
apskr., Valkininkų valse., 
Molių kaimo. Gimęs 1910 m. 
balandžio 19. d. Jo tėvai bu
vo neturtingi, bet dori, to

li aikinus priežastis, kvėpavi
mo pbr. burną, galima išgel
bėti vaiką nuo sugadinimo 
veido, lino luino silpnėjimo. 
Tuomet vaikas turės dau
giau spėkų (atspariunū) at- 
sisipirti. prieš. įvairias ligas,*

kramtymas dėl dantų tiek 
geras, kaip vėtra dėl me
džių Vėtra medžius gadina 
iš šaknų ir laužo, šakas, tai 
ir riešutų kramtymas dantis | 
'gadina iš šaknų 'ir enemelį • 
skaldo, o paskui pažeistas 

“dantis turi gesti, nors tas 
kad skaitytojui Sėdimas 'einą iŽ lengvo.

Dabar paimkime kitą pa
vyzdį *— rankų. arba delnui 
frinifną viena f kitą. Mes 
rankas triname, kuomet, sal

Šyla. Bet paėmus ką kietą į 
rankas, betvinaiit sutinsime 
pūsles. O toliau trinant, p ra 
triūsime ir tas pūsles, jeigu 
nepaliausime trynę, net pa
darysime didelę žaizdą ir 
per' tūlą laiką turėsime lau-

pačiu sykiu yra pažeisti ir

Prie viršminėtų dantų ir 
veido sugadinimo jiriežas-

Lietuvos rudens naktis. 4 4 Palaimintos tos nakties 
Rymų ant estrados tvorelės, žvakės,” išsireišk’iu ne savo, 
Akys nukreiptos į dangų, tik poeto Shąekspearo žo- 
Regiu dangaus žvaigždes, tižiais. Tartum kieno gįmi- 

Nesuskaitomą jų daugybė, mo dieną jos buvo uždegtos 
Tačiau aš ne pirmas, kuris'. ir paliktos mums pašidžiau- 
neva tą tiesą suradau. Seno- Įgti.
jo Įstatymo Pradžios kny- Į Žvaigždelė sutva k s ė j o. 

v ■ goję štai ką rasi: “Pažvelk Kur taip esu girdėjęs šį tą 
į dangų ir suskaityk žvaig- 'apie jų spinksėjimą? Žinau, 
ždės, jei gali.” (Prad. 15,5) pradinėje mokykloje, mažas 
— Viešpaties žodžiai Abra-Į būdamas, mokėjau dainelę 
omui. j apie žvaigždžių tvaksėjimą/

Ir Žiūriu į neaprėpiamus 
, . ' dangaus plotus.' Gali skaity- 
' ti žvaigždes iki pasaulio pa- 
•baigos, vistiek, rodos, ir tiek 

laiko nepilkas jas sukaityti.
L • •. Taip atrodo Tvėrėjo gra
fe žiausi įvailniai man, žemės

Visos jos neatsimenu, tik ši
tą sakinį: “Mirksėk, mirk
sėk, mažyte žvaigždelė”. 
Tai vaikelio prašymas. Iš
pildomas retkarčiais. Mėly
nasis dangus apsėtas žvaigž- 

, ____  dėlėmis.,. '
sūnui. Žavingai jos žiba. ' —Dangau, o kad žinotum,

■j

»
t

apsišvietęs ir susipratęs lie
tuvis.

Aštuoniolika mėnesių at
gal buvo pašauktas į lenkų 
kariuomenę. Tarnavo Vil
niuje trečiame sunkiosios 
artilerijos pulke, kur ir bai
gė savo dienas. . *

Šiais metais spaliu 14 die
ną suėjo lygiai metai nuo to 

.ryto, kai ą.a. Juozą 6 valan- 
< dą išvedė į pulko aikštę — 
sušaudė. Bet, klausi, kodėl? 
dėl ir Juozas užaugo doras,

Todėl, kad jis buvo tikras 
. lietuvis patrijotas.

Spalių 14 dieną anksti ry- 
;■ te išvedė Juozą Bakanaus- 

ką šaudymui. Gavęs leidimą 
\prabilti. Juozas lietuviškai 

atsisveikino su esančiais ka
riais. Užrišę jam akis, as
tuoni kareiviai netvarkingai 
išsirikiavo šauti. , Juozas į 
porųcniką ištarė paskuti
nius savo žodžius, 4 4 Gal ma
nai nušovęs mane, nusikra
tys! visais lietuviais ? ”

Štai/ tas dvidešimties dvie
jų metų jaunikaitis be bai-l

palaiko vietoje.
Dantys žandikaulyje gam

tos yra taip surėdyti, kadi ^ai* iuyune paminėti se- 
kuomet spėka yra pavartota|hančjas priežastis: per ank- 
normališkam kramtymui, tai ištraukti pieniniai dan- 
visur lygiai spaudžiama ant tys> perilgai laikomi pieni- 
visų dantų.- Dantų lygumą niai dantys; perdaug supu-
galima. palyginti su .ramiu 
vandeniu. Kada į vandenį 
mesi kokį dalyką, tuojau 
pasidarys rateliai ant van
dens paviršiaus nuo to vieti
nio spaudimo ir jie plaks į 
šalis, kol spėka pasibaigs. 
Arba, kada vandeniui ra
miai stovint, pasitaiko ko
kia žole ar. medis, tuomet 
vanduo susijudina ir prade
da. nepaprastą spaudimą į 
šalis. Bet paimkime kokį 
lengvą dalyką ir dėkime į 
vandenį su atsargumu. Pa
dėklui sau, dalykas bus di
džio sulig vandens didumu 
ir užimsime tam tikrą plotį, 

(tai vandenyj visai nebus jo
kio ženklo, arba tas spaudi
mas bus visai nepavojingas 
ir nematomas.

r- Taip pat ir su dantimis. 
Dantis vartojant nepride- 
riančiam dalykui,, kaip tai 
riešutų kramtymui arba kas 
turi papratimą pypkę nuo
latos laikyti įsikandęs, tas 

. daro nenormališką spaudi-

vę dantys; blogai uždėtos 
karūnos ir tilteliai, taipgi 
blogai užtaisyti dantys, gi
mę vaikai iš nelygių t ė vie
tai reiškia, vienas augštas 
tvirtas, o kitas žemas, men
kas, blogas išsivystymas, 
miegant ranką laikant po 
žandu ir viena svarbiausių 
priežasčių vaikų veido su
gadinime- yra kvėpavimas 
per burną. Toks kvėpavimas 
yra labai lengva . vaikui į- 
prasti, kuomet jo nosis yra 
užkimšta nuo adenoidų pa
kilimo arba nuo negero su
siformavimo gomurio.

Gamta suteikė mums no
sį kvėpavimui ir normališ- 
kai mes ją dėvynius kartūs 
vartojame kvėpavimui, o 
dešimtą sykį uostymui. Mes 
privalome, žinoti, kad nei 
vienas normališkas arba 
sveikas vaikas nekvėpuoja 
per burną, o kuris kvėpuoja 
burna, tai tas yra fiziškai 
nesveikas. Suradus ir pa-

ir šaltas.
Be viršutinių blogumų, 

dar ir veido muskulus arba 
raui neiūs pakei čia, nuirau*" 
kįa žemyn, ir padaro blogą, 
nelinksmą išvaizdą. Dažnai' 
įmes matome žmones su,at
dara burna, sukraipytaiš * 
žandais, nelygiais iškištais t 
arba ištrauktais dantimis. >

•Vienok rekorduose randa-. 
me, kad išėmus adenoidus. 
ne visuomet per bumą kve- ‘ 
puvimą. prašai i name, .* n e ą t 
toks kvėpavimas yrą papra? 
t imas, ir j is turi tam tikras < 
priežastiš.'. O svarbiausia. 
priežastis to yrą .dėl negerų 
apatinių ir viršutinių dantį} 
užsidarymo ir negeras go
murio susiformavimas,

Taipgi iš fiziško kūno 
. veikimo dažnai žandikaulis 

būna sugadintas. Taip,-kaip 
ir kitose kūno dalyse, nor- 

| mališka kūno spėka pagel
bėjo organui išsivystyti, o- 
nenormal'iška kūno dalis fi
ziška spėka sugadino orga- ■ 
ną. Normai i škai dantys f ir 
zišką spaudimą gauna nuo ' 
žandų raumenų tiek, kiek ir 
nuo liežuvio. Bet", kuomet 
per burną yra kvėpuojama, 
tuomet liežuvio spaudimo 
nebėrą ir gomuris pasidaro 
aukštas ir siauras, o priešą-. 
ki niai aukšt i e j i dantys Įia- 
sidaro labai atsikišęj ir su 
apatiniais nesusiduria.: ‘ .

Taigi asmuo, turėdamas 
nenormališką dantų sukan
dimą arba žeidžiantį sukau- 
dimą, turi tuojdu nueiti pas 
šeimynos gydytoją ir tą pa
taisyti, pirm negu įgaus ko- , 
kį negeistiną paprotį. Tame 
atsitikime jis sutaupys ne
mažai, pinigų, sveikatą ir 
dantis.

REIKALINGA
Tarnaitė klebonijoje. Atsi
šaukite laiškais šiuo adresu:' 
“DARBININKAS,” No..5 
366 W. Broad\yay, So. Bos
ton, Mass.

Profeaionaląl, blznlf-rial. pramohln- 
kol. kurie skelbiasi ‘'Darbininkė." tik 
>ai verti skaitytojų paramos.

Vinį ęrnrafniHtfia “rJnrhinlnkft”

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

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

DARBININKAS, ” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadvtay, So. Boston, Mass. Metamu $4.00. Pus
mečiui $2.00. - . . t j

44 GARSAS,’ * savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams -2,00.

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

[“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų Žurnalas, 2334 S. 
Oakley Ave.f Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DERVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė- 
hesiniš žuniaiąš, 2322 W. 24th St.; Chicago, III.

/ .. . Metams, 2.00. . „ ' \
“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į me- 
I. nėšį, 4736 S. W<xįd’St; Chicago, m. Metams $2.00.

mes atsidavė į priešų ran
kas ištardamas paskutinį 
žodelį —• “ lietuviais ”. Jis 
buvo mūsų brolis lietuvis ir 
tokiu jis žuvo. ■ 7

Tad,, mūsų Šventa pareiga 
jo niekuomet nepamiršti ir 
mefinese sukaktuvėse pasi- 
melskime už jojo vėlę ir pa- 
garsinkime pasauliui, kad 
turėjome ištikimą tėvynės 
sūnų. Skelbkime "motinai 
Lietuvai, kad josios sūnūs 
Amerikoje garbingai mini 
savo brolio Juozo vardą — 
jojo didvyriškumą ir pasi
ryžimą. dideliems žygiams, 
Amžiną atilsi duok Juozui, 
Viešpatie !

■ Leonas Lievša.
| (L. K.)_

Svarbus Pranešimas 
Penn. Studentijai

MOUNT ČARMEL, PA.
Šiuomi pranešame, kad Amerikos Lietuvių Katalikų 

Studentų Organizacijos Centro Pirmininkas Jonas C. 
Morkūnas, atvykstą š. m. Sekmadienį (Šuiiday), lapkri
čio (Nov.) 12, .2 vai. po pietų, pas aukštai gerb. kum Dr/ 
J. Končių į jo vedamąją Lietuvių Katalikų Šv. Kry
žiaus (HoĮv Cross) parapiją, Mount Varmei, Pa., svar
biu tikslu kalbėti ir organizuoti mūsų katalikiškąją lie
tu viškąją studentiją. (studentus ir. studentes), kuri da* 
baiOanko .arba yrą lankiusi (aluinnai) :—

Higlr Schopls, Technical. &. Comniercįal Šchools, Ą- 
cademies, Institūtos; Uiuvevsitėtus įr Kolegijas: Semi
narijas ir tt. • ' ’ ‘ ; : ‘ •

Visi Dvasios Vadai, visa lietuviškoji kątalildškoji 
visuomenė,. ypač mūsų STUDĖNTĮJxV* yra nuoširdžiai, 
prašoma atvykti. į šv. Kryžiaus parapijos, svetainę Mt. 
Carinei, Pa., lapkričio 12. d., 2 vai. po pietų.

• ‘ (lenlro Valdyba*
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stebime, kad mūsą akys iš 
mažens prie tą reginią pri- • 
prato. Galėtą Dievas ir mus ;i 
nuolatos taip stebuklingai 
maitinti, kaip tuos kelis 
tūkstančius pavalgydino, ar
ba kaip išrinktąją tautą ty- 
u'uose maitino maniia. Bet 
mūsą išganymui nustatė ki- 
tokią tvarką, — “Prakaite 
tavo veido valgysi tava duo
ną. Šv. Paulius dar griež
čiau pabriežia saldydamas: 
“kas nenori dirbti, tegul ir 
nevalgo.” . . / ’

Kaip paukštis laidojimui, 
taip žmogus yra sutvertas 
darbui; IŠ to išeina, kad tin
giniavimas. yra nuodėmė, 
viena didžiąją nuodeniią, — 
šaknis, iš kurios išdygsta 
daug kitą iiuodėmią ir blo
gą įpročiu. Kodėl ? Kąijj sa
ko Šv.-Kasijonas,- Dirbantį 
persekioja tik viena piktoji 
dvasia, o tinginį visas ją 
būrys, daugybe. Viešpaties 
fšmineius^ sako: - - Daug pik-^ 
to žmogą išmokina tinginia
vimas.” Ypač reikia saugo
tis vienos rūšies tinginiavi
mo,, didelio darbštumo už
dangalu slepiamOj kurs tik
rumoje yra ne kas kitas, 
kaip tingėjimas Dievui tar
nauti.

