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' Rugpiūčio 14 d. Washingtone 
bus iškilmingai pastatytas pa* 
iritnklaz mirusiam kardinolui'Gib- 
bons.'1 Paminklą parūpino Ko- 

, lumbo vyčiai.
’ Kadangi kardinolas Gibbons 

buvo mylimas ne tik vien kata
liką, tad tikimasi, jog į pamink
lo atidengimo iškilmės suplauki 
didžiulės minios žmonių;

BiržeHo l2 d. New York arki
vyskupija minėjo šv. Vardo Vy
rą organizacijos 50 metą nuo įai- 
ateigimo sukaktuves. Kardino
las Hayės pasakė kalbą, kuri bu- 

' vo perduota per radio.

Švento Vardo draugija Ameri
koje įsteigta 1882 metais Šv. Vin
cento bažnyčioje, New York.

šiais metais draugija veikia 61 
parapijoje, turi 7,190 skyrių su 
2.000,000 narių.

. Kardinolas priėmė paradą, ku
riame dalyvavo per 50,000 narią.
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KNA NUO 1915 METU

General Electric kompanijos inžinierius J. Bellamy Taylor (dešineie) kalba t aparatu kuri jis išrado 
perduoti kalbą per stulpą šviesos. Tas bandymas buvo padarytas iš dirižablio ‘‘Los Angeles," iškilu
sio 2500 pėdą į orą. * >
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Vatikartas^eikalauja' 
Ispanijos Valdžios 

Atlyginimo
* ’ ' K-

Kun. Cox Išrinktas 
Veteranų Vadu

Maltos premjeras lordas Strick- 
land buvo įsikišęs į kataliką pri
vatinius tvarkymosi reikalus. Ka
talikai pasiskundė Anglijos vy
riausybei, kuri pripažino ją tei- 
sybę.- Preinieras Strickland at
siprašė Popiežiaus už įžeidimą 
kataliką.

• ■ ■ • * ’’ ■ . •

gagoje karduiolas We-. višixlsbi , 
' r- lein atidarč kataliką ^aviarijos

(orlaiviais lekiOjimo) mokyklą. 
, Iškilmėse dalyvavo apie 70,000

žmonių. f

SUŽEISTAS ADV. S. VI- 
ŠINSKAS

BROCKTON. — Birž. 11 
d. prie No. Main St. įvyko 
automobilio nelaimė, kurio
je sužeistas advokatas Ste

WASHINGTON. — Ka
ro veteranų, atvykusių į 
Washington, jau priskaito- 
ma apie 10,000, Jie. reika
lauja išmokėti visus bonus, 
veteranams, priklausančius.

Birželio 9 d, orlaiviu iš 
Pittsburgh atvyko ŠV. Pet-

Paryžiuje šiomis dienomis mirė 
seniausia ; Prancūzijos politikas 
Jacąes Picų, 94 metą amžiaus. 
Politiniame gyvenime jis išbuvo 
daugiau kaip 60 metą; buvo žy
nius parlamento narys ir ištiki
mas katalikas.

Paskutinę pagarbą ir padėką, 
priė jo mirties patalo išreikšti 
buvo, atvykę Paryžiaus kardino
las Verdier ir • Popiežiaus atsto
vas Prancūzijai. -

Prancūzijos Kataliką Akcijos 
apie 600 vadų su kardinolų Ver-1 
dięr priešaky išvyko į Komą ąp-1 

. lankyti Popiežių.

COOLIDGE PRIEŠ KARO 
SKOLĮI PANAIKINIMį
NEW YORK. — Buvęs 

prezidentas Calvin Coolidge 
savo naujame straipsny, pa- 
talpintame viename laikraš
ty, išreiškė savo nuomonę, 
jog Amerikai nėra išskaičia 
vimb dovanoti Europos val
stybėms karo skolas.

PRADINGĘS LAKŪNAS 
ATSIRADO

‘Anglų laivas Circe Shell 
birželio 11 d. apie 500 mylių 
nuo Ispanijos netikėtai su
rado Amerikos lenkų lakū
ną, Stanistaūs Hausner, apie 
kurį jau nebuvo jokiiy žinių 
per 8 dienas.

Birželio 3 d. šis lakūnas- 
išskrido iš Amerikos, norė
damas tiesiog nuskristi į 
Varšuvą, Bet, matyti, jį iš
tiko koki nelaimė ir jis pa
teko nętoli Ispanijos. . ’
. Laivas vyksta į New 
York; lakūno, artimieji jo 
aukia didžiu ilgėsiu

ponas kun. Cox.
Kun. Cox didžiojo karo 

metu buvo kariuomenės ka
pelionu.

Veteranai jį pasitiko di
džiu džiaugsmų; ' Kai kas. 
manė, jog jis prašys vetera
nus išskirstyti.. Bet atsitir 

■■: ' •. ■■ ko priešingai.-- >
Kūn. Gdx prabilo į 6000 

veteranų minią, kviesdamas 
juos būti Washingtone iki 
jų reikalavimai bus paten
kinti. 7 ’

Jo kalba buvo labai ug
ninga, raginanti veteranus 
aikytis savo rėikalavimų 

iki galutino laimėjimo.

Veteranai tuojau išrinko 
kūn. Cox vadayauti jų dele- 
’gacijai. Veteranų delegaci
ja su kun. CoXįprieŠaky ap
lankė prezidAitų Hooveiy 
vice-prez. Curtis ir atstovų 
rūmų pirmininką Garher ir 
įteikė reikalavimus raštu. 
/ GarsusiA ra^fe^albetdjas 
kun. Coughlin teleg r a m a 
prisiuntė $5000 veteranams 
pasirūpinti maisto. . /
.. Savo • telegramoje kun. 
Goughlin pageidavo, 
kad veteranai pašalintų iš 
savo: grupės komunistus ir 
nępasidųotų jų vadovybei, 
r. Kun. Coughlin pageidavi
mą veteranai priėinė tikru: 
pasitenkinimu. Tuo jaus 
buvo pašalinta , apie 200 ko- 
muhistų, kuriė buvę įsibro
vę į veteranų būrį.

Jei kongresas patenkintų 
veteranų reikalavimus, tu
rėtų būti jiems išmokėta a- 
pie 2 bilijonu dolerių.

SENATAS PRIĖMĖ PA
ŠALPOS PLANį

WASHINGTON. — Bir
želio 1Q d. senatas, po ilgų 
ginčų, priėmė demokratų 
pasiūlymą suteikti" valsti
joms 300 milijonų dolerių, 
kuiie būtų paškįrti bedar
biams šelpti.

. Už sumanymą, balsavo 35 
-republikonai ir 37 demokra
tai senatoriai, o prieš 7 re
publikonai ir i demokratas, 
..Jei šiš bilius ir ‘praeitų 
atstovų rūmuose, bet labai 

‘abejojama, ar nors kiek tie 
300 milijidiių dolerių palen
gvins bedarbių sunkią būk-.
e.

i IŠVYKO 1 DUBLINĄ IR Į 
' LIETUVA

Birželio 13 d. laivu “De 
Grasė” iš Now York uosto 
išvyko į Eucharistinį Kon
gresą, į. Dubliną, kun. Pr. 
Juškaitis, kun. J. J. Jakai
tis M. I. C., P. ’Strakausk'ie- 
nė, kun. . P. Strakausko mo
tina, stud. P. Rakauskas ir 
kiti.

Iš Dublino, Airijos, kun. 
J. Jakaitis, kum. P. Juškai
tis ir P. Strakauskienė vyks 
į Lietuvą, kur prabus apie 
du mėnesiu. •’ ■ ~
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Linksmos ir laimingos ke-
. ' jlionės! ‘

■1

■j

‘V'

-------- ■ ‘:

MADRIDAS. — švento
jo Sosto atstovas, ^įteikė Is
panijos vyriausybei pareis-. / 
kimą, kuriuo reikalaujamą 
atlyginti už sudegintas baž
nyčias ir vienuolynus.

Šv._ Sostas apkaltina Iš- . 
pahijos vyriausybę,, leidusią 
komunistams ir visokiems 
anarchistam| sudeginti, api- • 
plėšti ir išniekinti katalikų 
bažnyčias, mokyklas, vie-; 
nuolynus. ■

IMElGrVAiKO PA
GROBIMAS AIŠKĖJA-

ENGLEWOOD, N. JZ — 
Liiidbergho uos v ė s M r. s. 
Mdrrow namuose birželio . 
10 d. vakaru įvyko nelaimė, . 
kuri suteikia 'naujų žinių a- 
pie Lindbergho vaiko pa-
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ČESNULEVIČIUSVIS GE* 
RAI PASIRODO

VYČIĮI SPORTININKAI 
DIRBA

PAGIMDĖ 3 MERGAITES
NEWBURYPORT. — 

Tūla Josepli Hudson, šio 
miesto gyventoja, miesto li
goninėje pagimdė tris mer
gaites. ’ .

Naujagimėj ir motina ge
roje sveikatoje. .

Kun. V. Tašku nas 
Naujoje Vietoje

J—1—— I

- AMERIKIETIS LAIMĖJO 
ANGLIJOS GOLFO

PIRMENYBĘ
• SANDWICHE, Anglija.

— Čia įvyko golfo . žaidėjų 
rungtynės Anglijos golfo 
čempiono vardui laimėti.

Geriausiai žaidime pasi
rodė ir pirmą vietų laimėjo 
amėrikietiš Gene Šarazen.

MIRTIES BAUSMĖ ŽMO
NIŲ GROBIKAMS

TRENTON, N,/J.—New 
Jęrsey valsti j os senatas, prh 
ūme įstatymą, kuriuo paski
riama mirties bausmė vii 
siems žmoiiių pagvobikams.

Prisiekusiems teisėjams 
paliekamą teisė patarti tei
sėjui paskirti kalėjimų iki 
gyvos galvoj vietoj mirties.

Per'eito mėnesio pabaigo- tir Norwoodo lietuvių , para- 
je Telšių vyskupijoje įvyko 
kunigų pakeitimai. Kun. 
V. K. Taškūnas, buvęs 
“Darbimnko^. redaktorius

PARDAVĖ 250 SVARŲ
KIAULIŲ UŽ 5 CENTUS

pijos klebonas iš Vėžaičiu 
perkeltas į Lieplaukę, dide
snę parapiją arti Telšių 
miesto. • ‘

» A . • ’

Tėvui Taškūnui linkime 
geriausiu pasekmių naujoje 
vietoje. •

Šiomis dienomis * F o r d 
Ripley,. Minnesota fąrme- 
ris M. Magųan uža ų g i n o 
250 svarų kiaulę ir nuvežė 
į jomarkų parduoti. '

Jomarke jis kiaulę , par
davė už $1.61. Bet išmokė
jęs $1.56 už vietą, ėdalą, pa
svėrimą, ^peržiūrėjimą ir 
nuvežimą farmeriui liko tik 
5 centai, ; . *

1600 KELEIVIŲ IŠVYKS
TA LAIVU KUNGSHOLM

. Šeštadieny, birželio 4 die
nų Švedų-Amerikos. motor
laiviu Kungsholm išvyko \ 
Gothenburg, Švediją, per 
1600 keleivių, kurių tarpe 
yla keletas įžymių publicis-

Birželio 6 d. Boston Col- 
ege sporto aikštėje įvyko 

bašeball žaidimas tarp<Bos-
College dr Holy Cross 

College. Žaidimo pasįžiūi’ė-- 
;i buvo susirinkusi didžiulė 
minia žmonių.

Žaidimas/ b ii V o 1 a b a i 
temptaši B. C. žaidikai da- 

’rė pastangas būtinai laimė
ti. : Ir laimė jiems buvo tik
rai nusišypsojusį, kai Pet
ras Česnulevičius labai ge
rai išmušė sviedinį, duoda
mas progą savo dviem drau
gams žąidikąms padaryti 
du apįbėgimus. Jis pats ir
gi. padarė du apibėgimųs. .

Žaidimas, baigėsi Holy 
Cross College laimėj ūnu 6 :5 
ąpibegimų santykių. • 1

Pažymėtina, jog Česnule
vičius yra labui mėgiamas 
žiūrėtojų. Kai tik jis pasi
rodo, daugelis tuoj linksmai 
šaukia <<Pėtė,.’r “Ohessie.” 
Tikrai smagų žiūrėti į jį be
žaidžiantį —- neaukšto ūgio, 
gražiai nuaugęs, diktokas, 
labai1 greitai bėga, sviedinį 
visados vikriai gaudo,.

Žaidimo žiūrėtojų skaičiu
je matėsi luini J. j. Jakai
tis, M. I. G, kun. Pr. Vir- 
mąuskis, Ed. Kasperąs (B. 
C. graduantas), i jo brolis 
Juozas, .; Brn.

" 'Liet. Vyčių 17 Algirdo 
kuopos bašeball tymas jau 
turėjo penkias ru gt y n e s, 
kurios baigėsi tokiais davi
niais : su Kicuwa Club — 
1 -.0 (vyčių naudai); su Eve- 
rett Town Team—4:6 (vyč. 
pralošė); su šv. Roko para
pijos tymu (Montello) — 
4:6 (vyčiai pralošė) ;

Loevrs Theatre — 5:5 ir 
Mt. Rowdwin K. of C. 
8;6 (vyčių naudai).

‘ ‘ Home runs padarė N. 
Mickevičius ir S. Navickas;

SU

su

gerai pasižymėjo sviedinio 
išmušimi M. Baronas ir* A. 
Klimas (tymo-kapitonas).

Pirmadienio vakare žai-
džią Sp. Bostono 
stadiume prieš I 
Club.

naujame
jin c oln

*

r Jeigu aš turėčia 
sūnų, norėčiau, k:

iu dvyliką 
id jie bu-

-1*’L lt Ibl llkLIIll LvvJntlAz 

/ J Sh hlčespeare

L. D. s.

. Policija uorę jojaukeliu- ‘ 
tą kartą apklausti Mis. 
Moi’rbw tarnaitę V i o 1 e t 
Sharpe.

Tarnaitė Sharpe jau ank-' 
sčiau negalėjo policijai iš
aiškinti, kur ji buvo tą nak- e 
tį, kai Lindbergho. vaikas 
buvo pagrobtas.

Ji aiškinosi buvo išėjusi 
su dviem vaikinais, bet’ iš 
jų tik vieno vardą tenurodė.

Sužinojusi,, jog policija 
atvyksta vėl jos klausinėti,. - 
ji išgėrė nuodų ir tuojau 
mirėj ‘ ,

Tą pačią naktį (birželio 
10 d.) policija suėmė: tūlą 
Ernešt Brinkert, su kuriuo 
nusižudžiusi tarnaitė Shar- 
pe turėjusi artimus santy- " 
kius.

PARYŽIUS, birželio 13.
čia viešėjo Anglijos pre- 

mieras MacDonald, kurs tų-^ 
re j o pasitarimus su Pranęū 
zijos premieru Herriot. v 

. Juodu tarėsi apie besiar
tinančią Lozanos konferen
ciją, kurį prasidės birželio 
16 d. Ten bus svarstoma a- 
pie . karo skolas. ‘ r 
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Itališkos vištos per metus 
padeda 300 kiaušinių.

. lietuvių Darbininkų Sąjungos seimą Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
renoe, Mass. * > . ' . ’• ’•

$euno programa bus pranešta vėliau, Visos kuopos 
iš anksto prašomos,rengtis sęhnui;. 2 ;

- , Dvasios Vadas Kkn/Pį\
. ; • Pirmininkas —* J»>’M jStmiįfa,

Vice-Pirmininkė ČtatmenČ,*
■'>. Iždininkas — A/Vąista^feas^« •

Sekretorius — J. B.Zaučka.

.4
4



Antradieni*, birželio 14, 1932 PQBIOO:£jg V m
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~ ■ ■ -, - • los eigą su prideckais apra-
“ PAVASARIO ” SĄ-GOS JUBL rillej °'

LIEJINIO KONGRESO GAR- ~
Bgg KOMITETAS “PO POLSKU SPIEW>MY”

; ANGLIJA ĮTEIKĄ LIETUVAI 
MOTA LAIVYNO REIKALU

' * ' • • • ““ ■/ ... ’ė

> Jau buvo rašyta, kad ku
riamas Lietuvos laivynas: 
sudaryta lietuvių-anglų ben-

-’drbve, nupirkti du laivai ir 
produktus šiemet tikėtasi, 
vežti savais laivais. .

Ligi šiolei Lietuvos apy
varta Anglijon yežė veik ’J. Skvireckas, v. Sosto at- Į 
vieni Baltik transpdrt kor- » stovas Lietuvai monsigno- 
poratioii laivai. Susikūrus! ras A, Arata,^ Vilkaviškio | 
■Lietuvos laivynui ir ėmus < 
prekes vežioti savais laivais i 

įminėtos bendrovės laivai ne 
tenka dalies darbo ir uždar
bio, Be>to, Baltic trans-

; pert korporation. bendrovės
< akcininku esąs vienas įta

kingaspolitinės sferose as-
- muo, kuris pajėgęs Baltic

7 I ’ J,
. tranport korporation ben

drovės reikalus perkelti f o-
. ficialines Anglų įstaigas. Ir 

’ y štai, Baltic traiip. korp. b-
( veš prašoma Anglų vyriau- 
k > sybė įteikė mūsų užsienio, 

reikalų, ministerijai lietuvi-’ 
’ ško laivyno steigimo veika
lu notą.' Savo notoj Anglų 
vyriausybe iškelia tokį mo
mentą: girdi pagal 1923 m. 
gegužės 6 d. apsikeistas 
tarp Anglijos ir Lietuvos

' > notas Anglijos laivai Lietu
vos vandenyse turi būti 
traktuojami lygiai su Lietu
vos laivais, o kadangi “Mai
stas valdiška įstaiga, tai 
“Maisto” laivus Lietuva ly- 
giai su Anglų laivais netrak 
tuojaiiti. Tame nesusipra
time yra ir kitas momentas.

. /^Maistas” nori pirkti tre
čia laivą, tai dėl to pareiškė

r; nępasitęukinimo ir Anglų- 
| / Lietuvių, laivyno b-vės akci- 
I • nįnka^anglai. Dėl to viso I ’ • 9 -

ir numatyti gegužės pabai-’ 
goj atidaryti reisai — ati
dėti.

4\ Bylą, iš Lietuvos pusės ve
da pats užsienių rėikalų mi-

\ nistęris Dr. Zaunius ir tiki
masi reikalus sutvar k y t i 
sklandžiai ir Lietuviu*Ahg-

r Įų laivyno b-vės laivus pa
leisti artimiausiu 1 a ik: u. 
Trečią laivą pirkti jau esą 
atsisakyta.

KAUNAS. — Ruošia- MEDIJAI, Seinų.aj>s.— 
mam- “Pavasario” Sfljun- ^iame miestelyje yra labai 
gos jubilejiniam kongresui Į daug “waršwsko” plauko 
globoti sudarytas Garbės “asabų” kurie dar ir dabar 
Komitetas, j kurį įėjo J. E. 
arkivyskupas metropolitas

-

*SMMMI■B*

Įkas giFD^n^!JETUVių|| “Darbininko” Katalogas
KOLONIJOSE,

NMtfOOO, MASS.

l

[ kažko laukia. Nereikiamą- 
nyt-i, kad Lazdijai yra “ne- 

I pagarsėjęs” miestelis savo
gražiais “darbais.” Pra
džioje Liętuvoš kūrimosi 
Lazdijai buvo; pasiskelbę 
“nepriklausomi ir savaran- l 
kiškai tvarkėsi berods 12 r 

t valandų. - Tik dėka savano- J 
rių ir šaulių tą. jų “nepri
klausomybė” buvo atimta, 
o dauguma. tų “kovotojų” Į 
nu tane į Oicizną. Bet prieš Į 
kelis metus kaip kurie iš jų, 
net “vadai” Sugrįžo .į. Lie
tuvą. Žinoma, už tai gavo 
kurį laiką šaltoj on patupėti 
ir dabar kuo ramiausiai gy
vena namie. Dabar atsiga- 

; vę.' lietuviška’ duonele vėl 
STATYS NAUJĄ PRIEGLAUDĄ' pradeda savo nusistatymus 

‘ ' reikšti/Jų darbeliai, rodos, į
KAUNAS. — Gegužės 19 yra žinomi visiems, Tų po- 

d. miesto taryba nutarė Į uų drąsumas kas kartą rei- 
Marvos-Ringvaldiškių . dva
ro sklype įsteigti trečią se
nelių ir invalidų prieglau
dą. Tai prieglaudai Išlai
kyti šių metų biudžete nu
matytą 33,005 litai.

vyskupas A. Karosas, Kai
šiadorių vyskupas J. Kuk
ta, Panevėžio vyskupas K J 
TMtarokas, Telšių. -vysku
pas J. Staugaitis ir Pava
sario” Sąjungos Prefekto-' 
rius vyskupas M. Reinys, 
“Pavasario” Sąjungos Tė
vas kanaūnikas P. Dogelis, 
Vyriausios K. V. C. valdy
bos pirmininkas A. Tumė
nas ir Ateitininkų Federa
cijos vyriausias vadas prof. 
K. Pakštas.

