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IV. KAZIMIERO SESERYS 
ŠVENČIA SIDABRINĮ 

JUBILIEJŲ

VOKIETIJA RENGIASI
- GINKLUOTIS

Šiomis dienomis Šv, Ka
zimiero Seserys įsvenčia 25 
metų jubiliejų. Per tuos 25 
metus Šv. Kazimiero Vie- * • ž
nuolija išaugo į didelį švie
timo centrą mūsų išeivijoje.

Seserys Kazimierietės J. 
Valst. veda. 24 lietuvių pa
rapijines mokyklas, vienuo- 
lika.mokyklų ir įstaigų Lie
tuvoje ir keturias aukštes
nės mokyklas Ameriko j e.

Taigi Seserų Kazimierie- 
'• čių darbai mūsų jšeivijoje 

yra labai dideli ir kilnūs, 
nes jos visą savo gyvenimą 
yra pašventusios 'Dievui ir 

. Tėvynei. . s. .
Sveikiname Šv. Kazimie

ro Vienuolijos . Seseris iv 
lipkime Dievo palaimos—..

SUOMIJOJE DENGIAMA 
DIDELE AMNESTIJIA
HĘLSINKIAI. — Šuo- 

mijos vyriausybė re n g i a 
amnestijbs įstatymą, kuriuo 
manoma paleisti* iš kalėji
mo apie 20,000 asmenų,-nu
baustų už laužymą buvusio 
prohibicijos įstatymo.

Kadangi prohibicija jam 
panaikinta, tad vyriausybė 
mano, jog neteisinga laikyti 
kalėjimuose žmones, nubau
stus už tokius prasikalti
mus, kokių pagal naują įs
tatymą jau nbbėra.

BERLYNAS, rUgšC 1. — 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris baronas von 
Neurath įteikė Prancūzijos 
ambasadoriui raštišką pa
reiškimą, kuriame1 nurodo
ma, jog jau atėjo laikas par 
naikintį Veršalės sutarties 
užkrautus suvaržymus Vo
kietijai kariuomenės atžvih 
gm- ...

* Pagal \ Versales sutartį 
Vokietija Šiuo metu gali tu
rėti tik 100,000 kareivių. 
.Vokietija dabar nori išgau
ti teisę laikyti tiek kareivių, 
kiek ji nori..

Vokietijos naujos pastan- 
gos_sukels daug sujudimo 
Prancūzijos, Anglijęs ir kv 
tų didžiųjų valstybių ‘ Vy
riausybėms. ■
^Vokietijos viduje' ‘dabar 

vyrauja griežta t?arka.. Su- 
sii'įnkęs parlamentas yra 
beveik bejėgis, nes. prezi
dentą "Hindenburg ir kanc
lerį. Von Papen remia ka
riuomenė.

PAŠALINO MIESTO PO
LICIJOS VIRŠININKį

PALIKO $19,186,742
įCHICAGO. — Mirusio 

turtuolio Wm. AVrigley, Jr. 
paliktas turtas įvertintas 
$19,186,742. Jo .įpėdiniai 
turės sumokėti taksų 2,553,- 
936 dolerių.

BROCKTON. — Miešto 
mayoras Et. S. Baker rug-, 
piūčio 29 d. pašalino miesto 
policijos maršalą E. C. 
Walsh. , ' \ ? .*

Nesusipratimas įvyko 
rugpjūčio 27 d., kai mayo
ras nubaudė du policininku 
be maršalo atsiklausimo. 
Maršalas spaudos atsto
vams labai blogai atsiliepė 
apįe mayorą, už ką mayo
ras ir pašalino maršalą. '<■

NUOTAKA APDOVANOJO 
SAVO VYBĄ •

LACONIA, N. H.—Mies
to mayoras Charles E. Car- 
roll, 60 metų, vedė turtingą 
našlę, kuri savo naujam vy
rui padovanoja 1000 dole
riu vertės deimantinį žiedą 

■ ir 3500 doleriu vertės arklį;

Šie abu dvyniai broliai tarnauja Amerikos karinami nije ForJ. Sam 
Houston, Te^ąs. Abu yra\ kapitonai. ; . r*

MIRĖ PROF. DUBENECKIS

2.D, 1932 No. 66 .

NUSKENDO DU LIETIMAI 
JAUNUOLIAI

KAUKAS. —Rugį. 10 
d. Karaliaučiuj mirė. pi»į. 
Dubeneckis. . . \

Vladas Dubeneckis gimė 
1887 m. Vilniuje. Tačiau 
vos keliems mėnesiams pra
slinkus pq jo gimimo visą 
Dubeneckiiį^geimą rusų val
džia išsiuntė į Sibirą.’Iš ten 
Dubeneėkiąi grįžo tildai a- 
pie 1900 metus.

Iki japomprusų kąyo ve
lionis baigė Petrapilio rea
linę mokyklą. Po to, velio-

tarnavo pramonės- ministe
rijoj. Nuo 1919 metų,pa
baigos iki 1920 m, dirbo ar- 
chitektoriaus darbą Berly
ne .. Buvo Amerikos lietu
vių prekybos bendrovės di
rektorium. 1 .» -

1 1 ' -r • /*
Nepriklausomoje ; 'Lietu

voje prąf. Vladas Dubenec
kis buto vienas iš žymaiu- 
sių architektų,

VOKIETIJA PMLAMEN-

lės akademiją? į architektū
ros sįyrių, Šįąątadeniiją 
baigė 1910 m., gaudamas tei 
sę -_ verstis architėktoriaus 
praktiką. Inžinieriaus •. ar
chitekto diplomą gavo 1913 
metais,.kaip laureatas (su 
aukso medaliu).

1911 metii pradžioį atvy
ko į Vilnių, kuri gyveno iki 
karo. Per karą su šeima vėl 
išvyko į Pėtrapįlį. Po ka^ 
ro ąudrų vėl grįžo į Vilnių.: 
1919 metais drauge su ki
tais lietuviais veikėjais pės
čias iš Vilniaus’' pabėgo į 
Lietu'vą. Kaune' iš karto

ŠEŠKAS UŽPUOLĖ 
POLIGIJĮ

rytą

LANKOSI ANGLIJOS 
BANKO VALDYTOJAS
WASHINGT0N. — Šio

mis dienomis Amerikoje, 
lankosi Anglijos banko val
dytojas Montaguė Noiman. 
Jis keliauja po Ameriką, 
pasivadinęs prof.,..^larence 
Skinner vardų. *

. Pa^kl|do gandai, j ąg ban- 
kininįąs Norman, prieš "iš- 
vąžįuojamas į Angliją, ap
lankysiąs Amerikos iždo se
kretorių Ogden L. Mifis. nylcęs.

Riigp. 30, d. anksti 
per atvirą langą įsibriove 
šeškas į Melroše miesto ro
tušę. Policininkai bandė su
imti nemandagų šešką. ]3et 
šeškas nepasidavė- ir- įsiver
žė į policijos stotį.. A?

Visi- policininkai išbėgo 
iš savo stoties, nes nepaken
tė įsismaginusio šeško kva
po. Bet policininkas J-. W.- 
Curran savu noru pasiryžo 
Šešką įveikti? Jam tas ir 
pavyko jjs nušovė šešką.*

Tą dieną miesto* rotušės 
ii* policijos tarnautojui la-. 
bai nenorejoi dirbti, nes šeš
ko kvapas nebuvo visaiJiŠ-

■ BERLYNAS:-Rugpiū- 
čio 303. susiriiiko Vokieti- 
jos naujasis parlamentas 
(tautos atstovų susirinki
mas). Pirmąjį posėdį pra
dėjo 'seniausia seimo atsto
vė-‘komunistė ClaraZetk'in, 
75 metų amžiaus.

Komunistė' kalbėjo 45 mi
nutes. Savo kalboje pa
smerkė Vokietijos preziden
tą, vyriausybę ir pareiškė 
norą kuogreičiausia išvysti 
sovietišką Vokietiją.

Komunistės kalba buvo 
ramiai išklausyta.

Po jos kalbos atstovai 
parlamento, pirmininku iš
rinko fašistą hitlerininką 
H. W. Goerįng, buvusį’di
džiojo karo metu karo lą-f 
kūną.- Mis . išrinktas 367. 
balsais prieš 216.

‘SO. BOSTON, MASS.

Rugpjūčio 31 d. po pietų 
City Poiųt maudynėse nu-* 
skendo Steponas' Gedrimas, 
16 metų ir jo pusbrolis 
Gabriūnas, 6 m. gyy. Tho- 
nias Park, So. Bostone.,

Juodu buvo išvažiavę lai
veliu. pasivažinėti, jūros 
banga apvertė laivelį nr a- 
bu berniokai iškrito į jūrą. 
Nelaimė įvyko apie 150 pė
dų nuo krašto.. ■

Gyvjrbių saugotojai pa
siuntė, kelis laivelius į nelai

mės vietą? Tūkstančiai 
žmonių stebėj o tragišką į- 
vykį ir matė, kaip St Ged
rimas bandė gelbėti savo 
jauną giminaitį. Gelbėtojai 
pirmiausiai ištraukė St. Ge
drimą, į kurio rankas buvo 
įsikabinęs jo pusbrolis. 
Traukiant iš, vandens Ged
rimą, nuskendio Gabriunas.
. Gydytojai pet 4Jminutes 
bandė atgaivinti Gedrimą, 
bei nepavyko. Nelaimingo 
jaunuolio mirtis paskelbta 
prie klūpančios apalpusios 
motinos. ■

Vėliau huvją ištrauktas ir 
kūnas; 

Ir tas fnepavyko atgaivinti. 
Jo mirtis paskelbta stovint 
prie jo kūno nuliūdusiam 
tėvui.
. St., Gedrimo laidofuvėsj- 
yyks šeštadienį, rugsėjo 3 d. 
iš Šv. Petro bažnypioš.

■ ' Gedrimienė yra našlė ir 
. nuskendęs jos sūnus buvo- 
.vienintelis, y s’.

ATSIDARĖ DIRBTUVĖ

Baltijos .“ jūroje, netoli 
^Gotlando. salos, paskendo 
bolševikų" Rusijos povande- 
ninis laivas.

1 * KAINA 6 CENTAI

EINA ANTBADIENI-A1S IB 
PENKTADIENIAIS

HINDENIHGi EASIIIENė 
GįS PAIHSTI PAR-:e 

LAMENTį '
BERLYNAS. — Kancle-* 

rio Von Papen vyriausybė, 
nors ir neturFsavo partijos 
parlamente, jaučiasi labai 
tvirta, ne‘s ji turį, preziden
to Hindenburg visišką pasi- 
tikėjimą. ‘

Vyriausybė turi savo eko
nominį planą, pagal kurį’ 
manoma suteikti darbo 
dviem‘milij onams bedarbių. 
Jei parlamentas išdrįstų 
reikšti nepasitikėjimą da
bartinei 'vyriausybei, tai 
sakoma parlamentas būsiąs 
'paleistas, nes Hindenburg 
jau yra ir paleidimo aktą 
pasirašęs. . ;

MIRS KNYGNEŠYS

TETIRVINAI, Pasvalio 
valse. — Liepos 25 d., Te
tirvinu kaime mirė visiems 
žinomas knygnešys Simonas 
Gumbeliavicius. Jis . sulau
kė, labai ilgo amžiaus. Bu
vo gimęs 1838 metais. ■*

Senutį laidojo liepos 28 
dieną.- Į.laidotuves susirin
ko gana daug- žmonių ir 
vietos intelingentija : kuni-. 
gai, mokytojai ir kt. Prie 
karsto tarė žodį jo sūnus 
mok. Paulius, mok. Strel- 
čiūnas ir dar. vienas moks
leivis. Visi pabrėžė jo di
delius nuopelnus Bažnyčiai 
ir Tėvynei/

N. ADAMS. — Rugpjū
čio* 31 d. atsidarę Greylock 
audinyčia, pradėjusį darba 
su 250 darbininkų. Dirbtuvė 
buvo uždaryta per 5 mene-, 
sis.' ' ' . ' .

Girdėti, jog šiomis dieno
mis pradės darbą King 
Philip Millsin Wąrren^ R. 
I. dirbtuvė, buvusi*uždary
ta per .3 metus. Darbo 
gausią 550 darbininkų.

DEPORTAVO SIRIJONUS

/Rumunijoj, prid Moreni 
begręžiant žemę, staiga iš 
gelmių išsiveržė pųlžiniškas 
kiekis dujų ir žibalo ir ap
tvindo . visą apylinkę. Ma
žiausi a kibirkštis ir gali kil
ti didžiulis gaisrasi ir su
naikinti visą apylinkę. 'Iš 
jus gyventojai jau iššikrau-* 
ste.•*' '■

į

» Rugpitmio 31 d. popietis 
ifaūjajai Anglijai buvo 
reikšmingas/ Ypatingai 
daug žmonių suvažiavo į. 
Maine ir New Hampshirė, 

Jmr buvo tikėtasi geriausiai
pamatyti gamtos retą reiš-? . 1 
kinįi . \

- Tačiau ne visoms moksli- 
pinką grupėms pasisekė ge
rai temeti užtemimo veiks
mą. ITžėję debesys išplėšė 
iš jų viltį' patirti, ką nors, 
liauja upie dangaus kūnus. 
Geriausiai pasisekė Harvar
do uhiversiteto mokslinin
kams, kurie tyrinę j imo. sto- . 
tį buvo įrengę Gray, Mę.

Bostone užtemimas buvo ... 
matomas, daug geriau, negu 
tįkėtasį bet ir čia užėję de*-. 
besys pakenkė geresniam 
stebėjimui., .

KATAUKĮI IINIVEBSITE- • 
TAS1IETUV0JE

ATIDARYTAS

v

■j

<

V

1
1

Belgiją, Olandiją ir Liuk
semburgas pasirašė ekono
minę sutartį, kuria panaiki
na muitus. Prie sutarties 
gali prisidėti ir kitos vals
tybės..

TRENKĖ PERKŪNAS Į 
, SVIRNĄ

Kuršėnų valse, Šiaulių a. 
rugpjūčio iš 2 į 3 nakties 
metu smarkiai griaudė ir li
jo. Parabelių km. perkūnas 
trenkė į A. Misiūno svirną 
ir jį uždegė,. Svirnas ir ri
si kiti daiktai buvę svirne 
sudegė, vos suspėjo išbėgti 
ten gulėjęs žmogus. Niiosto- 
lin padarytą apie 10Q0 litų.

■ Imigracijos „ biuras įšde- 
• portąvo du •jaunuolius sįri- 

. jonus, pernai atvykusius į 
Ameriką. Jiems' nepripa
žinta teisė gyvęnti Ameri-

v
Amerikos, Angli j o s, O** 

landi jos ir Rumunijos žiba
lo sindikatai savo konferen
cijoje nori, nuo spalių 1 d* 
pakelti žibalo kainą 25 pro
centais. •, /.

KAUNAS. —- Rugpjūčio 
28 d, atidarytas Katalikų 
AJįMtositetas.. J~ Tk^Ajki- 
vyrsEupas J. Skvireckąs* d# J 
ryto Bazilikoje •- atlaikė iš- ? ..A 
kilmingas šv.* mišias, 

z Po pamaldų atidarymo iš* * 
kilfnes .įvyko* ‘4 Saules” rū- 
muose, kur laikinai bus.u- y 
niversitetb. patalpos.' ‘ - A.

.Naujojo universiteto rėk- ■ 
tori ūmi paskirtas j... E, 
Vyskupas prof. Mečislovas 
Reinys. .• ' •

. Šiais mokslo metais veiks 
Aukštasis Katalikų Akcijos t 
Institutas ir komercijos fa- ’ 
kultetas.

MIRĖ KARDINOLAS 
ROSSUM

AM8TERDAM. — Rug
pjūčio 29 d. čia mirė kardi
nolas Guglielmd Vau Ros- 
šum, 77 metų amžiaus. 1922 
metais jis buvo kandidatu

L. D. S^SEIM^g...
/ Lietuviu Darbininku Sąjungos
dyka nutarė kviesti-1932 m. rugsėjo 26 ir;27 sd. d. Law- 
rence, Ma$s; ••_.*’ - j •’ ■ ” ?• r ... ,-j

Seimo, programa tari' pranešta vėliau, ^isęą’ kųppos 
įš anksto pašomos rengtis*setaiut“ a . \ ;

• • * . ' *f ' ’ * A* * • l ’ / Į' ' .į; Jj X 1

\ ’4 Dvasios‘Vadas —į Pi\ Virmaii$kisK
.. . ■-i

. Vice-Pirmtohkb'+- O. Stauriene, ' •
,, Iždininkas *—

. • Sekrėtorius—B. httadfeū. ? • ■
,? .  '.■■?,■■■■./-j ... ■ I.-*,,., ;-A1-  _______ • .. “ J

Cambridge Parapijos Piknikas, Rugsėjo 4, 1932
| Pinehurst Reservation - Juoduko Ūkyje, - Bedford, Mass.
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branęūzų Alpių kailiuose 

Nutrukus virvei užsimušė 4 » . 
italų keliauninkai, : .

Indijoj suimta 115 asme- 
hų, kurie kaltinami rengi
mu sąmokslo prieš anglų 
ValJžiįp ••

$ y

...................................8SB

• APS AK Y MĖLI Al
į. UlIŪ... ’

rėciys;,kaip tapjtį Rutulu.” 
" Apifhtas didžiė džiaugs- 
riio^ir tikėdamas atitikti di
dį šventąjį dar valandėlę 
pasimeldęs išėjo iš bažny
čios. . ’

Tačidiis išėjus diiiteši ir 
riieko kito neinate kai tik 
elgetą ant hdžfl^čioš laiptii. 
Jo , diūbuži^t būvb visai 
dieUki, kūilds sūJžiiltęs ir 
Šašais išbeitas., pasigaiteti- 

LiiaS elgeta. ' ;
biaėjęš prie jo kuiftgas 

tkre / uGera diena,- vatgšb- 
i£”> •
i “Kunige,” jis'atsakė, “aš 
riiekados neturėjau blogos 
Aeilės.”

Nustebęs trio atsakymu ii* 
manydamas, kad elgeta jį 
»erai nėhiigirdo vėl tūv* 

:“Tesuteikia tau Dievas vi- 
sį gerą.” . , •

■>. “Visą mano gyvenimą 
Dievas man suteikė visą ge-1 
rą,” jis atsūke.

Kunigas žiūrėdamas į stt- 
vargUsi, nelžtimingą elgetą 
t&rŠ: ■

‘ ‘Duok, ’ biėve, tau 'vistto-! 
.net būti iiiiksriiu.” ■ '

“Dėktf; rteVeIi, ūž getus 
Šilke elgeta,, 

f “bet aš visuomet ėsti labai

F’ “PR^ŠAB, piseSęs/m Bažnyčios iii
' 4 -'*4 A j.r.J’2.»^

fer <<» h--------- -  . ’r |

gmro fui kaVo metu. Vo- 
ių kareiviai taikėsi ųž-

B pulti Prancūzijos karinome* 
| ne£$uiką* Užėjo* naktis* 
L' Kad ‘voklėčiąi jų netikėtai 
L' neiriiilūptų, piąncūžai apsi- 
k stojo ‘pamiškėje’ ir sžtrgais 
r apstatė savo pulką, 
r . Sargai, šautuvais ranko- 
< ge, budi naktyje. Visur ty- 
? - la. - Tik retkarčiais miško 
v gilunuųe pasigirsdavo vilko 

staugimas^* ‘
į Vienas saigas užgtrck 

miške žabgarių ti'ašliėjimą.
i Susto jo ir klauso. Vėl iiie- 
ko negirdėti. Jis vėl pra
dėjo vaikščioti. 'Tik staiga,

J pasigirdo garsesnis sudžių- 
u vtisių medžių šakelių traš- 
, kūjimas; aišku, kad ten kas 
“r. nors vaikščioja. Pasakęs sa- 

vo draugams sargams, jis 
eina į mišką*.

