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AMEBIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SUJUNGUS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IK 
PENKTADIENIAIS i
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MINA NUO 1915 MATŲ SOUTH BOSTON, MA88., KUGSUO-8EPTEMBER 13 D . 1932 M., No. 68 KAINA 5 CENTĄ]

Iki šiolei jo* centras buvo Brigg- 
sville, iš kur dabar-perkeltas į
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■ • šiai*^mokslo mėtai* savo dar

bą pradėjo kataliku išlaikomos 
10,576 mokyklos, su 2,679,000

{ moksleivių. žiote mokyklose Šie- 
_ mot bos 89,865 mokytojai1. Skait-

• lingiausiai lankomos ' bu* pra
džios mokyklos —- apie 2,268,000 
mokinių. *■ *

LAIVO EKSPLOZIJOJ UŽ
MUŠTA 38 ŽMONES

Katajikų Universitete^

Naujai rašomoje Peru valsty
bę* konstitucijoje numatoma pa
žymėti, jog valstybė apsaugo* 
katalikų tikybą ir bus sudarytas 
konkordatas — sutarti* su Po
piežiumi. '

(Rugsėjį) 22 d, bus iškilmingai 
atidaryta Jordan kataliku kole
gija, kurios būstine bus Meno- 
minee, Mich.,ir kurią ves Die
viško Išganytojo vienuoliai.

Amerikos kariuomenės 4 kata- 
. likai kapelionai pakelti Į majo

rus. , ’

šiomis dienomis iš Ęjiropio* 
grįžo kataliku universiteto pro
fesorius kun. Dr. JoKn’A. Bywų 
lankęsis Airijoje, Anglijoje, Ita
lijoje ir Vokietijoje.Dr. 
Ryan yra Žymus Ekonomistas, to
dėl jis domėjosi Europoje ekono
mine būkle.

Šiomis dienomis Bordeaus mie
ste, Prancūzijoje, Įvyko 12-tas 
tarptautini* kataliku stu dent ų 

• kongresas. Dalyvavo apis 300 at
stovu, kurie atstovavo 50,000 ka
taliku studentu, gyvuojančių 20 
tautų.

VOKIETIJA NORI 300,000
■ KAREIVIŲ -

NĘW YORK. — Rugsė
jo 9 d. inedinis laivas “Ob- 
servation” iŠ East upės ve
žė apie 200 darbininkų į 
Riker salų, kur yra stato! 

\mas naujas kalėjimas.
Kai laivas buvo 25 pėdas 

nuo krašto, įvyko didi tra
gedija. Laivo pečius spro
go ir įvyko eksplozija. Dar
bininkų kūnai buvo išmesti 
4 aukštį , ir nublokšti į įvai
riau vietas. '

Kol kas užmuštųjų skai
čius yra 38. Visi kiti va
žiavusieji sužeisti. Tarp už
muštųjų yra ir ląivo virši
ninkas. •

Laivas susprogdintas į 
mažas. deleles, iš jo beliko 
tik skeveldros. < ,

Nelaimės vietoje vaizdas 
buvo neapsakomai lįūdnas 

--^įędnrįayo: 
Žmonių lavonai bei jų' dalys; 

■ daugelis sužeistųjų, .UŽsir* 
tvėrę už laivo skeveldrų, 
šaukėsi pagalbos. . ...

Iš vandens ištrauktas lai- 
! vo kapitonas, sunkiai sužei
stas, pasakė, jog pečius- eks- 
plodavo ir po pranešimo 
neteko sąmones.* ,

Į gelbėjimo darbą atvyko 
1 gaisrininkų, policininkų, 

maudynių saugotojų ir 
šiaip asmenų laivai.

AIIDRACAPECODE 
APYLINKĖJ

1-M1-3. s: Al Blaėkburn, kandidate Į American Lcgion Aptari pirmtakės vietą, 2.^-Vaisdas w 
nrląivio Seagirst, K. Ji apylinkėie, kur demokratą JtAhdidataš K B. ftooserett; tūkstantinėms mi
nioms žmonių kalbėjo apie prohibicijos klauamą., 'S.-Michigto univraitato mokslininku buvusio sau- 
les užtemimo stebėjimo centras Fryeburg, Me. ■ • ■. • . / r . ' '

Bostono provincijos kunigu su
važiavime rugsljo 12 d. gauta 
telegrama, pranešanti, jog Sme
tonos vyriausybė uždare tik ką 
įsteigtą Lietuvos Kataliku Uni
versitetą.

Iš Šio pranešimo galima supra
sti, jog universiteto iškilmingas

TRAUKINIO UŽPUOLIME 
UŽMUŠTA 100 ŽMONIŲ

RLAIVININKŲ SEIMAS
MIAUSIA5 LAKŪNAS

.. , - ’ r<

VARŠUVA. — Lenkijos 
j aunosios kartos žymiausis 
lakūnas Pratik Zwirko .rug
sėjo H d. užsimušė orlaivio 
nelaimėje. ' •' -

PROKURORAS MITGHELL 
ĮTARIA BON j REI-

KALAUTOJUS

PARYŽIUS. — Vokieti
jos vyriausybės pasiųstame i 
rašte Prancūzijai rėikalau- 

: jama, kad būtų leipta Vo
kietijai turėti 300,000 gink
luotų kareivių vieton dabar 
esančių 100,000. * ■

Tarp kitų Vokietijos rei
kalavimų yra šie: leisti lai
kyti sunkiųjų ir lengvųjų 
artilerijų; leisti turėti tan
kus; įsteigti *militariškos a- 
viaeijos korpusus; ’ įsteigti 
karo lakūnų mokyklų; leisti 
statyti apsigynimo tvirto
ves palei Vokietijos ribas, 
leisti pastatyti 35 kariškai 
iŠdirbystes.

V okietij os vyriausybės
reikalavimai sujaudino, 
paČ Prancūziją, Lenkiją ir 
Belgiją. \ .jnp.

Vokietijos karo veteranų 
• 'organizacija pilnai pritaria 

vyriausybės' reikalavimui. 
Tai pareiškę karo ve- 

'. teranų metinis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 150,- 
000 veteranų atstovų* .