L, D. S. 3 kp. Extra susi-' 
rinkimą^ įvyks birž. 15 d., 
& vai. vakare. Malonėkite 
visi nariui ateiti, nes yra 
svarbių reikalų. Be to, tu
rime išrinkti delegatus į ap
skrities ^suvažiavimu.
' Malonėkite užsimokėti, 

į kurių užsilikę mėnesines 
duoklės.

Valdyba.

į PRANEŠIMAS
J ■

i A, į. R. K. Federacijos 
Naujos Anglijos apskrities 

J metinis suvažiavimas įvyks 
i liepos 17 d., s. m. 1 vai. po 
pietų, Šv. Pranciškaus pa
rapijos vasarnamy, “Palan
goje,” Lavvrence, Mass. Fe-

į, V., PE^RŲLISNŲTEĮSTĄS

KAUNAS.. — Bu v u s i s 
ininisteris pirmininkas V. kodėl? 
Petrulis nubaustas ? metam 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet tos bausmės ketvirta da
lis einant 1928 m. amnesti
jos įstatymu numušta. 'Fi
nansų ministerijai' iš V. 
Petrulio' priteista 97,709 li

mfai ir 3 centai (buvo veika-1 
liaujama 330 tūkstančių li
tų). Petrulis pripažintas 
kaltu už perviršijimą savo 
valdžios ir nutraukimą su 
Gromuickiu sutarties. Iš 
kitų kaltinimų išteisintas.

V. Petrulio byla ėjo prie 
uždarų durų. Vadinasi, ten 
kalbėtų dalykų spaudos at- 

| stovai nei pašaliniai žmonės

(VAIRIOS KNYGOS
Aukiirdo Obuolio Hiitortj* \ 

(Graiką MythologUoa Žiąj»- 
nelfe)' ąrf ųaveiMaia.’ Lietu
sių kalbon ’ižguldi Alyva——50c. 
G Tjfje»et*lvi*i---KrikM|otiX 
Žydai h? Tarkas. Pamokinan
ti Barais Vyt-

THBaįi 8kaįtymtU<l--lab4 
graha, pMUkaitymai apie !• 
tėirina gyvenimo WtlkijnuA

i Parai! J.. Tarvydas - . .....-45o.

dėracijos skyriai išrinkite: 
kuodąugiąųsia ątstovų^į, su
važiavimą ir padarykite ge
rų įnešimų Federacijos la
bui

Šis suvažiavimas yra pas- 
fetinig pri^ NęderacijosI1 plk.
Kongresą. Taipgi prašome] »Ukritymai, Par»č5 Uo»ii_^™.45o, 
gkyrių pasiutokSti no Tšv4Trtet
klės į apskrities iždą, Pini- įnj^nį Kum, E L, 
gus siųskite apskrities įžd.
J. ' Vtrsiackąs, 564 Fleasant
Sa,, Nnrvvood) Mass. arba į- 
duokite atstovams .atvežti į 
suvažiavimą;
‘ Apskrites ‘Valdyba : ;

Dvasios Vadas
Kun, K, Ūrlonavičius, |

Pirmininkas
‘.'i V, J. Kudirka,

Raštininkas
& Čeikauskasj

t Iždininkas
<7. V^r$iackas.

Trumpa Apologetika arba
Kai..TikSjimo Apgynimas. Pa 
rail kun. V. Zajančauskas—50s

Maldų Rinkinęlii, baltais 
virieliais ——  $1.76—.Įt25

Maldų Rinkinėlis, juodais 
viržoliaia _1*20

Dr, Vinco Pietario Raitai. z 
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Moterystė ir teimyna. Ver
tę J. Gerutis ____ ___ ;__ ,__40a,

“• Gamtos Pradžiamokslis *— 
pr. A. Vileišį..... .........  ..50ot

LimpamosioH Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti! Farafiv ' 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Patais J. Baronai—50e.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikfllaiB,——7&c.

Vaikų Knygeli — su pa* \ ( 
veikslais ___ L..:.. ;..... ■_______ 30A

Mano Patyrimui Didžiojoj 
Karžj, 1918 ir 1919 m. Para , 
iJ Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ..............  „Ž5e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—10e.

Vienuolinė Luomą. Vertė . * 
Kun. P, Saurusaitis ___ ——25c.

Moterystės Nesuardomybė, J, 
Eešauskis. Sv. Kas, D-jos lei
dinys, Kaune —_ _—10<x

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Rucevičius ______—.—40ė.

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis_________ _______ __15o,

jšyentas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria. C.. P—25®,

Religijos Mokymo, Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50o.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 

, nas —----------- ------------- ..<Oo,
Mūsų Painiai. Parašė Ka

zys Puida -J— ----- 1------- -50a._
Anderseno Pasakos—su pa- . 

ęiksl&liais —----------r--------- 20a
■ Indziulaitis —--------- 1------ -—-50c,

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko" 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3,00
.■'i" .'■"■TEATRAI./

Vienuolio Disputą, su Rabi, 
nu. Vieno veiksmo juokai. Su, 
lietuvino Vaidevutis--------- .l&e.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veika,. 
rnų Komedija. Patašė Seirijų 

uoaukan _,26e.
; Nepaisytoja—keturių veiks
nių drama. Parašė kun. Pr. M; , 
J tiras. Kaina—.;  —__ _35e

GUiukingas Vyras-r2 aktą 
komedija; parašė Š. Tarvy
das —-----.:—_25r

/ Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak

’ lą. Pžrišė. Seirijų Juozukas_ 35e
Sniegas — Drama 4-rių ak

ių. Vertė . Akelaitis ------------ 40e
Esūmas—3-čia dalis dramos 

‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. —_____ 10c

•: Pati* ei j a, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą drama.
Vertė Jonas Tarvydas____ _.10<

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant Žel 
mės Jėzaus Kristaus, Vaidini- > . 
mas su gaidomis —----;——-rJISi

Dranio?J 1) Germani; 2) 
b'abiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebūklas ~ 4 aktų;, parašė 
J. Tarvydas__ __ ______ _____ 65-

Knarkia Paliepus,—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; .3). Pasakyk mano lai-.
mę. Surinko S. K., D. ir N—15

Vaikų Teatrai: dalis II: 1). 
IŠtirsime.paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S; K, D. ir N.JųJL5

»»

GtnųnM—-aprašymas apia 
UėmujpKt Tlvf FabcTĮi-Fi^^ 

1 Tabakaa—
mo kenkamai; pagal d-r< Ni- 
UoUki S. Kaimieti^—15c.

MergėU. sn. Banį*
da ir Banda^utb—apyBaka 15c. 

JUteUk^-Bažnyč^ irDa-_
mofcatfsmt*. — Datašč kun. * 
Timai ŽiHnikaa —*—____™*__50c.

ApaitfttyitK Maldo# 8fcata- 
' Virti Kim, P. Saunn * 

haitiv —■— ----- -— -------------25c.
I XXIX Tarptautinis Eucha- 
riątųdk Kongresas.. ; Parašė 
kun, Pr. Bueys, M, I, C.--- ..1.50

Mūsiškiai Užsienyje, Juokin
gas aprašymas kelionės j Pa
ryžių ir'atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovą... Išguldė 
Magnus Pamlkietis, • " > - .50

Kelionė Aplink Pąsaulį per
B0 dienų—Apie vispa derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio ,_____ :__ $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa-1 
grindai. Parašė Uosis _____ 75o.

Gegužės Minko — Kun. P.
Zadeikia. Kąina —---------- 50c?

Aritmetikos Uždayinynas.__25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin-

Mdnėliš kalbos mokslui------- r50c.
Petriukas — laiškai vieno 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj  —~---- 1----- 15c..

Žai'dimų Vainikas—Savybes 
yajrąyėliams įr gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė * Matas Gri
gonis • _____ 50n

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus .........50c.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
iš lenkiško kun. K- S.*.......IQo- 

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūšų tikėjimo. .. 
Vertė Jonas M. Širvintas——50o.

Lietuyosženklai.—Tšleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau- * 
;iąs. ..„n,i....,--..:--- -—-- ----r,2-----40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, MOnolgai Įr Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas _—30c.

Graudūs Verksmai. — Vęr- ‘ 
tė Vysk. A* Baranauskas^—10c. 

Eifbliaristiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

. Kristaus Kryžius: Stacijos, • 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė-

. lesiame. Išleido kun. K. A. Va^
1 ,4 . ‘ 25o.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičiua;

__41.oo

10e.
Skaitykite įr plaii^

mokdo, Jyda» Lietuvėje. PanM S.
laikraštį Kaimietis —----------------- *-----10c.

A R P Y R A ^ I .B?.tld08Tv?alyv.l‘
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi Siuoa I kščionybėa. Lietuvių kąlbon. 

skyrius: 1) Mokslo popullarizacljos ir r išguldė P. B. ..\------------- -
visuomenės kiatisioiu, 2) blaivybės, 3) ATudrikimn Komedija. AtsL 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytoją <patarl- - -r - • --
mą, ft> advokato patarimų, .7) aRŽval- 
a (politikos, visuomenės kultūros Ir e- 
konomįjos gyvenimo), 8) prleSalkollnls 
judejimąa (Lietuvoje ir užsienyje), p) 
Knygų pasauli&lr 10) Įvairenybės. .

“SARGYBOJE” rago: vysk. M. Rei
nys, proA'R Kuraitis, Vydūnas,“ kan. 
Tumas, prof. KemėSIj^ dr. M. Pačkaus- 
•kaltA, dh A^ylys, dr, jur* Raullnaitls, 
agr. Viu’ kajdt K. Pakštas, dr. D. J.uS- 
kt įr kiti. , : J/ -'■*

AdrMast Kaunas, LiaudišĮ nėm|l 
“8AKGYBęs" adjĮL. . .. r

Vėrškaitą “Darbinink^’A-^1 
mo^otė, be| duobti kįtiems pa^ 

skaityti. Wu sipažin- 
disįte Mtus fu *'Darblninku’t ir 
L, D, B. ir atimsite mūsų Idė
jos priešų . ^ropūgimdą. ?

"FAVASADIS"
švenčia sąvo 20 m. jubįlifijtį.

Didele dalis Lietuyb^ 'iįr 
škįasi vis labiau, o ypač šia- užsienio lietuvių jaunimo 
tne laike. Pas p. T. dažnai [jau 20 metiį su didžiausiu 
jTa laikomos- ^gegužinės” <piaugsmu pasitinka kiek- 
pamaldos apie 12 vai. nak- \ \ . . . rsio laikraščio nuinerp “Pa
ties, kuriose daugiausiai, ! asarįs>> gį džiaugiasi, kad 
girdimi sopranai, o bo^ai vi- |jam pasiseką 'atspėti lietu- 

pai silpnai traukia. Uies- vių jaunimo širdį atspėti 
mes būna gana su ilgomis pas lietuviui ’ miela ir bran- 
pertfaukomis, o namo skir- . * '
stosi 'nevisi kariu. Kažin ' , *a»WBi>

1 sužinosite, kas•‘dedasi Lietu-'
voj, kaip gyvena ir juda, ii- 

BEKERiOl IR MĖYEBIO ^BY- P® Lietuvoj, feii broliai -ir
- • ■ v . ■ •. sesutės. •

“Pavasary” rasite .daug 
į -.•■.*■ r , ' .
darbiavo kituose . Lietuvos 
atgimimo laikraščiuose. Jis 
taip pat. fbuvo. “Birutės” 
draugijos pirmininkas. Sa
vo laiku jis aktyviai daly
vavo politiniuose rinkimuo- 

Įse, renkant lietuvių atstovus 
į Prūsų landtagą. J. Lapi
jas pažino visą eilę aiišri- 
I ninku, jų tarpe Basanavi
čių, Kudirką, ^Maironį ir ki- 

Į tus, ir daug padėjo lietų-
. Į viams, emigruojantiems į 

Amerikai a Jis visuomet da
lyvavo lietusių susirinki
muose ir šventėse. Buvo 
malonaus būdo, kaistas lie
tuvis* Prieš karą išprana
šavo Lietuvos nepriklauso
mybę. • Laidotuvės įvyko Se- 

, nuosiuose Vainociuose, ge-

LOS NAGRINĖJIMAS 
. ATIDĖTAS .

KAUNAS, — Meyęris ir 
į jo gynėjai iš Klaipėdos pa
reikalavę papildymo tardy
mo. Kariuomenės teismas 
tą jų prašymą patenkinęs ir 
byla vėl esanti grąžinta tar
dytojui. p.'Navickui., Meye- 
ris išstatęs 19 liudininkų, iŠ 
kurių'2 iš Tautų Sąjungos 
sefrų, o vienas, net asmeniš
kas MaeDonaldo sekreto
rius.

PROF. ČEPINSKIS PASILIEKA

gražių Lietuvos istorijos ą- 
jjysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynes laukus, senų tė 
yęlių’bakūžės, “pavasaris” 
dvelkta Lietuvos ,ihišl<ų oįtY 
ir skamba Lietuvės paukšte
lių dailiomis.

“Pavasary’’rasite vaidin
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks
iu ■■ .
- -skirtas, - vt-
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui. *
^“Kad Jūsų ‘‘Pavasaris” 

būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti; Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” ta 
jut jolriu bųdu nenūrimeiau. 
MAno mylimiausias “Pava
sariu,” ypač šįmet, labai įdo
mūs” t- .
Haupstr. 121, Beriin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.'

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5, litus.’ Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi- 
joj, Vėfcietijoj ir Estijoj]SyS^ 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasano” Redakcijos wdarų 7S acnt8ii „„ ap! 
ii* Administracijos adresas:(darais __________ ’ _ i"
Kaūnas,^Mickeričiaus gt? 28.Į KriKižionyM;

> r ~
Tšė kum-P. BuČys —,—4

K. Rak}auskaite,

:■■■■■ • - š-?1 s

1 MALDAKNYGES s

Kaimietįi —G KAUNAS. — Prof. Če-1 
pinskiš, kaip buvo rašyta, 
biivo padavęs raštą atsista
tydindamas, iš Univei'siteto I 
rektoriaus vietos.. Tačiau | 
Švietimo Ministeris jo pra- 
Šymo nepatenkino ir profc pūžeslš d. J< Lapinai pali- 
Čepinskis pasiliko savo vie-1 Weris.

r — "DA8 JR As TOIUSTIP- 
”" Z“ SS? w M SVEIKUS KEfflS"

’ . • ’ I , ’ ' • -' - ' •
• —:—?—— ' ‘ “Alano nervai, buvo silpni ir telk*

rriTt rt n J davė man didelių skausmų,” raSo p.TILŽE. . Gegužes 9 U. |k. Savicką. Milwaūke«, w ‘AŽ ?y-
o - i *. xr ’ I džiausi jjąr keturius metus ir negn-oenuęSIUOSe . yamoėiuo s e vau iMigelbos Iki nepradėjau- imti Nu- 

Tilžės aps. mirė senas lietu*.
vių veiKęjas Jurgia . Lapi- 
pas, eidamas 76 metus. Jur-1®?'; ,la „į,, N_L-T<me bqvo *e* 
gis Lapinas: gimė 1856 m,

A d i 'Rižri'nSrlna putelį jums 'getų fVėlklltų Ir pade- Į lapkričio 4 U,, . J^iąipeąos jUB stiprų ir gyvį. Būtinai imkjte 
I TYiinatn .Tia Kirvh fflnYiin- Nuga-Tone. . Jl«j y<k paMaylnSjmuAs 
1 mieste, d IS OUVO U KIiĮIU* Į apti^Įninhų. , Jėlpf aptlekhilnkas bv 
kn” ir f<Drnnnm’\ntqflknTnri- turl K U^kytl U wKQ II JJiaUgO "arsaKOIiĮą yo Reikalaukite Nbį?*-!N>

I sis reciaktoriūs ii* bendrą- ±..,Tokie kltl Vat,tni ,iegn11 buU

piešinys IV-to . šimtmečio kri-
I •••■/■•■ I

š PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
j TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ j 

LABAI PRIEINAMA KAINA , *

“M ALDŲ. RINKINĖLIS"
- Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1,75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175) 

Z Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais *90 (buvo $1.25)

. . “MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS'* ' _ l 

Kainos: ■ . *
Juodais paprastais apdarais .30
Juodais minkštais apdarais ' 
Juodais odos apdarais

.• Baltais celuiloido apdarais .80. . . . į
f Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą. |
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams-prie pir- Į 

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. I
* Visus užsakymas siųskite sekančiu antrašu; f

‘ “DAR B ĮNINKĄ S” . |
Į Į 366Broadway, _Bo. Boston, Mass, I
i f -GI

i
I

=

j .■ l 
H '. I <50

.75 .

Į 
i

gkyrlus: 1) Mokslo popuilarizaclJos lr|išguldč P. B, .. S......------—_25c.

tikimas iŠ Amerikoniško gyve 
uiroo. Išguldė Lapsiaus Vai- - 
kas_------------------------10c

Jono Kmito Eiles .....,* -$1.00
Lietuvos Albumą!. Su pa

veikslais ir aprašymais—

y“DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Mass

T *4

•• • . . <. • • I

\Kę9ig^]6 vandtiu ir Wi 
įo, Te tauta kųltūringesnS 
kuri dąusf{ti^
muilę.

AR TURI LABAI GRAŽU KNYGĄ

Lietuvos albumas
436.puslapių didumo. ;

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa* 
. puoštas* Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 

knygai Jos kaina buvo $1.00^ Dabar gausi tik už
?' • ;/• .•/ / *' ■ 

. Reikalauk iš , ’ ■
“DAteBiNINKO“

366 West Broadway . . South Boston, Mass..
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MUSŲ KAIMYNAS
Iš tolo žvilgterėjus į Šį 

žmogų ne Vienas gaudavo 
-įspūdžio, jog jis • esąs silp- 
nas irsenyvų metų, bet, tie- - 
są pasakius, jis vos-ne-vos 
teturėjo keturiasde šimts 
penkis metu^. Jis buvo ne- 

^mąžo ūgio ir stambaus su
dėjimo. Jo galva buvo ne
paprastai didelė,, uždengta 
rusvais plaukais, pėrsklėis? 
tais ant Šono. Kepurė, ku
rių vienintelę tebeturėjo, bu
vo visa surūkusi, apiplyšu
si nuo dažnaus dėvėjimo ir 
saulės nušutinta. Ji jam 
ypatingai, buvo pasiūta 
dirbtuvėj, nes jokioj krau
tuvėj nieks negalėdavo jam 

; nors vienos kepurės tinka-
1 mo didumo rasti. Dėl šios 

priežasties jis. ją išnešiojo 
per dvyliką ištisų metų. Ne
žiūrint, ar tai buvo žiema ar 
vasara, ar sekmadienis ar 
paprasta dieną, jo numylėta 
kepurė rasdavo sau vietą 
ant jo galvos.

jo akys buvo melsvos,, 
šiek tiek įdubusios, su tam
siais apžėlusiais antakiais. 
Skruostai buvo aiškios rau
donos spalvos, bet apžėlę 
tdnkįa, tamsia barzda. No
sies* dešinėj pusėj buvo di
delė karpa, kuri aiškiai ir 

. greitai pastebima. Jo vei- 
do išraiška rodydavo jo iš- 

' vidinį rimtumų. Retai šyp
sodavos, juokdavos ar kitus 
juokiridavo, bekrėsd a m a š 
kokius nors šposus^

Turėjo plačius pečius, ku
rie buvo truputį' į^pryšąkį 
įlinkę. . Jo didelė plati krū-v 
tino buvo truputį įdubusi 
nuo sunkaus- darbo kasykla-, 
se ir didžio ir dažnaus rū
kymo, be kurioj rodos, ne
galėdavo apsieiti. Jis ne
iškęsdavo praleisti nors vie
nų dienelę, ■ nesūrūkęs dvi
dešimts ar daugiau papiro-

’ sll* / '
Jo rankos buvo kaip ir 

kito tikro lietuvio darbinin
ko j didelės ir gyslotos. Del? 