\ Buvo tamsu, .Storas b’il- 
kas debesis uždengė mėnu-

r ' lio šviesą. Jis eina gilyn
I pamažu, atsargiai. Paėįęs
Į gal .dvidešimtį žingsnių pri-
j’ ' ėjo aikštė.■. Staiga iš krū- 
1. mų iššoko keturi vokiečiai

’ kareiviai, ? isfiiųšė šautuvą
'; jam iš -ranlap ir savo šau-
• tuvų durtuvus atstatė į jo (Lįjdtėjlriitiš, 

įr •krūtinę. Vienas jų tarė: - į ’
** “ Jei tu suriksiu tai til Į linksmas ir Dievas map.da-

. ’ paskutinį sykį.:” a-
* ; brąsus sargas pakliuvo i

*•<

ŽVERiįr KAĖALltJŠ 
“Gamta ' tavo Žaiamoj” — kaip 
atvaįvduotd didžia jįyiūliiį tapytoja, 
Paul Brandom • . . jti Įkvopjjnu 
buvo liūto nežmoniiica iega ir lau- 
kinig gudrumai, ka« padare JĮ 
Afrikos džiunglių valdovu.

je'buvęs inventorius. Nuos
toliu 3500 lt.' : '

K. Riepšaus, gyv. Karte
nos val.r AĮeksandravo km., 
gyvenamas mimas, jaujos,' 
kutis, daržinės ir juose bu- '
4^‘ūkio padargai ię gyvu- t 
4iams pašaras. Nuostolių 
25,000 litij. f p',', 'J

A, .ZablSiatls, 
tų vai., Ėrlėnų km., kutėi ir 
joje buvusia gyvuliams pa
šaras, . Nuostolių 580 litų*

K. Valužio' • ėyy.’1 Nmdo- 
_ .iifln jin • , uos vai., Kiuųpeųųpnp., nę-* 

gyvenamas v iiomas, kūtes, 
jauja, daržinės, 3 kkrvės, 
kumele su kumeliuku,, gyvu- 
liariis pašaras ir kitąs tur
tas.' Nuostolių 7280 It.

Domarko, gyv. Atosė- 
džio vai., Žebrokų kiti., sto-; 
ginę, kutis ir du gyvenamo 
namo kambariai* Nuostolių 
2000 litu. / :

Kas. jam daryti ? Jo puIT 
ko kareiviai miega, tikėda
mi, jog sargai ‘p a t e m i j e 
priešą, juos pažadins. Jeigu 

; jis dabar neduos jiems žen-» 
klo, vokiečiai juos miegan
čius’ užklups, ir išžudys. Bet 
jei jis suriks, jie jį suba
dys. ■ ' ' •.

. Neilgai jis tegalvojo. At- 
r siriririė, kad jis tarnauja są- 

« vo tėvynei, ų* iš visos galės 
sušuko; “Priešas, priešas.’’

‘ Toje pačioje minutėje 
durtuvai sulindo į jo krūti
nę, ir jis sukniubo ant že
mes negyvas.

1 . .. Bet jo balsą užgirdą kiti 
sargai prikėlė, miegančius.

' ‘ į kareivius ir netik išsigėlbę- 
r jo'patjrs, bet didį skaičių 

vokiečių kareivių paėmė i
- '■ nelaisvę. . T.
g-. ' ■ ■ ■

/ ■ KUNIG AS IRNELGeTA

‘ Vienas kunigas, v a t d u 
TaUlerius, kartą. k a r š t a i 
mėįdesįni; prašė Dievų at- 

■v siųsti jam angelą arba kokį 
’ šventąjį, kad jį išrnokytų
- .y. . kaip tapti tobnįu. Ir pasn

girdo jam'balsas: ' •

L

£

*

■!

Tobacco <X '■

ve .ko tik aš norėjau, ; 
. “ Stebėtina, ” tarė kuni
gas, #<bet pasakyk man. 
kaip gali sakyti, kad tau 
Dievas davė tisą* gerą, ka
la, tu esi ’toks nelaimingas 
ir kaip gi tų gali būti links
mas?” . .

“Aš niekados gyvenime 
neturėjau blogos dienos neit 
nelaimės. Tamsta, tuo ste
biesi. Bet ar gi ne visa kas. 
atsitinka pasaulyje tai tiki 
per Dievo valių? Ai* gi Į 
Dievas nė mano Tėvas? Ar
gi Jis nežino kas iriah, Jo j 
vaikui,\ yrą geriausia? Už
tat aš ir esu linksmas. Aš 
su Dievu, Jo valia ir ma
no valia-, ir kas Jam patim Į du gyvi ir du negyvi, 
ka ipan patinką; Ir taip 
gyvendainaš aš esu laimin
gas.” ■ • / T.

tie turi vietos jjigareiUt) še
■•A.’*' • ; • ' ’

. . ^pūlius tabakas, jį tmlaij^ai jpa<
sendinus, iishokiAus, perleidžiamas 

‘ pėi pageririamį Lucky Strike valy-" 
mo procesą, kuris Žižioltids fea'iį> - 
“It’s toasted”. Štai koJšj iiėfcvieiici 

. miėsto,' miestelio ir šodyboš' gyveh-

žinCnės visur skaito Lūcky. StHke , lengvi cigaretei? 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, v.- * ■ ;

rfcidznes niekuomk 'neužmirštame * * įpfe^jgjį,, 
teisybes, jog *‘G«mta savo Žaltimoj ■>'
itetai Švelni ir Lengva” - todeHis. . Jįj įokolk lengvu tifcfoėi ,
• / .' I : V '

I* . ■ Z ■) . . ■ . ■ : ’ d • M
‘7«I imogut įtraiyitt gerus f htyg<į, įastkylągeresni-įamoksiį, ir, falarytą 'fpHūlesnlus slįs'tus įelėmt: P 

‘ indyfi įsegi įs kiifinynės, o įuistefytit tinsią miško tankmėje, vistiek įesaulis iki fo Isnį 'pramins jakį-**
RALPH WAlJ)O EMERSON, - Ar Iii pareisimai neganėtinai paaiikin*. todėl pasauli* sžgiria ir priima i

‘ 'Lucky Strike?: ' m

•V
• -T 'Jo nėra Luckies

•.; lengvid^siame cigaretė
kokį kada nors rūkėte >

. *|Lyf ES perkame puikiausią,,. patį
J-TJL puikiausią tabaką visame basąii^ ____

."•A? d^jė, i*et,ias dat neisaiskiria kodėl tojas sako, kai Luckies yra tokie
•' vi ' i. ' .J______

&

Žiiuo's Iš-’Oetuvo's
PAGIMDĖ KETURIS ,

Rugpiūčio men. pradžių-. 
į je Kampiškiai bažnytkaimy 
Aukštosios Panemunes val
sčiuj viena moteris pagim- 
*dė keturis kūdikius iŠ kuriu

Stebuklingame Iii u r d o t 
mieste užregist r u ot i du į 
nauji Stebuklingi pasveijd- 
inai. ■ Staiga pagijo anglė 

J Maiy Kellet, 22 mėn. sir
gusi nugarkaulio ligą ir 
prancūzę' Heloise T r a n n, 
kuri sirgo Potto liga net 15] 
metų. Gydytojai buvo kon- 
stantaVę, kad abi ligonės’ 

nepagydomos^ ' *■ j

j AUDRŲ PASĖKOS LIETUVOJ

\ \ Alytaus apskr. i... 
Į Siaučiant perkūnijai, šu- 
[ deginta' Simno vai. Persekįi 
f ninku km. gyventojo tgno. 
Į Miliausko kluonas su jame r 
buvusiais javais ir ūkio ma
šinomis, 2 tvartai ir 2 pa
šiūrės. Nuostolių padaryta., 
apie 19,000 litų, y . 7.

-j' '-—-. ■

. Q3 'li<(iuilvti1<iiiiiiiiiiii<iitii>niiii<(HiiiiiiĮiiiii«ii^iiii<(iįit>ii>«iiiiiii<įlH!Uliiiliill|iii<li>i>ilitirį;Į{i)t<(i«tii>ųiHtiliiaun|tn|

Torįne metalo fabrike- k.: 
.Vyko didelis sprogimas., -per 
kurį. 'ketu# durį) brinkai už- . .. 
mušti ii* trys sunkiai sužėri... 
šti.1 ....

: . .
* Veltui rūpinies reikalais, už ka- ’■ 

Vilios tau teismo dienoje neteikei 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
rijas, nei giriamas. “Darbo verte, • *

I pEkŠlTIKRINK 
čįreiia. i^elionč

į LIETUVĄ
ŲAMCBIKOS 

LlNKMė
■ ittfchffNtidi) . 

. KMUPSna 
Įį^» criM* 
^iMiutnjv^nr Švedui

Dideliais, Naujais ir Moder
niškais Mūsą Motorlaiviais

Nudegė šiaudų stogas ir šie-1 
nos. Nuostolių padaryta 
4500 litų. . ■ ' . '

Šiaulių apskr. ‘
, Kuršėnų vai, Bakubėlių 
km. perkūniją sudegino Al.* 
Misiūno klėtį su buvusiais 
joje daiktais. Nuostolių pa-^ 
daryta —" 1000 litų. ' ’

Linkuvos valj Kalpokų 
km. perkūnija sudegino J. 
Misiūno kūtę. Ntloštorių 

■ padarytą — 500 litų^
Teisiu apskr. -

Rugp. 2 d. V1 X, Plungės 
vals.y' Užupio ’km', nuo per
kūnijos sudegė Juozo -Jan- 
.fcaUsko' jattja. ,N{tO’stolių 
pauuiy tą 12,00Q;litų.

. . IJlimėrijes dpskt.}

.. Šiesikių; valse., Būrų km. 
nuo perkūnijos sudegę klo
jimas. Žaibo trenkimu už“ 
muštas ir tuo metu buvęs 
klojime jo savininkas Jo- 
na# Dambrauskas,. .31. mėtų, 
amžiaus. Be to, .sudegė pa-

žimai šieno. Nuostolių., pa
daryta 2500 litų.' •"

■Kretingos ąpsk., ’’’ >
* I)ėl įvykusios perkūnij os 
šųdege Šių piliečių] turtas:

L. Vaičiau^, gyv. Salantų 
/Vai., Klausgalvių km.,' gyve-: 
namo nanio stogas ji* lubos. 
Nuostolių padaryta 600 litų:

V. Norkaus, gyv. Kulių 
: vai., Kuinžaičių Irin., tvąr-, 
tai, daržine ir gyvuliams 
pdŠtiras. Nuostolių 3500 tf.

B; Eidejieriės, gyv. Mosė
džio vai., ŠniūkŠČių .Ima, 
Stogine,/joje buvęs gyvu
liams pašaras ir ūkio padai-1 
gąi., Nuostolių 2,000 litų. J

' J. Tilviko; gyv. Kartenos 
; Vai., Anužų km., jauja ir jo- Į

Sudeginta .Merkinės vai. 
Kampų km. gyventojo Z: 
Gavelio gyvenamas namas. 
Nuostolių padaryta apie : 
002 litų. ,z v f ; ■ • '

Sudegintas Kndzingės v., 
Vaisiėliškių km. gyventojos 
Cilcienės gimtais dengtas 
kluonas sii jame buvusiomis 
Ūkio mašinomis ir javais. 
Nuostolių padaryta 7,590 Ii-

į.., - Rašėiiiiii ū$)Įirs
Žaibas sudegino Broniaus 

fcvieskaus ir jo- motinos 
bėndįūi vūldoiiių gyveriamą 
medulį Damą, biriame tal
pinos! patiklių pradžią mo
kykla, Šimkaičių vdl; ’Jfūo; 
štokų padaryta per^ 600Q.lt. 

į:.; ĘoMiiiioa^: — 

J Bandelio vai., Bidžionių 
km.^ perkūnas sudegino Ka- 
žio Kauniečio /klojimą su 
jame buvusiu pašarų ir ū- 

•kio • įrankiais. Nuostolių 
putkiryta £200.litų., ; vj
«' Bandelio vai.,:. Stanionių 

; fcm.; perkūnas sudcgino’Ka* 
zio Romo Bakano klojimi} 
šū jame buvdsiii pašaru ir 
ūkio įrankiais. Nuostolių 
/padaryta — 4250’litų? / 
Panemunėlio vaĮ, . Kivalių 
km. perkijtias'uždegė Bra* 
ribĄtrOrio gyvenamų namų,

y Išpltiukimai iš Kęw York9 :
“BALTASIS ŠVEDU LAIVYNAS”:
7 Išplėukimai iš A'ęic. Yorko: 

M. L. “GRirSlIOLM,” Bugšėjo T 
»LL/"KUNGSHOLM,” IlugsCjo 15. 
S. S. “DllOTTNĮNOHOTAiy ” , 22. 
M.L.“GBII(S1IOLM” Spalių , 4- 
M.L.“KUNGSHOLM,” Spalių 13 
S.S.“DBOTTNINGnOlĄl,” ” 25 
Informacijos ir iliustruotas cirku'- 
llęris' sū HeintaiHic itctuvitį kalboj- 

■įįaunamas pas inusiį aacutus- arba 
raštini ji ■ •
SWEDISH AMERICAN LĮltE 
10. State str„ Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI ’

GBEITA PAHLBJ NUO 
SKILVIO PAKRIKIMU

Mr. Kadžius? LosAugeles, Ca-. 
[ rif., salto! "A5 per kėljs metus tujf-' 
h Jau. prastu skilvi. Viskas ‘ką aS-viii- 
glaii mane slrgTuo. AS iSleldau itatog 
pinigą daktarams ir ėmiau daugelio 
rušlij vaistų, bet negavau pagelbės 
Ikir noprad^aii imti Nufeą-*rone. ’ Da
bar manio skilvis yra stiprus ir svei
kas ir visi,' mano organai yra velk- 

riųs, Nuga-Tone yra pnstehėtifij vai- 
I štai. Ir dabar esu stipresnis it svei

kesnis, negu buvau prieš daugeli me
tų.” :

Nuga-Tonė. išvalo kūnų nuo nuodą,- 
kurie silpnina .orgunua Ir gimdo Ilga^. 
Jis sUtelkhiAiuiuJa stiprumų Ir> imj.ė- 

I jtą visoms dalinis, padidina apetitų ir 
Lpr.iverCia. Jus jaustis daug mėty jau- 

nesukt. Nugu-Tohe yra pardavinėja
mai aptejdninkų. Jeigu aptieklnlh- 
kas neturi, jo,, paprašyk .41 užsakyti 

l lš savo urmininko, lldkalmikite Nu- 
ga-Tone. Jokie , kiti vatatat'negali už*.

utrtrVcii DUKiickę DB4oj 
>o otbĖK ava

’irrnlninfcmMfra mu>k<iwĖĮL i;
625 E. StjRst, So. Boatop, Maisa. 

Vleė-pirinluinkč-- Ono
<43 JS. jth St.» So. Boaton. Mana.-
Tel. So. Boatėu 8422*& W f Prot, Uašt. — Bfoiif ’ClpuiaM, 1 ’Wi ?.
29 Gould SU Wė4t RpxbKr>ArH^. 

/rel. lArkway l8tM-W ...v 
riA Ratt. Markiu Markoulnta

33 NaVarre St» BpaUndale. Mass. i 
' 1U Pnrk.w 055S-\V* \ 

lidininlr* Ona Btanlalioti
106 6th 8t, BoJBoaton* Mtaa 

Trarkdar* — Ona Miwlrdiani s 
. 1612 Oolumbl*•»&, fco. Boaton* Ha*. 
kum Globėja *- H. jatiuionleęi* , t .

llttj Columbla Rd., 8o. Boaton, Mate 
DraufUa «*vo ainlrinkimua laiko ta* 

antri utarninta klataim mSnealo, 
Į;8CL:«! Takara, pobatnytlnij ay*

iv.JONO EV.BL.PAlALPINiS 
DĖJOS VALDYBA , j

' ‘ ■'

M Mt. Ida k»(A, l^rvhMiter, Maw
< ■' - •' ■ įMeiiAon* OblJmbla mŪ 
rtc^PImlnrn>*i—• J. 1’etrnuakM „ 
r SiyrtNiriM PArit, So. Boeton, Mum. 
jįroti fUttlnlniM — L GllnecMi $ 

į- 6 Thottms Vark, Šo, Boston,, MMk 
rrm ttiitlnlukitįi H. Sėliu •

25C K. Nlnth si* Š(K Boeton, Mato. ‘ 
IMlnlnkaš >— A Naudil^hai

885 E, Uro«dway, So. ųoeton, Mm 
Martauta — X Saikia

7 Kintleld St.» So, Boaton, MaM , 
brauti ja laito nuiilrthkimua kai irtMi 

netkhllenj klekyleio mfngiio, 3 tat 
po X»tVtų, t»«rapljiW aaUj, 4i» & Tta 
BL* Sj). JMton. Mam

Profa3loMnlj.il. btenHIak primonlp- 
fal, kivio mMnsl “Darbfnlnta.’Mlfe J 

i rai verti ataltvtoją &ramw. <
Viii garalukltta ••parblulbta,*’

■ & 
i

paa>cotokolą

• : 1
Labai graži Įmyga audeklo' apdarais, 192 pus

lapių, tik už 75 centus. uDarbiiiiiikui” prisiuntęs 
75 centus- gausi Jono Kinito gražias eiles.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eilės pilnos patrijotiškų jdusmų.
’e Siųsk užsakymą į > . ’ J •

/ “DAKBINIHKI”
386 firdadway i&trffi Aditėm, Maii<

I LIETUVĄ 
' . Teis BREMfeNA ' , 
greičinuslaisl jurų hilvuls ‘ 

BRĖMĖN 
EUROPA 

■pUlliUa gcleDnkeliU KU«WkI- 
mas iš BRICMERUAVEN į

• LIETUVĄ 
u. Dėl infornmeHų kvelpklt&s:

252 Bdylitori 6fc«eį 
BOBIOlt, MASS.

NOKTH OtRMAN

600Q.lt
Profa3loMnlj.il


DARBININKAS t<Penktadienis, rugsėjo 2,^1932

P2

“Darbininko” Katalogas
' i ' 1 . ■ - * • ■ \ w

Klausimus siųskite —
JŪRŲ PRIEPLAUKA, .
366 Weat Broadway, 

Šo. Boston, Mass.
1 f

Kl. Ar spaustuvnirtkui valia 
spąusdinti laikrašti ar knygą, 
kurt dalinai yra bloga ir dalinai 
gerą? s ■
•• Ąts. Nevalia, Pati pri
gimtis; verčia mylėti artimą. 
ŠĘausdmtį, skaityti bei pla
tinti panašias^ Įmygąs yra 
papiktinimas artimo. Pa
piktinti ką nors yra nuodė
mė. Knygtį bei laikraštį, 
kuris dalinai bįogas ir ge-1 

. ras tada tik valia spausdin
ti, kad viską, kas bloga bus 
išmestu. Spaustuvninkai 
jhliį vaduotis Bažnyčios au
toritetu.

pikniko vietos šeimininkas 
yra blaivybės platintojas, ir 
viešai bažnyčioje yra parei
škęs savo nusistatymą; 
“Darbininkas” kaip ir ku
nigija platina blaivybę ne 
kųmštiniįtir ne lazda, bet 
•meile ir apšyieta. Jei kas 
nepaklauso, jie patys save 
skriaudžia. * v

KL Ar katalikui valia nueiti į j 
masonų promiogas bei šokius? |

Ats. Nevalia, nes įsistato- 
ma į pavojų. * susilpninimo 
arba .visiško praradimo ti
kėjimo. Priežodis sako: 
“Su kuomi sutapsi, tokiu 

, ir pats patapsi.” ,

Kl. Ar nuodėme yra trokšti 
gulbes? • / ;

Ats*. Trokšti garbės gali 
būti ir dorybe, ’ bet dažnai 
yra yda (silpnybė), o dar] 
dažniau nuodėme. Gerbti 
.save iviMa. - Ir Šv, Povi
las labai brangino savo gar
bę (1 Kon 9,15). Bet rei
kia saugotis išdidumo; sa- 

| vygarbos. , .

' Kl. Ar man yra priedermė 
grąžinti blogą knygą savininkui, 
tai yra,* tam asmeniui iš kurio, 
paėmiau?

Ats. Bloga, piktinančią 
Įmygą sudegink, negrąžink, 
nebent iš to Mitų daug bar
inių, keiksmu, piktažodžiavi-

Kl. ‘‘Darbininko” piknike la-Į 
bai pasipiktinau; kada pamačiau 
jog kunigai leidžia svaigalus par
davinėti. Kaip tai kunigai go-j 
Ii .taip daryti?

r I
Ats. “Darbininkas” yra 

laikraštis ir jis pikniko su
rengti negali. L. D; S. Naiir 
josiąs Anglijos "’Ąpslnūtieš 
išvažiavime man neteko ma
tyti šinkuojant svaiginan- 

. Čius gėrimus. O jei kas 
slaptai pardavinėjo, negi 
čia kunigai kalti? Jie ne
gali būti detektyvais, iri 
jiems netinka būti policmo- 
įlaįs. Teko sužinoti^ kad

Kl. Ar galima pasikviesti pro-Į 
testoną i bažnyčią giedoti per 
Mišias?

