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KAINA 5 CENTAI 1

Sveiki, K. Federacijos 
Kongreso Dalyviai

A. L. R. K. Federacijos metinis kongresas įvyksta 
rugpiūčio Ž3, 24 ir 25 d. d. Amerikos lietuvių katalilcų 
gausingiausiai apgyventame Chicagos mieste. ’

Šių metų kongreso -darbų pragrama didelė, turinin
ga. Pakviesti žymūs referentai, dislcusuotojai. Tikima
si gausingo dalyvių skaičiaus.

Mūsų visų didžiausis linkėjimas, kad šis kongresas 
’ gražiausiai pasisektų, kad jo nutarimai būtų pykdomi 

. gyvenime, kad Federacija visados būtų mūsų visuome
ninio gyvenimo viršūnėje, kad visos mūsų organizacijos 

Jbei įstaigos pagaliau suplūstų, jog tik eentraltzųotąs 
darbas neša geriausius vaisius..

MIRĖ KDN. K, ŠATKUS
ALBANY, N. Y. — Rugpiūčio 

19 d. palaidotas Albany lietuvių 
parapijos klebonas kun. Kastan
tas Sutkus,

Kun. K. šatkus išbuvo Albany 
klebonu per keliolika metu.

JAU CHICAGOJE
at

ISPANIJOS KATALIKAI 
STIPRINA SPAUDA

DETROIT BANKŲ ŽLUGI
MO TYRINĖJIMAS

CHICAGO. — T čia 
vyko Kunigų Vienybes pir
mininkas kun. K. Vasys, K, 
V, sekretorius kun. Pr. Ju
ras ir L, D. S. centro pirmi
ninkas kun, J. švagždys. 
Jie dalyvaus Chicagoje vyk
stančiuose seimuose.

K0IITaSįNTASUI(S S velkiname Kunigų į 
Vienybes SeimąVYSKUPO

■

je, vyskupas

Šį antradienį, rugpiučio 22 d., Šv. Jurgio bažnyčioje, Chicago, iškilmingomis mi- 3 
šiomis prasidės Amerikos Lietuvių R. Katalikų Kunigų Vienybes metinis seimas. į

Kasmet susirenka mūsų gausingos išeivijos Dvasios Vadai pasitarti opiausiais 
klausimais, išdirbti atitinkamus planus, kad Ii etų viii-katalikų religinis, visuomeninis ■ 
ir privatinis gyvenimas gražiausiai spindėtų. Bažnyčios ir Tautos garbei bei .gėrovei:

Mūsų Dvasios Vadų garbingas ęyvastingų pajėgų suhėndrinimas padidins jų iš
ganingą apaštalavimą, ko pasaiilionys tikintieji savo Garbiems Dvasios Vadams.nuo
širdžiausiai linkį.

MADRIDAS.’ — Ispani
jos katalikų dienraščio “EI 
Debate” vadovybė, šiomis 

• ; dienomis nupirko Ameriko
je keturias modemiškas 
spaudos leidiniams spaus
dinti rotacines mašinas.

Nupirktosios mašinos y- 
ra naujausios konstrukci
jos. Per vienų valandų is
panų katalikų nupirktoji 

mašina galės atspausdinti 
„ 50,000 kopijų 48 puslapių

laikraščio ar žurnalo.
.: fsigiję naujas riiašihas, Is
panijos katalikai tikisi pla
čiai padidinti, pagerinti sa
vo spaudą. Jie leis naujas 
knygas-, brošiūras, žurna
lus.

Ispanų katalikų dienraš
tis “EI Debate,” kurs da
bar išleidžiamas 32 pusla
pių, yra vienas žymiausių 
katalikiškų laikraščių Eu
ropoje. Jo įtaka vis. didė
ja. Prie jo įsteigta net 

' laikraštininkų mokykla, žo
džiu, Ispanijos katalikai 
nebesnaudžia, bet žengia 
nepaprastų. katalikiško su
sipratimo pažangos kelių.

MISSOIIRI IR PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ

ST. LOUIS. — Missotiri 
valstybės gyventojai visuo
tiniame balsavime didžiule 
balsų dauguma pasisakę už 

‘atšaukimą prohibicijos įs
tatymo.

Jau 22 valstybės pasisakė 
už atšaukimų prohibicijos.

. Dar reikia 14 valstybių 
nutarimo ir tada prohibici
jos įstatymas Bus visiškai 
išmestas.

j DETROIT.Ankštes- 
niajame teisme vyksta dvie
jų didžiausių Detroit bankų 
(Union Guardian T.rust Co. 
ir First National Bank) 
žlugimo priežasčių tyrinėji
mas.

Jau kelinta diena liudi
ninko sėdynėje yra senato
rius Couzens, kurs savo pa
reiškimuose pasmerkė užsi
dariusių bankų vedėjus.

Senatorius Couzens 'drą
siai pareiškė, jog federalė 

;valdžia, leido, anin e-tio m~s 
bankams veikti, nors ir ži
nojo, kad bankų atsakomy
bė labai silpna; visa tai da
ryta prisilaikant buvusio 
prezidento Hoover šūkio“ 
“prosperity just :around tlie 
cornėr.” ą

Savo liudijime senatorius 
Couzens iškėlė ir tokį, nuo
tykį : kai Finansų Rekons
trukcijos korporacija pa
skolino žymau s respubliko
nų partijos vado generolo 
Dawes bankui (Chieagoje) 
90 milijonų dolerių, tai pre
zidentas Hoover kreipėsi į 
senatorių Couzens, prašyda
mas, kad šis įtakingas se
natorius viešai užgirių tokį 
valdžios žygį. Hoover tai 
darė politiniais sumetimais.

Šis nuotykis aiškiausiai 
parodo, kaip buvusioji 
Hoover vyriausybę rūpinosi 
krašto gerovę.

GHICAGOS MAYDRAS 
GAUSTAS Už NEMOKĖ- 

JIMį TAKSŲ
CHICAGO. — Kdi laik

raščiai iškėlė didelį skan
dalą, pranešdami,. jog Chi- 
cagos mayoras Kelly yra 
baustas ,35,000 -dolerių už 
nesumokė jimą taksų. Kar
tu . su ta pabauda mayoras 
yra sumokėjęs 70,000 dole
rių taksų.

Kadangi mayoras Kelly 
tokiųTlidelę .smhą taksų su
mokėjo, tai jis turėjo gauti 
iš kur nors labai dideles pa
jamas, todėl Chieagoje kilo 
bruzdėjimas ir reikalavi
mas, kad Kelly pasitrauk
tų iš mayoro vietos.

Kelly į mayoro vietą pa
teko mayorųi Cėrmak. žu
vus nuo kulkos, kuri buvo 
taikinta prezidentui' Roose
velt. Pirmiau Kelly buvo 
Chieagoš miesto sveikatos 
departamento inžinieriumi.

ROOSEVELT SAVO 
NAMUOSE

DETROIT, — Žymus ka
talikų rašytojas, ekonomis
tas Louis B. Wai'd išleido 
pagarsėjusio radio pamoks
lininko . kuli?,, Charles E. 
Coiighlin bįogiafijų.

Šios svarbifc knygos pra
džioje telpa Itinigo Cough- 
lin tįesiogiri o ., viršininko, 
Detroit yyskti lo Michael J. 
(Tallagherpa ’ašyt& įžanga^

. Savo įžang
Gallagher dr; ųai tvirtina, 
jog 'kun. Coi ^hlin yra la
bai daug gera
nyčios ir žmGiijos ateičiai. 
Vyskupo nuė] ione,. jei kun. 
Coughlin būti į gyvenęs Ru
sijoje ir ture
bėti per radi), tai. Rusijo
je. nebūtų buyę nei komu
nizmo, nei bedievybės, nei 

kitų negeroviį.
įžanginio straipsnio gale 

vyskupas Gallagher pažy
mį, kad kun. Coughlin savo 
pagarsėjusiose  ̂radi o paskai
tose labai aišl$M ir supran
tamai įšaiškįia žmonėms 
Popiežių Le|nd XIII ir 
Pijaus XI ,svžQ‘biąsias eiiėL

Knygoje aprašytas kun. 
Couglin gyvenimas, jo' ra- 
dio paskaitų naudingumas 
ir t. t. Paduodami faktai, 
jog jo radio kalbos daugelį 
klaidatikių atvertė į Kata
likų Bažnyčių. ;

Jau yra . pranešta, jog 
spalių mėnesį kun. Cough- 
lin pradės naują paskaitų 

seriją. Jis yra sudaręs su
tartis su keliomis \ dešimti
mis radio stočių. Jo pas
kaitos bus. sekmadieniais 4. 
valanda po pietų.

PLIENU INDUSTRIJOS
KODEKSAS SUDARYTAS

AUDRA PASKANDINO 
DAUG ŽVEJOTOJO

HITLERININKO SAVOTI
ŠKA BAUSMĖ

padaręs Baž-

ęs laisvę kai-

WASIIINGTON. — Ger
būvio graži n i mo admin is- 
tracijos viršininkas genero
las JohnsdŲ pranešė, jog su klupo keliolika
plieno industrijos vadais 
jau susitarta ir sudarytas 
kodeksas* . .

Naujašai kod(‘ksas austa- 
o 40 valandų darbo savai- , 
ę; mažiausias atlyginimas 

nustatytas 40 centų valau- : 
dai* Nuo lapkričio 1 die
nos industrijos vadovai ga- 
ės leisti darbininkams kas
dien dirbti-po 8 valandas.

Šiuo laiku plieno darbi- 
niųkai turi 15 nuošimčių 
padidintas atgašjnūb liepos' 
1 dienos. Abelnai, dabar 
mokamas atlyginimas yra 
didesnis, negu kodekse nu
statytas mažiausi s atlygini
mas.

_ Šis kodeksas priimtas 3 
mėnesiams. Tikimasi, jog 
greitu laiku bus pasiektas 
susitarimas su anglių ir a- 
liejaus indhstrijomis.

OCEAN CITY, N. J. — 
Rtigpiūčio 20 d. jūroje pa
kilo didžiulė audra, kuri už- 

motorinių 
laivu su žvejot ojais, begrįžt? 

Taitankiais iŠ žvejybos, 
laivo jau vakaras.

Laivai liko uogai 1 esti n gai 
apversti, važiavusieji. įtrau
kti į šėlstančias bangas. Tą 
patį vakarų 5 lavonai iš
raukti, tačiau manoma, jog 

bus daugiau žuvusių, uos 
n akt i es . 1 ai ko gelbėtoj ai ne- 
galėjo gerai matyti kūnų.

Tokios dideles nelaimės

NUREMBERG, Vokieti- j 
ja. — Hitlerininkų ginkluo- j 
ta grupė pagrobė vienų mo- J 
t oriško, kurį tik kę buvo nu-, 
teista 9 menesiams kalėji

mo už blogų užlaikymų sa
vo posūnio. Hitlerininkai ’ 
privertė jų eiti gatve ir nes- i 
ti plakatų, su parašu “Aš 
(‘su melagė ir nenatūrali 
motina.”

Tokias bausmes hitleri
ninkai pirmiau taikė savo 
politiniems priešams, o da
bar jas taiko ir kriminali-

dar nebuvę.

L. D. S. SEIMAS

BOSO NELAIMĖJE UŽ
MUŠTA MOTERIŠKĖ

40,000 DARBININKO 
PRIE VIEŠŲJŲ DARBŲ

10 ŽMONIŲ ŽUVO 
SEKMADIENĮ

. . Praėjusį sekmadienį rug
pjūčio 20 d.r Naujoje Ang
lijoje 10 žmonių prarado 
gyvybe dčl nelaimin.gij atsi
tikimų — keturi užmušti 
automobilių nelaimėse ir še- 
ši prigėrė.

■ . - ■■ '..f ... .

WASHINGTON. — Vie
šųjų darbų biuras pranešė, 
jog artimų laiku prie viešų
jų darbų vykdymo bus pri
imta daugiau kaip 40,000 
darbininkų.

Viešiesiems d a r b a m s 
(naujiems keliams tiesti) 
išlaidų jau patvirtinta. 32,- 
369, 543 'doleriai. . Iš viso 
viešiesiems keliams tiesti 
bei taisyti yra paskirta 400 
mili jonų dolerių. Kai visi 
viešųjų kelių projektai, bus 
-patvirtinti, tada kaip tiki
masi, darbo gaus apie pusė 
milijono clajbihinkų.

HYDE PARK, N. Y. — 
Rugpiūčio 20 d. Preziden
tas Roosevelt atvyko į savo 
namus poilsiui. Namuose 
jį pasitiko, jo motina, laik
raštininkai; kaimynai.

Laikraštininkams Rėose- 
velt pareiškė, , jog šiomis 
dienomis bus pasirašyti ko
deksai su anglių kasyklą 
vadovybėmis ir kitomis di
džiulėmis industrijomis.

KRIKŠČIONIO ŽUDYNĖS 
IRAKE

I/.

SOVIETO KOMISARAI 
APSIVOGĖ

IRKUTSKAS. — Sovie
tu komisaru vadovybe pa
smerkė mirties bausme* du 
maisto komisarus, kurio su
naudojo savo reikalams bei 
asmeniškam bizniui maišto, 
už 750,000 doleriu.

Nuteistieji maisto komi
sarai yra VI. Kosto vsky ir 
M. TVrevosnįkov. Jų -de
vyni pagalbininkai. nubausti 
iki 9 metų kalėjimo. .

BAGDADAS, Irakas. -- 
Šiaurinėje Irako valstybės 
dalyje paskutiniuoju laiku 
įvyko kruvini susirėmimai. 
Kurdų gaujos užpuolė ir 
išžudė daugiau kaip 600 a- 
syriečiu krikščionių.

Šio didelio išžudymo 
priežastis tyriama Anglijos 
vadovybėj e. Anglį j a pir
miau yra valdžiusi Iraką, 
tad ji dabar pasiuntė raštą 
Irako karaliui pasiaiškinti.

LUNENBURG. — Bos
tono labdarybės draugijos 
“Morgan Memorial” busas 
vežė 14 asmenų į vasarna
mį, esantį South Atliol. Ke
lyje busas susidūrė su tru
ku ir įvyko skaudi nelaimė.

Susidūrime užmušta Lil- 
lian Kidder, 60 metu mote
riškė. Sunkiai sužeistas 
t roko vairuoto j as ••.. Antanas 
Puida, 45 metui, gyv. 149 
Conant St„ Gardner, Mass. 
Ir trokas ir busas apsivertė-

TABAKO INDUSTRIJOJ
40 VALANDŲ SAVAITĖ

LIETUVIŲ BOLŠEVIKŲ 
MUŠTRAS

šeštadienį, rugpiūčio 12 
dieną, Brooklyne įvvko lie
timų bolševikų misštras.

Bolševikų organas rašo,, 
kad masinį muštrų atliko 
studentės..i • ' .
‘ Tą vhkąrų ’ instrukcijas 
davė Bimba.

Kada pradės karą dar ne
paskelbė, bet spėjame, kad 
“ŠČyrieji” vėl šluos lauk 
neištikimuėsiuš.-

WASIIINGTON. — Ger
būvio atstatymo akto admi
nistracija jau susitarė su 
tabako išdirbystės vedėjais, 
Darbo savaitę, nustatyta iš 
40: valandų ir atlyginiųias 
bus nemažesnis kaip 40 cen
tų už valandą.

Pasirašius, silsi tarimo ko
deksą, tabako gamintojai 
pareiškė viltį, jog laike se,-. 
kančių 2 menesių bus pri
imta. apie* 16,000 naujų, dar
bininkų. .

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 18-tas metinis sęi-; 
mas šaukiamas 1933 m. rugsėjo 11 ii* 12 d. d., IVaterbury,^ 
Connectiėut.

Seimo atidarymas įvyksta iškilmingomis šv. Mišio- ’ 
mis ir pamokslu Šv. Juozapo lietuvių parapijos bažny
čioje, Congrešs Avė., rugsėjo 11 d., 9 vai. rytą.

Seimo posėdžius pradės Centro pirmininkas lietuvių; 
parapijos svetainėje, John St., Waterbury. .Posėdžių': 
tvarka bus tokia:

1. Seimo atidarymas;
2. Sveikinimai; .
3. Mandatų priėmimas;
4. Seimo prezidiumo, rezoliucijų, mandatų ir kito

kių komisijų rinkimai. ,
5. Centro Valdybos pranešimai: •'

a) Dvasios Vado,
b) Pirmininko,

T.

6.
7.

d) Iždininko, į •
ė) Sekretoriaus, •
f) Litėratinės komisijos, j
g) Kontrolės komisijos. į
Centro Valdybos pranešimų svarstymas.
Kun. J. Švagždžio paskaita: “Mūsų organizacija 
išeivijos gyvenime.” .

8. Sumanymų svarstymas bei rezoliucijų priemiinaš;
9. Centro valdybos rinkimai;

10. Seimo uždarymas. . .
Seimo metu vakarais įvyks įdomūs parengimai, ku* j 

riais rūpinasi L: D. S. 5 kiropa. '. . ' : '
Visos kuopos ir apskričiai prašoma atsiųsti .^o aU . 

stovus, parūpinti praktiškų sumanymų ; atstovų įgalio- ą. ... 
jimai turi būti pasirašyti kuopos dvasios vado ir dviejų j 
valdybos narių.

L. D. S. Centro Valdvba . . <
Dvasios Vadas

Kum Pr. Vinnauslils
Pirmininkas .. . .. “

Zv«u. j, .
Vu^-Piriniitinkas

V, J. Kndirtd ,
Iždininkas ' ..'

4. TTihsmuhžtas .
Sekretorius ...
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padienis, rugpiuČio 22, CKBBmHRĮB

VIETINES ŽINIOS
jo draugas, “o mano , žmo
na pasidarė sau suknelę, iš 
vieno mano kaklaraiščio! I! ’y

APVOGĖ OR.KAPOČIŲ

ii’iii .................................ii|iiijĮiuiiiiiii»tiiiuii>iiiiMi»rniiiuiiiiimium«»Mi.......... ...

ŠEIMINIS SUSIRIN
KIMAS /

■F Šį ketvirtadienį, rugpiiH 
Bn 24 d,, 7:30 vai. vakare, 
Bforap. svetainėje, Seventh 
■Et, So. Bostoią įvyks L. D. 
ffip. ‘Pirmos’, kuopos priešsei- 
įlįgfrūs susirinkimas,. kimia- 
Khe bus svarstomi įnešimai

D, Š. metiniam seimui.
■b Kuopos valdyba kviečia 
I^MsUsnarius pasistengti da- 
S Jyvauti šiame susirinkime. 
įfeKai-iai, kime yra dar sko- 
teingi kuopai; ir centrui, tu- 
Jrri geriausią.progą šiame su- 
įįjgirinkime atsiteisti. Mūsiy 
^kuopar tąrėtą piisiroclytitik- 
'&rai pirmoji, ne tik vardu, 
J bet-ir savo “veikimu, savo 

. į? atsiteisimu. I

< L. D, S. seimo proga su- 
j: tvarkykime užsilikusius mo- 
h kesčius.
į. Kuopta Vadyba.

Šv. Vincento <le Paulio
South Bostono bižnieriąj skydus įsigijo 25 poras ką- 

susivienymas pastarąisiaiAjmrie bus išdalijami 
laikais nutarė darbuotis Pa~ parapijos našlaičiams ir lie- 
gal prėz. Roosevelt NRA įUIdėliams. Kreipiatės pas 
gąlybaš. P. K. Šidlauskas, p p. Kast Šidlauską ir Va- 
aptiekoriuB, išrinktas šios iatką.
organizacijos nariu. 7 • r~.—-—? / •

;----- v, šeštadienį, 1 rugpiūčio 19
Redaktorius: “Ar tū'šiosLjįen^? Valerijonas Janusas, 

poezijos nebuvai. nunešęsLyv.;246 R 9th St, buvo 
kur kitur, pirm.negu atėjai palaidotas sumišiomis,. šv. 
pas mane?” Mykolo kapuose.

: Studentas: u O, ne tams-1 P panelis.
tal’t

Redaktorius: 7‘Hm,’ tai 
pasakyk man, iš kur tu ga
vai tą juodą alų?”

Praėjusį šeštadienį dantą 
gydytojas Dr. A. L. Kapo
čius su žinona buVo išvažia-| 
ve į svečius pas uošvius. Ta 
aplinkybe pasinaudojo neži
nomi plėšikai, kurie įsiver
žė nakties laike į D r. Ka
počiaus butą ir išvogė įvai
rius brangius daiktus, ku
rią vertė .siekia, daugiau 
■ .000 doleriu^ . ' >.

Tarp pavogtą .daiktą yra 
daktaro, hūlaodelis, dirbti
niems dantims .auksinę me
džiaga ir 11.