' nų mėsos labai susimušusios
. nuo dažno vartojimo špato
: . .ir kitų kasyldose reikalingų 

įrankių. Jo rankos buvo 
tokios stiprios, jog kabjis 
pagriebdavo kam nors 
rankos, tai nebuvo skirtu- 

" mo, ar jo ranka arba replės 
būtų sugriebusios ir suspau- 
dusios.

Nešiodavo labai didėlius 
; batus, kurie jam kaip tik ti- 
j ko. Kaip aš gyvas, aš jį tik 

..vienų kartų mačiau, nusipir-

ktisį naujus batus, Sava se
nus batus jis vartodavo dėl 
to laikinio apsiavimo išsi- 
prausūs, par^usvi^ darbo. 
Koją visų neįkišdavo į ba
tų, bet tik kojų pirštus, o 
su užkulniu primindavo at
liekama bato dalį; tuomi vi
sai sudarkydamas senų ba
tų. . . ■ .

Kojų nagus labai retai 
kada pjaustydavo. Nagams 
leisdavo užaugti iki kokio 
pūsėolio; kolei jie net susi- 
riesdavo ir pradėdavo aug? 
ti į mėsas. Daugiau nega
lėdamas skausmo pakęsti, 
paėmęs pėilį juos nupiaus- 
tydavo. • Nupiaiistęs visus 
surinkdavo ir suvyniodavo 
į mažų gabalėlį popierių, ir 
visuomet nešiodavo su sa
vim mažiausioje kelnių ki
šenėje. Viena dienų man 
užklausus apie priežastį šio 
keisto pasielgimo,, jis atsa
kė, jog mėginąs juos užbur
ti, kad daugiau neaugtų. «

Namie būdamas, dažnai 
praleisdavo laikų, bežiūrė
damas pro langų, tykiai sau 
švilpaudamas ar dainuoda
mas kokia gražių lietuviškų 
dainelę. -

Kai jo nebūdavo namie, jį 
greičiausia buvo galima ra
sti smuklėje, besėdantį jam 
visai pasigėrusį, o jei .dar 
nevisai, tai bent šiek tiek 
turėjo būt įtraukęs. . Kar.- 
čiamoje jo viso sunkaus 
darbo -vaisiai buvo vėjais 
praleisti. Jis eidavo į smuk
lę ne vien tik pasigertų, bet 
taipgi laikų ir pinigus pra
leisti, lošdamas kortomis. 
Nuėjęs į karčiamų, nusivil- 
kdavo švarkelį, žibantį nuo 
keliij dešimčių metų dėvėji
mo,: užsidegdavo papirosu i!? 
vienmarškinis išsėdėdavo 
iki vėlyvos nakties lošda
mas, gerdamas, dainų o d a- 
mas ir rūkydamas.
/Kai jau truputį 'susitvar
kydavo, neidavo taip dažnai

Aptraukti Vilpiaus vakarai,
Lietuvos padangę, debesiai!

. Nežinia, saulute ar dar kada 
■'Apšviesųs Jos veidą nors sykį dal

Bet žiemų turim mes visi, 
Ir ąūdia; vejai žinomi!
...Taip, kad n* Tautai veikiai ateis 
Besišypsantis pavasaris!

, . , ; -f ' ' • ' '
L > • . ■■ I-r., ‘.'II

. . '/ ATEITIS ’ ' •’

Kurk sau, broli, ateitį * -
Čia žemej artimąją . *

; O per jų tu žengt galėsi 
J anų amžinąją!

Plytaitis,

fcDS. KnopuSusirinkimai
• M -----—---- -—

HARKKON-raAęmY, N. J. 
r L. M. S. 15 kpopo ’š lMirinkimas 
įvyks birželio 114 d., /parapijos 
svetainėje, 6 ;Diavią Avė. r Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, 
•- ■ ■ . / ;;J”:Valdyba.

vyks sekmadierų,’bir^ i9 4-) 1932 
m.,tuoj po suruoš, ly.'Kanroiero 
paripijo* ealčje.Į^ejl^ini viri 
nariai ateiti. -Taiį^įataiyeakite 
savo draugus prirriĮyti^ prtejšios 
kilnios organizacijoj. .

^Valdyba

BBOOKMhf, N. T.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks birž. 19 d. 6:30 vai. 
kare, Karalienės Angelę parapijom 
svetainėj, kampas Robling ir So 
4th gatvių.

Taigi inalončkitc visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kutiė esate 
skolingi. Nepamirškite ir nauji] 
narių atsivesti prirašyti prie inttsą 
brangios organizacijos.

Kviečia ^Valdybe

į karčiama. Tuo metu ne- 
žinodaiųas kur dingti, eida
vo į,artimų kalvę. Turėjęs 
.ar neturėjęs kalviui -darbo, 
jis ten išriogsodavo visų va
karų, bešnekučiuodamas su 
kalviu ir kitais sau pana
šiais ponaičiaisjkurie. taip
gi ten, laiks nuo laiko, susų 
rinkdavo dėl tos'pacios prie
žasties/. Parėjęs gana ve-

V.: ' 1 *. t ’
lai, nežiūrint ar girtas ar 
ne, vistiėk, be jokio triukš-

1 .. .■ ■ ' 4 i.

mo, nusireųgda^Ojtykiai'už- 
lipdąvo ant Viršaus Ir ’atsU 
guldavo. Ant rytojaus, at
sikeldavo Jaiku ^rengtis į 
dąrbų< jis niekad nedrįso 
'praleisti darbo, dėl savo Me- 
išsipagiriojimo ar dęl sal
daus miego, lendam e i o į 
akis,/.

Išėjęs anksti rytų į darbų, 
dirbdavo per visų ‘dienų, 
prakaituodamas kaip mulas. 

“Vakare, pareidavo, parūky- 
_ .* . 4 1“.

' davo, išsiprausdavo, paval
gydavo vakarienę ir Įaiį> 
vakar vėl eidavo į smuklę— 
į tų pragariškų, prakeiktų 
vietų. Taip pat, diena įo 
dienos, tęsdavo^ jo gyveni
mas. Kiekviena diena.bū- 
vo' panaši' vakarykščiai be 
jokių naujų pataisų ir pa
siryžimų. v

jS. P. Vaičaitis j M. Z. (7.

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

sekmadienį, birž.; 19 d., 1932 m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimų ateitų 
visi nariai ir bent po vienų naujų 
turį atsivestų prirašyti prie mūsų. 
brangios organizacijos.

; WESTVILLEr Ui.
LDS. 75 kpy mėnesiniai susiriu 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

/ ' ’ ; .. Valdyba

; ATH0L,MASS.
LDS./^ kp. mėnesinis Susirinki 

mas įvyks birž. 19 d., tuoj , po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at 
silankyti iZ užsimokėti mėnesines 
Uipkeątis, .Taipgi atsiveškite savo 
draugus ir drauges prirašyti pri* 
šios- kilnios organizacijos ..

Kviečia Vildyb* i

DAYTON,OHIO
- LDS. 69 kp. susirinkimas įvyk? 
sekmadienj, birželio 19 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai 

• / Kuopos tašt. Z. Gudelb
- DETROIT, MICK.

LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks] 
sekmadienį birž. 19. d.,: tuoj po 
paflu~dą, šv. Jurgio parapijos mo į 
ky kloję. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti' į šį ausini, 
kimų. •

„Valdyba

LAWREN0E, MASS.
. LDS, 70 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 19 .d., tuoj po dvyliktai- 
Kviečiame gausiai, sueiti, nes turi 
me keletu svarbių sumanymų. -At 
uiveskite ir savo draugus (es)- pri 
rašyti. . Valdyba

Per daug metų būdamas 
.Susivienijimo nariu ‘ii* sek- 
i darnias jo gyvenimų noriu 
pareikšti keletu yšavo men
kučių minčių seimui, kuris 
.įvyks birželio 27 d. š. m., 
pVilkęs Barre, Pa. ’

* Mes dirbam kai bitutes, 
renkam ir siunčiam atsto
vus į seimų iš prakilniausių 
žmonių, kurie šuva ž i a v ę 
prakaituoja ir reiškia min- 

Itis mūsų organizacijos ge
rovei, kad tik jų pastačius 
ant stipriausio pamato. Bet 
nevisuomet pavyksta. Sei

linai praeina irvisrodos ko 
tai trūksta musų organiza
cijai. Kur nepasisuksi vi-( 
Įsur girdėt nepasitenkinimų. 
Gal dabar tokie lųikaij nes, 
rodos, praeity taip nebuvo.

Mes senešni nariai prisb 
mename Susivienijimo dar- 
buotojus p. p. Vasiliauskų, 
Krušiūskų. Mums tie lai
kai buvo malonūs, nes tik
rai jie Susivienijimui daug 
gero padarė. Kas nepažįs
ta p. Krušinsko, dabartinio 

[A. L. R. K. Federacijos sek
retoriaus ! jis yrą daug pra
kalbų pasakęs ir daug kuo
pų suorganizavęs. Tai ide- 
listas žmogus. Mano šupra- 

Įtimu, būtų gerai, kad tok 
darbuotoją p. K. Krušinską 
pasirinktume Susivienijimo 
valdybony kad ir sekreto- 
rium. Gal tada išnyktų 
skaidymasis į grupes, , ir gal 
vėl pradėtume gerbti Vienas 
kitų kaip praeity. Kai kas 
pasakys, kad anais laikais 
Susivienijimas buvo mažas' 
ir /jį vesti buvo daug len
gviau., Taip jis buvo ma-’ 
žas, bet ir sekretorius buvo 
mažiau apmokamas, ir rei
kėjo pragyvenimą daryti ki
tur, o Susivienijimo 'dafeą 
padaryti liuosu laiku — va
karais. .. Susivienijimo ras? 
tinę tada buvo stubos kam
pelyje, o ne taip kaip dabar 
raštine su visaįs patogu
mais. Be to, dabar sekre
torius turi , pagelbininkų, 
kurie atlieka darbų. - .

Mano mintis yra, kad. p. 
K. Kinšinską; šį meta seime 
išrinktnmė į Dildomąjį Ko
mitetą sekretorium. \

Aš neturiu minties ką 
nors pažemint, bet tų darau 
sąžines vedainas. Siūlomą
jį kandidatą pažįstu iš jo 
visuomenišku darbų.

‘'ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis Valkų paveiksluotai „ 

laikra8tis< , /.
Eina septinti, motai kas mSnuo 

32 pusi, didumo, * 
/ Tėvai, auklėtojai,.šeimininkaiI 
i_. Jtla trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau imo mažų dieną. Pats 
pirmas tąm darbas 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 “Žvaigždį! 
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domią skaitpnSlią,.' įv airią žinių, 
mjslią, galvosukią, Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. .
Juk visai maža kaštuoja 
lit. metams.

Kaina Angelo,Sargo .Vaiką Są
jungos nariams 3 lit., o. visiems ki- 
tiems 4 lit. metams./Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metą.

Priedų duodama loterijos bilie
tas.

Adresas “žvaigždutė?’ 
Administraci j a, Kaunas, Liaudies 
Namai. .

L, D. S. NAUJOSIOS1 JN- ] 
GLIJOS APSKRITIES 1

KUOPOMS
"'T'. ..... ' c J

lA-pskritieg suvažiavimas ] 
šaukiamas šių* metu birželio j 
inčn. 26 d,, 1 vai. po pietų* J 
lietuvių parapijos svetaine-. į 
j e, Cambridge, Masš.

Suvažiavimo, programa J 
bus pranešta vėliau. Vi* 
šos kuopos malonėkit išrin
kti atstovus ir parūpinki^ 
sumanymų .mūsų orgąnizaci- 
jos-seiipui, \

Kun,.. K P, K ne i&is,
' Dvasios Vadas;

Kas, Grigas,.
Dirminmkasj

T. Versiackasp 
Sekretorius.

L. D, S. CONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPOMS

7

į
j

y

vos 4

C. BK00KLYN, N. Y.
Birželio 19 d., tuoj pb sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
l /al. Taigi kviečiame visus, nariu* 
atsilankyti į šį sumrinkinią ir uZ 
rimokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus, prirašyti.

’ ■ Valdyba

PROVIDENCE. E. I.
LDS, U kp.mčncsinis susirinki 

maš įvyks sekmadienį, birž. 19 d.

|ba, paiigaininę kiekvienos valstijos, di-šie 51 mokyklos vaikai, GtmU* Pah; 0rę.^niĄįiiU^ 
džiuliue žemlapluui, . • . .

tuoj po sumos,.bažnytinėj avėtai 
ĮŠj. Svarbu, kad visi Šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 
duokles; Parodykime gražų pavy* 
dį kitiems. J -

;--.Sį

1^'* •Fh
Į <4** I

PARSIDUODA ŪKĖ
Modėitiižkas 3 kambarit^ liamas 
ant dviejų aukščių. Yra elektra* 
furnaeci šiluma, miesto vanduo, 
bame su elektros Šviesa, miesto; 
vanduo, pastoges dėl 8 karvių, 

/nštinhikas dėl 2000 vistų.1 Ce- 
1 mentūota perykla, ,13 “akrą, 'že
mes. KainĄ $6500, Įnešti $500 
gerom išlygoms Kitos Ukes dide? 
les. Turime 2 mažas.. Rašyk, dvi 
susitarimo arba teU^oiluok •

1 ■ • - ' • ■ ' ' i1
X MEDVASKAS,

2 Mėčhanic St„ . Foiboro, Mms.
Tel. Foxboro.M4i, ’ ’ B4T

GERI PROGA ĮSIGYTI 
PPKNYGĮĮ

Tik už $1.00
•ŠlEis. Įdomins knygas galima I-. 

sigyti “Darbininko” ųdmlnlstrael- 
joje už pusę normalės kainos :

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikų Mythologl- 
jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kalbom išguldė Alv- 

’ va .......       ,50c,
TRUMPI SKAITYMELIAI— .. • 

labai gražūs pasiskaitymai a- 
pie Įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Parašė J< Tarvydas. .45c.

TURTO NORMA—moksliš
ki paslskaiytmai. Patašė Uo
sis. ........... ....^Sc;.

UŽKEIKTA MERGELI! SU 
BARZDA- IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka . .15c.

.. atsargiai su ugnimi. . 
.Vertė Iš lenkiško.kuli. K. š...10c.

’ Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Paraše . 
kun; Tarnas Žilinskas........50c. «

XNIX-tas TARPTAUTINIS 
eucharistinis kongre-

• SAS. Parašė kun. Pr. BūČys, 
m. i. c....;...,.,........ ;....i.50

«?L. ■ ‘ .
PRAMONINES DEMOKRA

TIJOS PAGRINDAI. Parašė 
Uosis: ...i;,,.-,1..75& ,

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- ‘ 
rii bolševizmas ir jo vykdy-. 
mas Rusijoj .............  J 5c.

SOCIALIZMAS IR KRlKš- 
ČIONYBfi. Prof. V. Jttrgučlo 10c.

MOTĖRYSTfi IR ŠEIMY- * 
NA. Vertė J. Gerutis. ...... ,40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip ntid jų apsisaugoti-? Para
šė Dr. X VlleĮSls..,.........50c.

MOTERYSTES NESUAR- 
DOMYjSE* J.. Lesauskis. Šv. 
Ka*., D-jos leidinys, Kaune. .10c.
f' Už$2.50

JONO KMITO EILES.....1.00
MEILE (Boem). Patašė M, .

Gustaitis ...'. .............15č.
. SUNKIAUSIAIS LAIKAIS, 

ParnSė A. Rūcevičius,...,.k.40c.
ANDERSONO PASAKOS— 

bu paveikslėliai*........ i.. .20c.,

iŠ KELIONES PO EURO
PA IR AZIJA. Parašė Pranai?
čių jiiiė. v, *.... ?. <2:bo .

PETRIUKAS—lalškal’vieno 
vaikelio, Vertė S, Rakauskas J5o.

ŽAIDIMU VAINIKAS—Ša- ‘/. 
vybės vakarėliams iv geguži* 
učins su gaktomis.. Sutaisė Ši. 
Grigonis

'‘bAJRBINiNKAS“/ :
S66 B’vvay, Bo. Boiton, Mm«.

Mūsų apskrities priėšseK ° 
minis —pusmetinis suvažia
vimas įvyks šių metų birže
lio 19 d., sekmadienį, .Šv.... 
Andriejaus parapijos salėj, 
Church. * St., New Britam, 
Conh. Posėdžio pradžia Iv. 
m pietų.
Visos kuopos malonės pri- . j 

siųsti savo atstovus bei pa- . 
rūpins gdrų sumanymų or
ganizacijos gerovei.

: Visi darbininkai .stokime 
į eilę sumanymais ir dar
bais, juos- įvykdydami ir 
gausingai dalyvaudami.
1 Apskrities. pirmininkas

P. Tutbraitis,. .
Raštininkė

B: Misiūniene.
/
i

L, D, S. N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

/LDS. Naujosios Anglijos' 
apskrities šių metų antrasis 
ir paskutinis išvažiavimas 
— gegužinė įvyks, rugpiūčio ‘ 
mėn. 14 d. Palangos Parke, 
;Lawrėrice, Masš.

Visos ‘ kuopos! iš anksto . 
prašomos gražiai rengtis.

’ _ pomisija.1

i
i

i

i
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BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos lalmėjlmaj Ir ne

laimės, jo* sielvartai ir bėdos Jums vt 
siems, be abejojimo, rupi, jums taip . 
pat . rupi, kad Tėvynėje taurautą Ir 
klestėtą teisėtumas ir laisvė. Jys taip \ 
pat niekinot priespaudos nevalią ir ne
ribota sauvaliavimą sū Švenčiausiomis v 
Žmonių teisėmis Ir laisvė. -^- Jųs norite, L
kad Ir toli biidaml, kad ir pinčių ją 
dą atskirti, pažinti Tėvynės ttuvj, koks į? 
jis tikrumoj yra. ~ šitais visais at- ti 
žvilgiais Jums labai yra pravartu U- 
siražy ti

“DA.RBININKAS” ugdo tlėso* Ir ’
“DARBININKAS” /moko neapkęst! ,

priespaudos smurto Ir niekinti didval- \-
dą veidmainyste. ‘ ‘

“DARBININKUI” visur Ir visado*
rupi darbo žmonių reikalai, - 

“DARBININIw\S” turi labai Jdomlas - 
savo “radio sypsenas.”,

“DAtlBININKA” redaguoja profėikh 
rius PR. DOVYDAITIS. .

