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EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKIADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

FederacijosNauja Valdyba
‘ CIIICAGO. — Rugpiūčio 

24 diena ušsibaige K. Fede- 
’ racijos kongresas, praėjęs 

geni pasisekimu. Kongre
se išklausyta kum Alf. Lip-

\ nieko, kun. Dr. K. Matulaį-
■. eio ir. M. Zujaus referatu, 

priimta įvairiu nutarimų.
Į naują valdybei išrinkta 

pral. M. Krušas, Dr. A. Ra
kauskas, kun. Ig. Albavi-

čius, kun. Pr. Juras, kun. 
J* .Balkums, A. Žvirblis, A. 
Valančius, kun. M. Kazėnas 
ir L. Šimutis.

Naujosios valdybos posė
dyje Federacijos pirminin
ku išrinktas Dr. A. Rakau
skas, iždininku —kun. M. 
Kazėnas, sekretoriumi — 
Draugo’1 redaktorius L. 
Šimutis.

Čekoslovakai Apie Lietu 
viii Didvyrius

PRAHA.— Čėelfošlovą- 
kijos spauda, plačiai aprašė 
apie lietuvių didvyrius la
kūnus Darių ir Girėną.

Štai ištrauka iš vieno žy
miausių laikraščių:

“Šiomis dienomis pasau
lis buvo sudomintas dviem 
įvykiais, kurie taip charak
teringi naujai kai kurių 
Europos tautų dvasiai ir 
kai kurioms jaunosios kar
tos sieloms: italų oro laivy
no mini^tėris Balbo perskri
do vandenyną su 24 lėktu- 

. vii eskadrile nuo Islandijos 
-krantu tais k^iais.
kuTihis ^ąh^štyvūoju "vidur
amžiu buvo nuklaukę pir
mieji Amerikos atradėjai, 
šiaurės vikingai. O du lie
tuvių lakūnai puikiai per
skrido Atlantą nuo Ameri
kos krantų, savo jūrą per
gale, . baigdami tragiškai^ 
savo mažos lietuviu, tautos 
ir viso pasaulio apraudoti,. 
kad būtą amžiais savo tau- 
tiečiams tikrojo heroizmo 
pavyzdžiu. Šią dvieju did- 
vyi'ią likimas buvo toks įs
pūdingas, kad nė lenku 
spauda, nepalanki visam, 
kas lietuviška, neapsiė jo be 
straipsnių, pro kuriuos pra
siveržė nuoširdūs tyros 
užuojautos ir kilnios pagar
bos abiem lakūnams žodžiai. 
Mažoji Lietuva ir didžioji 
Italija padavė viena kitai 
ranką per didelį tolį. Pasa
kiški .ir istoriški didvyriai 
šiandien tautai jau nebesi
rodo nerealūs, nes atsiran
da žmonių, kurie šiems lai
kams negalimus dalykus 
paverčia galimais. Tas kaip 
tik’ didvyriška.

Nemažinkime. Šifii vande
nyno perškridimo reikšmės! 
Jau daug įvyko tą peiskri- 
dimą, laimingą ar. tragingą, 
ir visą ją pagrinde glūdi se
nas. niekados. nenurimstąs 
žmonių troškimas clid.elių 
nuotykių, tokių žygių, ku- 
rie priverstų pasaulį bent 

' valandėlę nutilti, o paskui 
džiūgauti arhą liūdėti.
.. Tautose atbunda epiškoji 

‘ dvasia. Norisi lauk iš tvan
kios atmosferos, kur visa y- 
rą taip, suraizgyta, sumaz
gyta, kad atrodo, nelygi-mėgins išgauti Insull. ■

nant koks didelis Gordijaūs 
mazgas veltui belaukiąs 
Aleksandro Didžiojo, kad jį 
pęi4<irstii. Ir, štai iš tos 
tvankios aplinkumos strėlė
mis į padanges išlekia drą
sūs lakūnai ir skrenda per 
vandenyną, kaip dideli plie
niniai paukščiai, iškildami 
mršum žemės, atsipalaido- 

dami nuo tiršto rūkų ir dul
kių sluoksnio ir vienu aki
mirksniu suvokdami visą 
žemės menkystą ir padan
gių didybę.”

Šitaip ir panašiai statė 
Lietuvą ir jos lakūnus ęekb- 
slovaką spauda, dėdama 
daugybę atvaizdą ir žinią. 
Čekoslovakų krašto apsau
gos minist.eris ir Prahos 
miesto burmistras Lietuvos 
atstovui pareiškė ypatingą 
užuojautą. ’

ROOSEVELT IR SMITU 
GAVO MIRTIES GRĮŠI- 

RIMUS
NEW YORK. — Prezi

dentas Roosevelt ir. buvęs 
gubernatorius Alfred E. 
Smith buvo gavę kelis laiš
kus, kuriuose jiems grąsim 
ta mirtimi.

Detektyvams pavyko su
čiupti tų laiškij rašytojus, 
kuriais buvo tūla Marie 
Levy, 57 metu ir jos vyras 
Mark. Lėvy, 48 metu. Su
imtieji save vadina spiri- 
tualistais.

IMLI va SULAIKYTAS
ATĖNAI, Graikija. — 

Amerikos vyriausybei pra
šant, . Graikijos policija su
ėmė buvusį Anierikos įžymų 
bankininką ir turtuolį Sa- 
inuel Lisull. .

1933 m. vasario 27 dieną 
Samuel Įhsull buvo apkal
tintas neteisingame še. r u 
pardavinėjime, tačiau, jis iš
vyko. į Europą ir nesutinka 
Stoti į teisiną. . :.

Frieš. kelius menesius 
Graikijos teisinas atsisakė 
išduot i. Insul 1 Amerikai, 
bar Amerika; antrą kartą

VALDŽIA PIRKS PENKIS 
MILIJONUS KIAULIŲ

CHICĄGO.—'Žemdirby
stės sekretorius Wallaeė 
kalbėjo pasaulinėm parodon 
susirinkusiems ūkininkams 
ir pareiškė, jog labai , arti
mu laiku valdžia, supirks 
penkis milijonus kiaidiu, 
kurią mėsa bus paskirta be
darbiams.

Toks pirkimas paleis tarp 
ūkininku apie 55 milijonus 
dolęrią. Be to, toks didelis 
kiaulių užpirldmas atsilieps 
į kiaulių kainą pakėjimą, 
ko ūkininkai labai laukia.

AUKSO SLĖPĖJAMS GR|- 
. SIAKRATA
WASIIINGTON. — Ge

neralinis prokuroras Cum- 
mings patiekė . Prezidentui 
Roosevelt planą apie reika
lą padaryti kratą pas auk
so slėpė jus. - Generalio pro
kuroro nuomone, pas tokius 
slė.pėjus būtą galima rasti 
aukso apie 500 milijonų do
lerių vertės. .

Teisingumo departamen
to žiniomis, 5629 asmenys 
jau yra žinomi Jjaip užslė
pę. auksą, atsisakydami 
vykdyti įstatymą, kurs įsa
ko visą auksą grąžinti į fe- 
derąlį iždą*

ŽMOGVAGIAI SMARKIAI 
GAUDOMI

HARTFORD.— Fėde- 
ralei valdžiai p r a dejų s 
smarkią kovą prieš žmog- 
vagius, gengsterius ir kito
kius viešosios tvarkos ne
prietelius, čia suimti du, as
menys, apkaltinti mėginime 
pagrobti vieną Springfield 
turtuolį. ’ i . ' .

Suimtieji yra Emešt Cor- 
vo, .27 metu ir Mario Cam- 
pisi, 36 metą. Jiems už
stato paskirta po 25,000 do
leriu. ‘

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RŲ VIENUOLYNO RĖMĖ

JAMS PRANEŠIMAS
Pasiremdama Centro 

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

Konstitucijos skyriuje 
sakoma ^‘Rėmėjų skyrius, 
tūrintįs dešimts ar mažiau 
narių, . turi teisę į seimą 
siųsti vieną atstovą; skyr 
rius . . turėdamas daugiau 
dešimts, skirią po vieną, at
stovą nuo kiekvieno dešimts 
narių?\ ' • •

KUN. K, STRIMAITIS PA
SKIRTAS ADMINIS

TRATORIUM
AL B ANT, K. Y. — Rug

piūčio 19 d. palaidotas Al- 
bany, N. Y. lietuviu parapi
jos' klebonas kun. K. Sai
kus. Mirė staiga. Tos pa
vapi jos admin istrat oriam 
paskirtas kną. K. Strimai
tis, šv. Kry^aus lietuviu 
parapijos (Sfelienėetady, N. 
Y.) įdebonas.h.

PROFESORIUS MOLEY 
PASITRAUKĖ

IIYDE BARK, N. Y. — 
Nuo rugsėjo 7 d. iš valsty
bės sekretoriaus pagelbinin- 
ko pareigu pasitraukia prof. 
Rayraond Moley.
/Prof. R. Moley/buvo vie

nas artimiausią Prezidento 
Roosevelt dr^igu bei pata
rėju. Laike prezidento 
rinki mą agiįaci j os prof. 
Moley-visą laiką buvo prie 
Roosevelt. Kai buvęs prez. 
Hoover buvo pakvietęs Roo
sevelt pasitarti f apie tarp
valstybines - skolas, prof. 
Moley buvo vienintelis as
muo, kurs palydėjo Roose
velt į Balfuošiu&Rumūs pa
sitarimui.

Paskutiniuoju laiku buvo 
daug kalbama, jog prof. 
Moley turėjęs smarkią nesu
sipratimą su valstybės. sek
retoriumi Cordell Hull, ta
čiau vyriausybe tai užginči
ja.

.Pasitraukęs' iŠ valstybes 
departamento, prof. Moley 
taps redaktoriumi naujo sa
vaitinio žurnalo, kurs pasi
rodysiąs apie spaliu 1 d.

S po r tas
Bostono Kolegijos garsus 

futbolininkas Česnulevičius 
šiomis dienomis paskirtas 
futbolo coach Nashua (N. 
H.) aukštešnit > je mokykloj e.
Rodos, tai trečias lietuvis 

coach. Sakoma irgi, kad jis 
pričiūrės ir hašeball ratelį.

Billy Burk’e (Burkaus- 
kas), Conn. valstyb. gol
fo rungtynėse laimėjo penk
tą vietą. . Ar jis eina že- 
mvn?

. Ema paskalos, kad Pra
nas Lukaševičįus (Boston, 
Mass) imi' progos žaisti 
basęball su Pitsburg Pira- 
tes. Boston Herald visuo
met paduoda jam palanką 
aprašymą.

•Mūsą garsus Jack Shar- 
ky vardas vėl sporto pusla
piuose. • Pagal’ sporto šne
kas, jam yra. rengiamos 
kumštynes su vienu arba 
daugiau ■ iš sekančių asme
nų: OaTiiera, Bąėr, Šelfinei-

Hindenburg Nori Kaizerio J
KUN. STRAKAUSKAS 

LANKĖSI PAS JĖZUITUS
Pereitą ketvirtadienį lan

kėsi pas Jėzuitus, Shadow- 
brook (W. Stockbridge, N. 
Y.) kun. P, Stratauskas, 
Loyvellio lietuviu parapijos 
klebonas;

Shadoyvbrook Jėzuitų, vie
nuolyne dabar mokosi trys 
lietuviai studentai.: Jakima
vičius, jeskevičius ir Jo
mantas.

ITALIJOJ SUSEKTAS 
ŠPIONAŽAS

ROMA. —. Italijos slap
toji policija suėmė vieną a- 
viacijos kapitoną ir 16 įvai
riu asmenų, kurie apkaltin
ti špionaže. Tarp suimtą
ją, yra kelios moterys.

Suimtąją * laukia ■ specia
lus fašistų tribunolas, kurs 
dažniausiai ]paskiria mirties 
bausmę, 

žvėjotojOgelbėjo
3 JAUNUOLIUS

HARWICHPORT. — 
Trys jaunuoliai, 13—17 me
tų, turtingą vasaroto ji j sū
nūs buvo išvažiavę laivu pa
sivažinėti. Jūroje ištiko 
audra ir jauni važiuotojai 
buvo apversti. Laimei, juos 
pamatė vienas žvejotojas, 
kurs su motoriniu laivu at
vyko ir. išgelbėjo.

Nelaimėn patekę jaunuo
liai išbuvo daugiau valan
dos laiko prisikabinę prie 
laivelio.

ling ir Hawas. Rugsėjo 15 
d, jis kumščiu o sis su 
“King” Levinsky Chicago- 
je. Rugsėjo 27 su Lough- 
ran Philadelphijoje.

Bostonietis plaukikas Ja- 
roša bandė įgyti 10 myliu 
Naujos Anglijos plaukiku 
vainiką . Fįtchburg mieste, 
Wkalom ežere. Daugiau 
negu pusę kelio lietuvis lai
kė pirmą vietą* Bet laimė
tojas airys . p r a -d ė j o 
smarkiau plaukti ir Jaro- 
šai reikėjo pasilikti užpaka
lyje ir prasišalinti. Kitą 
kartą gal pasiseks.

Jurgis Planskis (Boston, 
Mass.) labai gerai pasirodė 
irand bąli rungtynėse* Jis 
su kitu draugu įeina į 
‘ ‘ doubles ” do.l. c einp ionato. 
Taip pat jis. turėjo pasku
tinius žaidimus su kitatau
čiu dėl “singles” vainiko 
visoje Naujoje Anglijoje,. 
Pažiūrėsime, ar jis bus čem
pionas. 1 .

LIETUVOS-VOKIETIJ 0 S 
EKONOMINĖS DERYBOS

KAUKAS, — Lietuvos ir 
Vokietijos vyriausybės pra
dėjo ekonomines derybas.

Derybos pradžioje vyksta 
labai pamažu. Sudarytos 
atskiros komisijos, kurios 
daro parengiamuosius dar
bus.

Lietuvos laikraščiai pa-, 
duoda žinią, jog vokiečių 
delegacija nori labai išside
rėti ir nuolatos prilaša 
Klaipėdos krašto. reikalus, 
kurie, yra Lietuvos, o ne 
Vokietijos reikalas.

KATALIKĮĮ UNIVERSITE
TO REKTORIUS PASKIR

TAS VYSKUPU
WASHINGTON. — A- 

merikos" katalikų universi
teto rektorius monsinjoras 
James H. Ryan šiomis die
nomis Šv. Tėvo Pijaus XI 
paskirtas tituliariu Modros 
vyskupu.

Katalikų universiteto rek
toriumi Mons. Ryan yra 
nuo 1928 m. Šiais metais 
jis vėl paskirtas antram 
penkeriit metų terminui.

Kun.. Ryan rektoriau jaut, 
kataliką universitetas smar
kiai išaugo ; studentą skai
čius iŠ 892 padidėjo iki 
1450, įsteigta daugiau nau
jų namų,, naujų skyrių.. Jis 
yra žinomas, kaip .vienas 
žymiausių Amerikos filųso- 
fų. / ' ’ '

HITLERrNWTTĖMĖ
PILIETYBĘ ŽYMIEMS 

VOKIEČIAMS
BERLYNAS. — Kancle

rio Adolf Hitler vyriausy
bė išleido dekretą, kuriuo- 
mi atimta pilietybė iš 33 
žinomų Vokietios piliečių ip 
konfiskuojami jų turtai.

Visi šie 33 asmenys šiuo 
laiku yra užsienyje, pabėgę 
nuo hitlerininkų žiauraus 
rėžimo. Ją tarpe yra žy
mūs rašytojai, redaktoriai, 
buvę parlamento atstovai*

Šis dekretas, sakoma,-y- 
ra tildai pradžia panašios 
rūšies žygių. Tvirtinama, 
jog hitlerininkai konfiskuos 
turtus ir atims pilietybės 
teises visų Vokietijos pilie
čių, kurie, nenusilenlcs hit
lerininkams. Visi, hitleri
ninkams Tepritariantieji 
pavadinami tautos išdavi
kais ir kaipo tokie baisiau
siai išniekinami. • • 

. Kol pasiekė, valdžios, hit
lerininkai išleido milijoni
nes pinigų sumas, tad dabar 
jie turi progą savo išleistus 
pinigus.. ątsiimf i, konfiskuo
dami savo priešui turtus.;

, BERLYNAS. — Rugpiū- į 
čio 28 d., piymadienį, Vo- ’ 
kieti j oje buvo dideles iŠkiL 
mes; Rjdą Prūsijos tiir* ' 
tuoliai padovanojo preziden- ,į 
fui Hindenburg didelį dva- ■ 
rą šalę jo esamos nuosavy- 4 
bes Neudeck ir U proga 
turėjo dideles iŠkilines prie 
Tannenberg, kur vokiečiai, 
IIi ndenburg vedami, .sumu
šė rusus didžiojo karo lai- 
kc. ‘

Prie, paminklo, pastatyto - 
Hindenburg garbei, kalbėjo 
pats Hindenburg. Savo i
kalboje pasenęs Hinden- 
burg drąsiai pareiškė, jog 
jis buvusį kaizerį tebelaiko 
savo “karalių ir viešpačiu,’7, t
kuriam jis tebesąs ištiki- 
mas. . • . i' .•••

Kancleris Hitler pasaka 
karštą kalbą, kurioje pa
reiškė, jog vokiečiai neatsi
sakys Šnaro krašto, kurį- . 
dabar valdo prancūzai. *

Hindenburg ii* Hitler kai-, 
bos rodo, jog vokiečiaFgal-. 
yoja: apie monarchijos at
statymą*. ' J

TEKĄS GYVENTOJAI 
PRIEŠ PROHIBICIJJį

Texas valstybės gyvento-.* 
jai rugpiūčio! 26 dieną turė
jo visuotinį balsavimą pro- 
hibicijos įstatymo atšaukia 
mo reikale. ’

Didele balsą.' daugumai 
Texas valstybė, irgi pasisa- ' 
kė už atšaukimą probibici- . 
jos įstatymo. Texas jau . 
23-čia valstybė turėjusi bal- . 
savimą ir pasisakiusi prieš 
prohibiciją. Dar reikalin
gą 13-kos valstybių balsavi-'■■■' 
mo ir prohibiciją bus at
šaukta.

,1

LINOGERGH ATLĖKĖ Į 
OANIJĮ

KOPENHAGA. — Rug
piūčio 26 d. į Kopenhagą 
atlėkė orlaiviu amerikietis " 
pulk. Charles A. Lindbergh* . 
su savo žmona. <

Pulk. Lindbergh atlėkė, 
orlaiviu į Daniją iš Shet- 
land salų.

GENGSTERIAI NUŠOVĖ 
LIETUVĮ

CniCAGO. - Rugpiūčio 
25 d. nežinomi gengsteriai 
nušovė naktinį sargą Anta
ną. Jušką, 35 metą amžiaus, 
beeinantį savo tarnybos pa
reigas.: ...." • ■
■j. A. Juška nušaubis, prie . ’ 
328 Washburn Avė., Ipir A. 
Juška buvo, užklupęs pieši- .’y? 
kus i r pareikalavęs iškelti / j 
rankas. G engsi orta ms pa
vyko pabėgti; Į Jušką jie * | 
paleido keliolika šūvių. 1 .3

Ji.

i
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IšlElSTDVĖS

LANKĖSI

Gali muš nelaimę užtikti 1 P- 
Pumpidrasąš; “Nesibijok, 

balandėlė, aš žinau kur yra 
geras ligonbutis šioje apy- 
•li-ĮikejetM V

Municipal namuose, East 
Broadiyay,. vadovaujant J. 
Omiragua ir T. Buike.

: Pereitą penktadienį su
grįžo- iš Sliadovvbrook. Jezu- 
itir vienuolyno įkun, P. 
Aukštikalnis, S. J. į. Weš- 
ton Jėzuitą vienuolyną. •

^tatnulienis, mgpiūČio 2$, 1953 f

VIETINES ŽINIOS
SUSRĮffl K1H. AUKŠTI

KALNIS, S. J.

Sužinojus, jog klierikas 
Kazimieras Vengras, Tėvu 
Marijoną auklėtinis, iniola- 

“DarHninko” bendra
is, išvyksta į Lietuvą, 

praėjusios savaitės galo baž- 
| [wtmėje salėje . įvyko K,.

J vengro prioteliu susirinki 
S' mas, kuriame mitarta su- 

rengti išleistuvią vakarėlį 
f* pirmadienį, nigpiūčio 28 d.;

vaL vakare, bažnytine- 
į je salėje. į

K Vakarėlio programa stį-j 
daryta iš danių, vaįdiniuio. 
lengvty užkžindžių.

į* Klierv K. -Vengras- rug-

- piūeio Ph d. išvyksi a 4

York, iš kum rugpjūčio 30- 
*. dk išvyksta į K aut ui.. Kau -- 

ne klier. K. Vengras įstos Įį 
Tęvi} Marijoną, naujai ati-. 

w darytą Kuntgiį Seminariją^ 
£ Klier. K.. Vengras praė-. 
r justais metais buvo Studeu- 

tą organizacijos centro vice- 
Į pirmininkas, tad Lietuvoje 
T jis bus Amerikos lietimą 
p kataliką studentu organiza- 
f 6ija^ atstovu LiGjuvos atėi-

• tminkanis; Ypatingai pa-

Tūlas Ubagėlis Šeiminin
kes prašo: . “ Ak, poniute, 
gelbėk mane.. Mat, aš pa
mečiau savo ranką If’’

Šeimininke:. “Aha l Bet 
tu jos čia nerasi I! f ’

Būkite. priširuošę! Šv. 
Petr<i parapinis išvažiavi
mas Mimchhark's Pk. jau 
arti. Darbo Diena, rugsė- 
40* 4, jau nebetoli-!