Tuštuma yra visa tai, .kas 
mus ne artiną prie , mūsą 
galutinojo tikslo alnžinybe- 

. J e, — sako-Šv. Jeronimas. O 
šiolei mūsi} ministerijos I>o-1'O1.įgįVesas aižkina:—be ver- 
Utika.buvo nutrypusi i.na-jt5s yra visoks darbas, luiris 
eionalizmij. Tas buvo daro-in?ra „„kreiptas Dievo gar. 
ma atsižvelgiant į šitj laikų |jeį_ ■poksai darbas turi tiek 
siekimus, bpt tas turėjo ap- vertėš, kaip darbas raita}, iš 
verktinas pašėkas — viešos ' "

f ir privatinės dorovės žlugi- 
į klą, 0.keletas tūkstan.čią tai|mą, komunizmo įsigalėjimą | 
' jau aukštesniijją mokslo į-‘ ir 
f 'Staigą — _ .
^ sitėtą.’Pusė milijono, vaiką! timą. Taigi nuo.šio laiko 

mokosi tikybos mokyklose, j mūsą švietimo sistema turi 
f o virš milijono mokinią lan-! būtį sudvasintą. Tam tiks
lu ko tikrąsias eilines mokyk-‘ lui tikybiniu įstaigą pagel- 
W ias. Didelė tą mok'inią dau-j' 
b guma yra. stabmeldžią tėvą 
k- vaikai.
r ’ Kaip matome, dideliausia 
E misiją pasekmė priklauso 

nuo mokyklą. Per ilgą am- 
• žią prityrimą mišijonieriai 

SUpiato, kad tikėjimas tik 
k tuomet pastoviai pasilaikys 
į?. atsivertėliu sielose, kai jis 
V bus giliai, ten įskiepytas 
K * nuolatiniu dėstymu ir aįski- 
Y nimu tikėjimo tiesą. Tas la- 
Y' bai simku atsiekti tarp su- 
k augusią, nes jie neturėdami 
t. laiko tik pripuolamai gali 
p''mbkytis tikėjimo dalyką, 
r. Taigi visa svarba misiją 
f sėkmingumo glūdi vaiku

PBENUMERATOS KAINĄ:
Amerikoje metam* ....•.<••<■
Ūiaieny metanu ................|5.0Q 
Viena kart aavaittye metam*....$2.00 
ŪŽeieny 1 kart metanu. . |2.50

k KATALIKIŠKOSIOS 
MISIJOS

Mums paskendusiems sa- 
£;W kasdieninio gyvenimo 
greikaluose retai kada ateina 
J galvį katalikiškosios misi- 

0% kurias Bažnyčia veda 
^ visame pasauly, ypač tarp 
Azijos ir Afrikos, stabmel- 

jL‘dŽią. O ten juk eina be galo 
^didelis, rimtas ir įtemptas 

. f dąrbąs. The Bar Ęast (Toli- 
Į^mięji Rytai), katalikišką 
į misiją laikraštis praneša, 
• ~ kad Azijos, Okeanikos, Af- 

t* tikos ir Amerikos misi jos 
L užlaikot daugiau kaip 40 
r tūkstanČią mokyklą, kolegi- 

ją ir universitetą. Iš ją 20 
į* tūkstančią yra taip vadina- 
h. mą kąteehizacijos mokyklą, 
į kur- dėstomi tikėjimo daly- 
v kai, panašiai kaip mūsą sek
ly mądienio mokyklose. Kita 
č dvidešimts tūkstančią yra 

pradinią katalikišką mokjr-

i

ti ją į kampą ir užmiršti.” 
Tai yra vaiką žaislas. Krik
ščionys savo darbą privalo 
kitaip suprasti. — “Ką tik 
darote darbu ar žydžiu, vis
ką darykite Vardan Viešpa
ties!”, — mokina šv. kau
lius. Tad reikia, kad dirbtu- 
mėm vardan Viešpaties, tai - ----. . . . x
yra Viešpačiui Dievui; tad' teisingumą išduot atskaito
je vien tik dėl būtino rei-iinybę. Kaš daugiau turi — 
kalo uždarbiui, bet toje mūs didesnę ir atsakomybė... ” 
tyje, kad <larbas yra Dievo 
nustatyta; kad mes dirbda
mi dažniau: savo mintis ir 
širdį, trumpomis, karštomis 
maldelėmis.

kyje, kad jas pavargėliams • 
dalydami stoję, prieš. Dievą 
rastume JĮ gailestingą, Visi 
ir turtuoliai ir vargšai turi
me žinot, kad ką tik turime, 
viskas: yrą Dievo dovanos ir 
iš visko turėsime prieš Jo

mo...’ Kąd vėl užstojus ge- 
. resniems' laikams, mokėtu
me geriau gyvent, tiksliau 
savo uždirbtu uždarbiu nau
dotis ir juodai dienai šį tą 
sutaupyti, kad nelaimin
giems 'laikams užėjus juos 
•būtu lengviau pėrgyyent.
. iNe kasdien audros, lietus, 
sziema... taip ir su nedar- 
-bu, — jis ne pirma ir ne pa- 
rskutinis, — jis praeis...

Prašykime. Dievo, kad jis 
greičiau užsibaigtą... Kad 
vėl visą fabriką kaminai 
juodais dūnny kamuoTiais 
rūktą, o švilpukai mus į

■^įvo Vadų'

mokyme ir katalikiškame 
auklėjime. Tuo būdu misiją 
ateitis visiškai juiklauso 
nuo mokyklą.

. • Nekuriosc.šalyse, kaip an
tai Japonijoj, tikėjimo dės 
tymas yra griežtai dinu- 
džiamas viešose mokyklose. 
Mat, Japonija labai įsitiki
nusi į nacionalizmą ir. į savo 
mokyklas neįsileidžia ne tik 
katalikiško, bet ir jokio ti
kę jimor mokymo. Tačiau pa
staruoju laiku Japonija 
pradėjo, suprasti savo klai
dą. 1931 m. japoną švietimo 
ministeris pareiškė: “ Ligi į

eionąlizmą. Tas buvo daro-

smėlio namukus * statančią: 
kol. tas darbas užbaigiamas, 
jau į nieką paverčiamas.J * ---  • . ■ C J7''* ’ V- S.—

_ LV ypnč pastaraisiais lai- Arbamažamergaitėatsidė-
- kolegiją ir univer-‘Į kais, net anarchijos papilį jusi dabina. ir maitina savo

Pastaba:
Dievas gailesį mūsą skur

do ir-aprūpina mūsą reika
lus.

maldelėmis, keltame prie Neturtą ir 'nedarbą Die- 
Dievo, kaip pavyzdžiui: Te-fvas užleidžia už bausmę av- 
gili tai bus Tavo garbei, o ba mūsą ištikimybesuštyrl- ___ ,
Dieve, Tu man už tai atly-]mui. Niekuomet nelobkime darbus šauktą, kad prasidės 
ginsi. Tegul tas mano darbo 
sunkumas bus Tavo kan
čios ir kryžiaus, nešimo kan
čios pagarbinimu ir tam pa
našiai.

Sudekime mūsą viltis Vie
špatyje Jėzuje, o gyvenime 
Jlam ištikimai .. tarnaujant,. 
visuomet patirsime Jo ma- 
lone ir mums nieko niekuo
met nepritrūks. Net ir tuo
met, kaip žmogiškai žiūrint, 
•visokia suraminimo viltis 
bus jau dingusi, . Dievas ste
buklingu būdu nusiminime 
išgelbės 'ir palinksmindamas 
paguos. .

Jis maitina dangaus^pauk- 
sČiąs ir aprengia lauko lelir 
jas, tad šimtą kartu dau
giau rūpinasi apie mus, ku
riuos .taip brangiai atpirko. 
Eikime paskui Jį, visur, 
kur mus šaukia; Noriai pil
dykime Jo įsakymus, o tru
kumąnekentesime. O jei Jo 
gausia ranka būsime apdo
vanoti, tai mūsą kenčian
tiems broliams būkime gai-

svetimąją skriaudomis. Va
gystė ir l<itą skriaudimas 
niekam į gerą neišeina. 
Naudokime valgius su sai
ku, kas lieka dalykimės su 
bedarbiais ir pavargėliais.

Apsivalgymai ir girtuok
liavimai ardo sveikatą ir 

prieš turtingesnius 
sukelia. bedarbią kerštą.

IŠ girtybes į išeina papik
tinimai ir darbuose apsilei
dimai. Dirbdamas duonai, 
ne Užmiršk ir sielos reikalą. 
Perdidelės pastangos pra
turtėjimui, sukelia godumą. 
Šykštumas, daro žmogų mo
kam netinkamii. Nebūk šyk
štus bedarbią reikalams.. Be 
darbiai skurdą kenčia dau
giausia ne dėl savo kaltės ir 
todėl, ją šelpimas visiems 
yra privalomas, .

Darbas ir bedarbė yra 
Dievo ranką rykštė ir malo
nė. Bedarbė yra Dievo baus
mė už tinginiavimus ir dar
bo keikimą tada, kada dar
bą būdavo užtektinai, Da

mokosi tikybos mokyklose, j mūsų švietimo sistema turi
lėlę, kad už valandėles mes-

testingi. Su jais dalykimės bar, nedarbo, laikąs, pasi- 
Dievo dovanomis, nes gal stengkime pasimokyti tau-

j ba atrodo mums reikalinga 
ir rimtai pageidauj ama. ”

Ar tie žodžiai bus įgyven
dinti, dar didelią pastangą 
nesimato, bet vis dėl to toks 
vyriausybės, pareiš k imas 
duoda misijonieriamš gra
žios vilties. Apskritai, Toli
muose Rytuose gimsta įsiti
kinimas, kad religinis jau
nuomenės auklėjimas yra

Moterą Vaidmuo •Kata
likiškame ir Tautiškame 

Veikime

Mes pamąstė visgi su
prantame' spausdinto žodžio, 
.galybę. Ir dar labiau rnekį- 
vertiname spausdinto žodžio 
galybę kuomet įneš girdžia- 
me savo vadą apie tai kal
banti

Štai ką jie mums sako :
“Geras katalikiškas laik

raštis yra • nuolatinė misi-

Popiežius Leonas XIII.

tą vėl normalus, g e r a s 
šalies gyvenimas ir atsiras
tą darbininkams pragyveni
mo šaltiniai, nuolatiniai už
darbiai.

' • Šalies valdžia, . eko.nom is- 
tai, pramonininkai ir galvo
čiai apie tai rūpinasi, krizės 
pašalinimui visi dirba... Vie
špats Kristus parašė: ‘ “Ko 
prašysite Tėvo, mano Vardu 
—jums duos,” Prašykime 
gerėsnią laiką, bedarbes su
mažėjimo, o nė patys nepa
jusime kaip iš mūsą padan
gės krizės debesis išsisklai
dys ir išnyks. Vėl visi dirb
sime ir linksmai žiūrėsime į 
rytojaus ateitį...

Dievas geriau žino kas 
žmonijai dabar reikalinga, 
ko ji verta, tai ir duoda.

“Kiekvieno kataliko .yra 
šventa, priedermė paremti 
katalikišką spaudą ir ją 
k u o p lačiausiai paskleisti 
žmonią tarpe”.

Popiež. Pijus IX. ■

“Prieš blogas knygas mes 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogą . raštu nuodus . 
mes turime pastatyti geru 
raštą vaisius, ■ prieš blogos 
pakraipos, laikraščius mes 
turime pastatyti atikšt(>s do
ros laikraščius, — sako. Pi
jus’ X, savo enciklikoj^”.. 
“Viską atnaujinti Kristuj.”

“Į kiekvieną katalikišką 
šeimą privalo pareiti bent 
vienas katalik. laikraštis.”-

Popiežius Pijus XI.

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

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

“Dar vis nenorime su
prasti spaudos reikšmes”, 
dažnai kartodavo Popiežius 
Pijus X.

Supraskime!
Sau ir kitiems užrašykime 

“Darbininką”, tai paklau- . 
sysime savo vadą.

Dąug, geriau šeimoje tris vą- . 
gis tūrSti negu vieną girtuo
klį... Rom. Striūpas.

vienos genties, giminės nariai. Tikrumoj gi 
klausimas sudėtingas. Tautos sąvoka apima 
žmones, reiškia — tauta nesiriboja kuriuo nors 
žemės plotu; Lietuvįą tauta gali būti anoj jpu- 
sėj ir šioj Atiantiko pusėj ir kitur. Tiesa, tau
ta yra gyvas organizmas, organizacija, negali 
būt be civilės valdžios, bet valdžia ir valdžios e- 

’santieji asmenys nesudaro tautos. Per pasaulinį 
karą lietuvią tautą Lietuvoj buvo vokiečią val
džioj, prieš.tai daugiau 100 metą rusą valdžioj. 
Atrodo, jog tos pačios tautos nariai privalo kal
bėti savąja kalba, lietuviai lietuviškai. Bet 
kalba nesudaro tautos. Ji yra tautos minčią pa
sireiškimo priemonė. Pav. turime airius, kurie, 
nieko nemoka airiškai, o kalba vien angliškai. 
Turime lietuvią, kurie nekalba lietuviškai, bet 
amerikoniškai, lenkiškai, rusiškai, vokiškai ir 

i kitaip. Savi papročiai yra tautos dvasios išraiš
ka, bet jie keičiasi, o tauta nesikeičia. Tautos 
papročiai nėr tauta.

Kaip atskiras, žmogus yra medžiaginio kūno 
■dvasinės sielos sudėtinga esybė, taip atskira 
tauta turi savo medžiaginius narius — žmonės 
ir savo dvasios išraišką: kalbą, papročius, savą
ją valdžią, visą savo praeitį, istoriją ir savo a-

tos ugdymo. Todėl. L Labai svarbu, kad Ii ei u vč 
motina duotą tautai .lietuvius sūnus ir dukte
ris.

Didelę- tautai žalą daro tie asmenys, kurie vai
kus išaugina ne lietuvią tautos nariais. Tos ža-' 
los nieku neišpirks, nes tik vieną, kartą gyvena 
pasauly. Gyvenimo nepakartos, neatitaisys. <•

Lietuvės moteries šiuo atžvilgiu svarbioji už
duotis: — a) išauginti vaikučius lietuviais, b.) 
savo sūnus ir dukteris leist kurti vien lietuviš
kas šeimas, aišku ir katalikiškas, ę) padėti lie
tuvią jaunimui sukurti lietuviškas šeimas; .1 čia 
įeina privati ir vieša agitacija, kliūčią nugalė
jimas ętc. •

2, Lietuvė moteris, išmokydama savo šeimos 
narius ir kitus lietuviu gražiosios kalbos, palai
kydama girtinus senus ir naujuosius lietuviu 
papročius, dainas, meną, atpasakodama senuo- 
lią garbingus žygius ir tuom.i uždegdama jau-, 
nują širdis garbingiems darbams, —ji pasida
ro tautos dvasios apaštalas. Lietuvė myli savo 
tautos dvasios pasireiškimus ir ji rūpinasi.

a. Pati išmokti gerai kalbėt lietuviškai, nesi
gėdydama savo gražiosios kalbos ir savo kilmes, 
b. Ji padeda arba pati jauniesiems išmokti lie
tuviukai. arba siunčia vaikučius į savo parapi
jos lietuvišką' mokyklą. Tikrai., susipratusi lie
tuvė moteris, žino jog parapijos lietuviškoje 
pradžios mokykloje jos vaikučiai išeis u e vien 
bendrą jį valdžios reikalaujamą mokslą, bet jie 

(išmoks daugiau ir mokės vieną kalbą daugiau ■ 
ir, kas svarbiausia, pasiliks lietuviais. Tuo tik"-

i lu negaili vargo nė pinigą lietuviškoms m<dū k
ioms ir ją mokytojams palaiky fi. e. G raž i e j i Pa
pročiai reiškiasi tautos šventėmis, at ei vijo" ko
lonijos svarbiais įvykiais, šeimos laimėmi", pa- 
silinksminimais, vaišėmis ir pan. T Šią >ritį iuo-

, tevis gali įnešti daug. ;Ji‘ yra tauri šeimininkė, 
kaimynams palanki viešnia, d. Socialus vviki-

. nias, labdarybe, viešasis tautos labas visada , 

.randa skambą, atgarsį geros-lietinės širdyje. .
.- Tai: vis plačios veikimui sr.it a s. Vienos mote- 
rys dauginu veikta Viena linkmė, kitos —1 kitą. .