LANKĖSI POST BUSAIFARENGTI

f IŠVAŽIAVO Į N0RW00D

šliubavo. Jie apsigyvensią 
233 W. 5th St., So. Boston, 
Mass.

| ŠV. PETRO LIET. PARAPIJOS
■. M E T I N 1 S

IŠVAŽIAVIMAS
Su Visakeriopomis Įvairybėmis 

Darbo Dienoje

Rugsėjo - Sept, 4 d., 1933
Atnaujintame Munchback’s Parke 

Beech St., Roslindale, Mass.
Įžanga 25c. Vaikams dykai.

Važiuok nuo Eoręst Hills stoties Washington gatve 
|iki Bėech Ht., Roslindale, Alass.

Piknikieriams skiriamos net 5 dovanos.
So. Bostono Vytės ir Studentės loš Volley bąli. 
Grieš geras orkestras.
Jei lytą, vietoj išvažiavimo įvyks Balius ir Bazarė- 

lis svetainėj ir naujai ap( vertame kieme, 492 E, 7tli St., 
So. Boston, Mass,

Kviečiami visi bendradarbiauti.
• • -. 7 - - ■ ’ ; - KVIEČIA RENGĖJAI.

PRIIMK NAŠLAITĮ
Šy. Vincento Pauliečio 

skyrius prie Šv. Petro lic- 
tuvią parapijos laike savai
tinį susi rinkiny rugpiūčio 
18 (L ir gavo daugiau apli- 
dmcįją nuo našlaičiu. Da
bar labdaringi, žmojies gali 
pas šią draugiją gauti au
ginti didelią ir mažą vaiką 
ir vieną 13 metą mergaitę. 

. Priimk .našlaitį.

GATVEKARiy KOMPANIJA
NEIŠVENGIA NUOSTOLIŲ

Rugpiūčio 20 d. po pietą 
savo orlaiviu į Bostoną at
vyko lakūnas Wile.y Post.. 
Rugpiūčū) 21. d. jis buvo 
priimtas pas mayorą Cur- 

jlėy ir gubernatorių Ely.
Lakūnas Post yra pirma? 

sis lakūnas, aplėkęs vienas 
orlaiviu aplink pasaulį. Sa
vo kelionę jis pradėjo lie
pos 15 d. ryte, viena valan
da anksčiau, negu, lietuviai 
lakūnai Darius ir Girėnas 
išlėkė, orlaiviu “Lituanica” 

Edvardas Jurkonis, gyv. į Lietuvą. Į New York jis 
1654 Columbia Rd., pranešė iš savo keliones sugrįžo lie- 
So. Bostono policijai, kad L 22 d_ v.toe_ 
vagys įsiveržė į jojo garą-1...........» .»*»«* 
džią ir pavogė automobi- j DAKTARAI

liaus radio setą. Radio ver- Į URMnlĮnl
tinama apie 20 doleriu. Va
gys dar nesugauti.

P.. p. Lūigevičiene, Zūlo- 
nienė ir Navickienė išvyko 
pereitąr savaitę Cliieagon a-| 
tostogauti kelioms dienoms. 
Visos yra žymios parapijos 

L veikėjos.

Prašome parapijos vyru, 
kuriems bus galima, ateiti 
prie parapijos sales, soptin- j 
toj gatvėj, ir padėti apgra- 
žinti kiemą.

L, . Vyčiu Naujosios Ang
lijos apskričio metinis iš
važiavimas į.vjrks. šį šck’ma- 
ditmį, jrligpiiičio 27 d. „Vi
sos apskričio kuopos smar
kiai. jam rengiasi. Neatsi- 
dieka ir South Bostono v\'- 
Čiai, kurie tikisi turėti pir
menybę tame išvažiavime. |

Mūsą 
nuvežti 
kierią, 
patogus

■7 Kun. K. Jenkus praėjusį 
k sekmadienį, rugpiūčio 20 -d., 
p išvyko į Noiavood, kur pa- 

■ p vaduos /kleboną kun. S. 
į. Kneižį,. išvykusį drauge su 
p savo broliu, “Darbininko” 
f. redaktoriumi/ p. A. E. 
į Kneižiu kelią dieną atosto- 
įgoms.

| PASIDAIRIUS PO SOUTH 
hBOSTONU

Girdėti, kad p-le. Emilija 
Ciunytū, nuo Mercer gatvės, 

‘ vesis su p. A. Domulėvičiu 
' Šv. Petro bažnyčioje, rugsė- 
:jo3d.

Pereitą ketvirtad i o n į, 
rugpiūčio <L, Ona Žeraū-I 
škienė, 23 m. amž.,. palai
dota su šv. mišiomis Nau
jos Kalvarijos kapuose. Ly
dėjo automobiliais daugiau 
kaip. 1*25 artimąjįi ir drau
gą. Laidotuvėms patarna
vo graborius J. Kasparas.

TeL Sp. Boston 0828 
LIETUVIS DANTISTAS

DU. M. V. C ASP EB 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje; .

525 E. Broadway, S. Boston. 
Ofiso VataHdor;

Nuo 8 iki .12 rrte Ir nuo 1:90 Hd
5 Ir noo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
są* atdarytai subatos vakarai* ir..

I nadCldienials, taipgi eeredomle nue 
12-toa dienų utdarytaB.

Taipgi nuima ir A-ray

vyčiai turi vilties 
dauginusią pikni- 
Susisįekimas labai 
(btisu kelione už 

vieną dolerį, į abi puses) J 
tad kodėl nepasinaudoti ir 
nepralenkti kitą koloniją?!

Bušai nuo Šv. Petro lie- 
tuvią bažnyčios išeis 10 ir 
12 vai. tiesiog į gražiąją 
Palangą, Lawrence, Mass. 
Tik iš anksto įsigykite ti- 
kietus.

“Visa kelionė bnvo links
ma ir įsiiūdinga. Laivas 
labai geras ir visas patarna
vimas ir valgis pirmos kla
sės. Žmoiiią važiavo skait
lingai ir buvo daugelis ka
taliką, kaip kunigą'dr sese
rų ir šiaip žinomą.”
“Tai tiek ką galiu Tamstai 

pasakyti iš. šios kelionės.”
Kun. Praspalius pasiekė 

Haniburgą rugpiūčio inėn. 
4 dieną ir tą pačią dieną iš
važiavo Klaipčdon..

Beveik tokio pat . turinio 
laišką gavo ir p. S. Būgnai- 
t i s, gy v. Cambr i dge.

4 MILIJONŲ- STATYBOS 
PLANAS

PAVYKO

Ežero nebuvo nei žydeliu 
nei kitokiu ašmeną, tad mo
li i n iams • užteki > įdėtos. 9; i to
jau visi šoko’i ežerą ir link
smai taškėsi', po vandenį. 
Besimaudant buvo užėjęs ir 
lietus.

Saulei voi pasirodžius, 
B .

dalis inokimą pasisamdė 
laivelius, kiti ėjo pasivaik
ščioti. Vėliau atvažiavo ir 
kun. K. Jenkus. Diena, pra
ėjo labai greitai. Išvažia
vimas buvo labai pasckinin- 
gas. .

Visi mokiniai džiaugėsi 
turėję gerą, mokytoją ir dė
kojo jam už alsi lankymą ir 
pagelbėjimą surengti išva
žiavimo.

Bostono miestas nuo iš
renkamą taksą už nuosavy
bes ($35.50 nuo 10000 dol.) .. 
turi - pri sidėt i pri e padengi- — 
mo gal Vakarių kompanijos 
nuostolių. Iki šiolei nuo. 
$35.50 taksą mieslas skirda
vo 62 centus , gatvekariu 
kompanijai, bet ateityje ši 
parama bus padidintą 32 
centais. . .

PASIUTĘS ŠUO APKAN
DŽIOJO PRAEIVIUS

Rugpiūčio 18 d. Ja.maica 
.Plaiii gyventojams daug 
baimes įvaro didelis pasiu
tęs šuo.. Kol policija nu
šovė, šuo sukandžiojo tris 
asmenis.

Nušauto šuns g’al va nu
siusta į ligoninę ištirti ar 
Šuo tikrai pasiutas buvo..,

A. N.
rytas

L Ar matėte gražias iška- 
j; has, garsinančias parapijos 
t ateinanti išvažiavimą rug- 

sėjo 4 d., MunchbaclvSjpar- 
J7 ke_? Matote, mūsą parapi
nį: joję yra labai gabią pieši-

Mij bei pįešiką, kaip p-le
Oną Žukauskaitė ir p. Al. 

|i<KaiišiuS.
k c ~~~ • I
įr.7' Užbaigę gražu darbą Šv..

’ L Petro. parąpi j os vasa: • i nė j e 
| mokykloje, visi mokytojai 

išvažiuosią į Provinėetown| 
.ateinančią savaitę su kitais

A parapijos studentais — ko- 
' legistais vienai dienai pąsi- 

')>'• linksminti, .
V ■ ? ■'' —------------

• V, širka, Šv, Petro ir Po
vilo. draugijos pirmininkas, 
priimtas į Šv. Vincento de 
Paulio skyrią. Tai uolus j 
.darbuotojas!.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
| (GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300 1
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3Q iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9/1. vakare, Šventų dienų 

pagal susitarimų.Tūla moteriškė, pargrio
vus a tomobilium. vieną 
Southbostoniėtį" vyrutį, aiš
kinosi: “Žinai, aš manau, | 
kad tamsta esi kaltas. Ne
gerai ūjai per gatvę! O aš 
tai labai gerai važiavau au
tomobiliu* Aš automobiliu 
važiuoju jau per septynis 
metus!”

. “Gerai,” atkirto žmoge- ____ ___
| lis, '' bet as x aiksėto j u po j
gatves .per keturiasdešimts 
metą!!!” .

Tel. So. Boston 26GO

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v., v. 
Seredomis- nuo 9 iki 12. v. dienų. 
■Subatoinis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(t>agal sutartį)

*

Kapitonas Edward W. 
Pallon yra dabar visos So. | 
^Bostono polieij os skyriaus 
naujai išrinktoji galva. Jis 
žadąs išvalyti So. Boston 
nuo visą gengsterią. . 7 "

ADVOKATAI

■■p,n1

a '

PrUiekęs Advokato

JUOZAS B. GAILIUS
Veda yisokto provM. Daro vi- 

ros legalius dokumentu*.
B17 E St. (kampas Broodway)

South Boitopi, Mmi.
Telefonai: Šou Boston 2732

Namą ; Talbot 247/
X3C

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M, D.
- v _ I = (BBP8Y8) į

Mūsą Šarkio kumšt ynos į lActuvis Gydytoju š 
su t‘King” Levinsky Chica- j Qfiso Valandos: 2—4 ią 6—8 Į 

i goję atidėtos iki rugsėjo 15 = 278 Harvard Street, =
dienos dėl nežmom^y prie- Į^P- S£.a^ ^‘ral Sq’i

.w -j • j • I s ■ Iuuib*
zaseią. . Šarkis stropiai h 
ruoišasi,. ir tikisi Lėvinsky 
gerokai primušti!

Šiais sunkiais laikais, vi
si stengiasi sutaupyti kiek 
galima pinigą. Štai kaip 
du Southbostoniečiai susiti
kę ant Broadway apraudo
jo savo likimą: “Taip, Mo- 

. tie juk, šie laikai taip pa; 
blogoj o, kad mano žmon a 
turėjo .man pasiūti kiikla- 
rąištį iš vienos savo senos 

| suknelės! ”,. • “Tai, ’ iitsąke

Bostone naujai susidariu
si nuosavybes savininką 
korporacija “Neptūne Gar- 
den, Ine.” patiekė federa- 
lėi valdžiai planą paversti 
44 akrą žemės Į)lotąf į gyve
namą ją įdėtą, susidedančią i 
iš daugelio nafhą. Šio pla-l 
no įvykdymas kainuotą a- 
pie. keturis milijonus dolėd 
riu.

Naujosios gyven a mos 
vietos konstrukcija būtą E. 
Bostone, prie Neptūne Rd. 
Ši parinktpji vieta, kuri da
bar yra apleista, turėtą pa
virsti į gyvėnaniąją vietą su 
gražiais mūriniais namais, 
sodais, medžiais, gražiomis 
gatvėmis, knygynu, mokyk
lai ir 17 piatką vaikams 
žaisti. Joje galėtą apsigy
venti apie 5 tūkstančiai 
žmonių.

Projektas yra labai gra
žus. Jei federalė. valdžia 
duos Neptūne Gardelis kor-

Rugpiūčio 14 d.
Įnors ir buvo apsii 
tačiau vasarinės mokyklas 
vyriausio skyriaus mokiniai 
buvo išvažiavę į Hoosick- 
yvoosick ežerą, Blue Hills. 
Vieni važiavo mokytojo J. 
Jeskelevičjaus automobi liu, 
kiti gatvekariais.

REMS PIKNIKU

.4

j GRABORIAI

JOSEPH W. CASPEB
(KASPARAS)

G R AB O RIU S 
494 Et Broadway, 

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

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

Patarnavimas dienų ir naktį.

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

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston O3O4.-W

los, tai tas.-darbas būsiąs 
pradėtas labai greitai.

K"

JAU LIETUVOJENE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

Imant Sli-d. Plaučių
■ Kepenų, Pilvo, Inkstų,.Slo- 

gos, Vatrflkimo, lieuma*
p tizino ir visokias Kraujo,. 

Nervų, Odos ii* Kroniškad 
abiejų lyčių. Ilgas. . • 

Patarimas veltui 
Pasitarimas tikrai apasiugos nuo 

nelaimių, išlaidų Ir kančių.

Dr.Braūy, 327 S'ž. 
FalaMOi j 4.ntr»dl«nl*I>, ketvirta* 
dieniai* Ir lešbuĮltnial* 10—12 ry- 
t*. T—8 vakar*; «*ipi*MU*
olai* 10—13 tikUL

Kun. Praspalius laimin
gai perplaukąs okeaną rašo 
Į). K. Sidabrui, sekančiai, 
“Aš turiu už didelę garbe 
Tamstai pranešti, kad aš 
laimingai., perplaukiau jū
ras ir šiandien, pasiekiau 
■Hamburgą. Tai svbikas ir 
linksmas apleidžiu laivą ir 
pradedu .kelionę traukiniu į 
KlaipedąJ\.,I):. . /

JL

Benediktas xKiiašas, dide
lis krautuvininkas, (Juincy, 
Mass., pasižadėjo remti Šv. 
Petro .lietuvių parapijos’ 
metinį pikniką, kurs įvyks 
Darbo Dienoj, rugsėjo 4 d., 
Munchback’s parke, Beecli 
St., Roslindale, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAlJ
Lietuvė Siuvėja

A. DAUKANTAITĖ
Siuvu visokius vėliausios mados 
drabužius pričnamomis kainomis. 
Darbų atlieku gražiai ir greitai.

Kreipkitės
317 E. 8th St., Šo. Boston, Mass.

ŠUORAS
vai., 

Juozapas Gedraitis ir Julia 
Latauskicnė, išklausę savo 
intencijoms šv. mišias ir 
priėmę šv. Komuniją, susi-

Rug*pmČ.io 19 d. .8

| JUOZAS M. DIUS Į
Į LAIKRODININKAS Į 

: Parduodu įvairiausios rūšie* | 
j auksinius ir sidabrinius daile-1 
ftus. Taipgi ir pataisau.
Į 366 W. Broadvray I 

I ŠO. BOSTON, MASS. |

AGENTAI
i INSURANCE j

Apdrausk namus, rakandu* | 
automobilius pas | 
J. S. MESLIS j 

455 W. Broadway, So. Boston | 
Tel. So. Boston 3G12 I

ZALETSKU
MODERNIŠKA

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERALHOME

naujoj vietoj
564 E. Broadvvay So. Boston, Mass.

- . Tel. So. Boston 0815
.. • Dabą/'galėsimo dar geriau, lietuviams patarnauti, hes 

mūsų įstaigą tiirt visus patogumus. Naujosios mados kniuba-... 
riai šermenims DYKAI. Patarnavimas dienų ir naktį. Pil
nas pasirinkimas metalinių ir kieto medžio grabų. . Užguhėdi* 
rūmas,, teisingumas ir nuoširdumas, tni mūsų aukščiausias 
tikslas.
D. A. ZALETSKAS

(Grabelius)

K. SIDABRAS
Viižiiiojiiiiiicins j ir. iŠ Lietuvio parū

pinti pasportųs ir parduodu :
Laivakortes.

Apdraudžia bakšus, iiiimiis, rakandus 
ir t. t.

312 W. Broad\vny, S. Boston, ihiss.
Telefonas South Boston 179S

F. E. ZALETSKIENĖ 
(Balsamuotoja)

AGENTŪRA
Parduodamo Laivakortes i ir 
iš Lietuvos aht patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ ČASH 
INSURANCE 

Apdraudžiamo Natinis, Rakan
dus, Automobilius ir t. t. 
BR0ADWAV TRAVEL 

BUREAU
K. J. VIESULĄ, Sa\\
366 W. Broadvyay, 
So. Boston, Mass.

Tol. Soiith Boston
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Aš Negaliu

. Prieblanda, Čia yra baž-i 
nyčįa pakelyje. . Užeisiu 
pasveikinti Mokytoją.

Truputį tamsiau Čionais. 
Sargyboje raudona šviesa. 
Amžina. Atsiklaupiu.

Malda ? Nėra dvasios su
sikaupimo. Mielas Vįcšpa-

ko ręstas.. Tačiau, nenorių 
būti atplėštas nuo Kara
liaus.

Kiek valančiu, 'dienu pra- 
leidžrau linksmybėse' ? Jei 
penkius kūno jautulius bū
čiau saugojęs, ar nūn bū
tų išblaškymai?. Viešpatie,

negalhv-mėlstisIĮ — JierasLsapm} -karnlystėje. -
Apsipratęs pasaiilni. Jis 

liegrąžus. Maldoje gražiai 
žybtelėjo prieš akis. Su
laiko sielos maldos ..žodžius* 
Pasaulis kviečia, žiūrėk į 
maųe.

Vėl ban’dau. Kūnas Silp
nokas. Jis kratosi. Išsi- 
.blaškęs esu. Kur karšta 
.malda. Gležni lūpų mik-, 
čiojimai. Pasaulio daly
kais apsčiakalbis esu, Čia? 
Negyvas, kaip gulintis miš-

Šėtonas bejėgis, kada jis 
regi silpną šventuolį ant 
savp kelių. Poeto žodžiai. 
Žinau. Malda, be prasmes ?

Ilgesni šešėliai bažnyčio
je. Meldžiu. Aš negaliu 
melstis.' Jeigu mano min
tys dažniau būtų buvusios 
pakreiptus į Tave, malda 
ateitiĮ laisviau. Tada ramy
bė. Tikresne sielos būklė.

Kazys Adna.

Dėlko Amerika Puola Žemyn?
Atsakymas yra labai aiš

kus. Ilgą laiką Amerikos 
kultūra buvo aukštesniame 
laipsnyje, negu kitų valsty
bių.

Šioje 
žemyn, 
į Dievą.

gadynėje jį puola 
Trūksta tikėjime, 

Amerika savo pa- 
. sėkmingumu pamiršo savo 

Dievą, manydama, kad jau 
išmintinga, viską -galės be 
Dievo. Dievas gi kitaip pa
darė.

Kita priežastis puolimo 
yra milijopierių. godumas. 
Maža dalis turtuolių valdo 
beveik’ visą, tautos . turtą* 
Kiti, neturtingesni žmones, 
šaukiasi maldaudami: “Ką 
Valgysime rytojaus dieną?” 

Kasdieninis turtuolių, rū
pestis, nors ne visų, yra 
vien apie turtus, Ayg kad 
turtas yra viskas^'Taip ma- 
nvdami labai ir kibai klysta.

- f ■ ■ *

Paskendo taip? turtuose ,kad 
vietoj garbinti tikrą Dievą, 
jie garbina/auksą taip, kaip 
darydavę žydai Mozės lai
kais. - Jų dievas — turtas.

girinis bus 'didžiausia laį- 
jūe tik tada, kada maža da- 

Xlis turtuoliii sustos garbinu- 
r/ ši auksinį dievą ir kada mes 

visi grįšime atgal prie tik
ro Dievas. Dievas ir dabar 
mūsų laukia’, nes be Jo nie-į 
ko negalime padaryti.

Amerikos pagarsėjęs ra- 
dio kalbėtojas kun. Cough- 
lin štai ką. sako apie kai ku
riuos turtuolius:

Ar man leist a pasakyti 
publikai keletą faktų apie 
Amerikos turto gausumą, 
kurs privedė dangum;/ žmo
nių prie. neturto. ' .'P. Ar
timi? Brisbane praneša, kač 
mes Amerikoj^ turime ke
turias dešimtis tūkstančių 
milijonierių. Šalę to pro
taują žmonės sako, kad tu? 
rime septynis milijonus 
žmonių, kurie neturi darbo. 
Pagal tikriausias žinias, A- 
męrikoję yra trys . vyrai, 
kurių turtai siekia penldų 
bilijonų dolerių.. Dvide
šimts penki metai atgal di
liausias turtas mūsų tėvy
nėje buvo bilijono ketvirta
dalis.