Ats. Negalima. Su pro
testantais nevalia nei giedo
ti nei groti. “Jei kas ateina' 

pas jus ir neatsineša to 
mokslo, nepriimkite jo T na
mus, nė" nesakykite jam. 
Sveikas. Nes kas jį sveiki
na, dalyvauja piktuose jo 
darbuose”.(.2 J^ip^ 1Q).^

,4

Trumpa Apologetika arba ? 
Lat, Tikėjimo Apgynimas. Po 

r^Ą knn. V.. Zajančaua.k^ii—50« 
rMaIdų Rinkinėlis, baltaii .

viršeliais ——$1.75—1.26
klaidų Rinkinius, juodais 

viršeliais . ...... '______ $175—1.26

Dr. Vinco Pietario EaŠtąti 
Utopijos apysaka, Du to'mąi. $1,00

Moterystė ir teimyna, Ver> 
jtfl J. Gerutis _40a.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A Vileišis——_____60a.

Limpamosiom Ligos ir kalį , 
jiuo jų išsisaugoti T Parai? 
negyvoji gamta: žemė, van- 
duo, oraš. Parašė J. Baronas—50e. ; •

Nauja Skaitymui Knyga -u. 
(Dalis 11) f Su paveikslais—__75e.

J Vaikų Knygelė — su' pa- 
:veikslais —.3(ki. •'
* Alano Patyrimai Didžiojoj

“ Karėj, 1918 ir1919 m. Para 
iė Kun; J. P. Jonaitis (Ka
pelionas) ——.... . ._______ 2{Įa

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos ~ 
Graųdfls Verksmai. S odarS ir 
išleido Kun. J. Koncevičius..—l()t.

Vienuolini Luomo. ''Verta
Kun. P. Saurusaitis ___ „___ 25a.

Moterystės Nesuardomybi. J. • 
Lesauskis. S v. Kas. D-jos lei
dinys', Kaune -__ -  __ —lOo.

Sunkiausiais Laikais, ParaSįj
A. Rucefzičius  ______ ^.-..ĄOe.*

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis ' ■ : 1IU,

tventas Gabrielius. Išleido .
TSvas Alfonsas Maria C. P._2S«.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodysj_50fl.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Dlanęs. Sutaisė KitPra- 

' nas_—___ u-__t40a,
Mūšų Dainiai. Parašė Ka- 

«ys Puida  ------- ------ —..L. 50e
Anderseno Pasakos—su pa- 

eikslėliais —:—r—2Oe.
MALDAKNYGES,

v Pulkim ant Kelių—‘*D-k»n 
panda. 0dosapdarii$^0orr $3.00 '

1 ; < TEATRAI
'Vienuolio •■Disputą /u Rabi

nu, Vieno veiksmo juokai. Su- * 
lietuvino Vaidevutis ..164.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks-« 

tnų komedija. Parašė Seirijų 
nuorūkas .iJĮ— ,j„26e. 
. Nepaisytojo—keturių veiks-

1 mų drama. Parašė kun. Pr. M.
Juras. Kaina..——  ----- .35e

> Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija ; parašė 8. Taryy-' 
das ———L-——:----------- —25r

.. Ubagų Akademija Ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak 
lą.,Parašė Seirijų Juozukas—Bfia,

Sniegas —Drama 4-rių ak- 
: tų. Vertė Akelaitis -____ __ 40a

Esamas—3-čia dalis dnamon 
‘Gims Tautos Genijus,’* Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10©

( Viši Geri—3-jq veiksmų vaiz
delis; parašė F., V. Ule

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama, 
vertė Jonas Tarvydas_ 10a

Išganymo Apsįreišldmal — 
atėjimas. ir gyvenimas ant ,že- . 
mėa Jėzaus.Kristaus. Vaidini*. 
mas su gaidomis '--—___

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiela-Ui aktų; 3)!’’Liųrdo 
Stebūklas —■ 4 aktui parašė 
J. Tarvydas,.L.65K

Knarkia Paliepus.—Komedi- . 
ja 1-me akto. Išrašė Gineitis 15©

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

Vaikų Teatrai: dalio ji: 1) ' 
ištirsime paskui; 2) Antanu* 
kas. Surinko S. K», D. ir N.—15a-

ĮVAIRIOS KNYGOS "
Auksinio Obuolię Historiją^/k 

(Graikų Mytholoęijos tiulį-I 
nelis) su paveikslais, Lietu* *, 

į vių kalbon išguldė Alyvą——5(ki< 
Trys Keleiviai—Krikščionis, 

Žydas ir TUrksts, Pamokinan- ’ y 
ti apysaką Parašė ’L Vyš
niauskas. Verti P. B...——r-40c.

I Trumpi SkaltyihŠliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie J</ 

i * vairiau gyvenimo ataitlkimni.
L Parašė J. Tarvydas ..L—45o, 

Į Turto Noima^-r-moksliški' pa- x
1 I siskaitymai. Parašė Ųo8i&„__~45o.

I Gerumas— aprašymas apie 
r gerumą peę Tėvą Faberą-Fi-

I lipiną. Vertė Kun. P. L. —15c.
Į Tabakas—Nuodai — pliky- '

I . Įmo kenltšmaa;. pagal d-rą Ni-
I kolrikj parengė S. Kuimietia__15c.
L Užkeikta Mergelė ąn Bara- .

I ; I da ir Barzdaskuth—apysaka 15<v 
Į . L Katalikų Bažnyčia, ir Da- 
| I inokraUžmas, -^-“ Parašė kun; ' 
I I Tamua Žilinskas U—___ 50e.,
I I Apaštalystes Mąldok Statu.
I Į toj. — Vertė Kun, F* Satirųr 
Į Įsaitis —_ __ • ^w.^..-,.25ė.
I į XXD>h Tarptautinis Eucha-

Į rištinis Kongresus. Parašė . 
Kum J. jrJakaitis, M^I. U, Thompson Marijonų. Vienuolyno Na-j kun. Pr. Bučys, M. j. 1.50 
mo Vyresnysis, šiomis dienomis sugrįžo iš Lietuvos. Drauge su Į Mūsiškiai Užsienyje. Juokin- 
juo atvyko kun. Br. Strakausko motina p. Agotą Štrakauskienė. rga8 aprašymas kelionės j Pa- 
'—J;;------- ----- ;---------------- —7—■■—— ---- ----------- ------- I ryžių ir atgal Mikalojaus ir
T ‘ v ' w sĮHlapiros Ivąnovą... Jignlda
lY7T»l^ rr*TT\.T17 o rZT‘IWT/"fc £jl .60
i V ■ Fa ’ I - I I^Į r J JLvzOi KelioilO Apank Pm4«11 perI > ’ •’1 i 80 dienų—Apie visaa derybae :

»“?«» ĄMotikiai ke- 
M uonės per įvairius kraštus. .

Ifll VVlVH CtlllC Parašė Julius Vebne. Vertimas, * x UALT VAVŲ uLllvlti .. J. Balčikonio , -■ $1.00
> , i I PramoninėiDenidkratjiosPa-

- ‘ grindai. Parašė Uosis:' 75o.
Kim. Antanas Meslis, S. Gegužis Mėnuo — Kun. P. ,

J. dalyvavo jėzuitu filoso- padeikia.. Kaina ... .......—įoc.

fų seime, įvykusiame New- 7 4 r . . I Vaikų Darbymečiui -
x orke Tugpiūčio. mėnesi, kinelis kalbos mokslui___~-

-Seiinas kun. Mešli išrinko ^et??llk®T8 ~ vieno- 
mėtafizikos, kosmologijos, Bolfeitaias — įee ti ’ 
oiljologijos -ir- logikos rytų bolševizmas ir jo vykdymas^ 
divizijos skjT?iauš pirminin-'R““ • "—'~

kii.v

' *

_25ė.

Kl. As j kunigą žiūriu kaip/į 
kunigą tik.prie altoriaus. Visur] 
kitur jis yra lygus žmpgus kaip 

| ir visi kiti, u Nesuprantu, kodėl 
dvasininkai turi būti ‘ aukščiau' 

į statomi už pasauliečius? ..

Ats. Iš klausimo, rodosi, 
I kad Tamsta nori būti kata
liku tik bažnyčioje. Gyve-| 

nime nematai jokio skirtu- 
ino tarp kataliko ir nekata- 

liko, tarp krikštyto ir ne- _____ o t
krikštyto žmogaus, tarp ti-Į ji prabuvo apie savaitę, 

Į kiMš kunigo ir prjgayiko-val- Į aplankydama Šv. Kazimie

ro Seserų Vienuolyne savo 
dukterį. ' - L .

SUGRĮŽO Iš CHIGAGO
| Šiomis dienomis p. O. Ki- 
buriėnė sugrįžo iš Chicagos

Kl. Kokie yra šaltiniai sužino 
tini Dievo valią?

. Al*. 1.^Dievas sava Įsta
tymus surašė žmogaus sielo
je. “Ko žmonės — anot 
Šv. Augustino, — nenorėjo 
perskaityti savo širdyse, ta-l 
po tai užrašyta ant dviejų 
akmeninių plokščių.”

. 2. Dievo valios pažinime 
r šaltinis yra Dekalogas arba L
Dešimtis' Dievo įsakymu. I 

t /■ ■ ■ "
3. Dievas pareiškė savo 

valią fper savo ' Simu Jėzui
1 Kristų. . *

Depozitu nuošimtis eina nuo trecios Seredos kiekvieno mėnesio.’. 

Dividėntai mokami trečią Sevėdą Balandžio ir Spalių mėnesių. 

Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome Travellers. Cheųues.

\ YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER
* BEVEIK70METŲ

VALANDOS: '

Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Suimtomis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 
Pirtnadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IRPfGIAI

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS
•46 ARMANDINE BT., DORCHESTER, MASŠ. j

Tel. Talbot 0354 < . J

katos, tarp kunigo ir. nekii- 
nigo, tarp vedusio ir neve- 

. dusibrtarp tiesos ir klaidos, 
tarp nedorybės ir ntiodė- 

I mes, tarp kviečių ir raugių J 

LjKetyį^sis įąąkyd 
Linas' nebeturėtų .reikšmės 

tam, kuris nematyti! pagar
boje skirtumo tarp savo te-1 

vo ir brolio, tarp savo mo
čiutės ir sesers.

į Sakramentinė žymė, pa- 
Į reigos ir teisės, suskirsto 
. žmones į dvi rūšis : dvasi
ninkus ir pasauliečius. Ku_- 
riigas arba Presbiferas reiš-

Į kia vyresnysis. Jis yra že- 
rinės druska, pasaulio švie- 
Į sa (Mat Š, 13), žmogus už
imąs Kristaus vietą ant že^ 
mes, aukojas savo gyvybę 
už kitus.

į ’3v. Povilas savo. Groma- 
toje į Timotiejų sako: “Ge- 
ųai vii*Šininkaųjantįs kuni
gai tebūna skaitomi vertais 
dvejcįpos pagalbos, labiau
siai ’tįę, kurie vdarbuojasi 
apsakojimė ir mokyme” (1 
Tim. 5, 17). “Gėras kuni
gas yra Dievo galybių ange- 
Įas” (Mal. U, ^Kaip 
gi vertas garbės kunigo pa
šaukimas, — sąko Šv. Au
gustinas, kunigo rankose 
kartojasi Dievo Sūnaus Įsi- 
kunijimo paslaptis!” * Šv. 
Pranciškus Asižietis sako: 
“Jei sutikčiau drauge kuni
gą ir Angelą, pirmiau ati
duočiau garbę, kunigui, pas
kiau Angelui.” <

"SMJUITE!”
“Saulutė” eina dų kartus, per 

mėnesi 16 pusi, didelio formato sn 
ųmlvotn viršelių. Kaina Lietuvoje,, 
uetams 12 liL, pusei metų ‘6 lt., 
t afvijoje. • Estijoje, Vokietijoje, 
’t kitur metams 15 jit», pusei me
tų B It.

Adresas:- Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai '•

IŠVAŽIAVO

LietuVą Mykolas Amlriiškę-j 
vičius iš ijovrell, AĮass., Le- 

[ onąs Kazlauskas' su SŪVo 

žmona iš New Haven,rCohn.

, l Iš Nortvood, Mass išva 
žiavo į. Vieną, Anstrij.ą, 
Noryroodo lietuviams^ gerai 
.žinomas Dr. Joąepli J. Ha-i 
gerty su savo .žmona.

■, Visiems šiems keleiviams: 
laivakortes pardavė agen
tas Cj j. Weisul (Viesulą),, 
kuris užlaiko agenfūrą 
“Darbininko” name.

PRADINGO SVARBŪS 
POPIERIAI-

■ ■ ■ • • ■ • y ’• ‘
-f» ■ . >■ — j ! ■  '

/policijai padarius Svarbų 
tyrinėjimą miesto pašalpos 
skyriuje, paaiškėjo ' daug: 
klastingų bylų.

Riigpiūeio 30 \d^ rytą iš 
pašalpos skyriaus paslap
tingai pradingo svarbūs do
kumentai, kuriuose sužymė
tos žinios apie pašalpą ėmu
sius bedarbius-. . ' ’

PRIŽAOljOMRįŽIHTI
. • ThorAas1 Corsi, 38 m., , iš 
V^atėitpAvn, buvo nuteistas 
jnėnesiui pataisos namuose 
už apgaulingu gavima 570 
doleriu iš pašalpos s k y- 
riaus^

. Nuteistasis po kėliu dien- 
nų atvyko į teismu ir pasi
žadėjo. atsilyginti miestui, 
grąžindamas po 2 %loL kas 
savaitę. *. Po pašižadėjimcV 
tėisejaš atšaukė* bausmėu 
vykdyniį. :“: - •; i

• Riri- 
___ -50c.

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15e. 
j —■ Kas tai yra

. _ _ ;___-__ -__ -__ .__ _15o.
ZaidimųVainik&s—Savybės ' 

vakarėliams ir gegužinėms su • , 
gaidomis Sutaisė Matas Gri
cinis __ L.!__ jt- ' -'

Laimė — (požma). Parašė 
Vaitkus _________ __50c.

Šį šeštadienį, rugsėjo 3 <Į., 
sugrįžta advokatas A. Šal
na, lankęsis Europoje. .

CAMBRIDGE,MASS.
- PIKNIKAS

. Bugsėjo 4 d,,. selnnadįenį, 
Pinehurst Parke', tuo: už 
Lexingtono, įvyks mūsų pa
rapijos paskutinis ■ šiemet 
piknikas. .' /Pirmas parapi
jos išvaži avimas (buvo Law- 

rence’o “Palangoje.”, Ne
darbas ir tolimas kelias 
daugeliui • neleido dalyvauti 
tame^piknike. Šis bus daug 
arčiau, pigiau bus nuvažiuo
ti, daugelis turės progą da
lyvauti.

: IŠvažiayime be paprastos 
programos bus įvairių- žais
lų—iŠlą’iroęjimų, lenktynių 
ir 1.1. Nuoširdžiai kviečia- 

'ini visi’ lietuviai dalyvauti- 
šiame mūsų paskutiniame 
parapijos išvažiavime. .•

\ - • . •••< Rengėjai.

PADĖKA J

I šiuorni nuoširdžiai dėko

ju P. Adoniui Overkai, gra- 
boriui, už pagelbėjimą nu
vežti ir parvežti altoriaus 
taim/iutojus 4 Nan t a s k e : 
maudyiies Ttigp, 30 d. š; m. 
'Graborius. A. Overka tor 

kiužose, bei panašiuose, reika
luose niekad neatsisako pd- 
tarnauti. Tą darė veltu* 
įai Dievas Jus ‘laiminą*, o 
geri žmonės įvertina Jūsų 
pasiaukojimą,

Jums dėkingas. . ‘ / 
-Pk tfiišfaittis.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško,kun. K- Š...lOe.

Mūšų Tikėjimasišaiškini
mas pagrindų mūšų tikėjimo. I 
Vertė Jonas !(. Širvintas-—.50o.

Lietuvos ženklai. — Išleido
:J. Šeškevičius ir B-yė, Kau- 
. »as -L-L___ _.................. .......  -400.

Emęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Mpuolgai. ir Dialogai.. 
Parašė Juozas V. Kovas _ _30e .

Graudūs Verksmai, — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas—__10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino /Kun. P. Juškaitis—.15b.
/Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge- * 
gūžės, Birželio ir Spalių m A 
lęšiams, Tšleido kun. K. A. Va- 

; ys ,—:__ ________ ;___ _:2i5o.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, sn ap
darais ____________ 1 . $TO(t

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. JurgnČio _____ ^10®.

Smogus ir Gyvuolys. Para*w 
tė ktm. P. Bučys  30n

, Žydaii Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ' ___  •' 10©
. Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys jV-ta Šimtmečio kri
kščionybės Lietuvių kalbųn 
išguldė R. B. 25e.

Apsirikimų Komedija/Atsi-
tfkimas-iš Amerikoniško gyvė ... 
nimo. Išguldė L&pšians VaL

' kas - ■ r . . ' • 1Qft •
Jono Kmito Eilės / .,. „ i .$1.00

, Lietuvos Albumas. ^Su pa
veikslais ir * apraĮym aiR 1.50

/ “DARBININKAS”
366 Broądway, , So.< Boston, Mass

....I-.-~.....i , ...7,......J ■ n.,,,...-..., „I IL-,

•IT ■ ... r
TURI LABAI ■OBAŽIĄ KNYG4 j

UVOT ALBUMAS
436 puslapių didumo / • I 

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu.-pa- I 
z puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtą įsigyti šią I 

knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik UŽ į
$1.00, . . •”* . ’t

• ReikalaukiŠ |
'‘DARBININKO” į

South Boston, Mas*, j
/

366 Wcst Broadw*y

■ ' -- --- ---- ■ ■ » ; ’ " > ■ ' j

J*
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~ KTbe W<jrker)# ;i? ‘ ‘
F MOTOFIABOl
E:r Ent&rtd m mcon&daai g«pt X2, IfiUS U» po«t otflce at Boatou, Maw, 
E . - undar tha 1ITŪ \
į ’JLceeptanca for mafltnit a£ apsčiai rateį^p&taįtf jjrMded ft>r ta Saction 1UW 
| ,Actof OctoberS,1917,a»ttUrl»ad onįluly l2,1911 ”*
f; .. 8U»SaRXPTION KATES: pRENUMERArol tfAINA:
t • Domeatlc yaarly . «* *». .. .H00 Amerikoje metama £. v*««.HŪO
r Vorelį yearly.***.>5.00 Ubrieny metama...>5.00 
M, ’ . Oomeatlc once per wMk yearly. .$2.00 Vienį kart aavaitfiję metanu. .;.$2.0Q 
f IVrelgu once yer waek yearly. .-,$2.50 Uislenyl kart savaitėje metama. .įj2,5Q 
f - darbininkas
Į 866 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
L TJŽLEPHONE SOUTH BOS'ęONOCSO

MŪSŲ FEDERACIJA
į . Katalikų akcijai vystaii- t 
| tis visame pasauly, ir L. R. 
f K. Federacija ėmėsi rimto 
I darbo. . $Tetai, kad-ji pir-

* miau nebūtų dirbusi. *Jos 
gyvaviibo eigoj yra buvę la
bai svarbių momentų, ku-^ 
Tiūose ji išvystė ypatingo

L . uolumo, ypač Lietuvos ne- 
f priklausomybes. klausime ir

1 naujos valstybės kūrimosi 
pradžioje. Tuomet Federa
ciją su Tautos fondu tinan- 
savo Lietuvos reikalus ir sa
vo lėšomis auklėjo visą eilę 

•lietuvių inteligentų naujos 
' valstybes aparatui sudaryti.

Rabaf /atėjo kitas svar
bus momentas. Lietuvos

‘ nepriklausomybė užtikrinta.
• * ^ Valstybinis .aparatas veilda

; \ normaliai. - Lietuviai pasi
rodė • pakankamai subrendę 
savo valstybės reikalus tin-

. karnai ‘tvarkyti. Bet v,als- 
■ ’ . tybes viduje neviskas tvar

koje. Didžiausias- iTpku- 
mas — tai varžymas tikėji
mo ir asmens laisves. Ka
dangi tie dalykai yra garan
tuojami Lietuvos .konstitu
cijos, o, vis dėl to tautinih-

š; . ?kų vyriausybes paneigiami,
* tai mūsų Federacija negali

<■ tylėti, nes ji daug prisidėjo 
fy*\ prie valstybės kūrimo įr jos

' .; sąstate yra daug Lietuvos
< piliečių. ' > : ■

L. ■ Taigi buvusiam . S e i me
Federacija ir tarė savo žo
dį. Nuodugiai išparodžius 
visus dabartinės tautininkų 
vyriausybes neteisėtumus ir.