■ O kai tai tas veikimas pasidaro organizuotas.—* 
• milžiną darbus nuveikia. Pav. Lietuvoj. <

Čia moteiys gali padaryti daug gero. Jos gar 
Ii organizuotą būdą apginti žmonią dorovę, ’ 

i Bažnyčios teises, gali pagelbėti Bažnyčios nuos- 
tatus ir nutarimus. Kadangi šv. Tėvas, regįmo- 

i ji Bažnyčios galva, ' visus jungia į tą kilnųjį 
) darbą, — moterys augina ir skatina savo aplin- 

. .. . t ko j palankumą,, klusnumą ir meilę šv. Tėvui ir
būtinai reikalingas viešos .vietos vyskupui.
tvarkos palaikymui ir net į Kiek kurioj šaly moterys prisidėjo prie Baž- 
valstybiu mio. komunizmo! tyčios teisią gynimo, tam klausimui nuodugniai 
išsigelbėj i m u i. Katalildš-' nušviesti reikėtų parašyti storoką knygą, nieku 
koms misijoms yra ten plati: būdu nesutelpa į trumpos paskaitos rėmus, 
dirva. Mūsą gi pareiga —; Dabar pasvarstysime antrąjį klausimą:.koks 
jas palaikyti. yra moteries vaidmuo tautiškame veikime ?.

K- į II Ketialikė moteris tautiškame veikime.
~ ~ : J Kataliku Bažnyčia apima visas tautas. Jas vi-

i sas. mokyti paliepė apaštalams pats Kristus. Jis 
i neliepė naikinti tautą. Kiekviena tauta turi tei- 
: sės sava kalboj garbinti Viešpatį, dėkoti Jam! 
! už suteiktas malones, turi teisės gyventi.

šyklūmis. Tai matydami tu-' Pasauly yra daug- tautą, daug žmonių. Yra 
rene pripažinti, kajl gamtos,-Ralinga ir vargingi} tautų; didelių ir neskait- 
veikime Dievas rodo stebuk-, Bet Tis°s tari teisę tarnaut Dievui ir sa- 
nnga savo išmintį ir visaga- vo keliu padėti savo tautos nartams siekti am- 
iybo nemažiau, kaip aname žinos laimės. Nors Dievo garbė ir asmeninė lai- 
tūkstantiniu miniu keliomisi m^ mums yra svarbiausi tikslai, bet, tautišku- 
duonomis įavalgidi n i m ė. lmas M? Pat turi ditlele vertybę katalįta} akyse. 
Kų-imet grūdas išdygsta, įš-! .nevertinų, metanų savo tautų, kas jos at-

sau ir tautai daro skriaudą. Toms skriaudoms 
mažinti tikrieji tautos sūnūs ir dukterys orga- 

,' iiizuotai dirba. Iš čia kyla klausimas, kiek lie- 
tumų, lies1 risi pasaulio iš-^uyū katalike gali padaryti lietuvių.tautos.nau-

Vilties Nenustokime iš Krizes į 
Pasistengkime--Pasinaudoti

[• Kiek laiko atgal girdėjau. 
L vieno kunigo pamokslą pri- 
L 'taikinto krizes laikams, ku- 
į rio mintimis pasistengsiu su 

tamstoms pasidalinti.
L - “Gaila man tų žmonių.*’

i
 . . (: Evangeliją Sv. Morkaus

• VII perskyrų)

• * Viešpats Jėzus keliais ke- 
k / paliukais duonos ' ir keletą 
į'.. žūvelią tyruose pa valgy di- 

no kelis tūkstančius žmonią,
fį trumpam laikui stebuklingai yv,:?

pakeisdamas . uust a t y t ą s j minčiai, lig šiol nevaliojo tą 
i. - gamtos dėsnius. Bet papras-!gamtos stebuklą išaiškinti, 
•i tai Viešpats Dievas, elgėšilnė kibirkštėlės gyvybės • L

^faip i gamtos dėsniui neV pWiten;?kąr;jos.JMevas ne- 
l S keičia nū ją yeildiuo nesu- *J“ 
f. laiko,, bet greičiau gamtai

įsako yeil<jiT,’ amžiais nusi-: 1 
į stovėjusiomis . tvaikus tai-p

teities siekius. Mes, lietuvią tautos nariai, turi
me net svetimą branginamą lietuViij kalbą, tu
rime garbingą ir garsią praeitį, —- mūsą tau
riąją bočių didingus darbus savos tautos ir 
žmonijos labui nuveiktus, mes tikime į lietuvią 
tautos pasiuntinybę, kurią yra skyręs mums V. 
Dievas atlikti kitą tautą tarpe./Tą tautinią tik
slą siekiant, Rūpinamės turėti reikiamą, laisvę, 
nepriklausomybę nuo kitą tautą. Ką gero ran
dame p>as kitus, kuo galime. sustiprinti savos 
tautos narius, it bites, imą iš tą žiedą — laimė
jimu sau . mčdu pasisavindami kitą tautą užka
riautas kultūroj, plotus. Ir mes patys nesigai
li m kai]) kiti pasinaudoja lietuviškomis damo
mis, meno’į ir kitais kultūriniais, meno kūriniais.

. 2. KOKIOSE SRITYSE DALYVAUJA 
MOTERIS?

Lietuvė moteris įneša savo dalį į tautinį lie
tuviu vėildmą. Jį . vadiname jau nariu n* .gar* 
bingu. tautos tautos nartą motinos vardu. MĮn 
tinas padeda pakilti tautoj naujai kartai. Jos—- 

Iš pažiūros klausimas aiškus. Tautą sudaro motinos tiesioginiu vardu prisideda prie tau*

auga: varpa ir šimteriopą: šižada ir.nori pabėgti išjos nartą tarpo,— pats 
vaisiu išduoda, tai čia pina
si visa.stebuklą virtine, mm!
su protui stačiai nešuprau

Dievas amžiais žmouil^ 
milijardus maitino, ir maiti
na, o mes tuo. stebuklu uvsi-

dai; koks yra jos vaidmuo mūsą dabartiniame 
tautos gyvenime.

Kad kįausinias trumpesniu laiku geriau pa- 
.aiškėtit, pirnuausiai.' pasistengsimė suprasti.. 1. 
Kaš sudaro tautą.-2.'Kokiose srityse dalyvau
ja moteris. 3! Kolde jos dabartiniai uždaviniai.

I. KAS SITDARO TAUTĄ?. •.



Antradienis, lapkričio 14, 1033. * TVARKOIKKS S

Bukime Ištikimi
Savo Karaliui

CJMSRIDGE, MUS.
(Tęsinys) • • .

Ijisci pilna. Kiekvienoje
kariuomenėje ątydžiai ir 
stipriai yra dabojama ,dis- 

, ciplina. Nuo disciplinos pri
klauso kariuomenės tvirtu- 

’ •. • mas. Nors kariuomene butų 
ir labai skaitlinga, bet jeigu 
joje nėra tvarkos — discip
linos, tai tokih, kariuomenė 
kovoje nieko nereiškia. Žodį 
disciplinų platesnėje pras
mėje galima* suprasti: pa
klusnumas ir pagarba va

dams. . -
Sakysime į kurių nors ka

riuomenės stovyklų atsilan
ko 'pulko vadas* Kareiviai 

.” tuoj visi sustoja tvarkoje ir 
___ Jaukią -ką vadas pasakys. 

Bet jeigu, vadui atsilankius: 
vieni kareiviai, kur gulėtų,

esame kareiviai, tai turime 
būti disciplinuoti.

Tad pažiūrėkime ar toji 
disciplina pas mus yra. Štai 
pavyzdžiu mūsų vadas, kle
bonas lapkričiu u d. per mi
šias pamoksle aųkštesnėsės 
dvasinės Kristaus valstybės 
valdžios vardu ragina mus 
katalikus neskaityti bedie
viškų laikraščių, kurie už
teršia mūsų širdys ir protų 
tais nirtingais dvasinės li
gos bedievybės perais, kurie 
mirtinai sužeidžia mūsų sie
lų, aptemdo- mūsų protų? 
kad mes nebepajėgiame su
prasti tiesos ir liekaine šėto
no karalijos vergais. Ar męs 

. paklausėme to paraginimo ?
Ar mes, metėme skaitę, ne
švarius bedieviškus laikraš- 

' čius irfpasiryžome . skaityti 
, ir platinti katalikiškų spau- 
. ,da? Jeigu-taip, tai esame 
, disciplinuoti Kristaus Ka

ralijos kareiviai. Jeigu ne

...... :»«*«*** 
kalba tiesų, nes žino, kad 
katalikų kunigas kokius nie
kus netauzys.. - 1 • :

Katalikų Bažnyčios vyš- 
pliauškimu ant dvasiškuos, ’kupai visad žinojo ir žilio, 

Žydas, tylėjęs visų laikų J<ad Kati Bažnyčia visados 
ir klausęs tos šnektos, galu- ^uv,? u: bus priešų puolama, 
tinai palingavęs galvų sako:: ^Ill‘Le visokiais budais sten- 
uTu durnas, durnas, 
žinai apie kimįgus ?
gus yra mokytas žmogus.. Aš 
sykį nuėjau pas vienų, jis 
atnešė hebrew bible ir kiau
še ar tu gali, paskaityti. Ne, 
aš. atsakiau.. Tai jis paskai
tė, paaiškino kų fas reiškia. 
Aš žydas, nemoku hebraiš- 
kos. kalbos, o kunigaš moka, 
tai ka fu gali sakyti apie 
kunigus, kad fu durnas!”

. Išgirdę tokią žydo pasta
bą ten buvusieji šiek tiek 
aptilo ir pradėjo, kita šneką.

Ištikro keista. Žydas, ku
ris iš principo priešingas 
krikščionybei, užtaria .ir gi
na kunigo garbę.’O lietuvis ! 
-Apkrikštytas 4r išauklėtai 
Katalikų Bažnyčioj, šimtais

, sykių priėmęs Švenčiausią 
iš kunigo rankų, tą. kunigą

> niekina ir dergia:!

me susirinkime buto daug 
kalbama apie kunigus. Ypa
tingai vienas iš tenai buvu
sių pasižymėjo nešvariu..

kiti kortomis loštų, kiti kų 
kitų darytai ir į vado atsi
lankymų visai jokios atydos 
nekreiptų, tai jau būtų aiš
ku, jog toji kariuomenės da
lis -negerbieksavo vado ir pas 
juos nėra: jokios disciplinos.

Arba sakysiin vadas pa< 
siunčia, E kur būrį kareivių 

’sargybon, o jie, kad stovėti 
pasklidoje vietoje, nueitų 
kur į karčiaiua girtuokliam 
tų arba taip sali, kur vaikio* 
tiisi, aišku, kad tokie karei
viai nebūtų- galima vadinti 
kareiviais.

Panašiai yra ir dvasinėje 
.valstybėje. Jeigu mes gyve
nantieji šiame pasaulyje ka
talikai vadinamės. Kariau
jančios Bažnjrčios. nariai, tai . 7 . ...
-mes- su kuomi nors karinu-: dvrėipiame domesio j ta^pu* 
jame? O jeigu kariaujame, ~ 
tai . esame kareiviai.. Jeigu’Jaip tebėskaitome nešvarių

raginimų ir kaip skaitėme,

Geros Vertės — Rūbai 
Moterims ir Merginons

Per 33 Metus

nuo senesnių visokių nieki- 
nančių_jšsįreišldmų-apie lie
tuvius kunigus mano, kad 
jie ir yra kokie nedorėliai. 
Todėl eina į airių bažnyčias, 
neš jie savo kunigų liedey-

PATERSON, N. J.
. Iš ŠILKO STREIKO.' Į 
Jau 10 savaičių kaip strei , , 

moja šilko dirbtuvių darbi- i
įlinkai.- . .. . - ' .
. šis streikas yra generalis,- ;
apimantis < visas Šilko išdir* ’ '. | 
jystes.

Patersone streikavo apie. . ••
■ 30,000 darbininkų, bet 14, 
000 šilko . dažytojų dvi sa-Z” 
raitės atgal sugrįžo darban;
Kumpam j os pripažino unijų ' 
ir pakėlė mokestį iki $2.3*00 ... 
į savaitę už. 40 valandų.

Savaite vėliau 3000 kak- _ 
jurai šėlų audėjų sugrįžo 
darban taip pat laimėje • 
streikų, nes kompanija pri* - 
pažino unijų ir pasirašė 
dviejų metų kontiViktų.

Bet .apie 10,000 broadsilk 
audėjų Patcrsono tebestrei- <»■. 
kuoja.

Visoje šalyje tebesi reikuo- .
ja apie 00,000 audėjų. . ' .,>

Smarki kova eina prieš •• . 
South kompanijas, nes jos' J. 

, labai mažai moka darbiniu- 
kains.. . . . . ti

Nei NRA.jnegali siitaikjii- ....
Ji, nors ir nustatė minima-, 
les algas South darbinin
kams $12.00,iNortb. $13.0,0. =

■ t P a t e r s o i1 kompanijos 
skundžiasi, kad negali išlai- . ... 
kyli konkurencijos su Soli-. 
thieriais.

i National Labui* Advisory _•••..■ 
boai'd nustatė, kad kompa
nijos audėjams turi mokėti

11 $25J)() j savaite. Manėme, „ 
I kad streikas bus atšauktas. - 
liet kompanijos nesutiko >*

Sesutes ir broleliai, kata
likai! Meskim tų blogų įpro
tį niekinti kunigus, Žino- 
kini, jog ateis kada toks lai
kas ir valanda, o tikrai kiek 
vienam ateis, kuomet mūsų 
kūnas .suėstas ligos gulės 
ant mirties lovos, kuomet 
prieš mūsų sielų ir sąžinę 
sukite visas pragaras, kad 
įtraukus mus- beviltiii, nusi
minimam Kuomet geriausi 
mūs draugai ir prtėteliai ne
begalės mums pagelbėti, šu
te’’kti mums ramybės, tada 
ateis tas mūsų niekinamas 
ir šmeižiamas kunigas. Jis 
ant savo krutinės atneš prie 
mūšų, lovos patį Kristų, Jis 
iškėlęs Dangun rankas per- 
maldaus už mus Dangaus 
Tėvų ir paliuosuos mus nuo 
mūsų klaidų, nors jos būtų* 
ir .bjauriausios, Per jo ran
kas įeis į mūsų širdį patsai 
Kristus. Jis sutrėms praga- 

’ ro galybes, kurios toje sun- 
' kioje mūsų gyveninio valan- 
■jdoje tykos pagauti mūsų

Ka tu surast’tt‘ kokią 
Kimi- llo^s *ics mokynie, 

kad tuomi įrodyti, jog ji nė
ra tikroji Kristaus Bažny
čia. Todėl kiekvienas vysku
pas, pirma negu, prileidžia 
kurį jaunikaitį prie kuni
giškų šventinimų gerai žiū
ri ir ištiria, kad jis būtų pa
kankamai išmokslintas. Kad 
pažintų tiesą, galėtų jų žmo
noms išaiškrtiti ir reikalui 
esant ją. apginti.

