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<. NAUJI NURAUDIMAI
LIETUVOJE 1

KAUNAS. — Šių metų 
pradžioje Lietuvos vidaus 
reikalų ministerija per ap-

hias apie įvairias organiza
cijas. Vieni tas žinias su
teikė, kiti nesuteikė. „ . -

Už nesuteikimą žinių nu
bausti šie asmens :

Ateitininkų federacijos 
vyriausia vadas prof. Dr. 
K. Pakštas — 50 litų arba 
4 paromis areštokrikščio- 
nių demokratų pirmininkas 
Dr. L. Bistras — 60 litų ar- : 
ba 11 parų arešto; Kauno 
regi jono pavasarininkų pir
mininkas Dr, J. Grinius —' 
50 litų arba 5 paros arešto; 
Katalikų . Veikimo Centro 
pirmininkas prof. A. Tumė
nas ~ 100 litų arba 5 pa
ros arešto ir socialdemokra- 

, tų partijos pirmininkas St.
Kairys — 10 litiraįba 7 pa
rps arešto.

. Visi nubaustieji , padavė 
skundus Kauno Apygardos11 
Teismui. ■ - 

ILUNoi$~ANGUAKASIĮĮ 
STREIKAS NESIBAIGIA
CHRISTOPHžR, III, — 

Šiaurinėje ir pietinėje Illi
nois valstijos dalyje strei
kuoja apie 15,000 angliaka 
šių. . • .

Rugpiūčio 24 d. streikie- 
riai norėjo užimti Franklin 
apylinkės angliąkasyklas, 
kur darbininkai dirba už 5 
dolerius į dieną. Žygiuo
jančius streikierius pasiti
ko 500 policininkų,' kurie 
panaudojo šautuvus, revol
verius ir lazdas:

2 angliakasiai sužeisti nuo' 
šūvių, o apie 100 nuo lazdų.

Angliakasiai streikuoja, 
pareikšdami nepasitenkini
mą prieš numažintas algas?

AIRIJOJE DRAUDŽIA RO
DYTI KARALIAUS 

PAVEIKSLUS

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIU R. K. SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

1. Norm&n Annour ii' New’ Jersey, Amerikos aiųb^aclds patarėjas Paryžiuje, prez.' įvep paskirtas 
Haiti ministėriū. 2. Sviedinio žaidėjai Raidžia OĮy mpiadoi e,? Los Angeles, kur Jųnot, ’{U&įst. sporti
ninkai supliekė Indijos sportininkus. 3. Vaizdus potvynio St. Louis, kur gatves buvo, paverstos upė
mis. '
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Universitetas

BINA ANTRADIENIAIS IR t 
PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

PRAŠO PALEISTI Iš 
KAUJIMO

KAUNAS. — Laikraščiai 
rašo, jog Vytaute Didžiojo 
universiteto prorektorius 
pini. jį.jOesnys -pasiuntė 
Krašto Apsaugos ir Švieti
mo ministenąms raštus, 
prašydamas paleisti iš ka
lėjimo prof. P. Dovydaitį, 
prof, J. Ėretą ir kitus nu
baustais 'Marijampolės pa
vasarininkų kongreso daly
vius. ‘

Atidaromas Ragp/ 28 d.
“Darbininko ’ ’ rediakM j a 

rugpiūčio 23 d. iš Lietuvos 
gavo tokią telegramą:

“ Rugpiūčio dvidešimt aš
tuntą dieną Katalikų Uni
versiteto atidarymas. Kvie
čiamo Ąmerildečius. Pra
šom pranešti spaudai.

Steigėjai, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 B. ”

Ši. telegrama ąiškįąusiai 
pasako, jog Lietuvos katali
kai pradeda naują žygįxsa
vo gyvenime. Jie steigia 
mokslo ir dorovės židinį, iš 
kurio trykš naujoji šviesa 
ir gyvybės^ jėga skaistesnei 
Lietuvai, *

(Katalikų Universi t e t ą 
steigti rimtai pradėta praė
jusių metų rudenį, kai vy
riausybė smarkiai apkarpė 
valstybinio universiteto te- 
ologijos-filosofijčs fakulte- 

:tą- • ’• j'
Universitete steigimo dar

bą globojo Lietuvos. Vysku-

p ąi i r nuoširdžiai rėme Ka- /• 
talikų Veikimo Centras. 
Steigimui pritarė Popiežius—- 
Pijus'XI, todėl darbas bu- t 
vd tuo jaus pradėtas. . .y j ‘

Universitetui steigti ko
miteto nariais Vyskupai 
paskyrė prof. A. Tumėną, 
prof. J. Kretą, prof, Kazi
mierą Pakštą, kun. prof. P. 
Malakauską ir Dr. P. Kar
velį. / K

Universiteto. reikal a m s ■ 
aukoms rinkti p komitetą .. 
paskirtą DyvP. Karvelis — 
pirmininku, kun. Dr., U 
Vailokaitis, kum V. Mieleš- 
ka, Dr. M. Gylienė ir Dr. 
J. Grinius. • > «

Universiteto atidarymas , 
jau įvyksta, tačiau jo įren
gimas tęsis dar ilgą laiką,. 
Bet katalikų didis pasiryži- >į * 

mas turėti savo a u k š t ų 
mokslo įstaigą nugalės vi
sas kliūtis ir susilauks švie
sios.-ateities. < . r ‘

HITLER PUOLA VON 
PAPEN VYRIAUSYBĘ I • 'T“.' , J

BERLYNAS4. — Vokieti
jos skubotam teismui nutei
gus 5 fašistus hitlerininkus 
mirtimi, fašistų vadas A. 
Hitler išleido griežtą parei
škimą, kųriamė jis apkalti-, 
no vyriausybę ir kanclerį 
Von Papen pavadino krau
geriu. '.r ■

V^Į’iausybę?. atsakydama

Amerikos Vyskupai 
Įvertino Federacįą

-i—; :   ■     --------- :—:—4—  r——r——j . ......

GHOLEBOS BAISENYBeS; JUREVIČIAUS MIRTIES. PITlSBltR^H, Pa, 
1

WORCESTEI?. — Rugp. /
5 d. mieste ligoninėje nuo 
galvos kaulų- sulaužymo mi
rė Juozas Jurevičius, 35 m. 
amžiąųk • z '

Prieš patalpinant į mies
to ligoninę,’ J. Jurevičius 
buvo kalėjimo sargų ir po
licijos rankose.

Reikalas buvo patekęs. į 
Grand Jųry rankas Prisie
kusieji teisėjai išteisino jr 
policiją ir kalėjimo sargy
binius. Tokiu būdu J. Ju
revičiaus mirtino sužeidimo 
priežastis palieka neišaiš
kinta. ' ' - -

PRŪSIJOJEjžBRAUSTA
• NUOGIEMS MAUDYTIS

_________■ • v

BERLYNAS. — Prūsi-’ 
jos vyriausybė išleido griež
tą įsakymą, kųriųa uždrau-. 
dė nuogiems maudytis.

Įsakyme-numatyta, kokie 
maudymosi drabužiai turi 
būti. -Maudymosi drabu
žiais apsirengus uždrausta 
vaikščioti į valgyklas . bei 
krautuves..

Nepildantiems įsakymo 
numatytoj, .griežtas baus-

- mes. Įsakymas išleistas ti
kslu kovoti prieš dorinį iš* 
tyirkimą/ •

KARO STOVIS SAU PAU-
. 10 MIESTE

į.. .įpjHtyy 
f’*’ ——1— ' <

SIANFU,iZKjhiją.r..
Shensi apylinkėje siaučian
ti cholera kasdien nuvaro į 
kapus po 100 žmonių. ‘

G-elbėjimo darbe stropiai 
dirbą misijų centrai. Cho
leros plėtimasis .toks smar
kus,. jog gydytojams sunku 
surasti priemones pagelbėti..

5 HITLERININKAI PA
SMERKTI MIRTIMI

BEUTBEN, Vokietija.— 
Vokietijos naujai pradėjęs 
veikti skubotas teismas pa
smerkė penkis hitlerininkus 
fašistus mirti. * .

Hitlerininkai buvo kalti
nami už politinį terorą ir 
laužymą nesenai išleistų 
griežtų įstatymų. ;

Rugpiūčio 9 d. vyriausy- 
be išleido įsakymus, kuriais 
griežtai uždraudžiama poli
tinės žudynes. Už nusikal
timus grasinama mirties 
bausme, .

DUBLINAS., — Airijos 
respublikonai krei p ė s i į\ 
Dublino judamųjų paveiks- 
lų. teatrų vadovybes, prašy
dami? kad teatruose nebūtų 
rodomą nei Anglijos kara
liaus, nei jo šeimos narių 
paveikslai.

MIRĖ KARO GENEROLAS
FLORENCE, Italija. — 

Rugpiūčio 23 d. mirė gene
rolas Umberto Montanari, 

» . 6’5 metų.
■Didžiajame kare jis buvo 

į Italijos kariuomenės vadas.

—t

čijos Kongresas centro vai* 
dybą išrinko naujų tokio są
stato: kun. J. Ambotas ? — 
Dvasios Vadas, profesorius 
B. Mastas ’■—pirmininkas, 
kun. J.-Misius ii’ K. Kruj 
'sinškas — yice-pirmininkai, 
kun. M.Kazenas — iždinin? 
kas,. Leonardas Šimutis —* 
sekretorius, ku^. Dr. J. Na
vickas,' . M. I. C., kun. P. 
Juras ir'kun, j. Balkonas 
— revizijos komisija;

K.‘ Federacija įstojo į Ą- 
merikos Catholic Nationa 
Welf are Conf er e h c e ir 
steigia informacijų biurą, 
kurio vedejum išrinktas ku
nigas J. Balkūnas.

Amerikos Vyskupai už
tvirtino Katalikų Federaci
jos konstituciją, kas suteiks 
Federacijai naują paskati
nimą į darbą.

Kongresas nutarė .organi
zuoti katalikus moksleivius.

U - ... ...
kino, jog įstatymai išleisti 
tam, kad jie būtų vykdomi. 
Įstatymus 1 aužantieji ne
žiūrint asmenybės bei par
tijos, turį būti lygiai bau
džiami.

Ar r nuteistieji 5 fašistai 
/bus sušaudyti,, dar nėra ži- 
,nios. Manoma, jog mirties 
bausmė jiems bus pakeista 
kalėjimu., Nusikaltimą ji p 

^įvykdė po 90 minučių nau
jąjį • įsakymą apie skubotus 
teismus paskelbus. , ■

REIKALAUJA SUKILIMO
• VADO MIRTIES

G MĖNESIįl STREIKAS 
BAIGĖSISUSITARIMU

J-7. į,UĮp

BLAIRMDRĖ^iĮMū^iIa^
— 6 .mėUI< sti^ūivęb
Nės£- uflfelihkasyklh. ’GOOtdat“:
'bionikų7 pagaliant.
bendrą kalbą su darbda
viais ir rugpiūčio /22 d. 
streikas baigėsi/.
' Darbdavių ir darbininkų
pasitarimams vadovavo. Ąl-
bertos. premjeras Broivnlee. sukilėlių centre, sukilėlių 
streikas kilo dėl numa

žintų algų.

z RIO DE JANEIRO.. —4 
Šao. Paulo mieste, Brazilijos

vad,as generolas. Klingėr pa
skelbė karo stovį..

»«t J

.J. a. 4‘.L'Sfc’-A-

ĮŠVENTINU PORTLANŪ 
VYSKUPĄ

MADRIDAS. — Ispani
jos teismo prakuroms. Ata; 
gon rugpiūčio 22 d. pareika
lavo teisino pasmerkti ne
pavykusio sukilimo vadų 
generolų San Jurjo ir jo 3 
pagelbininkus mirties baus
me.

Kaip žinoma, keliolika 
dienu atgal generolas. Jurjo. 
vadovavo sukiiimui prieš. 
Ispanijos esamųjų vyriau
sybę. Sukilimas. buvo nu*, 
maldintas ir -jo vadai pate* 
ko į kalėjimus, laukdami 
griežtos. bausmes. ’. •

PORTLAND, Me.—Rug
piūčio 24 d. Nekalto Prasi- 
dėjimd Katedroje įšventin
tas naujas Portland, vysku
pas Joseph.Edvyard McCąr- 

/tiiy,- - /- -• . -
•Įšventinimo iškilni ė m s 

Vadovavo kardinolas O’Con- 
nell. Pamokslą šūkė St. 

' Paul arkivyskupas ’John G,
Miirray, buvęs Portland 
vyskupas. . -

Iškilmėse dalyvavo 11 
vyskupų, 18 monsinjorų, a- 
pie 350 kunigų ir tūkstan
čiai tikinčiųjų. v .

UŽMUŠTAS GOGU M E
• SAN /BERNARDINO, 
Cąk — Įvykus trijų aute“ 
mobilių susidurimui, užmu
št^ Charles B. Coolidge, 62 
metų, ir jo žmona,. 55 metų.

Užmuštojo’ Coolidgb au? 
tomobilyje. rasta dėže, ku
rioje. buvo vertybių popie
rių 100,000 dolerių sumoję.

fAUJAS A..L B, K. FEDEi 
CMOS ftfcWlNKAS

Ądv. LBUitaitoauy

Federacijos, kongreso Vedėjas, iš
rinktas Fed^Mjosi '.ęeftp^i $r- 
mininku, y^ pla-
Čiai žinomais ir
savp ' darbais ■ Lietuvai {ir visai 
mūšį tautai. Jis yra buvęs vie
nas iŠ pirmųjų Lietuvos atstovų 
tarptautinėse konferencijose ko? 
voje dėl Lietuvfcnepriklauaomy- 
bės. •

'.Ai L. JR. k, Federacijai yra di
deli pliusu turėti’ adv. Mastų 
priešaky/ .

ALnlki
' KONGRESAS /■■

/. T------------- -
(“Darbininkiti” Telegrama)
PĮTTSBURGH, Pa.

Rugpiūčio. 23:. d, ‘ 5š. m.. Šv- 
Kazimiero lietuvių parapi- 
joj prasidėjo ALRK. Fede-t 
racijos *22 kongresas. .

Kongresas pradėtas pro
cesija ir iškilmingomis šv.-. 
mišiomis, kurias laike kun. 
Jonas Ambotas. , Jam asis
tavo kun. P. Baltutis ir . .. 
kun, F. Juras.

Laike šv, mišių vyskupiš
kame soste dalyvavo J. E. 
H.:Č. Bdyle, Pittsbųrgho • 
vyskupas.

Turiningą pamokslą pa- * 
saite monsignoras J. Mi
liauskas.

J. E. vyskupas H. C. 
B.oyle svetainėje atidarė 
kongresą malda ir kalba. ,

Kongreso prezidiumą su
darė iš šių atstovų:

Monsig. J, Miliauskas ir 
kun. M. J. Kazėnas— gar- . 
bės lpirm.; v v y ,

Adv, \Maslas — pirminin- 
kaą; pirmininko pa^elblhiii- 
kais, kuu. Fj Jūras 

feėyicia; iitdštiiiinkHĮ,,kiiii. T? -1 
Abromaitis ir KrisčiūnaS?' .<

Bežoliucijų' kihifeija: ku* 
migas DiUJ: Navickas, kum 
*L.įdlkūnas {ir L,, šimutis, 
“Draugo** redaktorius. .'

Svoildniteų koinisįja; ku-. 
nigas M. J.: KazenaSg. kum 
J’ Misius ir ŠaHimterasf 
\ Mandatų komisija: Vaiš
nora, Grebliūnas ir Baėevi-

■ čius,'• ■: 1. .
• . Gauta daug sveikinimų 
laiškais ir telegramomis.
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r APSAK Y MĖLI Al
L f. VAGIĄ KURIS

M NEVOGS,
k-

Viena maldinga moteriš
kė turėjo , įprotį kiekvieną 

..vakarą, atkalbėjus • vakari
nes maldas, perskaityti ke
letą '‘puslapių ^IvasiŠktr’ skai
dymų. . ■*

Vieną vakarą, pasilikus 
viena namuose, ji skaitė 
dvasišką įmygą. Tuo tarpu 
suskambino . durų varpelis. 
Palikus atvožtą knygą ant 
stalo, mismlūibinoLMidaryii 

L durų. Čia jai buvo praneš- 
p ta, kad jos kaimynė sunkiai 
į _? seiga ir nori tuojau su ja 
r pakalbėti. Uždarius namų 

\ duris nusiskubino ji pas li- 
' . gonę. .

. Vagis, pafemijęs moteriš
kę. išeinant, jog tai gera 

;■> proga ir kodėl, nepasinaudo
ti. Įlindų jis per langą.

- Užsidegė šviesą. Žiūri ant 
; ' 5 stalo atvožta knyga. Paima

< jis ją į rankas ir skaito: 
! " . “O mano Dieve, užlaikyk 

.5- mane šiandiena liuosa nuo 
■ *•

’* nuodėmes, kad nakčiai at-
: ėjus galeęiau ranum užmig

ti. Neleisk, o Dieve, man 
niekuomet per. mioklėmę at- 

, siškirtf nuo Tavęs. Viešpa- 
-tie Dieve, kaip malonu bus 

. mirti, jei savo gyvėiiimą
• praleisiu Tau ištikimai tar- 

t naudamas. Mirtįs yiį.i bai
si daugeliui, bet nitui, .bus 
tik ramus miegas, jei gyve- 

t nįmę Tave mylėsiu ir Tau 
vienam tarnausiu.” \

Tie žodžiai taip sujaudi
no vagį, kad jis nieko nėpa- 

' ėmęs išėjo.iš panm. Susi
mąstęs ir gailesčio apimtas 
sugrįžo jis į savo namus. 
Sulaukęs rytojaus eina jis 
pas kunigų,* išpažįsta savo 
nuodėmes ir jau nuo tos 
dienos visai kitas žmogus.

Tą įvykį jis mirdamas at
pasakojo savo vaikams, ra
gindamas juos . vis u o m e t 
skaityti geras knygas ir 

. melstis. T.

y-
|Ą

r

»

r

k

k

jais šiikaWėdavo poteriiisL. 
. Vieną* vakarą^ kuomet 
vaikeliai buvo > sueit i nk ę 
prie mokino# kląnsytis jos 
pamokymų yji žiųrSdunta į 
juos maloniai taiėi

. “ Mano vaikeliai, k-oks 
mali būtų džiaugsmas, jei 
galėčiau turėti vįltięs, kad 
nors vienas iš jūsų bus pri- 
skaitytas prie Dievo šven- 
MUV- - .

Petes, jauni ausis iš visų, 
savo silpnomis rankutėmis 
apkabino motinos kaklą ir 
priglaudęs savo g a 1 v u t ę 
prie jos. tarė :

“Mamyte, aš busiu šven
tas.’* ’ ’

Ir jis tą prižadą išlaikė. 
Išėjęs,mokslus buvo įšven- 
tytas į kunigus, paskiau pa
skirtas Popiežiumi, vardu 
Geistinas V. Savo didžiu 
mokslu ir šventumu, trylik
tame ąmžiuje, jis. buvo vi
sur pagarsėjęs.

Šventųjų kalendori u j e, 
šv. Petras Geistinas miiii- 

I

irias gegužės 19 d. . T.

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Tą tauta kultūringesnė 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo. . - '

. “MAMUTE,'Aš BUSIU
• . ŠVENTAS.”

Daug mėtų atgal gyveno, 
'našle motina &u keturiais 

•‘vaikais. Jos didžiausias 
rūpestis buvo gerai juos iš
auklėti. Iš pat mažens, ji 
Išmokė mylėti' Dievą už vi- 

- są labiau, ir neapkęsti blo-

. Kasdien ji pasišaukdavo 
juos prie savęs, palcalbeda- 

' vo jiems apie Dievą, o pas- 
. ’ kiB;' ūtmldaupūs sykiu su

*

"RAITASIS ŠVEDU 
LAIVYNAS"

(ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA)

Šiuoini pateikiama' visuo
menei žinių apie garsiįją 
Švedų Amerikos L i n i j ą. 
kuria daugelis lietuvių, va- ? 
žino j a aplankyti: savo -gim
tinę. šalį Lietuvąi Lietu
viams ji yra parankiu nes ji 
per ištisus metus palaiko 
nuolatinį susisiek i m ą s u 
KLAIPĖDA. Kelione mo
derniškais, dideliais ir naiB 
jais Švedų Amerikos Lini
jos laivais yra tikras, malo
numas ir džiaugsmas kelio
nėje. .