. neteisingumus tikėjimo ir 
tautos atžvilgiu, Federacija 
rimtai'prieš juos užprotes
tavo ir pareikalavo norma-

- . laųs konstitucijos vykdymo, 
vadinasi demokratingo Lįė-

./ tuvos valdymo budo, su sei
mu ir teisėtais linkimais*

• A .Taip . pat pareikalavo, kad. 
J Lietuvos vyriausybė nevar-

žytų tikėjimo, žodžio ir 
spaudos laisvės. Ir nieks 
negali čia sakytų jog mūsų

! Federacija yrą Lietuvai
j svetima ir kišasi į nesavo

•reikalus. Ne, Lietuva mums 
ne svetima irmes jąi ne

REIKĖTŲ PASINAUDO 
TI Iš PAMOKOS

svetimi. < Jai gera buvo mū-

teisingi mūsų’ reikalavimai 
ir pataliniai.

Prie to Federacija; karš- j 
tai pasveikino LietuviiyKa- 
talikų Universiteto įsikūri
mų. Ir tas reikalas mums 
nesvetimas. Amerikos Ka
talikai, Federacijai kvię- 
čiant, jau suaukojo Katali
kų Universitetui per 40,000 
doleriui Aukos ir daugiau, 
kai tik darbo sąlygos kiek 
pagerės. Tokiems garbin
giems vadams kaip pirmi
ninkui p. Mastui ir sekreto
riui p. Simučiui vadovau
jant, mūsų Federacija ne- 
snaūs ir dar sykį parodys," 
kad jos veiklumas atitinka 
vardą. K.

I . •

TRUPINĖLIAI

Leiikų uoste Gdynėj ke-

sieke ginti Lenkijos pajūrį 
iki paskutiniojo kraujo la
šo.

Suomijoj: siautė nepapra^ A l, R. K. FEDĘRACI- 
sta audra uraganas. Iš- 
vaite miškus, telegrafo stul- l J O ĮSaV/ |N VjTJlLO V
pus, nuplėšė stogus, sugrip-J • •|FTr'HfYQ’
vė daug namų. Nuo uraga-l U w/lj VzO • .
no iiukentėjo ir laukai. To- ' _______i_  _ .
kios didelės audros Suomį-1 ^AtrAA to kArti^T.nrTŠTrAsta - 

joj žmonės.neatmena.

’ Rygoj, rugpjūčio 8 d. įvy
ko lietuvių; vokiečių, latvių, 
estų ir rusų geležinkelių at
stovų konferencija trauki
nių tvarkraščiė' keitimo rei
kalu* ... t '

■ ■

A.

¥

T

. Tautininkii organas “Vie-
• nybė’” .duoda pamokų mū

sų išeivijai, jog ji daug da-
■ . lykų daro netiksliai, vadi

nasi, .ne į taip, kaip reikįa.
. Lietuviai įš prigimties esu
' * gėli ir nuolaidūs—perdaug 

net geri in nuolaidūs — ir 
dėl to save gerumo ir nuo-

laidumo prisidirba sau 
daug nemalonumų* Tas jie- Į 
tuvių perdidelis poras būti] 
gerais veda juos prie netik
slaus uolumo. Ir tūi^ Dlwl 
tulikai nori būti katalikiš- 
kesni už popiežių, socialis
tai soeialistiškesni už Mark- į ]es spaudos savaites.

f* x

ša irbolševikai bolševikiš- 
kesni už Leninų. 1 ■, '
X Pavyzdžiui anot ^Vieny
bes,” Popiežius* viaai beli
niai palaimino Lietuvon vy? 
riausybę už ,■ “drangingU- 
mą” katalikams, t5o tarpu, 
girdi mūsų poli t i š k" i e j I 
krikSčiony# jų neigia, kid* 
katnlikma dar neganėtinai 
palankių...” 4

'Ptįsipažįsiu, jog išgirdęs 
tokį stebuklą, kad Popie
žius net '‘palaimino” tatifi-

ri Aii a/1 AL-M-lria l,IW tl*i8ns n,8Žairvaiaiini8KOji ĮvioKyKia arodo, kad ^>0 
: . , * ~ ... * fįesos yta abmirdišicos. "To-
: pMMrtMunt tikrinio U-

Bas, išmokina įsakymus, pa- 
rodo 'mūsų priedermei Die
vui, Bažnyčiai, Tautai ir 
artimui, prirengia prle ver-; 
įo priėmimo Sakramentų, 
duoda pilnąjį supratimą a- 
pie'blogą ir gerą, ir išlavi
na vaikučių valią* Taigi, 
tikybinė pamoka apima Ka
tekizmą, ŠV. Istoriją, Litur
giką, Bažnyčios Istoriją ir 
KrikstnoniŠkąją Dorą.

Toliau, katalikiškoje lie
tuvių parapijinėje mokyk
loje mokinama ihūlų gimto' 

Taip, to
ji kalba, kurį amžiais buvo 
niekinama, pėrsekiojama, 
neigiama; toji kalba, kuria 
kalbėjo senieji .mūsų protė
viai, didvyriai, broliai ir se
serys ; loji kąlfea, kuri yra 
lopšys , kalboms kitų tautų, 
giminingų lietuviams. Be 
to, dar mokinama Lietuvos 
Istorijos ir visa to, kas pa
liečia ne tik Tėvynę Lietu
voje, bet ir mūsų pačių iš
eiviją čia, Amerikoje. .

Dar ne galas. , Katalikiš
koje lietuvių parapijinėje 
mokykloje kartu su proto ir 
sielos lavinimu, dar galima 
pasididžiuoti ir būdo auklėm 
jimu* Vaikučiai taip pat 
yra rengiami į gyvenimą, t. 
yra į kasdieninę kovą, ku
lią paprastai sutinka kiek
vienas žmogus, kaip kovoti: 
sū tikėjimo priešais ir, kaip 
nuo jų apsiginti. . '

Tikėjimo v priešai nė tik 
savo spaudoje, bet ir viėšuo- 
’še susirinkimuose ir prie 
kiekvienos progos sįstema- 
tingai varo'įvairius priekai
štus prieš Tikėjinią ir Baž
nyčią. Viena iš svarbiau
sių. netikėjimo priežasčių 
sudaro tikėjimo tiesų neži
nojimas. -Kas apie tikėji-

totm, katalikai tėvai Riti 
•intira^infi savo ttftmMais 
jr pftirfitengti jtto* į 
katalikiškas mokyklai, ku- 
rio«e i&laūklčfų gyvenime 
tapti ‘gerate katalikai* ir1

Šiandien laisvieji galra- 
lairiodomums Ainerikos 
viešųjų mokyklų pavyzdį ir 
liepia pasektį mokyklų'be 
tikybom Ne tik kataliklš- 
koje Lietuvoje, bet if Čfe, 
Airierikojė, laisvainM ii i a Į 
mum& sffiĮk^ inokyklfig be 
Dibvo, mokyklai fe idealo, 
kuts yra protinio ii* dofiiiio 
auklėjimo pagttaiįa*. ir, 
kadangi mokykla be Dievo 
veda tiesiog ateizman ii* do
rinių hupuoliman, dėl to 
katalikai tėvai privalo savo 
vaikučiams parūpinti vietų 
katalikiškose mokyk i o s e, 
kuriose gautų religinį pobū
dį ir .žydrios krikščionybės 
gaivumą.

Inai nusigandau^ Visi, iąr į 
I būt, ką nors Žino, jjk,aš vitns 
nežitiau. Ir dantį visų klail- 

I sinėti, kada it. Mp popie
žius palaiminęs Lietuvoj 

| vyriausybę. Bet pasirodė, 
kad. ir kitiems tai buvo natp 
jiena.. Tik vįeis paraukęs 
kaktą spėliojo, ar tik čia ne- 
bus , kalbama apie mandagų 
Popiežiaus atsakymą į. p. 
Smetonos pasveikinimą šv. 
Tėvo .75 metų amžiaus su- 
kaktįes pibga. Negi Popie
žius bus jau toks nemanda
gus, . kad ir į pasveikinimų 
neatsakys,? Na, jei tik tiek 
“palaiminimo” dokumentų 
randasi* tautininkų sandėly,- .tikrai duoda kMli- 
tai — lai būna palaiminti 
visi vargšai ix* neturtėliai!,..

J ^Pagaliau, pamoka baigia
si papeikimu, kad lietuviai 
taip nevykusiai mokosi de
mokratiškumo/ iš Anglijos 
ir Amerikos* Tą demokrate 

“: Iškurną; girdi, jie nukopija
vo ne nuo anglų .ir ameri
kiečių, bet nuo^sudai^yto 

f Ciuriche . (Vokietijoje) būsų demokratijos: padaro, 
vienaiųe . fabrike įvyko mil- kitokio pareiškimo nfesutin- 
žiniškas sprogimas. Vienas ka nė pateikti nė paneigti, 
fabriko skyrius išlėkė į pa- nes čiajkazkokia nauja filo- 
danges. Jo dalys išmėtytos Į sofija isstvysciusi turtingoj 
100 kilometrų plote. Spro- autoriaus vaizduotėj, kurios 
girnas įvyko priešpiečhj per lakumą paprastam^ žmogui 
traukoj, todėl žuvo tik du nėra*kaip pasekti, 
daibinįnkiai. Nuo sprogimo argumen t a e i j a
aplink išbyrėjo visli namų Į lūšiškio demokratiškumo 
langai, >o kaikurių tapo nu- nenaudai matomai taikoma 
nešti net stogak tautininkų—diktatorių naū-

kištieji parapijinė . 
mokykla?

Gerai žinome, kad viešo
se mokyklose nėra tikybi
nių pamokų nei lietuvių 
kalbos dėstymo.

Kaš &i tikybinė pa

moka? Tai yra mokslas a- 
pie tikrąjį tikėjimų, kurs iš-

dai. JBęt kadangi tautinin
kų organo 'argu m e n t A s, 
kaip ta lazda, turi du galu, 
tai Aš kaip tik nusitversiu 
už kito galo ir pasakysiu:

7 . • ■ • . ' .

Šventi žodžiai apie tą 
perdidėlį lietuvių nuolaidu
mų.' .. Kad ne tas ųuolaidu- 
inaš, neturėtume šiandie*ant 
savo sprando .tautininkų 
jungo. . K.

” tlETUVAIRMES /
Amerikos lietuviai katalikai per A* L. R. 

K.,Federacijos įsteigtąjį Tautos Fondų, Ame
rikos Lietuvių. Tarybų, per shvo parapijas, vi- 
,są.eil$ kitų organizacijų ir visokiais įmanomais 
būdais, aukomis ir nuoširdžiu darbu dėjosi prie 
Lietuvos nepriklausomybes ir laisvės išgavimo, 
rėmė jos švietimo, - kultūrines ir net.ekonomi
nes įstaigas; džiaugėsi t visais Lietuvos laimėji- 
masi, liūdo dėl mažįaufeio jos nepasisekimo. 
Tas įrodė Amerikos lietuvių katalikų didelį 
prisirišimų prie savo senosios tėvynės ir gilų, 
nenuduotą patriotizmų j kuris ir~dabar tebėra 
gyvas. Del to ir dabar negalį amerikiečiams 
nerūpėti. Lietuvos likimas, nes jis yra tampriai 
surištas štt mūsų veikimu ir tautiniu iŠsilaiky- 
mų šiame krašte. Taį A. L. R. K. Federacijos 
22 kongresas mato reikalų pastebėti ,kasseka :

Kadangi jau septyneri metai, kai tautinin
kų partija neteisėtai valdo Lietuvą, laužydama 
visos tautOb lygių, slaptu, teisėtu balsavimu su 
šauktojo Steigiamojo Seimo priimtosios Vaistys 
bes Konstitucijos dėsnius; : . *
. . Kadangi toji neteisėtoji tautininkų vyriau
sybė lig put šiol nepad&rė jokių žygių stišauk- 
ti Seimą ir išlyginti visus neteisėtumus ; e .

Kadangi tautininkų partija tai daro ne 
tautos ir Valstybės gerovei, bet savo ir‘savo va
dų asmeniškoms ambicijoms patenkinti, užkrė
sti Lietuvą liberalizmu^ kurį seka bolševizmas, 
išstafųs visų tautų laivę į pavojų; ;

jau kelinti metai ^ašlreis|cūsia ihtehsjYiakovtl 
prieš Bažnyčių, baudžiant kunigus dėl pamoks
lų bažnyčiose, varžant visokio katalikiško vei- 
kimo lais Vę, kuri yra garantuota Vai s t y b ė s

VEIKIMAS ’

Kreipiant dėmesio į tai, kad. šiandien ir 
Bažnyčios valdžia ragina katalikiškąją visuo- 

f-mėnę imtis Katalikiškosios Akcijos darbo ir 
pats gyvenimas tą reikalų iššaukia; žinant, kad 
katalikiškoji spauda tame darbe patį svarbiau- 
si jį vaidmenį, vaidinu, dėl to A. L. R, K. Fe
deracijos 22 kongresas, , išklausęs mūsų spaudos 
klausimu platų L. Šimučio, “Draugo” redakto
riaus, referatų,- priėmė tokį nutarimą:

1. Visomis priemonėmis remti lietuvių ka- 
l lalikiĮ spaudą. f

į 2; Visose parapijose stėikti laikrašęių ir 
|knygų platinimo biurus." ’ • t • ... j
I 3. Visur, kur tik galima, steigti mūsų laik- 
raščių bęndradąrbių ir korespondentų ratelius.

x 4.\ Besimokinančių mokyklose jaunuomenę 
pratinti prie spaudos bendradarbiavimo, rašy-; 

Į mo ir jos platininio. * • ' " ’
|:< v 5. Raginti, kad visos nįūsų draugijos ir or- 
Įgaiiižaeijos apsirinktų vienų'iŠ katalikiškųjų 
į laikraščių sau už orgaųą. . ’ *

6. .^Kad^bęnt didesnieji-lietuvių centrai A^ 
metikojev užvestų laikraščiuose nuolatinius sa
vo kolonijų žinių skyrius; ‘ ’

Į ' 7. Visose lietuvių kolonijoje rengti specia-

visos pamokos yra kuoge- 
riausiai aiškinamos mūsų 
mylinių Sesučių (Kazimie- 
iįečių, '?rąnėiškiečių ir Nu- 
kiyžlųotojo V. J»). Jos 
daug darbo ir vargo įdeda, 
kad tas jaunas širdispatrau “ 
kus prie Paties Kūrėjo* Ne 
kaitų gal jos ir savo sveika-, 
tų paaukoja, bįįjniekada, o 
niekada neapleidžia garbin
gųjų savo pareigų, atsimin- . 
damos meilingus Išganyto- • 
jo žodžius: “Leiskite mažu
tėlius ir nedrauskite jiems 
ateiti pas Miinė, nes tokių 
yra Dangaus Karalystėj’ 
(idat. XIX, 14). 4

■’ Lietuviai, katalikai tėvai,- 
kurie savo vaikučius siūn- • 
čia į katalikiškas mokyklas, 
neturi abejoti dėl ateities, 
nes jie atlieka savo pareigas ’ 
ir vykdo Dievo valią. To
kius tėvus, kurie vaikuose 
tvirtina krikščioniškąjį gy
venimų ir tikėjimų Dievas 
pųlaimins, o užaugę vaikai 
jų senatvėje bus jiems dide
lis džiaugsmas, nes jie dar
buosis ir gyvens Dievo gar
bei ir Tėvynęs gerovei.
.. • ' . čfatook.

taip kiti; gali patik&tį reli
gijos tiesoms. Ir toks iš 
lalengvo taip apsipranta 
ir; patapęs nereliginis, paj
ukui sutampa su bedieviais.’ 
Jei tokiems iš maŽeną’būtų 
buvę progos lankyti katali
kiškųjų mokyklų, tąi tų be- 
dievukų, kurių, apsčiai su
tinkame, lyg kokių avingal- 
vių, nieko nesuprantančių 
4r nieko neišmanančių, Šiam 
dien gal nebūtų visai. Jie 
būtų religiniai ir naudingi 
sau ir savo artimui.

Jei katalikai tėvai dau
giau susirūpintų savo vai
kučiais teikti jiems katali
kiškąjį išauklėjimų katali
kiškose mokyklose, tai ne
būtų baimės apie rytojų. 
Jie iš mažens, būtų pavyz
dingi ir būtų prisirengę į 
gyvenimų. Juk, šiose die
nose, kiiomėt tikėjimas y ta 
toks svarbus klausimas, ry
toj ir jiems teks su tikybos 
priešais kovoti, t. y. su tais, 
kurie piktažodžiauja prieš 
Dievą, šmeižia dvasiškį ją, 

: niekina šventus daiktus, o 
ypatingai bando kitus ti
kinčiuosius atitraukti nuo 
tikrojo tikėjimo, Tokiuose 
atsitikimuose, kokius gi gin
klus jie pavartos? Tuos pa
čius, kuriuos apturėk savo 
katalikiškame auklėjime, t. 
yra visas tiesas, visus pa
vyzdžius. Ištvermingai se
kant katalikiškosios mokyk
los mokymas, jie prisirengs 
nu^alętptikėjirno priešus.

■ / Dabai’ galime suprasti,, 
dėl ko katalikiškosios para
pijinės mokyklos vaikučiai 
taip skiriasi nuo kitų (vie
šųjų). Kės jų jaunutėse 
širdelėse yra pasėta ir aUgU 
naina tikėjimo .žiedelis/ Jie

SUSIRINKIMAS
L. D. S, New Yorko ir 

(New, Jersey apskrities kuo
pų valdybų susirinkimas. į- 
vykš Sekmadienį, Rugšėjo- 
September 11 dieną, 12 ;30 * 
vai. dieną, Šv. Trejybės pa
rapijos svet., 207 Adams 
Adams St., Newark,i N. J.

Viši minimo, apskrities 
kuopų valdybų nariai yra 
prašomi būtinai atsilankyti 
ininiman susirin k į m a n;
ypač kviečiami . Apskrities > 
Valdybos nariai. Yra la
bai svarbių reikalų. Yrį. dai’ 
apskrities iždas ir kiti da
lykai turi būti aptariami. :.
' Visų prašoma pribūti ląi- ' 
ku — nesivėluoti.

gauna gražias pamokas gy- K Datibaras, . ’ 
venimuį ir susipranta. Tos’ Apskr.-iždininkas.

KonstitUcija, sodinant katalikų veikėjus į kalė
jimą, baudžiant juos piniginėmis bausmėmis, iš
tremiant; /

Kadangi Lietuvoje dabar yra atimta ir 
spausdintojo žodžio laisvė, neduodant per laik
raščius nė pasiskųsti apie daromas katalikų vi
suomenei ir pačiai Bažnyčiai skriaudas; |

Kadangi, suardžius katalikų ekonomines'ir 
politines organizacijas, norime sugriauti grynai 
kultūrines ir religines, kaip K. V. C., ateitinin
kų ir pavasarininkų, kuriems šiemet uždrausta ’ 
buvo laikyti jubiliejinį kongresą Kaune;

Kadangi šiomis, dienomis be jokio nusikal
timo ir be teismo pasodinti kalėjiniaii žymiau
si ir valstybei daug nusipelnę, katalikų visuo
menės vadai prof. Pr. Dovydaitis, prof. dr.. 
Eretas it dr. Lėįmonas —' t ’ .
/ . .Nutarta.: " 1 :

" ‘ Griežtai protestuoti prieš visokius katalikų . 
veikimo ir veikėjų persėkįojimus Lieūivoje; 
protestuoti, dėl prof. Dovydaičio, prof. Ereto ir ‘ 
dr. Lėiinono įkalįniųią įi\ reikalauti, kad jie 
tuoj būtų paleisti iš kalėjimo; reikalauti, kad 
būtų grąžinta-kątalįkains Veikimo laisve: reika
lauti, kad ko greičiausia būtų atstatyta teisėta' 
Vidaus'tvaik^Lietuvoje, o kol tai nebus.pada^ 
ryta, neturėti joŪiųsantykių su tautininkų par
tiją bei jų agentūromis ar agentais šiame kraš-.