Rugsėjo 8 d. naktį Pape 
Code ^apylinkėje (Mass.) 
siautė audra, pri d a r i u šį 
nuostolių ypač laivų savi
ninkams ir žvejotojams.

Siautusi audra buvo prie
žastimi vieno automobilio 
nelaimei, kurioje užmušta 
New' York turtingo agento 
Campbell duktė, 20 m.. Ne
laime įvyko Falmouth. \

Audros siautimo greitis 
apskaičiuotas 65 mylios į 
valandą.

DIDEIIS PARADAS
;j. * ’ r——7^—i— •

r Praėjusį šeštadienį, rug
sėjo 10*d».v SOuth Bostone į- 

! vyko- karo! veteranų 101-mo? 
į 'divižijoštįdfadas, kuriame 

daiyyAVG kbli, tūkstančiai
1 ašmenų, - ‘

’ Paradas įvyko po trijų 
dienų posėdžiavimo ‘ South 
Bostone*. Parado pasižiū
rėti buvo. suvažiaVtisioslūk- 
stantinės minios žmonių 
Bostono ir apylinkes mįes-

WASHlNGTON. — A- 
merikos vyriaušis prokuro- 
ras‘Mitcliell pranešė prezi
dentui Hooyer, jog bonų iš
mokėjimo reikalaujan e i ų 
Veteranų vadinamoje .armi
joje buvo daug prasikaltė- 
iiV 1 • ' /.• / . ' .

Prokuroras nurodo, jog 
iš- 4723 veteranų, kurje pra
šė vyriausybės' paramos pai* 
važiuoti įnįbmo, 1069 yra 
įtraukti policijos rekorduo
se ir 829 iš jų yra bausti

Prokuroras. pažymi, j o’g 
veteranų sąrašo pradžioje 
tarp 3656 paminėtų vardų, 
829 asmenys negali įrodyti, 
jog jie yra karo veteranai.

Bę to, jis pareiškia, jog 
veteranų. žygiavimą į Wa- 
sliington 'organizavo^ ir r$* 
mė komunistai. ?

. Prezidentas tokiuo pra- 
nešiinu, žinoma, labai pa
tenkintas, ,

MIRe NUO BITĖS 
ĮKANDIMO '

- GRANDĖ Y."5 Rūgs. 2 
d* nuo bitės įkandimo mirė 
John ’ gyv. Spring- 
Ėelde, .palikdamas, teviis,

NINKAMS ŲUMALINA-■ ««
/ -T— -----

CHICAGO. — Geležin
kelių kompanijų’ atstovai 
susivažiavimo. išrinktas ko
mitetas paskelbė, jog visoms 
geležinkelių kompanijoms 

r patarianti nuo 1933<s metų 
vasario 1 dįenos numažinti 
darbininkams' algas 20 pro
centų. ; -

Šiais metais jau buvo nu
mažinta “10 procentiĮ ir vi
si darbininkai buvo priėmę 
numažintas algas vieniems 

^metams.’ x
* Dėl šio darbdavių nutari
mo, aišku, kils tarp darbi
ninkų didelis nepasitenki
nimas.

Geležinkelių darbininkų 
sąjungos vadas A. D. Whit- 
nėy, sužinojęs minėtą nuta
rimų, pareiškę jog algų ka
pojimui turi būti padarytas' 
galas. Tokiu būdu laukia
ma smarkios kovos. >

i

VOKIETIJA NEBEĮSILEIS 
AMERIKOS MAŠIN-

: R W
BERLYNAS* —' Pagal 

naujus Vokietijos. įstatymus 
nuo rugsėjo 6 dienos ap- 
Ih’atma dideliais muitais iš 
Amerikos įvežamas rašomo^ 
sies mašinėles.*, • ■ •_
. Amerikos rašomųjų maši
nėlių kompanijoms bus di- 
deltų nūostolhj. -Amėriltos 
firmos buvo ridėjusios 11 
milijonų dolerių į savo tbi.Z* 
nįu išplėthno ir davusio 
darbo 6000 Vokietijos pilie-

‘V

Rūgs. 111 d. čia įvyko Blai-' 
vininkų- Susivienijimo sęi- 

. mas, kurs,pradėtas ŠvJr Ka
zimiero parapijos bažnyčio
je iškilmingomis pamaldo
mis! Šv. mišias * atlaikė 
Centro pirm, kun. X J, Ba- 
kanaš; pamokslų - pasakė 
kun. Dr. J. Navickas, M. I. 
CL ' ■.

Posėdis prasidėjo 2 vai. 
po pietų Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos salėje. 
Seimo vedėju, buvo kun; Dr. 
X Navickas, M. I. C., sek
retoriumi — S. Šejefkaitė.

Centro valdyba pranešė 
apie praėjusių metų veiki
mų. Studentai K. Vengras 
ir V. Šaulys skaitė refera
tus apie jaunimų ir šeimų;

l • . \

Seimas nutarė pasveikin
ti šv. Tėvo Apaštališkų De
legatų Amerikoje,. Lietuvos 
blaivininkus. Katalikų Vei- 

v’ * >

kimo Centrų-, k a i į n č i u s 
Prof. P, Dovydaitį ir Prof. 
J. jEretą. Priimtos kelios 
rezoliucijos veikimo pageri
nimo reikalu.

Į centro valdybų išrink
ta v kun* X j. Jakaitis, M. 
t Oą ~ dvasios vadas, kun. 
X Bakanąs —* pirmininkas, 
kun. L Mačiulįonis, M.LC. 
ir T. Maukus ■— vice-pirmte 
ninkaį V. X Blavackas r- 
sekretorius; O* Sidabrienė 
— iždininkė, K. 'Rainys-ir 
J. Švirskas —■ iždo . globė
jai ;kuu. P. X Juškaitis — 
redaktorius.. .