Pažymėtina tas, kad nuo 
dabar Švedų Amerikos Li
nijos Trans-Atlantiniai lai
vai yi*a visi balti, lyg “gul
bės,.” Bus žhioma? kaipo 
“Baltasis Švedų Laivynas.” 
Netik kad laivai yra moder
niški Viduj, sykiu ir iŠ lau
ko atrodo moderniški.* Lier 
tuyiai jau patyrė, jog va
žiuoti Švedų Amerikos Li
nija į Lietuvą yra labai ma
lonu. Tai įrodo kiekvienais 
metais didėjantis keliavi
mas j Lietuvą Švedų Ame
rikos Linija. ,

Dėl laivų išplaukimų die
nų/ tėmyk. skelbimą Šiame 
laikraŠtv. Nori infoiTnaci- 
jų, 'kreipkitės pas mūsų .au- 
tonizuotą agentą arba į bet 
kurią Švedų Amerikos Lini
jos raštinę. \ .

£ £

V

—Ir' žalius tabakas
neturi vietos cigaretuose

&e

1

't.

!&

Copr., 19.32,’ 
The American 

' Tobacco Co.

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
t I

lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, ’

*7ei imogus ’įardiytiį geresnį k.HĮfy(, 'įutkylų geresni įtmokslį, ar padarytų 'iobūJesnius'slųsImįelims ‘ 
gaudyti negu jo kaimynas, o Pasistatytų namus ntUko .tanlsmėj^ visliek įmautos iki ja durų.'įremfys inkų-” |||
RALiPH VALDO EMERSON. Ar Jūpa«I5kinu» neganėtinai paailkina kodėl pa«ulu,uigiria ir priima ,

‘ * tttdįr Strike? *

puiku* tabakas, jį tinkam*! , .pą*. 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas . 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip -

Jo nėra Luckies, 
.»»letigyiausiame cigarete 

kokį kada nota rūkėte

i A/f ES perkame puikiausiu , patį “It’ą toasted”. štai kod&Į kiekviena 1 J 
LVA puikiausią tabaką visame pašau- miesto, miestelio ir sodybos gyvėn- B 

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl tojas sako, kad Luckies yra tokie
* * žmonės visur skaito Lucky Strike lengvi cigaretei. |@j

lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, ’
t kad mes niekuomet neužmirštame T4**iek - II
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj . ■■ CR ?.
Rėtai Švelni ir Lengva* d't<&ėhisYl ‘ ĮHikalfe laagvjį UicHar <.

v t m.

s

te?

i

- --------------- TAMSI m 
KRUVINA ŽEMĖ

. “Gamta savo Žalumoj” Kaip af« 
Valcuota įiymaut Jmtrikou iiįjijo- 
nų tapytojo Jį. <f. IFyath tafta pa-

, ikvivTMM Jam buvo 
laukinių impnių biiititt Siaurumai, ' 
kufhf patilai ir tantahaukos parali 
Vakarų Ptoniarių fatorifa amonių 
krauju. r

J*H

s
i

■ s .

■'• I 
E- ;E
Ėf

JONO KM1TO EILES
... ■n •.j-j! u- - ' 

r. • *'* .

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 75 centus. “Darbininluii” prisiuntęs 

. 7Ū centus gausį Jono Kmito gražias eiles.• — ’* ė.
Jonas Kinitas. vienintelis Amerikoj lietuvis po

etas. Jo eil*s pilnos patrijotiškiį jausmų.
1 , \ Siųsk užsakymą į

...v “D AR B ĮNINKĄ’* *
366 Weat Broą4way South Boston, Haas.

Zinicis Iš:-I;ietiiivo’s
BAIGIA STATYTI BAŽNYČIĄ vaizdą bažnytėlė. Kiekvie

nas eidamas pro šalį susto
ja ir ja'džiaugiasi.

Tas nuopelnas tenka darb- 
ščiarh kunigui klebonui St.

GARDAMAS, Tauragės 
aps. — Nedidelis b a žny t- 
kaimis, kuris yra gražioje 
vietoj, prie 'skaidriai. šriu- 
venančio “Tenens” upelio/

Šiais įlietais baigiama-sta
tyti graži savo stiliumi ir iš

MIRĖ SENIAUSIA
GYVENTOJA

5
3

persitikrink
Trumpą, Greita Kelione

Į LIETUVĄ
QŲ AMERIKOS 

UNIJA
!». ■•■ ■ ■>.

MEMTVDkKA^ 
KKAIFfBA

UBTUVAnriVEMJA
Dideliais, Naujais ir Moder- 

niškais Mūsij Motorlaiviais *

‘BALTASIS kVBDŲ LAIYTNAŠ’^ 
l&plaūlčhriui iŠ Nctr. Yorkb t

M. lUuKlPSllOLMi’’ UuksPJo 1 
M.U“KUNC,SliOQL” Buiteejo U 
S. SJTmOTTNINcmOLM,” L»2. 
M.Ix“GRIPŠHOLMy Spalių. ', 4 
M, L. “KtUlGŠHOLM,n Spalių t 13 
s.s..“drottninghoi;m,’.‘. ‘Ai 
įisfbnyoėljoti Ir itlustriĮotnv, cirkiu 
liori$ o ScuiUti^u tietufrių dalboj 
f/aunaitvas pas. munu atirnitia urtyt 
rašt inį ‘ % • ■ . "
SWEDISH AMERICAN LINE
21 Statei Ney York, N. Y?

MICAIČIAI, Teisių vai. 
— Liepos 28 d. mirė seniau
sia to kaimo gyventoja a. a. 
Emilija Paulauskienę išgy
venusi arti šimto ‘metų.

ATIDAVĖ LAIŠKĄ SU PUSE 
VOKO

NEVARENAI, Telšių a. 
— Liepos 12 d. p, Antana
vičienė Eugenija gavo pa- 
.kvietimą atsiimti apdraus
tą laišką' Kitą di4ną, .kąip . 
ji visiems pasakoja, nuėjo 
jį‘atsiimti. Pasirašius ant 
pakvietimo, pašto viršinįm 
kas esą atkerpa .jos laišką 
ne po aidų ir atiduoda jai 
brolio ir seserk tąsytą laiš
ką^ fotpgrąfiją, rastą • tame 
laiške, ir vieną pusę, voko? 
o kitą, ■ kurtoįe buvo, adre
suotą; palikdamas. Paklau
stas; kodėl taip padarę, ąi- 
sakęsį • esą jam reikią ‘.kitą 
pusę voko į knygą įdėti. 
Moterėlė parėjusi’ namo ra- 

, do.; laiške parašyta, • kad bu- 
i vę du ■ doleriu įdėta . tame

pačiame laiške Ir grįžta at
gal į paštą. Viršininkas iš
ėjo jos pasitikti ant laiptų 
ir klausias ką bepasaky
sianti. Ši prašo dolerių, o 
viršininkas atsakęs^ kad lai
škas ėjęs per dvidešimts. pa
štų ir nežinąs kur dingęs. 
Neturtingai moterėlei bran
gus centas, b ką bekalbėti a- 
pie du doleriu. Dar kitą 
<jlięną nuėjo į pastą pasikal
bėti su viršininku, paprašy
ti gal atsirado jos doleriai. 
Viršininkas sakąs atn e š k 

’įdtą pusę voko, tai jis už 
kokių astuonių dienų viską 

i sužinosiąs, o gaį ir dolerius 
surasiąs. Moteris vaikšcio- 

• ja su didelių susirūpinimų 
ir visiems čia ^parašytą atsi
tikimą pasakojanti. Girdėti 
padavusi skundą dėl šio į- 
vykio. •. * ■’ :

MOTERŲ SĄJUNGOS
JUBILIEJUS

■ GREITAI NUVEIKIA 
REUMATIZMĄ

Nėra reikalo žmonėms kentėti nuo 
reumatizmo dr skausmų jų nervuose 

kauluose, kadangi Nuga-Tone grei
ta/ pašaHfaa visu* nuodus, kurie gim
do žiną ligas.. Nuga-Tone ■ suteikia 
milijonams žmonių geresne sveikatą 
įr padaro . jųsų miegą. pėllsingą ir. 
MgaivinimtĮ. slii pulkus vaistai su
puvę ar vidyirluoae, sutelkia jiems 
iu'rą apetitą, nugali pilvo* pakrikimus 
ir pąduro ,jXsų miegą-, poilslngą ir 
atgaivinanti, žle pulkus viris ta i su
telkia naują spėką Ir pajėgą sllp- 
plente Inkstams - ar svarbiesiems or
ganams., ir padarojus stipresni iv 
fįuojėgesnl. . -

.relgu Jus kenčiate nuo Vieno Šių 
Skausmų ar esate silpno® sveikatos, 
butfimt imkite Nuga-Tone. Vtel ate 

EtloklrilnUi jį pardavinėja,. Jeigu ju- 
Bųvaptieklninkas neturėtų jo, Iteptte- 
ftykjt ii uiauKJ’U 18 savo urmininko, 
žiūrėkite, kad gautumėt Nugit-Tono. 
Substitutui gaH’pasIrotlytnbo vertė*

JEZNAS. — Sekmadieni, 
rųgpiūčio 7 d. š. m. Jezno 
(Alytaus aps.) Moterų są
jungos nares' iškilmingai 
šventė-minėjo savo skyriaus 
dešimtie# metų jubiliejų, 
Vienos iš vakaro, kitos ry
te atliko išpažintį. Jų in
tencija pralotas V. Vaičiu
lis laikė iškilmingą sumą su 
asista. Asistavo vietiniai 
klierikai.- Visos sąjungos 

'narės, įn corpore, ėjo prie 
Dievo stalo ir, priėmė šv. 
Komuniją. Labai gražus įs
pūdis buvo matant moterų 
didelį būrį organizuotai ei
nant prie Dievo stalo.

Po suiųos kųn. J. Zabu
lionis pasakė jų iškilmei 
pritaikytu pamokslą. ‘ Po 
pamaldų buvo rengta proce
sija į kapus pasimelsti už 
mirusias nares, bet?del di
delio Waųs' bebuvo-‘galimą,

• Po ? rijišpovų,: * parapi jos

J dPą Š^iljnakienę' if o 
Jmotfcųf sąjungos! kkytita 
jSriiiihinkė, atėjusi į klebo
niją pakvietė pralotą Vai
čiulį, kum X Zabulionį ir 
klierikus ‘į,, svetainę, ktv 
riems įėjus į svetainę Pa- 
vasąrininkų prkęstra1 užgra,- 

: jmo maišą. Visiems susė
dus J)rie stalų, pirmininke

pakvietė pralotą atkalbėti 
maldą ir pradėti valgyti.

Valgant ir (arpuose buvo 
kalbų ir grojo Pavasaiinin- 
kų orkestrą.

Pral. Vaičiulis pasveiki- 
sęs savo ir parapijos vardu 
perskaitė J. Ė. vyskupo J. 
^Kuktos sveikinimų ir laimi- 
niiųo tėlegrąiįią ir buvusia 
klebono, vietinės kuopos į- 
kiirejo kun. J, Gdavuės 
sveikinimo telegramą! ' t 
} Iš KaUno atvykusi Mbte- 
:.ų sąjutigos' ^cbhtro. atStoVė 
>le Dr. BtbrVįlyte7 svčlkmo 
moteris šąjįmgietes.

Sąjungietės sudąin ,a v d 
-kęletą gražių dainelių. Dar 
kalbėjo p-le Dr. Karvelytė 
dėlko katalikes moterys tu
ri rašytis ir priklausyt prie 
katalikių-moterų sąjungos. .

< Po prakalbos orkestrą 
pagrojo ir sąjungietės pa
dainavo daugiau dainelių.

Po to, p. pirmininkč pa
kvietė visus svečius eiti į* 
šventorių nusifotogj’afuoti.

Nusifotografavę visi vėl 
sugrįžo į svetainę stiprintis 
ękaniais valgiais ir gėrimė
liais. Pasistiprinus vėl pra
sidėjo kalbos. P-lė/Dr. 
Karvelytė kalbėjo apie Są
jungos ir abelnai apiė mo
terų reikalus. Po jos kal
bėjo pirmininkė p. Šaulius*- 

. kienė (kun. Šaulinsko- —- 
' Chicagoj brolienė) apie 

kuopos darbuotę. Ji dėko
jo visiems ir visoms už vi
sokeriopą paramą per 10 
metų ir kvietė moteris, ku
rios dar nėra prisirašę pri
sirašyti. •' - '.

, Pralotas Vaičiulis patarė 
p. Šaiilinskienę, išbuvusią 
dešimtį metų kuopos pirmi- 
.ninke ir tiek daug pasidar
bavusią, pakelti į garbės 
pirmininkę. Visos • vienu 
balsu ir didžiausiu^entuzi
azmu p. Šaulinskienę pake
lė į. garbės pirmininkę. Us 
tarp. Šaulinslrienė ištarė 
širdingą ačiū, kad taip, jos 
darbus įvertino. J i pasiža: 
dėjo dar didesne energija ii 
pasišventimu darbuotis at 
čityje.

Baigiant programą kai 
bėjo kun. J. Zabulionis, ku 
ris tarp kitko pasakė, ka< 
per ilgus metus gyvenime 
Amerikoje buvęs baliuose i. 
vakarienėse įvairiuose mie 
stuose, bet tokiame draugi 
škame ir simpatingame ba 
liuje, kokį .surengė Jezn 
moterys savo jpbiliejų pa 
minėti, dar nėra buvęs.

Baigdamas kalbą sveiki 
no sąjungietės ir linkę j < 
kad jų ninių skaičius šver 
čiant: 15 metų jubiliejų pr 
sitrigubintų. Jubiliejau 
iškilmes baigtos tautos hin 
pUai v'•' .’<■ -v. 7’f ’

.E^AInerikieti

ILlferUVĄ 
per LUiĖMENĄ • 

grt’l^iuusjais jurų laivais 

BREMEN 
EUROPA 

pulkite gclollukol lu ^teteku marf i§ BmnmmizkVEN r 
ltfmivą • .

. Del informacijų kwlpkit?s:
252 Boylston. Street, 

BOSTON, MA8S.
NOKTH GĘftlTAli

. **i.
-~X-
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BARBININKAS

J

Pąnkt&dieniM, rugriūčio 26, 1932'
i
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Klausimus siųskite — 
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West j Broadvvay,

Kl. Kodėl piktosios dvasios 
žmogaus nekenčia? Už ką jam 
keršiją?

-rAte. Dievas*šutvėm žnio-. 
gu pafiašą į save amžinai 
laimei. ' Piktosios dvasios 
pavydi Dievo malonių ir 
amžinosios laimes,. todėl vi
sokeriopais; gimdimais sten
giasi mus i nuodėmę įstum
ti, mūsų amžinąją laimę iš
plėšti ir Dievo garbę suma
žinti. . *

Kl. Vienoje grįčioje man teko 
- matytį labai protingą Šunį. Pa

mąsčiau: jeigu jis galėtą kalbėti, 
gal būtu taip gudrus, kaip ir 
žmogus. ,

Ats. -Šunys proto neturi, 
tik pojūčiu pažinimą. Gali

būti kdlba apie pojūčių-Įns- 
tikto lavinimą, bet:-ne apie 
susipratimo bei išminties 
tobulinimą.' Žmogaus f‘pro-? 
tas pažįsta.daiktų sątykius, 
priežastį ir veikimą, tikslą 
.ir priemones, buitį ir ne^ 
buitį; jis sudafo visuotinas 
sąvokas, pa Iv gi n i nf ų“s, 
spręndimus, išvadas ir pas
kum tik pagal šitą pažini
mą tvarko savo veiksmus.’’ 
Hettįnger’is rašo, kad “visi. 
Darvino išradyraai, būlegy^ 
imliai apsigynimui ir gyva
sties užlaikymui turi protą 
ir supratimą, nieko dau
ginus mums neparodo, kaip 
tik omę. Ome moko šešką, 
jog kiaušinio išgėrimui rei
kia. iš abiejų jo pusiu iš
durt po■■'skylutę. Ome ver
čia būti atsargiais visus gyį 
imlius, paukščius, žvėris ir 
tt.” Prie daug dalykij šu
nį galima pripratinti, bet

nėTit girdėta, kad savąran- 
kiškaii sąmoningai kur nors 
šuo būtų pasielgęs,

. Girdėjau, kad tūlas žmo
gus,’ norėdamas sugėdinti 
Valgančius penktadienyje 
mėsą, pasišaukęs savo Šime
lį ir siūlęs jam' mesds kas* 
mėlį. - - Šuo .pu-rtęs galvą i-r - 
inesos neėmęs. Žiūrovai nu
stebo. Šuo, vadinasi, penlr- 
tadieni įižltaiko..i.. Bet šuo 
btivo pripratintas iŠ. tos ran
kos valgią neimti.

£1. Kelios yra darbininką rū
šys?

Ats. Keturios: 1) laisvie
ji darbininkai, 2)* samdytie
ji darbininkai, 3) vergai ir 
4) baudžiauninkai.

“Darbininko” Katalogas
(Trnmpa Apologetika arba + 

Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kum V. Zajančanskas—50c

Maldų Rinkinėlis, baltaU 
viršeliais — ______$l-.75—1,25

1; . Maldų Rinkinėlis, juodais.
viršeliais ..r__ —$175—1.20

pr, Vinco Pietario Raštai. , - 
Istorijos apysaka? Du tomai. $1.00

Moterystė ir teimyna. Ver
tė Gerutis ........ ?.ų'..40a.-

Gamtos Pradžiamokslis —<
Dr» A. Vileišis? ——n— __ -u_60e, .

Luupamosjos Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti t Pa.rašv 
negyvoji gandu: žemė; vuiL : 
duu, eras. Parašė J. Barona»-.-_50a 
- '•■‘i

. Nauja Skaitymui Knyga—, 
(Dalis 11). Su paveik81ais..-™_75e. •:

Vaikų Knygelė — su pa- ’ 
veikslais - —....- ______ __  —80a.

______________ Mano'. Patyrimai Didžiojoj . z
* Apaštalystės Mildos Blatu 'r,1?9 '
tas.-L, v^rtė Kt». P. S«mru- _ ?6 J,1'“-, J-

ĮVAIRIOS OYGOS . 
, 't Auksinio Obuolio Histbrija 

(Graiką Myteolūgijos Žiups
nelis) &u paveikslais, Lietu
vių kalboii išguldė Alyva-—.50c. 

Trys Keleiviai—Krikščionis, .
Žydas'ii? TUtkas. ‘ PtimOkirdito •1 ;

■ ti apysaką. Parakė, -D. Vyš- , 1 
.. niauskas. Vertė F. jEL.—<——40ov

ITnmpi £kaitjnnėliaL4-Iabai 
gražus pa&įskądymai ąjnė į- 
vairius gyvenimą atsitikimus 
Parašė; J. Tarvydas .,—.
. Turto. Norman-itioksliški pa
siskaitymai. Parašė Ųesia-^-JŠ*.

Gerumas —- aprašymas apie 
^eriumį per Tėvą Fab.erąd'b- 
hpjufį. Vertė Fiun. K.t, u—J5c.

Tabakas—Nuodai’ — trūky*. . 
mo kenksmai; pagal d-rą Ni- 
kokskį parengė S. Kaimietis^ 15o.

Užkeikta'Mergele su Bara 
da ir Barzdaskute—apysaka I5n.

Kataliką Bažnyčią fr /De
mokratizmas. , — Parašė’ kuli. - 
Tarnas. Žilinskas «—.—50e.