AMERIKOJ.KATALIKAI IR MES
’ Žinant,' kad Amerikos katalikai tūri daug v 

bendrų siektinų h* reikalų, kad lig šiol Ameri
kos ’ lietuviai katalikai nebuvo subendrinę savo 
akcijos, su National CatkolU TTelfai’e1 Confe-

_A
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«rta|į 432 Vtydror tt, Outytytfatyų<MMtyu f
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—Ar gi tu nežinai t at
sakė senutė. Ji išėjo į 
miestą žydi/ žlugto skalbti,’ 
nors vaikams duonos uždir
bti; pats matai, kad namuo
se nė plutelės duonos nėra 
— nėra kuo ne■■ vaikučių 
verksmo numaldyti... O jų 
tėvas tuo nesirūpina, jam 
kad tik būtų pinigų iŠsiger-

. Pilnąją Blaivininką S. A. 
.22-ras Seimas prasidės rug- 
, sėjo 11 dieną111 valandą ry
tą Šv. Kazimiero bažnyčią 
je, Woreester-, Mass iškil
mingomis šv. mišįomis, km 
rias atlaikys Pirm.' kum J, 

- J.’Bakanas, asistuojanta- 
pylinkes kunigams. Pa- 
mokslą sakysknn. J. J. Ja
kaitis, M. L C2 ką tik su- 
grįžęs iš Lietuvos ir iŠ Ro- 

; mos. ’ ”
Delegatai malones susi-

rinkti^bažnytinėje saleje lp 
minučių prieš mišias j turė
sime tvarkingai-įeiti bažny
čion ir užimti savo vietas.

Posėdžiai prasidės '1:30 v, 
p. p. šv. Kazimiero parapi
jos mokykloje? • .

- Vakare įvyks l vakarienėj 
paįvairinta įspūdinga pro
grama. ’ :

Kviečiame visus vadus ir 
narius atsilankyti į seimą.

Kim. J. X Bakahas, 
• .Pirmininkas.

kūr padėjai nąvo visos sa
vaites UŽdatbį? •'

—Teisybę motin, aš ’gir
tuoklis.’ — Atsidusęs iąiū 
Juozas. . Svaigalai yrą ma
no nelaime. Reikėtų uždą- 
ryt visus bravaruB ir visas 
smukles; ’.. i . .
. Taip patssuve kaVtdn o 
žiežirba ir kėlę ranką prie 
galvos, tarsi norėdamas ją

keVrtėritoskuiptoriūi ,>»K1 
Manship baigia naują. Abrakam 
Lincoln skulptūrą, kuri vaiiduo- 
ja garsųjį prezidentą kaip( 21-me- 
tų jaunuolį. * •

LIKO BE TĖVO
Saulutė motinėlė,. plauk

dama savo skaisčios šviesos 
spinduliuose švietė, žadi
no visus iŠ saldaus miego 
kęltis, ir imtis savo kasdie
ninio. clarbo.

Buvo atvelykio pirmadie
nio rytąs. Dori'žmones po 
šventadienio poilsio skubė
jo į savo užsiėmimą, tarny
bą ar darbą.

Didi/ir inaži, s e ri i i r 
jauni, Dievo palaimos pasi
prašę, vėl pradėjo savo pa- 

. prastą Savaitihį triūsą, f
Juozas ^Žiežirba, „vieno 

Kauno priemiesčio fabriko, 
darbininkds, Šį rytą į darbą 
eit negalėjo: jis labai nuil- 
s^ęsj jo galva sunki, kaip 

. švino pripiltas molio puo
das, skaudėjo.. v

Jo sąžinė paika i š i o j o, 
kam jis vakar, sėkmadieny- 

' je, vos snausdamas klausė 
šv. mišių, ir nė pamokslo

belaukęs, -išsiskubino į 
“Draugą” klūbė susirinki
mą. kur buvo ką tik Švie- 
žiai atmuštas alaus bosas,‘o 

: keli vikresnieji draugai' jau 
buvo pradėję ragaut puto
jantį alaus skystimą.

Juozui, prisidėjusiam į 
jų būrį, tas skystimėlis taip 
patiko, kad net nė nepasi
juto, kaip atėjo vėlyba nak
tis.

; Šį rytą Juozas viso td ne
kentė ir pats ant savęs py
ko.. • ' . /f ; : ;

Ypač grauže jam sąžinė, 
kad jo kišenės liko kaip vė-> 
jo išpustyta -- tuščia, o iš
ėjus is Įdubo patalposheli
kone porai svarą duonos 
iūsipii’kii. Kaip gi reikės 
pramisti-bent piriiiadiėnį.4

Su dvejetą mažu, silpną 
kūdikių, prie krosnies sėdė
jo jo senutė motina.

Kur mam> pati?

rence of Amerika, dėl t*Q nutarta, kad Federa
cijos centro valdyba pasirūpintų surišti Fedė-

* raciją su vyriausia Amerikos katalikų organi
zacija autonomiškais iyšiais. Tai pakeltų lie
tuvių vardu. Amerikos katalikų tarpe ir turė
tų teigiamos įtakos į vedamą kovą mūsų tauto
je prieš katalikybę. ;

*į-JuoZeli, mano sūneli—- 
kalbą rimtai motina —.argi 
tn nori/palikti savo, šeimą 
varguose skęstančią? Kiek 
jau karią tu pragėrei savo- 
visos savaites uždarbį? Ku.- 
riems galams dar tu apsi
vedei? Ar kad visam am
žiui 'padaryt r nelaimingais 
nieko Aekaltą savo Žmoną ir 
savo vaikus?

■^Tai vis draugai manę 
išveda iš kelio,—^burbtelė
jo. Juozas.

—Nemesk brav a r a msy 
smuklėms ir draugams kal
tinimų, jei pats blogai el
giesi.— kalbėjo toliau mo
tina. — Kas taVė vbrčia biti 

Att ‘draugais ’ giriūokliąuti. 
jau kiek, metų nėliąūju ta
vęs, ” sūnelų .^atkaibinėjuš, 
bet tu niekuomet mano at
kalbinę jimo „ neklausai, ir 
štai, Dievas žino kur tu be- 

‘ girtaudamas nueisi... A
Vargšė 'senutė pradėjo 

> graudžiai verkti. Mažučiai 
vaikai, Žiūrėdami į verkian
čią senutę, pradėjo lūpytes 
graudžiai tampyti ir palei* 

I do savo dūdas — užtraukė

plonaisiais.: susidarė kon
certas. •' ,

—Liaukitės, ganą! Jau 
man iki gyvo kaulo įsipyko- 
te ir savo ataromis įgrisote 

nekantriai sušuko Žie
žirbą ir atsistojęs- išėjo sku
biai lauk. x

Gatvėje jis sutiko ■* vieną 
savo pažįstamą draugą.

>—l£ur eini, Juozai?. :
—Nežinau. —Atsakė žie

žirba. — Noriu truputį pa
kvėpuoti tyru oru; šiandien 
man labai galvą| skauda.

—Eiva, įšsigersivą po 
vieną, tuoj ’-tavo Skadsmus 
kaip ranka atims.

—Ar išsigerti ? — nudžiu
gęs tarė Žiežirba ir net ap
silaižė. y t;

f—Broliuk^neturiu be su^ 
puvusiO: bentd;

—Tai. niekis, aš turiu.
. *r , i *

Eiva. Aš Šiandien užmokė
siu, kitą- kartą- tu man atši- 
lyginsi. ■. . . <

Juozo troškimas buvo ne
apsakomas, negalėjo "atsisa
kyt ir su draugu įsmuko 1 
smuklę. : .

/Vos po vieną juodviem 
išgėrus'’,tam kartui, tarsi,

'■ • • ■ ... f i
pasidarė rąmiau, bematant 
atsirado draugų dar daug
iau. Viši klausinėjo, kokia 
Juozo 'nusiminimo priežas
tis. Visi siūlosi jį paremti, 
prigelbėti šiandien.

Valanda bego po valan
dos, smuklėje užsigerusių 
draugų balsai pragariškais 
garsais ūžė. Juozą kiekvie
ną išsigerti už rankovės 
tempė, trauke* priminda
mas, kad jis kai turi pinigą,, 
tai irgi visiems nesigaili 
smagią valandėlių surengti.

Juozui ištiktąją jau pa
liovė galva skaiidejusi, 'bet 
kojos ėjo yįį silpnyn^ pakin
kiai linkčiojo, galop visai 
atsisakė Idausyt; jis voš pa- 
sieniais tegalėjo ’ krapinėti 
ir tai kojomis vienai už ki
tos pinantį^ ir kliūvant.

Kaž koks iš būrio atsilie
pt jkąd Žiežirba jaū visai 
girtas; varykite jį namo, 
.Ir tiesa, buvo jau vėlus lai
kas —išnaktos, tamsu nors 
pirštu durk į akį >— nieko 
nematyt* > .

Smuklininkas visus vŪrė 
lauk, nes’ buvo smukles už- 
daiymo laikau, žiežirba nėr 
įstengė vieiias išeiti iš smu
klės. Jį smuklininkas ėmęs 
už apikaklės ir spyręs koja 
į sėdimąją yietą išmetė pro 
duris lauki

Jis sųkadpęs visas jėgas, 
ko j dms pinantis, pasieniais, 
tvbrų prisilaikydamas,. kaž
ką bambėdamas slinko na-’ 
mo. I; ;
fNaktis tatnsi. Visur ty- 
IsU; VM P«> dienos' darbą 
nuovargio ilsisi, miega.
' Žiežirbos žmona su vai
kučiai^ ir jo motina nuliū
dę ilgailaukūtėvo parei
nant; bei nesulaukę, nuvarą 
gę snaudė ’ir užmigo.

Žifežirbienė, TOdos, vis pu
siau miega, dažnai dūsauja 
ir vėl klauso ar kas nebarŠ- 

: kiną į duris, o protarpiai^ 
baigtus sapnus sapnuoja.

LDS, Kuopų Suririnkim'iP
WOROMW,MAM.

» ims. T knopot bttdrhikhnM ) 
vyks..rugsėjo. į d., U vai. Vakate,

rrtUinijt,
|denc« SU Viii nariai bptiąai atei
kite, apevaretyti keta*

kvarbią kiatrimų. Be tb, gare 
prote užrimokėti duoklee.

' U ' - / Valdybe

tiDS. 60 kp. mėfieBinis susirinki, 
mas.įvyks rūgs. 4 d. tuoj po pas
kutinių mišių, pobalnytinSj ava- 

'tainėj. Kviečiame narius ateiti, nea 
yra keletu svarbių sumanymą 
Taipgi atsiveekite ir eavo draugiu 
ptitaiyti prie įlos orgkrizaeijoė.

į MONTELLO, MAS8.
WS. 2 kp. Busirinkimag įvyk< 

rūgs.-6 d., Šv, Koko par; svet, 
Visi nariai prašomi ateiti į 6į susi
rinkimų ir užsimokėti senai 
trauktas mėnesines duokles,

■ SAlKT OLAIB, PA,.
k LDS.107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rūgs.. 7, tuoj po su
mos, Šv. ązimiero parap. salėj,

■ Kviečiami via nariai dalyvauti ir 
; užsimokėti mėnesines- mokestis iir 
saujų narių atsivesti prirašyti.

■ valdyte

10WBLL, MAfea.
LDS. 97 kp. susiriukimas įvykę 

ketvirtadienį < rugsėjo 8 dieną 
vakare. Ateikite Visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie via 
nintėlls darbininkų organįząpijeii

Valdyty

UŽ

musų įstaigų ir organizacijų
RĖMIMAS . :

A, L. K K. Federacijos kongresas pakai-t 
toja savo nepamainomą nusistatymą remti vi
sas Amerikos lietuviu kataliku vienuolijas ir jų 
vedamas įstaigas, remti eentfalines kataliką 
organizacijas iy lokalines draugi jas, kurios yra 
Federacijos narėmis.

Kadangi mes turime, daug ir tikėjimo ir 
savo tautos priešų,’kinie visais būdais stengia
si mus žeminti mūšų gerą, vardą ir dėl to daž- 

’ nai prieš mus varo šlykščią agitaciją per galin- 
_ gąją Amerikoj spaudą;

Kadangi lietuvių, katalikų veikime yra. 
daug reiškinią ,apie. kuriuos turėtų žinoti visas 
katalikų pasaulis, dėl tomutarta steigti prie 
Federacijos centro spaudos biurą. ; '

MOKSLEIVIŲ KLAUSIMU
3 Kadangi yra daug’ lietuviško jaunimo ei

nančio aukštuosius, mokslus, kuris turi išau*
i • ginti tautai busimuosius vadus;. . U-",

Kadangi tasai jaunimas neorganizuotas, 
; jųomi niekas nesirūpink, ir tokiu būdu, ‘jisai 

negali savaime atsiekti savo tikslo.; ji* -
Kadangi aukštą mokslą ęiiiąs jaunimas ne

turi savo laiktaščio, kuris nustatytą jam gai
res, ^auklėtų ir ruoštų jaunuolius visuomeni
niam darbiu,. ... •. 4

Todėl, Federacijos Seįiiias nutaria rūpin
tis jamiinio reilsalaįs jsitų Moksleivių klausimą 
teigiamai išrištų organizuojant pakrikusį4jau-; 
nimą į vieną bendrų oigiųiizaciją ir įsteigiant 
jam mėnesinį žprnalą, kuris būtų jojo gyvenimo 
ir darbuotės vairas. .

> Atsižvelgiant į tai, kad A. L. R. K. Fede
racijos skyriai yra kartu ir musų tautiškos ak
cijos orgahai, taip pat Vilniui vaduoti Sąjun
gos skyriai, dėl to kongresas energingai ragi- 
na Federacijos -skyrius remti Vilniaus Geleži- 
nį Fondą* ir platinti vadinamus Vilniaus pasus, 

SESERŲ- PRANCIŠKIE ČIŲSUKAKTIS
išklausius geib. kųn.. Jono Mįsiaus prane

šimo apie Sesertį pranciškiečią vienuolijos 10 
metų įsisjteigimo sukaktį,’’ ta' sukaktieši progą; 
Sveikina Šią kilnią lietuvaičiu įstaigą ir pažadą 
visokeriopą pagalbą. s:

tokįa kolegija reikalingą mūsą išeivijos tikybi
nei ir tautinei ateičiai šiame krašte hžtkrinti, 
beU . • • I*.

. Kadangi Federacijos parama Marijonų jau 
įsteigtai kolegijai lig Šiol reiškėsi tik moraliųjų 
rėmimu, tai yra tik žodžiu, tad,

* Tebūnie nutaria įsteigti Federacijos vardu 
stipendiją ir pavedama Federacijos ir.“Motinė
lės ” moksleiviu šelpimo derinimo komisijai, su
sitarus su kolegijos vadovybe, tam tikslui iŠko- 
lekiuoti iš amerikiečiu stipęndijantų skolas.

PADĖKA JE. VYSKUPUI H. BOYLE
į A, L, R. K. Federacijoj kongresas miošir- 

džiąusia dėkoja J. E. vyskupui H. Įloylę už jo

f .Kadangi Šv. Kazimiero seserys, kurios yrą' 
daug pasidarbavusios per 2& metus švietimo. ir: 
paskutiniais laikais Šv. Kryžiaus ligoninės ve
dime ir kadangi jos Šiemet mini. 25 mėtų jųbi- 
lieją, taigi Federacijos 22' kongresas .jas sveL* 
kiną ii* pažada ir ateityje Šv. Kazimierą Sese
rų Kongregaciją remti. : .
federacijos stipėndija lietuvių

. i- .KOLEGIJOJ AMERIKOJ
• * Kadangi A. <L.‘ R? K?Ętėdferūrija datig^rču 

pinosi į|etuvių Kataliką Kolegijos įsteigimu 
Amerikoje; t , ' " ■ ' . . .

Kadangi ji tai darė gerai žinodama, kad

t

X.

pamokslą ir patiektas mintis, kurios davė aks
tino kongreso. dalyviams su didesne energija 
imtis taip reikalingos Katalikiškosios Akcijos 
darbo. ' • ’ * ;

Šia progra kongresas dėkoja J. Ekscelen
cijai dėk įvedimo Federacijos į bendrą Ameri
kos kataliku veikimą pei1 National Catholic 
tWelfare Coųference bf America, užgįritmt A. 
L. R. K,, Federaciją po jos konstituciją.
PADEKA PITTSBURGI-rp LIETUVIAAIS 
; ■' KATALIKA^IS ’• ' .

R: K. Fedaracį jos kongresas, įvykęs 
Piits^urgh, Faį negali nepadėkoti Fittsburgh^o 
ir apylinkių gerb. klebonams, ypač gerb.'kun. 
M- Kazėnui, LRKSĄ. apskričiui', visam

, greso
sūren^bno/iį^ jo pūsisekl^dj * Fėderaeįja ■ taip 
pat pąsiHkų kad nuo šio kongreso visose l?itt- 
sburiih'o kolonijose atsiras Federacijos skyriai 

' ir iš- jų įsisteigs veiklus apskritis?' ’ 
L- ..u t ‘’ _

aiBVUAMD, OHIO
- Rugsėjo 2 d,j „8 , vai. vakw®jr 

Ueiiitlą Bais j. įvykt BDB, SI k>< < 
minerinit susirinkimas, čk^biaud 
nariai pralojai tntirinktf. Valdytai"

PHILADBLTHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyki 

penktadieni rūgs, 2 d., 7:30 v< 
vakare, mokyidds kambary. Atti
kite gausiai. Nepamirškite užsiuto- 
kčti dūoktėi. Vald/te

BRIGHTOtf, MA8B.
LDS. 22 kp. susirinkimas ivykl 

penktadienį, rūgs, 2 d., 7 ;30 vai 
yak., Lincoln Syetainčj, 26 Linoi 
St. Ateikite visi. ■’ Valdj

r
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Žiežirba dar nep e iRo‘11 
nuo smukles durą nukrepe- 
savo. . Taip žmogui sunku 
eiti, niekas jam neprigelbs- 
ti. Vienui vienas vidur
naktyje, lauke. ’ -

Jau šiaip taip . praėjo 
smuklės sienas,. rado stati
nių pinučių tvorą, už, jos 
prisilaikydamas vos žingsnį 
kitą'nužengė... ‘ Jau praė
jo ir statinių, tvorą.;. Vos 
ant koją tepastovi. Ranko
mis graibosi; šen ir ten gra- 
baliojasi. Jau išseko ir 

. niurnėdamas ištarė:. — 
“kur aš esu?...” Bandė 
Žengti,. bet kojos neklaiisė. 
Staigiai vienu kartu pasvi
ro aukštieninkas, siūbtelėjo 

"ant žemės, balsas pasigirdo, 
nors iš girtos burbos: “o 
Jėzau! galvą...” Toliau vis
kas,nutilo. Juozas tarsi vi
sai užmigo. Kada nekada 
dar krūtinėje^ k v fe p a v o, 
•kraujas iš galvos lataku bė- 
go... Juozą inirštaiitį tik 
vienas Dievas tematė...
.. Rytą anksti žmonės fyę* 
'zą rado, negyvą^ begulintį 
skersai tako . jo galva bu
vo perskilusi į aštrią ce
mentinio Šalygatvio briau- 
ūą.- '

Tą žinią išgirdę nabašnin- 
ko žmona, vaikučiai iiv mo
tina ašaromis a p s i p yĮ ė. 

. Nors ją, šeimos tėvas buvo 
girtuoklis, nors nuo jo gįr* 
to, gana kentėjo barnią, var
lių ir visokių skurdo* bet 
vis dar juos ramino viltis, 
kad jų tėvas kada nors
liausis girtuokliavęs." Gal 
būt kad Dievas , duos vėl 
jiem ’ laimingą jų šeimoje 
gyveniįiią/

pąbkryjau po vilties, jau. 
liko našlaičiais.^ Jau tėVo 
nėra.. Oi prakeikta girty- 

prakeiktį visi svaiga- 
laiU Jūs mūsą tėvą praq

ItIŽABETH, K J.

. LDS. 16 kp. susirinkimas įvyity 
rugsėjo 3 dienų, 7 valandą 
vakare; bažnytinėje svetainčjc 
Nariai kviečiami gausiai atėiti it 
atsivesti Savo draugus (es) prira
šyti. \ r Vii W

• ■ ",. ~ '■

KASTOM; PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimai į- 

vyks rūgs. 4 d., tuoj po sukios, 
šv.Mykole/ parapijos svetainSj, 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokčti.