Amerikoje vienas trysde- 
šimt trečias nuošimtis mū
sų visų gyventojų kontro
liuoja daugiau negu pen
kias ‘dešimtis, nuošimčių 
mūsų tautos tūrio. Taigi,, 
nereikia didelio matemati
kos mokytojo, kad nuodug
niai parodytų, dėlko Ame
rikoje taip dauginasi be
darbiai.

j. Kariūnas
(L.K.)

JONO KM1TO EILES

S

i
I

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- | 
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiuntęs Į 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eiles pilnos patrijotiškų jausmų.

Siųsk užsakymą į ‘

“D ARBININK4” r
866 West Broadway ' South. Boston, Mass.

I 
fs 
Š
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VILNIAUS DIENA VĖL 
MINĖSIME

RJČ.Ę.BĮHjy KjS.S.

Naujas Lietuvos Teisus 
įstatymas

(Nuo Rugpiūčio 26 iki 
Spalių 9)

, 1930 m, rugpiūčio m. 26 
d. Lietuvos kariuomene į- 
ženge į Vilnių iv. Vilnius, 
kaip senovėje, vėl buvo ta
pęs Lietuvos faktinąja so
stine. Bet lenki} gen. Želi
govskis tais pat metais spa
lių 9 d. klastingai įsiveržė 
į Vilnių ir Lietuva vėl ne-, 
tek© savo numylėtos sosti
nės. Jau trylika metų, 
kaip Vilnius lenkų okupuo
tais 1 Bet Lietuvos pasiryži
mas Vilnių atgauti hesuma- 
.žejo, bet sustiprėjo. Lietu
viškas susipratimas tarp o- 
kupuotos Lietuvos, lietuvių 
auga diena iš dienos ir jau- 
uuomenė ton yra pilnai pa
sišventusį. Juo Talnau len
kai spaudžia Vilnijos lietu
vius, juo labiau, jų atspa.ru- 
nias tvirtėja. Vilnijos lie
tuviams .betgi yra reikaliii- 
ga visos lietuvių tautos mo
ralė ir materialų parama..

Ir štai Vilniui Vaduoti 
Są junga Kaune : per savo 
pirmininką, gerb. prof. My
kolą Biržišką, kviečia visus 
plačiame pasauly gyvenan
čius lietuvius “ir šiais mo
tais, Vilniaus Dienas mi- 

: nint, surengti Vilniaus pa
sų, Vilniaus ženklų ir Vil
niaus literatūros platinimą 
VILNIAUS GELEŽINIO 
FONDO NAUDAI.” Vil
niaus Geležinis Fondas pa- 
sekmingai^^oja su lenkų 
užsimojimas” išnaikinti lie- 
tliri
si

.'okupuotose Lietuvos 
,e.
SN*ųį Vaduoti Sąjun

gos ^ra^inimui tegul bus 
lemta įsikūnyti; įsigydami 
Vilniaus pasus ir ženklus, 
dėkimės prie didelio darbo, 
kiek kas išgalime,

Lietuvos Žmogus.

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

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

j

i

I

Nuo rugsėjo 15 d. pradės 
veikti naujas teismų įstaty
mas. Pagal tą įstatymą 
bus keturi teismai: 1) apy
linkių teismai, 2) apygar
dos teismai, 3) apeliaciniai 
rūmai ip 4) vyriausias tri
bunolas. .
- Apylinkių /teismai /spręs 
tokių nusikaltimų bylas, 
kur kaltininkas baudžiamas 
mažesne, bausme už suni- 
kiųjų darbų kalėjimą. Val
stybės ir. savivaldybių tar
nautojų tarnybinių nusi
kaltimų darbų bylas ir by
las prieš valstybės saugu
mą apylinkių teismai nena- 
grinės. Tokios bylos tie
siog, eina į apygardų teis
mus. Apylinkių teisimi veL 
kinro plotai bus didesni už 
'dabartinės teismų nuovadi- 
jas. Vienos apylinkės teis
me bus keli teisėjai. . -

Apylinkių teismų išsprę
stas bylas galima apeliuoti 
į. apygardos teismą. . Apy
gardos teismai bus pirmąja 
instancija toms byloms, ku
rių kaltininkai bus. baudžia
mi sunkiųjų darljų kalėji
mu.

Apeliaciniai Rūmai bus 
apeliacinė instancija by
loms, kurias sprendžia apy-

■ gardos teismai pirmąja in- 
l stancija. Apylinkių teis

mų spręstas bylas į apelia- 
ciniusf rūmus a izoliuoti ne
bus galima.

Vyriausias į^^un^l.a s 
bus kasacinis teismas apy
linkių teismų,' apygardų tei
smų ir apeliacinių rūm(ų 
byloms. Vyriausias tribu
nolas bus aukščiausias teis
mas ir visų rūšių Klaipė
dos krašto byloms.

Teisėją atleis iš tarnybos 
Respublikos Prezidentas 
Teisingumo Ministerini pri
stačius atleisti.

Prie Apygardų teismų 
prie Apeliacinių. Rūmų ir 
prie Vyriausio .Tribunolo 
bus teismų kandidatai. Tei
smo kandidatus skirs ir at-

leis. Teisingumo Ministeris. 
Prašymas paskirti teismo 
kandidate paduodamas Tei
singumu Ministeriui . per 
pirmininką to teismo, prie 
kurio prašytojas nori būti 
teismo kandidatu. Teismo 
pirmininkas surenka apie 
prašytoja žinių, atsiklausia 
dėl jo prokuroro nuomones 
ir prašymą su prokuroro ■ ir 
savo nuomone, pristato Tei
singumo Minįsteriui. Teis
mo kandidatų darbą tvarko 
ir juos prižiūri teismo pir
mininkas.

• PASIRINKI SAU GERIAUSų 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI j 
RINKAS^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo.

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvietią 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būną ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams.......
“Darbininkas” pusmečiui .. ..

£

4.00
,.$2.00

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

Į LIETUVĄ
Metams.^$5.00
Pusmečiui ..............................  .$2.50

SPAUDA. YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD 
IR NAUDOKIS JA

9
 IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
g . ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
| PRIEINAMOMIS KAINOMIS
| Reikale kreipkitčs pas •

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

I Tel. Šo. Boston 0620

Šis įst atymas 1 mikčių, i r 
advokatus. Pr i siekusio ad
vokato padėjėjai, kurie yra 
advokato darbą išdirbo 5 
metus nuo rugsėjo . j5 d. 
taps, tikrais advokatais. 
.Prisioluisiųjų advokatų pa
dėjėjų ir privatinių advoka
tų daugiau nebus.

BOLŠEVIKŲ BEDARBIŲ TA
RYBA IŠNYKO

Brooklvno bolševiku. or
ganas j klausi mus ,“nuo ke
lių lietuviškų organizacijų 
veiklūs atstovai įeina į Be-

darbių Tarybos veikimą” 
viešai atsako; “Nagi, nei
vieno/’ ' - J

Vadinasi, jei nėra atstoj 
vų nuo lietuviškų organiza^J 
rijų, tai.nėra nei bedarbiai 
tarybos, ■ 1

Tas parodo, kad bolšovi- j 
kai bedarbiais nesirūpina. . 
Jie dirba tik ton, kur savo y 
naudai gali gauti iš .darbi; Mi 
ninku dolerių. •

Kadangi bedarbiai pini-;’, 
gų neturi, tai bolševikams 
nei Bedarbių Taryba nebę-.<

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
; (GraikųVlVrytbTdgijbs ŪŽiupsne 
lis.) su paveikslais. Lietuvių . 
kalbon išguldė Alyva ...... .25

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T, Vys- . 
niauskas. Vertė P. B. ...... .25

Trumpi Skaitymėliai-—labai 
. gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ........ .25

Turto Normar—moksliški 
pasiskaitymia; Parašė. Uosis..

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per. Tėvą Faborą Fi- 
lipiną. Vertė Kun, P. L. .*...

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas ^ pagal Dr. Ni- 
kolskį parengė S, Kaimietis .10

Užkelta Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka.. .15 

. Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kum 
Tarnas Žilinskas .. ...... .25

XĮXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kum Pr. Buč^M. I. G. ..1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės j 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir. Glapiros Ivanovu, Išguldė 
Magnus Parvalkietis .......

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dieną. •— Apie visas deT. 
rybąs be galo įdomūs nuotir 
Iriai kelionės per įvairius kra

pštus. Parašė Julius Verne;
Vertimas, J. Balčikonis ... .. 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis ..... .50

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeiltis .......................   ... .40

Aritmetikos Ųždąvinynas .25
, . Vaikų Darbymečiui —Rin- , 
' kinelis kalbos mokslui------ .35

Petriukas —- laiškas vieno 
vaikelio., Vertė S. Rakauskas .15

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje .. .. *. .. .. .. .15

Žaidimą Vainikas -r- Savy- 
bės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis........................ . .. .25

Laimė — (poėma). Parašo 
Vaitkus .... .. .. .. . . .25

Atsargiai su Ugnimi, Vertė 
iš lenkiško kum K. š............... 10

Mūsą Tikėjimai—'išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas *. .. i» .• .... .. ...

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas .. .

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun, P. Juškaitis .. .15

Dangaus Karalienė. Surin
ko kun. M. Galevičius.50

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgučio................10

. Žmogus ir* Gyvulys. Parašė - 
kun. Pr. Bučys ..

Žydas Lietuvoje. Parašė S?
Kaimietis .. . . .. . . .. .. .05

Maldos Galybė. Istoriškas___
piešinys IV-to Šimtmečio kri-. 
kčionybėš. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.... ........ .15

Apsirikimą Komedija. At
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p Š i a u s 
Vaikus ................. . ..

Jono Kmito Eilės ..
Be apdarą .... ..
Lietuvos Albumas. Su pa- . 

veikslais.ir aprašymais .. ■.. *
Dr. Vinco Pietario Raštai, 

Istorijos apysaka 2 tomai

.25

.15

.25

5

i;

.35

Trumpa Apologetika arba 
Kataliką. Tikėjimo Apgyni
mas, Išrašė kinu V* Zajan- 
čauskas .... .... ......

Moterystė ir šeimyna. Ver
te J. Gerutis . .. .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo. jų Išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas .25,

Nauja Skaitymą Knyg-a — 
(Dalis II). Su paveikslais . . .40

Vaiką Knygelė su pa
veikslais .. .... ,. ., .. .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė.kun. J. F, Jonaitis (Kape
lionas) .. .... ... .. . .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J; Konce
vičius ,. .. .... .. ■• .,

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun. P, Saurusaitis .. ,. ,.

Moterystės Nesuardęmybė.
J. Lesauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune . . ..

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A Rueevičius ...... ..

Meilė (Poema), Parašė M. 
Gustaitis ".............. ,.. ..

Šv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria.G. P. ..

RELIGIJOS Mokymo Me
todika, K J. Ski’iLodys .. ..

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas .. . .'. ... .. .h ..

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida .

Andersono Pasakos 
veikslšliais • • . • ;. .

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri: Sulietuvino B. A. .................10

Novena, Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais . 
apmąstymais apio Jo gyvepir 
ma. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff, O. F. M. Vertė K. ,.

.10

.15

.10

.20

.10

.15

.25:

.25

.25
su pa-
. .. .10

.15 
Valgiu Gaminimas ir Namų

.. 1.00

.20

.20

.15

Prižiūrėjimas. Sutaisė Amerir 
kos Lietuvaitė .........................I

Sveikata arba t lesus ir 
trumpas kelias i sveikatą Su
taisė Dr; A L. Gųtičiunaa . -1-00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškjti-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimosi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis ................ .15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1016 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .. .... .. .-. .... .15

Vadovėlis išmokti. dai 1 i a i 
mišioms tarnauti. Parūpinta. 
Seno Bažnyčios Tarno............05

Seselei—-Rūtelei, patarimai 
ir pamokymui mūsą mergai-. 
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas i. .. .. .13

Mūsą Jaunuomenės Idealai.......
Paskaita skaityta Ateitininką 
konferencijoje, Voronežo, 5 
d., birželio, 1917 m .. .. ..

Aeimyniškieins Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno .Žvynė .. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą. Mokykloms parinko* M. 
Biržiška .. .... ... .. ... .. .30 

“" Mūšiai prie Nemuno Ir Au- ~ 
gustavo giriose .... .. .. .10 

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui .. .. . .......... .10

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra“ arba apio gerumo do
rybę. Versta iŠ lenką kalbos 
ir. išleista rūpinantis P. L. ... .10

Ka Kiekvienas Kata! i k a s 
turį žinoti arba mokėti .. . .05, 

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kun. j,. Ambrazio-

, ’___ _ .. .05

Ąžuolas. A. Vienuolis ... ,10.x 1
Kas šiandien Kalbama, &- 1

Į>ie Dievą, Sięlą,. Religiją, Pa- -----
zangą ir Socializmą. Paraše
Dr, Povilas Mira .. ... ,10,, .

Visas Svietas, žemė, kalnai, . ?
yanduo, upčs, žmončs, mies- 

. tai. S’utaisū ir. išleido P. Mi* ’ 7 
koklinis . .. .T .10.

MALDAKNYGES "
Maldų. Rinkinėlis, bal tais? !

viršeliais .. .1,50 .90 J
Maldų Biukinčlįs, Juodais 

viršeliais .. .. .. .'. ..1.50 .75
Pulkim ant Kelių, — “Dar- /* . 

bininko“ spauda. Odos apd,a- ' / 1 
ru .. .. .. .. ... ... $1.50 2.00

TEATRAI '
Vienuolio Disputą su Rabi- .

f nu, Vieno veiksmo /j uokai Su- < 
liepjyĮuo Vaidevutis .> .. ... .15 '

į Elgetų Gutamas, 3-jų vei- V 
loanij komedija. Paraše Sei- " i 
rijų. Juozukas..................  .25.

Giliukingas Vyras. 2-jų ak- ; 
tų komedija; paraše S. Tar
vydas .. i. .. .. .. ... .. .25‘ J

Ubagų Akademija ir Ųha-
gų Ėalijis — komedijos po
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu-"'

' • .*■ ........ ..'. ? .35,
Sniegas—Drama .4-rių ak- ■* • ” 

tų. Vertė Akelaitis .. .40
Esumas —. 3-^‘ia dalis dra

mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kum L. Vaieokauskaš .10

Visi Geri — 3-jų. veiksmų 
vakdolis; parašo F. V. . . A .10

Patricija, tūba nešinamoji 
kankinį —4-rių aktų dramA " /■' 
Verte Jonas Tarvydas . . . .. .101

Išganymo Apsireiškimai — ’ 
atėjūnas, ir gyvenimas ant že- . ■ >■. 
mūs Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis... ... .. .. .75

- Pramos; 1) Germanas; 2) ■ 
Fahjola.5-kių aktų; 3) Liur- 
d9 Stebūlas 4-rių aktų; parai- o

J. Tarvydas ►. .. ./ .65-
Knarkia Balkaus, Ęęmedj- i 

ja Lme akie. Parašė Gineitis .15 s
Vaikų Teatrai;.dalis 1:1)

mę. Surinko S. K.,D. ir N. . - .15
Vaiką Teatrai: dalis II: 1) ’•* 

Ištarsime pasieni; 2) Antanu- » 
kas. Surinko S.K., D. ir N. .. .15/

DAINOS

.10

.10

Jaunimo Aldui, M. Ateivis «1Q‘ 
Strazdelio Dainos. Parink- 

tosios kun. A Strazdo dainos ,10
Svodbos Dainos .. .. .. .10 
Birules Dainos .... .... .10 
Mūsą Kariuomenes Dainos.

20 dainų dviems ir trims bal- t 
soma. PareųgČ A. Vaičiūnas f 
karo chorvedys .. I.... .

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Diena .. ..............   .
Vai aš pakirkčiau...........
Ligho (LaMŠka) ;. ..... 
Ųž ŠUmgūĮį .. .. .. .. 
Saulelū raudona .. ...

Į^akęialy (dzūkiška) .
Skyniau skynimėlį.. . 
Bluntū mane motinėlė ,. . 
Ko liūdit sveteliai t .. ..

Sasnauskio
Blaivininką bymnas .10 

Aleksio
Vyčių hymnas ,; . .20,,

TaUat Kelpšos . ' /
Liaudies dainos (chorui... V 

AŠ pas tčvelHIočiute mano .15; 
OI tu, lakŠtingiJlč-Vąnagč-. v 

lis tupėjo ., .. 15‘‘
Kad buvau tnorgelč-Ir. atlė

kė.sakalėlis .*. . ... .» .15i

M*

•40; 
.15 
J5‘ 
.25 
;20 

<.20
.15 
15/ 
.15

.05

.75
. .50

. 1.00

.501 jus '...

“DARBININKAS” ;
366 W. Broa<lway, So. Boston, Mass.
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L , DAflBIJlIJOCAS
i* ■ ,(TheWorker)
a PubHshed every Tuesday and Friday eaept Holidays such as 
■b Vear, Good Friday, tMemorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thankegiving and Ohriatmas;

i

......

V okiėtrj os Konkordatas 
Su Vatikanu

u Mcond-cliM matter 8ept 12.1915 ū put offleo at Bortoo, Mm*.
Mnder the Act of Mtrch jį 1870

for malllnr af apeclal rate of postage provlded tat ta Sectlon 1108
F Act of Oetober 8,1917, authorlaedon July 12,1918

«Utl8CRIpTIONRATES:
•ettfc yearljr

yearly.
Mtic onoe per week yearly.

onca per Weei yearly,.*

<100 
$5.00 
<2.00 
$2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metami ........... ...$4.00
Užsieny metanu........... . ........ .$5.00
Viena kart airniltŠJa metama....$2.00
Užsieny 1 kart navalUlje metams..$2.50

DARBININKAS 
'£66 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MAŠS,

TELEL’HONE SOUTH BOSTON 0620

LR. K. FEDERACIJA
. Katalikiškoj i visuomene 

; uoliai rengiasi prie Federa
cijos Kongreso, kuris įvyks 
Chieūgoj rugpiūčio 23, 24 
irjžū d. Šiais metais jos 
Kongresas ypač tuomi svar
bus, kad ten bus nuodugniai 
Svarstomas katalikiškas vei
kimas bei .akcija. Atsimi- 
nus tų didelį šio niomento 
UŽdavmį, visuomene akyliai 

i domisi Federacijos Veikimu 
ir šiame Kongrese lūkuriuo
ja iš jos atitinkamą žygių.

Federacija gyviioja jau 
nuo 1905 m. Jos veikimo
eigoje yra buvę visokių mo
mentų — veiklių ir snaudu- 
lingų, bet vienų dalyką gali
ma apie, ja pasakyti: kai iš
kildavo koks svarbus. reika
las, Federacija visuomet 
stodavo katalikų visuome- 

< nes prieky im*sukaupdavo 
i jll pajėgas į vieningų dar- 
^..bųątę. Tautos ar tikėjimo 

reikalui iškilus, visų akys 
' kreipdavosi į Fi‘deracijų ir 

lauke iš jos vadovybės. . Ir 
Federacija neužvildavo ka- 

■ talikų lūkesčių ir pasitikė- 
jimo, ..Tenka tik prisiminti 
jos milžiniškas ir sekmin- 
gas pastangas Lietuvos ne- 
priklausomybes klausime, 

t-.

katalikui universiteto rėmi
me, moksleivių šelpime, vi
sokių misiją ir atstovybių 
palaikyme— ir tuoj mūsų 
minty pasikartoja įsitikini
mas? kad bcFFe(FTa(*tjns vi
sų tą darbų nieku gyvu ne
būtumėm nuveikę.

Dabar. Federacijų nėvar- 
talioja dideliais kapitalais, 
nei nedaro plačių, politiniu 
užsimojimą. Visa savo su- 
inanurna ir energijų ji nu- 
kreipe į naminius reikalus. 
Ilgų metų prityrimas ja, 
pamoko, kad užsienio veiki
mas gali būti garbingas ir 
naudingas — kai kokiam 
momentui atėjus ir būtinai 
reikalingas — bet ūminė 
darbuotė yra visų svarbiau
sia. Kiek čia dirvos pa
likta pūdimu, ant kurio 
juk neaugs nei kviečiai nei 
rugiai, nes jų niekas nepa
sėjo! Taigi, reikia pir- 
iniausiai namie apsižiūrėti. 
Čia kai į) tik ir vėl iškilo 
svarbus momentas — kata
likiškoji akcija bei gilus ti
kybinis katalikių įsisąmoni- 
jimas. Ir vėl visi sužiuro 
į Federacijų ir žino, kad ir 
šiuo atveju ji neapvils.

’ K.