K4” patys ir MHiiyklte ft tavo įimt 
ttšnu Iiieittvoje. -

Amerikoje "Darbininkas” kaštuoja 
|1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikonišką 
centų. J

u Darbininkas/*
“DARBININKO” odresus.* Llthu* j 

nla* Kaunas, Nepriklausomybė* aikšte 
nes ■ • ' • : ■ '

“SAULUTĘ!” '
“Saiiląlė0 eina du ‘kartus pei? 

mėnesį 16 pūsti, didelio formato su 
spalvotu viršeliu; Kaina Lietuvoje, j 
metams 12 Ht’, pusei metų 6 lt, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, J 
ir kitur metams 15 lit,.pusei me
tą 3 it. ... . / •./ ■

Adresas: Jurbarkai, “RaplutĮi. / 
Administracija

1

: L ■
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. DARBININKAS
'(The Worker)

Pnblkked er«ry TUESDĄY ral FJUDAT jt .« j 
.■ *-—-by*—?—

T |MKT J08»H’S LITHUAKIAN t* 0. ASSOOUTIOM OF LABOS
\ fentcred m Mtcond-chM matter Sept 12,1815 ii t&a poat offlca.at Bottoa, Hmm.
* ’' . mufar the Aęt of liarch 8,1870
t Aceaptanca for malllng at apedal. rate of poetagė prorided for tu Sectton 1108

L • MUB8CKIPTIONIUTKS: PRENUMERATOS KAINA:
Don^tlc yearly ...,,..,,...'...14,00 Amerikoje metama .............,$4A) 

L Foratgu yearly.............Uisleny metama .....*......*...*0.00 
Ksjpoa itlc oące ppr wnk jearly..<2.00 Vieną, kart aavaltije metama,...<2,00
- jhrelgn once per week yearly..^.<2,50 ūfetenylkarttaraitėje metama,,’|2J5O
- ’ DARBININKAS

B65 WEST BKOADWAY i ’ SOUTH BOSTON, 1USS.
TELEPHONE1 SOUTH BOSTON 0620 '

A tas. Vadinasi, nė čia 
griautt n ė n eg r i a u t. 
Griausi Bažnyčią, tai su
grius ir ateizmas, paliksi ne
griovęs, —- tat ir Bažnyčia 
ir ateizmas kuo puikiausiai 
bujos. Tikra beda ir Bo< 
piešini, ir Bažnyčiai, ir at
eizmui, pa, ir visuomenei — 
su tokiais rašytojais,

Vis tik būtu gailestingas 
darbas, jei kas tą nesusivo
kianti rašytoju painformuo
tu, kad; , '/’?

KOKIA TIKYBA, TOKS
IR VADAS

KAM RAŠYT NEAPGAL-
" VOJUS? ■

Del pastarosios P o p i e- 
žiaus enciklikos laisvama
nių spaudo j randasi visokiu 
pastabų-komentarų. Tas, ži
noma, savaime suprantama, 
nes viešu dalyku viešai gali
ma kritikuoti. Bet vis tik, 
leidžiant pasaulin viešą kri- 
tikį,. reikėtų ja perkošti per 
logikos koštuvą, katkkritika 
nesudarytu nesąmones įspū
džio. Pavyzdžiui, vienam 

* laisvamaniu laikrašty 
(“Sandaroj”) randasi štai 
kokiu posmelių: -
/‘Štai gegužio 18 d. Vati

kane, papa Šaukėsi J pasau
lio tautas, o ypatingai į piy- 
testomį sektas, idant eitu 
gelbėti jo sosto griūvančius 
pamatinius sienojus, kurie 
pastatyti ant Petro uolos.

■ ‘ - v V * * \ V j: *4 U V . -

Pijus XI savo enc i k 1 i k a 
“Caritate Christi Compul- 
si*’ ragina krikščionis kovot 
prieš ateizmą. Bet pasau
lio tautos-pažysta jį ir žino 
jo “šventąją” inkviziciją^

dina ateizmu. Mat jo ‘‘ne
klaidingu” supratimu, da
bartės civilizacija bei gam
tos mokslas tai yra baisiau
siu ateizmu.

1. Popiežius šaukei pir
miausiai j katalikus, bet 
drauge paminėjo ir kitus 
Geros valios žmones. Taigi 
netikslu sakyti, kad jis 
kreipęsi ypatingai į protes- 
tonu sektas.

Deja, pavojinga yra kova 
papizmui, pasistačiu š i a m 
savą bažnyčią ant Petro uo
los, kuri gi yra savaščia at
eizmo — garbios mokslo.” 
Taip atrodo, kad Popiežius 

pastate savo Bažnyčios pa-, 
matus ant ateizmo (bedie
vybės) ir šaukiasi į pasau
lio tautas, ypač protestonuš, 
kad jį nuo to ateizmo ap
gintu, vadinasi, sugriautu 
tuos pamatus. Na, ir ne- 
skaičįusiam tos enciklikos 
neateiti], galvon, kad Popie
žius ką nors panašaus- būtu 
parašęs. Iš tiesiu čia* būtų 
painus galvosūkis ir patiems 
bedieviams. Juk jų svar
biausias uždavinys — griau
ti Bažnyčios pamatus, bet, 
juos begriaudami, jie griau
tu ir patį ateizmą, nes ant

r 2. Jis kreipęsi ne tilo tik
slu, kad “eitų gelbėt jo sos
to griūvančius sienojus” 
(ką reiškia tas žodis?/, bet 
kad gelbėtų bedarbius, ku
rių padėtį išnaudoja visokį 
ateistai, kad sugriautų esa
mos žmonijos tvarkos pa
matus (o ne kokius ten sie
nojus).

3. '■Kad pasaulio tautos 
skaito Popiežių neklaidingu 
tik tikėjimo dalykuose, o jei 
“Sandaros” rašytojas to 
nežino, tai vis tik su tokiu 
nežinojimu nėra garbės vie
šai išvažiuoti.

4. Popiežius vadina ateiz
mu tą, ką ir visi inteligem 
tai juo vadina, tai yra, ne 
gamtos mokslą, tik papras
čiausią bedievybę. 0 Jei ra
šytojas gamtos mokslą vadi
na ateizmų, tai jau čia jo 
paties jšracįįmas, kurio Po
piežius vargiai norės jam 
pavydėti.

\ tad tuom vadovaujamosios, jo, anot sahdariečio, yra pa- . Kai dėl, pastatymo Bažny- 
aiškiai supranta, ką jis va- statytas Bažnyčios pa m a- čios ant gamtos mokslo-at-

* Newarko apylinkėse skra
joja kažkokį tautiškas <far- ■ 
civyskupas” Geniotis. Jo 
tikslai visai ne arcivyskupi- 
ški, bet vis tik juos mėgina 
vykdyti ir taip uoliai, kad 
kartais susilaukia, ovacijų, 

neisperėtų viščiukų- for- 
moję. Tokios, vaišės nėra
skanios ne- gomuriui, nė no
siai, bet vietos'lietuviai tą 
■keistą ' “arei vyskupą” vis 
tiek taip vaišina, ar užtar
nautai, ar neužtarnautai — 
tai jau jiems žinoti. • v 
—>—Kas tai per asmuo ? 
paklausiau vieno žmogaus, 
šusipažinųsio su anos vietos 
santykiais.

--Ugi tas pats Geniotis, 
kurs Brocktone šiaučiąvo, 
paskui, karo metiĮ, įstojo į 
Mickevičiaus seminariją ir 
į pusę metų buvo padarytas 
tautiniu dvasininku, arba, 
tiksliau kalbant, “nezalež- 
nikų” pryČeriu.

—Aha! tai “nezaležni- 
kas...” Na, eiliniu jų dva
sininku bet kas gali būti, 
bet kaip jis pakliuvo į “ar
ei vyskupus?” Juk čia rei
kia mokslo, prityrimo, išau
klėjimo ir kitokių vadui tin
kamų.privalumų.

.—Kokia tikyba, toks ir 
“are i vyskupas,” — paaiški
no mano šahkalbĮninkąs.'

Trumpa ir aišku. Koks, 
amatas, toks ir amatninkas.

eizmo pamato, kurį pats 
Popiežius ragina griauti,— 
to tai jau neapsiimu išaiš-

Oia daug kas suprantama. 
Katalikų Bažnyčios priešai 
kovoja prieš mūsų tikėjimą 
tiesioginiu ir netiesioginiu 
būdu,, Tiesioginiu būdu ti
kėjimą paneigia bolševikai, 
socialistai ir drąsesnieji ma
sonai.’ Bet yra ,bedievių —* 
masonų,, vedančių veidmai
ningą politiką. Jie yra Ba
žnyčios priešai neprastesni 
už bolševikus ir socialistus, 
bet išeiti prieš katalikus vie
šai jie lyg nedrįsta, ar kar
tais mano, kad lapės politi- 
kabuasekmingesn,ė, taigi 
jie dažniausiai'pasislėpę, po 
tautininkų vardu paremia 
taip vadinamą- tautinę baž
nyčią, pamėgdžiojaučią Ka
talikų apeigas, bet Visiškai 
atskirtą nuo tikrojo vado šv. 
Tėvo ir nieko *bendro su
Katalikų tikėjimu neturin
čią, apart išorinės formos.

Ta tautinė bažnyčia pir
miausiai (sivyravo pas len
kus ir todėl lenkiškai vadi
nasi “niezaležny Kosciol,”? 
/(nepriklausomabažnyčia). 
Ir lietuviai tą vardą palai
kė ir tuos atsiskyrėlius va
dina “nezaležnikalfc,” arba 
dėl trumpumo “nalesni- 
kais. ” (Gaila jiems to var
do, neą ^nalęsnfkaV’ tai 
gana skanūs blyneliai),

Taigi, remdami* ‘ ūiezalež- 
nikus,” tautininkai ma*- 
sonaį mano' sūklaidyšią Ka
talikų Bažnyčios pajėgas ir 
galop visai, suardysią žmo
nėse tikėjimą., . Tačiau jų 
pastangos neatsiekia tikslo. 
“ Nezaležmkai’ ’ ten tik au
ga -ir tarpsta, kur yra tam
sių žmonių Toks nevykęs 
pamėgdžiojimo padaras .ga
li tik išsilaikyti tenai, kur 
žmonės nepažįsta tikėjimo 
esmes ir visą svarbą Įžiūri 
tik. išorinėse ąpeigbse. Taip 
pat “net nezaleznikai” pri- 
gija ir tenai, kur kyla pa
rapijose nepasitenkinimų ir

“DMNINKO" SKAITV- 
TOJy DĖMESIUI

‘ ‘Darbininkai’ jaii priima1932 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny- * 
gąs Už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponį (siųskite ' ’

► ^DABBllrtNKO” ADC 
306 Broadway, 
South Boston, Mass.

j* t • .' •

nesusipratimų.. Vienu Žo- 
džiUj nezaležnikystė tai tam
sumo ir keršto padams’. Bet
tie blogumai jau žymiai su
mažėjo mūsij išeivijoj. Ne-

kinti. K. jo laivas ‘‘Piežident Eoosevelt,”

zaležnikams, kaip grybams, 
permaža jau ^bėginės. __

Ir taip gražiiakalbiai ir 
išoriniai mandagūs tauti-. 
ninkaį griebiasi tamsumo ir 
keršto įrankių, kad suardy- 4 
tų Katalikų-Bažnyčios tikė
jimą. Gražioj pozicijoj jie 
savo pastato, ar ne 2' Bet 
męs jau su;daug kuo apsi- . 
pratom. Ir tokios tautinin
kų pastangos mus nenuste
bina. Jie seka Lietuvos tau- . 
liniukus. Obuolys nuo obe; 
lės toli nęnusirito.

Tačiau vienas dalykėlis 
mums katalikams ne taip 
jau-aiškus. Mūsų tautinin
kai statosi apšviestais ir 
kultūringais. Įdomu būtų 
žinoti, kaip jiems iš tikri]jit 
patinka jų vadas — “arci- 
Vyskupas.” Leidžiame sau 
spėlioti, kad labai jiems pa
tinka,. nes kitaip jį taip * 
laikraščiuose negarsi n t ų. 
Pasilieka tik jiems palinkė
ti su Kudirka: “prisiek jam 
meilę, dorumą ir ant visko 
paklusnumą.” Bet — pa
vydėt jiems, tai nepavyditn.

\ ’ K.

. P r, J. Vaitukaitis. . . <

ŠVENTAS ANTANAS 
STEBU K L AD A RYS

I k .—-—■—»—' . ■ • '*

Katalikiškasis pasaulis žino ir gerbia Šv. An- 
' taną Padvietį, stebukladarį, tačiau Portugalijoje 

jis yra 'žinomas, kaipo Šv. Antanas Lisbonietis. 
. Abudu vardai tinkami, kadangi Padvos mieste,.

. Ttalijoje, Šventasis yra palaidotas,' o Lisbono 
mieštas Portugalijoj, yra jo gimimo vieta. TaL 

pi gi, tiktų kad Lisbonos miestas ir Portugalijos 
L valstybė užimtų pirmutinę vietą, atiduodant pa- 
T garbą Šv. Antanui, kaipo garbingam Tėvynės sūr 
į ' nui, per septynių šimtų metų nuo jo mirimo su- 

< ’ kaktuvin iškilmes.
į ‘ ’ Šv. Antano koplyčia Lisbone atnaujinta ir 
Į pagrąžinta puošniomis ir meniškomis dėkoraci- 
į jomis. Ir Portugalijos valstybė išleido tam tik-

rą pašto ženklų laidą Šv, Antano 700 metų jubi- 
Į liejųi paminėti. Kartu surengta Šv. Antano pa- 
!roda, kur matyti ryškūs jo gyvenimo ir nuopelnų

• apibūdinimas knygose, kokios yra tik išėjusios 
! iŠ spaudos, ir-paveiksluose, kokie buvo tapyti 
| ‘ per tą visą laiką.
I Šie Šv. Antano j ubilię.j aus metai taip pat va- 
l dinami Antaniniais Metais*, Dėl to jie taip va- . 
L - . dįnaini, kadangi ne tik Katalikų Bažnyčia, bet ir* 
f . visas katalikiškus pasaulis šiais metais nepapra- 
i stomis ir garbingomis iškilmėmis pagerbia Šv. 
l Antaną, o Poįtugąljjęs ir Italijos valstybės išlei- 
į do valstybinius krasožentlius minint tas sėptjnių 
J ‘ šimtų metų sukaktuves nuo Šv. Antano mirties^ 
į Antaninių Metų Šv.' Antano jubiliejus, pra- 
f -Bidėjęs praėjusiųjų (1931) irfetų birželįo mėnesį,

baigsis šių (1932) metų tą patį mėnesį, kai bus 
minimos 700 metų sukaktuvėb nuo Šv. Antanu ka
nonizavimo,^ įvykusio gegužės 30 diėną 1232 m.

• Šv. Anlanto gimimas ir jaunatve ' •

» Gimimu Šv* Antanas- nebuvo italas. ’ Ir, ka
dangi jis, jlgai gyvendamas Italijoje, padarė ten 
daug stebuklų, tai daugelį mintija, kad,jis yra 
Italų šventasis, o Padvos miestas (Italijoj) iškil
mingai jį pripažino savo sūnum ir globėju.

Šv. Antanas gimė rugpiūčio 15 dieną, 1195 
metais, Lisbonor mieste, Portugalijoj. Jis pakrik
štytas Ferdinando vardu. Jo tėvas buvo Marty
nas de Bouillon’as,. o motina buvo Marija Tave- 
rąite, Dievą mylinti moteriškė iš kilnios giminės,- 
pagarsėjusios didžiais nuveikimais. Jo tėvai Ver
tino labiau dorybės, negu aukštą kilmę, ir dėl to 
rūpinosi, kad Antanas, jų sūnus, būtų gražiai 
krikščioniškai išauklėtas.

t . e ‘ ,

Antanas išaugo žavus jaunikaitis ir paveldė
jo gražių talentų kuriais pasižymėjo, dalydamas 
nepaprastą pažangą įvairiuose moksluose, ku
riais pasižymėjo, darydamas nepaprastą pąžan- 
gą. Įvairiuose mokšluoąe, kuriuos jam dėstė die
vuti Katedros dvasininkai. Betgi Antanas la
biau linko į dorybių pratybas. Kai jis sukako 
penkioliką metu, jis buvo jau pasižadėję^ laiky
tis gyvenimo Imnios skaistybei ir širdies tyrumo,- 
išsižadėti apgaulingų pasaulio džiaugulių ir .pa
aukoti gyvenimo dienas Dievo garbei vienuolyne.’

; Įstojimas Vieiiztolgnan '

121Ū metais Perdinandas įstojo . į AugustĮjo-« 
nų vienuolyną, kur ūžsidatęs praleido dešimt bie- 
tų savęs .išsižadėjęs ir save marindamas, šv. 
Raštas bnvo mėgiamiausias jo dalykas; jis daug 
ašarų išliejo ąpmąątydamas skausmingą"Kristaus

Kančią. Tačiau Dievo Apvaizda rengė jam nau
ją gyvenimo vėidmeijį. Vieną dieną-jis sutiko 
neturtinguosius prąneiškohus, su prastais drabu
žiais, basus, susiveržusius pančiais, ir jie vaizda
vosi jam lyg angelai iš dangaus. Jis pasiryžo 
tapti nužemintas Šv. Pranciškaus sekėjas. Au- 
gustijonai nenorom .sutiko jį paleisti. ■ Ir 1220 
metais Kerdinandas apsivilko Šv. Pranciškaus 
abitu/ ir jam buvo duotas Antano vardas.

Antanė širdy įsiliepsnojo troškimas t a p t i 
kankiniu. • Kub didesnę šventumo pažangą jis 
darė, tuo labiau stiprėjo tas jo troškimas. Ta
čiau kai Antanas gavo leidimą keliauti Afrikon 
atversti .Mauni, tai kelionėje jo laivas susidaužė 
ties Sicilijos pakraščiais, ir jį ištiko baisi liga. .

Vėliau, kai Antanas buvo snjstas į Moųte 
Paole, tai jis paslėpė aukštą savo kilmę ir visus 
talentus, kuriam buvo pagarsėjęs, prisiėmė klus
numą ir nusižeminimą, ištikimiausiai atsiduoda
mas sunkiausiems ir prasčiausiems vienuolyno 
darbams. . • • ? .. . < • ’ .

Anotaliskas Pamokslininkas
Po kiek laiko.Forlio vienuolyne Įvyko Pran

ciškonų ir Dominikonų suvažiavimas. Ir niekas’ 
nebuvo pasirengęs pamokslą garsintu tokiai pro
gai* Kiekvienas nusižeminęs atsisakinėjo ' nuo ; 
pakvietimo garsinti pamokslą. Tąda vyriausias, 
Dievui taip suvedant, pažvelgė į Antaną ir tarė;

• “Tat, ^tamsta1 garsinsi pamokslą taip,1 kaip’ 
Šventoji Dvasią įkvėps ir nurodys?’

Tai buvo didis klausnumo ir nusiženiiiiimo 
bandymas. . * . . .. , •

Ahtdnas neatsisakė ir lyg kūdikis priėmė tą 
įsakymą. . ; . ?. “ ' ■'

Ir . Antanas dideliu iškalbingutnn gamino pa
mokslą, turiningą nepaprasti! Šv. Rasto žinoji-

mu ir negirdėtu mokslingumu, jog tai visa ne 
tik sužavėjo, bet ir nustelbė visus * klausytojus. 
Per tą pamokslą nustelbtiems klausytojąms jis 
rodėsi ne iš: šio pasaulio ugningas pamokslmin- 
kas, bet liepsnojantis Serafinas, nužėngęs iš dan- • 
gaus. , \

: Kai Šv. Pranciškus išgirdo apie nepaprastą 
Antano iškalbingumą ir apie dovaną,, kuri išju
dina širdį ir pakelia dvasią, labaj nudžiugo ir 
jautėsi apgaubtas palaiminimų. Nuo to laiko An
tanui vienuolyne uždrausta dirbti rankų darbą ir 
jam buvo įsakyta pasiaukoti vien tik pamoks
lams. Ir per dešimt inetų Ant anas-šventai dar
bavosi apaštališkojo pamokslininko pasiuntinybė-. 
je, stropiai apaštalaudamas Italijoj įr Praiieū- 
•zijoj ; visur jis pasižymėjo žaviais ir garsiais . 
' pamokslais, t atversdamas į Dievą labiausiai su
kietėjusius nusidėjėlius., ■

Antanas drąsiai kariavo prieš visokį 
piktą ir rigningu savo iškalbingumu bęi daugybe 
stebuklų įtikrindavo atsimetėlius, eretikus, bedie
vius ir juos ątversdavo Dievop.' Nepaprastas ir 
žavėtinas jo iškalbingumas atvęrsdbvę į Dievų 
daugelį paklydėlių, kad nėt reikėjo kviesti tris- ’ ’ 
dešimt ar daugiau nuodėmklausių , kur tilt jis 
garsindavo pamokslus;

. Kur tik jam. pasitaikydavo proga garsinti 
pamokslą, tai ne vien tik vietiniai, bet ir apylin
kių gyventojai skubėdavo bažnyčion,, kiuvrnet ir . , 
ruimingoje, dažnai pririnkdavo vietos.;, dėl to 
Antanas buvo verčiamas garsinti pamokslus Inu-. 
ke. .Skardus jo balsas buvo girdimas net iš dide* 
llo atstumo. Ir . neveltui jis įgavo skardaus 
“griausmo” vardą, kiirs tiko Antanui, neš pats 

[ Antano vardas reiškia griausmą,bei griaudimą.
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KOKIĄ MOKYKLĄ PASIRINKTI
Birželio menesio pabai

goj pradines mokyklos iš-
* leis tūkstančius lietuvių Vai- 

. kų, kuriems tėvai1 turės pa
rinkti kokiu nors aukštes
niąja mokyklą, nes darbo 
ieškoti depresijos laiku, tai 
veltai aikvojimas brangaus 
laiko, f

Niekas vaikų taip nemyli 
ir trokšta jiems laimes, kaip 
jį tėvai. Tėvai viską, pada-

* rys bite savo vaikeliui pą- 
•. geibėjas. Ir mokyklos vai

kui parinkimas yra viena iš 
daugelio priemonių padėti.