M. Songaila

N.S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki* 

mas įvyksi sekmadienį,, rūgs. 4 d. 
tūojahs po sumos; šv, AndrMjitūi ■ 
pjįr. svetainSj, 1126 Lemon Tftį 
Kviečiame narius ir nares ateiti kf ; 
kurią užvilktos duoklės i^žsimokty 
U, Taipgi atsiveskite, nors po vįty / 
nį'naujį narį prie kuopos pririU į 
Syti. ' ValdyM J
* . 1 . J

WOEČESTER, MASS. |
LDS. 108 kuopos Susirinkimas j- • 

vyks rūgs. -4, Aušros Vartą jptk Į’ 
rapijos salėj, tuojau* po sunioty 
Viši nariai prašomi pribūti, net j 
turime svarbių reikalų. t -a

Kviečia Vildylba • J

BALTIMORE,MD.
Rūgs. 4 d., sekmadienį,. tuoj J 

po sumai, parapijos svetainės kam* į 
bariuose įvyks £)DŠ. 80 kp. »u£ ^\ ! 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.
1 Kviečia Valdyta,

rijate, mus ašarose ir skur
de pmiėrėtę, paskandinate;.* •, 
Dieve, tik 
mūsų!....

v

I

Tu pasigailėk
' J

F. Viraka^ ;
Kaunas, 
1-JV, 1932

BLAŪlNKįl KUOPįl ;

ŽINIAI

m.

.Šiuomi prąnesu vis o m s r 
kuopoms, kad 22-ras seimas 
bus. rugsėjo 11 dieną, įšv^ 
Kazimiero salėje, Worcee- ■ 
ter, Mass. Prašoma, kad 
visų' Blaivininką kuopų vai-- 
dybos prisiųstų žinią, kiek ■ 
kuopose yra nariių kibk A 
prisirašė naują ir kiek mi- .3 
re, nes seime reikės išduoti I 
raportas. Todėl centro raš- | 
tiiiinkas turi iš kalno Viskf , | 
sutvarkyti. Be, to, kuriom X 
kuopos nėra užsimokėjusios 
po 2Ū centus nuo. nario-j 
centrą, tai malonės tą pačia” S 
ryti prieš seimą, kad ją at- 3 
stovai turėtų pilną bals# i 
Seime. Žinias apie narius f 
Biųskite't V., J. Blavackas/ g 
7 Moti Street., WorcesUr^ 3 
AfašSiy o čekius išrašykite ^3 
“Ona Sidabrienė” ir siųs* J 
kito raštiąinkui.

7 "

i
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penktadienis, rugsėjo 2, 1932

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO, M*SS.
DIDELĖS. PRAMOGOS

Šv. Roko parapijos veikT- 
m<į komisija rugsėjo 3, 4 ir 

; 5 d. d. rengia įdomias prą- 
f mogas. 1

Šeštadienį, vakare Romu- 
vos parke įvyks šokiai ir 
vakarienė. . *•

Rugsėjo 4 d., sekmadienį, 
po pietų prasidės parapijos 
piknikas įvairiausia pro-, 
grama. 2 vai. po pietų šei- 
mininkės surengs' pietus. 
Bus žaislai.

Rugsėjo 5 d.—Labor Day 
įvyks, didelis bankietas, ku
riame dalgaus įžymūš po
litikieriai ir pasakys svar
bias kalbas.

Įžanga į paiką bus veltui.
Kviečiami visi montelie- 

Čiai ir apylmlaečiai. < t .

SO. WORCESTERMASS

f

-

C 

i

W0RLL3TER. MASS.
IŠVAŽIAVIMAS .

Labdarių draugijos išva* 
žiūrimas bus rugsėjo 5 die
ną, Maironio parke. Drau
gijas ir pavienius prašome 
šiame išvažiavime dalyvau
ti. Piknikas prasidės 10 v. 
rytą. 4 vai. prasidės šokiai 
parka salėje ii* tęsis iki vė
lumos; grieš Labdariu Klu
bo orkestras, Kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti, 
linksmai laiką praleisti ir 
paremti labdarių darbuotę.

Labdantį Komitetas.

LAWRENCE, MASS.

Brocktono*Montello
Lietuvių Šv. Roko Parapijos 

' - tryū
SESELĖS KAŽIMĮERIE-

. TĘS BALTIMORĖIE

1 ? Įvyks

Romuvos Parke

- ALO, ALO!
Ar girdėjai, jog šį sekma- 

dienį, rugsėjo 4 d.,' Aušros 
vartų parapija i'engįa pik
niką Gedimino kalne ?

Moteris ypatingai žndn 
padaryti lenktynes; šį 1 v.’ 
tą vyrai pikniko rengiu, 
nei' vienas, sako, nesnaus t 
jį atsilankęs. A

Jau prieš savaitę darbš- 
į lūs asmenys valo pikniko 

rietą; kad nebūtų jokios 
' dulkelės, drųmseiančios pik> 
[■ nike nuotaiką.

. Tas piknikas bus paskuti- 
f nis Šiais metais.
i Vargoninkas su savp di- 

žiulių choru žada, net pa- 
iašių į Stebuklus šposų iš-

z krėsti. ;
/ ' Tad kiekvienas, kurs, j au- 

čiasi. parapijietis ar prijau- 
’ čiantis parapijai bei lietu-1 

vybei, tegul prisimena tos 
, ’dienos svarbą ir jog jo atsi-

. lankymas yra būtinas. Nii- 
siskiuidžiama blogais lai
kais, bet tas dar neduoda 
pasiteisinimui pamato, nes 
kiekvieno parapijiečiu - ir 
bendrai lietuvio atsilanky
mas savo asmenybe yra 
brangenis už skaisčiausiai 
žibantį auksą.
, Kiekvienas susibūrimas 

. vienos tautos asmenų, o.y- 
' patingai parapijos, duoda 

miučiii išdirbti tinkamus at- 
. eities ^planus netilę pai*api-

■ jpš, bet ir lietuvybės gero
vei.- ■ \

Tad vįsi supratę to .pik
niko . vispusišką svarbą, ne
galvokime apie kitus mig
dolus,' nes rasime jų užtek
tinai Gedimino kalne, Auš
ros vartiį parapijos pikui

■ kė7. *. . 7:'. <
■ , ■ ' ....... ‘.♦.'.-A-................

CHARRON’S I
PIANAI—KABIOS ‘ I

ŠALDYTUVAI I 
Aliejaus pečiai, Skalbiamos Į 

masinos • I 
. 20 TRUMBULL STRUT į 

WOKOB8TBR, MAM. 1
I Te!4W0 j 
lengvos Hlygos—Be NuoMmčio į

/ ■
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‘SUSIRGO ’ '
Netikėtai susirgo Jonas 

Jarėckis;jam sųparaližuo- 
ta viena lamo pusė. Dvr 
savaitės jis išbuvo ligoninė
je, o dabai* namie.
J.. Jareclris priklauso dau

geliui katalikų draugijų, tu
ri didelę šeimyną. Jam, jo 
žmoUai ir septyniems vaiku-1 
čiams reiškiame giliausią 
užuojautą.

M. V.

HARTFORD, CONN.

/ Šeštadienį, Rugsejo-Sept. 3 d., įvyks Šokiai ir yą- 
kariene.

Sekmadienį, Rugsejo-Sept. 4 d., įvyks piknikas, ku-1 
name bus įvairių žaislų. Be to, 2 vai. po pietų, šeimi
ninkes duos pietus. '

Pirmadienį, Rugsejo-Sept. S d , (Labor Day) įvyks 
Bankietas, kalbos, sportas ir įvairus žaislai, / -

Kalbės Kongresmenas Wigglesworth, E<i. Cote iri 
p.Bąęon, kandidatai į lieųtenant-govėrnorj Ady. Venį 
veęka, Avon miestelio Selectmanas, Dr. Kvaraciejus ir 
kiti. /■' ■ '

? Per visas tris dienas gros geras Orkestras. Jaunie
ms, suaugusiems ir seniems bus gera proga linksmai 
ir naudingai praleisti laikąJ^žangos i parką nebus.

\ ; Kviečia visus Rengėjai.
Jau artinasi Vilniaus už

grobimo dienos — spalių 9l 
d. minėjimas* Visados tą. 
dieną minėdavome, bet šie
met reikėtų dar žymiau pa* 
minėti,.. prisiminus George 
A Vasliington 200 metų su
kaktuves.

Lietuvių generolas Kos- si užsicegistruot. DaugU- 
dauška atvyko į Ameriką Imas suprato svarbumą šio 
pagelbėti kovai dėl laisves dalyko, atėjo risi užsiregis-^ 
prieš anglų jungą, tad mes truot. ‘ Daugumas suprąt.o 
turėtumėm kreiptis į Ame- svarbumą šio dalyko, atėjo 
riką, kad būtų atkreipta ir atliko tą pareigą. Kita 
daugiau dėmesio į Vilniaus mažesnė dalis, ar per nesu* 
reikalą. 4 pratimą ar per. nepatogumą,

Klauskime, belskime, pra- Į paskirtu laikų pasiliko ir 
Šylame, reikalaukime, o Vii* 
irių atvaduosime.

SD. WORGESTERr MASS

riui,. rieužsiregistravusiam 
balsuoti, ir dienos buvo pa
žymėtos, kada jie galėtų vi-

įiemš visiems klubas duos 
kitą progą tai atlikti, nės 
vykdomas dbalšis “užsirėk 
gįstruokim iki paskutinio.” 
Jonas Manasas, vienas iš 
veiklesniųjų jaunuomenės 
tarpe, vadovaus tam užsirė- 
gistravimo vajui.

Kitas svarbus sumany- 
|mas bus įvykdytas .per at
einanti susirinkimą rugsėjo 
7 d., 1932 m. Kadangi rin- 

t kinių laikas artinas ir yra 
t [tiek daug kandidatų į įvai
rias valdiškas rietas, kalbė
tojai iš narių eilės bus. pa
sirengę išaiškint visiems;

bet ir visai žmonijai, n< 
valdžios gerumas priklauso 
nuo pačių piliečių.

Klubas . yrą jorganizuoja- 
'mas gan gražiais keliais. 
zDaug darbuojas pirm. adv.
Pranas Bublyš ir visa iš
rinkta valdyba.' Daug pri*- 
sidecla taipgi ir Įriti . geros 
valios žmones. Tad tik 
dirbkim viri iš vien, d gale-, 
simė pasidžiaugt if tikėtis 
gražių pasekmių. *

7 . ‘ O. S. T
5

PHILADEIPHIA, PA.

čio ir kun. J. Zimblio, kun.
'Laumakių ir pirmininko 

p. Bajorūno; savo susirinki
me nutarė pasiųsti sveikini
mą Šv.. Kazimiero Seserų 
vienuolynui, mininčiam 25 
metų sukaktį.: ; /
UŽUOJAUTA PAVASA-

. RININKAMS < ‘ 
Tame pačiame susirinki-j 

me' nutarta pasiųsti užuo
jautos laišką Lietuvos Pa
vasarininkų centrui dėl ne
įvykusio jubiliejinio kon
greso, kurio vyriausybė ne
leido.

, E. Mastąitč.
_ ___ i4 /: ,/-- • ‘ ;

KLUBAS DARBUOJAS
Naujai įsteigtas Lietuvių 

Piliečių klubas Aušros Var
tų parapijoj iš tikrųjų žen
gia sėkmingai pirmyn. Vos 
tik du mėnesiai praėjo .kaipj 
susiorganizavo, o šiandieną 
galime, garbingai pasirodyt 
prieš kitataučius ir sakyt,] 
jog štai ir mes lietuviai pil
nai suprantam ir įvertinam 
piliečių susivienijimo rčika- _ 
Įą. . .. kas įeina į kandidatus,ko-

■Tų svarbi reikalų pir- Mas yfetys jie ieško, ir koks 
minusia suprato ir atjautė F1’3- svarinimas tų įvairių 
parapijos klebonas kun. K. vietų valdžioje. Vėliaus 
Vasys, kuris -netik'■ sunkų. Į prakalbų’ vakarai, arba 
organizavimo' darbų pradė- “rallies” bus laikoma ir pa- 
jo, bet ii-'dabai- deda visas tys kandidatai galės atvykt " 
pastangas,/kad klubo idėjų Į ir išaiškinti savo, siekius, 
kuoplaeiausiai skleistų. . ' Todėl verta pasitikėt, jog 
< Keletas-susiririkiinų įvy-. kiekvienas klubo.narys, iš- 
ko_per tų laikų, ii’pilna pro- klausęs ir .apmąstęs kalbas, 
.gmina veikimui buvo išdir-į galės savo Halsų sunaudoti 
hta. Buvo išsiųstas atm* teisingai ir išmintingai ir iš 
šaukimas kiekvienam na-|to netik sau naudų .atnešt,

PERKAME BONUS
i ■ ; r I

Ar turi Lietuvos Boną ? 
Nes mes -perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die-1 
nos kursą.- Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. | 
Greitai gausi atsakymą. ir . 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos aplankykit 
mus. . ;
'■ Musų krautuvė- atdara it 
vakarais iki 9 valandai^ 

siunčiam pinigus—doleriais 
'j Lietuvą, Lenki ją ir Latvį--- 
ją-: '

-Musų krautuvė , d i d įe 1 ė.
Tūrime. visokių, drabužių ir 
čeverykų (šhoes)z. Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy
ram. ir moterim. !

Nuo dabar ant čeverylaj, 
skrybėlių, marškinių ir kai* 
drij numušama 25 nuošimtį, 
i Malonėki t mus nepamiršk 

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

P. BARTKEVIČIUS, Savininkas, 
678 No, Main Street, 
MONTELLO.-MASS,

MINĖS WASHTNGTON 
SUKAKTUVES

Nugirdau,, jog lie tu y i n: 
katalikų draugijų atstovai 
turėjo, pasikalbėjimą, ku
riame dalyvavo ir kuli. J. J. 
Kaųlakis, kinu' P. Lauina- 
kis, • kml. J. Čepukąitįš ir 
kun. J. Zimblys. . • .

Nutaria rengti Georgę
Washingtoit 2(Mi metų su- <lmanua 1K1 valauuiu. , 
kaktuvių minėjiiną, Irius į Parduodam laįvąjęortes ar I 
įvyks naujame parke 46 E. 
Cimteh Rd., Eiklus PaflL 
Bus' pakrięsta daug' kalbė
tojų ir parūpinta įdomi 
programa. . Tikimasi turė- 
,ti miesto mayorą Moore, or
kestrą, parapijų chorus ir 
kitokius pamarginimus..

PASVEIKINO .
Kątalilaj.“ draugiją atsto

vai, vadovaujami visų 3 pa- 
rapijų klėbpnų, Imli; J, J; 

-Kaulalrioj kun.; J. Čepukai-

Pereitą antradienį Sese
lės Kazimierietės Amerikoj 
h* Lietuvoj minėjo sąvo si- 

; dabrinį jubiliejų. Baltimo- 
rėje Seselės pirmiausia, at- 
vyko, kunigo klebono Lie- 

Įtuviuko pakviestos, rugsėjo 
[21 d., 1921 metais.
Į Kaip daugumas dar šian

dien pamena, a. a. Kardino- 
los Gibbons buvo ką* tik mi- 

i ręs per tas Velykas. Musu 
klebonus turėjo kreiptis į 

Lyyskupą Coirigan su pra
šymu parsitraukti, lietuves 
vienuoles, davus leidimą, 
nusiuntė į Chicagą kvieti
mą, ir: rudenį atvyko pas 
mus Seselės Vincenta, Ig-

I naea, Valerija ir Kandidatė 
Ieva. . ’ ■

. - Kadangi buvo buvę iš pir
miau pas mus maža mokyk
la,. vieta, tikrajai mokyklai 
buvo jau paruošta, ir tuo- 
jauš buvo atidaryta šeši

■ . ■ \ . • *

: skyriai. Mokinių priėjo 
| pirmais metais 119. Visi 
tik. galėjome džiaugtis • to
kiu dideliu ‘ mokinių skai
čiumi, ir buvo ryžtasi to
liau dirbti platesniu užsi
mojimu. . " :

. Kitais metais vyresnioji 
[Seselė buvo. Cecilija, kuri 
išbuvo 3 metus. Jos laikais 
mokykla padidėjo iki 197 
mokinių, pirmais metais ir 
194 antrais. Jau nuo to lai
ko visi astuoni skyriai 
pradėjo veikti, ;ir Seselių 
skaičius buvo mažiausia 
penkios. Pernai jau rei
kėjo šešių ir tikimasi, jog 
šiemet reikės dar daugiau. (

. Dėl kaikurių priežasčių, 
mokinių skaičius buvo .žy
miai nupuolęs pastaraisiais 
laikais. Parapijos kunigai 
didžiai tuomi susirūpino, ir

I šią vasarą nutarė .asmenišr 
kai kreiptis'pas yisus para
pijiečius, turinčius vaikų; 
ir taip smarkiai, ir suma
niai jie veikė, jog galima 
tikėtis, kad turėsime di
džiausią mokyklą unusų is- 

j tori j oje. Visi lietuviai tu- 
I retų savo vaikus čia siųsti, 
■ypač paskatinti tuo, kad 
mokykla bus tiž dyka. To- 
lati būdu, Seselės turės pro
gos atlikti didesnį: darbą 
Dievui jr Tautai. Dievas 
joms atlygins, ir mes būsi? 
me. dėkingi. . ‘

Per sidabrinį jubiliejų, 
[buvo atnašauta Iškilmingos 
Mišios, kurias laikė kun. 
L. Mendelįš,. kun. Dubins- 
kas buvo dijakonu, ir klie-

rikas K, Keidošius sub- * ‘ 
dijakonu.. Vakarė kun. L. 
Mendelis per pamaldas pa
sakė gražų pamokslą apie 
dvasinį gyvenimą — ' jo 
reikšmę ir prakilnumų. ' .

. IŠTIKIMI 'ArNAU-
- 'TOJĄI

* Šią vasarą kiinigams, ii» 
bendrai žiūonėms tenka di- 
džiai džiaugtis altoriaus__ ‘_.-/
tarnautojų nepaprasta ištL 
kimybe. Gal dar pirmą kar- ? 
tą atsitinka, jog per visą 
vasarą vaikučiai nepraleido 
nė vienų mišių. Ypatingai 

ytenka išgirti Strazdauską 
Juozą, Žarneraitį Albertą, 
Nemurą Vincą ir tąrauską 
Kazį, kurie kasdien atėjo A- ’ 
tarnauti. Kiti tarnautojai

i ir^i atsiįankė^jįems paskir
tu laiku, dėlto ir juos rėi- '>

■ Iria užgirti. - 1
PIKNIKAS PAVYKO ‘

■■ ■ • * ■ ■ . /.

Pereitą sekmadienį nepa
prastai didelis būrys žmo
nių atsilankė į Arion par-. 
ką parapijos pikniku pasi
džiaugti. Dovana už di-. 
džiausią šeiąayną vėl atite- 
ko Strungiąms, kurie pasi- .» 
rodė su apie dvidešimts as
menų šįzkartą. Lenktynių 
laimėjimai jaunesniųjų. atU 2 
teko Čeplinskui. . Vyrės-- 
niųjįį lenktynės daug dau
giau žmones prajuokino, ir . • 
netaip žiūrėtaJ laimėtojų, 
kaip bėgikų. Gana didelis • 
choristų būrys susirinko, ir 
padainavo keletą dainelių 
labai 'gražiai. Programa 
buvo, labai įvairi. Pelno 
liks parapijai nuo. šito Šv. 
Vardo draugijos pikniko a- , ; 
pie du šimtu dolerių.
/ '."•/JUNGTUVES z..7

Vincas Juškevičius ir O- 
na Dobnovolskaitė; abudu iš 
Šv, Alfonso parapijos, susi- 
tuos Šį Sekmadienį, tuoj po 
'Sumos, 12:30.

MIRĖ
Uršulė TryŠevskienė, gy

venusi 2114 W. Lerington ; • 
St., mirė pereitą savaitę, iš 
priežasties vėžio ir vidurių' 
augmens: Velionė 'seniai 
sirgo, ir turėjo vos 48 m. 
Jos duktė p. Valaitiehė iš 
Brooklyno atvyko jos lai- 9 

dotuvėse. Mišiose .buvo 
trys kunigai. ^Palaidota 
Moly ‘ Redeemer kapinėse: \ 
Amžiną atilsį. . ..

SYIES & $TIES 
^P. A. Sykes ir B. G. Syke*, 

į LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas:

SANBORN BLOCK 
581 Walhington 8t.

NORWOOD, MASS.
Tet -Nonvood 0330 

h r Genimo vietai:-
-A 32 Walnut Avė.

Teį. Norwobd 1315AV

Rygoj nuo rugpiūČib 5 d. 
iki 15 d. įvyko pasaulinė 
tarptautinė studentų kbnfe- 
rencij a, kurioje daly vavu ą- ?
piė 180 atstovu iš 20 valsty-

Telefonas; Plasa 1350. /

JONAS GREBLIAUCKAS
.Graborius ir Baltamuotojaš 

.423 8. PACA 8TRKKT, .
BALTIMORI, MD.

u
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V Ilk l’.lIvJth-O'Ąlll 1..ŲĮ3f paskutihis žaidimas šiij
J metų laikotarpy.