KUN. JONAS BALKUNAS, 
daug rūpinęsis, kad Kataliku. Federacija būtą priimta j CNWC. 
Federacijos Kongresas išrinko jį į Centro Valdybą, ir pakvietė bū
ti prie Federacijos steigiamo informacijos biuro vedėju. ‘ '

F
—--—- -

. VARGONININKU 
DĖMESIUI

,25o, _ _________ _,.25i
i Pamaldų Vadovėlis, Stacijds 
Graudūs Verksmai, Sudarė ir. 
išleido Kuū. J? Koncevičius...™.,1()«,

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitia __ __ »25e,

Moterystės Nesuardomybė. »į. 
Lesaiiskis. Šv. Kai, D-jos lei
dinys, Kaune i—.. ___ _.lOį?

Sunldausiaįs Laikais; Parašė 
A. Rucevlčius -- -----------------40o.

Meile (Poema). Parašė M.
Gustaitis —. ..... ..ISO)

šventas Gabrielius. Išleido . 
I Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25fl.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys.—50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti
. P'rie Manęs. Sutaisė KuPra-
. nas,—i.----- -— -------------- -—^40*

Mūsų Dainiai. Parašė K«-
. zys Puida —;_™--------

Anderseno Pasakos—su pa- ■> 
eikslėliais ------- ,-------------- ,20o.

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių---“ D-ko” 

panda. Odos apdaru. $2.00 ir $3.00
TEATRAI' j

' Vienuolio Disputą su Rabi? 
nu. Viedot veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis —_____l&c.
, Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks- v 

m į Komedija. Parašė Seirijų 
uotukas —-_L—
jMepaisytoja—keturių veiks- i 

mą drama. Parašė kiin. Pr. M. 
Juras. Kaina--------- -------- -—35o

Giliukiugas Vyras—2 aktą •. 
komedija; parašė S. Tarvy* • 
daa—:  —-—i—I   __25*

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą; Parašė Seirijų Juozukąa^_35c. .

Sniegas — Drama 4-rią ak- 
:ą. Vertė Akelaitis -----^_^.40c

Esumas—3-čia dalia dramos .
‘Gims Tautos Genijus.“ Pa- “ 
rašė Kun. L. Vąicekaiiskas,—10c.

Visi Geri—3-ją veiksmą vai
delis; parafiė F. V------- _JOc

Patricija, arba nežinomoj) . 
kankinė — 4 aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas -.. 10c.

Išganymo Apsireiškimai — ' 
atėjimas, ir gyvenimas ant Že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
mas su gaidomis ------- ----- :_ 76<s,

Dramos.; 1) Germaną; 2) . 
Fąbiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stębūklas — 4 aktą; parašė 
J. Tarvydas— ----------- -------65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja L-me akte. . Parašė Gineitis. 15c

Vaiką Teatrai: dalis H 1);
Pagalvok ką darai; 2) Jono., 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-.

• m ę, Surinko S.. K., D. ir N.__15c
Vaiką Teatrkl: dalis Ib i) 

Ištirsimę paskui; -2) Antanu
kas Eurinko“ S. K., D. ir N._15n.

. Baltis.
XXIX Tarptautinis EUcha- 1 

rištinis Kongresas. Parašė 
kun.. Pr. Bnčys, ii. 1. C.J---- 1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kėlionės į Pa- 
lyžią ir atgal Mikalojaus ir 
Gląpiros Ivanovą... Išguldė 
Magnus Parvalkietis _ - .... .50

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 durnų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
,Parašė’Julius Vėmė. Vertimas, 
M Balčikonio----- $1 00

Pramoninės Dembkrktjios Pa
grindai. Parašė Uosis —___ 75c.

Gegužės Mėnuo — Knn. P.
Žadęikia. Kaina ___ ;_______50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25c.
Vaiką Darbymečiui -^. Rin

kinėlis kalbos mokslui__ __ 50c.
Petriukas — laiškai vieno 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj  ------- :-----—_15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gni- 
tonis r. 50c.

Laimė — (pošma).. Parašė
Vaitkus__ —-  _____Ū&c.

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

* ’ i '

Mūsų Tikėjimas — išaiškįni- / 
ujais pagrindų mūsų tikėjimo, 
vertė Jonas M. Širvintas——50c.

Lietuvos Ženklai.4 — Išleido
■i. Šeškevičius ir B-vė, Kau-

- iąs ---------- ,_____ ,____ _____ 40c. ,
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama 

ei jos, Mono 1-gai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V;. Kovas —3Uc.

Graudūs Verksmai. — Ver-
rė Vysk. A . Baranauskas-__ ?JL0c

EuęharistiŠkos Stacijos—Su-
‘ictuviuo Kun P. Juškaitis_ 15a

Kristaus Kryžius: Stacijos.
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 
ifužės,' Birželio ir Spalių mA 
iesiam« Išleido kun. K. A V* 
ys. '___________________  ,.2f>n

Dangaus Karalienė. -• Su 
rinko Kun.. M. Gavalevičin** 
be apdarų 75 centai, su ap- 
iarai? — ’■_______ _____ $1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio _________ 10c.

žmogus ir Gyvuolya. Pars-
-ė kun.^i* Banys _____ ___30c.

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaiihietis ....__ __________10c.

Maldos Galybė. Istoriškas, 
piešinys IV-to. šimtmečio kri- 
kšeionybės Lietuviu katboh 
Temidė P B __ ^.25o.

Apsirįk|mų Komedija. A-tsl-
Mirimas iŠ Amerikoniško gyve 
mino. Išguldė LapŠians Vai

'■ kas___—---X--- -------------- 10<*’
Jono Kjnito Eilės, ... . .$1.00

. Lietuvos Albumas. Su pa- 
vpiksjais ir aprašymais--.—

Atvažiavusioms iš toliau 
svečiams bus pampi n t o s 
nakvynes! J/.

J. Britu dzdj 
Vargi. H.. C. scdcret.

Papildant pra n e š i m ą 
Vargonininkų centro są
jungos pirmininko, kuiį ra
sit šiame “Darbininko” nu
mery, turiu ..pridurti,-, kad ' 
apart išldlmingTi šv. mišių, 
bus pamokslas, kurį? pasa- 
ky^ kuiiigas—muzikas. Lai
ke mišių giedos vargoninin
kų choras. Po pamaldų bus 
bendri pusryčiai.. . 12 vai.- 
seimo.atidąrin.na^^a^mu 
yra pranešti, kaęl lailie sei
mo serijų, sutiko •skaityti 
paskaitą nenuilstantis .mū
sų muzikos darbuo t o j, a s 
kompozitorius T. Žilevičius, 
Paskaitos tema labai svar- 

3n: Estetika 'ba^nį/t i n a įe 
'mt&ikaje.' ■’

Dąug prielankumo šiam 
seimui rodo klebonas ,K. 
Paulionis. Negana, kad j is 

: savo puošnią svetaine seimo 
sesijoms paveda, bet dar 
pažadėjo visus puikius in
dus paskolint vakarienes 
laiku, kuri yra rengiama 
seimo delegatus ir svečius 
priimti. ,

Kl. Ąr galima turėti be iškil
mių pamaldas '25 metą Moterys
tes sidabriniui jubiliejui pamį- • 
rėti?

Ats. Taip, galima. Labai 
gražus ir girtinas daiktas, 

į sukakus dvidešimt penke- 
riems metams atnaujinti 
prieš altorių savo pasižadė
jimus, padėkoti Dievui už f b r **r . » 4

.į.gaiĮsiasįJo malone^jr įgauti 
••apijos salėj, juo jaus po sumos į ypatingąjį Bažnyčios palai- 
Visi nariai prašomi pribūti, nes mįninia. Po tam jubilian- 
.„■ime svarbiąfeikalg ... ' laikomos šv.’mi-

Kviečia Valdyba - , - , v
■ ' ... I siūs, kuriose jie priima Svc.

wop np.STER m asr . . Į Sakramentą. Tas visas ap-
' MM-I kuopos ėTOMnkimM'4

vyks lugsėja 4 d., 6 vai. vakare, I mėmis arba be iškilmių, y 
oažhytinėje svetainėje, 4i Prov I ' —. ■
don.ee St. Visi nariai būtinai atei I Kl. Kodėl Bažnytinė valdžia 
rite, nes,turime apsvarstyti. .kęlei I į svietiška valdžia?
ą svarbių klausimą. Be to, geri | ‘ ’ ....■'
roga užsimokėti duokles. • L. Ats.,Kristus, įsteigdamas 

Vaidyba Į Bažnyčią, -suteikė jai trefo- 
-- -------- Į p.valdžią: mokinamąją,

BALTIMORE, MD. Į ganomąją ir kuniginę. Baž- 
Rugs. 4 d., sekmadienį, tuoj I nvčios vyriausia ja regimą- 

□v sumai, parapijos svetainės kam / ąalva Popiežiui. Jis 
‘Kinuose įvyks LDS. 30 kp. susi I **•. . ? _ .
•inkimas. Malonėkite ateiti visi. "Į žemes Kristaus VLCi

Kviečia Valdyto Į tinink’as. Popiežius, kaip 
------ ---- — * .’I h* patsai Kristus*nori išplar' 

NASHUA, N. H. Įiinti antžemėsDievokara- 
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki Į lystę ne ginklu, bet moky

mas įvyks rūgs. 4 d. tuoj po pas-1 darnas visas gimines ir 
kutiuiu mišių, pobažhytiuėj ™ kl.ikstvaamas jUos. Tad nejj 
ainej. Kviečiame narius ateiti, nei I . . v±■■

■» ra keletą svarbių sumanymą I Popiežius, nei kiti apasta- 
faipgi atsiveskite ir savo draugm I lai — kunigai negeidžia že- 
•rirašyti prie šios organizacijos. I mįškosios valdžios, Bažliy- 

" I čios vienatinis tikslas—dio-
MONTELLO, MASS. -v, - v- -r» j. i’ viską paBiimtinybe. Bet .ka-

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyto į (įa valstybė pradeda kištis 
rūgs. G d šv.Koko por svet, į reil.alus &
'risi nariai prasoįhu,ateiti į sį susi | \ . 2? „ . ..
’inkimą ii* užsimokėti senai už I dyti B(azĮTycios tomams €1- 
i-auktas mėnesinės duokles. I ti tiėsiogines pareigas, tada 
i __—.—z* Į Bažnyčia turi ginti eyange-

SAINT. GLAIR, pa,. I Į^ę tiesa visoje jos skaisty-"
LOS. 107 kp. mėnesinis susiimi ,jf • T*{ į Bažnvgia ne.

mos, -Sv.- t svietišką valdžią Ė;
yriečųimi viPKuįiai datytktiti fr hiėnori valdyti? pasaulį;bet 
ižšitoolwti įpėnesinesf inokėstis' įi yplatina dvasinį viėšpątavi- 
latijų narių atsivesti rejįale gina savo tei-

. .. I teises? „
LOWELt, MASS. f 1—

__   . .... . * . I Kl. Jėi«m žmogaus tikslas Die- LDS. 97 kp. susirinkimas įvyto Į - V “
kotvnrtadienį ‘ rugsėjo .8 dieną l vo ff^rbe ir sielų išganymas, įai 
vakaro. Ateikite visi. Gera progą Į koks pasaulio tikslas? - • 
darbininkams prisirašyti prie vie ■ . p i

ua Uintėlės darbinįnltą organizacijom 1 Ats* ^110- tikslas 
Valdyba I Valdyti J skelbti Dievo galybę, išmm-

LDS. Kuopu Susirinkimai
NEW HAVEN, CONN*

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki 
mas įvyks sekmadienį, rpgp.. .28, 
1 vai. po pietą, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na 
rius(es) atėiti. Gera proga užsimo 
keti duokles. Valdyba

WĄTERBURY, CONN.
Rugpiūčio 28 d., 1 v. p. ą. į* 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas? 
senos mokyklos kambary, Oon- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND,OHIO
Rugsėjo 2 d., 8 . vai. vakare,. 

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

PHTLADĖLPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvykb 

penktadienį, rugs; 2 d., 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambary. Atei 
kitę gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

WORCESTĘR, MASS,
LDS. LOS kuopos susirinkimas' į I 

vyks rugsf 4, Aušpos-Vartir ‘pa- J

BRIGHTpN, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvykę 

penktadienį, rūgs. 2 d., 7:30 vai. 
rak., Lincoln Svetainėj. 26 Lincoln 
Ft. Ateikite risi. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyto 

rugsėjo. 3 dieną,. 7 valo n d ą 
vakare, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir. 
atsivesti savo draugus(es) prira 
Syti. Valdyba

EASTONfPA.
.LDS; 40 kuopos susirinkimas į 

vyks rūgs. 4 d„ tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj
Malonėkit visi nariai atsilankyti kimus jvyks^ rugp. 7,. tnojj(p{(> ^u- 

. ir mėnesines, mokestis užsimokėti.
. M, Songaila

N. S. PHILADĖLPHIA, PA.
LDS. 1,03 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, .rūgs.’ 4 d. 
tuojaus po sumoš, Šv. Andriejaut 
par. svetainėj,; 1123 Lemon St 

. Kviečiame narius ir nares ateiti ii 
kurią užvilktos duoklės užsimoki

I Ji. Taipgi atsiveskite nors po vie< 
| » ną naują barį prie kuopos prirft* 
į- syti.

VARGONININKU SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. 

Vargonininkų Sąj u n g o s 
Seimas šiemet .įvyks pirma
dienyj, rugpjūčio’ 29 d., 259 
North Rifįh St.„. Drooklyn, 
X’Y.’ ' ' / • .’ ■

Seimas prasidės iškilmių- 
gomįį šy. unį^įpis 10 ■ vai. 

. ryte, Ąpreišk^io Švenčiau
sios Panelės bažnyčioj. Se
sijos prasidės tuoj po pa
maldų tos pačios parapijos 
mokyklos svetainėje.

Nuoširdžiai kviečiu, visus 
•mūsų mužikus-vargoninin- 
kus skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad bendrai. ap
tarus savo profesijos reika-. 
lūs, o ypatingai bažnytinės 
bei pasaulinės muzikos klau 
simą mūsų išeivijoje.

. Aleksandras Aleksis, 
Varg. S. Centro pirm.

PR0GA BEDARBIAMS
Kad pagelbsti bedarbiams Dar
bininko” Administraciją išmokės 
bedarbiui už kiekvieną, gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Getą proga bedarbiams užsidirb-

tį ir gerybę ir teikti žmoni
jai ir kitiems kuriniams ge
roves be laimes. f< Dangus 
apsaknėja Dievo garbę ir 
skliautai skelbią Jo .raukuįū- keletą ar keįioliką doleriii. 
darbus^ (PŠ. 18,1). .Taigi, i Apsukresnieji darbininkai' gali
Dievas sutyėrą pasaulį savo j išsidirbti nuolatinį įę gerai ap- 
garbei ir Įmonių naudai.. ■ ' J.mpkamų darbą. . '

DRAUGI JŲ VALDYBŲ? 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DĮUTOS
PU GLOBi. MOTINOS ŠVČ. 

*irmtiHūkė — Evn. ’ SĮitrksfene,
625 E. ĮBtlrSt, So. Boston, Mass. 

’VIce-pinrtintnke— Ono Šhinrlene;
443 E. 7th St. So. Boston, Mass.
Tel. Sor Boston 8422-R

Brot, Rast. — .Bronė CiunlenP,
29 Gonld-St, West Rosbiiry, Milsšl 

. Tek Barku'ny 1S(!4-W.
Fin. RaSt. —. Marjoną Marijonini
. 33 Navayre St,, Itoslinclale, Mass.- :

■ Tet. Parkvvny 0558-W.
’irĮlnlnkP Ona Stanliilhitė

105 Writ flth St, So, Boston? MnM 
Tvarkdnr? -r- Ona- MIzglnlienĄ * 1

1512 Colunihia R<L So. Boston, Mbm 
Kasos Globėju — E. Jnnu^onlpn? <

1426 Coluhibln. R(L, So, Boston, Mnw 
Draugija' savo sualrlnklmna laiko kas 

antra Utarnlnkife kiekviena mėnesio. 
7:30ral. vakare, pobnįnytinBJ avė- 
tainfcj. *•

Virita draugijom ritknląh kreipkite

W. JONO ĖV. Bli. PASALPINRf 
DR-JOS VALDYBA t

•»H.m»jn!hkna — M. žioba ■ - .
36 Mt, Ma lul..' Dorchcater, Mhha". i.
' *, . Telephone Cciumhin Mat .

vire-PIrmlnltikaR r—' .T. Petntnskna ■
24 Tliornas Parkį ' So. Boston,-Mase 

(•rot Raštininkas — J.' Gltnpckis
5 TbopiM VfttK Šci Boston.' Miip 

Fln. BaKtlnlnkns — M, Aolkls ■
2S5 E. NlntŠ .St, So. Boston. Mnm- 

Ifdlnfnkns -- A. Nniumohns .
8S5‘E. Broadwn& So. Boston.., Mo» 

AUršnlkft .— J. Baiki? • ‘ .
‘ 7 Winfloto St./ So. .Boston,' Mana 
OriiUKlJa laiko snsillhkittHii* kas tryniu 

ncdpitlienl IcMtvtom.tnAnosio 2 n»l 
po pietį), t^rtrapi Jom .aniek 492 R. 7tb 
St„ So. Bv*<ton; Mn>s, . • ' ■ y .

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

5

1

i

■ I--X
• I

’ profėalonnlnl. ■blKtttedni. prnmohln 
kn», Icnric skelblkst41 DarbU)inko,” tik 
rot veitirskull.viojt)1pnrw»no< ...

Visli garaihkitos "Darbininke,"..
f

LIETUVOS ALBUMAS
. 436 puslapių didumo ,

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveilcsht pa
puoštas? Kiekvienas lietuvis privalėtai įsigyti šią ’ 
knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gaūsi tik ųŽ 
$1.00? ... ‘ • •' . ’ r-

* Ręitofl&ukB
. ?.-.'"DA-KaiinĮ^o” v

3661 Weat■ Broądway South Boston, Mass. .
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DAJIBI|<IJ<Ka«
.(The Worker)

| Publiihed.every TUESDAYand FRIDAT 
- ---- -by-r------- •' . .

■AINT JOSBPH’8 LITHUAlflAH R. O. A880CIATI0N OF LABOR
Patenki as Mcond-dao matter Bept. 12* 1915 u. the poet Office at Boetoo, Mam. 

- under the Act oC Mtrch B, 1870 < ,
Icceptance for malllng at vpecial rate of postage provklerl for tn SectIcva;110B 

Act-of October 8,1917, authorlzedou July 12,1918.
8UBS0RIPTION ĘĄrįs; PUENUMERAroS KAInI:

Pomeattc yearly o.#^14.00 Amerikoje metami,.
rbtelgp yeąrry..t>.^*.......*.45,00 Užsieny metama .^.*.J....$5.00.' 
Domestic once per week yettrly..$2.00 Viena kert savaitėje metrimi^...|2.00 

, l’oreljgn once per week yeorly.«.$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje, m# tams.. $2,50
DARBININKAS

. 8^6 WĖST BU0ĄDWAY SOUTH BOSTON, MASS.
. * TELĘPHONE SOUTH BOSTON 0G20

KANONAS 1874

■ t

gils karįli ir viMiotani- 
nįahi gyvenimui sUsitvar- 
IciUs, toji Kedoracija, maty
dama Tėvų Marijonų stlp- 
rSjahčms jegašj pradėjo sa
vo kongresuose reikšti vii*

- Rėš, kad Tėvui Marijonai 
imtųsi šitįų sUpkų kūrybos 
darbū Į savo batikas,

dėjo iŠ lengva ir; atsargiai 
. ruoštis šiam svarbiam dar* 

. būt ' /.<■. .j. i
- Visų pirma jie nūsippko 
*, netoli nuo Ghicagos miesto.