Bostone) policijos galva 
(superintendent) . Michael
II. Crowley staiga mirė 
Syįvester ligoninėje nigpifl- 
čio 22 d., 1 valandą ryte, 
liuli; Mass. S^upt. Croviey: 
buvo gerai žinomas m* tik 
Bostone, bet ir visoje Nau
joje Anglijoje.

z
vakarėlį atsilankytu . kuo 

z daugiausia jaunuomenės.
,t Išleistuvią vakarėlio į- 

• žangu tiktai 25 centai. La- 
įr bai tikimasi, jog K. Ven 
L- gro, M. I. C. draugai bėi 
G’ prietėliai gausingai atsi- 
F- , sveikins su mūsą veikliuoju 

jaunuoliu, išvykstančiu į 
į . Lietuva.

' PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONĄ

g j .Šv. Eulelij.os" South Bos- 
t tono airįą parapijos senai 
fe;- bažnyčiai sudegus pereitais 

metais, jau. statoma nauja 
jC-;. •Ba^iyčia naujoje vietoje. 
K . šalę Nazareth- High School, 
f; . tarpe. N ir O gatvių, ant 
tį •.’.Ęašt Broadway. • Naujas 
Ssr Vaidas yra skiriamas Šiai 
B. -, parapijai Kardinolo O’Con- 
| ? nell įsakymu. \ Dabar vm 
S • cĮinsis Šv/Brigados pavapi- 
F- ja.

Ar žinote, kad p. Alfon
sas .. Mickevičius,. Šv. -Vin-i 
cento de Paulio skpiauš 
naujas narys, yrąjraįgęs 
pilnąjį, kolegijos k u r š a ? 
Mums reilda daugiau pana
šiu vyru kaip p; Mickevi
čius. .

Edvard JukimaV i Č i u s, 
gy\\ .1552 /Cohūnbia IRL, ką 
tik sugrįžo nuo valutei jm P. 
Jakimavičius važinėjo po 
pietus savo automobiliu.

Pranelis,

SEMINARIJOJE
JemŠią savaitę ktug K 

kuš yra Šv. Jotie 'Seminari
joje, Brighton, Mass., atlik-

-tr metmes Tcku-HžvtjftSrr—

Pereitą savaitę vagys iš
daužė R. M. Segal Cu. krau
tuvės langus, 96 AV. Broad- k ’
way. . Pavogta daug vyrą 
drabužiu... Taipgi vagilį pa
vogta apie $157 iš * Morris 
(r remi krautuves,. 423 AVest 
-ith Street.

Dvyliką, dieną po Šarkio 
kumštynią su “King” Le- 
vinsky Chicagoje ir mūsą 
^Šarkis vėl Philadelphijos 
mieste stos prieš Tonnny 
Loughram Kas sako, kad 
Šarkis tinginiauja!

ŠLIUBAS
-• Rugpiūčio 27. d. tuojau 
po sumai susįšliubavo Juo- 
vapas. B aka ris,. . gyv. Ūįį 
Grimes St., su Marijona Ja- 
nulevičiūte. gyv. 26 Mercęr 
St., So. Boston, Mass. Liu
dytojais užsirašė Kazimie
ras Andrulis ir Ona Janu- 
levičįūtė. « ’ ■ . '

Paskutiniame South Bos
tono . biznierių šusivienym.o 

: susirinkime,. Dahlgrėn salė
je, buvo išrinkta naujoji se
kanti valdyba: prezidentas 
Patrick Cuddyer; iždinin
kas-^ Kast. Šidlauskas. 
Kiti valdybos nariai sekam 
■tieji:-V. Skudri s, Vileišis, 
E.-Hopkinš, J. B. Wenzler, 
II. Marcus.,. šie biznieriai 
yra pąsirvžę darbuotis pa
gal prez. Roosovolt NRA

Juozas Stankus, gyv. 819 
E. 5th St., sunkiai susižei
dė savo ranką darbe perei
tą savaitę.

į OAKTABAi j
TeL So. Boeton 0828

LIETUVIS DANTISTAS f 

DR, M, V. GASPERI 
(KASPAKkVlCanS ,

- Naujoje Yįętoie^ r 
525 E. Broadway; SrKfcston.

d/<io VaĮando*;
Nuo 9 iki 12 ryte ir. nuo 1 dK) :fld 
D ir nuo 6 Įkl 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas aubatos vakarėli Ir : 
Dadfildleaiaia, taipgi ueredomlB nuo , 

12-tos dienų nžd&rytak
Taipgi nuimu ir X-ray ■

> lietuvis Dantistas

DR, S. 1GALVARISKI
(GALINAUSKAS) .

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30'iki 5:30 po pietų ir 
nuo .6 iki 9 I. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

ŠV. PETRO LIET. PARAPIJOS I
» E II N I S

IŠVAŽIAVIMAS
Su Visakeriopomis Įvairybėmis 

Darbo Dienoje

Rugpiūčio 25 d, “Darbi
ninko1’ redakcijoje jaukėsi 
L. R. K., A, Susi.vienynio 
pirmininkas A. Sutkus,. sek
retorius J. B-, Valiūnas ir 
giTiborius Juozas Petrošius 
su stiliumi. iš. Waukegan, 
lik

P. Į). Sutkus ir Šaliniais, 
kai}) teko patirti, lankosi 
Bostone Susivienynio reika
laus, Svečiai atvyko iš Wil- 
kes-Barre, Pa., kur yra Su-. 

. si vienymo centras. : ,-

IŠVYKO 1UHIGAGO
Dūdininkas Albertas Ka- 

lišius,. gyv. G; St., So. Bos
ton, rugpiūčio 26 d. ryte iš
važiavo nauju automobiliu 
į Chicago apiaiikyti pasau
linę parodą.

Kelionėje Aįb. Kališius 
aplankysiąs -Niagar.a. TaiIs, 
Mihvaųkee ir kitas vietas. ;

BENDRAS PIKNIKAS
Rugsėjo 10. d., sekmadienį 

pd Labor ’Day, Spot Pond 
aikštėje įvyks. So. .Bostono 
parapijos; 4 draugijtj ben
dras piknikas. - ■

Pikniką rengia Maldos 
Apaštalystę, Tretininkai, 
Rožančiaus Draugija ir Są- 
jung’ietės. Visi • Įirašoini 
rengtis Šiam piknikui.

IŠPAŽINTYS
Ketvirtadienį, prieš pir

mą mėnesio penktadienį, 
ragp. 31 d., Šv., Reiro baž
nyčioje bus klausonia išpa
žintys: vaiką 4’v‘al. p. p. 
suaugusią 7 r30 vaL vakare.

NEPAPRASTAS 
BARGENAS

DORCHESTERY
Dvieją šeimyną namus su Icrautu- 
ve, pelningoj vietoj bizniui,- par- . 
siduoūa už $2500, mažu įnešimu 
ir lengvom išlygom, Kreipkitės 
tuojau pas r-

A. J. KUPSTIS, 
/ : 332 Broadway, ; j

' * ; So. Boston, Mass. D 
. Teleiihone South Boston 1662 i.

Atnaujintame Munchback’s Parke 
Beech St., Roslindąle,Mass.

Įžanga 25c. Vaikams dykai.
Važiuok nuo Porest Pilis stoties Waslimgton gatve 

iki Beech St, Roslindąle, Mass,
Piknikieriams skiriamos net 5 dovanos. .
So, Bostono Vytės ir Studentes los Volley balk
Grieš geras orkestras. '
Jei lytą, viėtoj išvažiavimo įvyks Balius ir Biizarė- 

lis svetainėj ir naujai aptvertame kieme, 492 E, 7tli St, 
So. Boston, Mass. .

Kviečiami visi bendradarbiauti.
KVIEČIA RENGĖJAI.

bari ii, į va i ri ą gembli n i mp 
fušiu, ir t. t. Viso. klubo 
kmfe siekianti 100,000 dole- . 
rią> . (
. Khibo krata padalyta 
vykdanj Mid(|l.csex apylin
kės prokuroro Bishop įsa-. 
kymą. Kratos metu klu
be buvę daug žymiu Bosto- : 
no žmonių, tačiau ją pavar
dės neskelbiamos viešumoje..

' lilio dovaną. -
Susi rinkusi e ji buvo ypa

tingai geroje nuotaiki > j e.
,Paskutinis tuo- reikalu -su
sirinkimas Įvyks penktadie
nį, rugsėjo 1 d., po šv. Va- 
andos. Pirmininkas ragi

no .aukotojus sunešti aukas 
ir pasižadėjimus. Jis taip 
>at kvietė vyrus padirl )ėti 

“ parapi j os daržely ’ ’ pri e 
sales, 7-toj gatvėj, labai tą 
darbą. išgindamas.

ym buvoėtabat' nustebinta

viršininkas tuo laiku buvo 
pa rod oj e į r nieko . u ežiu o j o, 
kas atsitiko. ‘

MIRĖ NUO PUPOS

SUĖMĖ DAUG GF.M- 
BLERIŲ

. Marshfielde buvo atida
lyta. pąrodaf. <gurioje buvo 
pagaminta įvainij vietą 
geinbler iavi mui. Rugpiū
čio 24 d. vėlai vakare į pa-, 
rodą atvyko 25 valstybės 
policininkai ir padarė, vi
suotine kratą.. Suimti 27. 
asmenys, kurie . kaltinaim 
rengime loterijos ir kitokios 
rūšies gembleriavirno.

’ Marshfiėld miesto polici-

URANAI 1

V irgii i ia Ag r i, .14 11 ie 11 e- 
siu amžiaus, kurios tėvai 
gyvena 15 Meridian Street, 
Kast Boston,' bežaiždams 
prie.motinos koją, ant grin
dą rado pupą ir nurijo. 
Mergaitė tuojau ' užduso. 
Tėvas skubiai nugabeno į 
ligoninę, kur gydytojai nu
statė, jog. pupa patekusi į 
.dešinį plautį. Buvo pada
ryta skubi operacija, tačiau 
mergaitė mirė.

GENOMO KLUBAMS 
KABŠTA

NAUJAS mips 
IBNINKAS

Į mirusio Bostono polici
jos; viršininko . Al i c Ii a (• I 
Gi;o\vDy.vietą .nauju virsi-. - 
ninku paskirtas Martin H. 
King. \

Naujasai policijos virsi- ' 
įlinkas yra ištarnavęs Bos
tono policijoje jau 32 me
tus. Jis. yra našlys, turi 5 . 
sūnus, kuri ii vienas yra 
profesorius, vienas klieri- 

..kas, vienas .prekybin inkas i r 
du jaunesnieji. tebelanko 
aukštesniąją mokyklą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI !
Lietuvė Siuvėja >'

OWANW
Siuvu visokius vėliausios mados 
drabužius pldėnamomis kainomis. 
Darbi} atlieku gražiai ir greitai. 

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

Rugpiūčio 26 dieną naktį 
AIiddlėsex Motor klubo, Lc- 
xington, lankytojai buvo -di
džiai nustebinti, kai per už
rakintas duris įsilaužė 50 
valstybės policininką it 

pradėjo staigią kratą. Visi 
svečiai, ir klubo tarnauto
jai buvo laikinai sulaikyti* 
Svečiu buvo apie 50. J ii'. 
])o apklausinėjimo, buvo pa
leisti. . ■ Suimti orkestro ve
dėjas. 5 muzikantai, klubo 
laikytojai ir keli tarnauto* 
jai.

Klubas pasižymėjo geru 
įrenginiu, turėjo* daug kam

I JUOZAS M. DHJS | 
1 LAIKRODININKAS | 

| Parduodu įvairiausios rūšie® Į 
| auksinius ir sidabrinius daik-i 
j tus. Taipgi ir pataisau. i
j 366 W. Broadway 1

j SO. BOSTON, MASS. į

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS)

■ G R AB ORIU S 
494 K Broadway, 

Sduth’ Boston, Mass: 
Tel. 6o. Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St, 
Tel. So. Boston 1437 M ‘ 

Patarnavimas dieną ir naktį:

AGENTAITel. So. Boston 26G0 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki. 12, nuo 
1:30 iki 6 iv nuo 6:30 iki 9 v. / 
Seredomis nuo 9 iki 12 v.' dienų. 
Subatęnns nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

GRAŽUS SUSIRINKIMAS
| INSURANCE |
| Apdrausk namus, rakandui 
1 automobilius pas
j J. S. MESLIS
į 455 W. Broa dvvay, So. Boston- 
L Tel. $6. Boston 3612 J •

Rugpiūčio 25 d. 7:30 vai. 
vaakre įvyko gražios nuotai
kos šv. Petro parapijos vei
kimo ir darbuotoją susirin
kimas išvažiavimo reikalu. 
Išvažiavimas bus Darbo 
Dienoje, . Muiivliback's par
ke Beech St., Roslindąle, 
Mass. ’ ’

Pirmininkas V. Valatka 
aiškino, jog yra paimtas ge
ras orkestras, atspausdinti 
plakatai, pardavinėjama ti
kintai, kad šeimininkės, po
niai Jeskevičiėnei pirminiu-

!

■^'Policijos teismas nuteis" 
tūlą James Priėst eiti baž
nyčion du kart sekmadienį 
per šešias savaites. Alai. 

! jojo žmona pranešė poliei-
’■ jai, kad jis. ją gerai apkul

davo, kada tik ją sugauda- 
1 to skaitant savo maklakny-

. Pereitą. šeštadienį vi.‘na
k.

šaii*uy<* .galą į tek f <»m> šm‘li
tuką ir grasindamas susu-: 
ko: “Greitai išmesk man 
visus . sa\ ) . “ penktukus," 
nes, —-nes-—- nes šausiu! ’.!”

Šiomis dienomis p. p. V

f Tel. Porter 3789 . i

| JflHN REPSHIS, M. D. i | ’ (RfiJPSYB) j
Į Lietuvis Gydytoju i
| Ofiso Valandos: Ž—4 ir 6—8 I 
j 278 Karvard Street, . |
Įkamp. Inman arti Central Sq,i

•’Į Cambridge, Mbm, I

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

Graboriai ir Balsamuotojai
380 Broachvay, So. Ęoston, Mass.

Tel. So. Boston 0304-W
e

H.- . Pumpidrasienę: “Balt-
rau, nevažiuok taip greit!

ADVOKATAI

Av.erka, J. Petrau<kaš, J. 
Narnai onis, K. Niauronis, 

V. Bukauskas, A. . Sandą, 
P. Vaitkis ir K. Valatkevi- 
čius stropiai, darbavosi gra
žiai išlyginti ir aptaisyti 
1 >arapinės sąlės kiemą,- si1; >- 
tintoje gatvėje.’ Iš tikrąją 
šis kiemas bus. gražiausias 

i visame South Bostono!*- .

NE VIENINTELIS 
DAKTABAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

imant .Širdies,. Plaučių 
’ Kepenų, Pilvo, Inkstų, Slo- Į 
gos, Patrūkimo; llęųma- 
tlzmo Ir visokias. Kraujo, 

į Nervų, Odos ir Kroniškad ’j 
abiejų lyčių ligas.

. Patarinuis veltui 
Pasitarimus tikrai npsaugos iuio

• neltirnlųj iSlntfių Ir kančių, ■ :

0r.Gradj,327£s:‘£į 
yalanijet: AntridtenKIi, ketvirt*- 
dlenluli ir Sei6tddlenlaJ> 10—12 yy.

• tė, S-S, Tr-Š vakare; fMoauMl»
ainis 10—12 tiktai, " ,

K. SIDABRAS
Važiuojantiems j ir.iš Lietuvos parū

pinu pąspoitus ir parduodu.
. Laivakortes. .

Apdraudžia baksus, namus, rakandus . 
ii* t. t. ■

342 IV. Proatbvay, S. Jloston,. Mass.
Telefonas Soiith Boston 179Š

A GENIM A
Parduodame Laivakortes į ir 
iš ■ Livtttvos aut. patogiausią ir 

. greičiausią laivu. 8utvarki»me 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS

• Už CASH
I N S U R A N 0 E > 

Apdraudžiamo Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t, 
BR0ADWAY TRAVEL 

BURBAU . ..
■ K. .1. VIESULĄ, Sav, , . 5 

866 W. Broadxyay,
So. Boston,. Mass.

Tel., South Boston-0020 •

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

graborystEs įstaiga
FUNERAL HOME

. , haujbj vietoj
664 E. Broadway So. Boston, Mass.

, Tel. So. Boston 0815 '
Dabar galėsime' dar geriau- lietuviams piiteniauti, nes 

musą įstaiga turi visus patoguuhis.. Naujosios.mados kniuba-’ 
riaį š.erinėiiims DYKAI- Patarnavimas dienų ir naktį. Pil
nas pasirinkimas metąliiną ir kieto, medžio, grabą. Užganėdi .

tėisingiunas- ir nuoširclunin's, tai mūšą aulęšciausins. ■

F. E. ZALETSKIENū
. (Bolsamuotoją)

jauiiiiiiasį po gabia grabo- 
rimis- J. .Kasparo, ir D. 
A verk os vadi) vy be, ruošiasi 
su įdomia žaislą progranuy. 
Jis. ragino visus piknikui 
aukoti ir jame dalyvauti.

Iždininkas A.. Naudžiu- 
mis pranešę, išdalinvs ’ i >ar- 
rlavūjiuns 600 įžangos tikit'- 
tu. ’ h ’

. Sužinota; .. pašnibždomis; 
kad. pora: asmenų jau išpar
davė po 200dildytą,. • Iriasi

Alus niekad. -nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurio jį . 
geria, .. •

Priniek^B Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Vedu visokiM prov&B. Daro vi

ltis legalius dokumcntUM. :
»17E St. (kampu Broadway) 

. South Boiton,Maa«.
Telefonai: Šou Boston 2732

Namą ąTdbot 2474 ‘

nonas, 1 
tikslas.
D. A. ZALETSKAS

(Graborius)

South. Bostono namą sa
vininką paskolos korporaci
jos skyrius* jau pilnai. veikia
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HARTFORD, CONN.

VILNIAU!...

-a

Žiūriu į laikrodį... Jis sako many 
., Kad Vilnius nesugrįžo dar namon.

Nors.šviesos žiba Jam languos
Ir širdies liepsnos viduriuose....
O Vilniau 1 ar paklydai besugrįždams tu ?
O ar męs paklydom laukdami su
Šalta širdimi ir priėmimu
Už tai, kad tu no mūsų rankose^., nes mes
Lietuviškai, nepaisome tavęs!
Bet užmiršom ir prie langų laukdami___ _
Nesulaukiam^ nes tik ugnimi
Ir plienu tavęs sulauksime
Ir tik plienu ir ugnimi sugrįši čia!
Sugrrįšk, O Vilniau, sugrįšk pus mus
Gal nevertus brolius; lietuvius. *

PlyifiitiS.

VILNIAUS LINK

Lietuviai, kurštykim savo jėgas
Vilniaus link! . . ...
Pameskim savo, imkim vietas 
Vilniaus link!
Saulė su mumis... mėnulis tekės
Tik tuomet, kai Vilniuj lietuviškai šnekės!
Ko laukiam, lietuviškai snausdami ?
Ko tyliam, lietuviškai nesi jausdami ? 
Ar Vilnius tau nebe brangus ?
Ar pasiryžimas tavo nedrąsus ?
Kur jūsų širdys, lietuviai, . .
Kad jos įiepląka lietuviškai?

. "mąsto*VyfeiTtiS vaikai,
Kai Vilniaus skausmo tik balsai 
Skamba per pasaulį ?.

JTHOL MASS. pat rupi, kad Tėvynėj© taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas Ii* laisvė. Jus taip 
pat nlelduut prlespundoa nevalią Ir ne
ribotą sauvaliavimą su švenčiaunlomts t 
žmontą teisėmis ir laisve, — Jąš norite,, 
kad |r toli būdami, kad Ir plaėlųjįj mar - 
riij atskirti, pažinti Tėvynės buvb koka< 
jis tikrumoj yra. — Sitais visai? a t*/ 
žvilgiais Jums labai yra pravartu M* 
BiraSyti

“DARBININKAS” ugdo tieabs' ir 
lolęvčst Tnpllf*

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- 
dų veidmainyste..

"DARBININKUI” visur ir vl«adoa 
rupi darbo žmonių reikalai.

"DARBININKAS” turi labai Įdomiai 
savo “RADIO ŠYPSENAS.” /

"DUBININKĄ” redaguoja protoo-. 
rlus PR. DOVYDAITIS. ' • A

gktitekItG icad iSėiraiyti “DARBINIO 
K4” pati/a ir UraSyklte jį tavo gitni- 
nčmr Lietuvoje.

Amerikoje "Darbininkas” kaštuoja 
$1.20i o Lietuvoj tik 00 ataerlknnlMkų 
centų.

“Darbininkas,”
"DARBININKO” adresas: Llthn* 

nla. Kaimas, Nepriklausomybės nlHta,

Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį, .

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

“Židinio kaina Amerikoje: mat. 
<—$4.50, pusm.—$2.50} Lietuvoje;.

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

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

m«nwwiiLimininiiiiiiiiiiiiinnn

| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

&Tč. Trejybes Lietuviu 
Parapijos Sukatuves

Rugpiūčio 20 d. buvo 
30 nietų lietuvių bažnyčios 
sukaktuves; • Čia labai sėk
mingai ir ilgiai klebonauja 
am. J. Ambotas. Jam pa-, 
gelbsti kum Edvardas Gra
deekis.

Rugpiūčio. 20 d. lietuviai 
su savo gerbiamu ; klebonu 
švente šias . iškilmingas su- 
caktuves. Mišias atlaike 
kunigas Gradeekis, jam asi
stavo pats klebonas ir ku
nigas Abromaitis. Pritai
kintą pamokslą sake Watėr-

.Plytaitis,

Paveiksiąs Virš Židinio

būry klebonas kun. J. J. 
Valantiejus. »

Visi lietuviai džiaugiasi, 
kad taip ilgai gali ininėti 
tokias brangias sukaktuves. 
Džiaugiasi visi lietuviai vi
sur, nes Hartfordo koloni
ja ir jų bažnyčia ištikro y- 
ra labai graži, didelė ir pa
vyzdinga.