• Ro posėdžio įvyko vaka
rienė, paįvairinta muzikale 
programa, kuriai vadovavo

HARBIN, Mandžiurija, 
rugsėjo 11. — Banditai už
puolė Changchun-Har b i n 
traukinį, užmušė daugiau 
kaip 100 keleivių, apie 600 
apvogė ir nežinomą skaičių 
jagrobe į nelaisvę.

Šis banditų žygis yra vįe- 
nas iš didžiausių, kada nors 
^vykusių apiplėšimų.

A. E. SMITU GAUNA 
Pfflfflį

— Buvęs, ... ; . •• • ( • 
gubernatorius A1 f r ė d -K. 
Smith iš Nęw York valsti
jos gauną 6100 dolerių me
tinės pensijoj. • ' . . ’
Pensija' teikiama jam, 

kaip ištarnavusiam daugiau’ 
20 metij legislatūrojė ir gu- 
bėrnątoriaųs vietoje. . Per 
tą laiką A* E> Smith iš sa
vo algos mokėdavo atitinka
mą sumą į pensijų fondą.

atidarymas Įvykę, bet vyriausy

be neleido universitetui pradėti 
darbo. - ---------

Toks tautininkų elgesys tfun- ; 
kiai suprantamas. Katalikai ne- 
prašė nė vieno cento iš valstybes - . 
iždo. Katalikai suaukojo ir no
rėjo turėti savo aukštąją mokyk- 
lą< /• ■ J.*\:

Universitetas buvo pripažinta* 
Popiežiaus ir T-ietuvoš vyskupai > • 
rektoriumi buvo paskyrę J. E. 
Vyskupą Mečislovą Beini.

Universiteto atidaryifia*' buvo ' 
sveikinama* visų geros Valios ' 
Lietuvos piliečių.

Rugpiūčic 26 d. tautininku Op- -• 
gano “Lietuvos Aido” reporteri* 
turėjo pasikalbėjimą su valstybi
nio universiteto rektoriumi prof. 
V. čepinskiu, kurs anie katalikų 
universitetą šiaip pareiškė: . ’ i

1 “Mano grynai asmeniška .nuo
monė yra tokia, kad mokyklų 
juo daugiau,, juo geriau. , .Ypač 
geriau, kad tas mokyklas steigia 

į . savo lasomi* ar ben$ nereikalau-

steigia, kas Čia tokio,; jeigTi ko* : 
norš* išeis.

^aip kalba prof. V, Čepinskis, ‘ 
nors jis yra socialistas. Bet tau- 
ninkarn* nesvarbu didžių žmonių 
pareiškimai.

šis paskutinis Įvykis galutinai 
parodo Smetonos ir jo bendra- 
.'darbių tikruosius tikslus. Jų vęi*. 
datas. galutinai nutrauktos kau
kės..- . .. ’ ’

L. D. S. SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimų Centro .Vai- . 

dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- j 
rence, Mąss. ■ ' - . ;

3 Seimo atidarymas įvyksta iškilmihgoltnis Mišiomis 
ir pamokslu Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos, bažny
čioje, 94 Bradford St‘, LawrCnee, Mass., rugsėjo 26 d. j 
9 vai. rytų. ' . . '

Seimo posėdžius pradės Centro Pirmininkas lietu
vių parapijos svetainėje. ‘Posėdžių tvarka bus tokia:

■ 1. Posėdžių latidaryma^.; ■
2. Sveikinimai ; * ;
3. Mandatų priėmimas; \ ’

'4. Seimo prezidiumo, rezoliucijų ir mandatų lemi*- 1 
.sijų rinkimai; . . .. .. ?

/5* Centro Valdybos pranešimai: . . j-n f uk
a) Dvasios, vado. ..b) pdrinininko, c) vicerpirn)i-‘ 

’ ninkoę d) iždilimSo, e}! ^ėbretoriaus, /f.plitėrati-
. •. nes komisijos, g) ręvizijfei?konusijos.; . . /

Centro Valdybos*/pramfamų svarstymas;'. .t). t' 
' L Kun. K^Utbdnatičiaus'paskaita;. .

8. Rezoiiuoįįųzpriemių.W s '‘H ; " n. ’
9, Centro Vųl^os;vįnftpm^ :u \ / l '

;• 10* Seimo uždarymus, f.
'. Šeinio metu: Vakarais įvyųs įdomūs parengimai, .ktb 
riais rūpinasi vietinė Ltnvrenčę^L. D. S Xubl*L ’ 
. . Visos kuopos prašomos atsiųsti savo atstovus ir pa
rūpinti praktiškų, sūmahymų. \ ■

Dvasios Vadas Kun.
Pirmininkas — X R S^nilyis^ .
Vice-Pirmininkė — iŠmuHenė^ ' 7 

. Iždininkas — A. <
•. ?? iSekratorius — XB:£aua'a.

MNyilfrlNBMJlil n « ■
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Žinios Iš Lietuvos
SU AVMDŲ DEGTUKŲ 8ĘfDI-l 

KATU JAU GALUTDUI

Derybos yra jau baigtos. 
Susitaria, kad švedai tu 20 
milijonų litų, kurimOTtftu^ 
jo; dabar įmokėti visai ne* 
brinokės. Dėliai to švedai 
sutiko sumažinti pi’OceĮrt^š ! 
už paskolintus 40 milijonų . 

i litų nuo 6 proc. iki 4.7& •
Procentų sumažinimo ter- 
minas prasideda nuo Š. m. 
birželio L d. Be to, iki 1$34 

' m. sausio 1 d. Lietuva' sin
dikatui procentų visai 
mokės. #

7 ATLAIDAI

i

i

& T

ne-

. ŠILUVA.—Viena iš Jdę- , 
[ miaitsiiį rietu Lietuvoje yral 
šiltrn, am kaip kiti jųva-l 
dina Šidlavą. Rudeninių

16'#. Wliivų aplanku apie! 
5d,O0€j Juonių. Per visas [ 
dienas< t prieš Švč. aPnelesĮ 
Marijos stebuklingąjį /pa*] 
veikslų galima matyti besi
meldžiant ištisas maldinin-

' . nX R ai NIN K A 8

PmldantaT Hobver priėmė, kainui laišku išnešiotojų 13-io tnetinid gusivažiavW> Atstovus,

HARRISON-KEARNEY, N. J.
I L, D? S'. 15 ImopOB^usirinkimas 
Įivyką rugsėjo U d., parapijos 
[svetainėje, 6 Davis Ayę. Visi 
[nariai kviečiami atriį&nkriL. tf .