18 angliškų mailių atstume, 
220 akerių žemės ir jį pa
vadino Marijos Kalneliais, 
b angliškai—Mariau Hills. 
Sutvarkę pkį jie pastatė 
pirmutinius ; aukštu o s i u s 
mokyklos rūmus. Taip t<i 

: įsilitire pirmutinė Lietuvių 
r Bernaičių Kolegijos a užuo

mazga. Vardas naujai mor 
kslo įstaigai duotas; Mariau

* Hills Oollege, Hinsdale, III. 
1925 metų rudenį pasireiš
kė naujos mokyklos gyvavi- 
mąs. Pradžioje^ man y t a, 
kad toksai sunkus ir milži-

* 1 niškas darbas sparčiai neiš- 
. Sivystys. Apvaizda parėdė, 

kad viskas vyktų Dievo gar- 
fei. Susirado ir kandida
tų kilniam idealui vienuoli-) 
niame gyvenime ir pastaty
tieji namai buvo pilni. Pus 
miausia teikėjo prisiaūklė- 
ti mokytojųy kurie tą kole
gijos .vystymosi darbą tęs
tų toliau. Ir pirmieji jau
nikaičiai pasišventė likti 
Tėvų Marijonų kongregaci
jos nariais iy ruoštis į kole
gijos profesorius.

1926 mėtų pavasarį atvy- 
’ «■ * ko Jo Kksceleneija arkivys

kupas Jurgis Matulevičius.. 
K,' vyriausias Tėvų Marijonų 

 Vadas ir J. Ė. Petras-Pran- 
fciškus Būčys, jo pavaduo-. 
to jas. JoEkscelencija Ąi?- 
nvyskupas ne tik. užgyrė 
pradėtą prakilnų darbą, bet 
ir ofieialiniū būduūiždėjo 
savo aukštos .valdžios ant
spaudą* Tokiu tai būdu 
iiepos mėnesio pradžioje 

■ .926 metais bluvo įkurta A- 
inerikos Lietuvių Kolegija.

J. E. Arkivyskupas Jur
gis Matulevičius sut e i k ė 
daug gero mūsų išeivijai,' 
pakeldamas žmonių dvasią, 
sustiprindamas juos tikybo
je ir tautybėje. Gri svar
biausias Jo Ekscelencijos , 
nuopelnas yra Lietuvių Ko
legijos įsteigimas. Jis nu
rodė naujojo darbo kelius 
ir tą dvasią, kurioje turi 
būti auklėjami 'tikybos ir 
tautos gynėjai. Gilus tikė
jimas, ryški tautos meile ir 
pačių, savęs 1 pasiaukojimas 
hrtimo gerovei tai būti 
haujos auklėjimo įstaigos 0- 
balsiai. Jis nustatė tos ko
legijos mokslo eigą,, atatin
kamą visiems šios Šalies re;- 
hąlavimams. Jis pai’inko ir 
mokytojus, v paskird ūma s 
kunigą Br. Joną Navicką 
naujos *xvkplėgijos,; du^ktov 
rimą. Tai kolegijai liko 
pavesta įgyvendinti pirnių- 
jų mūsi| darbuotojų svajo
nė: sukurti moralinę jėgą, 
kuri nors dalinai išlaikytų 
taufbs dvlžią mūsų- išeivi jo-

• jE..y’ . . / •'

. Lietuvių . Bernaičių Kole
gija ‘iiųgo ir plėtojosi* 19JI 
metų vasarą sitkako. peniu

lmjeg£|os pfięialmts gyveni1 
tuo metai, fer tą laiką bai
gė ‘kolegijos mokslą 26 jau- 
nuoliaį-ta^šiuiidlmnan- 
ko įvaikius šios šalies ir už
sienio. universitetus. Jų 
tarpe esama ir lunversite- 
tris jau baigusių Daktaro 
laipsniais. Šitie gražūs da
viniai?; teikia skaisčios vii* ’ ’ t ų • \ • i
tx.es laimmgtsniani Jytojiu 
Wisų išeivijoje. . ' z.

Per penkerius metus rno- 
1d nių skaičius tidk’ paaugo, 
kad buvo reikalinga įsigyti 
didesni ir erdvesni kolegi
jos rūmai. Kadangi didžiu- 

. ma kolegijos mokinių yra 
kilę iš Rytinių valstybių, 
todėl ir nutarta Rytuose. įsi
gyti kolegijai •. atatinkama 
vieta, kurią kun. J. J. Ja
kaitis surado ir mfpirko. 
Tokiu tai būdu Amerikos 
Lietuvių Kolegija šiandien 
turi jau du skyrius: Ma
riau Hills, Hinsjale, III.. ii 
Mariampolį, Thompson, Ct

Marijos -Kolegija. .
Rugsėjo 8 dieną, 1931 m 

Jo Ekscelencija vyskupas 
Pėtras-Pranciškus Būčys 
Marijonų kongregacijos Ge 
nerolas ir Olimpo, vyskupas 
iškilmingai pašveptė Šven 
čiausios Panos Marijos gar 
bei naują Lietuvių Kolegi 
ją, Thompson, Codil Nau 
jai kolegijai paskirtas dl 
rektorius kun. Dr. Joną 
Navickas, buvęs Maria 
Hills Kolegijos- Ai rėkt c 
rium. * Jam į pagalbą stoj 
,šeši mokytojai, kurių tari 
ir šie kunigai: J. J. Jaka 
tįsy Br. Vitkus ir J. Vaį 
kevičius. ;

'Po naujos kolegijos p 
šventinimo iškilmių, atid 
ryta pilnoji K o 1 e g i j 
Thompson, Conn., atsiradi 
užtenkamam mokinių skj 
Čiui. Tikimasi, kad šį r 
denį mokinių skaičius c 
džiai paaugės. Naujai K 
legijai vieta yra graži, d? 
Ii, patogi; tarp sodnu ir n 
Škėlių aukštų medžių ji y 
paskendusi gamtos grbžyl 
se. '

Šiandien Lietuvius ka
likus apima didelis džiauj 
mas, jog po tiek triūso 
po tiek rūpesčių, pagal 
susilaukė lietuvybės išl 
kymo ir tautybės sauge 
md Žibinto mugu išeivijo

Dideli nuopelnai prikl; 
so Tėvams Marijonams, 1 
i’ie dideliu pasišventij 
dirbo ir neliauja dirbę 
tuvių išeivijai, Jie ne 
stiprina mumyse tikybą 
tautybę, .bet ir prirengia 
suomenės vadus, kurie i 
motų mūsų tautiniai kū 
rinį gyvenimą ir apšau 
tų nuo ištautėjimo lietu 
išeivijos likimą., . . t.
' Džiaugsmu prisipildo ) 

sų visų širdys, pažve 1 g 
iylojun, kurs' žada t i 
daug šyiešųomenėę, pas 
kojusios dirbti ir gyv 
Dievo garbei ir Tėvynes 
rovei. - V‘..

. Taigi, ir mes dėkime 
stangas ir visu kuom i 
kimų Tavus Marijonus: 
kilniųjų iv šventoje jų 
siuntbųiiėję niūsų* išeb

. nuudaL v

■> katalikų Ražnyčioe tiks
las y tu Vesti žiki<5tieB prie 
KristeūU. It W žmopėms 
būtų lengviau pųsfektį savo ; 
tiksift, ji išleidžia įsakyniliSj t 
nilbodydauįa jieins felią: 
feyinstal mes. Mhįdttm tik 
pehklhs. fežnyčibs- įsaky
mus. Tačiau jų yvų : ne 
penki, bet daū& Tttos Vi
sus {sukyhiUs vądihdmte fca- 
noilUis. ^Jų. iŠ viso yra Tilt. • 
što*sykiu paMūi’ūkiiM kil 
sdko įanuhas 1374.

Šitas Bažnyčios kanonas ai
škiai babriežią, M iCMU- 
kit raikai įitiv*dlo,: jei lik 

įntelįgęnti ja buvo ne' tokia, ggįiM, 
mokyklas. Tai hūM įidUi’L y' 
md§, Bet. ijažnučiės į^tkp- 
mas. Katalildskose 
Idosė Vaikui įkigyją it&Hk 
mokslą, reikalingą gyveni
me, , bet mokslą taipgi pri- 
rengiantį. juos į aiiižinastį. 
Mat, Bažnyčia visuomet 
žiūri į gyvenimą kaip į pri
sirengimą į amžinybę. Ka
talikiškose mokyklose vai
kui, kasdieną, po valandą ar 
daugiau, mokosi . 'tikėjimo 
dalykų. JieJcasdieną gyve
ną pagal tikėjimo mokslą. 
Ir tai yra viehatinis būdas 
tikėjimą gerai pažinti. Juk 
niekas nesiųstų vaiko į mo- 
kyklą po vieną valandą į 
savaitę, jei norėtų, kad vai
kas šį -tą išmoktų. Taip pat 
ir su tikėjimu. Sekmadie
ninė katekižacijos valanda} 
vaikų tikėjimo neišmokys. I 
Katalikų Bažnyčia" rūpina-į 
si, kad vaikai žinotų savo j 
tikėjimą, kad išganytų savo 
sielas, užtat ir įsako tėvams 
leisti j uos į katalikiškas 

‘mokyklas. . .
. Nevienas katalikas yra 

pasakęs: “Žiūrėk, tas ir tas 
baigė1 katalikišką mokyklą, 
o koks jo gyvenimas. Val
kata, ištvirkėlis.” Taip, 
niekas negali užtiki* i n t i, 
kad visi užbaigusieji kata
likiškas' mokyklas bus šven
ti. Iš tokių yra ir ne švėū-'

Yra net ir blogų kata- 
ikų. Tačiau reikėtų atsi
minti, kad neretai, mokyk
los gražią dvasią sugadina 
iloga namų dvasia ir pa
saulis. Katalikiška mokyk- 
a. vienok tai užtikrina, kad 
kiekvienas vaikas turės 
progą tapti kataliku, ir su Į esame išeivija'iš mūsų bo- 
Dievo malones- pagalba iš- šių žemės ir gyvename J1, 
ganyti savtf sielą. Valstybių galingoje- resptib-

Tėyii tat yra priedermė, lįkoje; tapdami sios galin
iu sykiu mūsų visų, duotipos"Šalies pavyzdingais pi- 
vaikams progą tapti gerais Hiečįajs, tuo pat nenorėtume 
katalikais. Permažai mes 
rūpinamės vaikų auklėji
mu. Rūpinamės visokiais 
dalykai4', o katalikiškas.mo
kyklas prtmii’štąme. Dėda
vo jame savo jaunimu, Skun- 
džiamė-s, aimanuojame, kaW 
menki iŠ, jų katalikai,-silp
ni veikėj ąį. Tai atshnin-, | 
kime/ ką iŠaųldesiine, tą ir 
dujėsime. ^Duokime vai
kams progą lankyti katali
kiškas. mokyklas, tai hiušų
jįdędeffliė..: Kada tį padeki liktą ' .vadovailJa^įŲ^i} 
lysinie, kitda U Bažtiyčios pisani visudmelihiiam gjn%- 
KanMiiį .iSpiidysimė,. nfiip- & ketoj visos ižeivi- 
sakomi daug padarysime, jos tikyliiių, tautinį ir eko--

• ■■ ; T. l uominį susipi'fitim.j,' kuri

KATALIKŲ UNIVERSI
TETAS LIETUVOJ

, Gauta iš Kaunu tėlegra- 
į . ma skelbiama, jog rūgpiū- 
Į čio 28 d. atidaromas Kata- 
j . likų universitetas. Telegra- 
| . ma trumpą, smullmienų ne- 

■ ■ paduoda, bet galima numa- 
į nyti, kati tai bus ątįdąrymo 
į išinlmeš, mokslo gi metas 
i prasidės "rudeny. Bet fak

tas jau yrąjvykęs, kad Ka
talikų universitetas Lietu-

1 voj jau įkurtas ir pradės
. . veikti—funkci j onūoti šiais

metais. Reikia pastebėti, 
kad mes amerikiečiai nesiti- 

į kėjome tokių skubotų mii- 
i ’ versitetd vajaus pasėkų,, bet 
{ pasirodo, kad Lietuvoj jau 

daug dalykų pakitęjo ir or- 
į ganizuot o veikimo atžvilgiu 
! daug padaryta pažangos. 
/.'' . Linksmiausia tai tas, kad 
i nusikratyta senobinio lietu- 
t visko nerangumo ir kas da

rytina, tas daroma skubiai.
! Bet Šiam atvejyje, mato- 
! mai, būta ir tikro reikalo ir 
į? - tasai reikalas . tiksliai su- 

prasta. Tai naujas reiški
nys,. kad katalikiškoji Lie- 

i . ' fuvos visuomenė jau pyade- 
Į da gerokai, susiprasti, *o gal
| .. , Jr visai susiprato. Netie-
| sioginiu būdu tam padėjo ir
Į patys tautini likai-laisvama-
į niai pergriežtai ir negud-

. >riai nusistatydami prieš ka-
Į ■. . talikų tikėjimą ir pasiryžę
f : jį tuč-tuojau pašalinti. Ka-
j ' talikų visuomenė negalėjo
j . . nematyti prie ko čia eina-
j ma, nes’tikėjimo varžymas
į-\ buvo perdaug jau griežtas
į ir sistematiiigas. Katalikai
į ■ .
•, * turėjo kovoti už savo būk- 
j lę ir dėlto atsirado toks vie-
L ningas ir sėkmingas uni-
! versitetd rėmimas.

Tauta negali gyvuoti be 
. ■ inteligentijos.. Lietuvos gi

‘t

kokia katalikiškai tau tai 
reikalinga. Didž i u m o j e 
mūsų inteligentija buvo tai 
rusų mokyklų padaras. Ko
kia mokykla, loki ir moki
niai. Rusų moksleivija di
džiumoj būvo_ nihilistinio 
nusifeilrimo. Ir lietuviai 
moksleiviai lankantieji ru
sų. mokyklas negalėjo tuo 
neužsikrėsti, ir tokia mūsų 
inteligentija ‘ išėjo tartum 
svetima savo tautai- Lietu
vai . įsigijus nepriklausomy
bę, tokia inteligentija stojo 
tautos priekyje ir mėgino 
ją vesti tokiu, keliu, kokiu 
pati buvo išmokusi eiti. 
Rimtesnieji mūsų tautos va
dai labai tuo susirūpino ir 
skubotai pradėjo steigti sa
vo mokyklas. Dvasiškija ir 
pasauliečiai lenktyn i a v o 
pradinių mokyklų ir gimna
zijų steigime. Bet jialąips- 
iiiūL pasirodė, kad kiekvie
na mbįylda §avaime; turi 
turėti apribotą nusiteikimą, 
vadinasi, stoti į tikybinę ar 
netikvbinę srovę. Paaiškė
jo, 4<ad mokytojų dauguma 
— nėkatalikai, o toki vaikų 
ir jaunimo auklėtojai juk 
netinka katalikų visuome-- 

’nei. Tauta suprato, kad jai 
reikia katalikų mokytojų ir 
vadų, o tokius pagamina tik 
aukštesne mokykla — uni
versitetas. Tuo būdu kata
likų universitetas Lietuvoj 
yra vienintele priemone ka^ 
tulikams išsilail^di. Tai 
toks tautos reikalas, kurį 
jau ir. sodiečiai supranta ir 
jam karštai pritaria. Nėra 
nė mažiausios abejonės, kad 
ir mes amerikiečiai visą šir- 
diųii paremsime katalikų 
universitetą Lietuvoj.' K.

PAVYDI “SAULES."

j

i

f

Pasirodo,, jok kaikuriems Spėjame, jog Jonui Kmi- 
I Amerikos lietuvių Taikraš- tui yra daug garbės paklįū- 
•- čiams yru nežinomas toks 
. prasižengimas kaip plagia-

. tas bei Įit eratine i vagystė..
* Štai Mahanoy’aus' 4‘Saulė’’

patalpino'Jono Kmito eiles
“Kunigas,” bet vieton .au
toriaus parašo padėjo raidę

* K Vadinasi, tas eiles pa
rašė kažkoks ponas K. Toks

* . darbas vadinamas literaiihe
vagyste. Gal “Saulės ” re-

- daktoriūs nė nežinojo, kas
ištikiu jų tas ^eiįes yra'pdra^
šęs, bet tašui p. P, perrašy-

\ dainas svetimas eiles ir pa
tiekdamas jas kaip savo kū
rinį, turėjo žinoti ką. daro.

ti į “ Saulės’* Kirmį. Jis, 
be abejonės, jaučiasi, labai 
išdiiįu^ ir sužavėtas dėl to
kio populiarumb* Bet Čia. 
kai jau. atsiektas aukščiau
sias tos garbes punktas, im- 
ihianU jam nuo galvos vai
nikas ir ątiduodwda ponui 
•Fj .Taigi, matote, koks 
skaudus . Šių dienų autorių 
likimas. Užlipti net nnt 
u Saules n ir čia pastebėti, 
kąd., užlipai nę, tu,rtįk. kąs 
kitas.../ Ko, bet ^Sam
lės”- žmogui,’ rodos, nereikė
tų pavydėti, " * • \

* tyki yi* tiifethvos naktis,. .. . 
itėHiiuM šypsai pro langus,

, fet ūht Ikbtų plieninės Stangos,—
. , feg tUhyta—he paslaptis. , 

/fcpfejlhidB — visi, tai žino —.
. ; fei drnig Wtų ir nekaltų, f į 

Bet VlėH% sHilUs ne Gedimino;
r SfllgBistes fcli Mfeis kaltu.

■ Bįfetis jiM, kilmes šveicaras/
" ŠftitoJ feinkiiWI skylėj, ♦

Nes jis iiietiiių pamylėj’...
Kai pammiūi, koktu net daros... ’ 
r • |Mk< jiUii čionai kalėti t

VutovUk ta pnčtos tautos, 
fcuHd hdi’ėjo jis toyUti . .

't Ir kdhjos vaidų nuolatos. ' . /
' Tai fcrėtas, jaunimo vadas, .

. Svetimtaučių rados, •/
kfirs ne’tsižVeigdamas į kokybę, 
Mūš* pasifhikd pilietybę. . ,
. tržtai jam gausiai užmokėjo, .

\BriskMmui prie piktadėjų...
. Jis mūsų svečias—kalinys: < 

Kaip jaučiasi svečiuose jis?
Kur lakšto jo plati'vaizduotė?

Laisvos Šveicarijos kalnuos?
Kad kas ateitų išvaduoti 
tš tautininkų letenos? “

‘TUr būt vaizdingai jis sapnuoja, 
. 'Kada ateis toki laikai.

Kai numylėtojo Lietuvoje
Vieni tik laisvės bus vaikai? . ’

Svajokie sveikas! Į tavo mintį 
Bent cenzūra neįsibriaus;
Kilnius jie darbus gal užginti, 
Bet idealo nesugriaus. .

Gerai žinai, kad tavo vargą
Giliai atjaučia»mūs tauta: 
Nors jos viršugalvis it Serga, - 
Bet siela visiškai sveika. ' .

. / • . pvajok, kalėk, priešus mylėk:
- Mat|*DįeV*s tau davė. kilnią sielą,. > 
/ Bet—ar kanf miela, <ar nemiela^ —

Išėjęs laisvėn — netylėk!.... J.

LIETUVIŲ KOLEGIJA 
AMERIKOJE

Nei viena tauta negali 
kultūringai plėtotis nei .il
gai gyvuoti be apšvietus ir 
mokslo, nes kiekvienos tau
tos susipratimas ir galybe 
glūdi mokslo židinyj. Tau
ta, turinti apšviestenių bei 
mokytešnių sūnų ir dukte
rų, tuo ji yra kultūringesnė 
ir galingesnė už. kitas, kad 
ir didesnes gyventojais tau
tas.