Gimimo Suteikt avės

Tą pačią dieną sukako 
vienai lietuvių porelei ir jų 
dukrelei irgi gimimo sukak
tuvės,. būtent, tėvų 60 metų 
amžiaus sukaktuvės, o duk
ters 21 metų. Tai gėrb, 
JCripty šeimyna iš Eas 
Granby. Jiems buvo sukel
ta “Surprise Party” pas 
sūnų Matą* Kripą, Hartfor
de. Susirinko daug bran
gių svečių, kaip tai kunigai 
ilmbotas, Valantiejus, Ab
romaitis, Gradeekis, Karlo- 
has ir pats tėvų solemnizam 
tią. sūnus kunigas Kripas. 
,Be to, buvo visa didelė Kri-

Židinys^ Jame ugnis de-. 
ga. Aukštai, virš židinio y- 
ra mano sesers paveikslas. 
Jis nepajudintas kabo per 

. ilgiausius metus toje pačio
je vietoje. Kaip aš žinau ? 
Ilgiausias valandas praleis
davau kėdėj e prie židinio, 

. žiūrėdamas. į paveikslą..,
Šį vakarą žiūriu į paveik

slą. Sesers veidas malonus. 
Akyse trykšta kas nors pa- 

. slaptinga. Ji atrodo ta pa
ti, kaip gyva gyveno mūsų 
tarpe... .

Seniau buvau silpnas ir 
nepastovus kovoje su savim 
ir gyvenimu. Dažnai per
blokštas buvau. Nusimin
davau. Sesuo, it mielas an
gelas, paimdavo mane savo, 
naguosna. Paguosdavo. T- 

; gydą vau drąsos kovoti- su 
gyvenįmtu Kovoti lengviau 
pasidarydavo. ...

Kartą buvau labai nusi
minęs. Daug metų ban
džiau nugalėti viena ydą sa- 

*.

k vyje. Amžinai riesisekcla-
’ vo. Koyoti veltui!? Tegul

taip būna. Būsiu žmogus 
be stiprios valios. Lepšis.

Sesuo pamatė mane. Ži- 
• no jo, kas atsitiko. Meiliai 

. apkabino mano liemėnį.sa- 
• vo rankomis.. Liejo karštus 

•' . • paguodos žodžius. Kaip įš- 
... sigelbeti nuo tos ydos. /Aš 

neperlauš lamas. Nekovo-
siu. .' . /

Jinai stipriau apkabino 
manė. . I’abųčiavo. Dar 
kartą. Privertė. inane ge
ru . protavimu apsvarstyti 
gerovę, paeinančią iš savęs 
pergalėjimo. Pasiryžau ko
voti. Daugiau nenusidėti. 
Sesuo karščiausiai pabučia
vo. Tuomi ir savo prižadė
jimą kovoti iln gului sura
kinau.

Ji visuomet pasirodė 
prieš mane gyvenimo kovos 
lauke. Sustiprino mane. 
Pergalę mačiau. Pasiseki
mo sulaukiau. Jos dėka...

Žiūriu į paveikslą. Gra
žus. Malonus. Bet, tai tik 
paveikslas. Gyva jinai bu
vo gražiausia, mieliausia 
mano sesuo. Gyva inspira
cija. Negyva — ir inspi
racija. Jos pagalba ir mal
da danguje niane gelbsti. 
Štai ir branginu paveikslą-, 
-esantį virš židinio.

. kasys’Adna.

jų šeimyna ir jų giminės ir 
draugai.

Visi ,vdlgė gardžius pie
tus, o paskui vakaro vedė
jas kunigas Kripas prista
tė kalbėto jais visus minėtus 
kunigus,, kurie labai gražiai 
išsireiškė ir linkėjo p, p. 
Kripatns dar sulaukti ir 
šimto metų, taipgi ir jų 
dukrelei Onytei./ Pasieni 
iš svietiškių gavo išsireikšti 
šie: KripienėS brolis Alek
sandras Plungė iš Po* 
guonoek, . Čonn., Mykolas 
Rūkas iš Buckland, Conn., 
Domicėlė Gegeckienė (Mato 
Kripo sesuo) Kaz. Rukienė 
iš Burside, jaunasis Kaži- 
mietas- ■_Rūkąs_ iš Burnside, 
paskui visi tėvų Kripij vai
kai— sūnūs: Matas ir jo 
žmona (kuri sumanė ir dau
giausiai pasidarbavo šioms 
sukalduvemš minėti), An
tanas, Juozas j kunigas Jo
nas, Vinc,as ir Edvardas. 
Gale kalbėjo patys solemni- 
zantai. Solemnizantas Ma
tas Kripas padėkojo visiems 
už viską. Kripienė irgi 
gražiai ir juokiais labiau iš
sireiškusi, gražiai padėkojo 
visiems už tokį parengimą 
ir gražų atsilankymą. Pas
kui kalbėjo Onytė, kuri su
silaukė 21 metų amžiaus. Ji 
padėkojo trumpais žodžiais 
už viską- Paskui visi nuo 
stalo Skirstėsi į kitą kam
barį, kur buvp visos dova
nos sudėtos. Solemnizan- 
tai.gavo daug ir gražių do
vanų, kurias tikrai bran
gins per likusį savo gyveni
mą. Verta pažymėti, kad 
Kripaitė gavo nuo savo bro
lių dovaną “Cedar Hope 
Chest.”

Paskui visi linksminosi, 
o 'kunigas Gradeekis piano 
linksmai paskambino.

Parapijos choras rugpiū
čio 20 dieną turėjo išvažia
vimą į laukus prie ežero. 
Atsilankė mūsų gerasis kle
bonas kuii. P. Jurąitis su 
kolektoriais. Visi linksmai 
laiką praleido tyrame orę; 
daugelis gerai išsimaudė ę- 
žėre.

Vakarui atėjus, visi link
smi, pilni energijos trankė 
i namus.

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
(turinčių arti 5000 pusi.) 

ruošia kiekvieno lietuvio inteligen-

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės Ukfmns, Jos InlmSjimai ir ne 

laimes, jos Hlelvarhil Ir bėdos .Tums vi
siems, be abejojimo, rupi. .Tiulis taip

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

LOVVELL, MASS.
Šiame mieste darbai 

miai pagerėjo ir daug dar
bininkų grįžo i darbą. Ži
noma, dar daug liko ir be 
darbo.

GARNIO GERADĖ-

zv-

“DARBININKO" SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

•‘Darbininkas’’’ jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas. ir. kny 
gasuž pilnų jų vertę. Nukirpo 
1932 m; kuponų siųskite

“DARBININKAS”.
. 366 West Broadway, ...

. So. Boston, Mosi.

• KAZYS VENGRAS,
Tėvų Marijonų auklėtinis, 

buvęs Marianapolio kolegi
jos mokytojas, rugpiūčio 30 
dieną . išvykstąs į Lietuvą, 
kur jis tęs kunigystės moks
lų Kunigų Seinlnarįjoje.

K. Vengras buvo nuolath. 
nis ‘ ‘ Darbininko ’ ’ bendra
darbis, daugiausia, rašyda
mas “Jaunimo Darželiui.” 
Saro raštus dažniausiai .pa
sirašydavo Kazio A d n o s 
vardu.

‘4 Darbininko ’ ’ štabas vi
sų skaitytojų vardu reiškią 
klierikui K. Vengrui padė
kos už praeities darbą ii’ 
drauge tiki; jog jis ir iš 
Lietuvos mū^ų neųžinirŠ.

B rangiam Lietu v y b e s 
darbiniiilmi’ kliėr. K, Ven
grui linkime gražiausios ke
lionės ii* geriausio pasiseki* 
uio Tė^iėje Lietuvoje.

Liepos 30 d. garnys atsi
lankė pas p. p. VI. ir B. 
Paulauskus, palik damas 
gražią ir sveiką dukrelę, ku
ri rugpiūčio 19 d. pakrikš
tyta vardu Marijona-B iru
tė. . Krikšto tėvais, buvo 
jauna porelė — H. Valan- 
tinas ir p. Saulėnaitė.

Ponai Paulauskai^ kaipo 
stambūs biznieriai ir visuo
menės veikėjai, yra plačiai 
žinomi, krikštymi dienoje 
sukvietė • daug svečių, kaip 
vietinių, taip ir iš kitų kor 
Joni jų —Nash ua, Bileriea 
ir kitur. Visi maloniai pri
imti ir. skaniai pavaišinti. .

Svečiai linld p. p. Pau
lauskams ir ^ų visai šeimai 
geriausios sveikatos ir Die
vo, palaimos.

•• '• Svečias.

Stiklas po: stiklo; Jurgis 
tapo girtu.

ĮVAIRIOS knygos ,
Auksinio Obuolio Istorija 

(Graikif Mytologijos ŽūipSHc T 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldS Alyva..............25

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas, Pamoki
nantį apysalta. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B. . ..... .25

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

. Turto Norma—moks l i š k i. 
pasiskaitymia. Parašė Uosis.. .25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Taborą Fį- 
Upiną. Vertė Kun. P. L........... 15

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

Ųžkeita Mergelė su Barzda 
ir Bąrzdaskutis — apysaka..

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .. .. .. .. .25

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun, Pr. Bučys, M. I. C. .. 1.50 
’■ Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ........

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų.
rybas be galo įdomūs nuota
kiai keliones per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis ... .,1.00

Piamoninės Demokratijos
Pagrindai. Parašė Uosis .... .50 

Gegužes Mėnuo — Kun. P.
Žadeikis ..... ........ '. «.• .. .40 

Aritmetikos Uždavinynas .25 
Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos8 mokslui .... .35
Petriukas —laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15 
Bolševizmas —r Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje . .. .. .. .. ,15

1 žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e g ui ž i- 
nėms su gaidomis. Sutaisė M, 
Grigonis .. .. .. .. .. .. .25

Laimė — (poema). Paraše
Vaitkus .. .. .. .. ... ,< .. .25 

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
iš lenkiško kun. K Š. .. . . .10 

. Mūsų Tikėjimas-išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo ...

Lietuvos'Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vS, Kau
nas .. ........ .......

Žmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. . 
Parašė Juozas V. Kovas .. .20 

Ėurharistikos Stacijos, Su
lietuvino ;Kun. P. Juškaitis .

Dangaus Karalienė. Surin
ko' kun. M. Galevičius; .... .50 
. Socializmas ir Krikščiony

bė. Prof. V. Jurgučio ;..... .10
Žmogus ir Gyvulys. Parašė 

kun. Pr. Bučys •.. .15
Žydas Lietuvoje. Parašė S. . 

kaunietis' ... .. ............. .05
Maldos Galybė. Istoriškas 

piešinys IV-to šimtmečio kri- 
kČionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .. .. .. .. ... .15

Apsirikimų Komedija. At
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š i a u s 
Vaikas ...........   .... .05

Jono Kmlto Eilės ,. .. .. .75 
Be apdarų ;. .. .. ., . .50 
Lietuvos Albumas. Su . pa

veikslais ir aprašymais .... 1.00 
Dr.. Vinco Pietario Raštai.

Istorijos apysaka 2 tomai

Ąžuolas. A, Vienuolis ,. ., .10
Kas šiandien Kalbama, jl- 

pie. Dievą, Sielą, Religiją, Pa----- -
zangą Ir Socializmą. Paraše ' ; 
Dr. Povilas Mira............. ....10

Visas Svietas, žemė, kalnai,, 
vanduo, upes,, žmonės, mies-“ 
tąt Sutaisė ir išleido P. Mi-- 
kelainis....

MALDAKNYGES
Maldų Rinkinėlis, bal t a i-s 

viršeliais. ., . . 1.50
j^aldų Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais • • •. • • ... • • 1.50
Pulkim ant Kelių — “ Dar

bininko” spauda. Odos apda
ru .. .7 ...$1.50 2.00

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų. Tikėjimo Apgyni
mas. Parašo kun. V. Zajan- 

“ČSūškas .V ..b7.: .. .. .. .. .35
Moterystė ir šeimyna. Ver

tė J. Gerutis .... .. .. ,. .25
Limpamosios Ligos ir kaip 

nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemo, vau- ’ • 
duo, oras, Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais.... ,40

Vaikų Knygelė . — • su pa< 
veikslais.............ti.20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) .. /. ., ...... .. .15 
. Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Sur 
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius ». .... ...... .. ,10 

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun. P. S’aurusaitL ..

Moterystės Ncsuardomvbė. 
J, Lesauskisu Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune ,. ,.

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. Bacevičius.. .20 

. Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis •< .. . • .. . .10

Šv. Gainiota .Išleido Tė-( 
va# Alfonsas Maria O. P. .. .15

RELIGIJOS' Mokymo Me
todika, K. J, Skimodys . . ., .25

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranis . .................

Mūsų. Dainiai., Parašė Ka
zys: Puida . , . , .. ;. .. .

Andersono Pasakos—su pa
veikslėliais . • .. . . .

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šy. Alfonso Liguo- 
ri; Sulietuvino B. A. .. . . .. .

Nov.ena, prie šv. Praimiš- 
; kaus, Asyžiečio su. trumpais 
1 apmąstymais apie jo gj'Y.c.ui- 

mą. Parašė -Tėvas Hugolinus 
Strėff, 0. P, M. Vertė K .. •

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas, Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė . • • • .» . * 1.00

Sveikata arba t i e s u s ir 
trumpas kelias į sveikatą. Što-' 
taisė Pr. A. L. Graičimms • • 1>00

A Brief Lithūanian Gram-' 
mor. Lietuviškfli-AD glis kas 
žodynas. Kun. P. Saūrusaitis .15 

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .. .,.1...... . .. .15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. ...... ........

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

Seselei-—Rūtelei, patarimai, 
ir ’pomokyami mūšų mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas .... .. ................ .10

Mūsų Jaunuomenės Idealai. . . . . 
Paskaita skaityta Ateitininkų, 
konferencijoje, Voronežo, 5 • 
d., birželio, 1917 m. .... ... .10 

Šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvynė .. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko M. 
Biržiška ., .. .. b. .. .. .. .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. .. .. .. .10

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

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Verstą iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P’. L. ,. . JO

Ką Kiekvienas Katalikas 
tūri žinoti arba mokėti .05

Kovotojas -dėl Vilniaus lie
tuvybės. .Kun, j. ■ Ambmio- 

.50 jus .. .. ..... .. .. .05

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

80 Dienų. — Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuoti-

,15

.25

.25

,20

.15

.15

.10

.25

.10

,90

.75

TEATRAI
Vienuolio Disputą -su Rabi*. 

uil.. Vieno veiksmo juokai Su-", 
lietuyino Vaideararis .. .. .. .15

ĘJg’etų Gutomas, 3-jii vei- . 
ksmų komedija. Parašė Sei- .. 
rijų Juozukas .. ......... .25

fiiliaikhigas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; paraše S. Tar> 
vydas .. .. .. .. .. .. .. .25

įJMgų Akademiją, ir Uba
gų Balius — komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas .. .. . ..... ....

SnjpgA5--J)iama 4-rių ak- 
tij, Vertė Akelaitis .... ..

— Hia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kum L. Vaicekauskas

,35

.40’

.25

,10

,10,

.15

.15

______ ____ .10
i Visi r- 3-jų veiksnių ..
; vaizdelis j parašo F. V. .... .10
. Patricija, arba neginamoji 
kankM -* 4-idų. aktų. drama. . T 
Vertė jonas Tarvydas .. .. .10

Išganymo Apsireiškimai 
atSjmias ir gyvenimas ant že
mes Jėzaus Kristaus. Vaidinį-
atėjimas ir

mąg su gaidomis .... ,. .75
Pramos; 1) Germanas; 2) 

Fąbiola 5-kių aktų: 3) Liur-' • 
dę Stebūlas 4-iūų akti 
šę. j, Tarvydas ...

i Į^ririą Pails
akto. Pi

Pagalvok ką da 
Laimą; 3) pasak 
mę. Bmunko 8/

Valkų Teatrai; dalis II : 1) 
Ištarsime paskali; 2) Antanu- .

i.irN. .. .15

;ų j para- 
.65

i Gineitis .15
Vaikų Teatrai; dalis 1:1) 

"ujaįj S) Jono 
sds majio-lai- . 
KAir N. . .. .15

kas. Surinko S.K,

DAINOS

Jaunimo Aldai, M.’ Ateivis .10 
StmdaUo Dainos. Parink

tosios kini. A. Strazdo dainos .10
Svodbos Dainos .. . .
Birutes Dainos .. .... ..
Mūsų Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems Ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karą clioiivcilys .1 .. ....

SU GAIDOMIS.
M. Petrausko

Jpjau » .. ....
.. Vąi aš pakuočiau .. . .

. Ligho (DatvSlca) .. ..
Ųž šilinc^Iį • • • • • • 
Saulelė raudona .. .. 
ŠiųNakcialy (dzūkiška) 
Skyniau skynimėlį... .. 
Siunta manė motinėlė .. 
Ko liūdit svoteliai? . . ,

Sasnauskio
Blaivininkų- hymnas .

Aleksio
Vyčiu hymnas .. . ..

Tallat Kelpšos .
Liaudies dainos (chorui

Aš pas tėvelį-Močiutė mimo J5 
Oi tu, lakŠttuge.lč-VaimgČ-

lis tupėjo .. .. .. i., 15
Kad buvau mergelė iv atlė

kė sakalėlis v., .. ., .15

.10

.10

.10

. ,40 

. .15 

. .15 
.25

. ,20 
: ;2Q 
. .15 
. .15 

.15

.10

.20
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DAĘBIFHJMKAS
(Tire Work«r)

| PubHshftd evftry Tuesday ahd Friday exept HolidtCyd aucK aš 
Neir .Yefcr, Good Fridayy Memorlal Dfcy, JndepeYidftflcef D«y, 

Labo? Day, Thttofasglving and CJttfetriratf

MAIMT JOSIPH'SLrraVAjriAlMK. O. MSOCUHOKOT LABtfE
jhtėrnd u MMondRclaar Matter Sept; Ą1015U. poat stflce ai Boatoo, Mas.

Mdat tfeaAct ot Mieteli£ MTtf
Žeętpfanct for aiallfag ai roecfal rate of poetage provMed for fa Sėctfon 1108 

Acto* Octot>w8,1917, anthorlaedpnJuly 12,1018

BUBSCRIPTIONRATUS:
Dottėbtlc jreartf ................<£00
ĮteMtn yearly........25.00
ftMMtlc onca.per iteelc yearly. .<2t00 
PnrtU* oocapar week yearly....|2I5O.

DARBININKAS ,
' 866 ĮVEST BROADIVAY SOUTH BOSTON, MASS.

TKLIPHONH SOUTH BOSTON 0020

teętpfąne* for malllnf ai įmecfal rate of portale protkted for fai Sėctfon 1108 . ------ ... . . _ -----r-

F PRBNUMBftAToS KAIN£: 
[Amerikoje metanu ..............$£00 
jUleieny Aettaaur „.,„.>„...,..#.00
i Viena kartsavaitėje mėtantt... 42.00 
I Užsieny 1 kart MLvaitSJe metam*. . 12.50

VIS DĖLTO BENDRAS 
TIKSLAS

> Nelabai senai savo straip
snely “Socialistų šiupinys” 
esu pareiškęs, kad mano*

tų: nervus.. Dabar tenka pri
sipažinti, kad tasai tikslas 
buvo netikslus, nes, vieton 
paguosti, jų nervus Visiškai 
suardžiau. Štai iš “N-nų” 
susilaukiau atsakymo ant- 
galviu: “Prasta logika.” Tš 
tokio ant galvio negalėjau 
.lūkuriuoti jokių pagyrimu,

fįas redaktorius, matyt, bu
vo" kiek išsiblaškęs ir vieno
je vietoje pavartojo štai ko
kį išsireiškimą: “Gudrusis 
šv.. Juozapo organo rašyto
jas” (ačiū! ačifi-i). Bėk 
deja, netoli man tek<> neštis 
tą malonų pasitenkinimą, 
nes jau kiek žemiau mano 
rastą pavadino penkių me
tų vaiko deklamacija, vai-

• skiltai,: į mano pareikštas 
mintis atsiliepė labai neigia
mai ir neprietelingai.

Iš kur toks neprietelin
gumas? Mat, turėjau drą
sos prikišti . socialistams 
bolševikus, pareikšdamas, 

. kad bolševizmas tai socializ
mo viršūne, židinys, fina
las, įkūnytas idealas; kad 
bolševikai tai nuoseklūs so-

<urie už vieną revoliucio
nierių kaltindavo visą šei- ‘ 
nią ir kartais net mumis iš- 
^prugdindavū; kad jeigu, 
anot manęs, iš socialistų iš- 
sirituliavo bolševikai, tai 
taip pat, girdi, ir iš katali
kų išsiritūliavd daug bolše
vikų; kadangi iš katalikų 
iŠsirituItavo protestantai, 
tai katalikiškos šalys esą ūž 
tai atsakomi ligos ir t.’t. Žo
džiu, Čia atsidarė plati dir
vą turiningai rodaktoHaus 
vaizduotei.