‘ ■•• vaikui kopti aukštyn i pra
kilnesnę ir šviesesnę ateitį.
Nuo mokykloje gaunamą įs
pūdžių ir visos aplinkumos 
susidaro jauno žmogaus šie 
lojo tokią įtaka, kad neju
čiomis, kokia moky k 1 o j c 
viešpatauja.

‘ ■ . . " . \ . ..

Amerikos lietuviams ka
talikams svarbių kad savo 
čja augantį jaunimą išauk
lėti kiek galima daugiau tau 

, tinėjė dvasioje. Juk visi 
tėvai norime, kad mūšą vai
kai niokotą ne vien šios šr 
Ties, kalbą, bet ir mūsą gra
žiąją . lietuviu kalbą, o tai 
gali, išmokyti tiktai lietuvių 
užlaikoma mokykla.

• Ačiū ■Dievui,'jau turime 
Mergaičių Akademiją ČhL 
ragoje, vedamą Seserą Ka- 
zimieriečią ir Bernaičių 
Kolegiją Thompson, Conn., 
vedamą Tėvų Mar i j o n ą. 
Taigi .mokyklas jau turime, 
tik reikalinga suprasti tą 
mokyklų svarbą mūsų išei
vijos gyvenime.

Amerikos lietuviu koloni
jose jau turime lietuvių in-

teligentą — profesijonalą.., 
Jciinigij negalinčią lietuviš 
kai pamokslą sakyti, gydy
toją nemokančią lietuviškai 
paaiškinti apie ligonio prie* 
žiūrą; advokatą nesusikal
bančią su sato kli jentaįs by
los reikalais- Į kokį nors 
viešą lietuvių darbū ją ne
gali įtraukti, nes jie nemo
kėdami lietuviškai šarma- 
tyja« tęh dalv^auti, nenorė
dami Imti užpakalyje, gi 
priekin negali išeiti nemo
kėdami lietuviškai. : Rūgo- 
janie neturėdami vadą, bet 
užmirštame, kad vadus; reik 
išaiiklėti. ' ' . .

Kaip reikalinga 'mokytis 
kaip žmones' gydyti, dmip 
bylas teismuose vesti, kaip 
valinis mokyki, mokyti, va
dinas, pirmiaus reikalinga 
pereiti. prirengimo mokyk
las,, patiems- įgyti reilialin- 
gą žinių, kad; kitiis mokyt, 
arba kitaip kalbant, patiems 
reik pasiunti žinių, kad ki
tiems dlioti, taip ir visuome
nės vadus reik -išmokyti — 
išauklėti, kitaip ją niūrėsi-. 
\me. O vadus išauklėti gali 
tiktai LIETUVIS KOJI 
MOKYKLA.

Tėvai, kurie netoli nuo 
BernaiČią Kole g i j o s — 
Thompson, Conn., gyvena, 
kad jie su savo vaikais ap
lankytą tą gražią mokyklą. 
Pats apsilankymas ir savo, 
akimis pamačius juos įtik- 
rins ir paskatins savo sūne^ 
litis leisti į Lietiivią Bernai; 

’čią Kolegiją. Ten jie iš- 
.moks, be to kas visose tos 
■rūšies mokyklos*© mokoma, 
dar* gražios iV lietuvių kal-

bos. Pripras prie lietuviu,, 
nebijos lietuviu draugijos it 
lapę profesijonalais galės 
lietuviams vadovauti. Ir 
tėvams bus didelė paguoda, 
kai ją sūnelis gražiai lietu
viškai kalbės.

Tėveliai, neduokite savo 
vaikeliams žūti amerikoniz- 
riio bangose, leiskite jiems 
pažinti garbingąją lietuviu 
'tautos praeitį jos istori
ją, išmokti seniausios ir gra 
. žiausios. Europoje kalbos ir 
duoti jiems, kas jiems tik
rai priklauso —- tai lietuviš
ką x katalikišką išauklėjimą.

Tėveliai, parinkite savo 
sūneliams Bernaičių Švč. 
Marijos Tėvą Marijoną ve
damą Kolegiją, Thompson, 
Conį., gi dukrelėms mergai
čių Akademiją, vedamą Se--

Kum J. J. Jakaitis M. L C., birželio 13 d. išvykęs į Dub
linu- Jis vadovauja “Draugo” ekskursijai.’■ Iš Dublino 
kum J. Jakaitis vyks į Lietuvą.

seru Khzimierįečią Chicą- 
go,.IlL i'

Nekartą tėvai rūgo j a ir 
svetimi stebisi, kad ana tos 
ir tos šeimynos vaikai nie
kur neina su savo . tėvais, 
tarsi sarinatydamiesi savo 
tėvų, šąįiiiasi nuo jų drau
gijos. Ir keno tai kaltė, jei 
ne tėvą i Kur tik yra para-

JONO KMITO EILES

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

Jonas' Kmitaš .vienintelis -Amerikoj lietuvis po- j 
etas. Jo eiį*3 pilnos patrijotišką jausmą. |

Siųsk-užsakymą į • ' -
“DARBININKĄ” į

366 West Broadway ; Sout> Boston, Mass. I

DRAUGIJŲ valdybųvai su didžiausiomis pastan- ■ ■ • • "? '• . ■ s . <®.
gomts turėtu savo vaikelius 
ten siusti, kad nuo mažens 
juos pratintą prie lietuviu 
kalbos.

Daugelis čia augusią net 
inteligentą nedrysta lietu
viais prisipažinti vien dėl 
toy kad jie nieko apie Lietu
vą ir lietuvius, nežino. Ne
norėdami. prisipažinti nieko 
apie savo tautą nežiną, jie 
jos užsigina, kad išvengti 
nemalonumo prieš svetim
taučius;

’ Tėveliai, jūšą tėviškoji 
meile reikalauja vaikelius 
lietuviškai aukletĮ, taigi leL 
skite juos į lietuviškas mo
kyklas, padarykite savo vai
keliams tą malonumą — iš- 
auklėkite juos lietuviais.

\Kazys J. Kr ušinskas, 
Federacijos Sekr. .

LIETUVOS DUKTKMŲ PlUoa 
įfo GLOBA MOTINOS *VČ.

’irtninlnkS ~ Kva Mnrksletifi,
. 625 E. 8tii Sf., So. Boetoc, Maas. 

Vicepirmininką-. Ono SlaurlenC.
443 B. 7th St„ So. Boston, Masu.
TeL’So. Boston 8422-R

PrOt. lUfit. -* BroiiS CiunlenC,'
20 Goiilfl St, W**t Koibury*. Muhh.
Tel. Parkvray 18G4«W *

Fln. Btuit. — ila i-jo ri nM a rkon luta
96 G BU, Stt, Bomod. Mamų . 

Uditithke — on* staniuiiutir 
: 105 W««t 6th 8t„ So, Boaton, Mat*. 
'tvarkdnrO — Ona MhtfIrdlenG

1512 Columbla Htl., So. Boaton, Man. 
Kasei Globija E. JanuSonienfi

1426 ColiiihblA Ild.. So. BoAtofr, Ma» 
Draugija aavo susirinkimus laiko kaa 

■ntr< utarhink# kiekvieno jn^nealo, 
7:80 vai. vakare, pobriįžnytlnąj iv#- 

’ ' talnlJ, ’
VlsaUr draugfjoa reikalai* kreipkite 

pa* protokofu raJVinlnkR,

ĮIEŠKOVIETOS
. • .. ..'F ' .

atsakantis vargonininkas^—daini

ninkas. Specialei studijavęs dai
navimą, per 3 metus Romoj — 
Italijoj. Vietą galiu užimti nuo 
1 liepos.. Kuriam iš Gerb. Klebo
nų bučiau reikalingas, meldžiu 
kreiptis: ..

Petras Vyčas, 
Aušros Vartų pat. vargom, 

125 Sterling St, 
WORCESTER, MASS.

xx.M Ix£LOxXx
IV.J0NO 1Y.BL. PA* ALPIEM J

' DEJOS VALDYBA |
tormtefnitiMM. *lob« : . i

86 ML Ida M, Maut.;
'J>Iephonfi

VIce-PlrmlrilnkiOB r X r&liii j 
24 't'hofffa* Port, So. BoftW, IUm. '

Pfot Bastin Inkais — J. GUaeckŪĮ
5 TbomM Purk, So. Bonjon, Hmm. i 

U’Iil ItofitlrilbkAs i—.M. Aelkit
250 E, Nlntli St;, So. BbBton, i

i^nmnk«8 —’ A. Nttmuififtjy
885 E. Broaihvay, So. Bonton, Mum.

.Uttržulka — X Zalkti . ’ ’ -
7 Wlntiel<l Se,, 8o. Boeton, Mum. ,

UftitigUk laiko sn«irinięlrhuB kAk tre^M 
nędčldlęiM kiekvieno męnekto, 2- vai < 
po pletlj, Piu’tĮtflJot M16J, 4fl2 B, 7tW 
S t, Sa. Boatpn, Mmi, . . /

. Profesionalui, blknlH’lut,. priintonln* .
RuT, kurte klceJmašl ^DairblnlųkoJ’ tlk> ' i 
rili vert.1skaitytoj paramos, į

’ v|hĮ PQ,,RUMtpR “Dnpbinh)kftn

Nemanyk, kad be tavęs išminties trūksta tam, kam 
niekas tiesos neišmano*—A- trūksta stiprios valios.—Šėks- 
rabaų pytas. .

3

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias; draugas. '

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis
NINKAS^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo..’

^^D ARBtNI^KAS^ išeina du kartu kiekvieną | 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- i 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
.pasiskaitymus, jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Įjietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams....;....... .-4.00 
“Darbininkas” pusmečiui . ............ $2.00
Jei imsi tik vieną karta į savaitę... .$2.00 

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
ĮLIBTUVĄ

Metams. ____ __________ ____ _ .$5.00
Pusmečiui.........  .$2.50 •

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD
; IR NAUDOKIS JA

‘‘DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBOS .

PRIEINAMOMIS KAINOMIS '
■ * • Reikale kreipiatės pas

“DARBININKAS”
I 366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

*Tėl. So. Boston 062®

i

i

teikė Šv. Antanui galią padaryti vieną nėpapiįas-. 
tą stebuklą. Vienas Albigenzą eretiku vadas ne
norėjo pripažinti ir tikėti, kad Viešpats Jėzus y- 
ra, švč. Ostijoje. Jokie argumentai neveikę, ir 
eretiką vadas užsispyręs laikėsi $avo; krypties.

\ “Jei tu galėsi,” pagaliau eretikas ^pareiškė 
Š v. Antanui, ‘-k įrodyti žmonią aky vaizdo j e, kad 
Jėzus Kristus tikrai yra Konsekruotoje Ostijoje, 
tai. aš atsimetu nuo erezijos ir priėmu, katalikiš
kąjį, tikėjimą.” \

Ir buvo sulygta, kad eretikas uždarys savo 
asilą trims dienoms ir nieko neduos jam ėsti. Po 
trijų" dieną eretikas atves tą asilą į rinką, kur 
visada būna daugiausia žmoiiią, ir jis siūlys asi
lui avižas, Šv. Antanas laikys. Švč. Ostiją. Ir 
Šv; Antanui tarė:.

“Jei išalkęs asilas nepuls prie avižą, bet pir
miausia priklaups prieš savo Dievą, Kurp tu sa>, 
kai, , kad kiekvienas sutvėrimas turi garbinti,. 
aš įtikėsiu.”..

; Tas tris dienas Šv/Antanas karštai meldėsi, 
tvirtai: tikėdiimasis: Visagalio Dievo ; pagalbos. 
Pasklidą ją dieną rinkoje susirinko daugybė ka- 

. talilni ir atskalūnu eretiką, žingeidaujanČiu, kie
no būs viršus. ... •

., Šv. Antanas tą rytą laikė Šv> Mišias su ne- 
paprastit pamaldumu .

Kai išmuš© skirtoji valanda, asilas .buvo at* 
vestas į.vietą, ir Šv. Antanas žengė į priekį.;su 
Šyč; Ostija ir garsiu.balsinį išalkusį asila prabi
lo?* ■ < i? > ■'

. “Galybė ir vardu tavo Kūrėjo, Kūrį, nors 11* 
nevertas, laikau sayo;imikt>se,'ąš^silkau tau ‘pn- 
siartinti ir priklaupti Jo pagarbiidmui.” ' • ;

-Tą.pačią.minutę, ir avižos'buvo asilui siūlo*

1
, . T . w

mos. Asilas nusikreipė nuo avižą ir, klausyda

'Antanas Stebukladarys . ’
■ .. . •'/ .

ISv. Antano gyvenime n* po 30 mirties pasir 
kartojo įiek daug .stebuklų ir dar tokią reikšmin
gą, kad prie jo vardo buvo prijungtas kitas vūr- 

. ; das, būtent, Thaumategės arba, Stebukladary^ 
Kanonizavimo bulėje Popiežius Gregorijus. IX 
pareiškė- visam pasauliui, kad vadina Šv. Antaną 
didžiausiuoju visoje Kataliką Bažnyčioje ste
bukladariu. bV. Antanui, gyvenant šioje žemėje, 
pareiškus žodį, numirėliai keldavosi iš numiru
sių ją, sergančius apleisdavo: įvairios ligos, ir pa
ti gamta nusilenkdavo jo klusnybei.

Kad suėmus visus tuos stebuklus, reikėtų 
prirašyti keletą Įmygą. Čia gi paminėsiu vos tik 
keletą stebuklų trumputes istorijas sekančiuose 
įsjdrsnėUuose. * . ’

Pamokslas. Žuvinis
Vieną kartą, kai Albignizą eretiką sueigoje 

’ buvo atsisakyta klausyti. Šv. Antano pamokslo, 
tai Šventasis nuėjo į jūros pakraštį, ir pasišaukė, 
žuvis išplaukti iš vandens ir .klausyti Dievo'žo
džio, kurio žmones nepaiso ii- nenori klausyti.

Į tokį pakvietimą žuvys, didelės ir mažos, 
skubiai išplaukė iš vandens ir susispietė ties pa
kraščiu pagal savo veislę ir rūšį ir atydžiai klau
sėsi Šv. Antano pamokslo, per kui’į jis garsino

■ neribotą Dievo gerumą visiems-sutvėrimams.
' Baigęs pamokslą garsinti, šv. Antanas su-

■ teike žuvims, savo palaiminimą ir žuvys,. nulenk- 
; • damos galvas. padėkai, atgal ^giįžo .į. jūros gehneS;

' ' • * * . • ’ • 

’ . .. Asilas ftlaitiria pagarbinti ^ve-nčiaicsiąjį ;
. šv. lantanas buvo pamaldus šveiičiaušiojo 

Sakramento garbintojas it 'didvyriškai-.gynė Eu- 
/ eliąristijos misteriją prieš eretiką puolimus. At- 

. - lygindamas už tą dievotą pamaldlimą Dievas šito

teisybė, nes, kai-atidarė jo iždinę, tai smalsuoliai; 
matė turtuolio širdį, dar šiltą, gulinčią ant pini- ' 
gą. Po to nusiskubino bažnyčion patikrinti tur- .. j 
fuolio lavoną ir rado, kad yra be širdies.

Toks stebuklingą^ įvykis daugelį paklydėlių \ 
atvertė į tikrąjį tikėjimą. ' . J

' Šv. Antanas Vaišėse

Keliaudamas su keliais broliukais į Šiaurės
-v ■ • ■ '

Prancūziją, Šv, Antanas ’ buvo vienos dievotos ■■. * 
moterėlės kviečiamas pietą.’ : "■

, Bepietaujant vienam broliukui per neatsar
gumą iškrito iš ranką brangus indas ir sudužo. ; 
Tai progai dievota, moterėlė buvo jį paskolinusi . į 
iš . kaimynės. Ji susirūpino. Daugiau rūpeąČio . 
.prisidėjo, kai pastebėjo, kad visas jos vynas ište-. i 
kėjo iŠ kegės. . / <

Šv. Antanas, matydamas ir atjausdamas1 jai 
padarytu žalą, pasigailėjo ir pradėjo melstis. Ir, 
štai, sudužęs indas atsinaujino sveikutėlis, ir ke- 
ge prisipildė pilna vyno.: Geroji moterėlė iš dė
kingumo nežinojo ne kaip atsidėkoti Šv. Anta
nui. Jis gi bijodamas, kad žinia apie tą stebuk
lą nepaplistą po miestą ir apylinkę, padėkojo ge
rajai moterėlei už viiiŠingumą ii* su broliukais 
nusiskubino iš to miesto. *. . .

Prarašti^BaikPii^ ...

Šv. Antanas • daugeliui. žiiiomas, kaipo pra* . 
krastą daiktu, grąžintojas. Nesuskaitomą daugy* 
be pfaraštą'turtą, kurią ieškota ir "nesurastą,, 
meldžiantis į šv.. Antaną ir jam taipiiiuikaujant, 
.biiYo grąžinta nuostabiu būdii. ' Toks pasitikėji
mas *.ir kreipimasis į Šv* Antaną j kad grąžintą 
prarastus, ar pavogtus daiktus^ žmonėse tur būt • 
prasidėjo po stebuklo, įvykusio pačiam Šv* Auta? .

mas Šventojo balso, atsigrįžęs į. jį ir sukniubo 
ant kelią Švenčiausiojo Sakramento pagarbini
mui. / •' ' : ’

Ir asilo savininkas be galo nustebo ir parei
škė esąs nugalėtas, išsižadėdamas erezijos, viešai 
smerkdamas, ją ir, priimdamas katalikiškąjį tikė
jimą. Vėliau jis tapo ištikimas Kataliką Baž
nyčios tarnas. ..

Šis istorinis stebuklingas įvykisrttirėtą ati
dengti akis apakėliams ir paklydėliams ir sugė
dinti visus tuos, kurie yra atsitolinę nuo Katali
kų Bažnyčios. Jie turėtą atsiversti. Atidėlioji
mas teika nenaudą. Užsispyrėliai dažniausiai 
susilaukia pražūties.

Turtingo ŠikstuoUo Širdis
Nepakenčiąma nedorybė šv. , Antano laikais 

įsigalėjus buvo nežmoniškas palūkanų, plėšimas. 
Šv. Antanas per pamokslus dažnai smerkdavo, tą 
piktą paprotį, bet tas mažai ką gelbėdavo.