Čia mes negyvename sa
vo Tėvynėje Lietuvoje. Mes

išsižatleti ir palaidoti mūsų 
tėvų, papročių ir kalbos, ku
ri yra tautiniai kultūrinio 
gyvenimo gaivintoja. 'Del 

i to gyvybes dėsnio buvo i? 
yra susirūpinę lietuviai mū
sų išeivijoje, nes ypač svar
bu tokių gyvybę palaikyti 
kito ilgiausia. . ,

Apsaugoti lietuvių išeivi
ją nuo ištmitėjiiho, paruošti 
tautiniai ir tikybiniai nūsi“ 
teikiančių Šviesuomenę, gli

čia apdraustų mūsų išeivi- j 
jos likimą ir išlaikytų ją 
taip, kad reikalui esant ji : 
būtų ir ištikima ir n'audin- ! 
ga Tėvynei Lietuvai—~tai 
toks uždavinys ir tikslas 
Lietuvių Bernaičių Kolegi
jos Amerikoje,

Kolegijos pradžia ir 
išsiplėtimas

Jei lietuviai katalikai A- 
inerikoje būtų įsikūrę savo 
kolegiją prieš 25 ai’ dau
giau metų, tai mums šian
dien nereikėtų susirūpinti 
rytojum, hes turėtumėm čia 
gimusios ir išauklėta tauti- 
niai-religmiais atžvilgiais 
šviesuomenės, kuri sulaiky
tu jaunimą nuo visiškoje iš- 
tautėjimo, vadovą u t ų t o 
jaunimo darbuotę ir saugo
tų lietuvišką dvasią.

A. L. R*. K. federacija 
pirmutinė pradėjo' rūpintis 
sukurti jaunimui feltoinę 
mokslo įstaigą. .Susirado ip 
pagėlbininkii ir ,.prietelių: 
Visi žiūrėjo į Tėvus kfari- 

. jonus, kaipo, vienintelius 
Lietuvių? Kolegijos vadus, 

. Tėvai Marijonai negalėjo 
dųomptUipti^t meųkų ? šar
vo pečių tokios dideles pa
reigos, lies jų pajėgos buvo 
karo išblaškytos įvairiuose 
‘krantuose/ Tačiau, pastai- Sdr.
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Alkolis—Sveikatos Griovėjas

, Girtavįmas •yra Uenąs 
-, bloginusių ir labiausiai išsi- 

plathuisių žmogaus papro
čiu, kuris kenkia ne tik pa
čiam girtuokliui, bet visai 
jo šeimai, vaikams ir, paga
liau, valstybei. Girtas žmo
gus su pasigėrėjimu atlieka 
tolaus^yeiksmus, kinių bū
damas blaivus gėd'y tųs1!, 
vengtų, kurie jam gali labai 
skaudžiai kaštuoti. Tam są
žinė viską leidžia daryti. 
Statistika rodo, kad 60% 
užmušimų yra padaryta gir
tam stovy. Daugiau kaip 
pusės visokių kriminalinių 
nusižengimų autoriai irgi 
girtuokliai. Be to, alkolis 
ardo žmogaus sveikatą, ku
ri už jokius pinigus nenu
perkama. Štai baisiosios 
girtuokliavinio pasekmės.

Y ■

Organizmo nuodijimasū 
alkoliu esti staigus ir chro
niškas. Kai alkolis varto
to jamaš tik retkarčiais, jo 
veikimas trunka tik kelioli- 
ką valandų. Iš pradžių al
kolis lyg sujaudina, bet vi
sai neilgam. Po to prasi
deda organizmo • silpnėji 
nias. Atbunka regėjimas, 
girdėjimas, skonio pajauti* 
mas, suparaližuojama cent
rinė nervų sistema ir žino-

gus visiškai nustoja sųiųo? 
lies. Praėjus keliolikai Va
landų sąmonė sugrįžta. Sin 
prantama, kad visa tai į or
ganizmų veikia neigiamai, 
gi'iaunančiai.

Iš karto 'pavartotas dide; 
lis alkolio kiekis gali supa- 
raližuoti alsavimo takus ir 

- žmogųužti’oškint-i. — - — 
; Kas alkolį vartoja dažnai, 
to organizmas yra prie jo 
pripratęs ir kas kart reika
lauja didesnio kiekio. Vi
dujiniuose organuose pasi
daro ųebepataisomos .-per
mainos. Veikimo sutruki- 
inai. , Širdis t pradeda ap
augti taukais ir dalis šir
dies raumenų taukais pa
virstų, kas organizme tuvį 
didžiausios reikšmės ir 
ko jau atitaisyti negalima. 
Kepenys susiraukšleja nuo 
jungiamojo audinio, pasi- 
keičių inkstų veikimas. To
kiu būdu žmogaus organiz- 
mAs esti sutrikęs, neatspa
rus įvairioms ligoms. ‘

Iš to kas pasakyta aišku, 
kad alkolis didžiausias mū
sų sveikatos griovėjas. Kas 
brangina sųvo sveikatų, tas 
blaiviai gyvena,; kitus blai
vina ir tinkamai įvertina 
blaivininkųjudėjimų.

Blaivybes Savaitės Minė
jimas Kaune

Kasdienų 9 vai. vakare 
Liaudies Namų Teatro sa
lėj arba Žaliakalnyj Prisi
kėlimo parapijoj buvo skai
tomos priešalkoliškos pa
skaitos. Birželio mėn. 29 
d. įvyko Kauno Rajono 
PrieŠalkoiiškas kongresėjis, 
Bazilikoj buvo bendros vi
sų dalyvių pamaldos su pa
mokslu. Po pamaldų, orke
strui grojant eisena su Vys
kupo Valančiaus paveikslu, 
vėliavomis ir, plakatais per 
Vilniaus, Prezidento gatves 
ir Laisvės Alėja ligi Įgulos 
bažnyčios.. 5 vai Liaudies 
Namų Teatro salėj plenu
mo posėdis su sveikinimais, 
paskaitomis ir priešalkoliš- 
kais vaidinimais. Priimta 
atatinkamos rezoliucijos. 9 
vai. visi Kongreseiio daly
viai nuvyko į Karo Muzė- 
jįj. Uždėti vainikų ant pa
minklo buvusiems Nepri
klausomybės karuose.

ir

it patvirtintas dar griežtes
nėj fermoj. Ir tik šiais 
metais, dėlv didelio smukli
ninkų, viešbučių bei resto
ranų savininkų prašymo,
biivo padarytu min'ėto įstatį 
tymo revizija, kuria kiek; 
suvaržyta privatiniai klu

bai ir leista kViėŠbučių navi
ninkams laikyti pas save 
mažų kįekį degtinės priva
čiam naudojimui, kad tuo 
bildu būtų išvengta įstaty
mo' laužymo-

UŽUOJAUTA
Naujosios Anglijos Blai- 

vininkų tiUoširdžiiuti veikė
jui Benediktui VTak U č i U i 
dėl jo dukters staigioj mir
ties reiškiame gilios : užuo
jautoj - - ' * — • -- ' ’ • ’ '

SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų S. 

VA. 22-ras Seimas bus rugsė
jo 11 dienų, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Worėester, 
Mass.

’ Prašoma visų Blaivinin
kų kuopų tinkamai prisi
rengti ir atstovauti skaitlin
gai. •

Seimo tvarka bus paskcl 
bta vėliaus. ‘

Kun. J. J. Bakanafy . ,t 
pirmininkas,

. V. J: BUmackas* 
raštininkas, i

“ veikas, ,
‘'Darbininko” behdtadarbis, dabar gyvenąs Kaune. Kun. P, Juš- 
kaičiųi lankantis Kaime, jis Įdavė daug straipsnelių bei apsakymė
lių apie Blaivybę, Sekančią savaitę bus pradėta talpinti F. Vira- 
kb rastai. ■ ; (

ĮVAIRIOSŽINIOS
KODĖL NUBAUSTI PAVA- 

SARININKŲ VADAI

i'D WWi

sunkoms (bealkoliniams gė
rimams) 2 ir pusė proc. D. 
Britanijos aluje yra 4% 
proc. alkolio, o vyne 18 pro
centų. ;

Tuo būdu D.. Britanija 
nikeliniams gėrimams išlei
do 1931 m. 259,400,000 sva
rų; kiekvienam žmogui ten
ka apie 4 dolerius ; 1930 m. 
kiekvienam žmogui parėjo 

apie 5 dol.
Paskutiniais 1931 m. žy

miai pamažino girtavimų ir 
didelis bedarbių skaičius — 
2,000,000.

Šveicarijoje 1927-28. me
tais buvo pragerta:

\lž vyną 315,969,120 fran
ku ‘

Už alų 199,168,910 fr.
Už sunkas 45,423,300 fr.
Už degtinę 75,002,420 fr.

’> Iš Viso 635,563,600 fran
kų. Tuo būdu kiekvienam 
žmogui tenka 159 frankai.

BLAIVININKU KUOPŲ 
ŽINIAI

Šiuomi pranešu Visoms 
kuopoms; kud'22-ras seimas 
bus rugsėjo ii dienų, šv. 
Kazimiero salėje; Worces- 
ter, Mass. Prašoma, kad 
visli Blaivininkų kuopų val
dybos prisiųstų, žinių, kiek 
kuopose ' yra' narių, kiek 
prisirašė naujų ir kiek mi
rė, nes seime reikės išduoti 
raportas. Todėl centro raš
tininkas turi’ iš kalno’ viską 
sutvarkyti. Be to, kurios 
kuopos nėra užsimokėjusios 
po 25 centus nuo nario į 
centrų, tai'malonės tų pada
ryti prieš seimų, kad jų at
stovai turėtų pilnų balsų 
Seime. Žinias apie narius 
siųskite: V. J/ Blavackas, 
7 Mott Street., Worcester, 
Mass., o čekius išrašykite 
“Ona Sidabrienė” ir siųs
kite raštininkui. .

V, J, Blavaekasj
P, B. S. A. Kast.

Didžiojoj Britanijoj maža* 
j(i girtavimas

/Praeitais 1931 m. ątkoli- 
. jiių gėrimų buvo sunaudota 
. 44,000 galonij, tai. yrav tik 
48 , procentui. to, kas buvo 
sunaudojama prieš karų. IŠ 
pažymėto skaičiaus alui ten
ka 78 proc,, degtinei 14 pro-

, centų, vynui 5% proc. ir

Belgijos^įštatgiiai. paltoik ūs 
' y ' blaivybei ;

: 1919 m. Belgijos parla
mentas išleido? įstatymą, 
kuriuo visai, uždraudė res- 
loranuosęįil^sųįųįiė.se Ęar- 
davinėti stiprius alkblihius 
gėrimus. Vėliau šitas įsta-* 
tymas buvo specialios val
džios komįši j os. peržiūrėt aš

“OASBININKO" SKAITY
TOJU DĖMESIUI

“Darbininkas’* jau priima 1032 
in. lietuves Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnų jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponų siųskite į

“DARBININKO” ADM.,
366 W. BrOadvvay,
South Boston, Mass.

“ŽIDINYS"
Prof. Dr. V, Ujrkollaičlo-tutina rėda|cua 
Jima» llterktutoft, mokslo, vlsOonenU 
Ir^akademUkoJo gyyenimo illhutruota* 
mėnesinis iurhalAa yht dldtlnhalas, 
rlmČlauKlas, idoiiiliUiiihii Ir AięlnrtMtlMa 
praKilnviiitiSlam ‘ tlnkNtalanBlv, 
netuvlų iurnalns, TpdM ylai paskubėki' 
tė Tiislankytl^ŽIdlni?’

“židinio" kaina Lietuvoje: mat.; 85 1.; 
pusm. 20 1 L: Amerikoje metams $4.50, 
ftmheMi! iŽTO. ..

Adr,: “Židinys,“ Kaunas, LalrrSa Al

f 
f

jis bus mėnesinio žurnalo 
^Outlook0 Vyriausiu redak
torių.

Žurnalas “Outlook-’ įs
teigtas 1865 m., yra nepar
tinis. Savo laiku jo redak
toriumi buvo T h e o d 6 r e 
Rnosevelt. J .

.1 J J. I 4<

jie . to, $inith , pareiškė, 
jog jis nedalyvaus preziden
to; ■rinkinių- agitacijoje, bet 
dirbs redaktoriaus (darbų, 
bešališkai vertindamas A- 
merilcos. gyvenimo įvykius. 
Jis . pažymėjo, jog jis pats 
parašysi.ųs straipsnius apie 
naujus . kelius visuomenės 
gyvenunui.

NUBAUnĖ3KŪMU-
NISTUS

KARALIAUČIUS. . - 
Vokietijos skubusis teismas 
mgpįučio 23 d. nubaudė 3 
komunistus 5 mėnesiams 
kalėjimo už nešiojimų gink-

zidentas 'aukštos nuomonės 
apie pavasarininkus.

• Prof. P. Dovydaitis sycį.- 
kinime .kalbėjo apie tauti
ninkų organizacijų pasauli 
žiūrų. .* • ■ .

Štai už šiuos “prasikalti
mus” šie žymūs vyrai ir 
sukišti į kalėjimų.,

Štud. Ad, Domaševičius 
ištremtas į tėviškę trims 
mėnesiams vien už tai, jog 
jis tbuvo koųgreso posėdžio 
pirmininku. t

FfelSTAl PteALlNO 
PROFESOBiy

HEIDELBLRG, Vokie
tija. Heidelbergo univer
siteto studentai fašistai il
gai kovojo prieš' politinių 
mokslų profesorių E. Grum- 
bel, kurs savo paskaitose 
pasisakydavo prieš karų ir 
už taikų.

Badeno švietimo mipiste- 
rija rugpiūčio 20“ d. nutarė 
profesorių GumbeI atleisti 
iš universiteto.

Prof. Guinbel yra pakvie
stas skaityti paskaitas A- 
merikbje; o po to gaus vie
tų ' Sorboitos universitete/ 
Paryžiuje. n

AMERIKOS - PRANCŪZI
JOS PREKYBOS 

SUTARTIS
Liepos 10 d. Marijampo

lėje įvyko rajono pavasari
ninkų kongresas* kuriame 
‘dalyvavo apie 8000. jauni- V** ' * * Į
mo. "

Iškilmingame posėdyje 
buvo daug sve i k i n i m ii. 
Tarp sveiKintojų buvo prof. 
P. Dovydaitis, Pavasari* 
ninku. sųjųngiMi garbės pir
mininkas prof. J. Eretas ir 
pirmininkas DĘ J. Leimo- 
nas./ ... ■

Praėjus kongresui, už 3 
dienų minėtieji garbūs ka
talikų visuomenės vadai bu
vo suimti ir patalpinti į ka
lėjimų net trims menesiams. 
/Tokių bausmę jiems pasky
rė Marijampolės karo ko
mendantas už sveikinimo 
kalbas, guriose valdžios šni
pai įžiūrėjo kėlimų kursty
mo prieš valdžių. t

Čia norime paduoti tas 
4‘kiiminališkas priešvalsty
bines” kalbas.

Dr.'J. Leiinonas savo ra- : 
mroje kalboje išsitarė šiaip: 
U mūsų gražūs darbai sugė
dins tuos, kurie išdrįs* mus 
persekioti, mūsų kultūrin
giems darbams trukdyti.”

Prof. J. Elitas savo kal
bos metu- perskaitė p. A. 

Smetonos sveikinimo kalbą, 
pasakytą 1927 metų pava
sarininkų kongrese ir pa- 
reiskė, jog pavasari* n i n- . -
kams neveita/trukdymų bi-Vlnus Alfred Ė. Sniith spau- 
joti, neš Respublikos Pre- Į dos atstovams pranešė, jog

JI SMITU PAllIO 
REūAKTORIUM

■■NEW YORię. — Rugpiū- 
čio 23 d. buvęs gubernųto

L. D. S. SEIMAS

NUSIŽUM LIGONIS
Miesto ligoninėje rugpįū 

Čio 23 d. ligonis L Brown 
31 metų,; perkeltas iš žydi 
ligonines nusižudė, persi 
pjaudamas skustuvu gerklę

JACKIE COOGAN ĮSTOJI

PARYŽIUS. •— Rugpjū
čio 22 d., prasidėjo Ameri
kos ir Prancūzijos vyriau
sybių atstoviu oficialūs pasi
tarimai prekybos sutarties 
sudarymo reikalu.

Abiejų valstybių finansi
niai ekspertai buvo pakvie
sti pusryčiuos pas Ameri

kosambasadorių Edge. ’

• .• SANTA CLARA, — Bu 
vęs kino artistas ^Įaekii 
dcMigan/18 metų amžiaus 
įstojo. į Santa Glara univei 
^itetų. . r :

Baigęs universitetą, Ouc 
gan .vėl būsiąs .artistu.;

PERKAME BONUS
. Ar toi Lietuvos Boną 
Nes mes perkam Lietuve 
Bonus ir mokam pagal dų 
nos kiliką. Tuojau praneš 
kito mums, kokį turit Bon 
ir kiek yra prie jo kupom 
Greitai gausi atsakymą i 
pasiūlymų grynais pinigai 
Prie progos apl a n k y k i 
mus. v

Musų krautuvė atdara i 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes o 
siunčiam pinigus—doleria: 
j Lietuvą, Lenki jų ir Latv 
ją. . ' , ;

Mušti krautuvė d įd e i i 
Turime visokių drabužių i 
čevėrykų (shoes). Laikot 
taipgi plačių čeverykų? v? 
ram ir moterim. " ...

Nuo dabar Ant čeveryki 
skrybėlių, marškinių ir k^ 
:dtų numušama 25 nuošimt 

Malonėkit mus nepamirš 
AMERICAN DRY GOODS

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savfainkl 

' . ■ 678 NO. Main fetreet,
MONTELLO, MASS. v

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
YRA ANT KAMPO ER0ADWAY IR E J3TŠ. PER

■ ‘ . BŽVĖIK 70 METV

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno menesio. 
Dividentiai'mokami trecią Seredą Balandžio ir Spalių menesių. 
Siunčiame pinigus į užsienį ir'išrašome Travellers Cheąues. .

V A L A N D O S:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Suimtomis: nuo 9 ryto iki 12 vai 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

į PRALL BROLIAI 
j: PĖNTOKIAl« BEKORATOMAI
' Į DARBĄ ATLIEKAME Gilk AI IR PIGIAI 

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS e
H 46 ARMANDINE ST., DORCHESTER, MA

•į Tol' Talbot 0354

LIETUVĖ GRABORIUS

, Lietuvių Uarbibinkij . Sųjungos seimų Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
renv.e, Mągs; •• ■ • ? •_/ :..

Šėiino programa buš pranešta vėliau. Visos kuopos 
iš ankstp prašomos teiigtis seimui^ •' . ■ .

• <>?>>?■ Dvąąios
‘F ‘-PijLiniUinįaV^-.ZSiftilgis, •

. Vice-Birmininkė O.. Siaūriėno, 
:Iždihinkas -

■ : U Sekretorius

Pmniiiinįas’—./, 'i7. BMgis,

+ A. Vaišiausias j 
— J, B. Laučką.,\.

Daidotuvių reikale visuomet ir visiem 
maloniai ir tinkamai patarnauju., Ga 
lite kreiptis kilo'laiku, dieną ar naktį 
o aš visuomet pasirengus kiekvienai 
pareikalavimui. Už važiavimą į .kita 
mieštus jokio atlyginimo nereikalauji

P. J. AKUNEVICH
; . (AKUNlfaČIUS) . .

16-18 Intervale St.,_ 258 Wut Broadwa:
. MonUUo, Mais. So. Boston* Mass.