Kam tie Įrodinėjimai? 
Juk .visiems aišku, kad ju
ridiniu atžvilgiu .. tėvai ne
atsako už vaiko elgesį. Kai 
dėl moralinės atsakomybės, 
tai, jei tėvai gerai mokė 
vaikus mažystėje, o vaikai 
paskum virto blogais, ži
noma, jie už vaikus neat
sako. Bet jei tėvai įdiegė 
saikams blogus bei klaidin
gus principas ir vaikai 
tuos principus įgyvendino, 
pridedami dar šį ta ir nuo 
savęs, — tai, ži.noiha, čia 
jtėvai negali išsisukti ‘nuo 
atsakomybės. Rusų žanda
rų elgesys — bausti studen
to — revoliucionieriaus tė- 
[vus ūž jų sūnaus darbus, y- 
ra žiaurus ir neteisingas.-

davo iš parinktų1 žmonių— 
dar gi savanorių — jos nie
kados ilgai neišlaikydavo, 
tur būt dėlto, kad tie tarta ! 
mięji komunistai kitaip da- [ 
dalyką įsivaizduodavo, negu 
buvo tiki‘umoj. Jie tiesiog 
negale jo lygiai su kitais da
lytis savo turtu, neišlaiko 
drausmes ir Idekvienas no
rėjo vadovauti, o nė vienas 
klausyti. Jiems diTiko es
minio koi mmos pagrindo — 
—\ ‘ susivaldymo.. Bet Štai 
atsirado Rusijoj bolševiz
mas ir geležinėm rankom 
suėmė milžinišką šalį. Va
dinasi, jau čia tikra komu
na ir tai didžiausiam maš
tabe. J i laikosi jau kelio
lika metų, ir kuo? Žmonių 
gera valia ? Ha!.. Kad žmo
nos tik galėtų, tai jie ko
munizmą nušluotų šalin 
vienu akimirksniu kaip bai- 
smusią ligą. Kodėl jie tu 
ntųiadiiro? . Dėlto, kad ko 
ruunizmas palaikomas gin

kluota pajėga. ' Priemone, 
t i ęsa, žiauri, diktato riška, 
cariška, miiidžiojanti po ko
jomis demokratijos princi
pą, bet — sėkminga. Prąk- 
ika parodė, kad komuniz
mas gali būti. palaikomas 
tik militarine jėga,. nes ki
tos priemonės buvo išban
dytos ir pasirodė nesėkmin
gomis. Kas iš to išeina? 
Ogi tik tas, kad socialistai 
arba, turi užgirti bolševikų 
tnetodą kaipo sėkmingiau
sią jų tikslui — komunai 
palaikyti, arba atsižadėti 
komunos, pakeisti savo pro
gramą ir pasivadinti' kito
kiu vardu. K.

SKLEISKIT®
Perskaitę “Darbininką” neini- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disitė' kitus su “Darbininkū” ir 
L. D, S., ir atremsite mūsų idė
jos priešą propagandą.

Pranas E. Galinis

KELIONE J LIETUVĄ 
1932 METAIS

Nuo sunldųjų .čemodanų 
rankos paraudonavo ir jau 
pradėjo pūslėti, kuomet pri
siartinau prie. Kuršėnų 
miestelio. Galvoje užtikau 
ūldninką važiuojant į lau 
Ims dirbti.. AŠ jį sustab
džiau ir prašiau, kad nuvež
tų mano čemodanus, pas 
Liudą Januškevičių Gedi
mino gatvėje Nr. 16. Nors 
ūkininkas ir skubinos prie 
savo darbo, bet neatsisakė 
ir maloniai nuvežė .mane su 
^čemodanais pas. mano drau-

Piktasis šuo pradėjo kar
štai loti ir tuojaus iš namų 
■išėjo šeimininkas Januške
vičius, tari pirmą kartą 
; pamačiau, neš 1930 metais, 
kuomet aš buvau Kuršėuuo- 
ise, jis buvo tolimoje Rusi- 
Įjoje, kur vienai .vokiečių 
[ firmai supirkinėjo vėžius. 
[ Pastai pasirodė, linksma 
Šeinimmkė, kuri .pakvietė i 
[savuosius namus. Mano 
;draugas Li ūdas, buvo išvy
kęs prie savo žemės sklypo 
:iiž trijų kilometrų į vaka
rus nuo Kuršėnų.

: Šeimininko ir jos vienin-. 
dėlė duktė pradėjo tuojaus 
gaminti skanius pusryčius. 
Vandens arbatai gavo iŠ ty
ro šaltinio. Kuršėnų mies
telis naudojasi labai sveiku 
vandeniu ir galėtų ir silp- 
napilvius amerikiečius pa
tekinti, kurie dažnai suser
ga Europoje dėl stokos gero 
vandens.

Pakol pusryčiai buvo pa
ruosti, senasis Jonuškevi- 
ęius atsisėdo prie manęs ir 
pap’asąkojo man įdomių da
lykų apie Rusijos gyveni- 

I ma. Ten išalkę rusai labai

įdrąsini keikia bolševikų-rė
kimą ir savo likimą. Baž- 
nyčioš yra pilnos šnipų, ku
rie seka . bolševikus valdi
ninkus. Jeigu valdininkas 
lanko bažnyčią, jis būna 
tuojaus pašalintas iš savo 

ridos. Pas rusus tvarka 
yra labai bloga. Reikia il
gas valandas stovėti eilėje, 
kad gautum kiek maisto. 
Jeigu maisto pritrūksta, 
kaip dažnai atsitinka, tai 
[tuomet krautuvę koniisaras 
[tuojaiTs uždaro ir reikia ki
štą dieną vėl stovėti eilėje ir 
laukti maisto., Rusiją val
do žydai, kurie sn pakeisto
mis pavardėmis save viešai 
^reklamuojąs vokiečiais, nes 
‘Rusijos tamsioji liaudis 
garbina vokiečių gudru
mą. Žydeliai tokį drąsūs, 
kad išdribta pašalinti iš 
[vietų rusus holšeyiMis. Po- 
inas Januškevičius pabrėžė, 
;kad Rusijos kaimiečiai ne- 
[bijo-1— rusiškai kalbančiam 
'svetimšaliui pareikšti savo 
jausmus ir atvirai iškeikti 
■bolševikus. Visi. Rusijos 
[piliečiai tik laukia tos va
landos, kada kils koks dide
lis karas ir jiems laisvę su
grąžins.

Tuojaus po pusryčių šei
mininkas nuėjo pakinkyti 
arklį ir priruošti vežimą 
mūsų kelionėje'į jo žemes 
sklypą, kur dirbo jo sūnus. 
O aš nuėjau su jo dukteri
mi, kaipo mano palydove, 
pas senelį Praną Plechavi
čių įteikti jo dukters dova
nėlę iš Amerikos. Ten ra
dau tik jauno sūnaus, An
tano Plechavičiaus, žmoną 
ir jai įteikiau dovanelę. Ki-. 
ti šeimynos nariai buvo jau

Btvyfcę Mi už KuTSėiuH)1ie[^|{(|||4P0llO KOLEGI’ 
darbų, todėl nebuvo galima ?

i jų nuf otografuoti ir reikėjo 
man antrą kartąjį Kuršė-, 
nuš atvažiuoti. Kambaryje 
įnt stalo radau labai dide
lę bibliją, atvežtą iŠ Aineri- 
Įkos atvykusio -sūnaus, kuris 
;buvo Amerikos biblistų šu- 
jklaidintas. Todėl labai nu- 
Isfebaii, kuomet man pasakė, 
įkad sunūs . amerikietis, su 
[savo stmais tėveliais dalyvar 

Jvo iškilmingose pamaldose 
Įgarsibję Šidlavos bažnyčio
je, p Amerikoje bijojo su 
kiinigu kalbėti,

i Sugrįžęs iš Prano Ple- 
’ cha virinus namo, sėdau ve
žiman. ir nuvykome kokis 
tris kilometrus į žemės 
;skly].)ą, kuri senelis Jonus- 
jkevirius nusipirko sugrįžęs 
i iš Rusijos. Žemė labai ge> 
h'oje vietoje, bet dar nėra 
igtrrai įdirbta, todėl čia mm- 
jdojasi tik avižomis ir Šienu, 
įžymiai pasenęs jaunasis sū
nus Liudas,-kuris 1930 me
stais -dar Lietuvos karinome-- 
įnėje tarnavo, labai mane 
[nustebino. Veide buvo daug 
[senatvės ženklų ir plaukai 
[pradėję retėti. Jisai aiški- 
[no, kad kariiioinenėje vai; 
[gis įvairus, gyvenimas link
imas, o ūkyje tik sausa 
[juoda duonele ir paprasta 
[kiaules mėsa.
[ Pasivaikščioję kiek laiko 
ūky, grįžome į Kuršėnus su 
Liudu, palikdami senelį tė
vą ūky. Važiavome pro 
stambaus Kuršėnų dvari
ninko Gružausko dvarą, su
sidedantį iš 500 hektarų. 
Tokių dvarų Lietuvoje ma
žai, yra. Šitas dvaras yra 
pavyzdingai moderniškai 
apdirbtas ir dvarininkas 
visados buvo . lietuviams 

; prielankus, todėl jo dvaro 
bežemiams neišdalino.

JOS MlMlMAS
; Lietuvių Kolegija Maria- 
napolis pradeda mokslo me- . 
.tus Rugsejo-September 12 
[dieną, 1933 m. . ?
! Viši studentai turi šuva- 
[žiuoti Rugsėjo tl d.,

Nauji studentai . tepasi - 
skubina užsiregistruoji.. Ap- • • 
likacijas reikia siusti adiii- 
su: .. Marianapolis College, . 
Thompson, Conn, ■

, Marianapolio Kolegijos.
Vadovybe,

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizaci
jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų 
katalilrišltųjų parapijų, kle- 
bonus, kunigus, seseris, mo
kytojus ir apskritai į visus 
mtisų lietuviškos katalikiš-. 
kės visuomenės vadus, viso
se lietuvių Amerikos kolo
nijose, prašydama dabar su- 

. organizuoti visą . m o k s 1 ą 
einantį jaunimą į Studen
tų kuopeles (ypač mūšų pa- , 
čią moksleiviją ir visus auk
štųjų mokyklų studentus ir 
studentes).

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro pi r
mininką — John 0. Morkm 
nas, 253 Berlin St, Rochcs- 
ter, N. Y.,

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacijos 

Dvasios Vados r- 
Kudi. Jonas J. Kripas, 
Pirmininkas- — 
Jonas Č. Morkūnas.

Geriausias vaistas yra 
blaivybe,

dominikonai Jie. buvo pirmutiniai niisijonieriai vakarų Eu
ropoj. Šventas Augūstįnaš; Anglijos misijonie-

lizinas be bolševizmo tai 
kaip kūnas be galvos, sva
jone be tikslo. . Šituos tai 
žodžius' “N-nų” redaktorių.1- 
ir pavadino penkių metų 
vaiko deklamacija.

; - Skaudu susilaukti tokio 
dekreto iš po mokyto, redak
toriaus plunksnos, bet kaž-

: kodėl negaliu atsižadėti tos
. “.deklamacijos. ’ ’ Turiu,

dar gi pridurti, kad tie sa
kiniai tai mano pačio išdir- 
bystė, vadinasi, 'ne svetinių 
žodžių deklamacija. Bet

; čia “N-nų” redaktorius su-
• ,• rado, silpną, kaip jam rodė-.

si, spragą, Į kurią bema
tant įspraudė ilgą-.kritikos 

. tiradą. Mat, nitui o “dekla
macijos” pabaigoj buvo pa
reikšta, kad nors bolševiką i 
socialistus persekioja, vis 
dėlto nepaliauja buvę-jų

* vaikais; kad - komunizmas
yra tobuliausia išdava, ko- 

‘ kią socializmas praktikoje
yra davęs ir kad . socialis- 

, tams tenka įskaityti ■ savo 
sąskaiton. komunistų dar-

turėčiau su tuo bendra. Ne
galima taip pat tvirtinti, 
kad iš katalikų iŠsiritūliavo 
•bolševikai, nes katalikybes 
Ir bolševizmo principai yra 
diametraliai priešingi.. Tik , 
tegalima pasakyti, kad kai 
kurie apsileidę katalikai, 
paneigę tikėjimą, . pristojo 
prie bolševikų. Tai visai 
kas kita. “N-nos” supai
niojo du visiškai skirtingu 
dalyta: idėjos principus su 
asmeniniais žmogaus dar
bais. Nieks nekaltina so
cialistų už asmeninius kai- 
kurių bolševikų darbus. Bet. 
kai prieiname prie socializ
mo ir bolševizmo tikslų ir 
■principų, tai jau kyla visai 
kitas klausimas. Ti,k pa
žiūrėkime į tą dalyką ar
čiau. -
: Paskutinis Socializmo žo
dis, jo vyriausias tikslas y- 
ra komuna, ar ne? Jei 
taip, lai giminystė tarp so
cializmo. ir bolšenzmo jau 
juo yra tąiypri, kad abudu, 
turi bendrą tikslą. Skiria
si tik priemonėse. ‘ Prieš 
jlasirodysiant’ bolševikams.

mininkas buvo kilęs iš labai garbingos šeimos; .
i jo motina Joaną ir brolis Manesas yra pripa-. t 
žinti palaimintais.
f Iš jaunystės pasižymėjęs dora ir pamaldu
mu šventas Dominikas mokėsi pas savo dėdę, 
kunigą Gumiel d’Izan nuo septintų iki ketųrio- 

: liktų metų. Būdamas pilnų keturiolikos metų 
jaunas mokinys įstojo RalencijoS universite
tan, kur mokėsi dešimtį metų. .Sėkmingai bai- 
;gęs filosofijos ir teologijos mokslus. 1194m. Do
minikas buvo įšventintas į kunigus ir paskir
tas Osma katedros kanauninku. 1203 m. Don 
iDiego Osmos vyskupas, keliaudamas šiaurės 
Europon diplomatiniais reikalais, paėmė, sau už 
kelionės draugą katedros kanauninką Domini
ką de Gusman.

Keliaudamas per pietų Prancūziją Domi
nikas turėjo, progos savo akimis pamatyt kaip 
Albigimsų sektos agentai skelbė klaidingą mok-- 
slą ir su kokiu nepaprastu i>asisekimu atitrau
kė žmones nuo katalikų. Bažnyčios. Visa tai 
matydamas Dominikas užsidegu karžygišku no-

nai vienuoliai. Tryliktame šimtmety, prie mo- 
nakų — vienūoIiiĮ dar atsirado broliai (“frat- 
res”) vienuoliai, kurie taip pat gyveno vienuo
lynuose; bet jie, vietoj rankų darbo, užsiimda
vo mokslu, patys steigdami mokyklas jaunimo 
auklėjimui. Visos tos vienuolijos būdavo, iš
kilmių gųjtj ižadų vienuolijos arba ordinai. Jų 
tarpe labiausiai pasižymėjo aUgustijonai, kar
melitai, pranciškonai ir dominikonai. šešio
liktame amžiuje atsirado Jėzuitai. Juos įstei
gė šventas Ignacas Lojolą. Septynioliktame 
šimtmety pradėjo ,atsirast įvairių kongregaci
jų, kurios prisidėdavo, prie bendro apaštalavi
mo darbo. Visos kongregacijos yra arba pa
prastųjų įžadų vienuolijos arba visai bė įžadų 
gyveną bendrą vienuolišką gyvenimą.

Skirtumas tarp iškilmingųjų ir paprastęi- 
mingai siekia tobulybės per priemones trįjųl-ik1 įžadų randasi įie pačių įžadų darymo apci- „ _ . .

į gose, bet padarytų jų įžadų juridinėse pasekmė- Į luinu kovot su atskalūnais ir grąžint prie tn<
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4) Koks ją dabar stovis.
5) Ką jie žada Lietuvai.
6) Kandidatų dėmesiui.

Qrįžus. Lietuvon, dažnai tenka gauti laiškų 
įvairiais klausimais apie dominikonų ordi

ną. Susi domėjusių piliečių norui patenkinti, 
pasiryžau duoti keletą minčių, paliečiančių tos 
vienuolijos istoriją, su viltimi, kad gerbiami 
skaitytojai pasinaudos jomis ir atras savo klau
siniams atsakymų.

Rašant šį tą apie dominikonų ordiną, ma
nau nebūsiant iš kelio pabrčžus porą žodžiu ir 
apie vienuolijas bendrai. Vienuolija, pagal 
Bažnyčios kanonus, yra gyvenimo būdas, Evan
gelijos mokslu paremtas,.ir Bažnyčios patvir
tintas, kurio nariai, bendrai gyvendami, išfvei*-

SU

: ' Tų žodžių'-“N-nų” redak-
■‘toyiūš pegali-pakęsti ir ilgai ‘.daugely vi etų buvo baiido-

. įrodinėja/kad tęvai nė.atsa-
ta už vaiki);darbus; kad aš

ma organizuoti komunos.
N.ors jos buvo vedamos tik

sulęąs rtišii žanctaųi logiką, mažoje skalėje ir sūsidary-

įžadų: neturto, skaistybės ir klusnybės, pagal, 
nustatytą regulą ir. konstituciją. Vienuolijos 
gyvavo keliolika šimtų metų ir tebegyvuoja; 
jos yra nenuilstančios darbininkes Kristaus 
nnikslo platinime,. Ketvirtame šimtmety, kuo- 
niet Romos imperatorius Konstantinas dithsis 
davė laisves katalikams viešai melstis, statyti 
bažnyčias,, steigti katalikiškas mokyklas, atsi
rado pamaldžių žmonių, norinčių pasiaukoti 
a į »aš ta lavimo darbui. Nuo ketvirto iki .šešto 
šimtincčio būdavo pavieniai .atsiskyrėliai, kurie 
gvvėndami tyruose’ siekė tobulybės ir . meldėsi 
už. atsivertimą pasaulio, prie Dievo. Nuo šešto 
iki. trylikto šiiųtmi'Čio buvo vienuoliai.—taiona- 
_kai, kurie gyvendami vienuolynuose užšiimda- 
vo malda iryrarlkų darbu. Jų obalsis būdavo.: 
“orą et labora” (melskis ir dirbk). Tame lai
kotarpy labiausiai pasižymėjo Benediktinais

se. Pa v., vienuolis, paprastąjį .neturto įžadą 
padaręs, nustoja teisės savo turtais naudotis^ 
bet jis pasilieka kaip ir buvęs Iii turtų savinin
ku. Kitaip atsitinka, su vienuoliais iškilmingą 
neturto įžadą padariusiais. Jie tuomet nusto
ja ne tiktai teisių savo turtais naudotis, bet 
ir patys jų turtui pereina Šventojo Sosto arba 
jų ordino nuožiūrom ir t. t.

. Dominikonųordinas yra iškilmingųjų įžadų 
vienuoli ja.. Tą ordiną įsteigė šventas DominĮ- 
kas dę Gusman, 1216 m,, Tolūzos. mieste, pietų 
ITancūzijoj. šventasis gimė 1170 m., Kalarue- 
gamiestely. Ispanijoj. Jo tėvas buvo Peliksas 
de, Gusman ir motina Joaųa d’Aza.. Jis turė
jo du broliu: Antaną, kuris buvo pasauliečiu 
kunigu ir ligoninės, kapeiionu, ir Manesą, ku
ris buvo dominikonų, vienuoliu, šventas Do-

rojo tikėjimo tuos, kurie buvo užsikrėtę A Ibi- 
geiisų erezijos klaidingu mokslu. . Atlikęs sa
vo pasiuntinybę šiaurės Europoj, Dominik is. 
nebegrįžo Ispanijon su Don Diego, bet nukelia
vo Romon pas Šventąjį Tėvą, prašydamas; -kad • 
jam leistų įsteigi i pamoksliiiinkų ordiną.

Švento Domini ko įsteigtą ordiną pat virti
no Šv Tėvas lloiiėrius III, 1211) m., gruodžio 
22 dieną.

Abelnai, dominikonai vienuoliai, pasiekę 
aukšto mokslo, moko kitus, ypač auklėja jaunL.. 
mą, sako pamokslus, ir dalinasi su kitais* žmo
nėmis savo mokslo ir kontemplaeijoš vaisinis. 
Dominikonų vieiumlija yra .mokslo vyrų ir. tūle-, 
ligontų ordinas, nes jie pirmi pradėjo steigti 
mokyklas savo vienuolynuose ir įvedė organi
zuotą motahu Delta dominikonai’ visuomet;



Amtradienis, rugpiūčio 29, 1933

Vyskupas Bolševikų

Kaip žiauriai kankino 
bolševikai katalikų vyskupą 
Boleslovą Sloskaną, aprašė 
anglų laikraštis “The dirį- 

. stian. Eamily.”
Vyskupas Boleslovas yra 

latvis. Iškentėjęs penkis 
metus bolševikų, nelaisvėje, 
1933 m. sausio 22 d, sugrįžo 
į savo tėviškę.

Paskirtas Maste vos 
Vyskupą

Jis gimė 1893 m. rugpiū
čio 9 d. Mokslus ėjo Peter
burgo (Leningrade), kur 
1917 m. .sa._... ......... ..
įšventintas į kunigus, 192(5 
m. gegužės; 10 d; buvo kon-

Kuomet nelaisvis būna taip 
nuvargintas, jog nebegali- 

; pastovėti,, tuomet jam pilta*i 
rn.a ant galvos įdbiras šalto 
.vandens. Žmogus nustoja: 
Sąmonės ir. nebežino ką at-, 
.sukinėja; Tuo būdu bolše* 
.vikai žmogų apkaltina. Vys
kupas dėkingas, kad su juo 
nebuvo taip pasielgta, ta
čiau jo kančios.nebuvo ma
žesnės. Ilgą, laiką jis buvo, 
laikomas šalt ame ■ kalėjime.

iValiuuų Darbas.

. Šibirijos šiaurinėje, daly- 
ražą 21’d.’ biivo > • WiHiai priverstą; kirsti 

medžius per. dienų dienas be 
sustojimo, be miego, be 
niaisto, iki jie krinta ant 
Teįneš, pusgyviai??- Tuomet 
kiti užima jų vietas. Ku
rie atsipeikėja, vėl turi sfo- 
t i p ri e da rbo. . Ji ems. ne* 
leidžiama pasitraukti nū 
.prigimties reikalų atlikti. 
Visi kaliniai valgo be šauk
štų, be šakučių ir be peilių.

• Maisto mažai duodama. Ir 
vyskupas Sloskąnas gal bū
tų numiręs badu, jei jo ge
rieji prieteliai nebūtų pri
siuntė jam maisto. Nuo 
žiaurių kankininųi jis be
veik apako ir apkurto.

Z?i’, Tčvo Rūpesčiai
Šv. Tėvas. Pijus XI kar

Švcntasis Tėvas paskyrė jį 
Afohilevo ir. Minsko diįvėži- 
jni administratoriumi.