Kartą, kai Šv. Antanas garsino pamokslą 
Florencijoje, ten mirė vienas turtingas Šykštuo
lis, palūkanų lupikas, ir Šv. Antanas buvo pras 
sytas garsinti gedulingą pamokslą,

Per Dievo apreiškimą šv. Antanas žinojo,: 
kąd turtingas Šykštuolis pasmerktas pragaran,, 
tat pamokslui ėmė ištrauką ' iš Šv. Rašto: “Kur 
yra tavo turtas, ten yi‘a tavo širdis, y Ir pamok
slą Šv. Antanas taikė Išganytojo žodžiais: “Mi
rė turtingasis ir buvo palaidotas pragare/”. Ir 
visiems išsigandus, Švęstasis pareiškė: “Tas.tur
tuolis, kurį šiandien laidoj atė, yra ‘ -pasmerktas 
pragaran ir turės’jame visą amžinybę kentėti.”^

V N’brėi^tnias' įsitikinti, kad tiesą sako, šv 
imias liepė klausytojams nueit į turtuolio iždinę, 
kurią begyvendamas pripildė liesąžiningais plė
šimais, ir piniguose ras jo šiiūį. Tas pasirodė
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| KAS GIRDĖTI LIETUVOJ 
KOLONIJOSE

Birželio 5 d. 6 vai. vaka
re Sodalietės pasikvietė sa- 

; vo mamytes pavaišinti ska
niais užkandžiais ir pareik-

3 Šti joms meilę ir pagarbą. 
Sūęjo beveik visos Sodalie- , 
tės ir jų mamytės. Nuotai
ka nepaprasta.

Progrąmo vedėja7 pirm. 
T, Volungevičiūtė paaiški- 
no tikslų ir pakvietė kun. 
Ę. M. Jurų porą žodelių pa
sakyti.

Pą to gražias jautrias 
prakalbas pasakė Sodalietės 
0/ Ostrauskiūtė ir O. Jerac- 
kaitė.

Muzikalę dalį išpildė : E. 
Klimauškaitė paskambino 
piano; sesutės Balevičiūtės 
paskambino viena piano, ki- 
ta^banjo; S. Raznauskaitė 
dainavo “Motina Machree’’ 
ir S. Rimaitė ir O. Jerae-

. kaitė padainavo duetą “Mo- 
Čiūtemiano.” •

Po užkandžių visi nuėjo 
bažnyčion į pamaldas prie 
Švč. Jėzaus Širdies.

SERGA
. ? Gana pavojingai serga 
Masiulis. Turėjo keletą’pą- 
vpjingų operacijų.^ _

Ant. Arlauskiene kol kas 
tebėra Clover Hill ligoninė- 

. ję, bet sveikata gerėja..

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLUOK
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

... I ii - |J!.. -B
’■ IŠVAŽIAVO/ ”

Daug važiuoja Lietuvon. , 
Paliko mūsų parapijų p. G. 
Samulaitė ir Kazlauskai. 
Kiti dar rengiasi. Prisdla^

SUKAKTUVES
> Birželio 6, P. P. Btruckiai' 
minėjo vedybinio gyvenimo 
dvylikos metų sukaktuves. 
Dalyvavo kun. P. Juras ir 
Motinų Arki-Brolijos narės 
su ^avo vyrais. Kun, P. Ju
ras kalbėjo pareikšdamas 
savo linkejimua p. p. Strue- 
kiams, kurie daug darbuo
jasi parapijoje ir veikia 
draugijose.

P. Struckieriė yra Moti
nų Arki-Brolijos pirminin
kė.

Linkime daug laimės p.p. 
Struekįų gyvenime; Narė.

LOWELl, MASS.
REMIAME SAVO 

PRIEŠUS
* • ‘ .

Nemaniau daugiau rašyti 
apie Lowellį, bet sąžinė ne
leidžia tylėti, nes išgyvenęs 
ilgiausius metus, jaučiuosi, 
kad šis miestas yra. kaip ir 
mano gimtinė, ir kiekvienas 
jos veikimas yra artį šir- 

’diės.. * ■ '
Per ilgus laikus mes ka

talikai vargome kovodami 
su savo priešais. Rūpėjo 
mums šviesesnė ateitis. Trū
ko mums vadų, kurie nuš
viestų veikimo kelią. Šiais 
laikais, turėdami prieš save 
katalikų. Akcijos veikimo

CHIGAGO, III,
irisuos

Šv. Jurgio bažnyčioje, ge
gužės 15 d. pasibaigė dviejų 
savaičių misijos, kurias lai
kė Tėvas Jėzuitas Bružikas 
iš Lietuvos, , \ '

Misijos viena savaitė bu
vo moterims, o antra vy
rams. r

Čia kaip pats —klebonas 

planų, negalime sakyti, kad 
dabar mums katalikams yra 
nesuprantama, bū reikia da
ryti, ko ieškoti. Per ilgus 
metus Lowellio . kat a Ii k ų 
veikimas buvo nežinomas 
kitoms kolonijoms, nes no- 
rejoši daugiau draugauti su 
savo tikėjimo priešais. Kur 
tik buvo galima mes įsilei- 
dome juos į savo katalikiš
kas draugijas, ir dažniau
siai rinkome juos į valdy- i 
jas. Vėliau jie sų savo ki- j Pakibtas M, Krušas, prieš 
;ais priimtais draugais biąų' 
riai tyčiojosi iŠ mūsų- tikv- 
)inių principų.

; Šiandienų tų patį matome; 
Štai pavyzdys. Šiame mies- 
te yra nemažas butejia veik- 
lių katalikų biznierių. Jie 
stengiasi teisingai padarytį 
savo kasdieninį duonos kąs
nį. Visa jų viltis, tai' ka
talikų parama^ Ką katali
kai daro.;, eina4 ir: ’pėrka 
maistą ir kitus dalykėlius 
pas bolševikelius, kurie aiŠ- ‘ 
kiaušiai ir viešai savo krau
tuvėse Išjuokia katalikus, 
Bažnyčią, kunigus: Ne tik 
žodžiu išjuokia, bet dar sa
vo krautuvėse ‘laiko ir par
davinėja ir užrašū tbedįėviš- 
kus laikraščius; bei knygas. 
Reiškia j jūs katalikai neški/ 
te savo pinigus, mes gauna
me ^pragyvenimą ir galime 
iš jūsų juokus daryti. v

Kada tie lowelliečiai susi
pras? Kur yra grynas, ka
talikiškas nūsista t y m a s ? 
Jeigu mes1 daugiau pradėtu
me šalintis nuo tokių biaur-

* burnių ir nelankytume jų 
krautuvių... tuomet gal jie 
pradėtų suprasti, kad' nega-

i Įima iš. tikinčiųjų žmonių 
s juokus daryti. <

t paskutinį misijonieriaus pa-
■ mokslų išsitarė, kad esą dar 
kaip-toji bažnyčia stoVi nė
ra buvę tiek vienų vyrų, 
kiek per šias, misijas buvo" 
kas-vakarą. '

Pamokslai buvo labai tu
riningi ir visiems supranta
mi. Žemaičių Jonas,

PITTSBURGH, PA.
Šv Pranciškaus vienuoly

no mokinės vaidino religinę 
dramų *(Kabi j ola;’ ’ tri j ose 
Pittsburgho parapijose.

Mokinės taria širdingą pa
dėkų kun. S. J. Čepanoniui 
ir visiems Homestado para- 
pijonams už jų skaitlifigą 
atsilankymą į teatrą ir ūž 
jų nuolankumą patarnauti. 
^Ypatingą aeiiį reiškia Kati
liui, Ciubiui, Puskunigiui, 
Grebliūnui ir Medžiui, ku
rie savo automobiliais par
vežė mokines į namus. ■

Kun. V. Vaišnorui ir Es- 
pleno parapijos nar i a m s, 
kurie skaitlingai susirinko, 
parodydami tuomi* suprati
mą ir norų remti vienuoly
no reikalus. Mokinės ypa
tingai taria ačiū Zabelai, 

. Plikiui, Steineriųi, ir Pas-
Ex-Lowellietis.^au.skui, kiirie rūpinosi mer

J. K. Lponey i« LeiingtoiL Ky. 

atvyko J Atlantą metini polici- 

joe oatingą įrodyti, kad. jo su

taisyta ir ištirta sriuba dauęf ska

nesnį už Brunawick, Mr.Looney 

yrą lipomas kaip ‘Burgoo King’ 

ir čia ji nerodo nrie katiliuko jo 
• ‘ i •

gondoaios sriubos.

gaičių atvažiavimu ir. par
važiavimu namon. Didelę 
padėkų reiškia kun. V. Vai
šnorui už paskolinimų savo 
automobiliaus nuvežti mo
kines į svetainę ir parvežti 
jas namon. Jau ne. pirmą 
kartų kun., V. Vaišnoras to
kį patarnavimą Sesutėms y- 
ra padaręs. Ačiū, Tėveli!

Nemažiau dėkoja kun. M. 
j, Kazėnui ir southšidiė- 
čiams už pasistengimą atsi
lankyti. Ačiū Maręiulaieiui, 
Simonaičiui ūž nuvežimą ir 
Tumui už parvežimą moki
nių namon.
. /... jįv. Prąnciškauy

• ■. * Vienuolyno Mokinės.

' Šv. Pranciškaus Seserys 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
sekantiems geradariams, ku 
rie gausiai aukojo koplytė
lei pastatyti. Sesutės at
jaučia jų gėraširdmgumų ir 
brangina jų norų pagelbėti 

šiam darbui savo aukomis. 
Lai Dievas gausiai atmoka 
kiekvienam iš šiii gerada
rių: ■:

Braddocli, Pa.
Šv, Pranciškaus dr $41.50 

Detroit, Midi,
Motbrų Sąjunga $45.00
N. E, Pittsburgh, Pa.

Marijos vaikelių d-ja $5.
Shenandoah, Pa.

Victorai $10, Rus k i e n ė 
$ 3, Daugirdienė $1, Kalin- 
skienė $1.

■N. S. Pittsburgh, Pa.
Makstutienė $5, Bučienė 

$Č, Raudvilas $4, Ribinslde- 
nė $10, Rakauskienė $5, Ma-. 
žeikienė $5^ .-Stankevičiene 
$5; Krasinskienė $3, Poce- 
vičienė $1, Steponkienė $1, 
Steponkaite H. $l,Kuheie- 
nė $l,.Kuneikiene $1.

Philadelphia, Pa.
Vokoskas $2, Staniais $2, 

Jaskelevičiūtė $L
. Chicago, Iii. "■ ’ 

. Klimienė $5, Kątauskienė

$5, Balsldenė $5. .
• Hartford, Conn.
Kedžiai $25, G'oberiai $5, 

TamoŠaitė. $5. .
CicerofIll.

Kajenas K. $2.
Mdhanoy City, Pa.

Pangoniai $11. -
W. Brownsville, Pa.

Bogųs P. $1.
Hansas City, Hansas. .

Ežerkauskas $2. ‘
Brigtiop, Mass.

Bąleckienė G. $5.
Pittsbiirgh/Pa.

Volteriai $10, JaŠkunai 
$10, Kepleriai $10, šliupai 
$10, Stonelis $10, šerksnis 
$5, Pakutinskiene $5, Ber- 
notas $5, Didžjurgįs $2, 
Laūrynųitis $L =

Cl&veland, O.
; Skripkus K. $5. »

; New Britain-j Conn. .
^Prancekęvičiene $2.

Grand Papuls, Mieli.-
Mickai $2.

Elizabeth, N. J.' . ..
Lapinskai $5. . . .

' Šv. Pranciškaus Seserys..

Tikslinga dorine, pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natves prie dvasios jaunatves. — 
Prof. St. Šalkauskis. ' •

JAMES AlFRED. M. D.
[JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS 

.Valandos:..
• Nuo 7 iki 9 vakare.

. ISsldriant . , /
Antradienį ir Ketvirtadieni. •

•Taipgi pagal susitarimą.
591 North Malu Street,

' . Brockton, Mass.
Tel. 40 .

j CHARBON'S j; 
/ •- PIANAI—RADĮ08 [ j 
;/ šaldytuvai ' įj ■j Į Aliejaus pečiai, Skalbiamos j j 
jį-. . 'mašinos j
! I 20 TBUMBULL STREET !! 
!!'•' W0R0E8TER, MASS. B 
i į ' '• TeL 4-0480 •’ |
/ ĮLengros niygoa—Be Nuolimčifj

' Tų stebuklų trumpai atpasakosime. Mat,. 
Šv; Antanas, sąvo ranka paraše Psalmių knygą

* su atitinkamais paaiškinimais, kuriuos jam Die
vas apreiškė per maldas ir pamaldžius apmųsty-

. mus. Tų savo veikalų Šventasis labai brangino, 
nes daug darbo ir triūso buvo įdėjęs, rašydamas 
tų knygų;'be to, ji turėjo būti dvasiškas jaunų
jų pranciškonų vadovas.

Vienam novicijui nusibodo gyvenimas vie- 
nuoyne ir jis slaptai apleido vienuolynų^ kartu 
pasiimdamas ir vertingų Šv. Antano veikalą. Tai 
sužinojęs, Šv. Antanas ne tiek brangios savo kny- 

, gos apgailetavo, Įdek Jam buvo gaila paties kal- 
tininko sielos, kuri- nusižengė, įvykdant- šventva
gystę. Del to Šv. Antanas meldė Dievo pasigai
lėjimo jaunuoliui, kad atsiverstų ir jam grąžin
tų brangintinų knygą, Šv. Antano malda buvo 
veikiai išklausyta. Mat, tų pačiąminutą novici
jus turėjo eiti pro tiltų ir. jam pasirodė baisi 
šmėkla, kuli griausmingai įsake Jam grįžti atgal

• ir grąžinti pavogtą knygą. Novicijus, išsigandęs, 
greitai nusiskubino vienuolynam ir, gailėdamasis 
ir nusižeminęs,, grąžino tų knyga, maldaudamas

-• Šv. Antano, kad. atleistų už nusižengimų.
Tuo būdu Šv. Antanas atgavo brangintiną

savo knygą, o novicijus sugrįžo į vienuolyno gy-_ 
Venimų, Iikę§ ištikimas Šv. Pranėiškaus sekėjas.:

• • • Didis Kūdikėlio Jėzaus ir Švč.. Marijos
į • .-'Garbintojas . . ‘ •

. Šv, Antanas gyveno, nuostabiai ir visai pasK 
J aukojęs ir atsidėjęs Viešpačiui Jėzui ir Švč. Ma- 
/ rijai, Dievo Motinai. Tuo būdu Šy/Antanašįgi- 
k ‘ jo dieviškojo bendravimo malonę.
- Vienį naktį, didikas vardu Tiso,.pas kurį 

Šv/Antanas dažnai nakvodavo, keliaudamas su.

savo pamokslais, pastebėjo nepaprastos šviesos 
spindulius, išsiveržusius iš po durų kambario, 
kuriame Šv. Antanas miegojo. Tiso, smalsumo 
verčiamas, pažvelgė pro spynos skylutę ir išvydo 
stebuklingų reginį. Ant Šv. Antano knygos, esan
čios ant stalelio ir prieš kurių Šv. Antanas klū
pojo, mate nustabaus gražumo Kūdikėlį, apgaub
tų spindinčios ^vaivorykštės šviesos. Kūdikėlio 
rankutės, apkabinusios Šv. Antano kaklą, die
vintai myląvo ŠV. Antaną, apimtą šventojo eks
taze. O šventasis dievotu atsidėjimu grąžino sa
vo meilę Kūdikėliui. Tas antgamtiškas regėji
mas' vaizdavo Dieviškąjį Kūdikėlį iš Betliejaus, 
kurs pripildė' dievoto'garbinto jo’širdį dangišką
ja palaima*. • •

Šv. Antanas rytą maldavo didiko Tiso nie- nas atidavė angeliškąją savo sielų Kūrėjui, dėl 
kam nesakyti apie tą'regėjimų, kol’jis gyvas bus/” ” * ' 1
Ir niekas nežinojo./Tik šventa jam mirus, pats 
Tiso apsakė tą viskų, ką regėjo atmintinų naktį.

Šv. Antano pamokslai apie Švč. Marija buvo 
gražiausi. Juose Šv. Antanas rodė nepaprastą 
meilę ir pamaldumų Dievo Motinai, kuri taip pat 
teikė malonių apsireikšdama jam ir nurodydama, 
ką ir kaip tūri daryti.

Šv<KAntanas, gimęs ŠyČt Mergelės Marijos i 
Dangų \ Ėmimo Šventėje, buvo rūpestingai atsi
davęs 'ir pasiaukojęs tai misterijai. Ir labai jam 
Skaudėdavo širdį, kai išgirsdavo, kad kas nors 
mėgina neigti tos misterijos mokymą,; jog Švč. 
Marija tapo su kūnu paimta į Dangų. Del to 
vieną Žolinės Šventės vakarų, kai Šv. Antanas, 
užsidaręs, pamaldžiai mąstė apie tų didingą /gar
bę, tėįttą Dievo Motinai, Ji apsireiškė jami skais
čiausia ir apnykta spindančięs šviesos, tikinda
ma Šventąjį, kad jis gali be. jokios baimės gar-

Sinti pamokslus apie eĮos Paėmimą į Dangų, ka
dangi Dievas tikrai paėmė Ją į Dangų su kūnu 
ir siela; į

Šv. Antano Mirtis

Nuolatiniai pamokslai, nuovargis, ilgieji pa
sninkai ir savęs marinimai išsėmė _ Šv. Antano 
stiprybę ir jis užbaigė garbingas savo gyvenimo 
dienas birželio 13 dienos vakarų, 1231 metais, bū
damas vos trisdešimt šešėrių metų amžiaus?

o Mirimo valandoje Šv. Antanas užintonavo 
mėgiamų himnų Švč. Marijos garbei. Po to įkvė
ptomis akimis jis žvelgė į kokių tai neregimų bū
tybę. ’ Kai jo paklausta, ką jis mato, jis atsakė: 
“Aš matau mano Dievų,” Tuo būdu.Šv. Anta-

Kurio meiles jis paaukojo savo’ gyvenimo jėgas 
ir talentus. • ••; .

Pranciškonai, bijodami gausingos minios 
žmonių, kuriemsneistektų- vietos vienuolyne, nu- 
tarė Šventojo mirtį laikyti paslapty iki palaido
jimo. Betgi žinia apie jo mirtį nuostabiu būdu 
paplito po visą, miestų ir apylinkes. Laidotuves 
buvo iškilmingoji procesija ir daug stebuklų įvy
ko; Karsto dar neuždengus, b jautpilgrimų mi
nios spiętęsi ir. stebuklų skaičius didėjo.

Antano Kanonizavimas

* Didele išimtis padaryta Katalikų Bažnyčios 
istorijoje, nes metams dar pilnai nėsukakus po Šv. 
Antano mirimo, kai Popiežius Gregorijus IX iš
kilmingai kanonizavo jį gegužes 30 dienų, 1232 
metais. Ir abu senyvi jo tėvai turėjo tos laimes 
dalyvauti garbingame jo kanonizavime;

Šv. Antanė Liežuvis ’

Praslinkus dvidešimt dviem metams* po Šv. 
Antano mirties, atidaryta Šventojo karstas ir ra- 
sth, kad jo lavonas pavirtęs į dulkes, o liežuvis, 
išlikęs sveikutėlis, išrodąs gyvas. Tai Dievas pa- 
laiįmnb. Šv. Antano liežuvį, su kurio pagalba 
Šventasis taip iškalbingai gynė Dievo, tiesas ir 
žavingai garsino Jo gailestingumų, Padvos mie
štas yra laimingas, pasilaikęs Šv, Antano palai
kus ir Šventąją relikvijų jo liežuvio, kurs ligi... 
šiol sveikutėlis. .. ’ .

Lietuviai katalikai didžiai gerbia Šv. Aiita- 
nų. ‘ * O garbingoj o Jubilie jaus. metais turėtų pa
rodyti didesnį pamaldumų šv. Antanui, melsda
mi, .kad Šventasis prigelbetų mums tapti vertais 
Dievo tarnais ir, kad kartu galėtumėm su juomi 
karaliauti Dangaus Karalystėjei

: ; 5v. Antanas didis Tarpininkas pas Dievą 
/ Dievotų Šv._ Antano gerbėjų maldoms Šveiv . 
tasis pasireiškia didis tarpininkas pas Dievų ir 
maldininkai įgyja gausių malonių. Šv. Antanas 
yra gerai žinomas įavo gerbėjams, kurių išklau
so, jei maldauja Šventojo tarpininkavimo pas 
DieViį ypač.šiuose reikaluose: 1) grąžinti praras
tus, ai* pavogtum daiktus ; 2) sustiprinti nusilpu
sių sveikatų:. 3) pradedant bent kokį darbų, teik
ti geros kloties; 4) gauti užsiėmimų bei darbų;
5) išlaikyti širdies tyrumų ir.kūno skaistybę; 6). 
pasirinkti pašaukimu -gyvenimui. . :

. /Tuose visuose reikaluose katalikai, k ur i e 
kreipiasi į Šv.,Antanų su gerąja inteheija, gali 
visiškai tikėtis, kad bus išklausyti.