■ Tel; Broęktbn 4110 ; .. J Teį-S. Boston ttB

s%25c5%25b3%25c4%25af%25c5%25b3%25c4%25afi%25c4%2597.se


Rtūktadienis, rugpjūčio 26, 1932.
deasM

.DARBININKAS TB-

K AS GIRDĖTI . LIETUVIŲ Į 
KOLONIJOSE

WORGESIER, MASS.
1

LABDARIU' KLUBAS
Labdarių . draugi ja suor

ganizavo LabdAnų klubą 
1 tikslu' palengvinti*. šeimy
noms priklaus y t i prie 
'draugij os. Kurie. užsimoka 
pji2.00 tie gamta ženklą; 
Labdarių draugijos narys 
kartu yra ir klubo . narys. 
O prie to veltui visai šeimy
nai 'naudotis maudynėmis 
klubnainiu ir sale. Klubas 
turi gerą orkestrą, kuris 

rengia šokius kiekvieną še
štadienio vakarą parko sa-

PAVYKO
Švento Kazimiero meti- Į 

l nis piknikas, įvykęs rUgpiū- . 
. čio 7 d. “Maironio” parke 

L ^avė gražiausių pasekmių. 
, Publikos atsilankė iia 1500, 
’ pelno liko per 500 dolerių.. 
. Piknike dalyvavo parapijos 
’ choras ir lietuvių benas. 1

Taigi parapijos pikni
kas buvo pasekmingas. Čia 
paduodu vardus tų, kurie

j- dirbo—minėtame . pi knikėJ 
į Klebonas kun. A. Petraitis,.

kun. J. J. Bakanas, V? Pa- 
! tūlis, V. Greska, J. Bendo-

raitįs, A. Kašėta? P/Pata
šius, J. Lukoševičius, A. Lu-

, koševičienė, F. I’ranckevi- 
Čius, J. Daučiūnas, P. Mi
lius, M. Ščiūka, M. Panliu- 
koiiis, V. Piliponis, L. Tri- 
bandis, S. Py gagas, S. Sta-| 
niulionis, P. Alavošius, J.

x.Grihevičius, A. Valatkevi- 
čiusj P. Lingvinis dirbo 
kaip parapijos atstovai.
^v. Onos moterų draugijos 

darbininkės

P. Alavošienė, M. Ščiu- 
/kienė? F. Kandratavičiene,’
P. Senkienė,. P. Mitrikienė, 
Ą. Satnulienė, V. Siniaus- 
kiene, P. Balčiūniene, P. 
Vaičiūnienė, M. Kereišiene, 
O. Bilinskienė; M. šeškevi- 
čįenė, A. Nąulienė, M. Kup
stienė, O. Žiminskienė.

Blaivininkų 25 k p.
P., Maukus, A. Grigalių-. v. ’ .

nienė, M. Svildaįtė, P. Man- .Bmidonojo Kryžiaus sky^ 
kienė, P.. Pacipavičienė, P. r 
Banienė, K. Statkienė, V.

į Kereišiene.
/ . Moterų Sąjungos kp.

M. Giraitienė, Q. Sidab
riene, M. Adomoniene. j
j Petronėlės moterų 

draugija
P. Sabaliauskiene, V. Še-

Škauskienė, K. Stapčinskie-J
' nė? O. -Anušauskienė.

Patenkintas
Kaip girdėtis, mūsų kle

bonas kun. A. Petraitis la
bai patenkintas minėto pik-

, niko pasisekimu. Jis dėko | 
jo . visiems darbininkams, ] 
kurie prisidėjo darbu ir au
komis. Nors įr čia nedar-

• bo laikai, bet šios parapijos 
nariai visuomet uoliai re
mia savo. parapijos rėika-

J lūs. .
Nerš tą dieną, vakarop 

\ perkūnas pradėjo, balado
tis, bet tas žmonių nemigaz- 

s dino ir piknikas baigėsi vė
lai vakare.

vienam gera proga linki? 
mai laiką praleisti. Minė
tas klubas tundrai darbuo
jasi su labdariu draugiją.

Reporf.

PHILJDELPHIA, PA.

š

| 
j

• • ; • w . . 4 .

Norwoodo Lietuviu Diena
. ŠV. JUJĮfclO PABAPIJdS . ' i

Išvažiavimas! ir

—įvyks—

Sekmadienį, Rugpiūčio 28, 1932
; Prie NEW POND Wiįon St., Nonvocd, Mass. K

•Rengėjai kniečia visus vietinius*-.lietuvius ir’ iš Jutų kolonijų 
atvykti ir linksmai laiką pmleisti. Tą dieną patad i n a m e

t Noruuiodu liotuviij diena, nes senesnioji darbuotojai ir jaunu 
maš prie šio išvažiavimosmarkiai-rengiasi,. *

. Senesnioji visus nuoširdžiai pavaišins, o jaunieji ųaiinksmius.
Jonas Baltaduonis, Arfhui* (’Urtin’as, Vytautas VaikmsaSf Jo- j 
nasPazniolcas ir Ed, Babclas žada'daug nepaprastų dalykėlių | 
parodyti!.. . • ; ; ..

į Be to, bus ristynės. Risis Viktorus Babclas su Feliksu Dile- 
: šonu ir Fredrikas Vasiliauskas su Ed. Babeli/ Įlus ir kitokių 

sportų ir pasilinksminimų. . • f . . '
/ Iš kitų kolonijų . atvažiąvę autpjpobiiiais į Nėrvvoodą važitto- 
i kito Raute .1 iki WHson St./kuriuo važiuokite iki pikniko 
[ vietos Novv Pond. •RBNG&JAL

Vagaiiaus prašė pašalpos t suteikusiems •. Minersville 
grįžti į Chiėagift jo tėviškę.! kluonui kun. M. Dauman- 
Girdėti, jog jis kiek tai su-Į tųi, sąjungiečių *31 kuopos 
rinko; ar tai užteks nanio 
parvažiuoti, nežinią.. §u 
jho buvo ir daugiau liętu- 
vių kareivių,. ii,v visiems 
skurdas ir badas.

SUSIRGO
. Ona. Vaškcvičiūtč

W. Lombai’d St., staiga su
sirgo apendicitis liga perei
tą pinnadienp Kunigas bu
vo šaukiama^ naktį į/Wes 
Baltimorę Gęnerhl ligoni
nę- kur būjvo jai dąroma o- 
peracija.4 vai. ryte. Rugp. 
23 d. Linkime ligonei grot- v' . . * ’ ' . . ’
ltos sveikatos. . , 

/ ^gnys.

717

gumas in visų choro nariu 
graži tvarka, susiklausymas 
mane labar stebino ir džiu
gino. . ' /. • ’

Garbė . patėrsonieči a m s 
turėti -kleboną kun. S. Sto
nį ir energingą chorą vedė-.

I įspūdžiai is Patersort; N. J.
Bugpiūčio 13 d. išlydėjus 

draugę I). Bauhlaitę į Ho-
I boken, N. J.? iš kur ji išva- 
I žiavo Lietuvon Skandinavų

Amerikos linijos laivu Fre- 
drik VIII, turėjau laiko ap
žiūrėti laivo visus kampus.

Į .Laivas pasižymėjo dideliu 
švarumu ir malonumu.

Šią progą sunaudojau ap
lankyti pirmą kartą Pateik 
son, N. J. miestą, esantį ne
toli didžiulio New Yorko.

Prisiminiau, jog Pater- 
sone stropiai veikia lietuvių 

Į Raudonojo Kryžiaus Cent- 
Į ras, kun. J. Petraičio vado- 
vaujamas. Philadelphijoje

Teko dalyvauti Angelų 
Sargų ' Sąjungos vaikelių 
mitinge, Ulčmsko parke. 
Gėrėjausi,, kaip tie vaike
liai pratinasi į veikimą. Jia 
labai gabiai vedę s a v o 
autingo reik a 1 u s. G r a-

HARTF8RD, CONN. <i,w*-
a • :. //' . | ts Maspeth, L. L p. V. Va-

' - ų’ J [ totiėjienė su sūnum Jihn
V. V. S. skyriaus Sųsirin- j. Aliūdie River, Md. atosto- 

kimas įvyko rugpiūeio - lĮĮ g..įąfį Į)rį,e gražaus pajūrio, 
d. Dalyvavo pusėtinas bū
relis narių,* bet’ galėjo ir 
daugiau . atsilankyt®. Gal 
šiltas oras suląik'ė.

Valdyba pranešė, jog ren
giamasi spalių 9 d. minėji
mui. Bus suvaįdintas vie- 
kalas “Ugninis Ratas? ’

P, V/Burdulis, vi e t. o S 
v , . .... vargoninikas, . pasižad ėjozits pavyzdys kitu kolom iii , ..., pamokyti vaidinto,jus, uz
vai u įams. ... , |<a skyrius jam labai dėkin-

Keliauninkė.
ffas.

.rių • įsteigus, pąsiuntėme 
stambių aulai —daugiaus 
kaip 1000 .dolerių mūsų tau
tiečiams Lietuvoje sušelpti.

Dabar Patersouas ir vėl 
aukštai stovi, gavęs klebo
ną, visiems Amerikoje ge
rui žinomą darbuotoją kun. 
S. Stonį, Sv. Kazimiero Dr- 

I jos atstovą Amerikoje*. Ku
nigas S. Stonis deda visas 
pust.angas parapiją gražiai 
sutvarkyti, ssutiprinti me
džiagiškai - ir morališkai ir 
iškelti jos veikimą visuome
niniame gyvenime.

Kun. S, Stonis didelį dė
mesį kreipia į parapijos 

chorą. Jis matė, gyvą rei-

RENGIA 'IŠVAŽIAVIMĄ r Jau yi-a psishjsti Vilniaus

ŠVi Kazimiero parapija 
rugsėjo 5 d. Labor Day 
rengia ■ didelį išvažiavimą, 
įvyksiantį Gedimino sodne, 
Chews Landing,x.N. J. t ,

Darbininkų dienoje gę/ 
riausis laikas pilmikauti, 
todėl ir tikimasi gražių pa
sekmių. Bus geras orkes
tras; . •

Visi vietiniai ir apylin- 
kiečiai kviečiami.

Elzb. Mastaitc.

Todėl parsikvietė vargo
nininku artistą P. Petraitį, 
Phįladelphijos lietuviams 

į labai gerai žinomą choro ve-

/ ». ' -

■ * Sv, Kazimiero draugijos
: piknikas, įvykęs liepos 2Į

. d.,, davė pelno per '50 dole:
Z rių. Draugija dėkinga .vi- 

} Šiems ..atsilankiusiems, o y-.
< pač laikraščiui “Darbinin- 
/* kui” už garsinimą.. .. ./

: .. Eepot'tėns.

Alt. P. Petraičiui greit 
pasisekė sutvarkyti chorą, 
išlavinti jį ir jau drąsiai 
pasirodė Viešumoje, suteik
damas lietuvišką, radio pus-, 
balandžio programą, * Apie 
radio piogTamą biivč apra 
syta ■■ laikritšČiudše ir gailia 
daug padėkos laiškų ir te
legramų iŠ- kitu nuėstų,.

Teko būti Pateršone /‘bo
ro praktikoje; choras. dabar 

/entuziastingai sutiko rengti 
pirmutinį 'ir didelį koncer
tą;. art. P. Petraičiui vado-Nemanyk, kad be Jąvęs 

niekas tiesos neišmano—Ą- ,
Taftai, A 17 d.. Jo uolumas, ęnęrgin

\ *

pasai ir gražūs ženkleliai. 
Visi prašomi pasipirkti pa
sus ir įklijuoti kasmet ženk
lelių nors už 10 centų..

Pasus jąu^ įnp^įpirko. V. 
Kedis, V. Čekanauskas, J. 
Šekis, Povilaitis, J. Leonai- 
tis, Alb. Lednąitis. r

Norintieji įsigyti pasus, 
prašomi kreiptis į Skyriaus 
finansų raštininką J. Leo- 
nąitį, 54 Capitol.Av., Hart
ford, Čobn. * J.L.

KUN. JURGIS ČĖSNA
Pereitą ketvirtadienį kun. 

Jurgis Česna, 'Siuox City, 
Io\va, lietuvių parap. klebo
nas, buvo at vykęs į Balti- 
inorę. Penktadienio vaka
rą atsilankė ir Šv. Vardo 
draugijos smokery. Iš to
limų vakarų sulaukę svečią, 
vyrai daug ką įdomaus iš
girdo iš jo. Tarp kitko, iš
dėstė savo parapijiečių bui
tį. ’ Darbai toj apylinkėj 
bemaž vien skerdyklos—vL 

, salvių mėsų gaminimai. Di
džiausias vargas, jog, gyvu
lius beskerdžiant, ■ oras la
bai sugenda. Mes vietoj ga
lime džiaugtis/ jog gyven
dami prie /jūros kranto, 
nors ne visuomet oras' tyras, 
vis dėlto .neturime k ę. s*t i 
tiek, kiek tenka kitiems.
. Kun. Čėsna kelettii savai
čių dabar važiuoja atostogų. 
Buvo apsilankęs Clucagoj,

DETROIT, MICH.

Buffalo, Washingtone, ir 
išvyko i PemiRvlvnniįą, kur 
tikisi būti ir Pittsburge 
seime. .Išvyko iš Baltimo- 
rė.s sekmadienį/. .

Šakiams, Pūkeliams, Marti- 
šąuskams. / . v

Labui dėkojame visiems 
apdovaiiojusienis. mus gėlė
mis S. L. R. K. A. seimo 
metu it visam GGarsor šta
bui, parodžiusiam didelį 
priėĮan kurną.

Dar .kartą — visiems šir-
• dingas ačiū,.

Marijona (ližauskienū, 
'Mus, 3!, Čdžaūskas,

valdybai, p, p. Kvedarienei, 
Pranckūiiaitei, MavUsevL 
čiiltei, Visbckieiiei; Wilkeb 
.Barre klebonui kun. JMi
liauskui ,muziko Stulgaįčio 
ir V? Kvietkausko Šeimoms? 
“Garso” red. M. Zujiii-ir 
jo simpatingai > •žmoni ėl e ų 
IM Ažukui? Ryan;~ Ply- 
moUth klebonui kun. Sinke
vičiui ir Dr. Htadulio Šei
niai; Slienądoah klebonui 
kun. J. Karaliui, kun. Ar
lauskui ir Valaičiam s; 
Kingston klebonui/kun. J. 
Įiiviūrai, mųz. J. Šaučiūno 
i • J. Šaliuno šeimoms; Pitt- 
stono klebonui kun. J, Ka- 
sakaičiui ir nhiz. Kudirkai; 
Frackville klebonui ■ kun. 
Narbutui ir MikėliOniąms; 
Mahanoy .klebonui kun. Čes- 
nai, muz. A. -Grigoraičiui,: 
p.p. Pereškevieiams, VBoč- 

kauskams ; Girardville kle
bonui kun. ValanČiunui ir 
St. Clair klebonui kini. Ma
tulaičiui; Roehester,. N. Y., 
klebonui kun/J^ Bakšiui;
Buffalo, N. Y. p.p. Kairai
čių ir. Norkūnu šeimoms 
Niagara Palis studentui B. 
Ormsby; Cleyelando p. p.

Telefonas; Btyza 1350. ,t , > , 11

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA'STREET, 
BALTIMORĘ, MD.

Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. BookerWasbing- ' 
ton. -

įvairios Rūšies Steninius

KALENDORIUS
f;

Lietuviškus, Amerikoniškus ir
Importuotus išdirbą

S. Lr Z ARENAS

PADEKA
Visiems, kurie mus tokiu 

neapsakomu. nuošir d u imi 
priėmė ir įdek vieną žingsnį 
leido mums atjausti didelę 
meilę, nevengiant nei triū
so, nei išlaidų, giliai sujau
dinti tariame kuo širdin- *.
ginusią ačiū.

: Nesitikėjom Pennsylvani- 
joj sulaiildi gražaus priėmi
mo ir gausaus vaišingumo. 
Ųž tai mes dar ilgai su dė
kingumu minėsime Penn- 
sylvaniečius ,iš kurių pir- 

ąnoj eilęj turime dėkoti J o 
Malonybei Pralotu! L. Mi
liauskui (Durėja), pas ku
rį- teko nituos viešėtis net 
kbliš kartus; jis nuvežė.mus 
į Elmhurst, -Pa., kur yra 
Jėzaus Nukryžiuotojo sesu
čių globoj vienuolynas :bei 
našlaitynas.. Ačiū B r a n- 
gioms Sesutėms už - taip 
nuoširdų priėmimą ir vai
šes. ’ '

Dėkui ML- Carinei, Šv. 
Kryžiaus parapijos klebo
nui kun. Dr. J. Končiui už 
taip gausų vaišinimą bei do
vanas ir surengimą mums 
koncerto, padedant . links
mam . asistentui ‘ kun. Kli
mui, biznieriams Bende
riams, Reese, ^Viderskam 
— 'ačiū už priėmimą ir vai
šes. ■■ :• <

Čia norime p a d ė. k o t i 
mums brangiems asmenims, 
mus prięihusiemsj koncer
tus rengusiems bei dovanas»Kun. MendeUs sugrįžo iš 

tėvų namų, kur buvo dvi sa
vaites išvykęs poilsio. Ank
šti, sekmadienio rytą, pai’- 
važiavo į Baltimorę, ......

SUSIVIENIJIMO
’' PIKNIKAS

Pereitą sekmadienį įvy
ko seniai rengiamas vieti
nės Susivienijimų kuopos
piknikas. Žmonių prisirin
ko nemažai, Įdomu buvo 
visiems išgirsti kalbą Jus
tino Gečiaus, bmnisio J. V.‘ 
kareivio^ .neseniai atvažia
vusio iš.VTašhiągtono. Žmo
gus, išdėstė savo, vargingą 
padėtį, paaiškino k o k i;u 
žiaurumu pasielgta valdžios 
su juo ir jo . draugais, įr

292 Lavvrencė S t.,

Tel.; 28231

Laivrence, Mass.

Prekes Šiemet Žemos.

fVictor Radio j 
Turime Didelį Staką Naujausių > 
Victor Radio, Todėl Parduodam ; 

i Stebėtinai Pigiai. Proga Jums Su- ] 
F taupint Pinigų!
> TIKRA NAUJENYBĖ .

UHIC3C3C3 ca cara lllca

f

1 Eight Tube Superheterodyne
1 Console.
g New Type R?diotrons.
© Automatic Volume Control.
© Tone. Control

PUIKUS MODELIS
" ife’r—1 " -^r-aTa

SYKES & SYKES
PI A, Šykes ir B. G. Sykes' 
LIETUVIAI ADVOKATAI J

Ofisas11 II
SANEORN BLOCK 
681 Washington St; 
NORWOOD. MASS. t

1 "T ei. Nomood 0330 • 
Gyveninio vieta:' 
32 Walnut Ąve.

Tol. Nomvood 1315-W

CHABRON’S
PIANAI—RAJDIOS 

ŠALDYTUVAI
• Aliejaus pečiai, Skalbiamos | 

. “ . maiiūoe , . s.
20 TRUMBULL STREET |[

WOR0ESTEB,MASS. Į
’• Tpl. 4-9430 ./ r

. Lengyba Be NuottmčJb i į!

Ji * vllžL

MODEL R-78

BI-ACOUSTIC Superheterodyne. 
“B” Amplificatįon.
Twelve New Type Radiotrons. 
Automatic Tone Compensation. 
Diial Autamatic Volume Control.

| Radiotrons; 3 ®CA-58^ Range.
t 1 ECA'?47’ Tone Control. ' / .
© 1 Improved Dyhamic Sneaker.
© Height, 38/inch. ; width, 23 fta(jtotrons/5 RCA-56,
g inch; dėpth, U| mch. , 4.BČA-58, 2 RCA46,
f \ 1 RCA-82.
f Height, 43’.’; Uddth, 284”;
Į . depth, 14”. /

\ Didžiausią nuolaidą duodam už jūsų seną radio, nežiūrint jo 
stovio, tai dabar'geriausias laikas IŠMAINYT JUSTI SENĄ 
RADIO ANT NAUJO,. MODERNIŠKO. .

J. ■ ’ ’ ■ •* ‘ . ■

Už mažą primokejimą jus turėsit naujausios ištobulinimo ra
dio ir galėsit^ gėrėtis mukiais radio programais. ..

. >'i ’ / • t ' ■ ' ' ' • ‘■

RCA VICTOR RADIO. yra tiktai geriausias, - su jo kaina ir 
gerumu, nėra lygaus. Užeikit nersitikrint kiek mes galime 
jums sutaupyk . ; • . / . .

■ .■ •?\

Jeigu reikalaujat tikrai geru Rekordu, atsiminkite, kad pas 
. mus jūs. rasite didžiausi pasirinkimą! . . .

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą ju vertės.

,| Geo. Masilionis
į 377 Broadway, So. Boston, Mass.