Rolšcviką. Suimtas.

Tačiau gruodžio mėnesį, 
1927'm., bolševikai jį suėmė 
ir pasmerkė į Sibiriją prie 
sunkiųjų darbų trejiems 
metams! Ten jis perkentė- 
jo neapsakomus, ’žiaurimius;

Po trijų metų, lapkričio 
1 d., jis sugrįžo į savo vys-, 
kupiją, tačiau lapkričio 8 d. 
vėl buvo suimtas ir išsiųs/ 
tas į Turelioską, Sibiriją. 
. Bolševikų teismas tęsiasi, 
visą savaitę, dieną ir naktį.

fc f E T V V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nesupami laivai suteikia progij. pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu-

’ 1 Abi pusi, ltew Yorkaš-jfrtng^ 
Kaunas, trečia Klase I i O* 
Savaitiniai iSplaukimal.. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas IS Hamburgo. _ ;
Informacijų krelpkltčs i vietinius 

agentus arba.

: HAMBIFRG-AMERICAN tfltt
m 89 Boylston St., Boston, ūJiiass.

tu. šu Latvijos valdžia rūpi
nosi išlaisvinti vyskupą iš 
bolševikų pragaro. Buvo 
pasiūlyta išmainyti su Ru
sijos kaliniu. Rygos kalė
jime buvo vienas rusas ko
munistas. Valdžia pasiūlė 
'jį atiduoti bolševikams, jei 
jie sutiks paleisti vyskupą 
Sloskaną. Tačiau komuni- 
tas nenorėjo grįžti į bolše
vikų rojų. Vyskupas Slos- 

. kanas rūpinosi, kiek buvo 
galima, belaisvių sielos rei
kalais ir norėjo padėti ša* 
vo. gyvybę už savo avis.

.. Šv. Tėvui Pasisekū

Galutinai Šv. Tėvui pasi
sekė ' dalyką sutvarkyti. 
Lapkričio mėnesį, 1932 m., 
vyskupas Šloskanas buvo 
.atvežtas į stotį. Trysdešim- 
tįs keturias dienas jis buvo 
rogėse vežamas per Sibiri- 
jos sniegus.- -PįiškitUtTrau- Tėvas 
kiniu, sausio 11 d. 1933 nt, 
pasiekė Maskvą. Čia jis 
vėl būvu įgrūstas į kalėji
mą,. Į kalėjimą buvo at
siųstas barzdaskutį s, kuris 
apkirpo jo plaukus, nes bu
vo penkis metus nekiipti.; 
ąpskutė barzdą. Buvo duo
bti jam kailiniai ir bolševi
kiška kepurė. ,

Žmones Jo Laukė

: Paskiau atėjo į kalėjimą 
Latvijos ambasadorius ir 
pranešė yyskupui, kad jis 
tuojau turįs važiuoti į Ry
gą*. Ambasadorius įdavė 
Vyskupui keturių šimtus 
rublių kelionei. Kelionė iš 

. Maskvos iki Latvijos pasie
nio miestelio Indra. užėmė 
■keturias dienas. Tenai jis. 
buvo sutiktas Rygos vysku
po Rancans ir seminarijos 
profesoriaus- kunigo dakta
ro Strods, kuris sykiii . su 
vyskupu Sloskanu ėjo mok
slus., Dinaburge didžiausia

DA' R B't N INK A S
Ne vienas nusiskundimo į 

bei neapykantos žodis neiš-; 
ėjo iš jo lūpų.. “Jie man 
buvo geri. Solovlnjoje, SU 
biri joje aš sutikau, daug 
inteligentų, inžinierių, juos 
aš išmokiau pagaminti al
toriaus duonelių,: taip, kad 
retkarčiais galėjau atsilai
kyti šv. mišias, bet. labai re
tai, nes sunku buvo gauti 
mišioms vyno. Keletą’ sy
kių maldingi žmonės maii 
gavo, vyno ir tuomet, gavęs 
Šventojo Tėvo leidimą, lai
kydavau šv. mišias be baž
nytinių rūbų,. be altoriaus 
užtiesalų, be žvakių, ant.pa
prasto kokio nors stalo. Die
vo angelai buvo mano pa
tarnautojai ir klausytojai, 
šventasis Tėvas, duodamas 
man tą leidimą, sakė man 
įsivaizduoti, kad aš laikau 
šv. mišias gražiausioje ką-

minią .žmonių sutiko kanki
nį vyskupą. Pamatę jį iš
lipant iš traukinio su api
plyšusiais bolševikiškais 
drabužiais, visi prade j o 
graudžiai verkti. .

Rygoje visi dvasiškiai, 
sykiu su Šv. Tėvo atstovu, 
Žechini, visos” mokyklos, 
draugijos ir didžiausia mi
nia katalikų ir nekatalik'ų 
sti painiomis ir gėlėmis lau
kė jo. '

. Minioje viešpatavo ne- 
L- paprasta tyla, kuomet kan

kinys vyskupas lipo iŠ trau
kinio,. Jis atrodė kaip ne 
šio pasaulio žūiogus, toks 
tylus, ramus,, taip kančių 
privargintas.

Išlipęs iš traukinio, pii- 
miausia priėjo prie Popie
žiaus atstow, priklaupė, pa
bučiavo ranką ii užklausė 
lotyniškai.: “Ar Šventasis 

ptiteukinfasv ktuL aš 
palikau savo avis ir stigrį- 
žaunamo?” Ir didžiai su
si jaudino,. kuomet buvo 
pranešta, kad Šventasis Tė
vas išrūpino jam laisvę.

Ne Šio Pasaulio, žmogus ■.

“V is i, kuri ė jį m a t e sakė: 
Šitas žmogus m* šio pasau

lio.” Laikraščiu atstovains 
jis nieko nesakė apie nelais- 
'vės kančias. Dieną po at
važiavimo į Rygą, jis .buvo 
nuvežtas.į Seminariją. Jam 
įėjus, kunigai ir klierikai 
atgiedojo; “Mauiiificat” ir 
psalmę, 4 4 In Ex.i t u. ” . Buv< >

tų klierikams apie savo ne
laisvės kančias. Vyskupas 
atsakė:

“Ne čionai; eikime į baž
nyčią, prie Jėzaus Švenčiau- 
siame Sakramente.' Tenai 
Viešp,ats*Jėzus pridės ir pa
taisys mano žodžius. Čio
nai aŠ galiu pasakyti, ko ne
turėčiau sakyti;”

s~-afe

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI .

MtoJuiiŪ* *»nEfit|Sr taMOU] »V. EV. liAAffiEjSttfM 
K> IMftDffllji I VAlJJYB*

Plrify — I. PStrAttata*, _ -
24 Thomaa Bark, &>. Boston, MAmU 

Virinu,—V.
1480 Ootamirta BO., B. Btatottį Mata,

P»pt GUneckls s ’
8 tfeunita Park So. Boston,'

;Fln, HuiStinfnkAs — pr. Tujeiklį, 
109 Bowen B t., fto Boaton, Mase.

a. KarinioW-: .
885 Ę. Brortdwiiy, 8o. Bonton. MM* : 

iiiritalkn — žfcftit
• 7 IVJnfleld 8L, So. pofltdn,. Maml t f. 
nfiiriglja laiko snsfcinkiinš tw trt$h| 

neUeidlenl kiekvieno' mCta^io, 
PO pietų, ParnpljoiS saloj, 402 E. 7th 
8t,, So, Burfton, Metas, '

’irnHnitfkf — Eva Martarterifi.
625 EL ,6th X 8o. Boston, .Siass. 

rmtafnke— Ona StaurletfD, 
44 E, 7th Sa. Boston, Mass.

So, BtatM 3422-K
Prot RaM. -p BronO ClunlenS, 

29‘ Gftfcld Wtat Borbury, SlaU

83 JtavMro J
Tek i

MurfeSnintii 
Ritele, Mas*. 
Ate

.^ Btaton, MtUM.
1312 Gėlom b fa RA, So. Boston, Mum 

Krfėoi Globėja — K. Jn'ndfonfehŠ
1426 Oolumhia RA So. Boston, Mauk 

Drihttiji šaVo ^ttafrinkfnitta talko kw
Uptrę nfjfrnlnkę kiekvieno piBnCatn, 
t':80 vakaru, DObatnytlnty sve
tainėj.

Vlmtii Urangljou retkaia.lt kreipkite 
. bita ttotokolij rtfttalrika.

Profęalomrtm, biznieriai, poimoniii’ 
Ra !r kurie skelbiasi “Darbininke,” tilt 
rili verti fikaltytoji; paramos.

Visi “Darbininke;*’’
■ - ' ' r ■ ■ _• f-t * >

Nuotaika Apie Darių ir Girėną Lietu
vos Kaime ir Miestelyje

Išsiilgęs Namų .

Vietoje kieliko jis naudo
jo stikline, kurią jis parsi
vežė į Rygą.* Užklaustas 
ar bū dainas nelaisvėje nei š- 
siilgo nainij, atsakė, kad iš 
pradžių labai išsiilgdavo, 
bet paskiau didžiausias jo 
rūpestis buvo, žmonių sielų 
išganymas. Jis labai rūpi
nosi. Rusijos katalikais, nuo 
kurių j i s buvo atskirt as. 
Kuomet Popiežiaus atsto
vas Žechini pasakė, jog jam 
yra daromi vyskupiški dra
bužiai, jis atsakė: “Kam tai 
reikalinga. Tiek daug yra 
svarbesnių, reikalų.. Tūks
tančiai sielų Rusijoje yi»a 
dvasiškai neaprlipinti, nes 
•jiems uždrausta kunigą šau
ktis. ' O nelaimingi Rusijos 
žmonės!” Taip kalba šven
tasis kankinys vyskupas. 
Jam. niekas kitas nerūpi, 
kaip tik jo valdžiai paves
tos sielos. Jis yra Popie-

JOSVAINIAI, Kėdainių 
apskr. — Nuo liepos 7 dicy 
n-os atostogauju mažttosė 
miesteliuose ir sodžiuose..

Iš .laikraščių sužinojęs 
Lietuvos kaimas ir . mieste
lis apie. Girėno ir. Dariaus 
pasiryžimą skristi Lietuvon, 
džiaugsi) iin gai lauke t ikš- 
laus laiko jų išskridimo. 
Nuolat seko laikraščius ir 
budėjo prie radio.

Kaip tik gauta tikra ži
nia, kad jau minėti didvy
riai išskrido iš Amerikos, su 
didžiausiu lu'kantruinu ir 
dvasios įtempimu visa Lie
tuvos visuomenė laukė gar
bingos valandos jų pasiro
dymo teeiĮ žemėje.

J ūs biangūs Amerikos 
•lietuviai, nesuprą.n t d t e, 
koks liūdesys apgaubė Lie
tuvos provinciją (nes did
miesčių Čia neminiu) ir 
koks skausmas surakino lie
tuvių širdis, sužinojus, kad 
kapitonas Darius ir Girė
nas, perskridę Atlanto van-

Jonyną, tragingai žuvo ne
toli savo tėvynes. Radi(L

stengdavosi ir tebėsįstengią įsisteigti savo vie
nuolynus su mokyklomis dideliuose miestuose, 
sostinėse, mokslo centruose, universitetu mieš
tuose su savo bibliotekomis, iš kurni būtu gali
ma semti mokslą. Dėlto ir sakoma kad:

“Bernardui pakalnės, kalnai Benediktui 
patiko;.

Miesteliai DraiiciŠkui, Dominikui miestai 
paliko.” ' .

Šv. Domtiiikas. norėjo, kad j<> įsteigto or
dino vienuoliai pasišvęstų aukštiems mokslams, 
ypač geram Šventojo Rašto supratimui ir mo
kėjimui; taip kad įsigyję didesnio mokslo bū
tų geri mokytojai ir pamokslininkai, ypač in
teligentu tarpe. Dominikonu gyvenimas yra 
aktualiai koiitemplatyvis; reiškia, gražus mąs
tymo su aktualumu suderinimas: išmokęs kitus
parnokyk, tai dominikonų, obalsis. Užbrėžtam 
tikslui atsiekti ordino Įsteigėjas, prie vienuoliš
kų Įžadų pridėjo: a) bendra gyvenimų’;.b) grie
žta vienuolių regulos pildymų; c) kiųiigiškųjų 
maldų . “Divinum OlTicium”. iškilminga giedu-, 
jima chore kasdieną ir d) uolų tiesos (“Vcri- 
tas”) mokymusi ir gynima.

Įsteigęs pamokslininkų ordinų šventas D6-. 
milukas gyveno tiktai.penkius metus, bet jis.tu
re jo laimės .matyt, kaip jo įsteigtas ordinas au
go; plito, bujojo; nes prieš jo mirtį (1221 iii., 
rugpiūčio .6 .d?), jau buvo astuonios provincijos 
su Šešiomis dešimtimis vienuolynų.. Jis buvo 
pirmuoju savo įsteigto ordino generolu ir daly
vavo dvejose generalinėse ordino sautaiybose 
(kapitulose). Šventas Domiuika.s buvo labai 
uolus tiesos gynėjas 'apologetas, geras Šven
tojo Rašto,, žinovas ir karštas -švenčiausios Pa- 
neles Marijos myJei o jas. Už jei uolūnią Kristaus 
inkšto skelbim«‘ ir karštų Dievu Motinos inyl.o- 

■jinią, Švenčiausioji. Pančio davė ►šventam D<o 
iniiiikui savo Rožančių ir liepė skelbt jį žmo- 
nėm^j. sakydama: “ Eik ir skelbk mano Rožarn

>čių!” Dėlto Švenčiausios Panelės Rožančius 
: ir po šiais dienai yra Dominikonų skelbiamas ir 
:platinamas. . Nėra nė vienos brolijos taip pla
čiai žinomos visame pasaulyje, kaip Rožančiaus 
brolija. ' .-.'.?•

Dorainikas de Gusinan gyveno kaip tikras 
:šventasis; jis būdavo pavyzdžiuir įkvėpimu vi
siems vienuoliams. Jo.paskutiniai žodžiai buvo: 

■“Dangiškasis Tėve!. Aš džiaugsmingai ..pildžiau 
Tavo valia; sergėjau ir užlaikiau tuos brolius, 
kuriuos Tu man davei: dabar aš Tau juos ati
duodu-; Tu sergėk ip valdyk juos.” Paskui, 
pažvelgęs . į verkiančius-brolius vienuolius, ma
loniai tarė: “Neverkite, mano vaikeliai, aš bū
siu jums daug naudingesnis tenai būdamas, 
kur aš dabar einu, negu kad aš buvau čia ant 
žemės gyvendamas... Būkite gailestingi, nu-
sižeminę ir laisvanoriai beturčiai.” Domini- 
kas mirė Bologna mieste, Italijoj, 1221 metais 
rugpiūčio 6 dieną Šventuoju tapo pripažintas: 
1234 m., liepos 13 dieną. . . . •

Ordino įsteigėjui mirus, jo palikti idealai 
buvo v\ k.domi, jo pradėtas darbas, buvo dirba
mas/. Laike pirmojo šimtmečio ordino^ gyva-, 
viino (1216—1335), 13,370 dominikonų vienuo
lių apturėjo, kentėtojų vainikus, paguldydami 
savo galvas už šventą'Tikėjimą, beveik visi to
limuose misijų kraštuose. Dėlto, ir pavadini
mas: “Keliaujanti Jėzaus. Kristaus broliai pa
gonių tarpe.J’ “Tie, kurie, apvilkti baltais 
rūbais, kas jie yra? ir.iš kur jie atėjo?... Tai 
tie, kurie ateina iš didžio sielvarto ir apiplovė 
savo rūbas ir juos. išbaltino Avinėlio krauju- 
je.” (Apr. VII, 13, 14),. ’ ' • .

Greitu, laiku dbniinikonų ordinas išsįpla*. 
tino visoje EiiTopoje, Azijoje ir Afrikje, kur 
tiktai.vienuoliai buvo pasiųsti kaipo nnsijonię- 
riai. . Tuojau, vienuolynai įsikūrė universite
tų- miestuose? kaip pa v.: Paryžiuje, Oksfordo, 
.•Bologiioje, Tolusis• Kolonoje, Neapoly, Tkda-

manko j e, Montpelliery, Barcelonoje, ir t. t. 
Žymūs mokslininkai, filosofai, teologai, gam
tininkai išaugo jų tarpe,, kaip pay.: šventas 
Albertas didysis (1206—1280) “Doctor Univer- 
salis,” kurs buvo garsus mokslininkas, Kolo
nos universiteto profesorius, ir mokė Šventą 
Tomą akvinietį; šventas Raimundas (1175— 

1275). įžymus kanonistas, Bažnyčios Teisių 
profesorius Bolognos universitete; šventas To-: 
mus Akvinii fis (1225—1274) “Doctor Angeli- 
eus” ir “Doctor Comniunis,” garsusis teolo
gijos magistratas ir “Sumina Theologi'ca” auto-
rius. -“Už Tomą akvinietį mokytesnio švento-- 
jo m i šventesnio mokslininke šianio pasauly
je nėra buvę’’ pasakė kardinolas Bessąrion. 
švt-iiii) Tomo Akviniečio parašytas veikalas 
“Sumina Theologica“ talpina savyje 38 tė- 
nias, 631 klausimą, 10.000 straipsnių. Lėona's 
XIII paskyrė šventą Tomą Akvinietį visų 
mokyklų, vjiač seminarijų globėju. Išaugo 
taip pat garsūs misijoiiieriai, iškalbingi pa
mokslininkai, kaip, pa V.: šventas Jacintas 
(11S.5—1254), kuris nešė, linksmą Evangelijos 
naujieną, slavų tautoms;, palaimintas Vitas, 
kuris buvo pirmas misijonierius Lietuvoje, jis 
skelbė Krist aus: mokslą lietuviams dar kara
liaus Mindaugo laikais; šventas Vincentas 
.Fcrivras (1350—1419), garsusis Ispanijos pa
mokslininkas, jis kalbėjo Arabų ir Hebrajų 
kalbomis ir atvertė 25,000 žydų, Mahometonų 
ir Alaurų prie katalikų tikėjimu; arba Šventas 
Ludovikas Bert randas (1525—1581), kuris sa
vo -airištąlišku ū<durnu atvertė prie švento ti
kėjimo 6,000 Ihuiaino indiečių, 10,000. Tuberos 
salos ir 15,000 syęiilos Mortos, gyventojų; jis 
buvo' vienas iš uoliausių niisijoinerin Katalikų 
.Bažnyčios istorijoje. Kiti vėl buvo garsūs 
mistikai -r- rąšytojai,- kai’p pav.. Jonas Ekliar- 
tasr’( 1260—1327). pavadintas “Germani], myšti- 
ciznio. tėvu; ” Jonas Tani oris (1300—1361),

žiaus paskirtas nelaimingo
sios Rusijos vyskupu ir už 
ją jis. yra pasirengęs savo 
gyvybę paaukoti.

Latvijos džiaugsmas
Latvijos žmonės jaučiasi 

didžiai laimingi, turėdami 
savo Šalyje šventą vyskupą, 
Kristaus išpažintoją, kuris 
dėl Kristaus tiek daug di
džių kančių bolševikų nelai
svėje iškentėjo.

bangos, žaibo greitumu, tą 
liūdną žinią išnešiojo po. vi
sus Lietuvos. : kaimus ir ' 
•miestelius. Sutikęs drau-.’ 
gas drailgą, Ičai myri as • kai-. 
myną?pirma prakalba aša
romis, iiogu pradeda a imą- ■ 
nuoti žodžiais: . ? ’

—Tai kodėl jie, perskridę 
Vandenyną, nenusileido pa
ilsėti ir savo mašinos ap-- 
žiūrėti, o po1 . to toliaųs 
skristi į K miną?

—Kodėl Amerikos lietu
viai, kurie tiek’ daug tai kc- 
lionoi, o dar daugiau. Lietu
vos laisvei aukojo, neparū
pino garbingiems vandeny
no keleiviams radio ir pa
rašiutų?.;*

■ Ir stebėtina, kaip Darius, 
ir Girėnas, pasiaukoję Lie
tuvos garbei, tapo brangūs 
ir artimi lietuviui kaime ir 
miestely, nors asmeniui jų' 
nepažinę. ■ .

Didvyrių laidotuvių '‘die
noje ne tik miestai, bet mie
steliai, kaimai ir vienkiė^ 
miai iškėlė pusiau perrištas 
juodais kaspinais vėliavas 
liūdesio ženkian. *

Viešpatie, jiems atlygink; 
Kun. Dr. Petras ' ‘ 

[Kasčiulgi:s. ?

REMKIME SAVUOSIUS.
Mes ypatingai raginame 

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

A - *. • ’

LDS. Kuopų Susirinktai
RRIGHT.ON, fitASS. SAINT CLAIR, PA.

LDS. 22 kų, aiŲskmkiinas įvyku
penktadieni, rugsėjo 1 d.. 7:30 v. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
$t. Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO

Rugsėjo l d., S valandą vakare, 
Lietuviu Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas, Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

ęlizabeth; n. j.
. LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks: 

.rugsėjo 2 dieną, 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje .svetainėje, 
Nnįėiaį kviečiami gausiai ateiti, ir 
atsivesti savo dratrgus(es) prira
šyti. Valdyba

WORC^TBkrSA8B.

LDS. 7 kuopos aūsTrinkimas j- 
.vyks rugsėjb 3'dieną, 6 vai, yak., 
bažnytinėje yvefain?je, 41 Brov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei- 
kite. ncs turime apsvarstyti kele
tą syarHų jhattsitĄiį. Efe td, 
pro<d tifcimokltf dūdtlėk

LDS. 107 kp. mėnesinis
Rimas įvyks n?<js. 3, tuoj po sus 
mos. Šv. Kazūuiero parap. saloj. 
Kvieėjami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

- ■ - T

BALTIMORE, MD.