Šv. Antanai, Kūdikėlio Jėzaus ir švc. Mėi> 
gėlės Marijos, didis garbintojau, užtaryk už nuts . 
pas Dievą ir melski^ už mus!



intradienls, Mikelio 14, 1532*

VIĖTINĘSZINIOS
PAMALDŲ BAIGA

Popiežiaus įsakytos Atsi
teisimo pamaldos, V. Jėzaus 
Širdies Šventės proga, iškil
mingai baigėsi penktadienio, 
birželio 10 d.) vakare*

Kum P. Virmauskis pa
dėkojo gausiai šųsiiinkusiai 
žmonių miniai, 'stropiai lan
kiusiai pamaldas ir kun. J. 
J. Jakaičiui, M. L C., įdo
miai vedusiam pamaldas.

Kun. J. iL Jakaitis pasa
kė nuoširdų misionierišką 
pamokslą 'apie ramybę h- 
meilę ir -suteikė Popiežiaus 
palaiminimą* ’

Kun* K. Jenkus vedė pa
maldas, asistuojamas, kun. 
J. Skalandžib ir, kun. ,J. 
Plėyoko.

Altoriai buyo išpu o š t i 
žmonių sugestomis gėlėmis.

Po pamaldų, kun* P. JuŠ- 
kaitis išvežė kini. Jakaitį į 
Thompson, Coim. iš kur jis 
vyksta į Ne\v York ir į Eu
ropą.

padareūperagiji
■——------ * i

Praėjusią savaitę Mass! 
General Hespital padaryta 
pavojinga akies1 operacija ■ 
p. M, Karhauskienei.

P. Karbauskiene jau ilgo
ką laiką negalavo ir viena 
akimi sunkiai matė. Buvo 
reikalinga operacija, kuriai 
p. Karhauškienę ir pasida-

Daręs operaciją gydyto 
jas specialistas sakęsi rizi

kies lėlytę, pavojingiausią 
bei opiausią vietą. Bet o- 
peracija pavyko ir p; Kar- 
hauskiene laimingai sveiks
ta. ’• . •

Praėjusį šeštadienį Car- 
ney ligoninėje buvo padary
ta operacija choro narei, J 
Vitkauskaitei. J ai operaci
ja daryta nosyje. ' ,

GAVOAUKSOMEDALIU

ura

VYČIUSUSIRINKIMAS
L. Vyčių 17 Algirdo kp 

svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 16 d., 
7j300 vąl. vakarę^parapijos 
svetainėje.

Susirinldmui užsibaigus, 
tuoj aus pyks jubilėjiniam 
Seimui rengti komiteto po
sėdis. Visi nariai kviečia
mi gausingai atsilankyti.

Valdyba.

| INSURANCE |
| Apdrausk namus, rakandus 
= automobilius pas i
į J. S. MESLIS į
j 342 Broadway, So. Boston}

Tel. S. B. 1798 ar 2613 į

VASAROS SEZONAS 
JAU ČIA

PAUL’SMENS
SHŪP

456 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS 
VAS.VRINES SKRYBĖLĖS. , 

. Laljai pigi kaina.
Savininkag POVILAS LIRAS

tt:—. . r .. .j..1;..:—v. -

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

bub legalius dokumentus. .
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Masiz ' 
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą ; Talbot 2474

* Nelaimingasis berniukas 
kartu su savo draugu ėjo iŠ 
maudynių. į namus geležin
kelio relėmis.

Užmuštojo draugas poli
cijai aiškina, jog imi jis, nei 
jo užmuštasis draugas ne
girdėjętraukinio švilpimo.

Traukinio valdytojas pa* 
reiškė, jog jis davęs ženklą 
ir manęs, jog berniukai pa
sitrauksią nuo kelio. *.

Boston College. aukštes-. 
nioji mokykla* birželio^įO d. 
vakare buvo surengusi vie
šą iškalbingumo kontestą.

Kontestė dalyvavo 10 mo
kinių, kurie kalbėjo įvairio
mis temomis. Tarp jų bu
vo vienintelis, lietuvis-r- VI. 

'jk * ~ *■ ""** ■* x •

Jaskevičius, Dochesterietis. * 
Jis' kalbėjo apie Šv. Jono 
gyvenimą. J o kalba, tęsusi 
15 minučių, buvo išklausytą 
gausingosios publikos di
džiu įdomumu ir palydėta 
karštais plojimais.

Visi laukė teisėjų spren
dimo. Buyo numatytos trys 
dovanos: aukso medalius ir 
du pagyrimai.

Teisėj ui pranešus, 
jog aukso medalius pripa
žintas Vladui Juškevičiui, 
publika laimėtoją pasitiko 
didžiausia sveikinančių plo
jimų audra.

V. Jaskevičius kitais mo- 
»kslo. metais bus paskutinėje 
High Seliool klasėje.

Sveikindami jį, . gražiai 
keliantį lietuvių vardą, lim 
Idme jam ištvermės sunkia
me mokslo darbe;

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
BERNIUKĄ

f

LAIMĖJO DOVANAS

LinksmasPiknikas! i 
t. 

’ !

f < BMMOU LIKT. VY6RT17 ALGIRDO KUOPA 
t. ■ **■

1 ■ . • ••' v •

į Sekmadienį, Birželio 19 d., 1932 į
į ..■.•?.■■ . .‘■’orA'į

. !

I

MUNOHBA0K'g PARKE

R08UMDALK, MASS.

Muzika, dainos, įvairios linksmybės

Pėnktadienf,< birže,lio 10 
d., Boston Latin School su 
rengė vadinamą “prize de- 
ėlamątiomV Atsilankė dąug 
žmonių. Prograinaipasi- 
baigus paskelbti -laimėtojai, 
tarp kuritj buvo du lietu
viai. ; ” ■■ ■”

Antanas Jurgelaitis gavo 
dvi* dovanas — vieną už iš
kalbingumą, o antrą (“Fi- 
delity prize”) už gerą mo
kymąsi bei gabumą.

Jonas Barelis gayo dova-. 
ną (“Fidelity prize”) irgi 
už gerą mokymąsi.

Šiems jaunuoliams linki
me gražaus phsisekimo ir 
kitais mokslo metais.

I Važiudkite gatvekariu Dedham Line nuo Forest Hill ilsi Beech |

Į Street. Ten pat ir pikniko vieta ? • ? |
į. < ' ; :. ..'/-I

SUĖMĖ GREITĮ VAŽIUO
TOJI

Praėjusią savaitę Wobur- 
ne kely rasta mirtinai su- 

j važinėta merginą Calloway, 
kuri • buvo žinoma. linksmy
bių mėgėja. , Tačiau neras
ta kaltininko, kurs ją mir
tinai suvažinėjo. . .

'Nęw Jersey valstijoj ieš
kota tūlas* Francis X Ken- 
ney, kurs kaltinamas} mer
ginos užmušime. ■

‘Birželio 11 d. jis pats at
vyko į policiją ir paaiškino 
apie nelaimę.

SURENGĖ “SŲRPRISE”

UNKSMASPIKNIKA8
L. Vyčių 17 kp. rengia 

metinį pikniką, įvyksiantį 
birželio 19 d. Munchbąck’s 
parke, Roselindalle, Mass.

Kaipo jaunimo rengia
mas piknikas, bus labai lin
ksmas ir gyvas, kur visi tu^ 
rėsitė linksmai laiką pralei
sti, maloniai atsikvėpti va
saros oru, ir užmiršti nors 
trumpai valandėlei surūką-

Šis piknikas, tai vienoje 
iš ai’timiausių vietų, kur y- 
ra parankiausiai prtvažiuo- 
ti\ gatyekarįu, nesudarant 
jokių, nemalonumų. Taip 
pat, daržas šiemet gražiai 
ištaisytas ir tikrai malonu 
žvelgti į žaliuojančią pievą. 
Nepraleiskime nei vie n a s 
ix)s_gėros prpgps ir. stenki
mės. pasidžiaugti kartu su 
kitais. 2 ..Kikilis,

mirties bausme kalinys Sny- 
dėrF^PeiFMėjHho/" fvorą^

- - ■ • ■

jam pavyko % peršokti/ bet 
netoli pabėgo, nes*.'kalėjimo 
vargų šūviai jį išgąsdino ii* 
jis buvo priverstas pasiduo
ti.-' v • > ‘ ’ ■“ -• ’•

. Aiškinama, jog Snydėr 
pirmiausia norėjęs nubėgt 
pas buvusią meilužę,* kurt 
teisme parodžiusi jo nenąm: 
dai. •

PR..GAUNIS VAŽIUOJA Į 
LIETUVĄ

CAMBfflpGE,MA88.
METINIS PARAPIJOS 

PIKNIKAS
Švč. Panos -Marijos Ne- 

ęalto Prasidėjimo parapL 
jos metinis išvažiavimas įy 
,?lyks sekmadienyje, birželio 
į 9 d.,i! Palangoj e, Mgtluien, 
La&renęe, • Mass. ‘ Kasmet 
žmones gausiai lankosi mu; 
sų .parapijos išvažiavimuo
se* Kodėl ne ? Vieta puiki, 
Šįmet dar labiau pagerin
ta* Vanduo maudytis šil-- 
tas. Pieva pasivaikščiot 
pažąist graži*, žodžiu, Pa
auga ideale vieta piknįkiu. 
Labai prašomi skaitlingai 
visi iŠ visur atsilankyti.

Į LIETUVĄ 
Patogiausiais keliais per 
Lietuvos uostą KliAIPBB|.

- . KreipkiteB p« . :

C. j. WEISUL
AGENTŪRA

366 W. Broadway
SO. BOSTON? MASS. 
Tel, So, Boston 0620

■JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAI

Parduodu Įvairiausios rBSiea 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. ^Taipgi ir pataisau, * 1
’ . 366 W. Broadway

' SO, BOSTON, MASS,

5

s

,s

IŠVAŽIAVO Į LIETUVA

Pranas Galinis išvažiuo
ja į Lietuvą birželio 26 die
ną, laivu “Colūmbus,’’ No
rintieji važiuoti sykiu su 
prof. Galiniu, kreipk i t ė s 
pas C. J. Weik.il Agentūrą, 
366 W. Brpadway, So. Bos
ton, MagSi ., - .. . --'

MIRĖ TEISĖJAS SANDER- 
SON

Jie mylį savo tėvynę dėl
to, kad ji yra jų* . Tldilea'

Maža žmonių teturi progos ne- 
paprastiems didvyrių darbams.-— 

■M. Pečkauskaitė.

Birželio 5 d. p. O. Saiirie- 
nės artimosios draugės su
rengė jos gimimo dienai pa
minėti “surprise party.” P. 
p. Siauriai tą dieną buvo iš
važiavę savo pažįstamų at- 
lankytL Vakare sugrįžę, 
savž namuose atrado nau
jus “šeiminiu' ^sj’ belau
kiančius p» Siaurienes. B.

Šią savaitę išvažiavo į Lie
tuvą praleisti atstostogaš: 
Iš.So. Bostono Stanislovas 
Ųsis. Ona Ūsienė, Stanislo- 

.■ f ' ' ■ •’ • <

vaš Usis, Jr. ir Alfonsas II- 
sis; iš Norwoodo ~ Darata 
Zurbięne, Marijona Zurbai- 
te ir Antanas Larteris; iš 
Maynardb — Petruse Bar- 
tulevičienė. ,

Agentas K, J. Viesulą, už
laikąs, savo laivakorčių a- 
gentūrą ‘Darbininko’ name, 
patarnavo minėtiems kelei
viams. ‘ : - Rep-

_ ’ K ‘ .

Massachusėtts . aukščiau
sio jo teismo teisėjas George 
A. Sanderson birželio 10 d. 
posėdžio metu apalpo, Pa
darytą jam . operaciją po 
kurios7 jis mirė birželio 12 
d... • •’ ?

' Veltui rūpinies reikalais, už ku 
fiuos tau teismo dienoje nereikės

• . * et • ,« •/

atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas, “Darbo vertė,”

"VILNIAUS RYTOJUS"
.. Visame pasaulyje kalbama ir 
rašoma apie Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus lietuvius.

O betgi ma*ai kas apie juos ži
noma, nes retas kas turi progos 
susidurti betarpiškai su Vilniaus 
krašto lietuviais.

. Jeigu Įdomaujasi Vilniaus kraš
to gyveniniu ; svetimtaučiai, tai 
juo labiau turi juo Įdomautis lie
tuviai.

Deja, Daugeliui lietuvių, gyve
nančią tolimuose kraštuose, už jū
rą marią Vilniaus krašto lietuvių 
'gyvenimas yra nežinomas. .

Tą spragą gal etų išlyginti ei
nąs jau (ketvirtus < metus Vilniuje 
lietuvių laikraštis • * ' .

“VILNIAUS RYTOJUS.”
1 “Vilnius Rytojuj”, rašo pla
čiausiai apie viso Vilniaus krašto, 
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas 
jį vispusiškaį, '- . * L ./ - „

“Vilniau^-Rytdją -skaitydamas 
sužinosi,: kur Vilniaus krašte lie
tuvis vcrlda,. o kur džiaugiasi, 
sužinosi ko jis siekia ir kaip jis 
gyvena. *

. “Vilniaus Rytojus” išeina du’ 
kartus per savaitę, . ’?• -l >

( “^yiĮąiaiis Rytojuj,” ^tovinčia- 
ine Vilniaus krašto lietuvių tauti- 

’ Liejo sargyboje, Vg veidrody, at
sispindi visa tok kas dedasi . Ge
dimino, Vytautote vyne je.
* Todėl kiekvienas lietuvis lai 
skuba užsisakyti. “Vilniaus Ryto-

\ ? ' . .. 
( Rašykite šiuo adresu; Vilno, ūl;

sv. Janska 8—1’“Vilniaus Rytu 
jus.” J

Kaina užsienyje visiems metams 
1 doleris. * ’

LIETUVIŠKA /

BEAUTY SHOP 
(L STKEĖT BEAUTY SHOP) 
•. . Kampas L .and Gtli sts. ’*

SO. .liOŠTON,.
. ’ MASS. -,

Tel.
S. B. 40-15-R

Šavlplnkė 
CAROLINK 

. OASI’EB 
. , Dųo(]nme- 

1’ėi‘innnent 
Wuve-ISūgene

Tel. So. Boston 0828 '
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
: (KASPABAVIOIUS.

Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadway, g. Boston.

Ofito Vfliaif^on:
Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki * 

JS ir. nuo .6 lk| 8 yalz vakarų. Ofl- 
Bau uldarytais subątoa . vakarti! Ir 
nedgldienjais, taipgi medomlsnua 

12-tosdlepų uždarytas. s.
Taipyi nuimuirK-’r.ay

r

TėL So.. Boston 2660 ,
Lietuvis Dantistai •

A. L. KAPOČIUS • . *
251 W. Broadway, So,. Boston . • * • ’ •. * - v
Ofiso valandos nuo 9 Iki 42, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakaro. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną., 

.gubatomis nuo 9 iki 6 vai vakaro, 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai, dienų 

(pagal sutartp ’•

iTeL Porter 3789 • • '

JOHNREPSHISiM.D.
. <REP«IS)

Lietuvi* Gydytoju
Oflvo Valanda*: < Ir T—b 5 ■

'. 278 Haryard Street, 
kamp.' inman arti Central Sq,

OambridgB, Man*

NEPAVYKO PABĖGTI
Birželio 10 d. iš kalėjimo 

bandė pabėgti nuteistas

VERTI PARĖMIMO i š 
E

PIKNIKAS
KETURIU NAŠLAIČIU 

.NAUDAI,
; ' ’ • r—^ Rengia ;
D. L? K. Keistučio; Bus. Liet, 

Kazimiero ų- Gedimino Ūkėsą
’’ . Vyrą ir Moterą Dr-jofc " . 
BIRŽELIO-JUNE IT D.’ 1932 M. 
Oakland Grove, Ę. Derham/Mass.

Visus .kviečiame dalyvauti ir 
paremti sį naudingu tikslą. Varg
šams MŠlaičiams parama . labai 
reikalingai . • i

Bus proga gražiai pasilinks- 
IniiitL Gros .geras orkestras die- 
tnviskus ir amerikoniškus, šokius.

• Kviečia Trijų Draugiją \.
, Komitetas.

PARSIDUODA
10 kambarių namas. $£wyer Av„ 
Dorehestcr. Nudailintos grindys, 
fire-placc, visi Įtaisymai Prieža
stis pardavimo — mirtis šeimoje.

.Tel. Columbia 2320 J3-1-;

Birželio 10 d. vėlai vaka
re prie Columbia Rd. tilto; 
važiavęs traukinys mirtinai 
užmušė William Conroy, 16

i
2

T

B PENTORIAI IR DEKORATORIAI
! | DARBĄ miŠėAia GKUH IR PI£

■ J [• ’ . . ' pĄTĄRMĄvniAS GRRUDSiAŠ
; i 40. ARRUIIPINB/ 8T, ■ < '. ■' POROKRSTtR, ’Ž

___ — ■ T«l. Talbot 0354 - ■ '

: PROFESIONALAI, 

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI
‘ “DARBININKE’’

TIKRAI VĖRTI SKAITYTOJŲ 

PARAMOS. t
VISI GARŠINKITfiS ■’ 

“DAĖBININKfe”

ADMINISTRACIJA.

6
i

J. F. GONCANNON CO.
TONIKŲ IŠDIRBĖJAI

P. Ronuinskis ir Trąkelis '.
Lietuviai Savininkai

• ■ ;• •* Padirbamo ‘ geriausi gėrimą ir
pristatome visur . •

92 A SV . SA Boston, Mass.
•’^el. So*. Boston 2597 . 

; ,.iv ~ • ... .. . :
l‘.Vi )U

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
414 Broądvy&y, So. Boston

Te). 8<x Bo«too 3800 •.
Ofisas atdarau nuo10 iki 12 .
ryto, nuo 1:30 Iki 0:80 PO 
nuo 6 iki 0 vakare. Šventų 41«nų 

pagal «ual tarimų

PATARNAVIMAS DIENI 
IRNAKTĮ

U. A. ZAIETSKAS
GRABORIUS IR . _ 

BALSAMŲOTOJAS
877 ir 448 Čambridge Street; 

Oambridge, Mass, 
Telcphone Unlverulty 8831>W.PRIE GERO GYDYTOJO 

REIKT* KREIPTIS .
delei pagydymo 
kraujo, hmvą lr chrodMF 
ką Ilgų. Kutlf kenČJaM. 
nuo reumatizmo, skaudu- < 

T llų, vočių, auttnlmų arba i 
M»a(p kokių kūno ągų, tu- ;\IA rėtumst kreiptis tuojauk 

Atminkit, pesltelrariaiM, 
patarimai dy^al visų ši 

Dr,Grailjl327ŽS“£. 
FaloedOf; Antradieniai*, ketVlrte* 
dieniai* ir MtadteėlaU 10—18 h, >-A 7-B vaįuLra; 
Malė 10—12 tiktai* ■

n dUttaži feirniukū netoli bostono, 
Yią . 5. kambarių namas -su visais 
vėliausioj uiados įtaisymais, Taip
gi gražus sodas su vaisiniais mo* 
džiaiaisį lį akrą žemes ir barni?, 
ir nauji vištibankai. • Priė. pat 
State Road; • . **
* Priežastis pardavimo snvinįtL 
kas nesveikas ir nori važiuoti j- 
Lietuvą; .• ' •
. KreįpMtvs . • ■
303 Oanton 8t., Raudolph Mėti

Office Tolcphone Unlverslty 1957 
Ilee. Tel.ITnl versi ty. 1957

AUAMUHIRKA&SON
UnderUker A lmbrimer

. LIBTUVIS GRABORinS IR 
BALSAMUOTOJA3 ?