/ V • - ■ Vf -
V



* t * • “

Penkiadienis, mjpinČio 26, 1932 f
f , <

VIETINES-ŽINIOS
NAUJI ATLAIDAI MIK KARDINOLO KROLIS

? , . . ’ ' - . • -I

■—j-'

Katalikai, atlankydami
Švč, jSakramentą ir ai gailio* 

‘ jaučia širdimi sukalbėdami
penkis kaltus Tėye Mūsų, 
Sveika. - Marija - ir,. toM 
Dievui irvBopiežiAus1 inteu- 
<a$OMhi«I

• Syejką pariją U’ Barbė 
^Dievui, kiekvienų ratlanky- 
mu gauna dešimts metų at
laidus, visuotinus gi atlai-

' dus gauna sykį į-savaitę už 
kasdien po sykį atlankymų 
ŠvČ, Sakramento. - Atlai
dams gauti reikia prieiti iš
pažinties ir priimti Šv, Ko
muniją. (BiTŽJ 3, 1932; Ac
tą 4p. Sedis, XXrV, 231).

M

ii

Q

tem Ali-American football 
tymų. f <■ J . ‘ . 

[ Pasekmingai baigė B. £L 
ir. paliko bi^ksininku. Bok
suotis jam sekasi.

į BugpiūČio 22 $L *ŠtJ Co* 
i hįmbkille Ii U ž n y,e i o j ę, 
įiiglitone; ^laikytos’ įškiL 
mįngos geduM mišios už: J.J 
.p. Kardinolo įnirusi^ broliol 
Jolm O’Connell vėlę.

Miręs John O ’Connell bu
vo Q1 metų amžiaus, buvęą 
chilinio ir ispanų fai'ų da- 
lyvis, LowąU policijoj tarų 
nautojas.

Qedulingose pamaldose 
dalyvavo dvasiški ja, karo 
vėtėranaiy įvairios organiza
cijos. Dalyvavo ir velia- 
nies brolis Kardinolas.

i JUOZAS CUNYS;
ADVOKATAS

414.Broadway, S. Boston, Mass. Į
Tęl./So. Boston 0948 I

Į . ■ , . . ! ' . ' . ' s'

L gyvenimo Į
Tel, Parkvvny U864-W ’ ■ =

.Prisiekęs Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaa. Daro vi: 

sus legalius dokumentus.
317 E St. (kampu Broadway)

1.7 SouthBoston, Masi.
-Telefonu: Šou Boston 2732

Namų j Talbot 3474 į

KAZ. J. KALINAUSnS
ADVOKATAS'

U Darbininko” Name - - 
(antros lubos, Roqm l) 

366 Broadway, So. Bdston.
Tel. Šo.- Boston 3357

Bostono Ofisas:
89 State Street, jfcoom 63

TėL Hubbard 0396 
Gyvenimo: 33' Rosemont Street-, ‘ 

Tel. U!albot 287S Dorėhester, Mass<

Tel. S, B. 0441. ,

PR. J, KALINAUSKAS
Advokatas

414 Broadway, So. Boston. '
Room 3. ■

Gyveninio vieta: 39 Green S t, 

•_ Hudson, Mass.
Tel. Hudson 622.

FEDERACIJOS

Antradienį, rugpjūčio 30 
d.,. 7:30 vai. vakare bažnyti
nėje svetainėje kviečiamas 
Federacijos 3-čio skyriaus 
susirinkimas.

VAIKAI SUNAIKINO M0- 
KYKLOSTORTį

Pranas Lukoševičius,. So. 
Boston. Jis nuo mažens 
geras simtlįni n k As. J o 
“karjera** prasidėjo Šv. 
Petro parapijos altoristų 
bųsebąll ratelyje.. Iš ten: jis 

[ įstojo į Vyčių sporto rate
lius. Jis gerai žaidžia bas- 
ketball ir bašeliall, .

Augustino parapijas 
hasebail rately jis yta.ge- 

LiTąusįš žaidįkas, Kada tik. 
[turi laiko, jis vis žaidžia įrI 
-su: Vyčiais., . ■/. . . t

Kaip girdėti Pranas ‘va
žiuos į Šv, Auzelhuo kolegi
ją. Mes tikime,’ jog ten jis' 
gražiai pasirodyk. Visados, 
Pranai, tinki* draugiškas, 
linksmas ir tikras lietuvis! Į 
Mes Tave mylime ir Įniki
me gražių pasisekimų.

| - t ..... , į

Aleksandras Valeckas, Š.
jį ¥ . ' • _ ‘ » .f.

Boston. Būdamas English 
Hįgli mokykloje priklausė I 
prie dramos klubo, kur jis- 
turėjo pirmų vietų. Jis pri- Į 
klausė ir prie Grlee Club, 
ktirs tuo metu buvo geriau- Į 
sis tarp Bostono aukštesnių- Į 
jų mokyklų. 1929 m. AĮe4 

r kas buvo savo klases sekre- 
1 torius—iždininkas. Dabar
Į yra Boston^ Collegė Lav į 
I Sčhool studentas. .

BūdaniąB Mass. Institute of 
[Technology* studentu, Jnife- 
Išų pasižymėjo- moksle ir 
vandens sporte. Ten jis bu
vo vadinamas C o 11 e g c 

| Champion.”
1 * . * -

Keliolika dienų atgal“ jis 
laimėjo ilgo tolumo plaukir

[ th>. Boston o ‘ ■ ■ 
LIETUMIS DANTISTAS

D R. M. V. CASPER
. (Kasparavičius

Naujoje Vietoje,
. $25* E. Broadway, S<Boston.

. Ofito Valandai: .
Nėjo » IJct 12 ryt* ir huo 1 -JO iki 
S Uf nuo O Jkl 8 vąl. vakar*. Ofi- 
*«uį uždaryta* dubatos vakarai* ir 

Į DŽMlAliHenlaia, taipgi atradom i*, nu* 
13-toa dfeiifl uždaryta*.

GAMBRIDGE, MASS.
MTŠKENDO LIETU-

■/. v- VAITE" '

Rųgpiučio 24. d. Magazi
ne maudynėse nuskendo A* 
dėlė Jakutyte* 115 metų m- 
žiauiį Benedikto Jakučio 
duktė.

. Velionės kūnas pašarvo
tas 204 Culumbia St., Cam- 
bridge. Laidotuvės bus še
štadienį, rūgpiūčio 27 d. iš 

L pavapi jos, bažnyčios, kur 9 
. vai. rytų įvyks gedulingos 

; mišios, i
Velionė buvo išėjusi inaū- 

dytiš su savo jaunesne se
sute. . Kaip nelaimė įvyko.

Į Tąipffi nuiniu ir X-ra#
— - x*.i£ -- 1

- - • ■ :----------

Lietuvis Dantistai

i 11 S. A. GALHARISKI
' (GALINAU8KAS) \ .

414 Broadway, So. Boston'
Fęl. So- Boston 2300

*. Ofinas atdaras nuo 10 iki 12 v*L 
ryto, ųilo 1 ;8O Iki &:30 po ptai u 
nuo 6 iki 9 7 a kare; jįveht* 4i*n*

. • • pajai BUHitarIm* ■ ,

iną ~i BostonLight ir gavo 
gražių- taurę, kurių jam pa
dovanojo mayoras Curįey.

r Mes turime daug vertin
gų. jatūiuoliij, pasižymėju
sių moksle ir sporte.. . Aš 
pasistengsiu apie juos ap
rašyti. Daugiau, bus kitų 
kartų*

■ Kųgp. 24 d; City Point 
policija surado, jog Michael 
J. Perkins pradžios moky-r
kla tai daug nuostolių. Mo- ecn<7 gtutTO , '' F
tjkloslapgjii Kdaužyfiį stio-| Jonas Grigaliūnas buvo I 
lai išvartyti, knygos supte- So> Boįoa
šytos, išmėtytos; spintos iš- to w žaidikaSi ' ip2s'me- 

tais jis-buvo. išrinktas '‘'‘BoJ 
issktadyti. pso nuostoliu sclldjasti<i c]MC;iboy
įskaitomą us 8000 dolerūj. L—Tartinillldl _ gaaJ

Šianiė prasikaltime ap- tender. Jis buvo ir foot-[l 
.kaltinti 8 berniukai, turin?| baU geras žaidikas. ’ ’ ' I

Ypatingai jis pasižymėjo 
-plaukiojimo sporte. Dabar 
Į Jonas lanko B. C. Latvi 
į School ir iš jo tikimės gar
saus advokato. 7 *

• " . '• -v ■ i •

Jonas JaroŠa, lankyda
mas Boston Latin &ehool, į 

r •«.•** ' * |

buvo geru plaukikių Baugi 
kartu laimėjo 4 re^anentąjs.*! 
Ten jį vadino “Schoolboyl 
Champion.”

’tiėji nuo 10 iki 12 metij am
žiaus. Jų byla bus svarstb- 
ind šeštadieni Soūfh Bos
ton Mimicipal teisme.

Už DAUGPATYSTE ME- 
TAI KALĖJIMO ■

Tūlas Artjiur W. Pottėr 
nubaustas vienieriemS me
tams kalėjimo -už turėjimą 
trijų žmoni}.

Jis nebuvo persiskyręs 
nė su viena iš savo žmonų. 
Trečioji jam buvo ištiki; 
miaušia — ji.palydėjo jį ir 
į kalėjimą.

KASNAŪJABROADWAY?

I AGENTAI

■INSURANCE
| Apdrausk namus, rakandus * . į 
I automobilius pas . į
f ' J. S. MESliS J
1342 Broadway, So. Boetoų 
I Tel. STB. 1798 ar 2613 7

Tel. So: Boston 3520

A.O.SALNA-SHAILNA
LIETUVia ADVOKATAS

Baigės du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASniNGTON UNIV. su LLB.

‘‘Darbininką” Name
* . (antroj lubos) j

866 Ėroadway,Sąuth Ęoąton
R 6 k I d e n c 1 j U; . - ’ 

805 Hsrvard Stt Cambrldge, Maus. 
; njeLUiUveraityl463—J.

JOSEPHK 1NALSH '
,t A i) V o K A T A I ■

' * \ * * r

■4 Edwar R. Coplen 
Albert Adelspn x 
Benjarnhi Chesky .
OFISO VEDĖJAS
. Jono* J. Romamu .

18 Temcmt Bt.r Boston, Mana.
810 MimbKll BuildW*' 

Telefonas: (Sapitol 9880 *
Q f i s o,. v a1 a n d o «

9 vai iki 5 vai.

ė

o 9

. Kad mes paži n t u m ė ni . 
viens Įrita daugintų ‘šiame 
skyriuje aprašysiu apie mū
sų jaunuosius draugus ir * jų 
pasižymėjimus ni o k si e, 
sporte ir Idtur.

r j. • , • • . * * * • ■ I
■ ’ 7 '' * . ''
Jonas Du*są-Dixon i.š 

Norwo6atlA,*lMfiy Ū‘a.m. ų s 
Korwood lįu-
vo jos baseball. ratelio me

ti uit' hi-ujit L-uo.rrU'p. "T/i, 
‘........T; 2T- jonu* ? • J1S ture-Į 

jo Massachusętta- valstijos 
niol<yiįių 'garinusio mėtyto* į 

’jo varią. ,
7 Įstojęs į Boston GoĮlege, 
ir čia pasižymėjo geru spor- 

. tiųipkUj ypac t aotlįoll žaidi
mu. Būva išrinktas kąpi- 
tonu ir gerai vadoavvo. 19301 
m. jis buvo išrinktas į W$“l

ii

TeL So. Bpaton 2660 '

Lietuvis Dantistas

i A. 1, KAPOČIUS
• • . c 7 . ' ’ r
251 W. Broadway, So. Boston
Ofise valandos nito- 9 Iki 12, 
l:30-rįG Ir ziuo 0:30—9, vakare.

I Seredomls nuo 0—12 vai. dieną.
Į Subatomls nuo 9 Iki 6 vai vakare, 
Į Nedėlięmlfe guo.O iki 32 vai. dleny 

I ‘ (pagal sutarti) •

Tel. S. B. 280ML 

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS 
ifegsa’iulnuoįu akli 
priskiriu akinius 
kreivas akis atltle- 
■inu Ir amblljonir

košę takiose) akyse, sugražinu žvle- 
l įą. tinkamu laiku, • .

J. L. PAŠAKARWI«, O. D, 
I 447 Broadway, South Boliau

Tol. Pottėi? 3789 .. -

JOHN ras, M. u.
■■ ięiim-aų '- . / •?

UitUTb Gydytojo
Ofiso Valandoj: 2—4 Ir -T—O

278 Harvard Street,' 
kąmp.-Inman arti Central Sq, 

‘ Oimbridge, Mas*.

A. j. M M. B.
LIETUVIS / į 

GYDYTOJAS & CHIRURGAS

V a 1. a n d’ o a: J 
Nuo 2 ikį 4 d., nuo 7. iki .8 vakJ 
, 478 Gallivan Boulevard 

j DORCHESTER, MASS.

Ė Telefonas Talbot. 0847
E

to

^^Ausl I 1

INSURANCE
Mes apdraudžiamo viską ir nuo 

. visko v
0. J. WEISUL AGENTŪRA,

, 366 Węst Bpoadvvay,
SCTūTH. BOSTON, MASS. .

, Tel. South Boston 0620 ’ :

South Boston ir vėl ra
mus. Visi seimininkai iš
siskirstė: Kai kam gailą, 
jog taip greitai visi išsi
skirstė., Bet vėl susitiksi
me kitais metais Chįea- 
goje;

Apie'seimą turėčiau daug 
ką„ pasakyti, bet dar laiko 
yra. Pasišnekėsime kitą 
kartą. Tik man 'gaila Juo- 
zo Kaspero, kurs seimo ^me
tu neteko-savo'balso. Šo
kių vakarų jis’^ visai negalė
jo išrėkti Music Bos salė
je./’ • ' • >.•

Ar žinot, kodėl So. Wėr 
cester Vyčiai gavo dovanų? 
Labai aišku. Jų vaikinai 
laibai mėgsta Southbostonie- 
tes merginas, todėl jų dau
giausia ir atvažiavo.

Alano keli draugai norė
jo atiduoti dovanų Chica- 
gai, Hartfordui, Lavvrence 
ar Norvood.

dar neišaiškintą. Maudėsi į 
daugiausia vaikai f tad ne- 
iuvo kam gelbėti, :

Velionės tėvui Bėnedik*/ 
:uį Jakučiui ir visai nuliū
dusiai šeimai, teišk i am e 
užuojautos.;, 

‘ I .
Jr ū *'. "1 111’*”■ l

CliihbrkWčiai 7feaugiAsi 
sulūiikh shvd Melblhi'd kun, 
F. JuškaiBo,’ •’^grįžusio iš 
J sietuvos. Ir pufe, klebonas, 
matyt, daug goriaus atrodo 
po vakacijų, Žinoma, tas 
cįžiaugsmaš neabejotinai pa- 
eina^iš meilės, kurią dciolį 
vienas jaučiasi savo klbbo- 
nūir Tiesą pasakius, gal at
aras vienas, Idths. Jmrs ir 
uešidžiaugia ir būtiį. linkę- 
jo, kad klebonas hutų nesu
grįžęs. Bet čia nieko stebė
tino, nes visados buvo ir 
bus pasaulyje žmonių, ku
rie netik nieko nemyli, het 
dažnai liet patys savęs ne
kenčia. Priežastys, kurios 
verčia jį mylėti, mano sm 
pratimu, yra sekančios:-^

Pirma: tai jo linksmas 
draugiškas būdas ir toji ma-

■ loni šypsena, kui’ios jis nie-
■ kanį nesigaili. Per kelis 
, mano Cainbridge buviiūo 
• metus dar neteko matyti

mūsų klebono Rūstingo, su
pykusio .

Antra priežastis, k ų r i 
verčia mane mylėti savo 
kleboną yra ta:-kaipo kiuii- 
gaš, savo dvasiniuose par 
niokiiiiinubse; išaiškina, pa-’ 
yodo, kuris, kelias veda į 
dangų, bet tąčiąUs palieką.

Jeigu norite žinoti, kaip 
reikia svečius priimti, pasi- 
klauskįt pas Juozų Antanė
lį. Sako, jog vienų vakarą 
jis linksmino ‘ net pusę vi
sų delegatų!. • ’

ĮVAIRŪS .SKELBIMAI
NAUJA LIETUVIŠKA

BR0ADWAY BEAtJTY SHOP

■ : f 7. • 1 .'
Atlieliąme visokius grožės darbus, 

kaip tai: kerpant ir garbi nu o j a m 
plaukus. ’

Kaina už permaneiit $4.00 .arba 2 
už $7.00. Imant Finger arba Marcei 
\vave duodame sbaibpoo dykai, per 
viso mėnesį niio Liepos 29 Iki Rug- 
jliučio 29 dienos.

Naudtikitės Šia proga.
254 W. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tol. 0779-AV . • -

pačiam, žmogui laisvų vali^ 
eiti, arbit neiti.

Būnant po 30 dvasine va-* 
dovyste, žmogus ne j a u t i, 
kad tupėsi į dangų varu va
romas,

; Tręčia: myliu savo klebo
ną dėl to, kad jį gana-senai, 
dar iŠ studentavimd laikų 
pažįstu. Mano pirmas a^ 
Uloniškus sui juopi šusipaži- 
mimas yra.įdowis..;.’ Tąą 
sitikn,nepaprastame Wkę ij 
nepaprastoje • vietoję,; pa
čiame. vidury nąldie.^ iptiįe 
geležinkelio (Stoties. • •.
. Buvo Šitaip: syiį man ij! 
Maine valstijos, kurioje gy 
venau, teko nuvykti į Mon 
.teito. . Traukinys^ kuriuom 
važiavau, pasiekė Montelh 
pačiam vidurnakty, Kaita 

Į gi ptų vietų pUtdęau pirmi 
sykį, tad, nežinodamas ku 
eiti iŠej,dų iš stoties ir-mus 
tau, kas maęL daryti. Kalcti 
tamsi, niekur'nieko nema 
lyti.. Laime, pastebėja* 
netoli žmogaus šešėlį krii 
:aut ’ Daskubinau’ Žings 
nius ir pasivijęs prade ją 
dausti ir prašyti, kad ma 
nurodytų vietą, kur aš gali 
čiau, rasti žmones, pas ki 
•rius atvykau; Nepažįsti 
masis maloniai sutiko ma 
parodyti. Tuomi žiiiogim 
pasirodė esąs moksleivis 1 
Juškajtis’ dabartinis mai 
ir visų eambridžiečių kleb 
nas, Kadangi tų. žmoni 
pas kuriuos vykau, negal 
ma buvo pi’ižadint, tad ku 
FT Juškaitis nusivedė mm 
į savo namus, kur aš būvi 
maloniai priimtas ir ja 

; šiauši, įžūp savo tėvo n 
muose.

. Sis* įvykis visados pali 
mano atminima.. Ltab; 
džiaugiuos, turėdamas 1; 
mę turėti kini. Juškaitį/g 

, vo jdebonu ir dvasios vad 
Šia proga linkiu, jam, s 
Stip rinus savo sveikatų J 
m Lietuvos oru,, gyvei 
dar daug metų. Laikyčį 
sau didžiausia laime, ki 
met pasijusiu paskutini 
gyvenimo stotyje, tamsii 
gyvenimo 'valandojė pa 
matyti dar sykį su kun. 
Juškųičiu, kad jis mane i 
.vestų . ir palydėtų į ma 
tikrojo Tėvo namus.

1DR.GR AB Y
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. V. uuiverslty mediką- 
ližky kolegiją; buvę* gydytoju Ft 
Hamllton Ligoninėj, N, Y.; thirur* 
gaa j Out-Ratient Staff Eo\velliO U- 
gonin&N. Daktaras Miesto Dispen- 

, sary; sujungtas prie. St. John’s 
LijjtftilD&r; Medik<liikMegjianiinuot 
tojus dėl Metropdlitan Ltfe InĄ; 
Lovvell YMCA. Gyna..; A.. O. Fores- 
terš, ot America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad-10 Iki 13 rytef2—b, 
7—8. viįkį, Bekmtulieny lO M ist.