.Naujas Vatikano susita
rimas su Vokietija Įvairiai 
įvertinamas. .. Visų ąjiisių 
derybų mėtą rezervuotai na
grinėję. galiiuts l’apęna su 
Paėelli tarnuos vaisius, 
j »raneūzai ir ' šiandien, kai 
susitaririu)'tekstas jau pasi
rašytas ir -paskelbtas, dar 
rezervuotai, neretai nei nei-, 
giatųai,’ ypač dešinioji spau
da, vertina šį koiikordųta. 
ši spaudos dalis mano, , kad 
Vatikanas padarek per di* 
dedu nuolaidą hitlęrizmui, 
kurio mokslas nesuderina
mas su < katalikybes tiuso-

Kitaip mano vokiečiai, 
x įiač nacių spauda. J i ma
no, kad fuicIaF claliar “įrodę 

• insatiliui, jog jiė nėra prie
šinai. katalikų religijai, kad 
jie net daugiau Bažnyčiai 
davę garantiją ir laisvių, 

ai p bet kuri ligšiol Vokiu-
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PAVASARININKŲ IR 
VYČIŲ VIENYBE

F Šių metų L. Vyčiu meti- 
h- name seime. Lietuvos Pava- 
- sariniūkų Federacijos įga- 
: liūtinis kun. Alfonsus Lip- 

niekas įteikė L. Vyčiams 
svarbų dokumentų — Lie
tuvos Pavasarininką ir Vy-

> eią Vienybes Aktą, pasira
šytą 1932 m. gruodžio mū- 
nesi Kaune.

Štai, to Vienybės Akto tu
rinys:

. “Mes, L. K. J., “Pavasa
rio” * .Sąjunga ir Amerikos 
Lietuvią Katalikų Jaunimo 
“Vyčių” Organizacija, vi
suotinoj 20-tics metų jub.i-

. liejinėj “Pavasario” Sųjuu-.
Kaune

>lr

V
. gos Konferencijoj

1932 nu gruodžio nien. 28, 
įp' 29, trokšdami, sujungtomis 
’.,a pastangomis . sėkmingiau 

dirbti Kristaus viešpatavL 
. jį/ mui ir Tėvynės laimei, šiuo. 
,fį ižkiltfrivgtti skelbiame 
ift Paytasarininkijos. ir Amer i- 
''•W kos. Vyčiu .Vienybę. Nors 
® mus skiria didžiuliai sausu-, 
•įįF mos,-ir vandenyno, plotai;

tįet. musu idėjos ir tikslai—- 
|®į fiieyo ir Tėvynes meilė ir 
įfc jąiiuatvc liepsnojąs pasiau- 

kojinius kilniam darbu i jun- 
glą intts į vieną' neišskiria- 

J ” * •• I ■
į / ■ , •

HITLERININKAI KLAIPĖ
DOS KRAŠTE KELIA

• RIAUŠES
baigiamojo prię konkordato 
protokolo. Pirmas konkor
dato straipsnis laiduoja pil
na' laisvę Katalikų Bažny- - 
ciai jos verkimo srityje: 
“Vokietijos valstybė laiduo
jatikėjimo laisvę ir viešą 
kataliką religijos praktika
vimą. ji pripažįsta Kata-, 
likų Bažnyčiai teisę, visiems 
privalomo įstatymo ribose, 
savo, reikalus savistoviai 
.tvarkyti ir valdyti, ir ribo
se savo priklausomybės lei
sti josios nariams privalo
mus įstatymus ir parėdy
mus.” .

Anksčiau jau. pasirašyti 
Bavarijos (1924 m,), Prū- 

.skįos (1929 m,) ir( Badeno 
(1932 m.) konkordatai lie
ka galioję, naujasis reicho 
konkordatas tik papildo 
juos tais klausiniais, ku riv 
juose buvo neišspręsti (par. .
2) . Santykius. tarp valsty
bės ir Vatikano palaiko 
skiriamieji atstovai (parag. '
3) . Šv. Sostas turi visišką 
laisvę betarpiai, santykiauti 
ir skelbti savo- raštus vys
kupams, dvasiškiams ir vi
si ems kataliką bažnyčios 
nariams (parag. 4) ; valuty-; 
be užtikrina šią sielą gany
mo laisvę ir teikia reikalui 
esant savo paramos, gina 
nuo įžeidimu (pavagi 5). 
Valstybės organai neturi’ 
teisės reikalauti. iš kunigu. 
pastarai*,i jos paslapčių išda
vimo. Nors bendrai dabar- 
t ine diecezi j ų i r ] jarųpi j ų 
organizacija lieka toji pa
ti (parag. .11), tai visti k 
Bažnyčia turi teisės daryti 
pakeitimus, . naujas parapi-

. jas kurti, jei tie pakeitimai, 
nereikalaus naują lėšą iš 
iždo (parag. 12). Visos li
gi šiol esamos Bažnyčios 
institucijos,' orgaiiįzaeijos, 
jos globojamos, vedamos .ar 
tai jos kontrolėje esamos, 
lieka viešo pobūdžio institu- 

. ei jomis ar organizacijomis 
ir toliau, jei jos ligi šiol to
kios buvo.

“Bažnyčia turi esmėje 
teisę laisvai be valstybės įsi-, 
kišimo skirti į vietas ir be
neficijas,” jei tani neprieš
tarauja konkordatai, suda
ryti su pavienėmis Vokieti
jos valstybėmis (parag. 
14). Tame, pat paragrafe 
numatytos savybės, kurias 
privalo turėti kandidatai į- 
va.irionls vietoms (pav. pi
lietybė, mokslo cenzas* ir 
panašiai) . Prieš paskiriant 
naujus vyskupus turi būtį 
išklausytas atitinkamas val
stybes komisaras (re.iehsta- 
atlialtęr’is), kuris. turi tei
sės pareikšti bendro pi>bū- 
džio politines pastabas. Ba
giai Badęno ir Bavarijos 
konkordatus, tos pastabos 
gali būti neimamos dėmė
siu.

Prieš, ingresą vyskupas 
turi padaryti'lojalumo prie
saiką (parag. 16); sekma
dieniais bažnyčiose meldžia
masi už; valstybės ir tautos 
gėri > vę (parag. 30) . Kai tv
ilką teologijos fakultetui 
prie valstybes , laikomą uni-

Liefios mėn. 22 dieną Pa
gėgių apskrity; netoli nuo 
Gudų plento, pasirodė uni- 
foiiniiotų. vyruką būrys. 
Kadangi svetimas ttnifor- 
mas Klaipėdos krašte dėvė
ti yra uždriiusta, tai polici
ja norėjo juos sulaikyti. 
Tačiau policija buvo užpul
ta ir. vienas suimtąją buvo . 
atimtas. Paskui apie poli
cijos būstinę Montvilaičiūp- 
se ilgai stovinėjo būrys 
žmonių ir įvairiai grasina
mai kalbėjo^ Vakare vėl 
pasirodė imi formuotą vyru
ką, tačiau jn suimti žmo- • 
nūs vėl nenorėjo duoti. Bei 
keletą vyruką vis dėlto pa- 
vyko suimti. . '■

Tyrinėjant .. įyų'kius per 
kratas rasta daugely vietą 
svetimos valstybės organiza
cijų ženklų ir kitokią daik-. . 
tą.

Klaipėdos krašto k.oinen- 
dantas riaušininkus atitiin • 
kainai, .nubaudė.

.. •. KUN. KAJ4T. VASYS,
AVorcestcr Aušros Vartą parapijos klebonas^ Amerikos 
.rietuvių R. K. Kunigu Vienybės. pirminrnkas, kuris ati
darys šių metų Kunigų Vienybes šeimų, įvykstantį rug- 
liūčio 22 d. Chicago, III.

ijoje buvusi valdžia.
Čia mums nerūpi būti šio 

dnčo teisėjais, l’rancūzams 
nitu galima į jų abejoji
mus atsakyti, kad Bažny
čia, konkordatą darydama, 
ieško jose praktiškų klausi
nių, praktiško su esamais 
krašto valdytojais sugyve
nimo problemos išsprendi
mo, ir dėl to pasirašydamas 
sutartį Vatikanas jokioj 
aprobatoš nacių ar kitos 
valdančicis partijos progra
mai neduoda. . Pasižadėji
mas vyskupą būti lojaliais 
režimui nereiškia nei palai
kymo, nei pritarimo idealo- 
giniams režimo pagrindams, 
o tik praktiškas modus vi- 
vendi..

Besidedantiems gi katuli-- 
kybes gynejųms naciams bū
tų galima patarti girtis tik 
tada,, kai jie darbais įrodys 
savo konkordate- įrašytų 
intencijų nuoširdumu: kon
kordatą, rašte itin palankių 
Bažnyčiai, esam matę ne 
viena, deja, retas ją buvo ir 
yra taip vykdomas, kaip su
rašytas.

■ Naujas konkordatas su
sideda iš 34 paragrafą ir

fr

mą šeimą bendriems užda
viniams. vykinti. Šis. Pa
vasarininkų ir Vyčių pasi
ryžimas teatneša mūsų nu
mylėtai ir daug iškentėju
siai Lietuvai gerove ir lai
me žydinti gyvenimų. O 

Tu, Visagalis Dieve, palai
mink šias mūsų pastan
gas.”

Šį Vienybės Aida Pava
sarininkų vardu pasirašė J. 
E. Vyskupas M. Reinys, 
Dr. J. Eretas ir Dr. J. Lei- 
moiias.

Šis Aktas buvo iškilmin
gai perskaitytas ir išklau
sytas L. Vyčių seime. Tuo
jau buvo nutarta. parašyti 
laiškų. pergamento popie
riuje . ir įteikti ..kum Alf. 
•Lipniėkui parvežti Lietuvos 
Pavasarininkams.

L. Vyčių , seimas priėmė

“Garbingieji 
Pavasarininkai!..

Šiuomi nuoširdžiai- dėko
jame už Favasarini nkų-Vy- 
čių Aktą,, kuri • mušą seime 
įteikė Jūsų Atstovas geriu 
kuii. Alfonsus Lipnickas. 
Šį reikšmingą Vienybės .Alė
tą Lietuvos Vyrią 21 Sei-

mas vienbalsiai, džiaugs
mingai ir entuziastiškai 
priėmė. Svirno dalyviai 

skaito,, kad. Pavasarininką 
-Vvčiu Aktas duos daugiau 
akstino Amerikos lietuvią 
jaunimui laiky’tis ir tikėji
mo ir tautybes idealu, jiems 
dirbti ir pasišvęsti, jis su
riš. stipriu ryšiu šias dvi 
organizacijas dideliems dar
bams — . visa atnaujinti 
Kristuje ir užtikrinti lietu
vią tautai garbingą ateitį!”

Almėtais raštais’ išreikšta 
tai, kas per daugelį metą 
liepsnojo idealingąju Pava
sarininkų ir Vyčiu širdyse, 
Ypač Vyčiams svarbu ..ben
dradarbiauti su Iki vasari
ni nkais, kurių gerai išvysty
ta organizacija yra geriau
sias pavyzdys ir gal Siekti
nas Idealas Vyčiams* To
dėl mūsų didžiausis troški
mas ir linkėjimas — togu 
gyvuoja Lietuvos ii Ameri
kos lietuvią.'.katalihi orga
nizuoto jaunimo vienybę! .

versitetų . lieka ir 
(parag. 19). Bažir 
i savo nuožiūra kurti semi

narijas, jas. tvarkyti, jei 
joms nereikalaujama nau
jų lėšų iš iždo (parag. 20).

Šita konkordato dalis (jis 
nėra suskirstytas skyriais) 
iečia Bažnyčios vidaus ir 

išorinį tvarkymąsi. Kita 
dalis nustato, jos akcijos 
pagrindus.

“Katalikui tikėjimo *<- 
tymas liaudies, profesi.^še, 
vidurinėse ir aukštesnėse 
mokyklose yra reguliuoja
mas pagal kataliką bažny
čios principus... Bažnyčios 
vadovybei bus duota gali
mybe, susižinojus su moky
klų vadovjdię, patikrinti ar 
mokiniai yra mokomi tiky
bos pagal, kataliką bažny
čios mokslą bei ivikalavi- 
mus.” Tikybos mokytojus 
skiria vyskupas susižinojęs 
su atitinkamo krašto»vy
riausybe. Negali būti nau
dojamas kaip tikybos mo
kytojas tas mokvdojas, ku
rį vyskupas laiko tam tiks
lui netinkamu (parag. 22).

“Laidojama užlaikymas 
esamų ir steigimas nauju 
kataliką konfesiniu mokyk
lų; Visuose, valsčiuose, ka
me tėvai arba teisėti globė
jai to reikalauja, bus stei
giamos .katalikų liaudies 
mokyklos,” jei mok i n i u 
skaičius, imant dėmėsiu ir 
vietos mokyklines sąlygas 
bei nustatytas normas, ati
tinka įstatyme nustatytus 
reikalavimus , (parag. 23). 
“Visose katalikiškose liau
dies mokyklose gaji būti 
skiriami tik tokiemokyto
jai, kurie priklauso katali
ku Bažnyčios ir dėl kurių 
nėra abejonės, kad jie ati
tinka katalikų konfesijinės 
mokyklos specialius . reikti-

■ iavįmus” (pąrag. 24). Kad 
‘ tokių mokytoją katalikai 
1 turėt u, valstybė j įasi rūpins
■ įsteigti jiems ruošti tinka' 

rnų mokymo įstaigų (parag.
• 24). O/’diiiaL ir '■ reltgines

toliau kongregacijos . turi teisės 
bendromis sąlygomis kurti 
ir vesti privatines mokyk
las-(parag. 25).

“ Bus apsaugoj am i tų ka
taliku organizacijų ir są
jungų įstaigos ir veikimas, 
kurios skirtos . tarnauti iš
imtinai religiniams, kultū
riniams ir labdarybės tiks- r 
lams ir kaipo tokios yra 
bažnytinės vadovybes prie
žiūroje” (parag. 31). KL 1 

gi organizacijos, kurios 
be Iminėtų tikslų turi dar 
sociūliaiij ar profesinių 
uždaviniu, galės naudotis 
tokia pat laisve tuo atveju, 
jei jose nebuY varoma jokia 

i partine politik&^paragrafas . 
31). Kurioms Organizaci
joms taikintinas šis, 31 pa- 1 
ragrafas," nustatytas vyriau
sybe! su Vokietijos episko
patu susitarimas. •.

N e išspi-ęsti ar.. ši ame kon- 
i kordate nepaliesti Bažny
čios asmenys ar bažnytiniai 
dalykai tvarkomi pagal Baž
nyčios kanonus. Kilę- ne- 
susipridimai dėl šio konkor
dato turinio aiškumo bus 
draugiškai .Šventojo Sosto 
ir Vn-iausybės susitarimu 
šalinami.

CliaraEteringas yra šio 
Konkordato 29 paragrafas. 
Juo Vokietijos valstybės 
(reicho) vyniausybe pasiža
da tautines mažumas, kata
likus ne vokiečius, gyvenan
čius Vokietijos teritorijoje, 
traktuoti lygiai taip pat, 
kaip^ katalikus vkoic'čius vi
sais konkordate liečiamais 
klausimais.

Pagaliau 32 paragrafas 
nustato, kad: “Imant do
mėsiu esamas Vokietijoje 
ypatingas sąlygas ir turint 
gal v<ije šio konk<irdat <>. nuo^ 
statais sudarytą garant i ja 
valstybėje ir jos pavieniuo
se. kraštuose kataliku Baž
nyčios ; teisėms ir laisvėms, 
Šv. Sostas paskelbia nuos
tatus, draudžiančius dvasiš- 
kijai..ir vienuoliams būti

politinių partijų nariais ir 
veikti jųjų naudai.”

Prie šio konkordato pri
dėtas trumpas pr<»tokolas, 
kuriame nustatoma papil
domai :

Prie parag. 3, Apaštališ
kasis nuncijus yra laikomas 
diplomatinio korpuso. Ber
lyne dekanui — Prie par,ag. 
14 (dėl vyskupų skyrimo) : 
Jei vyriausybė turi politi
nio pobūdžio abejojimus 
numatytą kandidatą atžvil
gius, tai ji turi neatidėlio
dama juos pranešti. Po 20 
dienų negavęs jokių pareiš
kimų, Vatikanas yra lais
vas. Bet valstybei nepripa
žįstama veto teisės (ein 
siaatIiches Vetorėclit soll 
niekt begruudet vverden).-— 
Pagaliau prie parag, 32: \ 
Nekatalikiškų ' tik ė j i m u 
dvasiški ja lygiai n (‘turės 
Visės politinėje. . partinėje 

akcijoje dalyvauk Šiuo pa- 
ragrž fu katalikų, dvasiški- 
jai ir‘vienuoliams numaty
ta pareigų (nedalyvauti po
litikoje) jokiu atveju netu
ri reikšti sutpržymo įparei
goto skelbinA ir aiškinimo 
dogmatinių* bei dorovinių 
Bažnvčios dėsniu b* mokslo.

. ’•

Štai šitaip atrodo nauja
sis konkordatas. Juo k^'a-. 
likams laiduojama plati 
kultūrinės ir religinės akci
jos laisvė Bažnyčios .prie
žiūroje. Kaip šitos laisvės 
atrodys praktikoje, parodys 
artimoji ateitis, dėl to kaip 
jau. sakėme, šiandien butų 
dar per anksti girti ši kon
kordatų, kaip tai daro na- . 
rių spauda, kaip geriaiisj. 
konkordatų.. • Apie medį 
sprendžiama iš jo vaisią,

P/:. L. />ist nu\.

SKLEISKITE SVIESI
Perskaitę ”Darbininkę’* nonų- 
meskite, bet duokite kitiems piv 
skaityti. Tokiu bildu supaiin* 
disite Jdtus su “Darbininku” ir 
t. D.; S. ir atrcmsite mūsų id«; 
jos priešų propagandų. .

K
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AtsišaukimasjVisuomenęJuozapo Marijos Vilios Koplyčios 
Iškilmingas Šventinimas

Rugpiūčio 6 d., 3 valandų 
>o pietų, įvyko Seserų Ka- 
imieriečių koplyčios, Notr
ėm, Pa., iškilmingas šventi- 
limas.

Šventinimo apeigas afl.i- 
m kum Če pakaitis iš Phi- 
adėlpltią, Pa., asistuojamas 
;un. P. Gasiūno iŠ Cliieago, 
Ilk ir kum K. Keidošiuus iŠ 
Balti more, Md. Taipgi da- 
yvavp šio kunigai: J. Lie- 
uvnikas, A. 
Matulaitis, J 
Hmblis,

Militikaš, V. 
Ilaliburda, I.

E, Paukšta, A. 
MauskaS, P. Laumakis, P.
tat*mus„ V. Matusevičius, 
Lnčiura^ S. Narbutas, Rap- 
ii-et, Glass, Aleksifinąs ir 
L. Mehdėlts?“ įmonių irgr 
hiVtx matyti iš PhilaeleL 
)bia, Pa. Baltimore, Md., 
.■liicagOj Ilk, \Vilkes-Barre, 
Pa. ir New York. (Duejo 
oūti ių)ii‘ HM)O iš viso.

Diena buvo puikiausia ir 
viskas tvarkyta taip, kaip 
tik Sesutės Kaziinieriet.ės. 
gali tvarkyti. Visi džinu- 
gulsi iš gilumos širdies, kad 
mūsų Sesutės susilaukė vie
tos, kurioje galės garbinti 
Kristų.

Mano žodžiai, aprašant 
šitas apeigas, menki sulygi
nant su kun. Mendelio gra
žiomis mintimis,- išreikšto
mis jo pamoksle. Geriau
t^guį. seka gerb. pamoksti- 
įlinko žodžiai: 1

Džiaugsmo ir dėkingumo' 
jausmai, be abejones, šian
dien pripildo Visų mūsų čia 
suvažiavusių širdis. Džiau
giasi sesutės, susilaukusios 
naujos koplytėlės, džiaugia
si jų prieteliąi, matydami 
kaip Dievas laimina jų dar
gų.: bet ypač smarkiai plaka 
širdis vyresniosios sesutes, 
kuriai, nežiūrint sunkių lai
kų ir smulkių aukų, teko 
šią koplytėlę statyti. Šian-

kė Salemonui per sapną, sa- 
kydiunas jam: “Aš išsirin
kau ir pašventinau šitą, vie
tų, kad mano vardas būtų 
Čionai per amžius, ir mano 
akis ir mano širdis pasilik
tų čionai per visas dienas.” 
2 Kroli. 7,- 18. Jei Dievui 
taip patiko Salemoiio šven
tove, kuri su visu savo auk
su it sidabru,* buvo tik 
šešėlis , ‘ .tikrenybes, t a i 
ką bekalbėti apie. . mū
sų nors, ir kuklią 
kiųrtytūlę^ kurioje nuo šios 
dienos -gyvens Jėzus, vien* 
gimis Dievu Sūnus, su: ta 
pačia dievybe ir. žmogyste, 
kurių Jis šiandien turi dan
guje/ Šioje koplytėlėje tas 
dangaus ir žemes Viešpats 
gyvens be.pertraukos, ir to
dėl visai teisingai ji vadin
sis Dievo Namais — Maldos 
Namais.