<Pagrabus»at!leku .ųtral Ir plkht 
Kaiun vienoda visur. Vieta atdara 
dienų U naktį.

883 Oambridge Street
basi Mua

' SKIRIDS
10 Intervale Stu Monterio, Mėėe, 

Tel.Brocktoo 5188

Weik.il


IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
I LR. K. S. A.

Gegužės 22 d. Apyeiškimo 
Pan. Švč. parapijos svetai- 

į r nąjė (Liet Vyčių kambary) 
i. įvyko LRKSA. 135 kuopos 

į nepaprastas susirinkimas, 
apsvarstymui Seimo reika- 

f lą ir išrinkimui atstovo, ku- 
| riuomi išrinktas J. P. Ma- 
£ Čiulis. Kadangi p. Mačiu- 

l lis galutino sutikimo Sei- 
į man važiuoti nedavė, tai jo 

pavaduotoju išrinktas p. K. 
’ Dumblys, kuris yra įparei-

i' 
r'

tuomet,, jeigu pirmasis ne- 
j ras galimybės tai padaryti.
/ Kuopa nutarė įnešti Sei- 
J man reikalavimą, kad ati

taisytą pereito Seimo pada
rytą neteisingą ir neteisėtą 
pasielgimą su mūsą kuopos 
nariu, P. Lukoševičium, ku
lį pereitas Seimas nutarė 
pašalinti iš Susivienijimo ir 
tą nutarimą Pildomasis Ko
mitetas įvykdė, apšilę n- 
kiaht* sii Konstitucijos dės
niais ir nurodymais, kurie 
laiduoja apkaltintam nariui 

. teisę pristatyti savo pasitei
sinimo, parodymus. Seimas 
apkaltino narį ir nustatė 
bausmę —nedavęs apkaltin

- tam žodžio. Tokio nuospren
džio teisėtu pripažinti ne- 

r r;:-----—’—

galima, nes taip nesielgia 
jokiš'-rimtas teismas.

Iš antros pusės, jeigu Sei
mas pasirėmė Seimo Skun
dą Komisijos rekomendaci
jomis, tai kodėl Seimas ne
nubaudė Centro Pirminin- 

‘ką ir Centro Raštininką, 
kuriuodu Skundą Komisija 
taipgi pripažino kaltais p. 
Lukoševičiau^ bylos klausi
mu? Ir ne tik ką Centro 
Valdybos atsakomingąs as- 
nienis nenubaude/bet dar ir 
kitam terminui užtvirtino 
tose pačiose Centro Valdy
bos pareigose! Juk tai ne
pakenčiamas! vienpusišku
mas, kuris Susivienymui ne 
gali atnešti nei garbės nei. 
naudos. į Priešingai, organi
zacijai teks panešti daugiau 
ir finansiniu ir moralinių 
nuostolių, nes SusiVienymui 
teks išaiškinti dvi bylas 
Brooklyno teisme sąryšy 
Lukoševičiaus išmetimo iŠ 
LRKSA.

Reikia tikėtis, kad šią me
tą Seimas supras vienpusiš
kumo pasėkas ir šį nelai
mingą klausimą likviduos' 
Konstitucijoj numatytu ke
liu, išvengiant tolimesnių 
nuostolių. Raštininkais.

t

čia parodo neseniai užbaigtą statyti tiltą per Rogue ąpf pietinėje Oregon valstijoje, kuris sujungia 
Roosevelt vieškelį tarp miestelių Wedderbun ir Gold ąeąolt *

Telephone: STAGG 2-0700

DR. DIADAS K., VENCIUS
DANTISTAS .

X—IiAY
Namų Telefonas: M—-----

VALANDOS: J 
Nuo 0—12 iš ryto, 2—8 vak. 

Sveūtadlcniaia au^itahit
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.) 
Jdilgan 2-4ŽT3 - B EO O K L Y N, K.Y.

papigintos įžangos ženkle

ŽINUTĖS
\Didžiojo Nek Yorko Fed. 

Apskrities susirinkimas ge- 
gužėk 27 d. neįvyko. Prieža
stis, tai smarkusis lietus, 
kuris Irisas . miesto . gatves 
pavertė ežerais. Sekantis 
susirinkimas t vyks, penkta- 

, diėnį, birželio 24 dieną, Ka
ralienes' Angelą parap. sve

tainėje. . ■ . ■ .

jau taisyti. . Sako, kainuos^ 
apie 1000 doleriu. Greičiau
siai kaltas trafikas. Visi 
trokąi turi čia pravažiuoti į 
Williamsburgh tiltą. >

LAIŠKAS DRAUGIJOMS

LRKSA. 134 kuopos me
tinis išvažiavimas. į Forest 
Pąrką įvyks Liepos 24» d., 
sekmadieni. •

. Federacijos Apskrities iš-
♦ važiavimas įvyks Rugpjūčio

7 d., sekmadienį, Forest Pk.

Visais laikraščio ar kitais 
reikalais J. Tumasonį gali- 

-. te rasti ofise, 121 Union 
į 'Avė., kampas Grand Street, 

Brooklyn, nuo 6 vai. v,aka- 
■ v rais. .

P; Dumčiaus Radio pa- 
baigtuvių vakaras gerai pa
sisekė. Žmonės kaip, radio 
valandomis, taip ir vakaru 

A labai patenkinti. AĖC.

ii KARALIENĖS ANGELO 
f y PARAPIJOS. /

Choras p stropiai ruošiasi 
Lietuvių Dienai, liepos 4, 
Klasčiaus salėje. Prakti
kuojaantradieniais ir pen
ktadieniais.

Bažnyčios fronto siena 
dėl kokią priežasčių links
ta^ trūksta. • Pradedama

Šiuomi nuoširdžiai kvie
čiame Jūsų. Gęrb. Draugiją 
dalyvauti Rytinių valstiją 
Lietuvių Dienos iškilmėse, 
<urios įvyks Liepos mėn. 4 
dieną, Klasčiaus, Clinton 
Parke, Maspethę. ’

Parkan įėjimas prasidės 
10 vai. lyto. -Muzika šo
kiams nuo 1 v. pu pietą iki 
vidurnaktieš. M u z i k ą l ė 
programą: dainos, žaislai, į- 

. vairūs kontestai —- nuo 3 v. 
po pietą. . Programoje da
lyvaus įžymesnieji Didžiojo 
New Yorko ir New jersey 
valstijos lietuvią c h orą i, 
kurie dainuos atskirai ir 
susijungę į bendrą Chorą, 
kurį sudarys apie 500 asme
nų. Jungtiniam chorui di
riguos komp. J. Žilevičius.

Programo dalyvius ir pu
bliką yra nutarta nufil
muoti. Vėliau,: Liet, Die
nos dalyviai galės ląatyti- 
save krutamuose paveiks
luose. tad gi, , labai svar
bu, kad visos žymesnės lie
tuvių draugijos^ kuopos bei 
Įdubai dalyvautą minetoj 
šventėj ir tuo būdu gražiai 
užsirekomenduotų^ visuome
nės akyse.:

Draugiją nariams bus pa
piginta įžanga •— vietos 50c 
bus tik 35c. Malonėkite pra
nešti apie kiek narių galės 
dalyvauti, o mes prisiusime

liūs. . —
- Draugiją, kiiopiį bei kin
ių atstovai sudarys Garbės 
Komitetą, kuriam progra- 
mo Išpildymo metu bus re
zervuota speciąlė vieta. ‘Tai
gi malonėkite pranešti Jūsų 
Draugijos atstovi} vardą ir 
antrašą, kad galėtume su
kviesti įgaliotą atstovą po
sėdį, nustatymui kalbu ei
lės programo metu.

Apie Jūsą Draugi j os nu
tarimą dalyvauti, prašome 
tuojaus pranešti Komitetui.

Linkime Jūsų Draugijai 
geriausią sėkmių ir laukia
me prielankaus atsakymo.

J. P. ilačiiiliSj
. . Pirmininkas,.. '

. K. Vilniškis^
Sekretorius.

S. Šio turinio laiškai 
pasiųsti toms draugi joms 
bei kuopoms, kurią antra
šus turėjome.. O norėtume, 
kad. šis pakvietimas pasiek
tą visas draugijas,, kuopas 
bei. klubus. Todėl, ta drau
gi jh, kuri šio pakvietimo 
tiesioginiai negavo, yra 
prąšotaia šį pakvietimą skai
tyti oficialiu ir pranešti 
Komįtetui Laišku apie nuta
rimą? daly vauti minėtame 
parengime. Lietuvią Die-. 
nos> Komitetas, 423 Grand 
St, BrookĮVn, N. Y.

P

VALIO, DARBIAI!
Gegužės 27 d. Lietuviu 

Dienos Komitetas* gavo iš 
Newarko nuo p-les O. Su- 
džiūtėš pranešimą,, kad Švi 
Cecilijos choras nutarė daly 
vauti Lietuvių. Dienos,pro
gramoj, Liepos 4-tą, Klas
čiausClinton Parke, Mas- 
peth, 65 asmenų šjkaitliuje. 
Onute, tavo ^prane š i m a s 
džiugina rengė jus, o Šv. Ce
cilijos šaunusis choras z&- 
vėš Lietuvių Dienos daly
vius, reiškia — džiaūg&no 
padarėte visiems!

Tegyvuoja Šv. Cecilijos 
choras, ir jo vadas p. A. 
SįanŠąuskas!

Kam.
;K

ir dukterys Antąnina ir Šo- \ 
~ fija, surengepuot^ Piliečių “““

Klube, Brooklyp, Y , kui 
buvo pakviesti giminės ir 
draugai./ Svečią buvo per 
150, suvažiavusią nė tik iš 
Irooklyno ir apylinkės, bet 

ir iš tolimesnių miestą, kaip 
taU Elizabeth, K. j7., Bos- 
tpnton, Mass.,Scr a n t o n, 
Pa. ir. kitur.

Apie 7 vai. vakare prasi
dėjo programa. Orkestrą 
g-riežė lietuviškus šokius. 10 
vai. “jaunieji” pradėjo 
maršą. Juos pasekė svečiai. 
Nuėję žemyn rado šeimi
ninkių suruoštą vakarienę. 
Vakaro vedėjas, K. Baltrą- 
maitiš, kvietė visus valgyti 
ir vaišintis. Kiek užvalgius 
vakaro vedėjas perstatinėjo 
kalbętojus, įąirię savo kal
bose sveikino “jaunuosius” 
ir linkėjo ilgiausią metų.

Kalbėjo siėt p. Mikuls
kienė, V. Lhpšinskas, J< 
Garšva, T. Jšarapaitė, Ant. 
Jankus, Šapanavičius, Ber
notas, O. Bakėrįenė, A. Mi
kulskis, K. Jurgėla, Dam- 
kuvienė, -Budraitis, Vladas 
Kriksčįunas, Šniolis, Mr. 
Costelld, BagdonaviČi e n ė, 
O, Baltramaitiėnė ir Mačiu
lis. ’■
•_ Po vakarienės “jaunieji” 
dėkojo svečiams už kalbeles, 
atsilankymą ir dovanas.

'Bėkmadienį, vėl susirinko 
daug svečią pas pp. Jankus 
į namus baigti sukaktuves.

Dalyvavo* ir kun. P. Jan
kus, O P., neseniai įšvęstas 
Dominikonas. Kun, P. Jan
kus netik giminė pp. Jankų 
bet dar ir krikšto sūnus 
abiejų. Visi džiaugėsi pro
gų, kurio nebuvo matę per 
ilgus metus..*.. * .*; .

" Minerva.

vedžio greitu laiku prala- 
vmti?čHorąfrgabumas cho
ristą greitai pagriebti nau
jus dalykus. Dar labiau 
nuostabu, kad chorui prisei- 
na dirbti nepalankiose ap 
linkybėse. Dieve padėk grei
čiau susitvarkyti ir geriau
sio pasisekimo šiame kilnia
me darbe.

lonijos rengiasi parūpinti 
ką nors naujo, kad paįvai
rintą tai dienai programą, 
tai mes numatome stida“/rĄ 
iŠ mūsą kolonijos kvartetą, 
kuris susidės iš visos Lietu
vos kraštą — aukštaičio, že
maičio, dzūko ir zanavyko.

Kadangi jau liepos 4 cL
netoli, tai pavieniams. nėra 
taip patogu važiuoti kaip 
su grupe, tai komisija nūr 
tarė paimti busą ir-bendrai 
nuvažiuoti, o norintieji va^ 
žinoti turi būtinai užsisaky
ti vietą iš anksto pas komi
sijos narius,

PATERSON, N. J.

BROOKLYN, N, Y

Dviifešimts Penkių Metų
Sukaktuves '

TVARKOSI CHORAS
- Patersono choras seniau 
buvo žinomasAisoje apylin
kėje ir visur 'stovėjo pirmo
se eilėse. Buvo laikas ir jo 
susilpnėjimo. Dabar atvy
kus gabiam chorvedžiui, ir 
garsiam solistui p. P. Pet
raičiui yargoninin k a u t i, 
choras pradeda atsibusti. 
Per trumpą laiką choras iš
moko naują Kirie eleison, 
Gloria ir Credo,'A net ir 
bažnyčioje gražiai sugiedo-

MOTERŲ SUSIRIN
KIMAS

Moterų Sąjungos.. 24 kuo
pos susirinkimas įvyko bir
želio 6 d. Iš pranešimų pa- 
aiškėjo, jog veikiama gerai.

Išvažiavimo komis i j o s 
narėmis išrinkta Dumblienė 
ir Saurusaitienė.

4 Kuri. J. Balkūnas p.ranę- 
Šėj. jog klęb. kUH. S. Remei
ka birželio 22 d. išvažiuoją 
atostogų į Lietuvą. J o iš2 
leistuvią vakarienės rengi
nio komisijon išrinkta Dig- 

‘ ' tj * •* • *
Mene ir Galeekienė. . .

K. Barauskaite.
IŠVAŽIAVIMAS

Apreiškimo .Panelės Švč. 
parapijos Šv< Ražanc iau s. 
draugija rengia išvažiavi
mą, kuris įvyks š. m. birže- j 
lio inėm 19 d., 2 vai. po pie- 
tų Forest Parke, Brooklyn, 
N. Y. Nuoširdžiai kviečia
me. draugijos narius ir vi
sus prijaučiančius šiame iš
važiavime dalyvauti. Bus 
skanią užkandžių ir minkš
tą gėrimą. '

Kiekvienas atsilankęs, jau
sis patenkintu, nes turės ge
rą progą pasilinksminti ir 
pavėsyje pakvėpuoti tyru 
oru. ’

Tad 'visi į šį išvažiavimą!
O. Stagmūniėne.

Vietinis Šv. Cecilijos cdio- 
ras, vedamas jhrg. A. Stan- 
šausko, stropiai rengiąsi 
minėtai Lietu vii} Dienai,, tu 
rėdami dažnai pamokas i)' 
tt. Rengiąsi važiuoti aūto- 
busaišr . ' L.

NEVVARK, N. J

. .Šiemet gegužės mėn. po 4 ....
nąms P. Jankams ? sukako. 3?* Reikia stebėtis, .kad per 
dvidešimts penki, metai nuo taip trumpą laiką suspėjo 
ją šutuoktuvįą. Minint Šias, naują dalykij išmokti. Ma- 
sukaktuves/ sūnus kranas tyt yrta, tai gabumas chor-

Telephone: STAGG 2—01(»

DR. A. PETRIKĄ
(MT1ICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S? 4th St, brooklyn, N. X

I-BpinMių DtaffnoM . 
Gamb Anettetika 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 val. Takare. 
Peuktadlenlala^lr šventudienloUi 

tik Nusitarus. J
Tel. Greenpoirit 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDkORD AVENUE

BROOKLYN, N, Y,

t KLASČIAUS

Į CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams. 
= šokiams Ir visokiems Dasillnksmlnt 
f mums smagiausia vieta Brook- 
| lynė-Maspethe. ..Tau laikas užslsa- 
| kyti salę žiemos sezonui. •
I kainp. Maspeth ir Betts Ava, 
J JONAS KLASČIUS, Sav, 
| . Įflaspeth^N. Y.

Brolius amerikiečius kviečiame 
užsisakyti

“MŪSy LAIKRAŠTĮ”
"Mūsų Laikraštis” yra did

žiausias ir įdomiausias . iš visų 
Lietuvoje . leidžiamų savaitraiš- 
Čių; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie sąvo: krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ąd pilnas, (rimtų ir objektyvių 
traįpšnių, . gražių pasiskaitymų/ 
korespondencijų, dainų, paveiks
lų ir t; f;

“Mūsų: Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu- 
utiniu visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurni 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

| “Mūsų Laikraštis.” kas savai 
te. išeina po 12 puslapių, iliusjt 
•uotas ,ir duoda savaitines, ap
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio,; ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

"Mūsų Laikraįtį” leidžia. Ka
talikų Veikimo Centras. Kaina 
metams; Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 litų.

“ŽIDINYS"
Prof. br. V. Mykolaičio-Putino redagud 
Jamas literatūros; mokslo, visuomenei 
Ir akademiškojo gyvenimo muštruotai 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, įdomiausias Ir. kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių Žurnalas. Todčl visi paskubčki- 
re užsisakyti “židinj.”

“Židinio” kaina Lietuvoje: m<>L 85 V 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50. ‘ *
. Adn : “židinys.** Kaunas, latėVfea Al

KOMISIJA VEIKIA
*• Vietinė Lietuvią .Dienos 
komisija susidedanti iš J. 
Daukšio ir V. Lukošiūno, 
aktyviai dalyvauja visuose 
R. .V,. Dienos rengimo posė
džiuose, p sugrįžę nepadeda 
jiems Užduoto darbo Į šalį, 
bet. stengiasi jį įvykinti, 
rinkdami draugiją,. kuopą 
valdybą adresus, ne tik' sa
vo kolonijoje, bet’ ir apylin
kėje. . y. .
/ Kadangi visos RZV. ko-

V Tel; Newtbwn 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GR ABORTUS IR

■ BALSAMUOTOJAS
A.pijnui<!(i Visose Šukose

..Notn r/PiJblic
5441 —72-nd Street,
z’• Art! Geniui St. /

■ MASPETH. L. L, N, Y.*(.

Tel. Stagg 2—-5048 Notary Public

M. P, DALIAS INC.
BIELI A O SKILS 

Graboriusir Balsamuotojai .

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

I

Tel. stagg 2—0788 Notery Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandatukti) 

GRABORTUS 
107Union Aye., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stagg. 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O RIGS
402 Metropolitan Avė.

■ BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Parsaindau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

' • Iriems pokyliams

- BRUJKLYNO IR APYLIN
KĖS UETDUĮ! ŽINIAI

. .šiuonii pranešama gerto. Uetu- 
viams, kad JURGIS TUMASO- ; 
NIS yra įgaliotas rinkti “Darbi- ... 
nhikiiįr# preiiumoriiUts, skelbimus 
ir tt. Jis taipgi patarnauja lle- . ' 
tuviams visuose jų ’ reikaluose, 
kaip Viešas Notaras. Ja antrašas : .
121 tfnion Avė., kampas Grand

IEŠKOJIMAS
'leškaus SIMANO RAMANAU

SKO . (suvalkietis). Pivnria.u - gy-4 
ve,no 125 Groenpoint Ay<?.. Blišs- 

. Villę, L; L, N. Y\.Tryk metai kaip 
išvažiavo į Bridgeport, Coini, Pa
liko drapanas ir Insurance Poli- 
ęy ir dabar, nežinoma kur juos' 
dėti; Jis pats ar kas jį žino pra
neškite sekamu antrašu t Lietuvių
Demokratų Klubas, 117 Green- - 1356 East 91th Street,
point Avė,, Bliesville, L. N Y. Brooklyn,. N. Y.

l-Al M S, Fot^-a 
*14 Rt'dhvd .4pp.,


	1932-06-14-DARBININKAS_00001
	1932-06-14-DARBININKAS_00002
	1932-06-14-DARBININKAS_00003
	1932-06-14-DARBININKAS_00004
	1932-06-14-DARBININKAS_00005
	1932-06-14-DARBININKAS_00006
	1932-06-14-DARBININKAS_00007
	1932-06-14-DARBININKAS_00008