Žino py ir Kat. Bažnyčios 
priešai. Todėl jįe nors ir 
nekenčia katalikų kunigo, 
bet kad nepasirodyti nekul- 
tūring’ais ir tuomi nepaže
minti savęs, jie susidūrę su 
katalikų kunigu, parodo 
jam pagarbą. Jie žino, kad 
katalikų kunigas yra tiesos 
ir mokslo atstovas. Tik mes 
lietuviai tarytimi to nežino- 

Štai įier radio kalba kata- ! me- lu‘ laibas būtų ir 
likų kunigas Coughlin. Lai- nnlms tai žinoti ii dauginus 
krąščiai apie tai rašo kuo-T11^1’^..ton ganis parodyt h 
plačiausiai. Žmonės įvairių , Niekindami kunigus, pir-

spaudų, tai esame ne karei
viai, bet lepšės ir nesupran
tame disciplinos. * ■

Dvasi&s Vadų gerbimas. 
Sykį man pasitaikė būti vie- 
nojė vietoje, kur buvo susi
rinkę keletas lietuvių. Buvo, 
tenai ir vienas lietuviškai 
kalbantis žydas. Kadangi, 
dabartiniais laikais tarp lie
tuvių yra labai madoje, kur 
tik keli susirenka apšnekėti 
kunigus;. išrokuoti jų viso
kias nuodėmes, ; kurios yra 
niekas, daugiauš, kaip tik 
bedieviškos spaudos net ei- 
singį prasimanymai,. šu tik- 
siu šmeižti ir juodinti kuni
gus, . kad sugriauti žmonių 
širdyse tikėjimų. Tad ir šia-

kių mokslo žmoni ii. Tariaus: 
apie juos niekas, nieko, ta
rytum jų niekas ir nekkni
so, o apie katalikų kunigo j 
pareikštas mintis visi, šne- . 
ka ir gėrisi. Todėl, kad tai. 
kalba katalikų kunigas. Visi 
žilio ir supranta, kad jis

Lietuvių Katalikių Moterų Sąjunga įsikūrė lekcijas, dvasios lavybaš; d. bendras 41 įu corpo- 
, -šv. Komunijas, bendras šv. Mišių klausi-

’ort nAa tUn a-ltl 300įkyrių parapijose ir apie ni.IS; e> Liturgijos supratimą; f. Šv. Sakramen-
30,000 organizuotų moterų. Į ŠĮ skaičių neįeina to viešų pagarbų,. EucE.. kongresas.; g. patarna^ 
pigųpizuotoš mergaitės — pavasarininkės ar a-, vimų ligoniams, yiatikas; i. bažnytinių šv. rūbų 
teitmmkės. ir kulto reikalai ; k. maldininkų kelionės; 1.

Savo katalikiškąjį ir tautinį veikimą jos pa- brolijų veikimas. .
kreipė į didelius vietos reikalus. 2. Stambieji tikėjimo klausimai, kultūrinis,

a. Nesigaili laiko ir darbo vedant vaikų kate- apologetinis veikimas, apaštalavimas.
cRizaciją, naipie, bei mokinant savo nares kur- a) išsiaiškinimas kylančių visuomenėj klau-. 
suos, kaip religiniai ir doriniai auklėti savo vai- sįmij Katalikų’Bažnyčios mokslo šviesoje, b) 

. kučiųs. • ■ Šv. Tėvo nurodymų aiškinimas, platmimąs jo
b. Jos rūpinasi socialiu ir labdaringu veiki- išleistųjų raštų, enciklikų. Katalikiškos spau- 

mu. jkūi*ė. mergaičių, motinų ir vaikų .-globų.
1931 m. Lietuvos L. K. moterys įkūrė Motinos 
ir Vaiko skyrių — sekcijų draugijoj. 1932. m. 
jos sudarė 7 miestuose Motinos ir Vaiko globos 
punktus, steigia Motinų Tarybos punktus: iš ku
rių lankosi su patarimais ir pagalba. Jos rimtai 
svarsto sudaryti keliaujančių mokytoju būrį.
Šios mo^-tojos kaimuose pamokytu . vellinilli kuriamoj Seimoje., b) jaimu nlutinu

. kaip maitinti kudikius, kaip pagaminti jiems-^^^ tavvbos/pav_. rekolekcij0 c) a.vnima; 
tinkamus rublis, kaip pradėt mokyti paugeju- . . „ . c .. . . , ’ . 1J . , . kat. senuos prieš nepadoria spauda ir palaikv-šius; be to, namu ruosos, vatgi gammt ir Ilgo- , .. .v, ,, " > . " 7 t .•

lo, c v, & mas kriksciomskų įstatymų seimas globoti; d)
gobius s augiu . skaitlingų šeimų motinoms ypatingoji pagarba,

c. Lietuvos moterys mano kurt Katalikių so- nes jos duoda Bažnyčiai is tautai naujų narių.
: ■ .'‘.ia-e. m7-vkliJ> kt*" i)al‘uo5tXi .i«n’š minėtas ke-. 4 MOTERIS LABBAKYBEJE. a) Pagalba 

laujani įasuno -y. Ojas. . . Į vargšams, vaikams, seneliams ir ligoniams or-
ganizuotu būdu; b) kūrimas h* palaikymas lab
darystės ištaigų. * . '

5. MOTERIS IR MOKYKLA, a) Leisti sa
vo vaikus. į katalikiškų lietuvių (kur. yra) mo
kyklą .‘ir kitus prie to raginti; b) palaikyti.savo 
lietuvišką parapijos mokyklą: c) neturtingiems 
moksleiviams paramą knygas ętc. įsigyjant; d) 

‘.mokytojų —- Seserų gėrintina būklė mūs nioky- 
klose.

GEBĄS PASIRINKIMAS
NAUJU ŽIEMINIŲ ŠVARKŲ

Apvesti su gražiais kailiniais ' 
$39.75 $49 75 $59.75

Visokių. madų'ir mieros 
dėl visokių moterų ;ir ųičtfginų

eš 25 metus. Dabar jos po sunkių re

tikėjimų jo kalba gėrisi ir mų mes pasirodome nekul-1 sielų. Jis pripildys mūsų 
reiškia didžiausio eiituziaz- tūringais žmonėmis, storžie-| sielų džiaugsimi ir ramybe, 
mo. Kodėl tiek' daug entu- viais, kurie nemoka pagerb-1 Niekas, o niekas kitas pa- 
ziazmo ? Ar jis tik vienas ..(į mokslo ir tiesas, kuriuos! šauly t<) iiepada rys, kaip tik 
kalba per radio?-Jog kalba- kiekvienas kunigas atsto-■ kunigas.
ir žydų rabinų ir protestai!- talija. ‘„LU—2__ ’-t
(ų pryčeriai ir visokių kito- savo kunigus mes ardome i

savo tautų.. Man tenka pa-i 
stebėti nemažai lietuvių jau
nimo (‘ihant Į kitataučių 
bažnyčias. Kodėl jie ten ei
na?. Kieno jie vaikai? Paty
rinėjus pasirodo, kad vaikai 
tų žmonių, kurie niekina, 
kunigus. Vaikai prisiklausę j

dos platinimas, rėmimas, joj daly Vadimas. Įvai
rūs apologetiniai, katechetiniai, kursai, religinės 
savaitės, c) Kunigų Seminarijų rėmimas, Ku
nigo Motinos diena, auklėjimas, pašaukimų į 
dvasinį luomą.

3. ŠEIMYNINIS VEIKIMAS, a) dvasinis ir 
moralinis jaunuomenės paruošimas naujam gy-

Antra, niekindami. Ta([ gel.bkįlH h. Iliylfkinl
Įkiekvieiuj kun’igij. Pagerb-I 
į darni kunigus, pieš pagęrb-l
Sime pati Kristų, Kurs pa-i |n p(-|j
sakė, savo pirniien^. kuni-Į ' Į^-bininkai yra pasiryžę, 'j:., 
ganis, apaštalams:. Kas. J1*-!jr (Įal. lt) savaičių.
sų klauso, manys klauso v sn..eil.lwti ))et u(.pasiduo(i. , . 
Kas jus mekma, mane me-: streikieriai vieningai ir ...

' ui n ' • *1 ' ; geroji1 nuotaikoje laikosi.
j Tad neniekinkim nei -vic-Ė Laimėjimas darbininkų pu-

7. MOTERIS EKONOMINIAM Veikime, a)' no kunigo, nes taip daryda- sėjo. . . .
r> r • • -i • i • - •• , ,-i imi galime užrūstint! savo'. Visi darbininkai įsirašė įReliginiu atžvilgiu ekonomines draugijos bend-‘ . • / .. \ • * K .*. _ ..... ", ■ .....v. .. . . m • • 'Bėrų,n Karalių Kristų ir unija, kuri.vra A.D,F. glo-rovės imklauso katalikiškam veifainm.; Trngj, Į Jig galį neaūWkti niUu .
reik neleist, kad jos nusikalstų Bažnyčios nuo-; laimės toje sunkioje mūs <
štatams ir įsakymams, kanonams; b) iš gauna-1 veninio valandojesu kunigu įkosi. Streiklaužių nėra* 
mo pelno dalį paverst ręliginiani apaštalavimui.’pasimatyti. B. .

8. POLITIKOJ katalikė moteris dirba vieša-j
jam bendrijos labu i, a) stengiasi tobulai ėifi .sa-!. 
vo viešas pareigas : b) paskatina kitus sųŽinin- l 
gai atlikti jų darbus- c) padėti šalies valdžiai 
kurti žmonėms medžiagines gerybes ir gerovę 
piliečiams. i

. 9. MOTERIS LIETUVĖ tautos atžvilgiu rū-• 
pinasi: a) kurti pati lietuvišką šeimų; b) išiiio-' 
kyli vaikus lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos ! 
praeitį, tautinių papročių, žaidimų, dainų; c), 
palaikyti lietuvių, mokyklas, parapijas, spaudų, i 
prekybų ir pramonę ir viešuosius reikalus. ■

KAS DARYTINA PO FEDERACIJOS J
KONGRESO? :

I j et u vinį labai . gerai lai*

Streilderls,

■■■ The Vogue Stores. Ine., 200 Main St., Brockton ■■■&

Paskutinės Dienos |
Vaikų Siutai

r Miera '& iki 15—2-jos kelnės. $3.95
EB

Vyrams OSs
IR JAUNESNIEMS V Į

SIUTAI 1 ; Pirk Dabar

< d. Jos įkūrė benamių motinų prieglaudų ir 
jau suspėjo padaryti daug gero.

Tiesa,. Lietuvos moteriai mažiau tenka dirbti 
tautinės dvasios formavhfie, — Hsa aplinką, jai 

s padeda. Ainerikos katalikėms moterims, tenka 
• \ didesne našta. Bet užtat čia moterys gali dau

giau išplėsti savo veikimų, yra turtingesnės, gy
vena turtingoj šaly, kuri iŠ bendrojo iždo ap
rūpiną daug minėtų reikalų.

- ? ' H L daruti na -
•f Kartu suėnius katalikiškųjį ir tautinį moterų 

■ Veikmių, rasime šias sritis ir jų reikalus;
y:.' L'RELIGINIS: VEIKLMAS. Jis apima: a. 
į pirma jįtikę jin io tiesų pažinimų; b, kitų moky- 

p f mį ir pasiruošimųtikėjimo tiesas dėstyti; c. ti- 
Į kybinio turinio pnskųitus, k.onrereiicijas, reko-

6. VIEŠO J INU OMON Ė.‘ir Pado rūmus: a) 
Organizuotu būdų, daryti geros dorinančios įta
kos s’aro aplinkai, ir-kolonijai rūbais, namų į- 
ręngimais, (paveikslai)', knygynėliai ety;; h), 
budėjimas,, kad kinai, teatrai ir panašios įstai
gos negadintų padorumo jausmo. . Prieš praši- 
žengėdius, vieša i( užpiPtęstųoti,: ■

• ' * ’ - " . • • ■ Į.

1. Būkite geros katalikės ir geros lietuvės. I
E 2. Kaip būt gervins katalikėms, kaip Įsigyti: 
dvasinio tobulumo-galite rasti knygose, a j Ben-. 
drieji dvasinio gyvenimo bruožai, telpa mano i 
knygoj “Kristaus patariant keliais”; b) kaip: 
apsivalyti nuo įvairių dvasios trukumų mokina 
kita mano knyga: ‘LŠielos takai tobulybėm”; c) į 
kaip Įsigyti gerų papročių dvasios gyvenime ir: 
aukštų 'dorybių, moko mano trečioji knvga “Do
rybės.” Būtų gera, jei jūs tas knygas kada nors 
perslcaityturnėK Jos įneš daug šviesos*

3. Visomis išgalėmis reinkite savo parapijos-
bažnyčią ir mokyklų. !

4. .Padėkite vieuūolvnams išlaikyti,aukštąsias!» • -• |- 
•mokyklas. . • .

5. Paremkite .nuoširdžiai lietuvių, katalikų!
spauda.' . ■> .' 1

. Tai įvykdžiusios, jausitės padariusios, didelį ' 
darbų, naudos atnešusi<>s lietuvių. Ateivi jai ivį 
Dievui garbės! • (Pabaiga) I

Vyrai!
Į Pamatykite

šiuos Overcoats
ir Topcoats

.99

Negalima Užmiršti Bargėmis 
Tąil—Neuamirkir Vietos

Moterims „ 
Gražūs. Kailiais v03 

. Apvesti

Paprastai Z'
parsiduoda 1

[$$29.95 to $35.00 J| V
. Miera. 14 to. 44.

J.95

Sport Coats Geros
Į - kainos Nau- 1 

•jos Mados..

2.95

Suknios
- Vilnonės, Sport, 

[ Šilks, Travel T\vseds

Mięra 14 iki 50. $2*9.5

Suknios ■
Visos eina i
Kainos nuo
$7.95 iki $10.95 tfn QC

• Miera .14 iki 50.