Čia šiton koplyčion kas 
Vytas sirsurinks visos sesu
tes paaukoti Viešpačiui pir
mus dienos vaisius • pn- 
švęsdamo? valandą ar dau
giau dvasiškam mąstymui 
ir Šv. Mišių išklausymui. 
Čia jos pastiprins savo sie
las. ta gyvenimo duona, ku
rią. . valgydamos gyvens pėr 
amžius. : Čia prieš pat pie
tus jas rasit vėl sugrįžusias 
prie Dieviškojo IŠganyto- 

• jaus kojų, . kad pažvelgti! 
kaip naudingai praleido 
rytmečio valandas ir kad 
pasisemtų sau stiprybės po
pietiniams darbams. Pava
karyje jos vėl čia susieis 
prietęliškam pasikalbėji
mui su savo Sužieduotiniu. 
O kuomet saulė jau miegos 
vakaruose po visos dienos 
darbų, jei jums tektų kuo
met nors t<>.j valandoj čia 
apsilankyti, tai Jūs vėl ra
site tas pačias sesutes ai
tai vaikščiojančias Kryžiaus 
Kelius, arba pinant Marijai 
iš Angelo pasveikinimų kvė
piantį dvasinių rožių vaini
ką, arba tariant “Labų 
Nakt” Jėzui..

Mano brangieji, vargiai 
jūs įvertmate tų džiaugsmų, 
kurį sesutės jaučia šiandien. 
Jos yra labai dėkingos vi
siems savo geradariams, ku
rie dalinus, paskutiniu kąs
niu šiais sunkiais nedarbo 
laikais, siuntė' aukas, kac. 
tik šita kopl.vtėlė būtų pa
statyta. (lai tik vienos se
sutės, čia gyvenančios, pil
nai supranta ir įvertina tą 
laimę, kurią jos; ragaus toj 
koplytėlėj. Mano brangie
ji, šita koplytėle tai kiek
vienos sesutės, bus myli* 
miausia vieta, brangiausi? 
šios vilios kampelis.. Tai 
bus ne tik Maldos Namas— 
bet taipgi ir tikrosios užuo
jautos pastoge,,. Bent kuri 
sesute,, gavusi .liūdnų, , jos 
jautrią širdį draskančią ži
nią, bent kuri sesute, išgir
dusi, jog jos. mylimas tėve
lis ar motinėlė, liko pašauk
ti amžinybėn, via, šitoj kop
lytėlėj, ji ras suraminimų: 
čia ji ras užuojautos, čia ji 
senis stiprybes kęsti. atsi
skyrimo skausmų, Čia. jos 
širdis. bus tikrai paguosta. 
Kiekvienai iš jų ši' ko piji e- 
le .bus • paguodos - .namas. 
Kuri .tik, iš. jų. įeis čionais 
apsiuikinta gyvenimo prie
dermių našta “ ir neužmir
škit,. kad sesutes tui‘1 16v-

Turime garbės pranešti, kad kandidatai į Mariau^ j j 
polis Kolegiją, Thompson, C-onn., bus priimami iki rug- | Į 
sėjo men. pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjo (Sėp- 1 
tember) 8 d. Reikalingas •< Graminar School (praaži<M įj! 
mokyklos) užbaigino liudijimą?, Krikšto metrikas ilf A 
Klebono liudijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės 
ir drabužių) $300 mokslo metams. • • ’

Gerbiamoji visuomenė, kuri dalyvavo Lietuvių Die- į 
noje, Tliompsone turėjo progos pamatyti, kaip didele ItC, į 
graži Kolegijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir draus** i. 
ttiingai auklėjau jos mokiniai. Prie to, mums lietu* g 
viaiųs labai svttt’bu, kad Tėvų Marijonu Kolegiją yra ve- 1 
dama lietuviškojo, dvasioje. Auklėkime savo inteligentiją f. ’ 
lietuviškai, nes tik tuo būdu išsigelbėsime nuo- ištauteji- u 
mo. : . 1 i

Prašymus siųsti šiuo adresu? Rev. J. J. Jakaitis, | 
Marianapolis Collcgv, Thompson, Conn. M

Kun. Al. Biiblys, M. I. C. ' ■
' . Laikinasis Provincijolas. <*. P

pasodintas gtšdas buvo lai
stomas maldomis ir gerais 
darbais, atliktais Dievo 
garbei ir mūsų. Tautos la
bui, kitų lietuvaičių, kurios 
sekė prakilnu^ pirmtakūnių 
pavyzdį. Kasmet auga Se
sučių Kązimieriečių nuopei 
nai, kasmet mes privalomi1 

, jas daugiau ir daugiau ger; 
bti ir kiek .galime joms pa* 
gelbėti dėl jų karžygiškų 
pastangų, dedamų lietuvy
bei užlaikyti Čia Amerikojė.

Asmeniškai aš jaučiuos 
laimingas, kad man pir

mam tenka šioje, ką tik pa
šventint oj, vietoj Kristaus 
vardu į Jus visus, čia sųsi- 
riiikusius .kalbėti, šios die
nos iškilmių prasmę jums 
paaiškinti. Kani tos pa- 
ši entiniino apeigos, gal dėl »’ v Hzhio, kaip kuris hctbevi-s 
į asakys ? l\.oks jų tikslas . 
Kokia yra jų tikybine reik
šmė ? .

Klausykit tik, mano mie
li. Per šios dienos pašven
tinimą šitas kuklus medinis 
.namelis tampa svarbiausia 
ir brangiausia šios sesučių 
vilios dalele. Nuo šios die
nos šis namelis ypatingu 
būdu yra skiriamas Dievo 
tarnybai. Nuo šiandien ši
ta koplytėlė lieka Dievo Na
mas — Maldos Namas.

Tiesą pasakius, visas re
gimas pasaulis tai yra dide
lė Difc^o bažnyčia, kurios 

,. žemė 
dys,o žvaigždės jos pa- 

puušalaSi Vienok ta pa
saulio. šventykla Dievo dar 
nepatenkina. Per pranašo 
lūpas Jis mums sako, kad 
Jo džiaugsmas tai būti su 
žmonių vaikais. Iš kito 
pusės, žmogus, atjausdamas 
tą Dievo džiaugsmą jo 
draugijoje, ne mažiau trok
šta būti arti savo Sutvėrė
jo. Todėl nuo pat žmoni
jos pradžios buvo statomos 
ypatingos vietos, kur Die
vas apsigyvendavo ypatin
gu būdu, kaip Tėvas tarp 
savo mylimų vaikelių. Vi
suomet žmogaus širdis dū
savo Šv. zVugustino dūsavi
mu: <kViešpatie, Tu sutvė
rei mus dėl savęs ir mūsų 
širdis bus nerami, iki ncil- 
sėsis Tavyje.”

Todėl jau patriarkų lai
kais Abraomas, Izaokas ir 
Jokūbas statė Dievui alto
rius tose vietose, kur Die
vas jiems teikėsi apsireikš
ti/. Žydams gi einant per 
tyrus į žadėtąją žemę, pat
sai Dievas Įsakė Ąlozėi pa
statyti . padangtę, kur Jis 
ypatingu būdu galėtų gy
venti, rodyti jiems savo, ga
lybę. ir vadovauti jų visuo- 
neiiiniame_gys’ėniine.. Ap
sigyvenus žydams pažadėto
je žemėje, vėl Dievas davė 
įsakymų, kaip Dovydui taip 
jo ■ sūnui Salemoifui, kad. 
statytų Jeruzalės bažnyčią, 
Kuomet ’.Salemonaš užbaigė 
statęs Dievui’ šventyklą, tai 
Šveidinimo dienoje “Vieš
paties garbe debesio pąvy- 
dale pripildė ją.” Patiko 
Dievui tas naujas Jo garbei 
pašvęstas namas .ir Jis tą 
savo pasitenkiiimi] pareiš-

dien ji mato savo darbų, sa
vo rūpesČnj. vaisių. • *.j

Ačiū Dievui, kad ta die
na jaū atėjo.. Nekantriai j 
kasdien , čia atostogas pra- I 
leidžiančios sesutės laukė i 
užbaigimo Šitos . koplytėlės, 
kur jos galės bendrai susi4 ; 
rinkti maldai, ypač atlikti 
savo metinius dvasiškus la-. 
viliimus, atlikti tas jūi sie
loms taip brangias, metines :, 
rekolekcijas. Jūs, mano 
prietedįai, čia šiandien su
važiavote, kad būtumei da
lininkais to sesučių džiaug
smo. Šios koplytėlės pm 
sląfymas tai yra, regimas 
ženklas, jog Viešpats laimi
na visus sesučių žygius. Tik 
p riėsHieŠiints^ menesių. (Tau- 
gelis iš Jūsų dalyvavote 
šios Juozapo Marijos Vilios 
Įtažveutimmo iškilmėse/ c 
Šiandien. Jūs atvykote pa
matyti ir pasigėrėti tuo na
meliu, kurs,, dėka Jūsų au
koms, buvo pastatytas ir 
nuo šios cfienos taps Dievo 
namu —- maldos namu. Ja
me kiekvienas —ar tai bu
tų sesute ar pasaulietis 
žmogus — kurs tik prašys 
kokios, malonūs, sulig paties 
Kristaus žodžiu, bus jam 

. duota: čia ieškantis pagal
bos veikiai jų suras: o bel-

. džiančiam nužemintai į Die
vo širdies dureles, bus jam

.( jos atidarytos. ■
Ak, mano brangieji, įsi-

< kūrimas Seserų Kazimieide^y’«fįiflB yra lubos, 
Čių Koiųfregacijos^iai buvup^T 8vs.n žvaigždes 
tikrai pašodinimas to Evan
gelijos garstyčių grūdo. Die
vui . įkvėpiant ir padedant, 
tas garstyčių grūdas paso
dintas trijų drąsių pasišven
tusių lietuvaičių prieš 25 
metus, šiandien išaugo į 
gan didelį, gan stiprų medį, 
kurs kasmet vis gilyn ir gi
lyn leidžią savo šaknis. Bet
ilk tas pats Heilas Dievas 
težino su kokiu rūpesčiu tas

LDS. Kuopų Susirinkimai
BRIGHTON, MASB. NASHUA, N. H-

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 1 d., 7 :30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
?t. Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 1 d., S valandą vakare, 

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

LDŠ. 65 kp. mėnesinis, susirinki
mas įvyks rūgs. 3 d., tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti šioc ‘xrganUa<djaM.

ELIZABETH, N. J.
. LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 2 dieną, 7-tą valandų 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(cs) prira 
syti. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimą* i 

vyks rugsėjo 3 dieną, (» val. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov 
idenee St.. Visi nariai būtinai atei
kite, neš turime apsvarstyti kele
tą/svarbių klausimų. Be to, gers 
proga užsimokėti duoklėm

Valdybe

N. S. PHILADELPHIA. PA.
.. LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 
mus įvyks sekmadienį, rugsėju 3, 
mojau s po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lenion St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duokles užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors.po vie
ni}. naują hM prie kuopos prira
šyti , Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugsėjo 3. dienų 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į 

vyks rūgs. 3 d., tuoj po sumos, 
Žv.. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

SAINT CLAIR, PA.
LDS.-107 kp. mėnesinis šnarin

ki mas įvyks rūgs. 3, tuoj po su
mos. Šv. Kazunioro parap. salėj.

ir 
ir

K viepiami ris 'nariai dalyvauti 
ijžoiinoketi mėnesines mokestis 
naujų narių atsivesti prirašyti.

baltimore, md.
Kiign. 3- d., s<>knmdiviiį, tuoj 

po siunai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 80 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti viC

, Kviečia Valdyba

ADV. B. MASTAS, ;. 
Amerikos L. R. K. Federa
cijos centro pirmininkas, 
kurs rugpiūčio 23 d. atida
rys Federacijos metinį kon
gresu, Įvyksiantį Chicagbje.

želius,. dažnai labai sunkius 
ir skaudžius.— kuomet vie
na iš jų ateis čionais, tai 
iš to altoriaus namelio ji iš
girs saldžius pilnus vilties 
žodžius: “Eikite prie ma
nęs Jūs visi, kurie-, vargsta
te ir esate apsunkinti, o aš 
jus atgaivinsiu.”

“Eikš prie manęs, mano 
mylima sesute, ateik mano 
sužieduotinė, padėk čia prie 
mano kojų savo naštą, atsL 
kvėpk truputį, dalinkis su 
manim tuo skausmu, kiirs 
tau gal nevienų ašarą jau 
išsunkė; dalinkis su Manim 
tavo-vargais, nes niekas ki
tas tavęs taip nesupras, nie
kas kitas tavęs taip nepa
guos, kaip Aš, nes __Jiiekas 
kitas Tavęs taip nemyli, 
kaip aš Tave myliu. Ateik 
mano numylėtoji, Aš tave 
pamokinsiu kaip ir kiek tu
ri k*ęsti dėl mano . vardo, 
kad taptumei verta to gar
bės vainiko, kurs laukia ta
vęs amžinybėje. ; Atsimink,’ 
mano brangioji, jog, likda
ma mano Sužieduotine, tu 
apsiėmei išsižadėti savęs, 
paimti savo priedermių kry
žių ir sekti Mane skausmin
gu Golgotos . keliu net ant 
Kalvarijos kalno, kad ten, 
sykiu su manim prikryžiuo- 
ta, galėtum draug su ma
nim įžengti į dangiL”

Mano p lieti, šita koplytė
lė tai bus tikros Jokūbo ko
pėčios, kurias tas patriar- 
kas matė savo sapne. Čia 
sesutės melsis už save, už 
jus, už visus geradarius: o 
jų angelai sargai, paėmę jų 
tyras maldas, nuneš 
prie. Aukščiausiojo sosto, 
grįždami atgal su dovano
mis ir malonėmis kaip pa
čioms sesutėms, taip i ir 
t iems, už kuriuos jos melsis.

šita kiiĮiiyria bus Jėzaus 
mokyklą, čia. no- vien t ik 
sesutes išgirs painokiiiinui 
kaip tapti šventomis, bet

lankysis akademi'jon, čia iš
girs ir priims Jėzaus pa
kvietimą tapti Jo mylima. 
Šita koplyčia sesutėms bus 
dangaus vartai, o gal net ir 
paties dangaus kampelis. 
Joje kasdien trykš guukūs 
gaivinančio malonią van
dens šaltiniai. Šv.: mišių 
laike Jėzus aukos save dan
giškam. Tėvui — o ta auka 
padės sesutėms linksmai 
nešti jų pašaukimo, jų tri
jų įžadų jungą, suteikdama 
joms atgaivinimą dienos 
kaitroje.

Bet kuomet kuriai nors 
iš čia gyvenančių sesučių iš
muš ta baisi paskutinė gy
venimo valanda, kuomet 
ateis ta naktis, kurios ryt
mečio ji neberegės — tuo
met tad iš šitos pačios kop
lytėles skubės Jėzus sustip
rinti jų jos paskutinėje ko
voje, Iš šitos koplytėlės 
Jis atvyks suteikti jai jėgų 
pergalėti visus tos valandos 
velnio užpuolimus, ir padės 
jai laimingai apleisti pasau
lį. Iš tos koplyčios Jis at
eis pas jų mirštančią, ap
suptas angelų būriais, lydi
mas Švenčiausios savo Mo
tinos ir kitų šventųjų, kad 
palengvintų tos sesutės * 
merdėjimų, kad nušluostytų 
nuo jos kaktos mirties pra
kaitų ir užspaustų jos akis 
amžinam sapnui. Iš šitos 
koplyčios ateis Jėzus, pasi
imti tos sesutės sielų ir nu
sivesti ją į Rojų.

Jau dabar, mano mieli, 
inanau, su] irantate. ir Jūs, 
kodėl ši diena yra taip 
brangi Šv. Kazimiero sesu
tėms, ypač toms, kurios gy
vena šioj Hilo j. Brangi ir 
meili bus visuomet šita ko
plytėlė, nes joje glūdės di
džiausi _ turtai, tyriausia 
linksmybė sesučių ‘ gj’veni- 
me. Jaii sakiau ir dar sy
kį atkartoju, kad sesutes ne 
Tik džiaugiasi, bet sykiu ir 
dėkoja visiems, kurie rūpi
nosi jorūs tą džiaugsmą su
teikti. Jos ypatingai yra 
dėkingos savo geriausiam 
Prieteliui, kurį per mano 
lūpas jos nori su visu sie
los karštumu pakviesti i sa
vo talpą.

O geviausis. Jėzau, mūsų 
'sielą Mylėtojam mūsų .Va
de ir Ginty tojau, dūkui. Tau 
už tą didelę .malonę, kurių 
Tu mums darai, pasiskirda
mas šitų koplytėlę sau už 
namus. Žinok gerai, bran
gusis.

1 
J

1

po. Būki tikras, kad visos1 f 
sesutes čia gyvenančios daž- 1 
na i Tave atlankys, kad Tay i 
vo buvimas jųjų tarpe, po’ 
šita neturtinga pastoge no-- 3 

būtų Tau nuodobus. Būki?' J 
tikras, jog Tu niekad nebū- 1 
si užmirštas am apleistas, < 
Mes žinome, kaip didžiai Tu* 
mylėjai Marijos, Lozoriaus (• •. 
ir Mortos namelius Botam-, • i . 
joj: mes atsimename, kaip 5 
malonu buvo tau praleisti. | 
30 m. Tavo Motinos namęljr- . 
jo Nazarete: tačiau, būki ti-. 
kras, gerasis Jėzau, kad čia 
šitoj, ką tik savo garbei pa- 
šventinto} koplytėlėj, Tu ra
si ne mažiau meiles dėl ta
vęs, negu radai Nazare
te arba Betani j oje. Mie-* 
liausiąs Jėzau, įsikurk čia.
sau buveinę. Sesutes myli'. . į 
Tave ir geidžia tavo švęn-^ Į 
tos draugystės. Tau čižb^4 
■gyvenant, jos ras šitoje ko- - ■ 

’ . 4 • j

plytelėje tą džiaugsmą, tą;.- j, 
suraminimų, tą. paguodą,; . 
kurios mes visi reikalauja-, . / 
me mūsų gyvenimo skaus
mo valandose.. Jėzau gera- i

šis, šiandien,, šios iškilmės’ j
proga, meldžiu Tavęs r teik j
savo dievišką palaiminimą. į
kaip Sesutėms Kazimierie- 
tčms, taip ir visėms tos 
Kongregacijos geradariams, 
ypač, tiems, kurie savo au
komis gelbėjo šį Tau name- j 
ii pastatyti. Laimink’.visus 
čia. suvažiavusius. Tegul/, . 
geriausi?: Jėzau, palaimini- . 
n i mas visagalio Dievo Tėvo?1 
ir Sunaus ir Šv. Dvasios j 
nužengia ant visų, manęs \ 
klausančiu, ir pasilieka su? . j 
jais per amžius. Amen.”’ . /

Ten. Buvęs* . (

BROLIJŲ IŠEIVIAI
Tėvynės likimus, jos laimėjimai ir ūė* . 

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo,, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. JųS taip . 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne*' 
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jus norite, 
kad Ir toli būdami, kad Ir plačiųjų mat* 
rlų atskirti, pažinti Tėvynės Duv|, kokti 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at>. 
Žvilgiais Jums labai yra pravartu Uk 
atrašyti • ‘

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir . 
lėlsvėš meilų.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekint! dldval* 
dų vekimainyųte,

“DARBININKUI” visur Ir v1mkIo« 
rupi darbo Žmonių reikalai. .

“DARBININKAS” turi labai įdomimi, 
savo “RADIO §n>SENAS.”

•‘DARBININKĄ” redaguoja protam* 
rltis PU DOVtDAITifi.

SfcttMNte kad ”1)ARBINIA’*
K4” patirt Ir iSrafokitą JI turo •

Amerikoje ^Darbininkas” kaStuojk 
*1,20, o Lietuvoj Hk 001 amerikoniškų 
centų.

“DatbinIntaMi,”
“tiARRlNlNKO” ,LRIm»

nla, Kunnns; .NėprlkĮnušomybfeS ntkžti

. Alus niekad nėra ..taip
Ježau, jog; čia būsi nustelbęs kaip tie, kurio jį

gal nė viena, mergaitė, kuri mininčią jiį Tave sielų tar- geria, i? k
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polio kolegijai ir ‘-DarbiKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i 
E KOLONIJOSE

' ' 1 ' 1 4 • / ’ Namų SavininkųSukaktis

U!«E, MASS.
' ■ ’ ML>E barokas

Rtigpi ūčio 12 d. atsisky
rę su šiuo, pas valiu IpolL 
tas Baronas, i£. ’gęs apie 
5 metus. Dideliame nuliū
dime paliko žmoną Ona;

Lawrenc< velionis išgyve
no 36'motus. Visada pri- 
jkląusė šv. Pranciškaus pa
rapijai, būdamas ištikimu 
kataliku. . Iš Lietuvos bu
vo kilęs iš Berčiunėlią kai
mo, Vabalninko parapijos..