9
■ u1 k ■■ . 1 !"‘ 11 j .1^1'.............

įįDS. Kuopų-Susirinkimai

PIVOMŪNAL.— Rug-
. piūčio 15 d*, š. m., Pivošiū- 
nuose (Alytaus aps.) buvo, 
atlaidai į dangų ėmimo Švč.

Marijos. Pivošiūnuose 
yra .stebuklingas Švč. Pa
nos Marijos paveikslas, ku
ris yrą. plačiai pagarsėjęs 
Visokiais stebuklais, nes 
daugybė žmonių yra aptu
rėję įvairių Dievo malonių.

Taigi į Pivošiūnus Šve. 
■į\. Marijos atlaidus, ypatin
gai į Dangų minimo, suva- 

\ žiuoja daug žmonių iŠ visų 
jąpylinkių. Sekmadieni 
rugpjūčio 14 d-, kaip pradė
jo iš ryto važiuoti, tai vą- 

•••; žiavo visais keliais per vi- 
:< sų dienų ir naktį. Rugpjū

čio 15 d. netik miestelyj, di-
* delis šventorius ir kapinės, 

didelė ^bažnyčia buvo pilna
. žmonių, bet ir laukam . >\£įai

• pirmų syk man teko Lietu
voje matyti tiek žmonių .su
plaukusių į atlaidus.

Nemažai ir \
Daug , kunigų buvo suva- 

“ žiavę, iš vakaro klausė išpa- 
žinčių iki vėlumos. . Taip 
pat ir ryte iš anksto pradė
jo klausyti išpažinčių, nes 
visos klausyklos buvo ap
gultos per visų diena. Iš-

* kilmingų sumų, prie įstaty
to Šv. Sakramento, laikė 
kun. S. Rudžiopis. Pa
mokslų sakė kun. J. Zabu
lionis. Mišparus prie įsta-

. tyto Šv. Sakramento laikė
* generalvikaras pralotas J.

, Labukas. ■
ĮsprūictžitiL

• Labai gražus ir žavėjan- 
tis buvo įspūdis matant per 

. . visų dienų, visokio amžiaus 
/ '• žmones einant keliais aplink 

altorių, kuriame yra stebuk 
> Jingas paveikslas Švč. P. 
;.. Marijos ir prašančius Die

vo malonių per Jos ųžtari- 
■i mų. Šie įspūdingi atlaidai 

ilgai man pasiliks atminty
je Ė Amerikietis.

■

r

pradžioje rugsėjo mėn. isėri 
jo laikraštis vardu.(iMari- Į 
jos Šventove Šil u v o j e/’ 
Laikraštis yra gražiai įlius- 
tiuotas Šiluvoš vaizdais iri 
bažnyčios bei koplyčios pa-1 
veikslais. Laikrašty y ta Į 
patalpinta keletas laiškų iš Į 
Amerikos lietuviu, kurie 
dėkoja Švč. Marijai už su
teiktas malones. ' Laikraštis 
yra didėlis, storas ir įdomus 
savo turinių. Atsiuntusiam 
nors mažų aukų bažnyčiai,’ 
Šiluvos klebonas yra nuta
ręs tų laikraštį siusti veltui, 
o šiaip kainuoja 40 centų, 
bet tai turėsite savo namuo
se tikrų stebuklingosios^Ši
luvos vaizdų. Galima kreip
tis šiuo adresu: Kun. B. 
Katelai, Šiluvos klebonui, 
Šiluvoje.

(Okupuotoje Lietuvoje
Df L ĮJ1TUVIŠKO PARAŠO 

l. < AUŠROS ViRTU. _ 
į KOPLYČIOJE

Juozas

^Katino konservatorijos 
direktorium ' paskirtas p.
Gruodis.. ‘ .■'•■

Janayos vals., Paryžiaus 
. kaimo nusausinant ^Noriiei- 
kos pelkes, kiek giliau žemė 
pakasus, rasta taip vadina
mo vario kolčadano sluoks
nis. .

Kauno Valstybiniame U-j 
niversitete Lietuvos istori
jų dėstyti kviečiamas, kita
tautis Prahos Universiteto 
prof. Lappo. >

NAUJAS CENZORIUS 

t KAUNAS; — Vidaus rei
kalų ministerija paskyrė 
filmų cenzorium art. Bie
liūnų. Cenzorius turės pa
dėjėjų ir sekretorių.

Kanadoj bus įsteigtas 
Lietuvos Generalinis Kon
sulatas.

AMERIKOS KINO ARTISTĖ 
x LIETUVOJE

VILNIUS; — 'Darant!' 
Aušros vartų koplyčioje re
montų, buvo nuimtas lotini- 
škas parašas. Karttt gauta ; 
žinių, kad atnaujinus kop
lyčių žada būti padėtas len
kiškas' parašas. Dėl to su
sirūpino, Vilniaus lietuviai 

[katalikai ir išrinkę delega
cijų' su p. Ern. Vileišiene 
priešakyje įgaliojo parašyti 
prašymų ir apsilankyti pas 
J. E? Arkivyskupų.
• Delegacija lankėsi • pas 
Arkivyskupų rųgp. 5 dienų 
if įteikė šio turinio prašy
mų: . '
“ J.-E. Vilniaus Arkivysk. •;

1 R. Jalbžikovskiui
Vilniaus liėtuvių katalikų 

PRAŠYMAS
[ Mes, žemiau pasirašę Vil- 
[ nauš> iiefdviųtJkatųlikii at

stovai, esame Vilniaus lie
tuvių katalikų įgalioti krei- 

[ ptis į Jūsų Ekscelencija su; 
prašymu išklausyti mūšų 

| balsų.
Jau kuris laikas, kaip ka

talikų ir netgi kitatikių,’be 
tautų skirtumo, aukomis 
naujinamaf Vilniaus krašto 
šventoji vieta—Austos Var
tų koplyčia, kurioje nuo 
amžių laimina ir globoja 
mūsų kraštų Stebuklingoji 
Dievo Motina. Tūkstan
čiai žmonių kasdienų praei
dami pro kaplyčių netik nu 
siima kepures, bet ir suk
laupę atsidūsta prie savo 
Mstmos, kuri visus vieno
dai glaudžia prie savo Šir
dies.