Rūgs. 3. d ,. sekmadienį;. tuoj 
po sumai, parapijos svetainės kanx< 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi* 
vitikimas. Malonėkite ateiti visi. .

Kviečia Valdyba

KAS^ON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks rūgs. 3 d.» tuoj pa sumos, 
šv,. Mykolo parapijas svitadnėj. 
Ufatoiiėldt visi nariai atsilankyti 
tr mėnesines mokestis uįfesfrno&ėti,

RLSongaSt

PHILADBLFKIA, lęA.
,LDŠ. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugsėjo 3 dien;J, 
vapate, tūolcj’klos kambary. Atei
kite gausiai, Nepamirškite'tižsimo* 
Lėti duokles. Vafcfyb*

retkaia.lt
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Darius-Girėnas ir LietuvosPasiuntinybė SS—ii’S
• ateityje skridimams per At- 

lantiką bus reikalingi spe
cialūs , leidimai, kad tuo bū
du užkirsti kelias nęišmįn- 
fingieins ir rizikingiems 
sklidimams, mano buvo .tuo- 
jaiis apie tai pranešta kap. 
Dariui, atkreipiant į tai jo 
atydą ir pažadant pagalbą, 
jeigu kartais liūtų kokių 
sunkumų.

* 6. — Jau atskridus lakū
nams iš Chicagos Nėw Yor
kan.,- Darius mąn rašė (15 
d. gegužes): “Skridimas iš 
priežasties neteejimo visų 
instrumentų bus sutrukdys 
tas apie porą savaičių.”

Gegužes 17 d. aš pasiun
čiau kap. Dariaus* vardu 
laišką su paskutiniais pata
rimais. To laiško pora iš
traukų:

_■■ ■ “Prie šios progos. 
Jūs be abejonės Ir patys tą 
gerai turite žinoti, leiskite 
man duoti Jums keletą 
draugiškų patarimų:

Į. — Prieš išlėksiant tu
rite būti visiškai gerai pa
ilsėję ir fiziškai bei nervų 
atžvilgiu pilniausioj tvar
koj. Todėl, —- no late par
ties prieš išlėldmą, kaip tai 
Jūs, girdžiu, turėjote Chi
cago je. Paskutinius kelias 
dienas turite turėti, absoliu
tų poilsį.

“2. — Būkite geram ir 
glaudžiam kont akte su 
Weather Bureau dėl atmos
ferinių sąlygų, per Atlanti- 
ką. Weather Bureau turė
tų žinoti Jūsų tikslą ir, ari 
sižvelgiant į tai, teikti Jums 
ypatingai rūpestingą rapor
tą. Esant raportui nors da
linai nepalankiam, — lau
kite,. bet neimkite bereika- 

• lingo rizįko.
“3. — ApskaiČiuokit, ku

riuo maždaug laiku po išlė-

y Viena lietuvių kolonija
E prisiuntė Pasiunt i n y J) e i 
K “paklausimą:” kodėl laku- 
K nai Darius ir Girėnas nebu- J 
E vo aprūpinti vijomis ir lei* 
K dimais skridimui,* kodėl jie 
E~ neaprūpinta reikalingais 
E įrankiais, kaip bevielis te- 
E legrafas ir parašiutai? Be 
E to, kalboinosios kolonijos 
K komitetas pridėjo dar štai 
E kokių pastabų;
E “Nors Komitetas žino,
K kad ne Lietuvos Pasiimt i- 
f nybės jurisdikcijoje tas ;ap- 
| rdpuiimas buvo, tariaus 
g. moraliai ir finansiniai Lie- 
į tavos Pasiuntinybė, Komi- 
f teto supratimu, tuos trūku- 
p mus turėjo aprūpinti.”

. Šis Kmitetas gavo platu 
ir nuodugnų atsakymų į sa-. 

f vo užklausimusF ir savopas-
į tabu., Tariaus kalbamojo
į* Komiteto žygis buvo plačiai
į’’"-, paduotas spaudai. Kaiku- 
| . . rie laikraščiai jį suprato 
į* kaipo apkaltinimų Pasiun-

tinybei, ir taip pažymėjo.. 
L Vienam laikraštyje teko pa-
t .. stebėti redakci j os nusistebė-
■ jimas, kad Lietuvos Vy-
" riausybė nebuvusi Dariaus-

Girėno skridimo susirūpi
nusi. Visa tai verčia s Pa
siuntinybę duoti kai kurių 
paaiškinimų.

’ Pflsiun t i n ijbčs. Role ' (
Visų , pirmiausiai tenka 

pastebėti, kad Transatlan
tinis. Dariaus-Girėno skridi
mas nebuvo. Pasiuntinybės 
žinioje nei formaliai juridi- 

? • niu, nei finansiniu atžvilgiu.' 
.'Abudu lakūnai buvo Ame
rikos piliečiai, rengėsi lėkti 

l . Amerikos pasais. Todėl nei 
| dėl jų vizų, nei dėl leidimų 

. skristi per svetimas šalis 
F ^Lietuvos Pasimitinvbė ne-

-■---------------- --------------------------------—--------------------—------------

turėjo teisės ’ daryti jokių, 
oficialia žygių, išskyrus 
tuos, kurie lietė Lietuvų. 
Šie visi Lietuvų liečiantįeji 
formalumai buvo atlikti 
tuojaus, kaip . tik Darius- 

’ Girėnas pranešė Pasiunti
nybei apie savo sumanytų 
skridimų. Kuomet jie apę 
tai pranešė,. Pasiuntinybė 
išaiškino jiems padėtį ir pa
žadėjo visų galimų pagalbų,

Tas vienok nereiškia, kad 
Lietuvos Pasiuntinylie nesi
rūpino skridimo reikalu 
privačiai. Jį skaitė savo 
morale pgreiga prigelbeti 
jų žygiui visa kuo, kuo tik 
ji galėjo, ,ir prašė lakūnų? 
dar 1932 m. rugsėjo mėne
syj jiems atsilankius Wash- 
ingtoįric, kreiptis į Pasiun
tinybę atsitikus bet kokiam 
sunkumui. Pasiuntinybe, 
lakūnų prašoma ir neprašo
ma, stengėsi būti jiems nau- 
dinga kuo galėdama, .apie 
kų, tarp , kitų dalylm, gali 
liudyti ir šie jos žygiai:

1. — Pirmas reikalas, ku
rio kreipėsi į Pasiuntinybę, 
buvo sutvarkymas jų veža
mo orlaiviu privatinio paš
to.- Norėta, kad Lietuvos 
paštas Kaune specialiai pri
imtų ir antspauduofų jų 
parvežtus laiškus. Tatai bu
vo padarytą.

2. — Dar prieš tai kaiku- 
rįose kolonijose buvo kilę 
abejonių dėl jų skridimo. 
“Mažu tik nori pasidaryti 
sau kelis dolerius, kaip kad 
Amerikoj daugelis tokių

' skymų, yra daroma...” (Iš
traukti iš vienos kolonijos 
laiško). Pasiuntinybė, dar 
ir negavusi ^formalaus pra
nešimo įš lakūnų apie jų su
manytų Skridimų, davė ge- 
giausias rekomendacijas ir

paraginimus juos remti.
3. —- Dar 1932 met. rug

sėjo mėm . 20 d. lakūnatins 
duota patarimas dėl vizų, 
leidimų ir kitokių dalykų. 
Ištrauka iš. tų dien Dariui 
rašyto laiško.:

“Noriu Tamstai yisako 
dėlei . priminti - (nors gal 
Jūs ir patys tų turėsite o- 
menyje), kad besiartinant 
skridimo laikui, kuomet jau 
turėsite nustatytų skridimo 
diena, Jums teks pasirūpin
ti vizas visų tų šalių? per 
kurias galėsite skristi, *— 
taigi Britų, Vokietijos, ga
limai Danijos, Olandijos, 
kurių teritorijas Jūs galite 
kartais, dėl atmosferinių 
sąlygų, užkliudyti. Tatai 
gali būt padaryta kokiomis 
4—6 savaitėmis prieš išlėki 
siant. Taip pat teks pasL 
rūpintį, kad būtų suteiktos 
laiku žinios apie Jūsų skri
dimo tikrųjį laikų ir tikrą 
skridimo liniją, kad reika
lui esant galima būtų sutei
kti reikalingos pagalbos. ”

4. — Vasario, šių metų, 
pradžioje kap. Darius man 
pranešė, kad vyksta į Mia- 
mi, Floridoj, pasimokinti 
tenai taip vadinamo “dan
giškoj o skraidymo ” (celes- 
tial navigation), — per di
delius vandens plotus, dan
gaus žvaigždžių pagalba. 
Prašė, ar negalėčiau pagel
bėti jam prieiti prie Pan- 
American Airways System, 
kuris palaiko orlaivių lini
jų tarp Šiaurės ir Piehj A- 
merikos. Geriausios reko
mendacijos jam buvo parū
pintos per mano pažįstama 
Mr. Evans E. Young, kalba
mojo Systemo vįce-prezi- 
dentų.

5. —-'Vėliaus, išleidus

i, iiprs

kinio Jūs galite būti tam 1 
tikrose vietose, pralekdanli ( 
Irlandiją, Angliją, Daniją, i 
iš kurių galima būtų Jūsų 
pertekimą pastebėti ir prieš 
išlėksiant tegul Komitetas 
tomsį. vietoms telegrafu pra
neša, kad dabotų Jūsų.pra- 
lėkiiną ir pasekmes telegra
fuotų Eltai Kaiman (Tele
grafo adresas: Elta, Kau
nas). Jeigu Jūsų skridimo 
kelias per. Atlantik’ą supuo
la ar perkerta “The Atlantic 
Steamers* Lane, ’ ’ kuria ei
na -daugiausia Transatlan- 
fišku: laivų,.— 'patikrinkite 
iškalno, koki laivai tuo lai
ku gali būti tokioje vietoje, 
kad Jūs galėtų pastebėti ir 
jiems privalo būt praneši a, 
kad dabotu.

“4. — Prieš vykstant, su 
absoliutišku tikrumu patik- 
rinkit visas “Lituanicos” 
dalis.

“Man gaila girdėti, kad 
dėl stokos kaikurių instru
mentų turite sutrukti. Spė
ju^ kad .pinigų trūkumas y- 
ra tam priežastim. Taigi, 
prie pirmiaus įteiktos Jums 
sumos norėčiau dar sulig iš
galės . prigelbeti Jums ir 
prie šio laiško pridedu savo 
kuklų priedą, — čekį $....•

“Man būtų labai malonu 
paspausti Jums ranką 
prieš sėsiant į orlaivį ir pa
linkėti Jums geros ir lai
mingos kelionės, ir jeigu 
laiku žinočiau jūsų išskri
dimo dieną, pribūčiau New 
Yorkan specialiai Jus išlei
sti.”
Paskutinis. Dariaus Laiškas

Paskutinis kap. Dariaus 
man rašytas laiškas iš virš- 
minėto The Half Moon Uo
te!, Cone^ Island, N. Y., y- 

_ ra, datuotas birželio 22 d. 
Jo turinys parodo, kad pa
galios viskas jau buvo susi-

B.. - kurio raštai ir po šiai dienai skaitosi gražiau- 1 
E siu momentų .bei papuošalu Vokiečių katali-■; 
p kiškosioš literatūros; Enrikas Stizo (1295 —■ ;
B 1366) pavadintas “Amžinosios' Išminties taiv ,

nautoju” kurį šventas Robertas Belarminas, 
'f; S. J. karakterizuoja “gilaus pamaldumo ir 
|F 'aukšto mokslo pamokslininku,”. Praneųzų 
|z garsieji pamokslininkai, kaip pav.’: Monsabrė, 
F Janviėr, Didou, Ollivier, Lacordaire ir Sertil-

•.|t lainges visi buvo demonikonai,. Jie turėjo taip
f pat garsių menininkų, arkitėktų,’ tapytojų, 
S- f. kaip pav. : Fra iVngeliko, Fra. Bąrtolomeo ir 

kitus, kurių piešti paveikslai puošia ne tiktai 
fe vienuolynų sienas ir mužėjų galerijas, bet ir 

Vatikano rūmus.
. Dominikonų ordinas davė Katalikų Baž

nyčiai penkiolika garbingų ’ šventųjų ir apie 
" penkis šimtus palaimintųjų. Jų tarpe randa- 
\ si kilnadvasių popiežių, kardinolų, arkivysku- 

. pu, vyskupų, kunigų, brolių, seserų ir tretinin- 
-kų. ' Keturioliktame. šimtmety dominikonų or
dinas buvo vienas iŠ skaitlingiausių vienuoli
jų visame pasauly; jis tuomet turėjo apie ke- 
tunas dešimtis tūkstančių vienuolių. Kiek ve- 

. liaus, atsiradus įvairioms kongregacijoms, do
minikonų skaičius sumažėjo, Nūndien domi
nikonų ordinas turi 32 provincijas su šešiais 
tūkstančiais vienuolių, susidedančių iš dauge
lio įvairių tautų ir kraštų. Jų tarpe randasi 

. ir lietuvių keletas. . . .. -
• . Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, pii-

. ■'/ minusiai žadama užsiimti misijomis ir jauni- 
•.K- •. mo auklėjimu; Tiems tikslams, atsiekti su lai- 

•k . ; ku bus. atidalytas naujokynas ir įsteigta beri 
. : niūkų gimnazija. •

B Kandidatais į vienuolyną gali būtį: a)
' ri jauni dvasininkai, kunigai ir klierikai, kurie 

B rimtai trokšta atsipalaidoti' nuo materialinių 
F . dalykų ir vėsti tobulesnį gyvenimą, visiškai pa-, 

siaukojant Dievo garbei.itsieh/ išganymui.

Tos rūšies pašaukimai būna gana rėti, bet pa
sitaiko ir labai gerų. Kunigas, įstojęs domi
nikonų ordinan, tmi atlikti vienų metų, nOvici- 
jatą ir pašvęsti tris metus akademiškam moks
lui. Klierikas, įstojęs dominikonų . ordinan, 
privalo atlikti paprastų novieijatą; ir toliau 
tęst pradėtų seminarijos mokslų dominikonų 
įstaigoje. Be kitų reikalingų dokumentų, ku
nigai arba klierikai,, norinti stoti viėnuolynan, 
privalo turėti savo vyskupo leidimų, b) Gim
nazijos mokiniai, baigę ne mažiau kaip šešias 
klases, kurie yra fiziškai ir protiškai sveiki, 
pakankamai gabūs, dori, pamaldūs, laisvi nuo 
asmeniškii skolų bei pareigi! savo tėvus užlai
kyti senatvėje. Jie privalo būti gerai apgal
voję ir tikrai pasiryžę būti vienuoliais domi
nikonais. Įstojus naujokynan jau ne laikas 
svajoti apie kitas vienuolijas arba seminarijas. 
Kandidatas, stodamas viėnuolynan, privalo 
būti, geru virėju, stalium, ūkvedžiu, rubsiuviu, 
yra visų geriausia; taip, kad jis nesibijotų ir 
didžiausio vargo dėl josios pakelti. Šventas 
Tomas Akvinietis kurio darbai stebino, ir te
bestebina pasaulį, iš Neapolio pėsčias nuėjo į 
Paryžių, kad tik galėtų įstot dominikonų or
dinan; nes’jis buvo-įsitikinęs, kad tame ordi
ne jo vieta, c) Jauni vyrai, kurie nori būti 
“ broliukais” (broliais—padėjėjais). Jiems
nereikia turėti gimnazijos mokslų, bet yra la
bai geru daiktu mokėti kokio nors amato, pav., 
būti įsitikinęs, kad jo pasiskirtoji vienuolija 
batsiuviu, šaltkalviu,, elektros teknikii, darži
ninku, sodininku, bitiniku, vargonininku, za
kristijonu, it t. t. Broliai padėjėjai sudaro 
labai reikšmingų vienuolijos dalį.. Kunigai — 
vienuoliai rūpinasi dvasiškais dalykais; moko, 

i sako pamokslus; klauso išpažintis«. tuo tarpu 
broliai — padėjėjai rūpinasi materialiais vie- 

•. nuolijos-dalykais, tuo būdu, jie padeda kuni
gams atsiekti vienuolijos tikslų.. Vienuoliai

kunigai su broliais padėjėjais visi bendrai su
daro idealių dvasiškų šeimų;, jie visi bendrai 
gyvena, bendrai meldžiasi, bendrai valgo, ben
drai darbuojasi vienam ir tani pačiam tikslui: 
Dievo garbei ir sielų išganymui.

Kiekvienam kandidatui yra būtinai reikalin
gas. pašaukimas į vienuoliškųjį gyvenimų, bū
tent — tai rimtas noras atsižadėti savo valios, 
pasaulio gėrių,, ir pasišvęsti Dievo tarnybai 
vienuolyne, ir pagalinus tai tarnybai tinka
mumas. Tas tinkamumas paprastai būna 
sprendžiamas vienuolyno viršininkų novicija- 
to metu. Tinginiai, egoistai, silpnatikiai,. ap
sileidėliai, storžieviai, paniurėliai, psikiniai — 
ligoniai kad kartais ir įlenda per klaidų į vie
nuolynų, bet ilgai jame gyventi negali. Anks^ 
čiaus ar vėliaus jų silpnybės išeina aikštėn ir 
turi apleisti vienuolynų kaipo netinkami kan
didatai. Kandidatas į vienuolynų’ privalo būti 
rinitas, doras, uolus, tikintis, pamaldus,, svei
kas, linksmas ir darbštus. Visos tos kvalifi
kacijos sykiu su rimtu pasiryžimu būti vienuo
liu rekomenduoja jaunikaitį į vienuoliškųjį gy
venimų, Jos greitai apsireiškia aktualiame 
gyvenime ir duoda pagrindų viršininkams, iš
spręsti kandidato tinkamumų. .

Pirmiau negu duodama prašymas būti 
priimtam. į vienuolynų, kandidatas • privalo 
Šiek tiek susipažinti Su tosios vienuolijos kon
stitucija, regula bei papročiais, ir gerai pa
svarstyti ar bus galima prie jų prisitaikint. Vi
sų vienuoli jų konstitucijos yra geros ir Baž
nyčios patvirtintos, bet ne visiems kandida
tams jos prieinamos ; -dėlto kandidatas privalo 
prisitaikint prie konstitucijos reikalavimų', . jei 
nori būti vientiolhū Visos vienuolijos yra 
įvairus Katalikų Bažnyčios darželio gėlynai, 
bet, kad žydėt: viename iš tų gėlynių, reikia 
daug ko išsižadėk

Bonaventūra, Ot
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tvaikę ir man jau nebuvo 1 
jokios priežasties rūpintis. 
Štai jo pilnas tekstas: 
“Augštai Gerg. Tamsta:

‘ ‘ Parengiamieji darbai 
baigti, esame pasirengę iš
skristi Lietuvon bet kurią 
valandą, visa$ darbų karštis 
perėjo, jau porą dienų tu
rėjau ir korespondencijai 
sutvarkyti. Trumpai šu- 
suglaudus, toks ytfa stovis 
pirmojo Lietuvių Trans-An- 

. limfinio skridimo; Ūpas ge
ras, dėlto kąd instrumentai, 
motoras ir lėktuvas tvarko
je. Buvo keletą kartų iš
mėginti, tilcrinti ir pertik
rinti.

“Sveikata abiejų tvarko
je, Tad, Ponė Ministcri, ne
manau,. kad apvilsimė lietu
vius, išskiriant nelaimingo 
atsitikimo, nuo kurio ne 
vienas negali apsisaugoti. 

: LilvimoJiuvoJemta mums ta 
darbą vykdyti, todėl steng
simės jį atlikti, kad nebū
tų gėdos Lietuvių Tautai.

“Su goriausiais linkęji? 
mais,

v Steponas Darius.”

Ir tikrai, godos Lietuvių 
Tautai jie nepadarė... Bet, 
matomai, likimas leido įvy
kti tam “nelaimingam atsi
tikimui, nuo kurio nė vie
nas negali apsisaugoti...”

Įvairūs Gandai
Šiuo laiku spaudoje pasi

rodo vis - daugiau gandų,
■ kad lakūnai galėjo būti ne 

nelaimingo atsitikimo auka, 
bet kad jų lėktuvas galėjo 
būti nušautas Vokietijoj... 
Visuomene gali būti tikra, 
k'ad Lietuvos Vyriausybė su 
dideliu rūpestingumu tyri
nėja yisas šios nelaimingos

■ katastrofos aplinkybes. Vo- 
. kiečių oficialus protokolas

dėl. Soldino nelaimės jau 
gautas Kauną Jis yra ’aty- 
džiai tikrinamas ir tik po 
:o bus prieita prie galūtinų 
išvadų, kurios, be abejonės, 
bus paskelbtos. Kol tas į- 
vyks, išmintingiau ir ge
riau bus su nuomonių reiš
kimu susilaikyti. J eigu 
tikra teisybe apie katastro
fos priežastis ir kaikurias 
prieštaraujančias aplinkyT 
bes gali būti nustatyta, — 
ji bus nustatyta.

Amerikos lietuvių spau
doje vis dažniau pradeda 
rodytis įvairių apkaltini
mų. Kaltinama įvairus ko
mitetai, Pasiuntinybė, ir 
Konsulatai, visuomenė, net 
Lietuvos Vyriausybė ir pa

tvs lakūnai...
Gerai yra kaltes ir kalti

ninkų iežkoti. Tačiau išro
do, kad bent šiuo laiku į-, 
vairių asmenų ir įstaįgij. 
kaltinimai yra visiškai per- 
ankstyvi. Kad mirasti kal
tininką, reik' pirmiaus tik
rai žinoti pati kalte, —- rei
škia, reik žinoti tikras prie
žastis, kurios nelaimę pa
gimdė.. Tos priežastys ligi 
šiol dar. . nėra nustatytos. ’ 
jos dar norą tikrai žino
mos. Todėl joks rinitas as
muo, šuprantantis visą da
lyko rimtumą, jokiais pana
šiais kaltinimais neprivalė
tų švaistytis. Ieškoti kal
tės, ją tyrinėti — yra vie
nas dalykas; prikišamai 
kaltinti ką nors — yra vi
sai kitas dalykas.