Laidotuvės įvyko TUgpiii- 
čio 14 dieną. Atlaikytos 3- 
Jos mišios; Tegul Viešpats

Dėmesiui
“.Birutę,” Darbo pradžia 
buvo sunki. M. Jauką-vo
kiečiai apšaukė bepročiu, 
bet tai neatbaidė jubiliato 
nuo darbo, . Jis susilanko 
gerą pagalbininką V- Dr. 
Bruožią, broliu Smailiną Jr 
kitą. i

Be kultūrinio darbo, M. 
Janiais griebėsi ir politiš
ko. 1890 metais jis išsta-. 
ė lietuvį kandidatą į Vel
dėti jos reichstago (kongre
so) riiikimūs.: Gauta tik 
37 balsai. Vokiečiai kar
čiai tyčiojosi, tačiau M. 
Jankaus ir jo bendradarbią 
tas nepasisekimas neatbai
dė. Už kelerią metą lietu
viu sąrašas Maž. Lietuvoj 
surinko 10,42 j balsuNir lie- 
uvis Smalakis buvo išrin-. 
das į reichstagą! Rinkimą 
iropagandą vedė M. Jan
kus. Tada jau jis galėjo 
drąsiai pasijuokti iš vokie
čią. •• • Ų’ .■

Uoliai dirbdamas lie
tuvybei,. M. Jankus stro
piai dirbo ir spaudos plati
nime. Jis daug pagelbėjo 
“Aušrai” praplatinti. 1889 
m. Jankus nupirko spaus
tuvę, patekdamas į. dideles 
skolas, kurias vėliau išmo
kėjo jo tėvas. Tačiau su 
spaustuve nesisekė, M. Jan
kaus ūkis už spaustuvės 
skolas pateko į varžytynes. 
Jis neteko savo turto,, ta
čiau leido lengvai supranta
mo tūrinio brošiūrai, lietu-

pirm. V. J. Kudirkos* pra- 
neŠimbį', išreiškė padėką 
Lietuvią Dienos, ■ rengimo 
komitetui, darbininkams, 
]i)rogramos dalyviams.

11. Apskričio’ valdybai 
pavesta rūpintis 1934 m. 
Lietuviu' Dienos parengimu. 
Be to, išreikšta, pageidavi
mą, kad toji- Diena būtą 
panaudota katalikiško ir dorviLt j Liii-o Į J .

Tiigsėj«> 3 d., Darbo tautisko susipratimo nau- 
išvakarėse, Vose’s Tuo reikalu kreiptis 

pavilione, Mavriard, Mass. i Ktuiiįįij Vienybės Proviji- 
’ / . . v. . kad Lietuvią Dienoje,

Visi parapiečiai prašomi Marianapolis kolegijos par
is -ankšto rengtis šiam ke, būtu parengta atitinka- 
džiuliam „parengimui, kuris l paskaitų.
pralenks visus pirmiau bu- į2r Kun? Pr. Juras iškė- 
vūsius parengimus. | klausimą, apie reikalą su

rengti katalikių akcijos vei
kėjams pasauliečiams ati
tinkamas rekolekcijas. Su
važiavimas, išklausęs jo 
kalbos, šildymui pritarė ir 
pavedė apskričio valdybai 
kreiptis į Kunigu Vienybės 
Provinciją, prašant parū

pinti planą tokioms reko
lekcijoms įvykdyti.

13. Iškeltas klausinius 
organizuoti skyriuose įvai
rias paskaitas. Tuo reika
lu rūpintis išrinktas ir įpra
šytas kun. Pr. Juras, ku
riam pagelbės kun, J. Švag-

suteikia jam amžiną ramy
be.' ..

S*, C’eiJfauska-s.

CAMBRIDGE,MASS.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Lietuvhi parapijos šią 
metu paskutinis piknikas į- 
vyks 
Dienos

Naujos Anglij?s K. Federacijos Aps 
kričio Mietinio Suvažiavimo 

Protokolas
Naujos Anglijos K. Fe

deracijos apskričio suvažia
vimas pyko 1933 ra. rug
piūčio 13 d., 1:30 vai. po 
pietą Šv. Jurgio parapij s 
svetainėje, Norwood, Mą>s.

1. Suvažiavimą pradėjo 
pirm. V. J. Kudirka. Mal
dą atkalbėjo kun. S.. Knei- 
žis.

2.. Suv. davimą sve’ik*no 
kun. Š. mižis, kun, Pr, 
Juras, kun. J. Švagždys,

Jenkus, J. B. Laučka; 9 
skyr., Montello — kun. J. 
Švagždys, K. Grigas, P. 
Danila,. J. Kumpa; 10 slkyr., 
Norwood — kun. S. Knei- 
žiš, Ed. Babilas, B. Ado
maitienė, F. Viesulienė, M, 
Bahitįenė, R. Karnilienė, 
O. Pazniokienė, J. Grudžin- 
skas, E. Balutis; 32 skyr.,. 
LaiVrence — kun. Pr. Ju
ras, K. Venčius ir S. Čei- 
kauskas. — Svečiai — A.

kun. K. Urbonavičius, kun. F. Kneižys ir kiti. S ve-į 
Pr. Virmauskis, kun. K -iams 'Suteikta sprendžia- 
Jenkus, V F. Kneižys,. J nas balsas.
B. Laučka. ..

3. Iššaukta valdyba. Ne
atvyko vice-pirniininkė O. 
Grigienė, iŠ LoweU..

4. T' preziJ i urną išrinkta: 
pirm.. V. J. 'udirka, viee- 
pirm. J. Kun a, sekret. S. 
Čeikauskas.

5. Mandatą peržiūrėjimo 
ir rezoliuciją koniisijon iš
renkama kun. S. Kneižis, A. 
F, Kneižys ir kun. J, Šwg-

■ 6.; Praėjusią metą suva
žiavau protokolas perskai
tytas ii priimtas su šiomis 
pastabomis: iš Rrganizaci- 
jos seimo raportą išdavė ne 

. Pranas Kudirkt. bet Pra- 
' nas Kuras ir nutarta kvies

ti vasario 22 d. Naujosios 
Anglijos Kataliką- s mieli, 
o ne metinį -atvažiavimą.

7; Suvažiavime- dalyvau
ja: 3 skyrius, So. Boston — 
kun. Pr, Virmauskis, kun. 
K; Urbonavičius, kun. K.

8. Valdybos raportus iš
davė: Dvasios Vadas kun. 
Pr. Juras, pirm. V. J. Ku
dirka, sekret. S. Čeikatis- 
kas,. ižd. J. Versįackas. Ra-J 
portai priimti. ■ '

9. Pakeltas klausimas a- 
. piė kataliką, seimelio, įvy^
kusio 1933 m. vasario 22 d.J 
nutarimą pildymą. ' Sky
rių atstovai pranešė^ jog nu
tarimai pildomi. V. J. Ku
dirka pasmerkė vartojimą 
svaigalą kataliką parengi
muose. Jo pareiškimui: pri- 

. tartą.'
10. Lietuvią Dienos ren

gimo komiteto pirm. V. J. 
Kudirka išdavė raportą a-

i pie Lietuvią Dieną, įvyku-l 
> šią, š. m. liepos 4 d. Maria- 

napolis kolegi j o j, Thomp-
• son, Conn., surengtą pagal 
■ šią metą kataliką seimelio 
. nutarimą. Lietuvią Die- 
. nos parengimas davė gryno

14. Į Federacijos metinį 
kongresą, įvyksiantį rugpiū- 
čio 23—25 d. d., Chicago, 
UI., apskričio atstovais iš
rinkti kun. J. švagždys ir 
kun. Pr. Juras.

15. Kmi. S. Kneižiui už
kviptus, 1934 m. vasario 22 
d. kataliką seimelį nutarta 
turėti šv. Jurgio parapijoj, 
Norvrood, Mass. .

16. Į apskričio valdybą 
išrinkta: Dvasios Vadu — 
kun. Pr. Juras (paskirtas 
Kunigu Vienybės), pirmi
ninku — V.. J. Kudirka, 
Noi’v’ood; vice-pirmininku 
J., Kumpa,' Montello;. iždi
ninku. — Š. Čeikauskas, 
Lawrence, sekretoriumi — 
J.B. Laučka, So. Boston.

17. Susivažiavimas užda
rytas 4:45 y.al. po pietą, 
Dvasios Vadui kun. Pr. Ju
rui sukalbėjus maldą.

■ Pirmininkas
V. J. Kudirka 

Sekretorius
N. Čeikauslias.

Rugpjūčio'7 d. didžiajam 
Mažosios Lietuvos lietuviui 
Martynui Jankui sukako 75 
metai amžiaus.

M. Jankus yra gimęs 
1858 nietk rugpiučio 7 die
ną Bitėnuose, Pagėgių'aps. 
Klaipėdos* krašte...

Jubiliatas M, Jankus yra 
didžiai nusipelnęs lietuviu 
tautai, visą savo gyvenimą 
iaskyrįs kovai už lietuviu 
teises Mažojoj Lietuvoj, ku
ri buvo vokiečiu vergijoje!

‘ Jau iš jaunystės dieną 
M. Jankus buvo susipratęs 
lietuvis, sužinojęs iš savo 
tėvelio lūpą apie vokiečią 
pastangas ištautinti lietu
vius. Ypač jis .vedė smar
kią kovą prieš vokiečią kė
sinimąsi išmesti lietuviu 
kalbą iš mokyklą. Vokie
čiai nenusileido, bet ir M. 
Jankaus išjudinti lietuviai 
nerimo. Trukšmas pasie
kė užsienį ir į Prūsą Lietu
vą atvyko Dr. Sauerveinas, 
parašęs žinomąją dainą 
“Lietuviais’ esame mes gi
mę.” -

1878 m. M. Jankus nuvy
ko į Įsrutę pas Dr. Sauer- 
veiną pasitarti kovos reika
lu. Dr. Sauerveinas pa-, 
skatino Jauką karščiau dir
bti lietuvybei; daugiau ro
dantis viešame gyvenime.

Keleriaįg. metais vėliau 
M. Jankus įsteigė Tilžėje 

‘ pirmą tautiškai susipratu
sią lietuvią organizaciją

LOMASNEY PALIKO 
$300,000

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vie? otelis , Amerikos lietuvią kataliką.
dienraštis, išei- -s 2334 S. Oakley Avė., Chicago,

. . III. Metams $6N J. . I
“DARBININKAS,’’ Lietuvią Šv. Juozapo Darbininką j

- Sąjungos organas, išeina, dukart. į savaitę, 366 W.
Broadivay, So. Boston, Mass. .Metams $4.00. Pus-

,i ■ mėčiui $2.00.
'“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo

’ • organus, išeinąs 73 E., South St., TVilkes-Barre, Pa. 
Metams -2.00.

? “STUDENTŲ ŽODIS,” A, L. K. Studentą organizaeį-
į- jos žurnalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. |

‘Metams $2.00. Į už Įehį $3.00.•/Atskiro inime-
f rio kaina 20c.
į “LAIVAS,” savaitinis Tėvą Marijoną žurnalas, 2334 S.
; \ . Oaklev Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterą Sąjungos me-
t " nosinis žurnalas, 2322 W. 24th S t., Chicago, III.

’ Melams 2,00. •
‘•‘VYTIS-*4 Lietuvos Vvči.ą žurnalas, išeina dukart į mė-
;‘, nesi. 47.36 S, Vfob.1 št,,.Chicago, IR. Metams $2.00.1

VOKIETIJA DABAR KALĖ
JIMŲ KRAŠTAS

Spaudos apskaitliavimu 
Vokietijoje kalinią,. suldm- 
šlai koncentraciniuose kalė
jimuose randasi 100,000 
žmoniii.

. Oficialinė Prūsijos spau
dos agentūra paskelbė, kad 
Vokieti j os koncentraciniuo
se liogėriuose esą tik 16,- 
000 žmonią, iš kurią 10,00 
esą Prūsuose. Bet tas pa
skelbimas nepasako, ku
riems tikslams tarnauja tie 
kelios .dešimtys koncentra- 
cinią ' liogerią su “įtalpa” 
po 2j000, 3,000 “gyvento
ją” kiekvienas, nekalbant, 
apie “neoficiaiinius” kalė
jimus, kokiais yra paverstos 

[visos hitięrininlčą kazarmės.

Miręs Bostono demokra
tu žymus vadas Martin Lo- 
niasney savo . testamentu 
paliko apie 300,000 dolerią 
turto įvairiems asmenims. 
Testamento vykdytojui jis 
pavedė pastatyti tris pa
minimus — šv. Kryžiaus ka
pinėse (prie jb kapo), arki
vyskupui Williams ir buvu
siam Bostono inayorui O?- 
Brien atminti. Tęst amen-' 
to. vykdytoju paskirtas auk
štesniojo teismo sekretorius 
W. M.: Prendible.

Savo karjerą Lonįasney 
jaunystės dienos pradėjo 
nuo. gatvių lempą degiotejo. 
Jis mirė, sulaukęs 74 metą 
amžiaus.

PARSIDUODA DUONKE- 
PYKLA

Labąi prieinama kaina, priežas
tis pardavimo savininkas išva
žiuoja į Lietuvą,.

F. S. PIATEK, .
21 Whitehall Street, 

Providehce, R. I.

ing, 144 Dudley St, Roxbu- 
IT: • .

13— Roslindale, W. Rox- 
bury ir Jamaica Plain, Ma- 
sonic building, 10 Belgrade 
Avė., Roslindale.

14— So. Boston, Munici- 
pal building, E. Broadivay..

Dover, Wėstwood, Med- 
field, Norvvood, WąĮpole, 
Millis ir Norfolk namą sa
vininkai laikinai galės pa- . 
duoti aplikacijas ir bus ap>«. 
rūpinti cęntraliniame ofise, 
82 Devonshiro Št., Boston.

Bostone ir Worcetery o- 
fisai^ atidaryti rugpjūčio 17 
d. nuo 9 vai. ryto, kitur vė
liau.-- - ----------- ---
/ Ofisams pradėjus, veikti, 
tuojau pradėjo plaukti in
teresantai sU prašymais.

Rugpjūčio 19 d. atidary
tas naujas Quincy ofisas. 
Šiomis 'dienomis bus .atida
ryti nauji ofisai Spring- 
field, Northampton, Groon- 
field, Pittsficld ir North 
Adams.

Aplik'antai turi būti na
mą savininkai ir tik tie. 
gaus paskolas, kurio negali 

gauti iš niekur kitur ir 
jiems gręsia prarasti namą.

Mortgičius gaus tik tie 
namą savininkai, kurią na
mai nedidesni kaip 4 šeimy
ną ir kuriuose jie pa‘y; 
gyvena arba tik laikinai gy
vena kitur. Paskolas ,eaus 
nedidesnes kaip ‘$14^/?’* 5 

Namo vertę, nustato Ho
me Owner’s Loan korpora
cija.

Namą savininkai turi nu
eiti į ofisą asmenini, gauti 
aplikacijas ir jas išpildyti. 
Agentai visai nereikalingi. 
Ofisai bus atdari nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietą, iš
skyrus sekmadienius ir 
šventądienius.

Visas informacijas; namą 
savininkai gaus be jokio 
mokesčio. . '

Įstatymais bus baudžiami 
asmenys, kurie už patarna
vimą namą savininkams pa
ims atlyginimą.

Aplikacijoje bus apie 12 
klausimą ir į juos namą sa
vininkai turi atsakyti tei
singai,

Aplikantas turi pažymėti 
kur jo namas randasi, ar 
toli nuo gatvekario, buso, 
bažnyčią, mokyklą. Pa
duoti savo adresą,, kiek šei
myną namas ii* ar yra ir 

būry Board of Trade build-1 koki įtaisymai.

Rugpiūčio 17 d. atidary
ta 17 ofisą Home Ovvner’s 

ĮLoan korporacijos Masša- 
chusetts valstybėje.

Korporacijos vedėjas p.' 
, Charles P. Cotter pareiškė, 
kad pradžiai pinigą turi už
tektinai ir kad spaudžia*- 
mąją namą savininlcą. apli- Į 
kacijos bus priimamos nuo 

. dienos ofisu atidaiymo.

: Apie 25 asmenys dirba 
centraliniame ofise, 82 De- 
vonshire St., Boston. Ve
dėjas p. Cotter bus tame o- 
fisc, kuris aptarnaus Pieti
nę, Vakarinė ir Šiaurinę 
Bostono dalį, .

P.r CotteKiui pagelbės šie 
asmenys: WiUiam L. Glea- 
soniš Brockf.on, Andrevv 
Porter iš Belmont, ArtKur 
F. Stepheąson iš Charlton, 
Daniol LeHand iš Somer- 
ville ir Charles F. Birming- 
ham iš Bostono. . .

Kiti Home Owner’s Loan 
korporacijos ofisai bus šio
se vietose: . /
1-—East Boston ir Winth- 
roop, 142-A Lon don Street, 
East Boston.

2—Chelsea ir Revoro, 
County Savings Bank build
ing, 435 Broadway, Chol- 
sea.
3— Charlestown ir Evereft, 

143 Main St. Charlostovm.
4— Malden, Mėlrose, Med-

vilą liaudies dainas,X apj -
kas. ir-t. t. Netekęs turto, " 1
M. Jankus persikėlė su 
žmona į Klaipėdą.

Vėliau jį patiko dideli gy
venimo smūgiai. 1913 m. 
mirė jo žmona. 1914 įsi
veržę rusai ištrėmė jo tėvą 
ir šeimyną į Rusiją, kur tė
vas ir vienas sūnus mirė. 
Antras sūnus nukautas vo
kiečią prancūzą karo lauke. 
Trečias sūnus, dirbdamas 
spaustuvėje,, dar prieš*pat 
karą neteko regėjimo. Ta
čiau ir šios nelaimės nepa- 
laužė veikliojo patrioto.

Lietuvos neprildausomy- 
bės kūrimosi laikais jis ir 
čia uolus kovotojas. ‘ Važi
nėja į Lietuvą, atstovauja 
Mažąją Lietuvą. Klaipėdos 
kraštui sukilus ir pareiškus 
norą susijungti su Didžiąja 
Lietuva, matome M. Jankų 
Klaipėdos krašto, sukilėliu 
komiteto priešaky. 1926 m., 
nebodamas senatvės, lanko
si Amerikoje.

Džiaugiasi senelis jubilia
tas, sulaukęs nepriklauso

mos Lietuvos ir išlaisvinto 
Klaipėdos krašto. Dabar 
jis ramiai gyvena Bitėnuo
se, tėvą paliktame, labai su- 
.mažėjusiarae ūkyje, kuris 
priklauso jo trims dukte
rims ir dviem sūnums. Ju
biliatas dar gerai sveikatoje 
jaučiasi ir vasaros laike 
smarkiai rugius kerta. Ne- 
siskelbia dideliu tautos vei
kėju, patentuotu tautos va
du, tačiau jis yra lietuvią 
tautos atgmiimo • vienu žy
miausią vadą. Tėprailgina 
Aiikšči aiisiš j o vert ingo gy-

' venimo metelius.^

5— Wobum, Winchestor, 
Stoneham, Reading ir Wa- 
kefield, 318 Main St., Wo- 
burn.

6— Somerville, Arlington 
ir Lexington, H i g h 1 a n d 
Trust Company, Cutter Sq., 
Somerville.

7— Cambridge ir Belmont, 
County Bank ir Trust Com
pany building, centrai Sq., 
Cambridge.

8— AValtham, Watertown, 
Wešton, Lincoln ir Con- 
cord, Flynn building, 657 
Main St., Waltham.

9— Newton, Wellesley ir 
Needham, 316 Washington 
S t., Neivton.

10— Brobkline, Brighton 
ir Allston, 228 Harvard St., 
B moklinę.

11— Dorchester, 598 Oo- 
lumbia Road, Upbiams cor- 
ner ir 1595 Blue Ilill Avė., 
Mattapan Square.

12— Roxburv, Fore st
HiUs ir Hyde Parkį Rok-Iną

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ09I iV. JONO EV. BL. PAŠALPINfta 
PO GLOBk MOTINOS MVč. |

’lrtiiinlnka •— Evn Mnrkslena,
825 E. 8th St, So. Boston, Mass.

Vice-ptrmtiTtnkfr— One štnnrlenč, 
. 443.B. Tth St, So,. Boston, fitass.

Tet So. Boston 8422-R
Brot Rast —* Bronš ClnnlonG,

29 Goutd St, West I?Dxbury, Mass.
Tek Par&UTTY 181M-W

Fln. Ralį.Mnrjpns MaHronintl
83 Nhvarro st, RoaUiMate, Mass.

Tel. rarkway (m-W
’ldlntnkP — On* StanluHatfi

105 Oth 8t; ŠO. Boston. Mam. 
TvarkdaH — Ona Mlnglrdlonl .

1512 Coliimbln Rd‘., Šo. Boston, Mtum.
Kasos CBoblja. — E). JamiSonlėnl

1425 Oolumbln Rd.. So. Boston, Mare- 
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

antrg utamlnka kiakrleno mėnesio, 
7180 vai. vakare, pobafcnytfnaj ava- 
tainGj.