Deja. Su širdgėla tenka 
konštahtuotį, kad tam tikra

Žmonių grupė politiniais su- 
.metimais šių šventų vietų 
nori padaryti tik vien o s 
tautos šventenybe atstu- 
miant kitų tautų katalikus 
'Taip rašydami turime gal
voje šiuo metu vedamų ak
cija patalpinti vien lenl<iš- 
ka paraša vietoj bendro vi
siems l'Otiniško, parašo, prie 
kurio esame pripratę baž
nyčiose. Šis lotiniškas pa
rašas’ pradėjus rėmontuoti 
koplyčių, tapo n u į m t a s* 
Koks bus padėtas, pabaigus 
remontą, mes dar nežinome, 
bet kai kurių žmonių pa
stangos padėti, lenkiškų pa
rašų vęrčia inus, lietuvius 
^katalikus ki-'ėiptis į J. Ę., 
kaipo į Vyriausi šio’ krs&to 
Bažnyčios Ganytojų -su pra: 

sšymu atkreiptrį tai dėmesį 
ir palikti visų tilcįnČiųjų 

į garbinamo je vietoje’ lotiniŠ- 
kų parašų. ’ . • , Z . 

r ‘ iii J , " . - .

KAUNAS.— pereitų mė
nesį Kaune, leido atostogas 
Amerikos kino art. lietuvai
tė p. Zalenkovienė. Ji dir
ba Parambunt Eilmų gamy-r 
boję. Praleidus atostogas 
išvyko į Korsikų vaidinti.

______ ,—,   .. . .. , ■ i     ;   . ..... .

JONO KMITO EILES
a

lapių, tik už 75 ęentu^f/•®arbjpi^ųi>J prisiuntęs 
75 centus gausį Jono Kmito gražias eiles.

Jonas JKmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eilės pilnoj patrijotiškų jausmų.

Siųsk užsakymą i . |

“PIRBIHINKI”
,v 8C6 Wes| Broadway South Boston/Mass. |

I MB6”'McMilIifiį Kaųaas Valsti
jos kolegijos futbolo tymo vadas 
susiuvo 10; mėnesių amžiaus ’sū- 

" v. X’ ’ ' . .. ;| numi. .L.-,.

vyks LŪS. 10 kuopos susibinkimas 
vd. Taigi kviečiame visu*. nariiM 
atailankyti į šį auairinkun^ ir ui- 
timolkfcti raSnesines. Ateiveskite įę 

prirašyti? v

;rj^s;36įkp.wĮiw^ •:
BekiOdienį, rūgs., 18 d.TU32rffl 
žvarbu, kad f Ši ausirinkimį ateitų 
visi nariai ir beųtipo vieną naują 
■|i*rĮ.Ai«»veatų prūaiyti prie Attlljų 
jirangįoB-organisacijoa.

WESTFIELD, MASį.
LDS, 111 kuopos Bueirinkirnaa į- 

vyka sekmadienį,, nigs. 18 die
nų, tuoj po sumos, Šv.' Kazimiero 
|iarapųos salėje. Kviečiami viri 
harlaiateitl-Taiųgiatsiveskite 
savo draugus prirašyti prie iiot 
kllnloa brgąnįzarijo*. .
- .'-j' -W<Wb

ATHOL, MASB.
« LĖS. 4 kpi mėnesinis susirinki, 
mas įvyks rugsėjo18 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai ati 
šliaukyti ir užsimokėti mėnėširiėii 
mokestis. Taipgi atsiveskite savą 
draugus įr drauges pritašyti prie 
įjios. kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

LAWRENCE, MA8S.
' LPS. ,70 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 18 d., tuoj po 12 vai. 
Kviečiame, gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (ės) pri
rašyti. . j ‘ Valdyba

PROVIDĘKCE, R. I.
LDSĮ. il kp. mėnesinis susirinki- 

įsileisti savo raas ^kmadienį, rūgs. 18. 
’ tuoj po sumos, bažnytinėj svetai 

ačj,.Svarbų,'kad visi šiame susi 
ęinkime dalyvautų ir užsimokėti 
duokles. Parodykime gražų pavys 
dį kitiems.

Z- v a,..-

[ Hrd, KarMUenis Arijelų, parapija 
į svetainėj, kampas Robling ir So
4th gatvių.

Taigi malončkite visi suširin^il 
Į ir užsimokėti duokles kurie esate

„ , . , . j skoliiigi. Nepamirškite ir naujų
Giliai tįĮdlhe, kad J. E. narių atsivesti prirašyti prie mūsų 

vai’dtui Kristaus žodžiu ne- l>ra'K'os grganizadjdi. 
panorėsite daryti skirtumo! N.
tarp gaaikoii- žydo-irpa- 7 o. »; ». ■
gerbsite Bažnyčioje užsili-

^usiasLractteijasr- L—! W W J- 
Vilnius, 1932m., 
ntgp. 4^” . .. » 

Į L. (Seka parašai)
jo Ekscelencija pareiškęs 

delegacijai, kad nieko neši
nus apie sumųnymų keisti 
: parašų, priėmė prašymų, . 
■ Šio krašto 'lietuviai kata? 
i likai tikisi kad Ganytojas I 
tikrai išklausys .. lie tu v i ų 
prašymų.

> ...