■ Ldk\t'urtis ir f Lakūnu i
. Tvarkoj

Amerikos lietuvių spau- ___
eloj pasirodžiusioji ]>rickaiš- 
tai 'daugiausiai nukreipti, į 
•tai, būk “Lituanica” buvusi 
netvarkoj, būk jai buvo sto
ka kaikurių prietaisų •. '
kaip bevielio t e 1 o g r.a f o 
(ivireless) aparato ir para-. 
šiutų.

Ar mūsų lakūnai galėjo 
juos turėti ir kodėl jų. netu
rėjo, pamatysime toliau. * 
Tuo tarpu gi reikia čia pat 
tuojau pabrėžti, kad kaip 
“Lituanica,” taip patys la
kūnai buvo oficialiai Ame-

(Tęsinys 7 -puslp.)

REIKALINGAS

VARGONININKAS
Doras, blaivus, mokąs ^gerai ves
ti chorą; ne senesnisk kaip 40 
metią. Atsišaukti dėb sąlygą į 
‘ ‘ Darbiiiinko ’ ’ Administraeij ą.

Už DYKĄ BANDYMAS 
REUMATIZMUI

Mes turime. Rovi- 
niiitizmul geriį mo- 
todfi, kuri mos ma- 

Wlonlai nuslą s im 
f kiekvienam šio laik- 

raščįo skaitytojui, 
kurs parašys mums. 
Jei Jum turite skau
smus. sąnariuose, jei 
jūsų sąnariai • yra 
sustingę. Jei jus tu- 

. ritę kęst i ’ skausmus 
orui pasikėiyiant, 
Štai jums yra proga 

pamėginti paprastų, pigų metodų, 
kurs pagelbėjo šimtams.

Mes nusiųsime jums pilnų pa
kelį 7 dienų Išbitnclymui veltui Ir 
jei norėsite daugiau naudoti. ’ tai 
galite padaryti maža kaina: Mės 
kviečiame panaudoti už dykų 7 
dienas. Pasiųsk savo vardų ir 
adresų tuojau; Bose Rlieuiml Tab 
f’o„ Dept. X-3,„ 351G N. Irving Ar., 
Chicago. III.

PARSIDUODA DUONKE- 
PYKLA

Labai prieinama kaįna. Priežas
tis pardavinio savininkas išva
žiuoja į Lietuvą.

F. S. PIATEK,
‘ 21 Whitehall Street,

Providence, R. I.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Ąmerik’os lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Ave;, Chicago, 
III. Metams $6.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart. į savaitę, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00, Pus
mečiui $2.00. ...

“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinųs 73 E. South St, Wilkes-Barre, Pa. 
Metams -2.00,

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K, Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 W. Broadivay, So. Boston, Mass., 
Metams $2.00. Į užsienį ^ $3.00. Atskiro nume
rio kaina 20c.

“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S.
• Oaktev Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA,” A. LR. K, Mofcrų Sąjungos mo^ 
nesinis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, UI. 
Mekams 2.00. . . ‘

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina .‘dukart į mė
nesį, 4736 S. Wood St., Chicago; Ilk Metams $2.00.
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* Oarins-GirėnasirLietuvosPasianiinybė 
zitas bus sudėtas, jeigu la- 
Idlnams pasiseks sukelti di
desnę sumą (additional 
funds). Jokių žinių Šiuo 
reikalų iš lakūnų. nebuvo 
daugiau gauta. ir depozitas 
nebuvo, užstatytas. Aky- 
‘yaizdoj šio fakto, State De
partamentas prašė šio leidi
mo (iš svetimų šalių) diplo
matiniais keliais paštu bir
želio 19 d.; 1933 metais, - ’ 

“P. Darius telefonavo

ĮįMągBMB1 ■■ > ur.!,BgMM—BMM—

(Pradžia 6 pušlp.) . j 
. likos Vyriausybes organų;

pripažinti tvarkoje, , Jeigu 
 ; taip, lai kokios vertės yra 

tie visi neapgalvoti ir nesu
prantančių reikalo asmenų' 
priekaištai ir kaltinimai? .

Parvykęs iŠ ( “Lietuvių 
Dienos” Chicagoje, aš tuo- 
jau. pamėginau išaiškinti i- 

. vairius gandus ir Amerikos 
prcsos paleistas istorijas 
dėl pasu, vizų, ieidhnu, etc.‘ f i
Štai oficialus tuo reikalu 
man prisiųstas iš. State Dc- 

. parlamento memorandumas, 
kurio vertima žemiau išti
sai paduodu:

. “ Amerikos įstatymas ir 
reguliacijos reikalauja, kad 
Amerikos aviatoriai, skris
dami svetur orlaiviais, pri- 

. Valo turėti leidimų iš Dė

pirm išskrisiant į svetimas 
šalis. Toks leidimas yra 
teikiamas tildai patvirtinus 
orlaivio tiukaraūmą skrai- 
djnntii ir lakūnų kvalifika
ciją skridimui (competeiir 
ce). Apie leidimą išskristi 
lakūnams praneša- Depart
ment of Commerue, drauge 
su leidimu, skristi ir nusi
leisti kitose šalyse — po to, 
kai toki, leidimai yra gauti 
iš kitų Šalii^ diplomatiniais, 
keliais.

Gauti leidimus iš kitų ša
lių kalbamam pp. Dariaus 
ir Girėno skridimui Depart
ment of Commerce prašė 
State Departtamentą; ge
gužės 27 d., 1933,. išgauti 

-■■■ leidiniu  ̂ĮŠ NęwfoĮj.ndlkndo,;
Airijos, •’ Anglijos,* Olandi
jos, Lenkijos iy Lietuvos. 
(Sulyg Execųtive Agrce- 
ment No. 38, leidimas iš 
Vokietijos nereikalingas. — 
B. K. B ) Department of 
Commerce pareiškė savo 
rašte, kad jis “nemato kliū
čių. skridiniui ir užgyrė or- 
laivį kaipo tinkamų skri-di-. 

• mui bei lakūnus kaipo kom- 
peteiųįnguš ” (perceives no 
objectiou to the . flight and 
has approved of the air-. 
plane as airworthy and pi- 
lots as compefent) .”.

Kadangi užimtų . keletą 
' savaičių pasikeitimui su 
. šiomis šalimis raštais paštu, 

(State) Departamentas te- 
lėfonavo.. Department of 
Commerce ir pasiūlė (sug- 
gested), kad jis susižinotų 
su aviatoriais ir praneštų 
jiems apie tai, kad jeigu 
$100 depozitas būtų sudėtas 
padengimui išlaidį, tai -lei- 

. dimai būtų prašomi kabeliu, 
idant išskridimą pagreiti
nus. P. Darius atsakė. laD 

< šku iš birželio 9 d., 1933 m., 
adresuotų Department of 

. . Comniercė, kad $100. depo-

ko liepos. 13 d., 1933 m. ir 
klausė ar leidimai . skridi
niui jau gauti iš šalių, pa
žymėtų. aukšči au. J a m at
sakyta, kad leidimas iš 
Ne\vfoundlando yra gautas 
liepos 12 d., ir kad iš Euro
pos šalių leidimai turėtų 
būti gauti savaites ar dvie
jų savaičių bėgyje..-' Jis ži-- 
1 lojo',.TonT ūMniĖimaAąvyko 
todėl,, kad naud<dasi paštu 
vietoj kabelio, prašant lei
dimų iŠ įvairių šalių. Jam 
be to, buvo pranešta, kad 
jis neskristų, bet kokiomis 
aplinkybėmis, pakol jam ne
bus Department o-f Commer
ce pranešta, kad reikalin
gieji leidimai iš kitų šalių 
yra gauti. Nepaisant to, 
pp. Dailus ir Girėnas iš
skrido iš New Yorko liepos 
15 d. be leidimo iš. Depart
ment of Conuneree.

“Kas dėl pasų, tai De- 
Į m rtamento rekordai par< 
do, kad abiems, pp, Dariui 
ir Girėnui, buvo išduoti A- 
merikos pasai pereitą pava
karį. Šie pasai turėjo būti 
pas juos išskridimo iš New; 
Yorko laiku.”

Ar Visi Atlikome Savo 
Pareigas^

Toks yra oficialus Ame
rikos Vyriausybes praneši- •• / >» ■ •
mas. Jis parodo du daly
ku: viena, — kad “Lituani- 
cos” techniškas įrengimas 
vyriausybės kompetentingii 
organų pripažintas 'tinka
mu skridimui ir patys la
kūnai kompetentingi.; antra, 
—■■ iš Dariaus pareiškimo 
Komercijos Departamentui;
— kad su piniguis lakūnai 
turėjo sunkenybių.

Bet kad jie su pinigų su
rinkimu turėjo ‘sunkenybių,
— apie tai mes visi senai 
žinojome. .Žinojo ir. tie, .ku
rie dabar priekaištus daro. 
Todėl , man rodosi, ar nege
riau būtų mums visiems. A- 
merikos lietuviams pasižiū
rėti į pačius, save ir įsiti
kinti, ar visi mes finansiniu 
.atžvilgiu pająrėm viską, ką

iriausiai tai turėtų padary
ti tie,, kurie šiandien su 
lengva širdimi, be apsigal
vojimu " (ar su apsįgaiv.oji-

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJA

MARIANAPOLIS
THOMPSON, (CONN.

Kolegija turi aštuonių metų mokslo kursą. .Pirmie
ji keturi metai yra Aukštesnės Mokyklos — CĮassical 
lligh- School — kursai; Antroji dalis -—.tai ketinių me
tų kolegijos kursas. „y

; ‘ .Marumąpolis yra vienatinė kolegija, kurioje .lietu
viai jaunuoliai • yrii auklėjami tikybinėje ir tautinėje dva- 

: 'šioje. "
•„i . • Kolegi ja yrą įnkoTporubU Conneeticui valstijoje. \

S1 . Norintieji savo vaikus siųsti į aukštesnius mokslus-,,
i rašykite adresu: t
j tMARIĄNAPOLIS COLLĖ'GE, THOMPSON, CONN,

mu?) priekaištus į visas ša- j 
lis taip lengvai svaido...

Nors šiuo laiku išrodo,: ’ 
kad nei Vizos,. nėi pasai, neit 
leidimai nieko bendro ne-' 
ture j o šit žygio pasisekimu,. 
ar jo nepasisekimu^ tačiau 
tebūna šis atsitikimas mums 
visiems skaudžia pamoka, 
kad ateityje . Hiįkąjniau ir 
su didesniu entuziazmu ga-, 
lėtinu panašius žygius reng
ti. . . ’..

TV/reZc-s-s, P arėti iutffij et ė.

Daiiar keletas detalių. dėl 
įvairių priekaištų.

1,. Lietuvos Vyi’iausybe. 
—ji, esą nesusi rūpinusi la
kūnų žygiu. Kuo toks prie
kaištas remiamas? Niekuo! 
Lietuvos Vyriausybė buvo 
tinkamai painformuota a- 
pię rengiamąjį Transatlan
tinį žygį ir ji padare viską,, 
ko nuo jos reikalauta ir. kas 
jai reikėjo padaryti. Ne.a,p- 
rūpiiib finansais 2 To pa
tys. lakūnai nereikalavo.. 
Jiedu nesikreipė dėl to ir 
nereikalavo iš Lietuvos Vy 
riatisybės jokios • piniginės 
pagalbos. Jiedu savo loc^ 
na.is .pinigais buvo įsigiję 
lėktuvą.. Jiems pritrūko 
pinigų tik jo perdirbimui 
ir pritailrinimui Transat
lantiniam sklidimui. Ir 
dėl šios trūkstančios sumos 
jie kreipėsi į Amerikos lie
tuvių visuomenę — ne į 
Lietuvą ar jos Vyriausybę
— nes tai turėjo būti Ame
rikos lietuvių vardu daro
mas žygis, kaip tai man pa
čiam lakūnai, yra pareiškę. 
Kuomet jiems bevi ė sint 
IVashifigtdnų aš? iškėliau- fi
nansinį klausimą, kap. Da
rius man atsakė: “Mes pa
tys Amerikos lietuviai, tą 
turim padaryti... Mes lėksi
me Lietuvon į svečius, tai ar 
dera mums kelpinigių pra
šyti ? ’ Iš šio matosi, kaip- 
šiedu karžygiu turėjo netik, 
daug drąsos, ir pasiryžimo, 
bet taipgi ir senso, ir džen
telmeniško fakto, ir manda
gumo... -

Dar niekam niekur neat
ėjo galvon dėl panašių ne
laimių kaltinti vyriausybę, 
net tais atsitikimais, kai 
skridimai buvo kaikurių 
pačių vyriausybių rengiami
— ir nors ne vienas lakū
nas jau yi’a nugrimzdęs At- 
lantiko bangose.

2. Lietuvos Pasiuntinybė 
ir Konsulatai. —< Visos šios 
įstaigos teikė visą paramą 
ir pagalbą, kokios lakūnai 
prašė ir neprašė. ‘ Visų Šių 
įstaigų vedėjai, kiek man ži
noma,- yra pakartotinai siū
lę lakūnams kreiptis prie 
jų su bet kuriais sunkumais, 
bet kuriais reikalais ir už
tikrino nuoširdžių paramų 
ir visų galimą- pagalbą. Vi
zos, leidimai. nebuvo parū
pinti? Visas reikalingas 
vizas jie turėjo. Tų parū
pino jiems Lietuvos Gene
ralinis Konsulatas New 
Yorke (nepaisant to, ką 
laikraščiai apie, tai rašė). 
Dėl specialaus leidimo, apie 
Ištiriu reikaliiigųiiia Pasiun
tinybė iškalno juos porspč- 
jo, lakūnai, kaipo Amerikos 
piliečiai-, visai nesikreipė į 
Pasįuntin.vbę, bet r tiesiog į 
savo šalies įstaigas. Pa-

siimtinybū nei iš jų, nei iš- 
/o kito nei žodžio apie jų 
daromus žygius dėl leidimo 
nežinojo. Būtų žinojus—be, 
abejonės, būtų privačiai pa
šalinusi ir tuos nesusiprati
mus dėl $100. r

Bet viištilpęs Dariaus 
laiškas iš birželio 22 d., kad 
‘‘ parengiamieji darbai bai
gti, esame pasirengę išskris
ti Lietuvon ' bet kurių va
landą” nedavė TūisiunthųK 
bęi nei progos manyti, kad 
ko tai dar trūksta, kad yra 
kokia tai istorija dėl $100.

3. Bevielio telegrafo apa- 
: ratas, parašiutai. Kodėl jir 
lakūnai neturėjo ? Kodėl 
jais lakūnų noaprūpinta ?

Čia galima paduoti, kaipc>: 
istorinės medžiagos žiupsnį, 
sekančią žinią;

Vieši iit.. lakūnau is . Wash- 
ingtone, buvo laike pasikal
bėjimų iškelta ir apkalbėta 
daug įvairių, t. smištų ^su 
skridimu, klausimų. Man, 
skraidant su jais . viršum 
AVashįngtono, teko patėniy-: 
ti, kad . jie neturi bevielio, 
telegrafo. Vėliaus aš jų 
klausiau, ar jie žada ture-; 

' ti bevielį tėlėgralą, parašiu-; 
tus ir kitus įtaisus, kurie 
prisidėtoj prie saugumo.- 
Štai Dariaus atsakymas: . 1

Jie vargiai “wireless” a- 
paratą ar parašiutus imsią. 
Viena dvigubas “wireless”f 
aparatas (priimtuvas ir- 
siuntėjas) brangiai IsainUor 
jąs ir jie tuo laiku dar ne
žiną, kaip, eisią su aulai rin,-: 
kimu, o antra — ir tai esą^ 
svarbiausia — į jeigu jie ir 

: turėsią pakanka]uai pinigų,; 
tai vis vien negalėj], imti tų- 
aparatų. Kodėl? Kiekvie-1 
nas lėktuvo, talpumo, colis, 
kiekvienas .sunkumo svaras, 

’ kurį jų lėktuvas gali pakel- 
‘ ti, esą jiems svarbu surė

dyti — gazolinui. Todėl 
‘ gazoliną ir alyvų jie ture- 

šią netik sparnuose ir kito:
> se įprastose tam ttslui vie^
■ tose, bet. jiio prikrausią
■ (biotinėmis) ir visą paša- 

žierinę . kabiną —. Idauriai 
ligi savo pečių... Kiekvie
nas gazolino galionas jiems 
esąs brangus, nes jis galįs 
reikšti viso žygio pasiseki
mą ar nepasisekimą. (Mat, 
jų neperdidžiausis lėktuvas, 
neturėjo pakankamai- vietos, 
kad galima būtų jis apkrau
ti ir apsunkinti ne pat hm 
tiniausiais skridimui įran-

1 kiais). Gazolinas jiems 
esąs daug svarbesnis ir už 
“\vireless” ir už . parašiu
tus.. . •.

Dėl parašiutų jų nuomo- 
' nė buvo tokia:
■ Jie nesitikėjo nelaimės 
perlėkę Atlantikų. Sausže- 
myj jie, kaipo patyrę lakū
nai, tikėjosi visuomet galė
sią nusileisti, net ir motorui 
sugedus (kaip ištiįro jie ir 
.nusileido, kokioj tai farmoj, 
taisyti lėktuvą, lėkdami iš 
Chieagos New Yorkan, kuo
met jie susivėlino atvykti 
New Yorkan net apie (Iety-, 
nias valandas).. Visos jų

mintys ir pastangos buvo 
sukoncentruotos ant. Atlan- 
fiko porskridimp. Ir jie ne 
be logikos galvojo, ^,a<L jei
gu virš Atlaiitiko pasitaikys 
nelaime, tai parašiutai vis- 
vien jiems nieko negelbėtų^

Ar jų galvojimas buvo tei
singas— tų gal galėsime pa
tirti tik pilnai paaiškėjus 
Jų nelaimei prie Soldino. •

Be viršininėto man duoto- 
paaiškinimo, lakūnai davė 
prieš išlėksiant dar ir kitą 
priežastį mūsų Generali
niam Konsului New ’Yorke, 
p. Žadeilduį. Jis ta viešai 
atpasakojo lakūnų paminė
jime ęhicagojd, Lietuvių 
Auditorijoj: ” '/ ”

■ . “Litumuea” esanti ne jų 
— Dariaus ir ‘Girėno,—bet 
Amerikos lietuvhj aukomis 

ski'idimui .prirengta. Jie 
esą pasižadėję už tas aukas 
su “Lituanica” lyanne nu
sileisti. Ir kaip jūrų lai

vo kapitonas neapleidžia: 
kad ir skęstančio laivo, taip 
ir jie neapleisiu ■‘Li.tuani- 
cos.” Jie .nusileisiu su ja 
Kaune, arba drauge, žūsiu... 
Tai kam esą Jiems parašiu-

Aš. norėčiau: tikėlis, kad 
visos viršminetos žinios, pa
remtos ne gandais, bet au
tentiškais šaltiniais, prisi
dės 1 irie ’ tikresnio dalyko 
nušvietimo. Aš norėčiau 
tikėti, kad tas gal pagelbės 
išvengti bereikalingų įtari
mų, barnių, poleiįūkų ir vi
suomenės demoralizavimo. 
Būtų liūdną, jeigu didis ir 
karžygiškas žygis, kurį Lie
tuvos vardu sumanė ir to
kia, kaina atliko mūsą ne
mirtinos atminties lakūnai, 
būtų ergelių ir piovynių 
priežastimi. Tai būt ų pats 
aršiausias būdas Jiems atsi
dėkoti.

• -z o-'. ■ . ■■ i.

Geriau tebūna jie visiems 
be išimties lietuviams, kiek
vienam mūsų atskirai, vidu
jiniu kontrolierium: ar 
kiekvienas mūsų padarėm 
VISKĄ, ką galėjome pada
ryti; ar DABAR darume 
viską, kas mums derčitų da- 
.iytf? •

Tikėkimės, kad tikras ne
laimes. priežastis pasiseks 
išaiškinti. Jas, galima bus 
išaiškinti (jeigu tik galima 
bus.) tenai Europoje — ne 
čia. Tuomet turėsim laiko 
ir pamato ir kaltininkus 
kaltinti. Čia • ir dabar —- 
man rodosi, mes turime ki
tų užduočiai. Pradėtas tin
kamo didvyriams paminklo 
pastatymo darbas^ Chicago
je, iš kur jie Transatlanti
nę kelionę pradėjo. Tektų 
pagalvoti ir apie tinkamą 
pažymėjimą tos keliones 
galo Soldine, Vokietijoj. 
Tas gal geriausia tiktų A- 
merikos lietuviams kuogrei- 
čiausiai atlikti.

Štai naujos ir artimiau
sios šiuo laiku mūsų ameri
kiečių pareigos. Ar mokė-, 
sime mes jas. dabar tinka
mai ir laiku atlikti? Į tai 
kiekvT.ęhas mūsų teduoda at
sakysią !

Sulig savo, išgalės aš no
riu jį duoti, siųsdamas drau
ge Dariaus-Girėno pamink
lo fondui savo auką — če- 
lq $100. ' • •

. Bronius1 K. Balutis,
: .Lietuvos-M i ii isi e ris 

Amerikoje.

/ Vanduo yra stiprus, gėri
mas. Samsonas vandenį gė
rė. !

>.

L. D. S. SEIMAS
; Lietuvių Darbininkų Sąjungos 18-taš metipis sei

mas šaukiamas 1933 m. rugsėjo 11 ir 12 d. d., Waiei,bųry!5 
Connecticut. . -

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

Seimo posėdžius pradės Centro pirmininkas lietuvių ’ 
parapijos svetainėje, Jobu St., Waterbury. ■ Posėdžių 
tvarka bus tokia:

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

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

. ... a) Dvasios Vado, . J-
• b) Pirmininko,

c) Vice-pirmininko, ■
" d) Iždininko,

v) Sekretoriaus,
f) Liferafinės komisijos,

. g) Kontrolės komisijos.
‘6. Centro Valdybos. pranešimų svarstymas.