šilkiniai 1
[.Apatiniai . . VtlC į

Kūdikiams
Kautai $2,9S i

The VOGOE STORES
■■■■■■ 200 Main St, Brocktoų g

><

> s
*į
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I
i Žinios Iš Lietuvos 
^STEPONAS DARIUS TARKA- “prieš keletu diemi aš at- 
į YO VIDAUS REIKALŲ pykau Čia iš Amerikos tiks- 
f MINISTERIJOJE. lu pastojimo valdiškon tar-

Iš rastų vidaus reikalų nystėn. Girdėjau, kad Tarai 
«jninisterijoj dokumentų ma-įstos vedamo j Krašto žiny- 
. tyti, kad Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo me-

• tu grįžęs iš- Jungtinių Ame- 
h. rikes Valstybių. St Darius 
r. pirmiausia stojo tarnauti į, 
; vidaus reikalų ministerijų. 
f -’ J iš buvo priimt as vidaus 

reikalų ministerijos krašto 
žinybos agentu, su 1000 auk
sinų mėnesinio atlyginimo. 
1920 metais rugpiūčio 16 d. 
Tose pareigose jis išbuvo 
iki tų pačių'metų rugpiiiČio 
31 dienos. Taigi, Valdiškoje 
tarnyboje jis išbuvo tik dvi 
savaites, nes pamatė, kad jis 
reikalingesnis karo fronte, 
kur tomis pat dienomis ir 
išvyko savanoriu.

Štai St Dariaus prašy
mas,, kurį jis buvo padavęs 

vidaus reikalų ministerijai 
tarnybos gavimo reikalu:

7 . “Vidaus .reikalų ministe-
. i ‘ ‘ rijos Piliečių apsaugos De- 

! partamėnto viee direktotįui,

bo j yra vakancija ir todėl 
kreipiuos į Tamstų su pra^ 
šymu priskirti mane į valdi
ninkus minėtame skyriuje. 
Pasižadu pildyti visus įša
limus bei parėdymus ir 
būti pikiai ištikimu savo ša
lies piliečiu.

Kaunas, Liepos 30, 1920.
• Steponas Darius/’

Ant šio prašymo yra už
dėta rezoliucija: “ Skiriu’ 
Steponų Darių nuo 16-VIII 
1920 su alga 1000 auksinų. 
R. Skipitis?T

Šis dokumentas bus padė
tas Vytauto Didžiojo muzie
juje didvyrių Dariaus ir 
Girėno skyriuje.

palengvinimų neužteko. Ga
lutinam nederliaus skolų, 
sutvarkymui, vyriau s y b ė 
dabar išleido . įstatymų, ku
riuo suteikiama naujų leng
vatų. Pagal ta įstatymų, 
skolos-lvetvirtadal-v-pinigais 
reikia grąžinti ligi šių metų 
galo,, o kitas tris dalis grū
dais ligi 1936 metų kovo m. 
15 dienos. Javai bus verti
nami žymiai. aukštesnėmis 
kainomis, negu dabar yra. 
Už rugių centnerį dabar mo
kama 8—9 lit., o už skolų 
ims rugius skaitydama cent
nerį po 15 litų. Kviečiai da
bar U—12 litų, o paskaitys 
po 19 litų. Taigi, nederliaus 
.skolų gražinimo. "klausimas 
yra jau galutinai išspręstas;

Vyskupų Konferencijos 
Komunikatas

Ger b. Skaitytoj u Dėmesiui

W. E. MCGLINGHEY
GRABORIUS

Per 30 metų tame biznyj.

.' Patarnavimas dienų ir 

naktį.

. 446 Main Street,

Brockton, Mass.

\ ■ -Tel. 149. į

Jeanette Johnson’s |
New StreetsFloor I

BEAUTY SALON I

p. '■ Specialistai. |

i Permanent Hair \Vaving ir vi-1 
į šokioj grožės srityj. ‘ ’ |
i 59 Legion Parkway, Brockton į

PAŠTO ŽENKLŲ AFERA 
AIŠKĖJA.

Didžiųjų pašto ženklų su
klastojimo ir išeikvojimo 
ą f erų ,’hiskina specialiai pa^ 
skirtas teismo tardytojas. 
Vienas' Tšųfarianiiijų, bm 
vęs paštų valdybos direkto
rius inžin. Ad. Sruoga su
imtas ir: padėtas Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjiman. 
Jį areštavus, pradėjo žmo
nės kalbėti, kad jis, jau at
leistas nuo direktoriaus pa
reigų, darė žygių gauti už- 

nė’gręsti net badoI&ienį » / tar

NEDERLIAUS SKOLOS JAU 
SUTVARKYTOS.

1928 metais buvo tokia 
lietinga vasara, kad šiaurės 
Lietuvoje daugumas javų 
supuvo laukuose; peršlapus 
dirvoms, žiemkenčiai ki
tiems metams liko iieįsėti. 
Turtingam šiaurės Lietuvos i 
In’aštui ėmė g _ 
pavojus. Be visuomenės au
kų, vyriausybė tada 'išdavė 
šiaurės Lietuvos ūkinin
kams apie 30 milijonų litų 
paskolų; pusė tų paskolų 
buvo duota pinigais ir pusė 
javais,

Šių paskolų grąžinimas 
buvo išdėstytas ilgokam lair!pasljublll0\ - .
kui. Tačiau netrukus kraštų Paaiškėjo, kad įvykdyti 
palietė ekonominiai sunku- aferų Ad, Sruoga vienas, be 
mai, žemės ūkio gaminiai pagelbininkų, negalėjo. Bu- 
atpigo ir ūkininkai pasijuto vo pradėta tirti, kas būtų 
negalį paprasta tvarka tų galėjęs jam padėti. Pėdša- 
paskolų grąžinti. Vyriausy-1 kus polidija susekė netru- 

jo palūkanas, kurių buvo 
susidarę jau 1,800,000'litų; 
pačių paskolų; pavertė pi’p-
Gentine, iŠdėstydama .. dali- Kauno pašte ir galų gale iš 
mis ligi 1934 metų. Ir šių. tarnybos buvo visiškai atr

nors toliau* Paso tačiau ne
gavo,. nes atitinkamos val
džios įstaigos suprato, ku
riuo tikslu j'is į užsienius 
skubinasi. Girdėti, kad jis, 
negavęs paso, buvo sumanęs 
užsienin . išvažiuoti slapta. 
Ši priežastis jo areštų dar

Lietuvos Bažnytines Pro
vincijos Arkivyskupas ir • 
Vyskupai,,, susirinkę A. Pa
nemunėje s. m» spalių mėn. 
3—4 d. į savo metinę Kon
ferencijų, svarstė ir sprendė 
jažnytiiiius ir sil jais susi
jusius reikalus,

L Kadangi visose Lietu
vos Vyskupijose jau yra bu
vę dieceziniai .eucharistiniai 
kongresai, . tai V ys k u p ų 
Konferencija yra uuoino- 
nės, kad jau atėjo laikas 
ruošti visos Lietuvos. euclia- 
ristinis kongresas, todėl ir 
nutarė ateinančiais 1934 nie
žais sukviesti Kaune visos 
Lietuvos eucharistinį -kon
gresą.

2. Eidama Katalikų VeP 
mik© Centro įstatų parag. 

' 34 ir Lietuvos Episkopato 
Direktyvų Katalikų Akcijai 
Lietuvoje p. 14, Vyskupų 
Konferencija paskyrė į Ka
talikų Veikimo Centro Vy
riausiųjų ; Valdybų skiria
maisiais nariais: prof. kan. 
Pranų Kuraitį, kum klebo
nų Vincų Mielėškų, p. Zig
mų Starkų, kun. kan, Adol
fų Sabaliauskų, d-rę Vera 
Karvelienę ir d-rų Ignų 
Skrupskeiį.

3. Kadangi kultūrinių or
ganizacijų veikimas artimai 
yra susijęs su dorovės klau
simais, todėl Konferencija 
svarstė būdus, kurie įneša 
aiškumo į sakytųjų organi
zacijų veiklų ir jų narių do
rovinius reikalus.

4. Aiškėįant faktams, kad 
kai kur mėginama įvesdinti 
sporto koktiurlius, nesuderi

namus su krikščioniškuoju 
padorumu, Vyskupų Kon
ferencija, eidama' Apaštalų 
Sosto, nurodymais, duotais 
visiems katalikams 1930. m. 
sausio mėn. 12 d. (žiūr: 
“Actą Apoštolikae S ėdi s”,

šiame puslapyj telpa Brockto- moka. Mūsų darbuotojas taip pat 
no — Montello žinutės ir tos ko- tebėra gyvas.
louijos profesionalų ir biznierių! Gerb. skaitytojų . ir prietelių 
skalbimai. 'Daugiau tos kolonijos nuoširdžiai prašome remti tuos 

profesionalus ir biznierius, kurie
- | “Darbininke.” Nuėję '

sų įgaliotinis bročktonietis. Dar daryti kokį biznį pasakykite, kad 
ne visi. Kitą savaitę mes tikimės matėte jo skelbimą “Darbinia
is tos kolonijos daugiau skelbi- ke.” Tokiu budu biznierius dar 
mų. Ir gausime, nes Brocktono geriau supras, kad skelbtis “Dar* 
biznieriai žino, kad skelbtis apsi- bininke” apsimoka.

skelbimų telpa 5 pusk
Skelbimus surinko vienas mū-1 skelbiasi

Gražus Drabužiai

be pereitais metais dovano-j kus. Jie vedė į Klaipėdos 
paštų. Įtarimas krito ant J. 
Augimo, kuris buvo to pašto 
viršininkas, vėliau dirbo

t

Del
tų kraštų Vyskupų pavyz
džiais,. smerkia sporto kos
tiumų, ekscesus ir skelbia, 
ko reikia laikytis, kad krik
ščioniškosios dorovės reika
lavimai nebūtų paneigiami, 
būtent: 1) d r ta u d žiama 
sportuoti, apsirėdžius tik 
maudymosi kastiumais; 2) 
vyrų D* -moterų- spmdaJms-^ 
fiumai turi būti . skirtingi; 
3) moterų bliuzės turi būti 
su. rankovėmis bent iki al
kūnių ir si j dileliai, siekių 
žemiau kėlių; 4) vengtini 
perdideli kaklo iškirpimai; 
5) siuvimas negali būti 
toks, kuriuo būtų pabrėžia
mos kūno formos; 6) drau
džiami kostium. iš permato
mos medžiagos; 7.) mote
rims ir vyi-ams. draudžiama 
drauge sportuoti, išskiriant, 
tik mažus vaikus; 8) mote
rų sporto vedėju negali, bū
ti vyras ir vyrų moteris; 9) 
sporto tikslas yra kūno svei
kata ir palankumas dvasiai, 
bet ne tuščias kitų nugalėji
mas, sujungtas su gyvybės 
ar sveikatos pavojum; 10) 
sporto mankštos turi būti 
derinamos su krikščioniško
jo padorumo reikalavimais 
ir individualinėmis asmenų 
savybėmis.

(pas) Vysk. JI. Reinys 
Vysk.. Knferencijos Sekret. 
Kaunas, 1933 m; spal. m.4 d.

NUGA-TONE SUTEIKS-JUMS 
NAUJA SVEIKATĄ

NUGA-TONE sutvirtina viso
kius organus žmogaus systemoje, 
pataiso apetitą, sureguliuoja virs 
kinimo aparatą ir vidurius. Su
teikia uaujij spėkų raumenims, 
nervų systemai ir padaro ją’ tvir
tesne. Pagelbsti kur kiti vaistai 
nepagelbėjo, • pasekmės tų gerų 
vaistų pasirodys tiktai į keletą 
dienų po vartojimui.

Nuga-Tone parduodamas viso
se vaistinyčiose. Žiūrėkite, kac 
gautumėte tikrą Nųga-Tonę, ne
priimkite pavaduotojų; ’

Jaunų Vyru

Valei 
Serrlėt

AtMlneSdninfls š| skelbimų gnusl kre- 
i dilo $1.00 pirkdamas švarkų ar siutų.

SIUTAI $18.50 iki $35

Viršutini ŠVARKAI $18.50 iki $35

PLOščIAI $18.50 iki $45 . 1

TeL 1605.

59 Main Street, Brockton, Mass.

The Bhie Fleet
GERIAUSIA PATARNAUS

KURO REIKALAMS

Aliejus-Angliai-Koksai Į
leistas. Policija ir jį arešta
vo ir padėjo kalėjiman, nes 
manoma, kad jis su Sruoga 
dirbo iš vieno. Sulaikius 
Šiuos du. įtariamuosius, įvy
ko tragedija — trečias įta
riamasis, Klaipėdos pašto 
'telefono ir telegrafo sky
riaus viršininkas J. Varan- 
kfnušišovė. Tai dar nevis
kas. . . . • •

; Pasirodė, inž.. Ad. Sruo
ga, jausdamas artėjančių 
nudrų? visų dėžę.pašto ženk
lų nugabeno pas savo Švoge- 
rį Jablonskį^-Tų ženklų tar
pe esama daugybė kolekci
jų; sudarytų iš seniausių ir 
net pačių pirmųjų Lietuvos 
pašto ženklų, vertinamų da
bar po kelis tūkstančius li- 
lų. Policija pas švogerį juos 
visus atrado. Tai esanti be
ne didžiausia pašto ženklų 
kolekcija pasauly.

Paskutiniu laiku buvo iš
tardyti keli aukštesni ir že
mesni pašto valdininkai. Be 
jų, buvo apklaustas dar li
tografijos savininkas Mar- 
golinas, pas kurį, būdavo 
daug pašto ženklų spausdi
nama. Manoma, ^ad pas jį 
galėjo būti spausdinami ir 
suklastuotieji.

Apskaičiuota, kad darant 
pašto ženklais minėtas ope
racijas yra padaryta vals
tybei apie 2,800,000 litų 
nuostolių. Suimtie šie m s 
kardomoji priemonė paskir
ta be pakeitimo. Vadinasi, 
jie kalėjime - pasiliks ligi 
teismo ir. nebus paleisti nė 
už jokį užstatų. ;

■ Lietuvos visuomenė šia 
afera, kuri savo dydžiulyra 
pirmutinė Lietuvoje, labai 
jaudinasi. . -. . .

Brockton Ice & Coal Co.
6 CENTĖR STREET, Tel. 189—1151

.. *

!
• -i *
i ' .

. if ■

Sąlygos labai žemos. 
Tik $1,00 kas savaitė

Visokių išdirbysčių ,typewriteriai ir rokavimo mašinėlės— 
parsiduoda—išsinomuoja—taisoma—žemiausia kaina.

Ribinai dėl visokių ofisui mašinėlių 50c. ir 75c. kiekviena.

JOHN H. WYATT
Typewriter Centras

28 HIGH ST., Tel. 1928, BROCKTON, MASS,

SKRYBĖLĖS
Skirtingoms Moterims

$5.00
Visokios Mados Skrybėlės 

dėl jaunų ir senesnių . .
$1.98 — $2.98

Khox. Skrybėlės—Vėliausios Mados i
“Racer" Ėlfth Avi\ “Vagahond” Į

į • $7.50

j A. E. BRADY 00.,

' . 24 W, Elm St.,
Brockton, Mass. j

“Apsimoka toliau paeiti”' . |

TYPEWR1TERIAI
Ofisui—Mokyklai—Namuose—Korespondencijoms

$1500
ir aukščiau

PAIN-EXPELLER

“Aš f
Sakant f
•Kad aš išmokau taupyti pi
nigus pirkdamas kuru! Ne 
tai kuiną — bet reiškia Įdek' 
šilumos gauni už savo pinigus. D. &1I. Anthracite man

. mažiausia lėsiioja, nes jie prirengti geriau'—.C.one —. 
Clęaned neturi jokių purvų, ir yra kastas, sutaisytas, 
pargabentas ir pristatytas Amerikos darbininko. Aš lai-. 
kausi prie D. & H.”