DfltnriMai dykai. J 
327.Treinont St. Boston, Mass.

< ■ - - ■ -d

O jeigu norite žinoti, kąip 
reikia nuoširdžiai dirbti, tai 
geriausiu pavyzdžiu yra vy
tis Mikas Grilevičius. Jis 
nebuvo komisijoje, bet nuo 
jokio darbo neatsisakė. .Jo 
kių daibininkm mums dau
giau reikia,!;

Na,.brangus jaunimu šei
mas pasibaigė, bet mūsų 
darbui , galo nėra ir negali 
būti. Primenu visiems, jog 
artinasi Painų Diena. Vi
si dainininkai Tenldtes. ,

.. * . . 7 Jfaęžas Zilclt.

DR.J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS ęVDVTOJAK.m CHIRURGAS , - /

Gydo aStriai Ū Krohiikaa. llgtis vyrų, motery. įr y|Uku. Vartoja \ 
.. X-Bny‘aparatu Styrimu! yldyrly ir plauty Hgy. ĖtanmĮniioJu 

krauji), žlupumi}, ir ^plaudalus Hivo laboratorijoj. Suteiktą patari* 
ma. laiškais kitur. ■(yvemtUnis, 15 mątii praktikos. .

. OFISO VALANDOS : 2-4 p.V.t 7—8 :$0 vnk. Tel. S^ B. 2712. 

496 B. BROADVAY, \ SOUTH BOSTON, MASS,

JUOZAS M. DILIS J
LAIKRODININKAS j

Parduodu įvairiausios rūšies; 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi, ir pataisau,

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

PASALDINK GYVENIMĄ
: Starilej- isdirbjrsteš gūrimuis. Rei
kalauk jii visose krautuvėse, Pti7 
statome tonikų į piknikus, Vęsttų 
ves,-.krautuves.. 7 ■

STANLLY BOTTLING CD
. ę. SaviaįnJsaa
į07 Si#h $;,ą

• ■.a’ci.So.^touą^M

ŪALE'S RĄDIO ŠERVIGE
Tel . South.Boston 2802AV , 

Tawi visoldus Radips' Vaciumi 
Cletmers, Tousters ir iaij> toliams. 

• Darbas ištikrintas ir 'kainoj 
pigios « . * — •

TELESFOB ZN0TIN, >
. 9S.WMtJWxthSt7' - 
SOUTHB08T0KMA88.

1

Tas, kas, būdamas jaunas, nt 
rSjo aukštų idealų, iŠ tikrųjų n 
buvęs jaunas.—-Prof. St. Saiki 
k».

GRABORIAI
Officė Telepkonn įln|vp|fišlty J#

Res. Tel. Unlveirslty 1957 ‘v

ADAM OKA & SU
Undertaker 4) Embaliuėr 

lietuvis GnABonms m 
\ BAl.SAMVO'l’OJAS ‘

Pagrabus atiteka gerai Jr, plgh 
Kutais, vienoda visur. Vieta aidai 
dieni h naktĮ. . . •
7 883 Uambridge Stroet

KAST CA TE UDGN MAS•" SKYRIUS
10 Intervalo St» Montello, Mu 
, Tek. Brocktoii K188 ’

Įmuiį u ,i Ji j ii ! 'i1

PATARKAVimg DXMN 
IRHAKTI

U A. ZALETSK*
grabdrhjs.ijž ‘

BALSAMVOmAS ■ 
8H ir 448 Cambridg» Biro 

Oambridge, Mm, 
Ttlėphene Unbvnlty •88Į-'W
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(K ŠV. JURGIO PARAP.
DIKNIKAS... - 

PKSIIKAS...
.. Parapijiečiai tik ir kal- 
* ba apie piknikų. Kviečia 
1 svečius liš kitų miestų. Kie- 
r ko nuostabaus: r u g s S j o 
t (September) 4 d, (prieš 
; Labor Day) — tai metine 
' Šv. Juygioparapijos Šventė.

Kiek bus džiaugsmo pasi- 
matyti visiems su visais, 

J Žaislai..... šokiai grajinant 
■ dideliam orkestrui... \dai-

važiuoti į Europa kaipo vi- Edw. Bėlis ir Marijona An- 
zitatoriiis. Gi iŠ Europos 
gali grįžti kaipo ąrtisfas 
profesionalas ir tada' gali 

ąa- 
bar art. Byra yra Paryžiu
je. Tei fnąi{3dja^i‘ meno 
srityje/ Greitu1 iaifiu jis vėl 
bus Brooklynė.

žinąs.

’S KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

t Kaip čia ir beišskaitliuo- 
2 si visus įvyksiančius malo- 
• numuši - Net Ir kitų para- 
h pijų žmones žada dalyvauti 

' šioje nepaprastoje pramo- 
goję, kuri įvyks Klasčiaus 

r Clinton Parke, sekmadieny, 
rugsėjo 4 d. .

Valio! Šv. Jurgio para- 
pijięČiai.

bildės brolis.

Rožančiaus draugijos pik
nikas Eorest Parke buvo 

' labai sėkmingas.” ~Bėkma- 
dieny buco ir Intų kataliki
škų draugijų piknikai ten 
pat kas sutraukė didelę mi
nių žmonių. Pikniko pel
nas dalintas pusiau parapi
jai, . •

JKat, federacijos Kongre- 
san su kun. Balkumi buvo 
išvykę kunigai. K. Paulio- 
iiis, A. Valaiičius (iš Chica- 
go), Dr. J. Navickas ir M. 
Pankus. Kun. P. Lekešis 
nevažiavo. f

Jaunimo Katalikų Klm 
bo valdyba tarėsi su sporto, 
komisija apie basketbolo se
zono atidarymų. Šiemet L. 
C, C. tymas vėl žais sekma
dieniais ir šu šokiais Klas-

taniūtė.
REKOLEKCIJOS? *

Išvažiavo į rekolekcijas: 
Sesutės Antanėlla ir Pau- 
letta, į motiniškus pomini-z 
konų Seserų Namus, Ami- 
tyville, L. I.

JŠVAŽIAVO*

Į Federacijos seimų, PįtL 
sburgh, P,a: kun. C. E. Pau- 
lionisJ

. SVEČIAVOSI
, Grįžtant iŠ Vyčių seimo 
iš South Bostono sus t o jį o 
Brooklyne, atnaujint per
nykščių pažinčių chięagietės 
delegatės p-lės Bemi.če iv 
Aldona Paliūliūtės. . Taip 
pat viešėjo kun. Valančius 
iš Chieagos, kims grįžęs sų 
kun. Paulonįu iŠ Vyčiu sei
mo Čia giedojo mišias, šeš
tadienio 'ryte.

AUKA. ' .•?. ..
. Bažnyčiai paaukavo sank- 
tuarijos stalų gera parapi
jietė Marijona Šnipįenė, ku 
rr šių savaitę mini jungtu
vių dvidešimt ’ penkių me* 
tų sukaktuves. Šnipij 
šeima yra pavyzdinga: vie
na duktė yra .Dominikonų 
vienuolyne, kitos gražiai 
pas tėvelius gyvena. Ši šei-lkabo amžinybe.

ma gausiai remia parapijų.
SVEIKINIMAI IŠ 

r LIETUVOS •
. Kun. Paniukus, O. P. jau 

rašo iš Dominikonų vienuo
lyno, Raseinių. Lauksime 
daugiau žinelių apie orde- 
no atnaujinimų bei prigiji- 
mų. '

■ KONTESTAfi’> •
Parapijos pikniko Kara

liaus ir Karalienės rinki
mas sparčiai eina, nors, ro
dos, daugelis ' savo balsus 
pasilaiko- iki paskutines dic-. 
nos, kad padalius Uriurpri-

Vyriausieji ■ kmldidi t ai 
šiaip stovi: A.

K.ajLai I tf s-:-' ■ 
N N. 1’00# balsus. '

. N. N/. Nd. 2.148 balsus. ■ 
K,az. Baltrušaitis 115 blr 
|Ant. Eimutis 56 balsus.

. Alb. Juškaitė 288 falšus!
N. N. 237 balsus.
Helena Butkiūtė 100 b..

• ,8. R. 92 b. / " A 
Marg. Baliūnaitė 82 b. 
Julia Jacklūfe 84/b. / 
Karaliiia Žolienę 50 Jt>. '

. Helena Maskolaitė 50 b,

. Antplauko kabo gyvenimas, , ties 
gyvenimu kabo mirtis, ties mirtim

ROCHESTER, N. Y.

MOTERŲ DRAUGIJOS 
. . METINĖ ŠVENTE /. . .

Rugpiūčio 14 d. Motelių 
pašeljiine draugija turėjo 
savo metinę šventę; Daly
vavo pamaldose ‘‘Iii corpoT 
re.” Bet šitame atsitikiųe 
turiu drąsos pasakyti, kad 
moterys yyrus pralenkė ir 

dabai dįdeliu tolumu. Jos 
visos ėjo prie Dievo Stalo. 

.Pagii’fmaS dalykas. Tokib- 
. mis • moterimis tiktai gali

ma .pasidžiaugti^ nes. DieVa 
mylinti moteris tiktai gali 
būti gera n.anui šeimininkė 
įr vaikų motina. Todėl ge
riausio pasisekimo mote
rims ir jų draugystei.
" / . VESTUVES '

. Vlado. StoČkaus ir Amali
jos Syrintės vestuvės įvyko 
rugpjūčio: 20, d.,/su iškilmin
gomis šv,t mišiomis, šv. Jur
gio,bažnyčioj ė. 'Moterystes 
Sakramentų suteikė klebo^ 
nas kiin. J. Bakšys. Vestu
vės buvo labai gražios ir įs
pūdingos. Gražus buvo re
ginys, kada tėvelis p, Syrus 
atvedė savo dukrelę prie 
altoriaus' ir atidavė jų. jos 
sužieduotiniui. Tas savo

1
Tėlephon« : STAGG 2—0700 \ VALANDOS:

K BUDAS L VENCIUS
i ' ' ’' X RAK i 4 (kampas- Union Ava.) .
| 'Mį> 'fflcllfen’ SHM.. » E-° 0 K 1« ». N. -Y.

• • • » iKrpu. .
mielinusių, privedė prie at
tolinus gavo Bažnyčios pa
laiminimą. Visi k dalyviui 
tose iškilmėse laike šv# mi
šių priėmė Šv. Komunijų. 
Tarp liudininluj buvo p-Ie 
Irena Baziūte, mūsų ga
baus ' vargpnininko dukrelė, 
kuri buvo 4 Gėlių -Mergaitė. ’ 

/Usher” buvo p. Ragaišis. 
Jaunavedė buvo labai pa-

===
Talephone: STAGG a—9105

ŪR. A. PETRIKĄ’
1" ‘ : ‘ •>. ’ I»< r4 ’ . tMVKacy-

lietuvis DEFTiSTAę v
221 S. 4th 8t., Brooklyn,' N. Į.

' Z'BpiAiuUų piagnot* 
Gan JLMkuUlOį 
VALANDOS:

NnoJJ vąl. »yfę iki 8 va!.’ Takam. 
Penktadlenlala Ir Ivan^ulitnlaūi 

tik Makarus. ” '
..

KUM'ANASTAZAS • 
VALANČIUS

Gerasis Dievulis nepa
miršta Sv. Jurgio bažny- 

; yios: — dažnai prisiunčia 
" garbingų dvasios vadų, ku

lių, pamokslais tenka gėrė
tis. Bet šis jaunas kuni- 

’ q gas viešėdamas dvi javaiti
(išskyrus jojo dalyvavimų čiaus salėje.

“ , Vyčių seime ) pasakė savo • ------ i—
nepaprastus gabumus ’ ir 
muzikoje, —turi nepapras
tai gražų balsų ir iškalbų: 
sekmadienį, migpiūČio 21 d. 
per suiųų pasakė labai gra
žų pamokslų. Žmones Vie
nas kito teiravosi: “turi 
būti neseniai jis iš Lietuvos

i
1

. # Jįudenį rimtai bus orga
nizuojami jaunameČių ir su
augusių. Šv. Vardo draugi- 
gija ir mergaičių sodalietčs. 
Ingi.Šiol jaunimas dvasiniai 
pakrikęs. •

“Darbininko”
r .-— dar grinoriūš: dėlto jis 
p gerai lietuviškai kalba.”

Lurgutėliau! Jūs nežino
te, kad kun. Valančius gimė 
ir augo Chieagoje. Lietu
vos nėra matęs... Kun. Va
lančius išrinktas Vyčių 

. Centro Dvasios Vadu. Vie-. 
d Jinė kuopa entuziastingai 

jį pasveikino. ■ •
■ . Dede,

. Jau kelinta. savaitė 7 cho
ras pilnai nesueina pagiedo
ti per sumų. Kodėl jaunie
ji apsileidžia. Choras vi-; 
sada pasižymėjo darbštumu 
ir giedojimo gražumu, bet 
kelių, praeitų, savaičių pasi
rodymas buvo prastas; Kai’-; 
štas oras galėjo paveikti, 
bet' jau /artinas ruduo. Cho
ristai sukruskit. Užlaiky- 
kit Brooklyne savo aukštų 
vardai

Rėmėjų

VAJUS

sė prie šv. Cecilijos clioro 
ir Sodaliėijos. Ir choras jų 

J ubai gražiai pagerbė jos 
aimingįausioje dicaioj'e,1 
gražiai giedodamas laike išr 
kilmių, Bažnyčių . gražiai . 
buto išpuošęs varg. P. K; 
JBazysį gražiomis gėlėmis. 
Didelė garbe priklauso cho
rui, o labiausiai jo vadui, p, 
Bazini, nes jie: visados mo
ka gražiai pagerbti savo fna- 
riūs. zLaimingiausio pasise
kimo jaunavedžiams jų šei
myniškame gyvenime., -
\ PAPULIARIŠKUMO

karalaite
f . ‘ ‘ ‘ ■ ■

. Rugpiūčio 20 d. laike pa
rapijos metinio bazaro bu
vo1 apvainikuota populiariš- 
kiaųsia Bochester’io mergi
na, kaipo Populiariškuiho 
Karalaitė. ' Konsteste daly
vavo šios merginos: J. Gu- 
deliūtė/Ez Levickaitė, A. 
GudeHūtė irVM. Skilinskai- 
tė. Laimėtoja buvo Jolian- 
na Gudeliūtė ,kuri ..ir buvo 

. apvainilūiota Karalaitė,^ o 
prie to jai Mvo įteiktas' 
deimanto žiedas. Bazaro 
pasekmės atrodę labai ge
ros, sulyginus su šiais, sun
kiais laikais. Pilnas pelnas 
to bazaro bus praneŠta\ vė
liau. 1 -

Tel.Greenpoint 9—2220

joseph GiRszvr
< G RAB ORIU S<
- . • —IR— '
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

*, KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

; Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
j mums smagiausia vieta .Brook* 
\ lyne-Maspethe, Jau laikas nžslsa* 
į kyti salę žiemos sezonui.
š: kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
f JONAS KLASČIUS, Sav^

C ,t Maspeth,.N. Y. |

Tel. Newtown 9—4464 .

ANT. J. VALANTIEMS
. GR ABORIUS IR,

BALSAMUOTO.TAS
Ąpęlrnuda Visose Sakose • ’

v . . ri Notiiry Public
5441 72-nd Street,s.
1 < Artl GrnndSt

'' MASPETm t. L, N. Y.

Tel. Stagj? 2—5048 Notary Poblle

M. P, RAILAS INC.
BIBLIAUSKA8 .

Oratorius ir Balskniuotojo 

660 Grand St„ Brodklyn, N.Y.

f

NEĮTARK, N. J.

, TeL Staąg 2—0783 . Notai? Public

JOSEPH LEVANDA 
(LevandamkM) 

GRABORIUI
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y

ART. BYRA .
. Visai klaidįngaVžinia pa- 

. teko į spaudų, būk artistas
Byra grižo. Lietuvon. Tik
renybėje šitaip yra:

Art. Byra Į Ameriką at
važiavo kaipo vizitatorius 
(švėtyš). Pagal Amerikos 

• teisių .vizitatorius neturi 
teisės užimsi'vietų su ųžmo- 

. kesčių. • Art. Byrai buvo 
pasiūlyta kontraktai ir iš 
žymiausių radio stočių ir iš 

. rusų operos.
.'Art Byra sulig Amerikos. 

F, imigracijos (eisiu turėjo iŠ-,

IŠ APREIŠKIMO PARAP.

i • i-

. KRIKŠTAI. . •
Rugpiūčio 16 d. Helena^ 

duktė Juozo ir Albinos An
gelų; krišto tėvai: J. Becu- 
konis ir Ad2 Pečuldonienė.

Rugp. 20 d. Onytė, duk
tė Pr. ir Kazimierps Plior 

. gių; krikšto tėvai: Ant. 
Tamulynaš ir' Ona Krauss,
• Rugp.‘ 21v d., Romaldas, 
sūnus. iSrinio ir, Waiijonos 
KrasaUckių•1 fe-cilcsto įevai:

o
vi.

$

■ NAUJOJ yiETOįJį:”''-
Šiuonii pranešama gerb. lietuvių visuomenei, kad J, P. Mamule, 
gyvenęs ir užlaikęs uReal Estate” ofisą po Nr. 8U9 felderts Lane, 
L m. rugpiūčio tnen. 1 d. persikraustė į naują vietą, 167 McKinley 
Av6nue, Brooklyn, N. Y* Turintieji kokių reikalų malonės kreip
tis sekančiu nauju antrašu: • ‘ ‘

J, B, MACHULIS -
’ ’ : • Eeal Katate . «

167 McKinley Avenue, Brooklyn, N, Y. 
Tel, APplegate 7-5733

(Cresecnt St.-nLM JStotis — Jaiūaica ar City Line) *

baigiasi ’

Rugsėjo 15, 1932
Paduokite savo vardą ir pa
vardę ir mokestį L. D. S. na
riams-organizatoriams dar 
prieš tą dieną, kad galėtumė
te dalyvauti kontestiniame 
dovanų laimejime.

Rėmėjo mokestis 10c.

Neyęarkiėeiai susidomėję 
Ūetuvių lakūnais.

Pareitame Šv. Jurgio dr- 
jos nusirinkime, rugp. 19 d 
nuosavoje salėje, kilo klau
simas kas link lietuviu la- 
kūnų^kpĖ Dariaus ir Girė
ną, kurie mano skristi per 
Atl^ntiką' į Lietuva. .

Kadangi jau buvo, plačiai 
rašyta spaudoje, draugiją, 
suprato svarbų prakilnaus 
sumanymo ir. išrinko kohii 
tetų iš trijų asmenų: J. še- 
reikš,

. Stamųlįo.nį^ f., ų,' t (,, t'
Komiteto užduotis šiisiži 

noti su' eentralfaiiu komitC’, 
tu'Clucakoj.ė^lldiB ’ron^L 
mo lųpišrųto.. \ /

\ J, Sereika,

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

AlEIS. RADZEVIČIU5
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN; N. Y.

'Priešais Apreiškimo^ parapijo 
Bažnyčią:

Parsamdau -Automobilius Ves 
tuvėms, Knltštynoms ir viso 

** kiėms pokyliams

/Perskaitę ^barbininka”
B. Staniulis ir‘ J. .Į_ ’ J.’2Z1O

* s*iĮ163»>*¥0> mCĮ CįtU^Kl
* ’• r- O’

1 skaityti. - Tokia "bildu supai 

disite kitus su ^Darbininku*' 

L.‘ D. fl. ir atremtite mūsų i 

jos priešų propafcundų.

nėi

y
kam


	1932-08-26-DARBININKAS_00001
	1932-08-26-DARBININKAS_00002
	1932-08-26-DARBININKAS_00003
	1932-08-26-DARBININKAS_00004
	1932-08-26-DARBININKAS_00005
	1932-08-26-DARBININKAS_00006
	1932-08-26-DARBININKAS_00007
	1932-08-26-DARBININKAS_00008