- ^7^- Kuri. M.-Švagždžie paskaitai ‘-Mūsų crpgamzacrja - 
/išeivijos gyvenime.”

8. Sumanymų svarstymas bei rezoliuciją priėmimas;
9. Centro valdybos rinkimai;

10. Seimo, uždarymas.
Seimo metu vakarais įvyks įdomus parengimai, ku

riais rūpinasi L. D. S. 5 kuopa.
. Visos kuopos ir. apskričiai prašoma atsiųsti savo at- . 

stovus, parūpinti praktiškų sumauvinų; atstovų .įgalio
jimai turi būti pasirašyt i••kuopos dvasios vado ir dviejų 
valdybos narių.
/ L. D. S. Centro Valdyba ....

Dvasios Vadas
Kum. P r. V ir m .au sk is 

'Pirmininkas
Kum. J. Sragžclgs 

Vice-Pirmininkas
V. J. Kudirka

- Iždininkas
A.Vaisiauskas v

Sekretorius
J. B. La/ticka.

L 0. S, SEIMO HEMU
L. D. S. metinis seimas 

įvyksta rugsėjo 11 ir. 12 d. 
d. šv. Juozapo parapijos 
svetainėj e, John S t, Watėr- 
bury, Conn. .

Rugsėjo 11 d. ryte bus 
šv. mišios ir pamokslų;, 
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. Š. nario, vadovybėje,

Rugsėjo 12 d. 7:30. vai. 
vakare įvyks seimo . daly
viams pagerbti, bankietas ir 
pasilinksminimas. . .

Seimo delegatams susto
jimo vietos: Elton llolėį 
West Main St., $2.50 ir 
brangiau; Palace Hotel, K. 
Main St. ir Kingsbūry liū
tei, Center St., $1.50 ir 
brangiau.

Kurie pageidaufų apsi
stoti pas -privačius asmenis, 
bus maloniai priimti; priva-1

čių nakvynių reikalu prašo
mi kreiptis tokiu adresu: 
Simonas Cibulskas, 24 East 
Liberty St., Waterbury, Ct.

Seinuos Rengimo 
Komisija.

1, D. S. NARIĮI-BEŪ ARBIĮ 
MESTO

“Darbmvnko” adminis 
tracija išmokęs L. D. S. na
riui — bedarbiui už kiek
vienų naujų metinę prenu 
meratų vienų dolerį. Daug . 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dė 
platesnių informacijų kreip 
kis į “Darbininko” admini 
straciją, 366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Girtuoklio burna isdžio- . 
vina kišenes.'

Telefonas; Piaza 1350.

jonas miAtiom
Graborius ir Ralsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD;

N O V E N A
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

’ su
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

PARAŠĖ

Tėvas flagolinus Storff, 0. F. M 
VtjrteiK. '

šioji knygelė tinka vartoti apmastymams bite dienai,
Kiekrio.nas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris punktus. Pirmas punktas nurudo kaip V. Jėzus da
rė, antras, kaip Šv. Pranciškus, trecias, kaip apniųstyto“ 
jas privalo elgtis bėi darytį . ; .
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Rytinių Valstybių Ziniosį
Kaunas Nugalėjo “Kovno”

F Amerikos LietuviąLegio- 
k no Dariaus-Girėno Postas
E Nr. 1, seniaus Gen. . Tado
E Kascinškos postas, per ke-
1 lis metąs, nuolat klabeno A-
t niėrikos įstaigas, reikalau-
F damas pamesti Amerikos
į* Konsulato Kaime vartoja-
I ' nią 4 ‘ Kovno ” vardą; D a-
: riąus Girėno žuvimo proga,
į žuvusią lakūnu, šio Posto
r . nariu, atminimo vardu pa-

. reikalauta naujai Kauną 
vadinti lietuviškuoju vardu,

- t—karrtą-Jaimūph------------- --
Department. of State* 

Washington, D, C., savo š., 
m. rūgpiūcio mėn. 8 dienos 
laiške pranešė Postui,' per 
vadą V. Vyšnią, kad “In 
reply, . ynu are įnformed 

., that. ‘Kaunas ’. lias been 
aclopted by this Government 
aš tlie. official n ame o f tho 

.. Lithuanian Capital ( Pasta- 
. ba: T tai Postas priminė tiž- 

simiršusiam valdininkui, 
: kad Kaunas yra laikinoji 

sostinė, Vilniui esant laiki
noje lenką karo okupacijų-

jė) J’ Drauge Departamen
tas pažymėjo, kad Konsula
tas Kaune, jau ėmė savo o- 
fieialiuose raštuose vartoti 
“Kaunas,” vieton . ligšioli
nio “Koviiė;” Jei dar pa
sitaiko raštą su Kovno, tai 
tiktai dėl užsilikusią seną 
blanką laiškams.

Šia proga teko patirti, 
kad Lietuvoje ruošiamas įs
tatymo projektas dėl Lietu
vos geografinią vardą rašy
bos; toks didelis darbas ga
lįs ilgi,ąu užtrukti.

Šiuo metu “Kovno” te
bevartoja tiktai “Associa
ted ” ir “ United Press, ’ ’ 
bet ir šią įstaigą Postas ne
paliko: ir joms parašyta 
raštas, prašant prisitaikinti 
prie Amerikos valdžios už-, 
imtos linijos, taip kaip U. 
S. Geographic Board jau 
ankščiau padarė.

Taigi, Darius-Girėnas sa
vo mirtimi į žemėlapius įra
šė tikrąjį lietuviškąjį Kau
no m i esto vardą.

' LegioninHas.

gas, “Savi pas savus’* 
turi būti mūsą obalsis.

JAU LIETUVOJE
Advokatas St. Gabaliaus- 

kas su žmona ir Uošviu lai
mingai pasiekė Europos 
krantus ir siunčia geriau
sius linkijimus visiems sa
vo prleteliams Amerikoje. 
Ypatingai sveikiną brookly- 
niečius. Adv. St. Gaba- 
liauskas nepaprastai džiau
giasi kai kimu amerikiečiu 
lietuviu pareikštu jam nuo
širdumu besisveČiubjant A- 
merikos Lietuvoje,
LIETUVIAI AMERIKOJ 

_ _  NE ŽLUGS... -■.

nes suvadžioti; jau jo kelin
es šposas šioj apylinkėj.

Atvažiavo iš Lietuvos p, 
Narutavičius* kuris, pabu
vojęs keletą dienu pasaulio 
prekybos centre — New 
Yorke, išvyksta į Cliiėagos 
pasaulinę parodą.

P. Narutavičius ytįa Lie
tuvos Banko (Kaune) auk
štas valdininkas.

ŽMONĖS P/LMILO
. Lietuvią Universali Biu

rą, Ine. (423 Grand St... — 
niv. Vytauto spaustuvė) 
kaskart daugiau pradeda 
ietuviai lankyt, ypač^daug

BROOKLYN, N. Y.

surengimą, gi

; dERAI PAVYKO
■ 1 '

Karalienės Angelą para- 
/ ’ pijus Šv. Rožančiaus drau

gijos išvažiavimas Forest 
■ parke rūgpiūcio 20 d. nepa- 
, ' ■ _ prastai pasisekė. Nežiūrint, 
: ... kad oras buvo gana blogas,
* • bet žmonią prisirinko daug

ir‘.visi noriai tuštino gau- 
L- . . šiai apkrautus stalus. Kun. 
v / klebonas Remeika džiaugė- 
L; 'si. likusiu apsčiu pelnu ir y- 
f . Ta dėkingas rožanČinėms už 
; - ■ išvažiavimo

biznieriams už suaukotus 
tam tikslui užkandžius ir

* . gėrimus. Mūsą pareiga ne- 
. pamiršti savai biznierią,. ku

rie prisideda prie. organiza
cinio kataliku veikimo ir 
juos remia.

Tos pačios draugijos se
kantis išvažiavimas įvyksta 
rūgspjo 10 dieną tam pa
čiam Forest parke. Rožan
čių ės \ visuomet moka gerai 
pasirodyti, bet šį kartą jos 

. sugalvojo kažką nepapras
to. Laukiam visi to išvažia
vimo; pamatysim kas ten 
bus tas “ąep.aprastas.” Ro- 

■ dos. jos skiria pelną ko
kiam.tai. nepaprastam tiks-

lui. Bet vistiek mes apie 
tai sužinosim, kai atsilanky- 
sim.

Pereitą savaitę .apylinkėj 
lankėsi advokatas C. V. 
Česnulevičius . iš Chicagos. 
Malonus svetys aplankė ir 
Lietuvią Universali Biurą, 
teiravosi, apie vietos visuo
meninį lietuvią veikimą ir 
vaizdžiai nušvietė Chicagos 
lietuviu kataliką kaskart 
sparčiau didėjantį susipra
timą. Ypač gerbiamas 
svečias gražiai atsiliepė a- 
piė “Draugo” redaldorią. 
L. Šimutį ir keletą kitą.

Vienas nemalonus nusi
skundimas teko išgirsti ir iš 
šio žymaus . lietuvią visiio- 

. menininko, kad lietuviu tar
pe trūksta susipratimo, 
trūksta nusistatymo remti 
savo profesionalus. Tai 
Skaudus ir nemalonus apsi
reiškimas Amerikos liętu- 
vią kataliką šeimoje. Tai 
daug mums kaštuojantis 
apsireiškimas, kurio pašali
nimui turime sukaupti jė-

BROOKLYNO FED. APSK.
OR-JĮI PRAMOGOS.

Rugsėjo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
išvaž., Farest Park.

Jei po ją pastoges lanky
sis garniai... Štai ang, die
ną pavyzdingą Brooklyno 
lietuvią Žaroliii Šeinią ap
lankė garnys ir paliko gra
žią dukrelę. Motina sveik
sta, gi j anuo ji g y v y b ė 
džiaugiasi pasauliu. Jei tas 
garnys dažniau aplankytą 
susipratusias lietuviškas 
šeimas, suprantama, kad 
per keletą metu Amerikos 
Lietuva gyventoją skaičium 
padidėtą keletą kartą, o be 
jokio pamato keliami tuo 
klausimu ginčai išgaruotą...

užeina nusipirkt “Darbi
ninką” ir įvairią knygą bei 
maldaknygių. Jau keletas 
jiznięrią užsisakė atspaus
dinti 1934 metams kalendo- 
rią, kurią biuras turi nepa
prastai puikią selekciją, 
'kurie manote/ spausdintis, 
pasirūpinkit Iš anksto — te- 
’.ef oliuokite, pristatysime 
pavyzdžius pasirinkti.

Vietinis.

Gaunami iš įvairią Lie
tuvos Vietą laiškai liudija, 
kaip visa tauta prislėgta gi
laus liūdesio dėl lakūną Da
riaus ir Girėno žuvimo, Iš 
visko matyt, kad per tą did- 
vyrią’mirtį mūsą užjūrio 
broliai pradeda daugiau į- 
vertint Amerikos lietuvius, 
nes gausiai sudėtas Lietu
vai besikuriant aukas jie 
buvo jau visai pamiršę ir į 
Amerikos lietuvius žiūrėjo 
gana nepalankiai: ją vertė 
buvo tik' doleris. Artimes
nis susipažinimas dėlto, bu
vo būtinas ir dabartinės są
lygos gal tam daug pagel
bės. . . ’

Moterį Sąjungos 29 kp. 
rugpjūčio 16 d. Apreiškimo 
parapijos svetainėje turėjo 
mėnesinį susirinkimą, kurį 
atidarę pirmininkė U. Mi
kulskienė. t.

Nutarta surengti Univer- 
salio Biuio^ naudai išvažia
vimą į Forčšt parką rugsė
jo 3 dieną 1 v. po( pietą. 1

Iš liepos mėnesį įvykusio 
išvažiavime gauta pelno 
$17.64. Pasidarbavo P. Ben- 
zuvienė ,. V. Belevičienė, O. 
* Radzevičienė, U. šašiene ir 
J.Terebeiziene.

‘Moterą ■ Sąjungos seimo 
delegatės išdavė raportą.

Sųjungietė,

C. BROOKLYN, N. Y

Al

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo • 
namus lietuvią prietelįą ir patarėją—laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar. savo prieteliams pado
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią 
stovylūlę, užeikite—- Jūsą visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ UN1VERSALIS BIURAS, Ine.

Buvusi “ VYTAUTO SPAUSTUVEI”
423 Grand St., Brooklyn,. N. Y.

STagg 2-2133

‘. Po pasekmingo rožanči- 
nią išvažiavimo, pirmadienį 
pas p. Pažereckus susirin
ko visos darbštesnės rengė
jos ir prie gražiai valgiais 
nukrauto stalo užkandžiavo 
ir tarėsi tolimesnio veikimo 
klausimais. Valio rožanči- 
nės, kad nesnaudžiate. Taip 
ixį reikia. Mums kartais 
trūksta savimi.pasitikęjimo. 
Bet kai pabandom, pama
tom, kad daugiau galime, 
negu atliekame. Savimi pa
sitikėjimas. yra didelė Die
vo dovana. Taigi pasitikė
kime savimi, o daug nudirb
sime Dievui ir Tėvynei nam 
dingo darbo.

A ■ •
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WATERBURY, CONN
RENGIAMASI L, D. S. 

SEIMUI
L. D. S. 5 kuopa smar

kiai rengiasi organizacijos 
metiniam seimui, įvykstan
čiam rugsėjo 11—12 d. d. 
IVaterbury. Renginio ko
misiją sudaro kun. »E Va- 
lantiejus,. kompoz. A. Alek- 
sis, S. Cibulskas, J. Rakau
skas, J. Bernotas, P. Tuto- 
raitis, A. Šambaris, P, Ja
kubauskas.

. Komisija stengsis delega
tus priimti pagal galimu- 
miis^ Visiems, -parūpina 
nakvynes.

Rugsėjo 11 d,, pirmadie
nį, 7:30 vai. vakare įvyksta 
pral<albos. Kalbės L. D. 
S. centro pirmininkas kim. 
J. Švągždyš, sekretorius J. 
B.' Laučka ir kiti įžymūs 
kalbėtojai. Įžanga veltui.

Rugsėjo 12;d., antradienį, 
8 vai. vakare įvyksta valca- 
rienė, kurios laike koncer
tinę programą išpildys So
li stės-tai ir sVi Juozapo pa
rapijos vyčiu choras, komp. 
A. Aleksiui . vądovau j ant. 
Vakarienės - koncerto įžan
gos tikietas tiktai $1.00. Šir
dingai kviečiame dalyvauti. 
Visi bus maloniai priimti.

1

Vakarienes tikietus gali
ma gauti pas A. Aleksaitį, 
27 Congress Avė. ir pas 
rengimo komisijos narius.'

Vaikelio Jėzaus draugijos 
3-čias skyrius rugpjūčio. 20 
d. turėjo Forest parke pik
niką, gerai pavykusį. Li
ko pelno. •

Esame labai dėkingi kun. 
Laurinaičiui už garsinimą 
ir pasirodymą su berniuką 
choru. Gražus buvo vaiz
das, kai berniukai traukė 
lietuviškas dainas, kunigo 
Laurinaičio išmokyti.

Širdingai dėka jame vi
siems .atsilankiusiems, ačiū 
klebonams ’ kun. N. Pakal
niui ir kun. S; Remeikai-‘už 
parėmimą inūsą iždo.

Pirm. M. Brangaitiene.

P. Lukšys Brooklyne ro
dė krutamuš ' paveikslus ir 
vietoj garsintą Dariaus-Gi
rėno laidotuvią Kaune ir 
nuotrauką padarytą žuvimo 
vietoj,; parode kažkokią ge
gužinę jChicagoj ir orlaivio 
krikštynas,' gi apie laidotu-, 
ves Lietuvoj — nieko. Sol
dino vaizdas padarytas iš 
fotografijos paveikslo.. P. 
Lukšiui nevertėtą taip žmo-

BAY0NNE,N. J.

“* " *“ VALANDOS: |
Nuo 9—12.1Ą ryto, 2—8 vak. j

Sventadieniaia ausitarut |
499 GRAND -STREET |

(kampas Union Avė.); |
BROOKLYN, N.Y. J

Telephone: STAGG 2—0700

DR.BLADASK. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namų Telefonas:. MIciifcan 2—4273

Žinios: Iš Lietuvos
BURBIŠKIS (|aį Burbišky — Sv. Jėzaus

Širdies. Žmonių buvo pri- 
važiavę daugybe, Atįyko . 
kunigą nemažai. Pamoks-, 
lą sakė kun. M. Jodelis, nuo 
paloeiaus balkono, o žmonės 
klausėsi, šventoriuje, kas bu- .. 
Vo gražus reginys.. Ateity- ; 
jo Burbiškis bus gražiausia 
parapija. Šj. sykį ai šilan- 
kęs išsivežiau gražią įspū- 
džią.

B;r-Ameri1>\ietis:

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbotibedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną g a tu t ą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai 
mokamą darbą.

“DARBININKAS*’
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

Šv. Onos motėrą klubas 
rūgpiūcio 20 d. turėjo išva
žiavimą į Hugnenot Beacli 
maudytis.

Narės labai linksmai die
ną praleido, išsimaudė,. pa
kvėpavo tyru oru ir visi pa
tenkinti grįžo- į namus/

Ačiū narėms ir. •visiems 
kartu suvažiavime ‘clalvva- 
vusiems. N ar?.

ap

"ŽVAIGŽDUTE”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai- 

mSs. Tai pradekite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas —r tai įpratin 
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas. gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai <(žvaigždutė” leidžiama vai- 
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę/” kuri kas mėnuo jiems duos j- 
domių skaįtymSlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. . . . .
Juk visai maža kaštuoja ’t vos 4 
lit. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų;

Priedų duodama loterijos bilie
tas. ’
Administracija. Kaunas, Liaudie? 
Namai.

Adresą s : “žvaigždutės”

Burbiškis (Utenos aps.) 
iš semi laiką buvo plačiai 
žinomas ir garsus p.. Vens- 
lonaviči'ą dvaras ypač savo 
puikiais palociais. Burbiš
kis labai nukentėjo per didį
jį karą, nes vieni liuobėsią i 
buvo sudeginti,pabyu pui
kieji palociai buvo labai ap
daužyti, kurie apleisti ir iš
stovėjo iki 1932 m. Tik 
pernai grįžęs iŠ Amerikos 
kim. Pranas Zabiela nupir
ko patį dvaro centrą su 
palociais ir, J. E. Panevė
žio vyskupo Paltaroko pra
šomas, suorganizavo naują 
Burbiškio parapiją.

Pernai, kuomet kun. Za
biela dar tik pirko Burbiš
kio dvarą, ir man teko ap
silankyti ir pamatyti tas 
garsusis dvaras, bet '.tada 
dar ne koks buvo įspūdis, 
nes palociai apdaužyti, be 
langu ir be durą, stogai 
apiplyšę. Bet jau / šiemet 
ir apie tą patį laiką apsi
lankius Burbišky, jau klio
kis įspūdis. Iš apleisto ir 
apiplyšusio palociaus vėl 
stovį kaip naujas, viskas at
naujinta, atremontuota. Vi
duryje palociaus įtaisyta 
puiki,. didelė bažnyčia. Įš 
pietą pusės per ūu aukštu 
puikiausia klebonija su 

' daugybe kambariu ir dvieili 
dideliais galionais,. Neap
siriksiu pasakęs, kad Lietu- 

į voje.ir vyskupai nėturi to
kią rezidenciją,/kaip dabar 
Burbiškio klebonas. Iš 
šiaurės pusės kambariai 
vargonininkui ir: zal<ristijo
nui ir dvi sales '•— svetai
nės susirinkimams ir kito
kioms pramogoms. Bažny
čioje visur tvaiku graži, vi
sur viskas nauja. Visi baž
nytiniai drabužiai ir taip, 
kas reikalinga prie pamal
dų, viskas nauja.

Tai vis darbas ir f rusas 
kun. Pr. Zabielos. Choras 
taipgi jau nemažas ir gra
žiai gieda, kuriam vadovau
ja varg. Zaranka. Klebonas 
džiaugiasi, kad žmonių visa
da pilna bažnyčia, o kai ka
da ir per daug, taigi klebo
nas sumano- apie padidini
mą bažnyčios. . Burbiškio 
parapijiečiai labai džiaugia
si, kad be jokią auką ir 
vargo turi parapiją ir baž
nyčią ir visa tai dėka kun. 
Zabielos. .

■ Šiemet buvo pirmi atlai-

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Pasini,i apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei-' 
kia.

? TCT.AfifiTATTRKLASCIAUS

CUNTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
J Šokiams k visokiems pasilinksmini-
£ mams smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas ugstea- 
fkytl salę žiemos sezonui. d
I kamp. Maspeth ir Betta Avė. |
1 JONAS KLASČIUS, Savn į 
Į Maspeth, N, Y.

3

i

Tel. Evėrgi’ocn M310

JOSEPH 6ABSZVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFOBD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

T61. Stagg 2—5048 Notary PubMe

M, P. PALIAS INC.
BIELIAUSKAS 

; Graborius ir Balsamuotojo 
660 Graųd St., Btooklyn, N.Y. 

/ ĮIIU i iMUHM.mm N

Tel. Stagg 2—0783 Sfotary Bubile

JOSEPHLEVANDA
(Levandauskas)

GEAB ORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telenhone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R ABORIVS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškime parapijos 
Bažnyčią

Parsamdaū Automobilius Ves- 
. tuvSms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
. Apdrauda Visose šukose

Nųtnry Public
5441 —- 72-nd Street,

Arti Granil St
MASPETH, L I., N. T, .

W'7. LAUKUS, FoioS>afas
XI4 Ifeiit'o'tl Brovklj'n

v

• .t
J
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