D&H ČONE-CLEANED 
ANTHRACITE 

LAWS0N COAL & GRAIN C0.
Tel. Bręckton.6445.

VARDAS IR OFISAS: . 64 AMES ST., BROCKTON.

" Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko; 

jos riešą,' išsinarinti ranką'ar gauti 
dieglj į pečius, ir kuomet skausmas .jus 
iš proto, varo, tat išsitrinkite. su 
ANCHOR.Pain-Espelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į kelias minutes- skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus' laimėtas.-

Per suvirs 60 metą Ancbdr Pain- 
• Expelleris buvo . ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam, skausmu pa-, 
lengvinimui: Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.'—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi. Inkaro vaisbaženklj..

Š V A R K AI
MARGAI JUODO AUDEKLO

Kurie yra Madoje ir gerai nešiojasi
I KAI? TIK ŠVARKAI DEL SPORTWEAR Į 
| . . ; IR TAIPGI MADOJE. . Į

Kiti Švarkai nuo $12.95 iki $95.00
PORTER’S

227—229 Main Street, Brockton, Mms, -
Prie.-Pcople’$ Savings Bank .:
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Rytinių Valstybių Žinios
Nėw York Apylinkes Jaunų

jų Muzikų Dėmesiui
Kaip pačiam Neiv Yoyke, 

taip įr Brrooklyne, o taip 
pat ir New Jersey netoli 
New Yorko yrą didelis skai
čius lietuvių — ypatingai 
jaunimo, norinčio kultūrin
go užsiėmimo; Daug jauni
mo abiejų lyčių mokosi įvai
riais muzikos instrumentais 
groti. Kai kurie iš jų labai 

t toli yra pažengę numylėto 
instrumento vartojime, bet

scenos mylėtojai pasirodys 
su klasiškais šokiais ir cho
ras bei pasižymėjusioji so
listai ir solistės išpildys 
daug naujų dainų. -Po pro
gramos gros naujoji jauni
mo lietuvių orkestras ii* bus 
šokiai. Šie asmenys vaidins:

statą. Greitų laiku orkestras 
išaugs į 100 grojikų. Ka
dangi p. UayvoTouskas yra_____ _____ ___
tos grupės ukrainų atstovas, bna .Stokmūtė, Petiis La-

Pirmą Dieną arK% lapkri
čio (Nov.) 22, vakare:

lj Šv. Kazimiero dr-ja;
2) 48 Lietuvių Klubas;
3) Skiltai: Bernaičiai ir 

Mergaitės.
Lapkričio 23, vakare:
1) Šv. Jono draugija;
2) Rūtos Moterų dr-ją;
3) ALRK. Susivienijimo 

11 kuopa;
4) ALRK. Susiv. 91 kp.;
5) Lietuvos Jaunikaičių;
G) Šv, Jėzaus Vardo 1-mo 

čiams. Vis labiau ir labiau skyriaus;
svetimtaučiai domėsi lietu- 7) Šv. Jėzaus Vardo lito 
yiais ir Lietuvos įvykiais, i skyriaus; _
Tik gaila, kad negalėjo tilp-! 8) Šv. Stanislovo dr-ja; 
ti kaip, , kad tilpo Lietuvos į 9) Šv.^ Juozapo Brolija.
“Mūsų Laikrašty” tasai ne- Į Laplcričio 24, vakare: 
paprastas paveikslas tų ku-Į 
nigų ir kankinio vyskupo i 
Matulionio ! - Tai pajudintų 
amerikonų protą ir suprati
mą:
DAKTARAS - DENTIS-

:. TAS SAPRANAS NAU
JAME OELSE.

Aną dieną, kai buvau pa
čiame Waterbiuy’o miesto 
centre pamačiau aukštai la
bai aukštai... mūsų centre 
Waterburyj yra. toks tri- 
kamp'inis aukštas namas 
kaip Times SųUare, New 
York City. Tame trikampy- 
ni.ame name arba taip vadi
namame Apothecaries Hali, 
turi dabar naują, didelį ir 
gražų ofisą su visąis .įrengi
mais mūsų. lietuvis dentis- 
tas Sapranas. Mės džiaugia
mės ir' abejojame ar koks 
kitas dentistas turi tokį tin
kamą ofisą ir kampelį kaip, 
kad turi daktaras Sapranas. 
Nors ten daug lietuvių ne
gyvena, bet pas jį nueina 
visokių.

Linkime dentįstui Sapra- 
nui geros, kloties naujame 
ofise ir naujose aplinkybė
se. Be jo turime dar du lie
tuviu dantistu, tai Seleną ir 
Zemaną. Viši trys geri lie-: 
tuviai ir žįno savo profesi
ją. Lietuviai turėtų iš tų 
trijų pasirinkti, o ne iš sve
timtaučių, nes jie labiau 
mūsų reikalus remia.

Dirmavone Švento Juozapo 
Parapijoj

Apie Lietuvos sugrįžusius 
kunigus ir Vyskupą Matu
lionį Waterbury’o anglu lai-

suvažiavimas, Šv. Kaziinie* ; 
ro parapijos svetainėje, 349 
Smith St., Proyidence, R. I, 

. Suvažiavimas prasidės 
punktualiai 2 vai. p, p., tad 
dalyviai prašomi nesivėliio-Lapkričio 19 d. apie 3 va

landą po pietų. Hartfordo 
dioėezijos vyskupas Jonas

_ _ _ T ______ J. NilaiPąs atvyks į lietuvių krasčiuose tilpo labai gra;
kuri Visoje Amerikoje - ir j Mastas, Elenora. .Bauiūtė,'paiapiję suteikti Sutvirti- 
Lietuvoje veikia prieš lenini 'Edmundas. Jenušaitis, Marė nim Šakramehtą mūsų liė- 
grobonįškumą iš vien su lie- ^Adomaičiūtė, Juozas Marce- tuvių vaikučiams ir suaugu

siems, kurie dar jo nėra prį- 
pavasarį Albinas MarceŲmas, . Marė f ėmę. Labai gera proga pri

imti tą Sakramentą. Kun. 
Gąuronškas jau ruošia vi
sus prie to brangaus Sakra
mento, kurį tik vyskupas 
suteikia ’ arba tas,_kuris turi 
tam tikrus liiidyjiinus aiba 
vyskupo leidimus. Mes iš 
švento Rašto žinome, kad 
per Sutvirtininio Sakra
mentą Šventoji Dvasia žen
gia į mūsų Sielą ir padaro 
ją narsia ir tikrai kareiviš
ka. Lietuviams katalikams 
kaip tik ir reikia apsigink
luoti tomis nepaprastomis

tuviais, kadangi besireli-jjmaS) Marcelė Andrikiūtė, 
giant ateinanti ]
New Yorke- surengti vieną Tai'būnaitė, Juozapiną Bu-, 
didelį lįetiiviiį - lilcrainieeūį Idzmauskaitė, Kazys Kati- 

. ;..H. „ . , . koncettij tenka man su Juo'mmgkas, ir Prahs'iškus «Te- 
nedaug yra patekusių į di-į dažnai sušitĮktiv-_tati-His pa- ueliūnas, Jonas Ambrozai- 
desnės grupes orkestras va-; siūlė, man- pranešti viešai Mg. fįolo dainuos, panelės Ze-

‘ ttietuviškani janniniui“žnii^W>hJKtV‘IiliM^ūtlnNoi?: 
jog jis- kviečia abiejtj lyčiij beMas Aleksis, Antanas Ra- 
dalyvauti orkestre visus m vilas, Mrs. Sapranas.. O se- 
■iuosy kurie groja iš gaidų I sules Šiugdžiniųtės ir Aiita- 
smuiku, altu, cello ar kont-’nas Vaitkūs. Jaunimo or- 
vabasu. Visus ateinančius j katras susideda iš šių vai- 
lietuvius maloniai priims tinkinu r Alfonsus Jeruševi- 
šivdingai pasveikins kaipo Vincas Skystimas, Sta- 
orkestros dalyvius. . Jokio $ys ; Aukštakalnis, . Vincas 
užmokesnio užmoksią ne-i Klimas ir Norbertas Alek-

. .___ j reikalaujama, vien tik gfo-jsis ‘įr Edmundas Jenušaitis. [Dievo ir Šventosios Dvasios
neįstengiame to-' jamųjįi. veikalų, gaidų parti- Lietuviai, nepamirškite [ priemonėmis ir‘dovanomis.

įsigyti. Orkestras šalčio vakaro ir ateikite visi,:Darykime, kad pasaulis vir- 
ukrainų kompozicijų. grojantis turėsite “extra goodptų katalikiškesnis.
ir lietuviškai. Praktikos estiįf.įnip.”. Ką komp. Aleksis j

a,” 217 E, visuomet yra linksmas ir (kunigai, ir iš Marijonų kole- 
v ---- (gijos ii* visi lietuviai klebo-

Jonas Ambrozai-

žūs aprašymas. BūVo beveik 
žodis į žodį atspausdintas 
kaip ir lietuvių laikraščiuo-i 
se. Matyt, kad tokie dalykai < 
įdomūs, net ir svetimtau
čiams.

riąis instrumentais grojan
čių sudaro įspūdingą ir di
dingą garsų vienetą -- or
kestrą. Svetimtaučiai, būda
mi už mus kur kas turtin
gesni, tokių 01‘kesti‘ų turi 
daugį bet mes, apart šokių 
“kapelijos” kur čia vadina
ma “penais,” nieko rimtės-, 
nio ti geresnio neturime.. Ko 
mes vieni
kių orkestrų sudaryti ir pa- J ją 
laikyti, tenka glaustis prie 
kitų, bet ir tai sunkiai pri
einama jhūsų jaunimui. Da
bar. pasitaikė proga, kurią 
mes galime naudingai iš
naudoti, tik reikia noro ir.

a pasišventimo. Kada susi
rinks savųjų gerus skaičius 
vit?nėi^'vieionj ^tuometibiis 
galima ir skyrium " pradėti 
veikti.

Dalykas štai koks: nuo 
, keletą metų New Yorke oiv 
gani zuoja styginių instru
mentų orkestrą ukrainų 
kompozitorius p. M. Hayvo-

. ronskas. Šiandien tas or
kestras turi jau virš 60 na
rių vien tik iš uki'ainiėčių 
jaunimu susidedančio ber-

. .. niūkų ir mergaičių. Kol kas
■ orkestras susideda vien tik; klausime kokių žinių tegu 

. iŠ styginių instrumentų, al
tų, cello ir kontrabasų. Ka
da styginis orkestras bus su
sitvarkęs kaipo simphoninis 
orkęsh’os . pagrindu, tada

; bus įvedami ir pučiamieji 
muzikos instrumentai įeiną 
į siniphoninęs orkestros są-

Plangiūtė, Nor-

visus

kas šeštadienis nuo 10Į4 ry
to ‘ • U krainų N ame, 
6-fh St., Nem York. I’riva- 
žiavimas patogus.

l'odėi>; aš iš savo pusės pa- 
tąriii lietuviškąjani . jaųni- 
$ul tą,.. progą išnaudoti ir. 
savo gabumus orkestre iš
bandyti.. Orkestras rengia 
koncertus ir turi daug link
smų kultūringai leidžiamų 
valandų. Nevienas gabesnių-: 
jų kiek.iaiko pagrojęs mi
nėtume orkestre ir gavęs 
prityrimo, gaus profesiona
lų orkestruose nuolatinį ap
mokamą dai'bą, be ko nei 
svajoti netenka.

Jei kas turėtu orkestro

kreipiasi į patį kompozito
rių - dirigentą sekančiu ad
resu: . M r. M. Hąyvoronski, 
414 Knickerbocker Avė.,

Su pagarba,
Juozas Žilevičius.

Laisvas Menininkas.

Waterbury, Conn.
STUDENTŲ ŠOKIAI.
Lapkričio 4 d. įvyko ant

rieji lietuvių studentų Wa- 
tęrbury’o kuopos šokiai, kū
ne 'gerai pavyko. Atėj o „keli 

.šimtai jaunimo, net ir iš ki- 
•\ tų miestų, kaip tai iš New 
.. Haven, Bristai ir tt. Pelno 

irgi liko. Išlaidos buvo labai 
. didelį? nes orkestras buvo 

4 dideJiS, bet- visi buvo pateh- 
'į kinti. Išdalinta iki 10 dova

nų. Visi džiaugėsi laimėję 
dovanas. Šoko, žaidė ir* link
sminosi jaunimas 'iki pačiai

• vėlumai. .
Dauginusiai pasidarbavo 

( ■ šie j Juozas Dub'ių^as, Ed
mundas Jenušaitis, paneles 

•’ Stokniųte ti Bulevičiūtė, 
: Stasys Adomavičius.. ir kų- 

, > nigąs Kripas. ■ - ’
' -i; 'NAUJAS “CONSTĄBLE” 

į*. Aną dieną šerifas Jenų-, 
įk šaltis pi’isiėgdiuo .naują lie-

■ visi buvo pateh-

Yra kviečiami ti iš Pa
rengia, tai tas parengimas Salette Kolegijos > lietuviai

gyvas. .
t ŠAUNIOS VESTUVES.

. Šiomis dienomis apsivedė 
panelė Latožaitė su p. Po
cių. Graži j auna porelė, Ve
stuvėse dalyvavo iŠ Port 
Chester jaunosios sesuo, ku
ri- mokosi slauge... šįmet bai
gia savo mokslus. Sako,. kad 
ten yra daugiau lietuvaičių. 
Labai malonu pastebėti, 
kad jau beveik visiir rasi 
lietuvių vaikinų ir merginų 
lietimų.

nai iš Conn. valstybes.
C. L. C. ŠOKIAI ŠAU

NIAI PAVYKO.
Pereitą šeštadienį įvyko 

vėl istoriškas lietuvių vaka
ras Waterburyj.Tai buvo 
viso Conn,. valstybės katali
kiško lietuviško jaunimo šo
kiai. Ir atvažiavo, rodos, vi
so pasaulio jaunimas. Buvo 
iš visų didesnių irmažesnių 
lietuvių kolonijų.Conn. val
stybėje, Beveik nusigandau 
kai pamačiau tiek gražaus 
ir linksmo jaunimo, kurie 
l ; užmiršta savo brolių sesu
čių lietuvių ir glaudžiasi 
prie jų. Ir kur tu turėsi, 
jaunimėli, geresnio laiko ne
gu pas savo lietuvius, kurie 
vienaip kalba, mąsto, svajo
ja ii* šoka 'ir tt? Net ir 
daug svetimtaučių buvo! Jie 
matytis myli lietuvius, tik

Kadangi L. Vyčių organi
zacija, per savo gyvavimą . 
laikotarpį, nuveilv'e daug kil
nių daybų Tautos ir Bažny
čios naudai, tai mes turėtum . 
didžiuotis būdami šios- orga
nizacijos nariais ir skaitlin
gai dalyvauti Idekviename 
suvažiavime. Organizacijos 
paseloningam • klestėjimui, . 
reikalingas visų kuopų su* 
tarimas; yi^ipdąLdįrbticTM-tl^ 
gi kiekviena kuopa prisiim
kite savo atstovus, kurie pa* 
iTiošę gerus planus, nustaty
tų guires tolimesniam veiki
mui. •

Kviečiame visų apskrities 
kuopų atstovus, pavienius. 
Vyčių organizacijos narius 
i r bendrai šios apskrities 
lietuvių katalikų visuome
nės vadus., Juo didesnis 
skaičius kviečiamųjų atsi-. 
lankys, juo sąmoningiau ir 
giliau bus galima nagrinėti 
ir diskusuoti svarbesnieji 
.mūsų organizacinį gyveni
mą Ji ečiantieji klausimai.