(U-I. B.) ’

Dažnai rašoma apie skir
tumą terp -^katalikiškos ir

. x X . Ai“ . ..r

rnėms, ypač gugančioms! 
nįėrgaitęms^ berniukams,•* 

Ipaveikshis rodo tų, kurie •ftl . *
gyvenime sekė žemyn ve
dantį kelių, kųriĮĮ pavyzdys i 
ir lutus tuo pačių prapul- 1 
ties keliu nustums. Katali- 1 
kipspųuda mums duoda pa
vyzdžių iš tų* jaiųiikaičių, 

| mergaičių, kuriu kelias ve
da aukštyn, į dorų, tobuly-

BAIGS MOKSLUS • lį W}
- ; kitus 'patrauks tuo pačiu

. ’ i ’ . J keliu eiti.
.Kas, tikrai pamųstęs, ga

li , abejoti, kokios rūšies 
spaudu jis turi pasirinkti, į 
savo namus g 
augantiems vaikams į ran
kas paduoti.. Kiekvienas 
sveikai protaujantis pasa
kys katalikiškų spaudų?

į todėl ir Sekime. kų sveikas 
piptųs, sąžinė sakoj. yayyki- 

| me laukan bedieviškų , pa
saulines dvasios’ spaudų, "jos 

[vieton tegul k^alįkisko 
laikraščio šviesų .spindi mū
sų 'Šeimose,, mūsų priaugan
čioje .kartoje, '. • X. K.

5 šiais mokslo metais baigė 
Prancūzijoje Lyono Uni
versitetų vilnietis p. Kaje
tonas JBlažys ir gavo inži- 
niei-io-chemiko laipsnį. . t. . 
..’? Šiais pačiais metais baigė. 
Poznanės Universitetų, p-lč 
Zofija MikaĮattškaįtė ir ga
vo inagisterio laipsnį., .

4 .
j ’ LDS. 7$ kp.' mėnesiniai suširin 
kimčlr įvyliUa kiekvieną mėnesį 
sekmadieny, po 15 d., §y. Petro 1 
Povilo, bažnytinėje svetainėje.

/ į. ■ Valdyt

mos pasaulines* . d v a s i b s 
spaudos. Gaį geriaųsis įro
dymas . bei pavyzdys Šio 
skirtumo, tai perskaityinas 
pirmo puslapio Žiiiių ant- 
galvių vienos ir kitos rū
šies laikraščių. . .

Štai nesenai vienbs die
nos pasaulinės dvasios laik
raščio žinios. /Pašto Vir
šininkas Peiliu Užmuštas’’ 
(8 špaltų aprašymas); 
‘4 Libby (žmogžudė) Pasi
duos, Ieškos Užstato Šian
dien (2 špaltos); “Pikni- 
kuojant Nužudytas,- Pus
brolis ‘9 syk sušaudytas;t’ 
4 4 Bankininkas Sako Apie 
Vaikvagystę; ’ ’ 4 4 Piršto žy
mės įtaria ;>r 44 Neteisingas 
pajamų dalinimas; verčia- 
maš penkiems, gydytojams 
/Moteris kaltinama nužu
džius ūkininkų44Meilė *ir 
bučkiai vėl . madoje, kai 
Raudonieji atšaukia įstaty
mų prieš pašilinksmini- 
mus.” */ . v.

Dabar pažvelkime i zi* 
\nias katalikiškame' laikraš
tyje tuo pačiu metu: “Ko
legijos Pasiuntinybe JJžre- 
koi'duos ^Saulės Užtemi
mų;” “Vlenuolės Atperka 
Ligoninę nuo? Šalvationis- 
hjį” “14 Apturės Šv. Prap-. 
ciškaus Vienuolypd Rū
bus f’ HPenld sūnūs Kimi*

’gai ..Tėvo Laidotuvėse;’H 
“Dvi, Vienuolės Paskirtos Į 
Ilirbti.Kįnįjoję;” “Žymus 
jažnyčios Rėmėjas Laido
tas Detroit;” “Veltui Tele-. 
fonų vartojimas šaukti ku
nigų prie ligonio;” 44Kardi- j 
nolo Gibbon’o Pami rikio 
Šventimo. Apeigoj per Ra- 
dio perduodamos;” 44Trys 
Vyskupai Dalyvaus Central 

AVerein Seime;” 44 V i e š ų 
mokyklų mokytojos lankys

lenuolė,* kuri ■surinko.

K

Pašto departamento teisių, pata
rėjas H. Jf Donnelly, pagelbėjęs 

[loterijų ^įlietų pirkėjams atgauti 
įmokėtus pinigus. Sakoma, jog 
jo įstaiga sutaupiusį amerikie- 

Į.čiams apie bilijoną dolerių, ku- 
Į.riais būtų pasinaudoję loterijų

: Nepasitikėjimas .— ta 
draugijos nuodai.

BfiūUAr IŠEIVIAI
TSvyngs likimas, jos laimėjimai ir b 

laimes, jos sielvartai ir bėdos Jums 5 
siems, be abejojimo, rupi Jums ta 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų 
klestėtų teisėtumas ir laisve. Jus ta 
pat niekinat priespaudos nevalia ir r 
ribota sauvaliavimą su švenčlauslon 
žmonhj teisėmis ir laisve. — Jus nori 
tad Ir toli būdami, kad ir .plačiųjų n 
rių atskirti, pažinti Tevynčs buvj, ko 
jis tikrumoj yrą — šitais visais : 
žvilgiais Jums labai yra pravartu 
liraSyti

“DARBININKAS” ugdo tiesos 
laisves mell£

“DARBININKAS” moko neapkę 
priespaudos smurto ir niekinti didv 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI” visur fr vlsa< 
rupi datbp žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai idom 
savo “RĄDIO. ŠYPSENAS.”

“DARBININKĄ” redaguoja prote 
rląs fc*B. DOVYDAITIS.

. kad iSsirdiyti "DARBIN
pati/ą fr iSrd'iyicitė įl td«b gi 

temt Lietuvoje.
. Amerikoje “Darbininkas” kaštu 

$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerlkonB 
tentų.