*"*Į Draėjusf ^ekmadienį vyčiai 
ja'čeidrp valdyba Ibį buvo nuvykę į \Vorcester, 

jž^udar didesniu veifc- jkm* žaidė su šv. Kazimiero 
po«Federacijos parapijos rateliu. Žaidimą|

iwK» i LimiiuiAital ,IHHM*WHmi.

■. Praėji|$j/^dradienp  • mg-
piūčm 30. d., įyyko K. Fede
racijos 3-čtb. skyriaus niene- 

» sinis. susitinkinias, kariame 
aptarta daug svarbiu klau- 

_ sinių. Draugiją 'atstovai, iš
klausą klebono kun, P. Vir- 
ni(auskįo*ir skyriaus pirmi
ninko J. B, Lattčkos prane-

' Šimų apie praėjusį Federa- 
cijosz kongresą, išreiškė sa-

•. vo didelį pasitenkinimą

ADVOKATAI

ADVOKATAS <

t GYVENIMO 
Tel. Parkvpiy 1864AV <.

KAZ. J. KALINAUSKAS
. ADVOKATAS

‘‘Darbininko’* Naįae 
(antros liibos, Roonil)

866 Broadwayt So. Boston.
Tek So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
89 State Street, Eoom 63 .

; Tek Hubbard 9396 .
Gyvenimo:. 33 Rosemorit Street, 

Tel, Talbot 287S Dorchester, Mass,

f 4CĮĮ4S

Spalių 9 ii, ir Kęstučio 
■ 550 metų mirties sukaktį. .Remia 

Vilniaus Geležinį įFdffdą, Platins 

Vilniaus pasus.1 ’ 1

Tel. S. B. 0441.

PR.LKALINAUSKAS
ADVOKATAS < 

414 Broadway, So. Boston. 

•Room 3.
. Gyvenimo vieta: 39 Green SL,.

414 Broadway, ioštęn, 4Mass.
Tel’. Šo. Boston 0948

Frifliekęs AdvoltMtąs,

JUOZAS B. GAILIUS 
t “. •. . į . . _ "f

Veda visokias provas. Daro vi- 
•ua legairoa dokumentus.

' 81? ® St. (kampas Broddvmy)
Soutii SbBton, iinii.
“ * . | X ' • - • * A*

. Telefonas: Šou Boston,2732
Namų; Talbot 2474

JUOZAS CU M rS

laimėjo vįrČiai santykiu 
12:3. ■' *

vėimvu? ?
Phhidziaugta^ jbg 3-čiasis 

skyriiis Fedėi’dcijoje per 
praėjusius ; metus užėmė 
bėne pirmiausią vietų 3-čia- 

įsiš skyrius daugiausia pa
siuntė Vilniaus našlaiČianis 
ir buvo pirmutinis ir vie
nintelis skyrius pasiuntęs 
aukų Lietuvos Katalikų V- 
iiiversiietui.* . ... .

... Perskaičius Vilnihus Ge- liai laikys Įiarapt.įos naiidai 
iežinfb Fondo Komiteto af- 
sįsatikimą, nutarta užsisa
kyti Vilniaus pasus ir žen
klelius ir* platinti. Vilniaus 
pasus tikimasi gauti Šiomis 
dienomis. Juos bus galima 
įsigyti Kedęraeijąs skyriaus 
valdyboje ar pak skyriaus 
narius. . . 4[

Rūgs. 25 d. sukanka 550 
metų. nuo D. L. K. Kęstu
čio mirties. Šiai sukakčiai 
paminėti, .skyrius surengs 
rūgs. 25 d. atitinkamą mi
nėjimą, kuriame bus supa
žindinta su garbingo kuni
gaikščio nuveiktais darbais 
lietuvių tautos gerovei..

Spalių 9 d.. — Vilniaus 
užgrobimo dieną skyrius y- 

• patingai paminės, 9:3p vai. 
rytą bažnyčioje įvyks pa
maldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisves. ’ Pamaldose 
dalyvauti kviečiamos visus 
katalikų draugijos, kurių 
valdybos bris prašomos da
lyvauti organizuotai — in 
corpore. . ' ‘ .

Tą dieną po pietų Muni- 
cipal Building svetainėje į- 
vyks\ viešas gedulo dienos 
paminėjimas Įvairia pro
grama 
' Federacijos skyriui. šiuo 
laiku tenka gerokai padir
bėti. Bet kadangi palan
kioji visuomenė svarbiau
sius tautos darbus jautriai 
įvertina,: tad jie bus turi
ningai Įvykdyti, ’ .

Tėl. Hudsou 622.

T

Tel.

Biii8iyiyK18 -

'geri busai važinės piknike* 
tįus šen ir ten už 30 centą.
‘ ( Taip pat nuo bažnyčios Į 

. didžiuliai trobai gblbes bu- 
| «ams ttafcisportiloti pikin- 
iderius. ’ . ' : .

L Trokai voš dar pigiau Už 
[ bosus. ‘

Mtortv^ ri.'iik.1'.''1, ,|Į?.*.«ff^!l.a4fc^įĮ'itiii*Vl;>^Į

•Fit Sa.,Bę«tM) O02rf;
LIETUVIS DANTISTAS •

GAISRAS 4 HANIU08E

Mūsų gerbiami kunigai 
praeitą ^sekmadiėnj bažny
čioje aiškino,; jog Petro 
parapijos nariai ir priete-

antrą išvažiavimą, ir malo
niai. nžkvjeiė visus kuom 
kas gali tam žygliii pritarti,

IšvažiaiVimdš. ^rengiamas 
•Kęstučio Paikė, rugsėjo 5 r 
— Darbo Dieną. • * . r

Juo . rūpinasi . Veikimo r 
•koinisija it šiaip parapijos 
prįeteHai. ’ . ’ . .....

■ D tie progos parapieČiai 
galės gerai pasivažinėti, nes

I PASKUTINIS ŽAIDIMAS

' Kaujbjfe Vietoje; a . 
Į 525 E. Broadway, S. Boston.

‘ „ .b/įo Valando*; .'
N Nuo » iki 12 ryta ir nuo i :& Ha . 
11. 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. ,OH- 
I Rak uždarytas uubttoa vatarifi Ir 
| n6deklietdalB;tnii>ghwredomlgnn» 

12-toa dieni} uždaryta*.
UI Taipgi ir X-raį

"T

s

[Įl<i,,lininiuimini>iiiiiiiniimiiniiiiiiiiin«ii'iiiiiniiiHin>t.| T 

[ JUOZAS M. 0IU5 | 
| j LAIKRODININKAS ’ Į

|Parduodu’ įvairiausios ‘ rūšiesĮ| 
| auksinius ir. sidabrinius daik- į

tus. Taipgi ir-pataisau. • |

'366 W. Broadway * f

g :S6. i0ST0N,?MAŠ‘Ž. j 

BmnuiAiiH, iiiii<l|M,j,i,to,,iiH^w>niiii^įyMli.innH^ I 

švarbuTMeM
AUTOMOBILISTAMS ] 

iflles> atidarėm . autoinobfliij taišy^l 
mo vietą.;. Taisoik .visokios Jūsieš 
automobilius. Taipgi ištaisom, su-, 
lankstytas, fenders ir booiėš ir 
apipentinam. Taisom ignitions ir 
generatorius. • Darbas užtikrintas 
ir kainos

ŠOUT# BOStt ____ _
Tel. S. B. 2351-1 " .

STEVE JANĖLIUNAS, Šav., bu
vęs Broathvay- Garage • vedėjas.

Vyčių 17 Algirdo kumpos 
| basębąll ratelis šį* sekmadie- 

 

Hudson, Mass. I Į ui, rugsėjo'4 d., 3:15 vai. p.

tJETtrūi^AbvdkATAš
•* Baigęs du Universitetu w ; 

ČOHNELL ŪNlVUtiŠlTV šit L U 
G. VASHINGTON UNIV. su LlB.

4< Darbininko ” Kame
;. * » .g . (antK® lubcw)
866 Broadwayi South Boston

R e s 1 d e n c I j ą .
806 HirvArd St, Cambrldge Maus. 

Tek Unlversity 1463—2

. ADVOKATAS

J08EPH P. WAL3H ,
A D .V p fe A T A I ,i 

Edwar R. Coplcn » 
Albcrt Adelson 
Bcnjamin Cheslcy

OFISO VEDĖJAS ‘ 
ifphds J. fiditižfaas :

48,i?eąi6iit &t., Bosl&ik
/ilHUtt tadliič

.^eleičinas: Capitol 9880
U f 1» b vąl a U d.d b

9 vai. ild 5' vai.

A — _-V
■p

į Praėjusio antradienio an
ksti rytą, 3 vai., kilo gaisras

l namuose. t 81-83 Farragitf 
| Ęft, So, Bostone. Liepsna 

persimetė/į' Intus 3 namus
Į į 89 Far ragui 1’d, ir 931 
| ir 936 E.; Fourtli St. Apie
Į 60 .žmonių išbėgo iš užside
gusių namų į gatves. . *

[į "Pirmasis gaisrą pastebeJ 
į Jo pairolmanaš Č. Mąmyr 
Į gyv. 936 E. Fourtli St. Jis 
prižadino savo šeimyną, pą4

: Lietuvi* T&fitiAtU t

BU S. A.GMO
/ (GALINAUSKAS) |
Į 414 Broadway, So. iiogton į! 

■ •’ . įei.4fe.ū^tou*2»do ’ U 

[ nuo 16 iii ii t«L j|

■ J - aiN.‘,in

High tnokj’kloje jis 'btivo ktbčiąs, raiikoiūis beinoeud*’ į 
vadlnaliias 
King.” . . ' 'Vyčių’ baseball ratelyje

Siij vasari} hį žaidė Al gW1 OTao.
^“C4e.®; • 'Liono

paskutiniu laiku jis labai 
su|’imtejo ir gbrai pasirodo*’'^

visuomenei jis daugiau žL 
nemos kaip Bėre Marąuette 

‘.futbolo”žtUdiIęhš. . Šį tymą' 
daugi ausiavsudaą’o J^egijų 
studentai, ir mūsų “Al” 
prie jų labgi. .pritinka. Y-

®WW 
toliojo. Is Amany m IO 
jis,buvo perkeltas i Bįng-L 
hamtoii,'n; Y.‘ir. iki Šiolei, 
suskubo laimėti 7 žaidimus;; 
pralaime j d 2 žaidimu. ‘• ,į Į [JX*V JIJ. , -. -

l Kaipo mėtyto jūs 1 (pit- sekėsi pernai įį?;
bher) jis aukštai vertina- ' ' j - -

I mas.».Liepos 11 d. Vytaųl 
tas štisilaūke 21 metų;

- < . • , t - : ' Dęrnai jis ž4aide. CumlĮer-
sąuke gąisriniiilųi^ ir bėgoj įalI(C^ Md. tyme, kur laimė- 
žadinti kitų šeįmypų. ' jo 15 kartų ir. pralaimėjo 5J 

Gaisrininlcai buvo., atvy- Jis žaidė vyčių; bpsket- 
kę K iŠ Bnątonm ^Kimšto- Į balt rately* kur jm įĮt jo bro-1 
lių apskalMuojama apie 10 lis Julius buvo geriausi žak Į 
tūkstančių dolerių. -. .

ASTRONOMU 
; KONGRESAS ■

1930 m. Dažiūresphę>,kaip- 
jis laikysis šiį&ėt. ,,t z

*

■’ J

Ar visi žinot, jog Juozas 
Galinis išvažiavo gyventi į .. 
Woyiųouth? Labai įdomtiF 
kaip batiiika Juozui gyvėn- 0

L ii tarp milijinrieriųr

• “i
I

' . Rugsėjo 2 d. Harvardo u-
----- _ niversitete prasidės pasaufi- pto, nup l:80 IkĮr>:^rft ldet a H . . .. 1 ’ X
nuo 6 iki a Rakate, sveuu to*- ]f pis astronomų kongresas,

I >•’ Įf į kurs tęsis iki rugsėjo 9cl.

MOKYKLOS NAUDAI

dikai..
Kitais metais, mūsų Vy

tautas gal važiuos -į pietus 
žaisti su savo tymu. 'Jo 
vardą dainai gali užtikti a- 

I inėrikoniškuose laikraščiuo
se. ■ .: •

(Migai' «oslt*rlxri< 1

V ''' Y '<'i*u •'* ' '• *'’.!■*

Tel. Šo. boston ŽfkJO

iiietuViš ttantistaif

A. L. KAMAltlS
25i W, Broad>y, M Boštdfi 
Ohso vfllaudos nuo .9 iki 12, nuo 

L 1:30—0; k' niro 6:30—9 vakare. 
I feeredoijis nuoJį—12' vai. dienų. 
I Subatoml^ miij 9 iki d vai vdtafėt 

Nerišliomis nuo 9 1kl 12 vai. dienų 
(pagal sntartll ; ■

-f----------- ’ ' > •'—   
lįcl. Portęr 3789 - ; > A ?'

, • Mūsų jaunieji daug ko 
pasimokyti gali iš vykesnių- Į 

į jų. Štai, vyčių seimo dė- 
f legatai turėjo bendrus pie
tus. . Datarnatiibjoil nesu- 

| skubo , kel i o m s d e š i iįi- 
tjms delegatų paduoti 
laikų valgius. ' Brooklyno 
klebonas kim. K. Įmanioms 
tuojau atsikėlė nuo stalo . ir 

[ atnešė valgius. Jam į pa- 
gillbą šoko vyčių kuopos 

I pirmininkas D.- Averka ir 
[ tuojau visi sotūs buvo.

‘ - Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos : 2—4 Ir T—0 

278 Harvard Street,.
kamp. Įnnian arti D.bntrąl Sq?

■ , «.

Tel. S.B. 2805-R.
LIETUVIS' f

|c iSegzamlnuoju &klM 
akiąitis 

r" kreivas akis atltlis- 
♦.J’tatt te amblljonir 

(aklos!) «yse sugrųžlnnšvlfr^ 
nkainir laitu.

koše (
są tlnkamn ,

3. į pllAKARrtlS, O. D.
447 ĖroalWiy? BpBttflf

kalatfk jrį Visose krauhivese, Pri-' 
statome 1 piknikhs, vestu
ves, krautuves.

STANLEY BOTTUNG CO.
C,. F. GRIGAS, Savininkas

i07 W. Sixtli St. S. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2802-M.'" Į Į Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.

. . {ąJtnuiiiiiiĮiniiii,niiiiii|iiiiiiti,iiii>iiiiuuii,iiuiiun.iin<iiiili.iiiii>iiliiiiiiiiiiuiiii,i<iHiinHiūui>ihin*,(3 

f r Paskutinis Visuomeninis - i

Į IŠVAŽIAVIMAS I

| ŠVi Peird South Ūostono lietuvių parapija laikys |
I antrą šią vasarą išvažiavimą sdvo ihylhriieins-- Į • 
| prieteliams ir pkžįsiamiemš ; ■ - i

I Rugsejo-Sept. S-Dąri)< Dilflą i
5 Kęstučio Parke, Grove St., E. Dedham, Mass.7 ' |
| ------ "r“’— ' » ' *
| Gabios išvažiavimo komisijos stropiausiai ir sirdin-

• t ’ • (* giunsiai'ūhrbtffcjasi, kad ūah’auktų išvažiąyiman ko 
n phviausiį i gerbiamą visuomenę .ir kad ją ten ko

[ • '| ggažitmšiai pavaišįptų ir palinksmintu, , • . •
1 d? a ‘^pooialūs husitu, pitvažmes piknikierius nuo bažny-
1 iv 4 ^ihs piitaik4n it atgal prie,bažnyčios už 30 centą, | 

. | pradedant 10. irtd. ryte. . .M . . / ' ; f
| Bus galima Važiuoti, ir t rokais, kurie ves dailg pi-*; |.

•. j gesne kaina,. ’ - ■ |;
Į . Ūo į$?tlį įvyks įyuirįūs lenktyniavimai, t 

‘ ? | fežiddidnie visit Stess visi esame kviečiamįl .. |
r I t . VEHUMO KOMIŠKA. į

i 
!

I R M. jeigu iylų, Įal Ma 2’ vali p. p. įvyks prąme. F,
I įU patiįįbS8všffitaMj^492 Ė. Šeyettth St; South į 
| fioBton, Maas, \ . '* •’ »./

> i . , • * ' s . »v 'ii.

D. L, K. Kęstučio draiv J 
gijos surengtas piknikas 

į rugpj ėl d, vasarinės moky^ 
[Idos naudai davė 14 dolerių 

pelno. .. . ■ !
fPilmikp rengėjai dėkoja 

biznieriams J. Beniatoiiiui, 
J. Sakalauskui ir V. Kcbc- 
linskui, paąiikojtisipfiis do- 
yaiuį .piknfeii/ S. • . .. . rj . v. ■ e i

-X . Jeigu norite sužinoti, ar 
, . .. v . . . sveika «velai vakare vaiks-

. ■ Pikmko įtakas. 6iaįi'• pilmatiu;. paimkit 

tetaA BROADMY?12?S 

t___________ ' .1 vieną, atsirditusį rankovės,
‘ 'Vytauto J0. Tamulis da- iežingsntaojaiiti , nilo Cįty[ 
bar priklauso . N. Y. Yau- i Dordiesfer pusę.., ' 
kees. Jis' pasižymėjo', ypa- Tnojaus prasidės, mokyk; 
tingai l!)28 m. Eii^i'.ish Ia> tad mūsų Vladas, nori 

■ jL--r.... :| sustiprinti sĖvp raumenis ir 
plaučius, bedarydamas ilgą 
kelionę.

Čia noriu išreikšti mano y 
[ draugu užųojitiutą Stelai Š. * * 
Sako, jog du delegatai iŠ i., 
NeW Jersey žadėjo ją hu-*‘ t • 
vežti " pas , Jack Sharkey. A„ ’ 
Stela bttvo specialiai. apSl- 
retlgus ir išlaukė visą die- 

[na, bei delegatų nepamatė/ s 
Bet, neliūski; Stela. Kitais •» 
metais, pamatysi Shaikey - 

[Čhicagbje. ' k. ■ •
Juozai Žilch.

SUĖMĖ MEMINiS JOlll- 
NINKU DAAMOŠE

.1

t DIETUVIS i
I .. )t’ Į -Ą • . S
I GYDYTOJAS ir CĖElkURdA^

Į Į ■ Vai a h d o s: -Į

į g
47Š Gallivatf hoillevard | 

Į DORČIIEŠTER,. MASS/ E 

Į Tclefdfaas kalbat 0847 Į

t
PRIE GERO GYDYTOJO 

reikiakrėiptik, 
delel pagydymo ,vi«okh] 
kraujo,.nervu ir.chronlt- kij Hgiį. Kurte famdiatfi 
nuo reupatUnįd^pkapdur 
liij, vožiu,.sutinimų arba n. Šiaip kokią kūno Ilgų, ta- 
rčtumSt kreiptis tuojau#, 
Atminkit, pasiteiravimas, 

pataikinai dykai SI mėnesi- 

0t.6railj,327&',t

; AGENTAI Į
I lUsuuhh | 
Iį Aįdrausk namus, rakandus .=

. ** *. S. MEptiIS ■= 
^42 Žroadway, So. išostouf 

| Tel. S. B. 1798. ar 2613 |

C. J. WEI SU L,
AGENTŪRA

LAIVAKORTĖS
į ir iš tietnvoš patogiau-^ 
sidis- keliais, greįęfan'sibfe 
laivais. į

DOKUMENTAI
Sutvarkome visus doku-

* mentus taisykliškai.
BONUS <

Perkanfe Lėtuvoš tianuš 
kžMbfi, iiibkx^ie aiikš- 
čiausias kainas,

INSURANCE
Apdraudžl a iii na in ti s, 

i krautuves, rakandus, ąii- 
/tomobilius ir kas . tik

■ •; kalinga. < .■ ' • '
C. J. WĖISŪL AGENTŪRA 

‘/Darbininko’‘ Name’
366 iJroaūvay,

’ aoutia iqSTd#, mas^.
• Tel, S. Boston 0620

Jau keliolika dienų, kaip 
[ nėra jokių žinių apie A. 
Jurgelaitį. Girdėjau, jog 
seiliau jis parašė, kelias dai
nas, o jo draugas J. Taniu-į 
lynas parūpino kompozici-1 
ją. J ei prie jų prisidės V. . 
Marcinauskaš, tai jie suda
rys gerą ■“trio.” < .