Lietuvos Vyčių N. A. ap
skričio valdyba: ■

.'Dvasios. Vadas —
V. Puido’kčus, 

pirmininkas
J. Antanėlis, 

Raštininkė —
O. Valentukevičiūtė.

tuvį constable’į. Tai jaunas 
ir stiprus Stasys Adomavi
čius, kinas visur -darbuoja
si, kaip tai, Vyčių, studentų 
ir kitų lietuvių šokiuose ar 
parengimuose. Better look 
aut, nes jis bus poliemdnu 
C. L. C. šokiuose, kurie į- 
vyks šį šeštadienį. Linkime 
j ainiam coustable’iiii geros 
kloties. ...
. “STEFANIJOS VES- . 

TUVŪS” AYATERBURY
Švento Juozapo parapijos 

Vyčių choras, lapkričio 19d.
■ 7:00 P. M, vakare stato sce
noje Jono Tarvydo naują 
veikalą — linksmą komėdi- 
j ą, Š v. J ųozapo. > ‘ pampi j os 
naujoje salėje.. Nėsigailėsite 
atėję į; tą juokų puotą. Jei-, 
gu. nori linksmi! valandėlių 
ateik pasiklausyti Vyčių 
juokų, dainelių ir. jaunimo 
lietuvių orkestras.. . Gabūs

Kini. Kazlauskas paskir
tas klebonu , Švento Antano 
lietuvių parapijoj, Ansonia, 
Conn. Kun. Jankauskas, bu
vęs klebonas sugrįžo ir lau
kia paskyrimo kitur. Linki
me abiem kunigam Juozam 
Jankauskui ir Kazlauskui 
geros kloties ir sveikatos.: 
Kunigas Kazlauskas turės 
Ansonia’jo j bazarą. įkartais lietuvis žiopliukas

T.TETnVTAT DAT,YVĄ- ‘lietUVŽlĮ nemyli.! O kodėl?
VO PARADE (Neįpratę arba nesupranta

Pereita Šeštadieni ; lietu-:arba ^ai'„ ®a^e;
viai, kartu su kitais mar- j 
šuojanČiais NRA paradoje 
Waterbury. ė jo. ir gražiai 
pasirodė. Ypatingai gražiai 
pasirodė jaunimas ii' para
pijos lietuvių kataliltiškbs 
draugijos. Apart . lietimų 
ėjo italai kaipo atskira tau
ta. Ųabai gerai, kad lietu
viai netingi pasirodyti sve
timtaučių akyse. * 

•' ■ ' -' ' • ;
Dabar visi lietuviai šven

to Juozapo parapijoje dar
buojasi dėl ateinančio baza- 
ro, kuris įvyks lapkričio 22, 
23, 24, 25, 29, 30 ir gruodžio 
2. Bus. daiig iiaujienybių, 
kaip tai ratelių,, dovanų ir. 
tt. ir tt;. Prašome visų ateiti 
ir pasimatyti šu. savo pažįs- 
taniais ti draugais ir turėti 
(iextra good.finie”, ir. tuonii 
pačiu remti savo lietuvių 
švento Juozapo parapiją. 
Pasimatysime ten! •

Įdomu bus žinoti tiems 
lietuviams, kurie gyvenda
vo Watėrbury j, kaip gerb. 
Juozui Šaliūnui ir daug ki
tų, kaip dabai- atrodo lietu
vių gatvė Bank Street. Bro
lau, per Vieną naktį, rodos, 
kaip grybai išdygo “beer 
taverns/’ Gal yra apie 25 
nuo Bank Street (River- 
side) iki Bank Street (Con- 
gress Ąvenuę). Ir tai vis 
lietuvių nuosavybės. . Kažin 
kaip bus kai visiškai bus 
panaikinta, prohibicija?

BAZARAS!
Jau ateina linksmiausias

vių myli savo žmones ir no
ri linksmintis ir būti su 
jais..

Salė buvo papuošta dide
lėmis visų tautų, vėliavomis, 
lies tai buvo Taikos arba 
Armistiee Di ena ir . griežė 
lietuvių 10 šmotų m'kėstras. 
Buvo lietuviškų ir ameriko
niškų šokių, Taip, kad visi 
turėjo “extra good tirne,” 
net ir tėveliai kai kurie ir BAZARAS! 
Senesni, susipratę lietuviai T 
atėjo pamatyti ir. Imksmin-1 w
tis su jaununu. -... ■ ' ■. pą.

Galima tai pavadinti lą- rapijos metiniai ferai arba 
bai, labai nusisekusiu valdv ; bazaras! Tai bus lapkričio 
.m! Valio lietuviai! . • 122, 23, 24, 25, 29 30ir gruo-

j džio 2,1933.

Kaip paprastai visos pa-. 
I rapįjos. draugijos yra km- 
> čiamos .dalyvauti, gerb. kle
bono . paskirtais ‘. vakarais* 

■..Štai kaip suskirstyta i

( ; 1) Gyvojo Rožančiaus:
' 2)' Šv. Pranciškaus Treti- 
! ninku Draugija .

3) Šv. Juozapo parapijos 
AJumnų;

4) Šv. Marijos Moterų;
5) Šy. Juozapo parapijos 

abu chorai;
6) Moterų Apšvietoš klu

bas;
7) Apaštalystes Maldos 

draugija;
8) Ihlįnyų Blaivininkų 1

kuopa; ,
9) Šv. Juozapo Maldos 

draugija;
10) Lietuvių Darbininkų

5 kuopa.
Lapkričio 29, ■ vakare:
1) Marijos Vaikelių-d-ja;
2) Šv. Jurgio Gvardija; •
3) Lietuvių Studentų vie

tos kuopa; - i
4) Šv. Agotos draugija;
5) Neporstojančios Pagel

bės. Panelės Marijos dr-ja;
6) Šv. Juozapo dr-ja; ‘
7) Lietuvos Vyčių 7 kp.
Bazare bus daug didelių, 

gražių ir brangių dovanų 
kaip tai: anglių tonas, miltų 
maišas, didelis kalakutas ir 
pinigiškų dovanų.

LIETUVOS VYČIU N. A,
*DCVlilMA iHinanUe ; svetameje,. vrnucn ir stan- AroKnlblU h.uurunli ■ i ley gaįygs, JTew Britain, 
Tautos ateitis priklauso į Conn,

jaunajai kartai. Koks bus Į Pradžia 1 vai. po pietipA 
jaunosios kartos auklėj imas,: Kviečiu visas kuopas pri- 
toki bus senatvėje vaisiai, siųsti skaitlingai atstoves, 
Tik organizuotas jaunimas nes yra daug svarbių reika- 
gali išsilaikyti doras ir kil- lų.
nūs. Tam reikalingas orga- Taipgi pagaminkite liau
ni zuo tas darbas. L. Vyčių dingų įnešimų apskričio ir 
N. A. apskričio veikimui visos organizacijos labui. , 
nustatyti, lapkričio 19 d. j Marijona
1933, šaukiamas pusmetinis M. S. Apskr. raštiniu.

PR ANEŠI M AŠ
- MOTERŲ SĄJUNGOS 

CONN. APSKR. KUO
POMS.

Šiūomi pranešu,, kad Mo
terų Sąjungos Conn. Aps- t 
kričio metinis nuvažiavimas 
įvyks lapkričio 19 d.,. 1933,'. 

j Šv. Andriejaus parapijos 
; svetainėje,. Chūrch ir Stan-

Telefoną? ffpia\ą 13P0.

JONAS GREBUAUCKAS i
Grabpriui ir Balsamuotoįai 

ž 423$. PAPĄ 
? ’ BĄĮTIMORll, MD.

Lietuviškas Rekordas
Dariaus ir Girėno 

Žygį Atminti
• Alenoje pusėje daina 1 iDariaus ir Girėno atminčiai,” • 

kurią įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akompanuo
jant vargonais ‘ ir gražus lakūnų ir “Litūanicos” vaiz
das, okitoj e pusėje daina “ Kareivėliai” —- Stasio Šim* 
kaus, kurią įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Elena Sa
dauskaitė, akompanuojant pianu ir armonika ir lakūnų 
laidotuvių Kaune paveikslas. • k .. , . "

' Plokštelė atspauS/dinta tautinėmis spalvomis; Gali* 
mą groti bite phonografu.

Kaina 75 centai. • 4 ,.
. Užsisakykite tuojau./ • \ j • . : • ; ” . 1

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA 
366W.Broadway, So. Boston, Mass.



■‘Antradienis, Lapkričio 14, 1933. P A* R g I fr IN K X 8.

C, BROOKLYN, N. Y.
t K4 DARYTI?
E , Šv. Jurgio parap. Vyčiai 
K rengia “Sniego Balių,” lap- 
E kričio 19 dienų,. parapijinė- 
K je salėję. Bet klausimas kų 
E darytų kad sniegas, kurį 
F Vyčiai net iš Alaskos parsi- 
t trauke, sutirpo? Gal koks 
r išmintingas ■“ Darbininko ” 
įf skaitytojas galėtų patarti 
K Vyčiams ?
fe Bet Vyčiai. vistięk nenu- 
F* simena. Jie rengia “Sniego 
r Balių” su didžiausia enėr- 
L gija. Visi kviečiami atšilan- 
f. kyti į šį įdomų vakarų...
s . Vainikas,

FARMERIŲ BALIUS
* PASISEKĖ.
L Moterų Sąjunga surengė 
r įdomų ir linksmų farraerių 
į ' balių lapkr. 5 d,, kuris Są- 
F jungietems pasisekė..
? Žmonių buvo daug. Buvo

mo, metinės šv, . mišios už 
mirusias narių sielas įvyks 
18 d. lapkričio, Šv. Andrie
jaus lietuvių bažnyčioje, 
New Britam, Conn., 7:30 
vai. ryto. Patartina kiekvie
nai Sąjungietei išklausyti tų 
dienų šv. mišių miiušiųjųj 
intencijai^ savo artimose 
bažnyčiose. Mes vietinės tu
rime tą dienų atsilankyti 
išklausyti šv. mišių savo 
bažnyčioje. Taipgi kviečia
me kuo skaitlingiausiai' at
šilau k y t i į suvažiavimų. 
New Britainietės, laukia ir 
kviečia.

Sąjunęjietč.

BROOKLYN, N. Y.

VERTI PARĖMIMO
PROFESIONALAI, 

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI 

“DARBININKE” 

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 

PARAMOS.

* VISI GARSINKITĖS 

“DARBININKE”

ADMINISTRACIJA.
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V įvairumo, Kitiems atšilau-1 
g kiūsieras teko, pasėdėti kalė-, 

jimg už “vogimų” farmerių 
. vaišių. Garbingi 44vagiai.’’ 
buvo turtingi, nes už kiek
vieną vaisių užsimokėjo pa
baudą. Farmerįai buvo tik
rai pasiruošę, nes turėjo ne 
tik. vaisių, bet ir gyvūnų. 
Farmeriai ir jų policiantai, 

. nors ir smarkūs, bet negalė
jo sugauti “vagių.”

Moterų Sąjunga dėkinga 
P. Miežalienei ir M. Brąn- 
gaitiėnei už jų dovanas.

. • • Sąjungietės visiems dė
kingos už atsilankymą.

Vainikai.

&

£

NEW BBITAIN, CONN,
D SĄJUNGIĖČIŲ DE-

- MESIUI.
Kadangi L. R. K. M. S.

- - Cohnecticut apskričio meti
nis suvažiavimas ivyks l9 d..

' . lapkričio, New Britain, Ct.
tai sulig apskričio nutari-

Lapkričio 6 d. įvyko A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
24 kp. susirinkimas, kurį 
atidarė vice pirm* P. Bu- 
tauskienė.
--Kdttotaįvamis^ap&rtai,

P. Dumblienė* išdavė ra- 
9 .

portą iš “bunco party” pa
rengimo, kuris davė pelno 
$£00.

Taip pat išdavė raportą 
apie įvykusių vakarienę, 
spalių 22 d. kun. X Balka
nų ir kun. Lekešį pagerbti.

Kalbėta apie rengiamąjį 
bazara. P. Digrięnė aukavo 
$5.00. . .

Bazaro komisijos pirmi
ninke išrinkta P. Daubarie
nė, rast. — P. Teiberiūtė, 
kasininke — P. Dumblienė.

Papuošti stalą bazarui 
apsiėmė P. Barziliauskienė 
ir P. Butauskieiiė.

,P. Barziliauskienė auko-. 
ja pagražinimus stalui.

P. Rozavičienė apsiėmė 
pagaminti užkandžius.

Nutarta rengti vakarienę, 
Klasčiaus svetainėj kleb.

. kun. S. Remeiką pagerbti 
jo varduvių proga, gruodžio 
30 d. Į komisiją įėjo.P.B.ar-

žįliauslcienė, P. Diimblienė Po vaidinimo bus šokiai, 
ir P. Daubarienę.

Tuo ir baigėsi susirinki-
xnas,

K. Hacauskaite,
Raštininkė.

Paremkime jaunimų gausiu 
atsilankymu į jų parengi
mu.

r

f.
' į

Spalių 29 d. susijungė Jo
nas Akalaitis. su Marija

daug linkėjimų.
Lapkričio 4 d. susijungė 

Julius Prakopas su Marce
le Siaurusaitiene. Iškilmin
gos vestuvių iškilmės įvyko 
Karalienės Angelų- parap. 
svetainėje. Kleb. kun. S. 
Remeika ir kun. P. Lekešis 
dalyvavo .puotoje. Gausios 
Dievo palaimos velinam.

MIRE.
Juozas Paukštis, 66 metų 

amžiaus, 107-43 — 113th St. 
mirė lapkr* 9 d. Palaidotas 
lapkričio 13 d. iš Šv. Pane
les Apreiškimo bažnyčios šv. 
Jono kapinėse.

. Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J, Garšva.

Ona Kajauskienė, 37 me-

MASPETH, L L. N. Y.

ietuvių kalba valdiška mo
kykla/Joje mokytojavo- lie
tuvis mokytojas. J. Micevi- 
Čius. Baigiantis mokslo me- 
j :ams pamerkiečiai pr a š ė. 
mokyklų, inspektoriaus, kad 
mokyt. J. Mięevičių ir ant
riems metams paliktų jų 
mokykloj. Bet inspektoi’ius 
nesutiko* Savo atsakyme jis 
rėmėsi tuo, kad mokytojas 
neprašęs inspektor’iato jį 
ten paliktų* Tuo reikalu bu
bu kreiptasi |r.į mokyklų 
kuTatbrijų, bet iš ten atsa
kymas negautas.. . t

Iv štai šių metų rugsėjo luokytojo negausių, bet 
mėnesio pabaigoj atvažiuo
ja į Pamerkio mokyklų mo
kytojas V. Mirovič, visai 
negalįs mokyti lietuvių kal
ba. Šio mėnesio 2 dienų jis 
sušaukė vaikų tėvus ir pa
prašė, kad leistų jam moky
ti jų vaikus. Per susirinld- 
mą jis kalbėjo, tik lenkiškai.

Tebphone: STAGG 2—0706, VALANDOS!
Nuo 9—12 iš ryto, 2—8 vak. 

šventadieniais susitarus ■'
499 GRAND STREET

(kampas Union Avė.)

DR. DIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
N*mq Telefone j Michl<an 2—4273 BROOKLYN, N, Y.

Bet susipratę lietuviai tėvai 
nesutiko, kad jų kaimo val
diškoj . mokykloj su dėsto
mąja lietuvių kalba mokytų 
žmogus, kurs, lietuviškai ne
gali nė susikalbėti. Tėvams 
nesunkus, mokytojas V. Mi
rovič dar bandė pamerkiė- 
čius bauginti, kad jie geros*

tėvai griežtai pareiškė, Įjad 
tai būtų nesąmone lietuviŠ^ 
koj mokykloj laikyti moky
toją, kurs negali lietuviškai 
mokyti.

Mokyt. V. Mirovič, netu
rėdamas kas veikti, šio mė* 
nėšio 7 dieną iŠ Pamerkio 
išvažiavo.

šeiniuose .. savo koplyčios, 
nors ji} daug buvo, o mūsų 
naujieji Tėvai pradėjo plės
ti visais atvejais savo orga
nizacijos darbą, ir reikia 
tikėtis'jiems greitai pašk 
seks savo pastoracijos veik- . 
la perkelti ir į kitas vietas. ■

D r. J.
SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenū* 

meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti, Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 

L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

(ĮjHiiitiintniiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuriiimiiĮi,,, Q 
Į Tel. Bryant >7763 i

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

įvyks lapkr. 14 dieną, parapijos, 
‘svetainėje, 6 Pavis Avė-. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

•• Valdyba

' WESTVILLE, ILL.
: LOS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį; 
sekmadieny, po 15 d., š.v. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje

Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
. LDS 12 kp. mėnesinis susirinki* 

' imas įvyks lapki*. 19 d., 6 :30 vai; 
/ v., Karalienės Angelų, parapijos 
/ svetainėj, kampas Robling ir So

Xt K gatvių.
Taigi malonėkite visi susirinkt) 

ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. ' Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

, Kviečia Valdyba

£>■

' M.-

A. L, R. Kį\Mot. Sąj. 30 
EpT■’šušmnlumsTvykb" lap- 
kričio 8. d. š. m.,' 8. vaj. vaka
re, Atsimainymo Viešpaties 
parapijos salėje/ Atsilankė 
mūsų klebonas kun. J. Bal- 
kūnas ir suteikė labai gra
žių patarimų kaip išauginti 
Mot. Sų-gos kųopią. Stengsis 
Sąjungietės tuos patarimus 
įvykdinti.

Rengiame lapkričio 19 d. 
š. m. vakarėlį, užvardintą 
11 Šurum-burum. ’ ’ Kviečia
me atsilankyti visus, nes 
pelnas Šio vakarėlio paskir
tas parapijos naudai. Įžan
ga 25č. asmeniui. Įvyks At
simainymo Viešpaties para
pijos salėje, .64-35 Perry 
Avė., Mąspeth, N. Y. 5 vai. 
vakare.

J. K Vyskupas T. Matulionis fasven- IŠLEMENT VOKETAITIS j 
tino Raseiniuose Tėvu Dominikonų 

Koplyčią
į! ADVOKATAS

I 113 West 42-nd St„ 

New York, N. Y ~

pamate, kad pažadėtas Ru
sijos bolševikų rojus palie
ka tokius pėdsakus, jog 
žmogus ne tik jame gyventi, 
bet jo nė matyti nenori.

Pašventinęs koplyčių J.E. 
vyskupas apsuptas visų Įlen
kiu TT. Dominikonų, atlai
kė pirmų kartų naujoje 
šventovėje šv. Mišias, po 
kiįrių T. Bdnaventūra pra
bilo - į J. E. ir į susirinku
sius koplyčioje, pasimelsti, 
pabrėždamas, kad Dievo 
Apveizda padarė, jog. grįžu
siam iš ištrėmimo Ganyto
jui teko-pašventinti tų vie
tų, kurių prieš keliasdešimts 
metų TT. Dominikonai tu-' 
rėjo ne savo valia pamesti. 
Pamokslininkas dėkojo vi
siems geradariams, parėmu- 
Siems savo lėšomis tų Kris
taus nuolatinės buveinės 
darbų. J. E. vyskupas parei
škė laimę, kad galėjo atlikti 
ta šventų darbų 'ir palinkę j o 
TT. Dominikonams eiti sek* 
mingai apaštalavimo, švieti
mo, dorovinimo ir pastora
cijos darbų, kaip ir kiti šv. 
Dominiko ordeno broliai.

Koplyčia gavusi Šv. Pa-,, 
neles Rožaptinės titulą, turi 
labai jaukių išvaizdų. Gra
žus p. Čižausko darbas, Šv. 
Panelės Rožantinės paveik
slas altoriuje veria akis ma
loniomis šviesiomis spalvo
mis, ir žadinte žadina kiek
vienų esantį toje šventovėje, 
pakelti savo akis ir širdį į 
Dangaus Karalienę ir padė-

Dievo Apveizda suteikia 
žmonijai tokių įvykių, ko- 1 
kių nė vienas istorikas, nė 
vienas filosofas nesugeba 
išaiškinti. 1886 m. liepos m. 
26 dienų Raseinių Domini
konų vienuolyną uždarė, ir 
žmonių minia, lydėdama iš- 
kraustomus Tėvus, liejo 
graudžias ašaras^ Bet ir 
1933 m. spalių 27 d., kai J, 
E. vyskupas T. Matulionis 
pradėjo naujos TT. Domi- 
nikonų pastatytos koplyčios 
šventinimo ūktiį', daugelį da
lyvių teko matyti apsiašaro
jus. Pasirodo, kad nemažas 
skaičius tų. pamaldžių žmo
nių, kurie turėjo laimę būti 
pamaldi} metu naujoje kop
lyčioje, buvo liudininkais 
ano liūdno įvykio 1886 m. 
Gerasis Dievas leido, kad 
jie, tuomet išlydėję pęnkius 
senelius Dominikonus, da
bar galėtų pamatyti vėl pen- 
kius jaunus, pilnus krikš^ 
čioniško kunigiško .uolumo 
vienuolius,’kurie sudaro už- 
inazgą, gali. būti, daUg gau
sesnei Dievo vynuogyno 
darbininkų miniai, negu ka
daise .buvo.

Kors koplyčia . pabaigta 
jau daugiau kaip menuo, bet 
TT. Dominikonai vis dar 
atidėliojo-koplyčios šventi
nimą, lyg nujausdami, kad 
bus nepaprasta proga, bus 
laimingesne valanda, kuri 
suteiks šventinimo aktui di
desnės svarbos. Štai tų lai
mingų valandą išmušė spa- .
’ių 27 d. J. E. Vyskupas] kojus už visų gerų, jai išti- 
T? Matulionis atliko tų die- kimai tarnauti Dvi^angelų 
na pirmų vyskupiškų darbą, statulos budi iš abiejų alto- 
Nes, Rusijoje įsišventinus1'^aus šonų, ir turėdamos 
jam ne tik neteko eiti'n A rankoje žibintus nušviečia- 
kokių Ganytojo pareigų, bet,savo naujiems globojamiems; 
retai kada” pasisekdavo net. —senovės Lietuvos Domini- 
tikru paprastu kunigu pasi-ikonų provincija buvo “An- 
rodyti. Nors Raseinių' para- j &’el° Sargo ” — kelią į taber- 
ųu j iečių bemaž niekam ne- ] nakulą, kame paslėptas dan- 
buvo žinoma, jog J. E. at- giškas Kristaus kareivių ir 
vyks į Raseinius, tačiau, 
kaip minėjau, susirinko ne
mažas būrys pamaldžių 
žmonių, . kuriems T. Bona
ventūros buvo leista daly
vauti ; iškilmėse. Jų tarpe 
buvo vienas, kurs išvažiuo
damas iš Petrapilio paliko 
dabartinį J^E. vyskupą pil
ną energijos, stiprų bažny
čios tarnų ir žmogų, o dabar

Į KLASČIAUŠ

į CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
| mama smagiausia vieta Brook- 
f lyne-Maspethe. Jau laikas ugsias- 
| kytl salę žiemos sezonui.
Ikamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav^ 
Į Maspeth, N. Y.

Tel. Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

tų, 47 Hudson Avė., mirė Lapkričio 7 d. š.m. 6 vai. 
lapkr. 8, d. Palaidota lap- vakare mirė Antanas Kilin- 

skas, 81 metų, 54-43-71 St. 
Maspeth,' N,Y. Laidotuvės 
įvyko lapkričio 11 d. 10 vai. 
ryte. Atsimainymo Viešpa
ties bažnyęįaje. Atlaikyta 
gedulingos šv. Mišios. Pa
laidotas Šv. Jono kapinėse.

. Paliko dideliame nuliūdi
me žmona, dukteris: Mar- 
garet. Pacunienę, Pranciškų 
Urbonienę, anūkėlius 2 • ir 
2 anūkėles.

Laidotovių apeigomis rū
pinosi graborius A. J. Va- 
lantiejus.

kričio 11 d. iš šv., Jurgio 
bažnyčios Šv. Jono kapinėse

Laidotuvių apeigoms rū
pinosi graborius J. Garšva,

LAWREN0E, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

lapkr. 19 d., tuoj po 12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi 
me keletą svarbių sumanymų.. At 
siveskite ir savo draugus (es) pri- 
rašyti. Valdyba

C BROOKLYN, N. Y.
Lapkr. 19 d., tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
Vai. Taigi kviečiame visus narine 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už- 
simokčti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdybe

WESTFIELD^ASS.

LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, lapkr. 19 dieną, 
tuoj po sumos, Šv.' Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus. prirašyti^ prie šioe 
kilnios organizacijos. ,

Valdyba

Sunkiai susirgo Bronislo
vas. JuleyiČiukas. Išvežtas į 
Brooklyn Ligoninę. ' Linki
me greito pasveikimo.

NEWARK, N. J,
Lapkričio 26 įvyks 

choro vaidinimas. “Piršly^ 
jos”. Juokinga komedija.

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ ŲNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių, prietelių ir patarėją—laikraštį

. ‘4Darbininl<ą.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti naują, maldaįniygę, rožančių ar gražių J 

. stovylelę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame.. j 
LIETUVIŲ ŲNIVERSALIS BIURAI Ine. f 

Būvusi “VYTAUTO SPAUSTUVĖ”
L 4Ž3 Grand St. Brooklyn, N. Y.;
[ . : STagg 2-2133

t
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OkupuotojeLietuvojė
UŽDRAUDĖ LIETUVIS-.
KAI GIEDOTI 4 4 VIEŠ

PATIES ANGELAS”.

PUNSKAS.—Iki šiol 
Punsko parapijos bažnyčio- 
je lietusiai parapijiečiai 
kiekvieną ■ sekmad i e n į ir 
šventadienį po jiems skirtos 
sumos giedodavo lietuviškai 
‘ - Viešpaties . . Angelas ”. Šis 
lietuvi!} giedojimas kelioli 
kai lenkų nepatiko ir jie nu 
šių ntė Lomžos vyskupui 
prašymą, kad uždraustų lie
tuviams po sumos lietuviš
kai giedoti 44Viešpaties An
gelas ”. Vyskupas Lukoms- 
k‘is‘ jų prašymą patenkino.

Štai šio mėnesio 1 dieną 
Punsko parapijos klebonas 
kun. Budręvičius ^bažnyčio
je iš sakyklos taip pranešė: 
“ Pasiremdamas Lomžos 

. vyskupo. Lukomsk'io raštu, 
įsakau, nuo šios • dienos po 
sumos daugiau nebegiedoti 
lietuviškai “Viešpaties Am

, gėlas”., ; ;

Lietuviai parapijiečiai vis : 
dėlto nenusiminė. Tą pačią 
dieną po sumos jie vėl ėmė 
lietuviškai, giedoti “Viešp. ; 
Angelas ’ ’. Tada klebonas 
antrą kartų užlipo ant saky
klos, sulaikė giedojimų ir 
dar kartą pasakė, kad lietu
viai daugiau nebegiedotų 
šios giesmės.

Pažymėtina, kad Punsko 
bažnyčioje lenkai po savp 
mišparų gieda, kiek tik no
rį. Tuo tarpu lietuviai po 
jų sumos lietuviškai net 
“Viešpaties Angelas” netu
ri, teisės giedoti. Argi Čia 
teisybė?

Iš to matyti,, kad Loinžos 
vyskupui ne visi katalikai 
lygūs. •

NEPRIĖMĖ MOKYTOJO, KU
RIS NEGALI LIETUVIŠKAI 

MOKYTI. •

; PAMERKYS. —Paėju
siais liioksM.: metais. šiame 
kaime /veikė su clėstoinąja

apaštalų maistus. .
Lietuvos TT. Dominiko

nams prasidėjo nauja erą. 
Iki 1886 m, jie neturėjo Ra-

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—5048 Notnry Public

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir B&lsamuotojaa 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

TeL Stagg 2—0788 Notarj Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandnnskts) 

GRABORIUS
107 Unioi Ąvę„ Brooklyn, N.T.

Telephorie Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

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. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BM.SAMUOTOJAS '
Apdraudė Visose šakos*

' Notnvy Public
6441 — 72-nd Street,

Arti Grand SL
MASPETH, L L, N, X,

Profesionalai, bUnierlaL pramonių 
kai. kurie skelbiasi "Darblntatas,“ tik* 
nU verti skaitytojų paramos, .

ylai garsinkitgs “Darbininke.”

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Hedford .4 ve., Brooklyn
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