“Dairbinlnkas/* *
“DARBININKO”' adrėiat: Liti 

nlą Kaunas, Nepriklausomybes alk 
neš

Katalikų Kolegijų;’-'’ 44N. 
X 
$225,000 vargdieniams, Mir
šta;” Mažytės’ Vargdienės 
Seserys * atsisako $300,000 
paveldėjimo.” '•» * ;

Dabar pagalvok: ar ver
čiau. skaityti pasaulinį laik
raštį* ar katalikų spaudų; . 
ar reikėtų taip jau griebtis apdrikai, 
skaityti apie tokius žmones, —r i -r i-v-v m t t 
kuriu. nedori' veiksmai i- ’ DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
traukia jų vardus, į pašau- : . a A T '•
linę spaudų; ar sveikiauI . . b
protui it sąžinei skaityti a-r > . *—r—
pie tolaus asriienius, kurių 
šventi bei didvyriški darbai r MOTlįfOS ĮVC.
užpelnė jiems paminėjimų j- uja e. eta st.so. Bob^ naas. 
kaliku spaudoje, “Penki 
Sūnūs kunigai Magias afcR**A^So’^tonieni, '
našauja minisiapi tėvui”8- 
das tėvanmire* .turiingėsūis, 
negu - didžiausias pasaulio L . rd. rmfcvfay w>8-w . t
' y; . 4. .. hidlnlnki — Ona Btaniullut*
turiųelis. Ir . taip , SU kito* ipę eth st, So. Boatoą Mam 
niis žinutūnūs, ktaw 
tome katalikų spaudoje.; jos ĮKJ#. 
pakolul, b rie nuslopinu žmo 
gaus dvasių.; • , *•

Pasauline. špauda ?mu-

fco. Boaton, Ma* 
„„trinkimus laiko kM 

. . aętr< Užminką klriPdrito moteto. 
. I vM. takkta. pobatnytinai 

. I • iahUų , ■

IV. JONO IV. BL. PASALI 
; ‘ ' DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. tloba
ML Idn Ucl, DorcheBten Uni 

’ . i! ' Tulephone ColnRiblfc $
Alce-Pirminlnkas — J, l’etraiwkM. 

.? 2|liTh(rthiw’ .M
' Ppot hutląirisM ~t.J./GUneckk :

5 TtoįaflMU Sik B
-- M. Seikiu

256- St, &>, Bnuton, B
A. Nnuaiinnns .

; f 88S E, Brniuhvąv, So. Bostou, 11
X Zuikiu . t-

i st, So. Boutpo. Mnw 
Draugija Talko mimrinklmMft kąn tr 

kiekvieno hiCncitio. 8
po. pietų. Bmpljou ualgj, 402 & 
8t.So.BM«tott.M«uu.

Profesfonntat, blRnlfrial/ pr^mc 
knl, kurie skelbtas! “Darbininke,” 
m! verti skaitytoje paranros. .

Visi gtHmkHi*-*»Darblnlnka,M. . • * *

i
i

<HSP>\
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Visuomenės Vadu Dėmesiui!
Rašo: .

Jonas Čelkys Makūnas.

•_ (Liet kat. moksleiviu drau
gijos klausimu).

labai gražu, jei tokia mini
ma draugija turėtu gražų 
lotynišką arba graikiškų o- 
balsį, kuris atitiktų draugi
jos idėjoms ir principams.

t Apskritai kalbant/ mums 
I reikia įsteigti tokia katali
kiška moksleivių draugija, 
kurios tikslai ir idėjos bus 
pritaikintos prie šios šalies 
jaunuomenes dvasios ir 

_ .principų,' kuri aiškiai ir 
drąsiai pareikš savo nusi- 

«•’ statymus ir ideologijų, kuri 
gerbs ir mylės savo tėvų

Dažnai mes girdime po
sakį— < ‘ jaunimas yra mū
sų tautos ateitis!” Taip! 
mes irgi žinome, kad visas 
mūsų mūsų tautos ateities 
likimas, mūsų visų parapi
jų, mokyklų, ištaigų, etc. iš
laikymas priklausys n u o I Qr‘1siai PareiKi5 nusiT 
mūsų jaunimo. 11 statymus ir ideologijų, kuri

Ypač svarbiausias tasper^s savo tėvų
. jaunimas, kuris; eina į aukš- Į ^bų ir skelbs lietuvybės 

tesniųsias bei aukšt ų s i a^s Į dvasių visur ir visame.
. mokyklas, nes tai bus mūsų Turint savo žurnalų, ja- 

. tautos ateities inteligentija me galėtų, tilpti rašiniai, 
ir vadai. Ir, jei ta moks- korespondencijos, straips- 
lų einanti lietuvių jaunuo- niai iš visų mokslo srieiij, 
menė bus susipratusi ir 
dirbs organizuotai ir vie
ningai musų tautos gerovei 
ir lietuvybės dvasiai palai
kyti šioje šalyje, tai mūsų 
tautos vardas bus visados 
garbingai minimas h’ aukš-J 
tai gerbiamas šioje šalyje.,.

Pažvelgę po visaš Ameri
kos lietuvių kolom jas, ‘mes 
matome ir skaitome apie 
daugelį lietuvių, einančių į 
aukštesnius mokslus, bet jie 

. neturi jokio tampraus sų- 
ryšio tarpu savęs,, nes jie

■ nėra susiorganizavę. : . .;
Būdami susiorganizavę, 

jie galėtų atnešti ne tik sau 
naudos ir garbės, bet, taip 
pat/ir visai mūsų tautai.