Kelios dienos atgal poli- , 
ėija suėmė dvi jaimas iper- J 
ginas,,vienai 20 metų, kitai'* i 
18 lik,- kurios. buvo apsiren--; 

Į grisios jūrininkiį drabužiais.1 • 
[Policijai -jos aiškina, jog r 
į jas 'du jūrininkai atvežė iŽ’ 

Hexv Ifork Į Manchester, K. •. * 
H.,, kur joms jūrininkai da- . * 
Vę, savo drabužius’. • • ’ ‘

Ne kiekvienas gali pada- * 
lyti ką, nors nepaprdsto, bet,; 

Ldekvienas gali ^udirbR \ 
prastą darbą .nepaprastą, 
dvasia. — Booker Washing- . 

[ton. - J

1 GKAUOOlAl i
: .v •• : •

Office Teienhone UnlveVslty 1657 .

AoraaooN
Undrrtaker .& Embalmet 

LIETUVIS "GRApėųiUS 1B .
BALSAMUOTOJAS

Piigrabtis atlieku gerai Ir pigiai. 
Kaina vienoda visur. Vieta* atdara, 
dienų. Ir naktį. ......

? » 8Š3.Cambrittgę Street 
ĖASt ČAMBRinŪE MASS.

10 Intervale Št,,MonteUo,. Malk
U,

.b •'

L

Čia eina“ visokį gaiidai, 
kodėl Ema Oksaitė užmiršo 
South Doston ir neaplanko 
savo pažįstamu. ’J

Al Bušinant Jįjį vienį 
tik jo vardo išbudinąs suke
lia nusišypso ji naj.. Jis vi
sados linksmas, šposufc he-

pataUnAvimas bižSi
1R NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
B

Cambridge, MW. , 
Telephone Unlveralty S831-W.

UBfuViS GRABORIUS

Ofi.J,lANI)ŽlpŠ-ŠElMOUR
i .ttipįuvis GtbYTOJAani (miliukais '♦..•» r 

■ Gydo aitrias is kroniakds Ilgus vyru, moterų Ir valkų. Vadola ‘j 
.. X-IUy aparatų, istyjdmuF vidurių Ir. plaučių ligų. EktamlnUoJa.

... . kraujų, Šlapumų, ir spiaudalus savo laboratorijoj, Sutelkiu piitatb 
mų luiste, kitur gyvenanUeteK, 15-metu praktikos, . '

\’jGFISO VAiAndOS: 2^-4p.p.t lM :30 ;V«t 1 Tel, S. B. 27ią .
V M E. BR0ADWAY, / SOUTH BOSTON, MA8S. ‘

LAiddtilvių^reikale visuomet ir visiems 
tnlildiii^i "ir tinkamai patarnauju, Ga- 
kib>k»eiįtĮs bile laiku, (tteną ar naktį 
o. vjsnomet pąslrėngąs kiekvienam 
imtei^dlaviinui. UŽ ravimą į kitiis 

miestus jokio atlyginimo noreikalaujd.

..?/Ž-';\'.p..x'AkUEBVi^ ■
(AKUHEViatJS) ..

1648 Intervale *:' • .
įMfonteik, Mais. ; . 8b. BoiUmr Maaa,
Tol. Broekton 4H0 » s ' Tek S. Boston 4486

i



f ' Penktadienis, rnggžjo 2, 1932 11 - D ARS ĮNINKĄS ff *

IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
■ Iš ŠV. JURGIO PARAP,

I
 VISI IR VISOS Į SV/JURGIO 

PARAPIJOJ ŠAUNŲ —
METINI. PIKNIKĄ! ‘

; Sekmadienį, rugs.-Sept. 4 
*d„ Klasčiatis Clinton Parke 
biis suvažiavimas yisų^mū- 

' sų parapijiečių ir jųjų sve- 
r Šių. ■ “

bes, Suvažiavimas baigėsi 
T VM.1 vak. Delegatų pager- 
biftR>lt vakarienė sėte 8 vai. 
Vhka^ė. Visa laiką su var- 

.7. ■ '

4’ohihinkąis seijhavd kuni
gai jį Simonaiti^ K. Pau- 

llonis,‘J. BalSunas’-ir J.
Lencėvičius.* Del ė g a t a i 
skirstėsi pilnai patenkinti 

_ . v •. . ir džiaugsmingi nuveiktais
dal.hais ir uitais - pla- 

t. Vynai, sv. Vardo draugija, I v. s • kooperuos 
SodaKeKs, parapijos Ltt Fedeiaeijos IiifOTmaci- 

r —visibus. Q dagi panur-L Bfuru; _ . . ,
3 sau parapijos moksleivius, ' 7 ■kurie, taip stropiai brgani- į VALĮffiBŲ POSĖDŽIAI 

kilojasi — ir jieTnisT T ? •. • ." V
■ < ; į . Fanopas. (E- M Biuras) ' 
į ** . * r/ • Kunigų Vienybės ir “Mo- 

Gyvojo ir Ąinžinojo Ra- Hinėlės,T centrų valdybos po- 
žančiaus Draugijos turėjo [ sėdžiavo New Yorke, rugp. 
savo susirinkimą’ šėkmadie-

i. . nį, rugpjūčio 28 d. Nutarė 
visą , pelną iš pasisekusio

t >■ Ttižančinių . išvažiavimo pą- 
skirstyįi dviem narėm, ku- 

trios atsirado dideliame var- 
k ge. Pavyždingas ražanei- 
nių nutarimas. ‘ 

7 . Va)Utgiitkasf\

- Altoriaus vaikai,šioje sa
vaitėje turėjo gražias atos
togas prie jūrų Rocky 
Point, L. I. Su jais buvo 
išvykęs kim. J. Aleksiūnas,

IŠVAŽIAVIMAS | 
•’ :.S 1

Sekmadienį, rugsėjo 4 <L, 
Didžiojo“ NewYorko Fede
racijoj apskritis rengia di
džiuli'išvažiavimą į Forešt 
Parką. Yra pakviesti'kal
kėtojai, chorai ir tikimasi 
turėti gražią programą.

.30 d., Pennsylvania viešbu
tyje. Senosios valdybos 

j perdavė reikalus naujo
sioms valdyboms. Tarp 
svarbiausių reikalų .Vieny
bėje susirūpinta maldakny
gės leidimu, “Tiesos Kely- 

Įje’lr skyriaus vedimu ir k. 
“Motinėlė” planavo ąteities 

I programą ir fondo kėlimu

Kviečiame ir tuos, kurie 
katalikų veikimui prijaučiu, 
atsilankyti kuoskąitlin^įau* 
šia? \ j •

Visi tat važiuokime į Go
rėsi Parką rugsėjo 4 dieną.

Kvieslys,

IŠ APREIŠKIMO PARAP:

I B-AL. LFlLA JLA.VARGONININKU ŠUVA- remti neturtingus mokslei- vlAVIUK PDAtIAI įvius. “Motinėlė” nuo šiol ZIAVIHIAč. bnAZIAI I r^ms tiktai Amerikoje mok-
PRAĖJO slą einančius moksleivius. 

Ji artimai bendradarbiaus 
e šu Federacijos Tautos Fon- 

I du. Abi valdybos noriai 
prižadėjo informuoti visuo
menę per Federacijos In
formacijos Biurą. w , .

rems tiktai Amerikoje mok

Bendradarbiaus su Fede- 
\ racija

(Fėd. Infor. Biuras)
Suvažiavimas įvyko Broo-1 

klyne, P. Šv. Apreiškimo 
pafąp. salėje, rųgp. 20 die-

3 ną. Prasidėjo šv. mišiomis 
10 vai. ryto, "“kuriąs laikė 
kum K.. E. Paulonis, asis- 
tuoj aiit kun. J. . Kartavi-

į eini ir kun, J. LencevičiuiJ 
Q Pamokslą sakė kun. J. Si- 
L nonaitis. Po mišių įvyko 

bendri pietūs, dalyvaujaiit 
4$ atstovams ir svečiams, 
12:30 vai. p. p. prasidė jo se- 
sija malda, pasveikinimais 
ir prezidijuino rinkimu.. 
Prežidijumą s u d a r ė p. 
Aleksis, Brundza ir Stulgai-1 
tsi. Rezoliucijų kohūsijon!

. išrinldi Imu. J. Balkiųias, 
A; Visminas ir J. Žilevičius, 
paskaitų buvo trys: J. Ži-

f levičiaus “Estetika bažny-
l _ . tinėj e muzikoje, ” kun; J.
: Simonaičio “V. Sąjungos]
į Autoritetas” ir kun. J. Į

Balkūno “V. Sąjunga ir Į 
• Federacija.” . Kalbos bei ]

diskusijos, ėjo gražia nutai
ką. Išnešta penkios rezo
liucijos organizacijos rcika-\

. lais. Nutaiką vargoninin
kams su chorais įsirašyti į

/ Kat.. Federaciją katalikų 
•akcijos reikalu. Pati V. 
Sąjunga įrašoma į Federa-

. čįją. Patvirtinta ii* galuti
nai išleidžiamos “Giesmės 
laikė Šv. Mišių,” Išrink-

f ‘. tos kėlios komisijos įvairiais 
Sąjungos reikalais, kaip,

L muzikos leidiniu, chorų sli-? 
k jungos statuto paruošimo iij K k. Į naują valdybą išrinka R . tį: pirm. A.' Visininas^ vice- 
I pirm. J. Petraitis, sekr. J. 
| Brundza, . knygius Ba-
I. nys, M. I. C., ižd; Stulgai-, —-—— —
J lis. Dvasios Vadas bus Į'išvežta į Greenpoint ligoni-• 
x skiriamas -.Kunigų Vieny- n& ■ . I

o

SEIMAI
; Šiemet seimai ypatingai 
buvo svarbūs ir reikšmingi. 
Mūsų parapiją buvo atsto
vaujama Vyčių, Federaci
jos ir Vargohihkų seimuo
se. •

Tikimės, kad iš seimirir 
mūšų parapijoje gyvuojan
čioms . dr-joms bus nauda,

jei jos nuoširdžiai prisilai
kys šeimų nutarimų,

;Štai treČiadiepį vakare, 
yra šaukiamai- visų parapii 
jos draugijų valdybų susi- 
rįnkimas, kuriame^ be kit
ko, bus pakeltas klausimas 
visoms katalikiškoms drau
gijoms priklaušyti prie Fe
deracijos.: v .

Penktadienio, rugsė-jo 
2 dieną, vakare įvyk
sta darbininkų sųsirmki- 
mas tikslu atgaivinti L. D. 
S. kuopą.' v.

" L; Vyčių kubpbš nariai," 
išklausę atstoviu iš šeįmo 
raportų, gal dar labiau su
stiprės ir - padarys pąsiryži- 
mą dirbti katalikių arijos 
darbą.

Seimai priduoda daug 
naujos energijos juose daly
vaujantiems • Seimuose sif 
žinome ką ir kaip kiti vei- 
Ida. Ūžtai dalyvavę sei
muose asmenys savo koloni
joje parsivežtas žinias ir 
įspūdžius turėtų ; kuopla- 
čiausiai paskleisti. Fede
racijos kongresas nebuvo 
gausus atstovais, bet gausus 
ir naudingas nutarimais. 
Reikia tikėtis, kad tie visi 
nutarimai bus įvykinti gy- 
yenimąn. f..

.* Apįe tuošnutarimus ir jų 
svarbą gerb. skaitytojai su- 
žinos iš kongreso protoko
lo * ’

Kiin. Pauliopis dalyvav 
damas Federacijos kongre
se turėjo progą aplankyti 
šios parapijos mųkyklos a- 
himniet£, dabar Šv. Pranci
škaus Vienuolyno naujokę, 
Seserį Aųuiną (Antaniną 
Žįdanąvičiūtę). .

Kun. Paulionis grįžo* iš 
'Pittsburgho pilnas gražių 
įspūdžių. - 
DAUGIAUPAŠAUKiMŲ 

*4

/Šioje parapijoje, AŠ Die
vo malonės, netrūksta pa- 

✓ šaukimų į dvasinį , luomą. 
Štai antradienį, rugpiūčio 
30 dieną išvažiavo į Domi- 
■nikonų Vienuolyną,. Amity-J 
ville,, Lt I. p-lės Ona Zaba- 

. rauskaįtę ir Elena Sledžai- 
te, šios parapijos alumnie- 
tęs, abi yr,a baigusios dviejų 
mėtų high school kursą. Tą 
pačią dieną' į tą patį Vie
nuolyną" išvažiavo dar dvi I 
lietuvaitės, priklaususios 
prie Šv. Marijos y (airių) 
■parapijos. ’

Šv,.. Domininko vienuoly
ne jau bus daug lietuvaičių 
ir galimą bus svajoti apie

gras.i!gjBr -a ss.;i1 <■ "enmaess—eK
Telephone: STAGG 2—0105

^Telephęne: STAGG 2—0706. ■ VALANDOS:
M! ■ Mi ■ A ■> BIMNIAIRIA . KG.k n__11O 6- O-mat, .

UKi BLAUA5 L VtnUlUS
• D ANTĮ S T

,X—RAY■ .
Namų Teletonas : Mlchlgan 2—4273

o

> St/fintądieniair iuiitarui y
< 499 GRAND STREET

C (kampai Union Avė.)
A BROOKLYN, Ntr 

'•|44 , f J b-Į; * ? • |
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“Darbininko” 
Rėmėjų

VAJUS
Iš KARALIENES ANGELU

PARAFUOS. /
Jaunimo klubas atnau

jins savo veikimą rugs/8 d. 
užkandžiais ir šokiais. Per] 
vasarą klubas nieko neveikė. i 
Dabar po atostogų planūo- ' 
jama ypač socialį darbą] '

i energingai pradėti. Nutar
ta basketball vakarus su še
šiais vėl ruošti sekmadie- Į 
niais Klasčiaus salėje. Ne-į

Į trūkus sezoną pradės. Teo
doras Tulaba, sporto vedė
jas, eina Greenpoint Y. M. Į 
C. A. sporto vedėjo parei- ]

| gas, ?• Į

Parapijos 'draugijos ruo-l 
šia didelį išvažiavimą į Fo-į“~ . ■ ■ • .
ręst Parką rūgs. 11 d. Pel-Į \ 1 I
nas skiriamas parap. Dir- Į' įy' T 4^ ' I IJr \
mą iartfr Įvyfe Alsu draugi- |W II M\F* III f->■ / ■ > JJ Q
jų piknikas kartu. Draugi-į— ‘
jos taipgi ruošiasi prie pa-Į . ' ** : \ ■ .. ..į rapijos baliaus, kuris įvyks | . ► / / . ; «

Si://“ Paduokite savo vardą ir pa- 
'dirbtuvėje užsimušė /mirti- vardę ir mokestį L, D. S. na- 
nai'KaZyš Čincukas ir la-į •. . . ■/ -f ■ ■ 4 ’ ; e - *SS?riams-orgamzatonams' dar 
uė' gttli ligo- jprieš tą dieną, kad galėtume-
tiiiičje'ir. jau aprūpinta sa- > ... ■ . \ \ ”

palaidotas Šv. Jono kaplio- te dalyvauti kontestiniame 
se rugp» 30 d. \ : - . • • . _ ? ? • ’ B * • ' ė i‘ '

.»dauskiene. Dėl operacijoj];. ' '’frrL 1 ■ ■ * - :

Ršmejo mokestis 1(W

v
baigiasi

įsteigimą tikrų lietuvaičių 
skyiiaus prie Motiniškų na
mų. ’ . . v
PARAPIJOS MOKYKLA

* Kun. Paulionis iŠ sakyk
los, sekinadienį beaiškihdą^ 
mas parapijos mokyklos rei 
kailis, pasiūlė, kad abi km- 
myninės- Brooklyno lietuvių , 
parapijos/butentjKafalie- 
nes Angelų ir Apreiškimo » 
susitartų,, kad šioje parapi
joje esanti niokylda taptų 
abiejų parapijų bendra mo
kykla. G-rėta bažnyčios gy
venančių žinomų skaičius 
kas kart niažėja, todėl ir

. mokykla neauga. Tačiau, 
jeigu visų lietuvių katalikų į 
vaikaij kurie nėpertoli,ausiu 
gyvena nuo šios mokyklos, 
ją lankytų, ypač tie, $kurte ’ 
dabar lanko Šv. Vincento, 
Šv. Petyo ir Povilo ir Švč. 
Marijos nelietuvių parapiji
nes mokyklas, jau nekal-

• barit -apie lankančius ‘ visai 
nekatalikiškas viešąsias ino-

I kykląs, ši lietuvių mokykla 
I prisipildytų. Ar reikia ieš- 
Į koti kilnesnio darbo Katali

kiškos akcijos-vietos kata
likų veikėjams .-— draugi-

Į joms. Įdomu išgirsti ką a- 
I pie tai manytų Brooklyno 

. viešuomenė, ir tą klausimą 
tūrėtų pasvars^ti . Kunigų 
Vienybė, Federacijos aps
kritis ir ’ abiejų liarapijų 

i draugijos. • . .
PARAPIJOS PIKNIKAS

Rugsėjo 11 d.,’ KlasČiatis 
Parke, Maspethe, įvyksta 
Apreiškimo parapijos pik
nikas, į kurį įžanga parapi- 

| jiečiams bus veltui. Jau iš
siųsta kiekvienai šeimai po 
du tildeiu, iš viso per 2^00 

‘ r tįkietų. Tai kiek žmonių 
galima laukti! Šhupe pik
nike bus renkami Karalius 
ir Karaliene. Visi žinge*’ 

; dauja pamatyti ką& bus iš
rinktas,. Jeigu nori, kad

Į tavo ufavorite,”, tai klok 
Į k'uodaugialisia balsų po vie
ną centą. Tik kantrybės, 
palauk savaitę —.kitą ix iš
girsi —x matysi. P. Klas
čius,-.girdėt/ rengiasi priim- 

Į ti didesnę publiką negu
Lietuvių Dienoje; tik, visi 

melskitės, kad oras būtų 
gražus ir šiltas. •

■,.z; Į. P.

DR.A.f|EIIHA
’ (MnrBioK)'

LIETUVIS DANTISTAS;
2218.4th St, ’lrooįdyn,

Diagnoi* 
Gugo AnegMika

- VALANDOS:
Nno 0 vai. ryte Iki B vai. vakare. 
Penktadleulala ir Šventadieniai* 

tik ■ualtarua.

Tol, Greenpoint 9—23^0 ‘ -

JOŠEFH GARSZVA
G RAB ORIU S 

IR— 
balsamūotojas- 
231 REDFORDAVENUE 
. BROOKLYN, N. Y.

' : KLASdlAUS

CLINTON PARKAS
piknikams;-'bnljama, koncertams. 

goklams ir vlabkfems pasilinksmini-
- mflins smagiausia, vieta Broolt;
= lyne-Maspethe. Jau laikus ugslsą- 
| kyti salė, žiemos sezonui.
i kamp. Maspęth ir Betta Avė..
Į JONAS KLASČIUS. Sav,
Į. . - MaspetH, N. Y. .’ į

£

I Tel. Newtown 9—4464

ANT. J, VALANTIEJUS
GRABORIUS IR • 

BALSAMUOTOJAS'
Ąp<lrnU<la V tuose šakose^

Notary JŽubllc >
- 5441 -r-- 72-nd Street, . /

Arti Grumi St..
• . MA SPĖTU,. L. I.„ N. Y. :

TeL Stajjg 2—5048 . Notary PubUe

M. P. BAKAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graboriųs ir Balsamuotojas 

660 Grąnd St., Brooklyn, N.Y.

Tel, Stagg 2—0783 ''Notary Public

JOSFPH LE VANOK 
(LevąndftUskM) 

GRABO RIU8
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

, Telejlhone -Stngg 2-4409 * .
NOTARY. PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O’R P-U S 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, k.,Y. i

■’ Priešais Apreiškimo ^parapijos 
Bažnyčią -.

Paršamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso-- 

kięms pokylis .

Abisinijos valdžia įsteigė 
specialu įstaigą kovai su 
Vergu prękyba. . -

Latvijoj; nutarta Statyti 
trečią cukraus fabrikų 
pojujė. .* \ .

SKLEISKITE ŠVIESĄ >■ 

Perskaitę /‘Darbininką0 nenu- 

iheskite, bet duokite kitiems pa-
„*. *. . - A

’ i. skaityti. Tokiu būdu supažin- 

disite kitus su O Darbininku“ ir 

L. D. v S. ir atremaite mūsą ide-. 

jos priešą propagandą.

VO.'-. I X

.? ’4
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