Visata draugljoa voikaiata kreipkite
pu trotokolij Hktttadnkfr

_ DR-JOS VALDYBA
Pipin, -r. X Petrauskas, ,

24 ThoniM Pnrk. So, Boston,
Vteoplrm.—V. Medonls,
' 1480 Cohnnbta IWI., 8. Boston, Mass,.
Prot BaMtlnlnku — J. Glincckte

5 Thomas ParK S& Boston. Man, 
Fln. Uafltlnlnkas. — Pr. Tuloikls, .

100 IJown Št, So. Boston, Mašs, 
iftlhilnkuM — A. NtnrtHlttna*

885 B. Bronduny, So, Boston, Mmm 
Marftnlkft —J.Zatkls

. T IVinfleld St, So. Boston. Mas*. .
Drau»rl.U laiko. auMVlnklmua kaš tretti 

nedPMten! kiekvieno mėnesio, ž vai 
po plotŲ, Parapijos salSj, 402 R Tth 
Bt, sn. Masa.

Pmfoaloualnl, blanterlat. pramonin
kui, kurie ekelhiaM “Darbininke,” tit
rai verti skaitytojų paramos.

Via <ar»lnkltia “Darbininkė



MARIJOS VAIKĖLIŲ. 
IŠVAŽIAVIMUS

good ti

kyti. (kmnpi'ticuf valstybė, 
vyčiams ir jaunimui. [)a 
bar.abudu su.kunigu Kri

WATERBURY. CONN

j Kaip Lietuvos (Watėr 
būry) vyčiai ir vytus- ir abu 
choru,, didysis ir .mažasis, 
turėjo savo metinius vasa
ros metu išvažiavimus, taip 
ir Marijus Vaikeliai kas
met: turi ir savo. Šiais mo
tais jie važiavo Į Lake Corti- 
pounėe, Bristo]Conn.' Tai 
buvo pereitų sekmadieni.

daktaro Hill pavyzdį ir už
sirašytų lietuviškų katali
kiškų laikraščių,. tai gal ir 
jiems sektųs gerinus:

J ■ ’ • ’

Anų dieną Wa t e rbury 
pas kunigą . Kripą lankėsi 
kimįgas Ėd, Gradvrkik Po 
dviejų savaičių atostogų. po 
rytines ir. vidurines. valsty
bes, jis gerai atrodo. Pra
neša, kad vyčių seimas bm 
vo labai įspūdingas ir gra
žus. 'turi daug ką paša-

Puikus oras pasitaikė ir vi 
si. turėjo
me.” Maudėsi ilgai, o pa-lpu darbuojasi ateinančiai 
McuL valgė iki sočiai, liūgok- L. -Gr- Rieki Day, r ktrrr 
lakstė, ir lenktyniavo už bus rugsėjo 10 dieną, 
gražias ir įvairias dovanas.I
Paiudės Liūikiūtū i r Gal- 
gočiūtė labai pasidarbavo, 
kad viskas nusisektų •’ ge
riausiai. Dalyvavo ir para
pijos vikarai kunigai Kaz
lauskas ir Kripas. Be to, 
buvo daug svėrių, kaip, tai 
Aiarčiukaičiai ir kitos lietu
vių šeimynos iš Wąterbury. 
Dalyvavo iki 150 narių.
1VATERBURY LIETU
VIAI PAVEIKSLUOSE

Rugpiūčio 15 d, vakare 
po pamaldų p. Lukšis rodė 
paveikslus, kuriuos traukė 
per Lietuvių Dieną prie 
Lake IJuasšąpaug, liepos. 15 
diena. Daug žmonių susi- 
rinkoj ir labai patenkinti 
buvo savo ir savo pažįsta
mų bei draugų paveikslais. 
Be to, mate ir kitų koloni
jų lietuvius paveiksluosė, 
bet labiausiai patiko; kiek 
teko man nugirsti, mūsų 
lietuvių lakūnų (Dariaus ir 
Girėno) paveikslai.

Klebonas kūn. J. Valan- 
tiejus kartu su kiuiigu Dr.

PAS ŠV. JUOZAPO . 
liOAVLING ALLEYS
Aną dieną i mojau į mūsų 

T)owlurg alleys” ir Įiania- 
;čiau tokių dalykų, kurie, 
turėti], būti labai įdomūs ži
noti tokiems boileriams, 
kai ii daktarui Aukštakal1 
niui ir leitenantui .(kdekty- 
vui Balandui ir daktarui 
Selenui ir visai eilei kitų 
karštuolių boilerių. Turt
ine,, būtent, daug naujo le
nais: naujų gražių “inats,” 
‘\pins” ir visą eilę pažan
gos tenais matyt įgalima. 
Tikimės šią žiemą būti te- 
imis labai, labai 4‘busy,’’ 
peš daug ratelių ir . parapi
jų prisirašė ir jau iš perei
ti] melų užsisakė vakarus. 
Vėliaus gal klebonas kun. 
J. Valantiejus, kuris ir la
bai mėgsta bmvlytį, turės 
kokius ten svirrbius visiems 
bowleriams pranešimus pa
daryti. Lauksime jo žo
džio, kada atsidarys, tie 
'“bolvling. alleys” ir sezonas. 
Valio,. bowleriaį! <

Bružu, K S. išvažiavo'į 
Pittsburg . 'pas Sesutes 
Pranciškietes į jųa šventini
mų iškilmes. Išvyko ir ku
nigas Ambotas iš Hartford. 
Kunigas Ambotas. turėjo 
atlaikyti mišias, o kunigas 
Bružas pamokslą pasakyti.

Daktaras Ilill (Aukšta
kalnis) džiaugiasi, kad jam 
čia pas mus Waterburio lie
tuvius sekasi. Pats buvau 
nuėjęs į jo ofisą ir džiau
giaus pamatęs kaip viską 
gražiai turi įrengęs. Ki
tas dalykas, be jo mandagu
mo ir gabumo, tenai rasi 
lietuviškų laikraščių. Kiti 
gydytojai kartais skundžia
si, kad lietuviai neina pas 
savuosius, f . Jeigu sektų

Kunigas Pankus, iš Brid- 
geportį Conn. išvyko į Clii- 
cago kelioms dienoms daly
vauti Kunigų Vienybės ir 
Federacijos seimuose. Jo 
vietą tuo tarpu užima ku
nigas Kazlauskas iš Water-
bury. Kunigas Pankus 
praneša visiems lietuviams, 
kaip pačiam " Bridgepor' 
taip ir Waterbury ir vi
siems kitiems lietuvių mies
tams bei kolonijoms, kac. 
turės metinį savo parapijos 
pikniką šio mėnesio 27 die
ną. gražioje vietoje, netoli 
Dridgeport. Jis širdingai 
kviečia visus . Connecticut
valstybės Ii (‘tuvius atvykti
Į jo parapijos pikniką.

Telefonas; Plaza 1350*

JONAS GREBLIAUGKAS
Oratorius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORĘ, MD.

Kini. Benediktas Gau-
roūskas, šv. Juozapo, para
pijos vikaras, išvyko į Phi- 
ladelphią, .dalyvauti a. a. 
kunigo Kaulakio laidotuvė
se.

I E T U V O N
PERHAMBURGĄ

Mrįs nęsupiuiil laivui suteikia.progij. pa
togiai keliauti. by kuriuo metų sezonu-. •’ 

/ Į Abi pusi, New Yorkas-«f7Q 50 
f Kaunąs, trečia Klase ' g 1/^ 

. Savaitiniai, iaplauklmai. Patogus . gele
ži Akeliais susisiekimas iŠ Hamburgo, 

informacijų kreipkitės i vietinius' 
• • • agentus arba .

HAMBURG-AMERICAN LINE
«« 80 Boylston SV Boston, Mass. nm>

HARTFORD. CONN.
Piliečių klube kilo su

manymas, kad visos Hart
fordo draugijos bendrai su-, 
rengtų balių, kurio pelną 
lygiomis pasidalinti labda
rybės tikslams •— užmokėti 
už tuos narius, kurie dėl 
nedarbo negalėjo užsimokė
ti mokesčių. Šį simianymą 
draugijos užgyrė ir tokis 
balius įvyks rugsėjo 30 d. 
mokyk los syet ai nėję. 
f —— ,------ •

Vilniui vaduoti skyrius 
smarkiai rengiasi Spalių 9 
d. minėjimui. 'Ypač po i*yy 
inių valstybių skyrių kon

ferencijos mūsų skyriaus 
veikimas pagyvėjo. Atsi
randa yis naujų nartų. ■Sky
riaus pirmininkas S. Šrup- 
šas ir visa valdyba palaiko 
gerą tvarką.

Liepos menesio susirinki
me iŠrinkta veikli komisija, 
kuri apie savo planus pra
nešė rugpiūčio 10 d. Spa
lių 9 dienos minėjimui su
daryta programa, kuri susi? 
dės iŠ vaidinimo, dainų, 
prakalbų. Kalbėtojai bus 
pakviesti iš kitur. Daly
vaus parapijos choras, p. V. 
Burdulio vedamas, du uk
rainiečių chorai, kun. J. 
Atribotas ir kiti*.

.'.ii _
Skyriaus vice-pimn J. 

Sekys paaukojo gražią dė
žę Vilniaus Geležinio Fon
do naudai.

Spalių 9 d. gedulo minė
jimas šiemet bus spalių 8 
dieną, sekmadienį, vakare, 
parapijos mokyklos svetai
nėje, 339 Capifol Avė.

Mūsų, kolonijoj darbai žy
miai pagerėjo. Daugelis 
atgauna darbus^ todėl ir 
Vilniaus vadavimu daugiau 
rūpinamasi ir į didesnį vei
kimą išjudinama. .

- A. J, Mašiotas. 

fvSNcTšKAUSSEŠf- 
BU VIENUOLYNO RĖMĖ

JAMS PRANEŠIMAS
Pasiremdama C c n t r o 

Valdybos posėdžio nutari
mu, šiuoini skelbiu, jog me
tinis Šv.. Pranciškaus Sese
rų Vienuolyno. Rėmėjų Sei
mas įvyks sekmadienį, 1 d. 
spalių, 1933 m., Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyne, 
Pįttsburgh, Pa., pirmą va
landą po pietų.'

. Konstitucijos skyriuje 
sakoma “Rėmėjų skyrius, 
tūrįntis dešimts tir mažiau, 
narių, turi teisę į seimą 
siųsti vieną atstovą; sky
rius* ' turėdamas daugiau 
dešimts, skiria po vieną at
stovą nuo kiekvieno dešimts; 
narių.” •...*•

Ayota M. S'idkaiičiūtę; 
• • Pirmininkė.

Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na
me..

KUN. M. .PANKUS, ■
Bi'idgeport, Conn., lietuvių parapijos klebonas, mokslei
viams šelpti .draugijos “Motinėlės” pirmininkas. “Mo
tinėlės”. seimas Įvyksta rugpiūčio 22 d.; Chicago. III. 
_____ -------1-- 4-M.----- -—•-■——---- -——:—'■—-—-------;.——L

Thompson, Conn.
KOLEGIJOS MUZIEJUS

Tarp kitų mokslo priemo
nių ir šaltinių, yra labai
naudingas ir reikalingas 
muziejus. Muziejuj, lyg
ai vi i-( i j ki lygoj .rgali i na sem
ti nemaža žinių* nes muzie
jaus rinkiniai. |mistato žmo
gui prieš akis praėjusį tau
tos, šalies ar individualiu 
žmogaus gyvenimą ir vysty
mosi laipsnius.;/ Gerai su
tvarkytas, pilnas brangių 
rinkinių muziejus gali kal
tais daugiau mokslo suteik
ti, kaip kad eilys Įmygu. 
Todėl, }>rie ki eky-iėnos mok
slo įstaigos, visuomet rūpi
namasi įsteigti • kuogeriausį 
muziejų, kuri nonai naudoda
miesi studentai galėtų dau
giau prasimokyti.

Muziejui niekuomet galo 
nėra, nes k-iskart randasi 
naujų rinkinių ir atradimų. 
•Studentija, , studijuodama 
knygas ir sykiu susipažįn- 
dama su muziejaus turiniu, 
kartais susitinka su tokio
mis liekanomis, kurios įro
do žmogaus. tautos ar Šle
kes įvykių tikrumą. Dėlto 
visur yra patartina mokslą 
einantiems visuomet lanky
ti prieinamus muziejus.

.Mariunapolio • kolegija, 
kaip ir kitos mokslo įstai
gos, negali atsilikti nuo ki
tų nmzięjaus steigime. Jo
je ir visuomet rūpinamasi 
jį išvystyti. Kitoms kokė 
gijoms, kuriose p-a misi j o- 
nierių arba šiaip jau daug 
važinėjusių žmonių, bepigu 
muziejų. įsteigti, nes tokie 

asmenys, visur važinėdami, 
susiduria su įvairių šalių 
žmonėmis ir įsigyja įvairių 
i’etėiiybių. Tačiau Marin
iu ip oli e k< >lvgi j a. t okios ] iro-
gos dar nesusilaukė, lodei 
jos muziejaus išvystymas 
priklausys, nuo geradarių 
prisidėjimo.

Marianapolio . Kol egi j o, 
šiuo laiku yra muziejus, ta
čiau labai mažas. Vienok 
yra. gerą pradžia ir su vi
suomenes prisidėjimu tiki- 
i nas i, i išaugi nt i , rimtą mu
ziejų? kolegijoje. iDabarti- 
niaine muziejuje jau yra 
net žymių exponatip

J. E. Vyskupas P. Bū
rys, M* I. C. yra dovanojęs 
Vatikano pinigų kolekciją 
ir pridavė a. a. Arkivysku
po J. Matulevičiaus lieka
nų: dvi vyskupiškas pijus
ias ir skepetaičių, su įsiū
tomis . vyskupiškomis insig
nijomis.

Kun.. Pr. J liras,. iš Law- 
rence, Mass. padovanojo: 
peiliuką, parvežtą iš Egip
to, (peiliukas yrą paukščio 
pavidalo ir kriaunos pada
rytos iš kaulo), erškėčių 

vainiką iš Palestinos, žmo
gaus galvos kaušą. •

Kun: Pr: Juškaitis, Cam- 
bridge, Mass, do valiojo: 
Trakų pilies fragmentą, iš 
Šv. Teresės, . miesto Lisie- 
ux, darželio jos prižiūrėtų 
medelių lapų, lapą iš puokš
tės. patylėjusios Gen. Kos
ciuškos širdies žaizdą.

Uonia M. Levenavičienė, 
\Vorcester, Mass., padova
nojo paukščių kiaušinių, ko
lekciją. .

P-le P. Lozoraity t o, Wor- 
cėster, Mass. dovanojo iš
kimštą laukinį antį.-

Be minėtųjų. dalykų ir 
kitų įdomių daiktų, būtent: 
atšaiža šidlavos akmens, 
ant kurio pasireiškė Švc. 
Pana Marija, nedirbto gin
taro gabalėlis iš Siezartiės, 
ties Ūsų; patilte, įvairių ru
si ų akmenų, metalų, Vezu
vijaus vulkano lavos frag
mentas, įdomi ir labai įriti? 
ri kranklių kolekcija, slo- 
vylos, įvairūs lietuviškų sei
mų ir ?suvažiavimų sagučiai

L. D. S. SEIMO REIKALU
L, I). S. metinis seimas 

įvyksta rugsėjo 11 ir 12 d. 
d. šv, Juozapo parapijos 
svetainėje,. John St., Wat< r- 
bury, Conn.

Rugsėjo H d. ryte bus 
šv. mišios ir pamokslą; 
pamaldoms pasibaigus pra
sidės seimo posėdžiai.

Rugsėjo’ 11; d. 7:30 v. v. 
Įvyks koncertas, ir prakal
bos. Koncertas rengiamas 
kompozitoriaus A. Aleksio, 
L. D. S. nario, vadovybėje.

Rugsėjo. 12_d.- įL30 vai. 
vakare įvyks . seimo daly
viams pagerbti bankiet a s ir 
pasilinksminimas.

Seimo delegatams susto
jimo vietos: Elton Jlotel, 
West Main St., ^2.50 ir 
brangiau; Palace Ilotel, E; 
Main St. ir Kingsbury Ho? 
tel, Centcr -sSt.> $1.50 ir 
brangiau.

Kuri e į >agei dautjų aps i - 
stoti pas privačius asmenis, 
bus maloniai priimti; priva
čių nakvynių reikalu prašo
mi kreiptis tokiu adresu: 
Simonas Cibulskas, 24 East 
Liberty Št., Waterbury, Ct.

Šeinio Renyiino 
Komisija.

ir kaspinai ir daugybė kitų 
smulkmenų.

Matydami muziejaus di
delę svarbą, šiuoini ir kvie
čiame visuomenę ateiti Ma
rianapolio kolegijos muzie
jaus vedėjams į pagalbą. 
Kiekvienas daiktas, ar tai 
bus pinigas, akmuo, vaza, 
šagutis,. kokia, mineralų ar 
gamtos mokslo kolekcija, 
ar svarbesnių vietų skevel
dros — fragmentai, žodžiu, 
kiekvienas dalykas, kurs y- 
ra vertas . išstatymo, bus 
maloniai priimtas. ■

Musiejf.iiis Tvarkytojas.
Kolegijos muziejui ski

riamus dalykus, malonėkite 
siųsti adresu: Mariana polis 
College,. Thompson, Conn.,

Ber paskutinį mėnesį, 
Bro. J. Banys, M. L C., 
Mai'huiapolio kolegijos mo
kytojas, pavadavo $vč. Tre
jybės, Elizabeth, N. J. pa
rapijos vargonininką prof. 
J. Žilevičių, kurs naudojasi 
atostogomis.. Šiomis dieno
mis Bro. Banys pavaduoja 
p. P. Šoką, Šv. Roko, Mon- 
tello, Mass. parapijos var
gonininką. Ko rės p.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENES VADAMS

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų OrganizaeL 
jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų’ 
katalildškųjų parapijų kle* 
bonus, kunigus, seseris, mo-' 
kytojus ir apskritai į visus 
mūsų, lietuviškos katalikiš
kos visuomenės vadus,, viso
se lietuvių Amerikos kolo
nijose, prašydama dabar su-‘ 
organizuoti visą m 0 k s 1 ą. 
einantį ..jaunimą į Studen-' 
tų kuopeles (ypač mūsų pą-_ 
čią moksleiviją ir visus auk
štųjų mokyklų studentus ir 
studentes). .

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro, pir
mininką — John & Morkū
nas, 253 Berlin St., Roches- 
ter, N. Y.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacijos 

Dvasios Vadas — 
Kun. Jonas J. Kripds, 
Pirmininkas — ■ ~ 
Jonas ę. Morkūnas.

JOBO KMITO EILĖS ~
Tai gražus mūsji išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.
: Knyga gražiai atspausdin- 
;a ir turi 191 pūsi. Jbs kai? 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės, viršeliais 
kaina tik .75 centai ; popie- 
rio viršeliais 50 centų. • 

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

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

L D. S.NARfy-BĖDARBIl
DĖMESIUI t

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

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

SU

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
PARAS®

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

Šioji knygele tinką vartoti apmąsiyimuns ’bile dienai.
Kiekrienas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris punktus. 'Pirmas punktas nurodo kaip V. Jėzus da
rė,; antras, kaip šv; pranciškusj trečias, kaip apmąstyto- 
jas privalo elgtis bei darytį. . . . \ ’ . / ‘ ■



Antradienis, rngpiūcio 22, 1933 DgRgl.ĮriKKigS * «
Iš Federacijos Apskričio

Darbuotes
Rugp. 18 d, įvyko Dįdž. 

Ne\v Yorko Federacijos’ ap
skričio mėnesinis susirinki
mas.
.- Išvažiavimo į Forest Pk. 

i raportas parodė, kad pelno 
J padaryta apie 64 doleriai su 
: centais.
? Toliaus pranešama,' kad 
«* kipkr, 6 d. yra rengiamas 
. spaustuves* reikalams vąka- 

; ras. Svarstymas atidėtas 
kitam susirinkimui.

Iš draugijų parengimų, 
: rėkordūojama sekanti:.

1) Motorų Sąjungos 24
kuopa rengia išvažiavimą į 
Forest Parkų rugpjūčio 27 
dieną; ___ _______ ■

2) Rūgs. 3 d. išvažiavi
mas į Forest Parkų Moterų 
Sąjungos 29 kuopos.
.3) Rugsėjo 10 d., išvažia
vimas Šv. Kazimiero drau- 
g’ijos į Forest Parką,

Rugsėjo 3 dr. Karalienės 
•’ Angelų parapijos piknįkas 

Klasčiaus Parke.
Nutariama kartų su Liet. 

Vyčiais rengti išleistuves 
kun. A. LipilickuL Vieta ir 
laikas bus paskelbta vėliau.

...Kun. J. Balkūnas prane
ša, kad būsiąs Chieagoje ir 
dalyvausiąs Kongrese. Bu
vo paduota keli įnešimai, 
bet apsvarsčius palikta at
stovams tuo pasirūpinti ir 
kongrese perduoti juos, jei 
matys reikalą.
Kalbama zuviisiib

Girėno lakūnu reiWu. Dis- 
kusuojama ir galop Nutaria
ma suorganizuoti pamink
lui statyti laikinų komitetą. 
Komitetan išrinkta šie: 
kun. J. Balkūnas, J, Tuma- 
sonis, K. Krušinskas, K. 
Vilniškis, V. Vitkus; V. 
Daubaras, Stagniūni e n ė, 
Masąitis, Pažerskiene ir 
Mockevičienė. Darbais pa
sidalino sekamai: JC Vilni
škis —pirm., 423 Grand St., 
Brooklyn,. N. Y.; K. Kni- 
Šinskas — vice-pirm., J. Tū- 
masouįs — s’ekrt., 222 So. 
9tli St., Brooklyn, N. Y.,; 
kun, J. Balkūnas ižd., 
213 So. 3rd St, Brooklyn,

. Susirinkimas baigtas mal
da.

Raporteris.

BROOKLYN, N. Y.
IŠKILMINGOS LAIDO-

. TUVES . ..
Rugpiūčio 13 d. mirė Am- 

broziejus Stak.io.nis, 72 m., 
* gyvenęs Amerikoj nuo Į89Į 

metų. Iš Lietuvos buvo ki
lęs iš Kuprių kaimo, Va
balninko parapijos.

. Atvykęs į Ameriką, , per 
kiek metų gyveno Bostone, 
iŠ kur persikėlė į Brookly, 
N. Y. Pasleutiuiuoju lai
ku ‘buvo Įsigijęs puikų na
mų Ozone .Park, N. Y.

Dideliame nuliūdimė liko 
velionio žmona Antanina ir 
5 sūnūs, pavyzdingai išau
ginti. Velionis priklausė 

■ prie vietinės Vytauto drau
gijos ir So. Bostono šv. Ka
zimiero draugijos.

. Iškilmingai ''palaidotas
rugpiūčio 16 dieną su baž- 

‘v^nytmėmis apeigomis iš Ka
ralienes Angelų bažnyčios. 
Mišias atlaikė kun. J. Bal- 
kūnas, o šv. Jono kapinėse 
paskutinį patarnavimų šu- 

ė teike klebonas kun. P. Re* 
k meika.
F Laidotuvėms gražiai pa- 
; tarnavo graborius Garšva. 
e Laidotuvėse dalyvavo daug 
r s žmonių; sudėta daugybė 
š. vainikų. .
p-' Velionis buvo rimtas, la-

bai malonaus būdo žmogus. 
Lai ilsisi Viešpatyje...

Nuliūdęs Dalyvis.

§1. mirtis labai nustebino vi
sus, nes vos tik prieš kelias 
dienas mūsų drauges vyras 
Juozas buvo pikiai sveikas 
ir kartu, linksminos su mu
mis jo vedybų* paminėjimo 
dienoje. ; .

A. a. Juozas Arbačiaus- 
kas buvo labai gerai žino^ 
mąs kaipo ‘pavyzdingas lie
tuvis šioje kolonijoje ir tu
rėjo labai daug draugų ir 
giminių, todėl į laidotuvės 
susirinko labai gausinga 
žmonių minia. Kadangi jis 
buvo labai mylimas žmogus/ 
todėl labai daug gėlių buvo 
suaukota. ..

Rugp. 8 d., tapo iŠlvilmin-. 
gai palaidotas riš Šv. Trejy
bes bažnyčios į šv. Kry
žiaus kapus, Norih Arling- 
ton, N. J. r

A. a. Juozas Arbačiaus- 
kas paliko dideliame nulių-. 
diine savo žmonų Uršulę, 3 
dukreles ir 3 sūnus, kurie 
visi kartu gyveną.

Kadangi p. Ai-bačiauslde- 
iiė yra mūsų kuopos finan
sų raštininkę, todėl Motėii) 
Sąjungos 68 kuopa reiškia 
gilią užuojauta jai ir visai 
šeimai šioje nuliūdimo va
landoje ir tegul Viešpats 
suteikia Juozo sielai amži
nąją ramybę.

Visos sąjungietės laidotu
vių dienoje ėjo prie šventos. 
Komunijos ir yra užprašiu
sios dvejas mišias už velio
nį.

Ona Vingelienė, 50 metų, 
411 Barbey St., mirė rug
pjūčio 16dienų. Palaidota 
rugpiūčio 19 dienų iš Kara
lienės Angelų bažnyčios Šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių, apeigoms rū
pinosi graborius J. Garšva.

NEWARK, N. J.
Moterų Sąjungos 68 kuo

pa, Nmvark N. J., liepos 31 
dieną, surengė savo draugei 
Uršulei ir jos vyrui Juozui 
Arbačiauskams jų -25 meti) 
vedybų sukaktuvių pami
nėjimų jų namuose, Van 
Buren St.;; Newąrk, N. J. 
Labai gražus būrys sujun
gi ečių dalyvavo, viso apie 
50. " . ’ ,

Vakaras buvo labai links
mai praleistas ir mūsų 
draugai Arbačiauskai labai 
sųjungietėms buvo dėkingi 
už tokį gražų jiems paren
gimų; visos draugės linkė
jo p. Arbačiauskams sulau
kti koilgiausių metų. Bet 
mūsų draugui Juozui tie 
linkėjimai neilgai buvo.

Štai rugpiūčio 4 d. staiga 
pakirto nelemtoji mirtis 
mūsų draugės vyrų Juozą. 
Priežastis buvo širdies liga.

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ1JNIVERŠALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į' savo

J . | namus lietuvių prietelių ir patarėją—laikraštį .
• | “DarbininĮcų.” Jei Jumyse kUs graži mintis 
į | ką nors gera įsigyti ar savo prietėliamš pado- 
į L vanoti naujų maldaknygę, rožančių ar gražią 
£ | stovylėlę, užeikite — -Jūsų visuomet laukiame.
> Į LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, ’lnc.

| • buvusi f‘VYTAUTO SPAUSTUVE”. •
r | 423 Gra&d St. > Brooklyn, N. Y.

• /.t ---------STagg 2-2133

Panevėžio Eucharistinio Kon 
greso Įspūdžiai

Rugpiūčio 13 d. kunigas 
Petras Antanas Biskis, M. 
I. C. kuris ką tik grįžęs iš 
lomos, laikė savo iškilmin

gas šv. mišias’ šv. Trejybės 
važnyčioję, Newark’, N. J. 
Kadangi kun. Biskis buvęs 
newarkietis, todėl bažnyčio
je prisirinko kuodidžiausia 
minia žmonių. Rugpiūčio 
17 'dienų, 8 vai. vakare, Šv. 
Trejybės parapijos moterys 
jam rengė iškilminga pager
bimo vakarienę, parapijos 
salėje.

Korespondentas'.

MASPĖfO. Y.
MIRĖ

A. a. Ona Levenavičiūtė, 
17 metų amžiaus, mirė rug
piūčio 15 d., 94 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Buvo vienatinė dukrelė. 
Povilo ir Domicėlės Leva- 
navičių. Nuliūdimo valan
doj tėveliams išreiškiame 
užuojautų.

A. a. Onutė buvo' Moterų 
Sąjungos 30 kp., Maspeth 
N. Y., jaunamečių skyriaus 
finansų raštininkė. Visa
dos mėgo dalyvauti tarp 
lietuvių ir mokėjo gražiai 
rašvti ir skaityti lietuviškai*

f.

I

s
1

. Garnys' aplankė mūsų ge
rai pažįstamus gyventojus 
Vladislovų ir.Beatriče (Gu- 
džiūtė) Žemblauskus, 53 — 
39—64 St., Ridgewood Pla- 
teau, palikdamas gražų sū
nelį. ...

Tegu auga sveikas ir lin
ksmas.

BROOKLYNO FED.APSK. 
DR-JU PRAMOGOS

• Rųgp. 27 d., V. J&. dr-jos No.
1,. (Apreišk. par.) išvažiavimas į 
Forest Park.

Bugp. 27 d. L. D,. S. 10 kp< is- 
važlstvimas į Forest Parką.

.Rugsėjo 3 d. Mbt. Sąj. 29 kp. 
iivaž. Forest Bark. .

BęsiruoŠiant šiomš iškil- ! 
mems, kasdieninis lietus ir i 
šlapias kelias lyg išvetė vį- 
šus, uolieji net pėsti skubo- : 
jo, vaikučiai per naktį ne- i 
migdami visais keliais sku- ■;

pirmieji: pagarbinti ” 
Dangaus ir žemės Karalių. , 
Birželio 30 d. susirinko še
ši dūkstančiai Angelaičių, i 
juos lydėjo jų vaddi ir įvai
riausių vėliavų gausybės. 
Džiaugiasi visi sulaukę die- ' 
nų, kuriose Kristus Kara* 
liūs apgaubs visus savo ma
lonėmis, nukeldamąs nuo 
savo pavaldinių jų dvasines 
naštas, kels. • * jų prislėgtą 
vargų vargelių nuotaikų.

Įvairiaamžiai žmoneliai 
skubėjo, keliavo, naudoda
mies visomis susisiekimo 
priemonėmis, mat vyskupi
jos. motina Katedra kongre
so pirmų dienų konsekruo- 
ama. Iškilmės gražios — 

"riklios.- Konsekruoja pats 
didysis Lietuvos Katalilįi 
‘ Bažnyčios Kunigaikštis,. J. 
E. Metropolitas j. Skvirec- 
<ąs. Apeigos ilgos, maldų 
maldos, giesmių — giesmės, 
nešamos šventųjų relikvijos, 
vaikučiai savo giesmelėmis 
gyvai priminė Jeruzalės 
verbų sekmadienį, p. J. Ba- 
riso iliuminuoti Kryžiai —. 
milžinai.ant didingos kated
ros bokšto ir afit šviesakal
nio altoriaus , šioms iškil
mėms puikiai parengto, 
lig sakytu— sakė,.' kad 
Kristus prieš 19 šimtmečių, 
ant Kryžiaus mirdamas, 
pergalėjo mirtį ir piktųjų 
dvasią, tnųnii ženklu per
bloškė tam§ą, praskynė ke
lią i antgamtinę šviesą. 

; Net. padangės, kasdien 
verkusios, pamatę" gausiai 
i šviečiančius. kryžius, nusi
blaivė ir jjųvū saulutei jos 
švelnučiais spindulėliais pa
glostyti, išbučiuoti .. visų 
maldininkų veidužius ir pa
sigėrėti vėliavėlėmis ir uni
formuotais rūbeliais. Gra
žiai pasimeldę su Dievuliu 
susivieniję ir net jiems pri
taikyti) pamokslų pasiklau
sę, AngęlaįČiai džiaugda
miesi, įspūdžiais dalinda- 
mies, užkandžiuodami visais 
keliais grįžta namon, sutik
dami bekeliaujančius Pava
sarininkus, sendraugius ir 
jų tėvukus, mamytes. Už
tvino Panevėžys. Naktis 
jau pusėje savo kelio, o ke
leiviai vis dar renkasi, re
gistruojasi, uolūs tvarkda
riai visiems, kiek gali, nu
rodo nakvynes, bet daugu
mai miegąs tai antraeilis 
dalykas. '. /

Trys valandos ryto -—jau 
visos trys bažnyčios, apsup
tos Lietuvos jaunuolių, kaip 
ąžuolų. Po penkių jau da
linama šventoji Komunija, 
čia eina , sykiu Pavasarinin
kai, Ateitininkai ir jų va* 
dai profesoriai, p. p. J. Ere
tas, Dovydaitis ir kiti. Ku
nigų daugybe, prie visų al
torių, visose. bažnyčiose mi
šios ir mišios! Paihoksįai 
skyrium vyrams, skyrium 
motorinis, skyrium jau
niems, vėl skyrium suaugii-

siems. Galop'bendrai, gi, 
saulutei su .debesėliais be
žaidžiant, susirikiavo jau
nuolių trijų. kilometrtf pro
cesija. Jėga pasijudino, su
skambėjo giesmės ir orkes
trai, nutvinp - šviesakalnio 
aikštė, pamaldos; garsakal- 
biai išnešiojo J. E.. Panevė
žio vyskupo laikomų šventų 
mišių giedojimus ir pamok
slininkų žodžius, net seno
viškasis lietuvių dievaitis 
perkūnas aplinkui dundeno, 
pasislėpęs juodžiausiame 
debesyje, vienur —kitur net. 
triobas uždegė, arklį užmu
šė, vienok pamaldoms ne* 
kliudė. Buvo pavojaus, 
elektra degė, radio veikė, 
vienok mūsų laimei net lie
tutis per pamaldas tik ret
karčiais pakrapįjo saulu

tės įkaitintas sendraugių 
plikes. Užsibaigus pamal
doms, J. E. vyskupas apėjo 
visas Pavasarininkų eiles, 
juos sveikindamas. Su
skambėjo visų dalyvių 
griausmingas “Valio!” Ei
senai grįžus, pasipylė lie
tus, kaip iš atrišto maišo.

4 vai. po pietų nebodami 
lietaus vyrai, jauni ir vidu
tiniai, skubėjo šaulių salėn 
prof. J. Ereto paskaitos 
klausytis. Na ir buvo visi 
patenkinti šiųja paskaita. 
Garsusis kalbėtojas, remda- 
mis Evangelija, taip mokėt 
jo pataikyti į vyrų, kad ir 
nepey jautrias širdis, kad 
vyrai, net inteligentai, lyg 
ūžgipnotizuoti,. be judesio 
ir ūžesio, gaudytė gaude gi
liai tikinčio profesoriaus 
žodžius. Kaip tie žodžiai 
veikė į klausytojus rodė mi
nios, džiaugsmo akys verkė 
dideliame susikaupime. Tik 
retkarčiais gabus oratorius 
vienu — kitu sakiniu iššau
kdavo trumpų, .rimtų šyp
telėjimų. ' •

Tarp daugybės pritaikin
tų išsireiškimų, jis šven
čiausi Sakramentų pavadi
no didžiausiu elektros mo
toru, teikiančiu dvasines 
jėgas! Tik pasmerkė ne
sąmoningai vyri) skelbiamų

1 tam galingam motorui boi-
■ kotų.

Po ilgos ir labai turinin
gos paskaitos, įkaitinti la
bai skaitlingi klausytojai 
užbaigė galingu šūkiū: 
“Lai gyvuoja Kristus Ka
ralius!!! Valio! valio! va
lio!” ••• ’ y :
‘ Tame pat laike, šv. Petro 
bažnyčios šventoriuje laikė 
paskaita visiems bendrai, 
žinomasis ir visų katalikų 
mylimasis gerK prof. Do
vydaitis : “Dėlko jšvenč. 
Sakramentas yra valgis?” 
Po paskaitų Katedroje įs
pūdinga muzikos valanda. 
Po to Įdek pasimeldę, jau 
neorganizuotai po visas tris 
bažnyčios ėjo kongreso daly
viai vėl į šviesakalnio aikš
tę naktinei adoracijai. Visi 
maldininkai su žvakėmis, 
•apgaubtomis tautinių spal
vų kliošais, ten gerokai pa-, 
simeldę, pagiedoję visa ke
liu dešimtų tūkstančių mi-

' Telephone: STAGG 2-0706

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS

Namu Telefonas: Michlcan 2—4273

V AL ANDOS : Į
Nuo 9—12 IŠ ryto, 2—8 vak. g 

šventadieniais susitarus |
499 GRAND STREET |

. (kampas Union Avė.)' |
‘brooklyn, N.Y, I

Žmio's:Iš ■ Lietavo’s
DARIAUS IR GIRĖNO ORO 

PAŠTO ŽENKLAI

. Pašto. valdyba, norėdama 
įamžinti pašto ženklų isto- 
rijojeytraU’ihgai žuvusių dėl 
Lietuvos garbės mūšų trans
atlantinių lakūnų Dariaus 
ir Girėno vardus ir pagerb
ti jų atminimų, žada greitu 
laiku išleisti nuolatinius o- 
ro pašto ženklus su lakūnų 
atvaizdais. Ženldifs mano
ma išleisti 20, 40, 60 centų, 
1 ir 5 litų vertes, 
mas.

doj yra 417 bedarbių, o per* 
nai tuo laiku buvo per 622.

PERKŪNAS SUDEGINO IR UŽ
TRENKĖ ŽMOGŲ

GAISRAI

Jurbarko valse., Dainių I 
k. sudegė A. Pranaičio gy
venamas namas ir tvartas 
su daržine. Nuostolių pa
daryta 3500 lt. sumai. Tro
besiai buvo apdrausti.. .

Skirsnemuniškių kaime 
sudegė J. Pociaus daržinė 
ir tvartas. Nuostolių pada
ryta 2000 litų stirnai.

Nedzingės, valse., Tolkū- 
nų km. sudegė J. Sadzevi- 
čiaus gyvenamas narnas, 
dirbtuvės su sandėliukais, 
daržinė ir tvartas. Nuosto
lių padaryta apie 4800 litų.
K. Šadzevičiaus sudegė 1,- 
500 litų vertės kluonos.

. Merkinės valse., Puvočių 
km. sudegė J. Volungevi
čiaus pirtis. Nuostolių pa
daryta. 1000 liti). ! .

Gudakiemio km. sudegė 
V. Bariso kluonas.

Galatenkos km/ sudegė
L. Pekarsko gyvenamas na-

Vevivžėnit valse.,. Lomso-. - 
•dės kaime perkūnas sudegi
no D. Stonio gyvenamų na
mų, tvarius, daržines ir. į- 
vairius ūkio padargus. 
Nuostolių padaryta 15,000 
litų sumai.' Be to, sudegė 
to ūkio • savininko žmona 
Stonienė Ona, 59 metų am
žiaus. Buvo peikūno pri
trenkti fįr įriti šeimos nariai, 7 
bet juos pavyko atgaivinti.

Kauųo komendantas, “L. 
Žinių” redaktorę p. Berikę- - 
vičienę nubaudė 200 litų ar
ba 14 parų, arešto, už žinu
tę ‘ 1 Geležinkėl i ų valdybai 
žinotina.”

1 KLASČIAUS

| GimON PARKAS
r Piknikams, baliams, koncertams, 
Į Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
| mama smagiausia vieta Brook- 
x lyne-Maspethe. .Tau laikas nžslsa- 
i kyt! sale žiemos sezonui. 

Ikamp. Maspeth ir Betts Av®.
1 JONAS KLASČIUS, Šav, | 

Maspeth, N. Y.

Tel. Evergreen 6?5310į

MŠEPH GARSIVA
GRAB ORIU S 

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFOBD AVENUB 

BROOKLYN, N. Y.

KIEK BEDARBIU KLAIPĖDOJ

Dabartiniu laiku .Klaipo

nia, su .aukotaisiais dvasiš
kiais priešakyje, pagarbino 
visų malonių Davėjų, vi
durnakčiu išsirikiavę 4-rių 
kilometrų eisenoje, tyliai 
kalbėdami Rožančių, apie 2 
valandą sugrįžo pas Kated
rą, nes vidun tilpti, nebega
lėjo, ir taip, Švenčiausiuoju 
palaiminti, susigraudinę ir 
susikaupę . skirstėsi trum
pam poilsiui. Taip užsi
baigė antros dienos iškil
mės.

Trečiosios šio kongTeso 
dienos įspūdžių. labai daug; 
nėra galimybės Čia jų besu
talpinti!

Džiaukimės. brangioji, 
kad Kristus karaliauja gar- 

ž e m ė! 
salos!

Džiaukis .ir tu, Kolumbo 
sala, kuri jau prieš kelis 
metus dar iškilmingiau ir 
skaitlingesne minia pagar
binai Kristų Karalių! ■ 

J.Mackūnas.
Vabalninkas.

II I’ ........ ....  ..

TeL Stagg 2—5043 Notnry Public

M. T. BALUS INC.
. BIHLIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotoju

060 Grand St., Brooklyn, N.Y.

4M

TeL Stpgg 2—0783 Notaru Public

JOSEPHLEVMA 
(LevandatukM) 

GBABORIU8
107 Union Avė., Brooklyn, M. Y.

Teleplione Stagg 2-4409 
NOTARV PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G B ABOR IU S

402 Metropolitan Avė, 
BR00KLYNt N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Vm- 
. tuv6ms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

beje! .: Džiaukis
Džiaukitės visos TeL Newtb,wn 9—4464

ANT, J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTO.TAS 
Apdraudę Visose Sakose 

Notary Public
Č441 — 72-nd Street, 

. Arti Grand SL. 
MASPETH, L L. N. T.

3
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LAUKUS, 
BvdhnJ .4
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