Seninus buvo įsteigta 
“Liet. -R. Moksleivių 
Sušivienyjimas Amer i k o- 
je,” betf laikui bėgant, ši, .v . . ...

kilni organizacija, kurios &Tis kupini energijos ir 
nuopelnai yra didi ir nę- ambicijos prie savo studijų 
įkainuojami, iširo dėl įvai- Pr^e nauJlJ gyvenimo pro
filį ir nepalankių priėžas- blemų...
vįu \ Visoje lietuvitį k/ol&nijosėl

Šiandieną yra būtinas rei^ Į klebenau kunigai, seserys, 
kalas įsteigti naują- lietuvių Į y^^toj.ai. (jos) ir šiaip 
katalikų moksleivių draugi-į ašmenys gulėtu im-
jų, kurios tikslai ir idėjos Į ^os b^eiatyvos ir prade- 
būtų pritaikintos prie surašyti visus abieju ly-\ 
šalies jaunuomenės dvasios I ■ ?7-f* asmenis, kurie yra pra- 
ir vri'ncipiĮ. džios mokyklos 8-tame sky- |

Pirmiausiai, mums reikįa Į kurie lanko ąukŠtą- 
susipažinti su įvairiais A- Į s^as mokyklas (high šchools, I 
menkos kolegijų draugijų {ecM(,al schools) ir kolegi-

• (fraternities,. etc.) įstatais Į ^as> (C0^eB’esJ uaiversities).
. ir, tada, įsteigti rimtų kata- Pab Įtikėtų surašyti 
likišką Amerikos lietuvių Į tuos asmenis, kurie yra 
naokšleivių diuugiją, kimospa^/|^aP^s inokyklas ir 
kilnios idėjos ir principai Į kolegijas, ,

\ rastu gražią dirva tarp lie- siaad1^ ws turime viė- 
’ tuvių mokslų einančios-jau-bą iš jmmiausių.ir gražiam

nnomenėš Amerikoje. . I ni°kslo įstaigų, kuri yra
Tokios moksleiviu dtam ,:^ikos lietumu taut osl 

' gijos vardas galėtų turėti lietuvybės dvar\
trumpų lotynų arba graikų švč. Marijos

. vardą, kaip, paprastai, ran- Į Thompson, Oonn.
damą Amerikos kolegijų! Toje kolegijoje yra grą-l 
draugijose (fraternities). žus būrelis Amerikos liętu- 

Panašiai, ir su moksleivių Į vių moksleivių vaikinų įr | 
draugijos ohalsiu ir ženkle-1 pasiaukojusių profesorių 
liu (fraternity pin). Rūtų. Marijonų, kurie,nuoširdžiai-

lietuvių ir anglų kalbose.
j ei mes galėsime įsteigti 

tokių moksleivių draugija, 
kuri eis tais keliais ir vado
vausis tais principais, tai 
mes sustiprinsime mūsų! 
tautos būklę šioje šalyje ir 
mes nebijosime nei. jokių 
priešų. arba visiško mūsų 
tautos istautėjimo. šioje ša

ltyje.
Jei mums ištikrųjų rūpi 

mū ų, tautos likimas šioje 
šalyje, tai mes turime pra-

I . • • •dėti kuo greičiausiai suvie
nyti mūsų mokslų einančių 

Į jaunuomenę į draug i j i n. į I 
vienetų. . ■

Neužilgo prasidės • nauji 
mokslo metai....

Daugelis moksleivių -ir 
studentų, pailsėję po gražių 

Į saulėtos vasaros atostogų;

Pastebėjau, jog nepriete- mai su mirštančiais; ir aima- i 
lųii greičiausia atleidžia ge- Į navimai už mirštančius. | 
lele; užmink ją, o jinai iš- Į |
duoda dar malonesnį kva- Į Menas neveikia iš gamtos, | 
pą, . bet jis remiasi gamta — se- |

—-p—— inia iš gamtos reikalingą |
, Jasai nemažą darbą nu-l medžiagų ii’ prideda tai, ko | 

veikia, kuris mėgsta ir mo- Į gamta neturi, būtent—min- | 
ka dorai kitus palinksmint J tį ir sielų žmogaus. i 
Jo veido išraiška linksma, . —------ |
nors gal jo širdį slegia sun- Į Šiomis depresijos dieno- |
kus liūdesio akmuo. • mis mes turime būti paten- | 

-----  kinti tuo; ko mūsų bočiai | 
Skirstyk miglas. PagaJ visai neturėjo. Kam rūgat'q| 

mink sau giedrių nuolatiifę <•••* , |
Šypsenų per daug į dan- . Tad gyvenkime taip, kad, | 
gų kyla liūdni atšisveUdHįj mums mirus, koresponden- | 
—----- ---- -------—- ------ tat nebūtų priversti pridėti' «
darbuojasi, mokydami ir i pagyrų* apie mus aprašinč- Į| 
auklėdami tos garbingos ir darni. - . |
kilnios kolegijos auklėti-Į .... -------- 1
nius, ruošdami į gyvenimo Į J ei parpuola viens ar kitas, | 
kovas... Į Ar bus brolis arba priešas : . 1

Ta kolegija galėtų būti Nepajuok ir nepaniekink, I 
mūsų moksleivių draugijos Į Padėk silpnam, jįjį stip- į 
centru! Švč. Marijos kole-Į rink. g
gija galėjų paimti Ją gar- į Neduok geram blogu S 
bingą vadovaujančia rolę ir į pavirst.
iniciatyvą ir organizuoti | Pareigos nenorėk pamest. H 
mūsų mokslą einančių jau- . Leonas Lievša. j 
nuomenę, dirbdami iš vien - ----- —— h
su visais mūsų kolonijų i KELETAS PATARIMŲ < 
dvasiškiais ir įtakingais as-| ’ “ H
menimis, kurie yra susido-l Paryk daugiau, negu gy- į 
mėję tuo svarbiu klausimu. Į vend Gyvenk. h

Lietuvių moksleivių draų- Į Paryk daugiau, negu žiū- ; 

gijos įsteigimo klausimas y- Tėmyk. <
ra ne naujas. Jis yra bu-1 Daryk daugiau, 11 e g ui; 
vęs svarstomas įvairiuose skaityti — Įsigilink. L 
susivažiavtaidse Ir kįnfe- D k &ugiaUj negu gil. I 
rentose. Buvo ir rašoma _ Hau . .
spaudoj apie tų patį klau-
simiji bet kas buvo daroma?! Daryk daugiau, negu pi’o-Į 
ko mes Taukine syti — Suprask.,

Kg reiškia šiandien tos Į Daryk daugiap, ąegū pro- 
visos gražios rezoliucijos, Į tauti — Svgstyk. 
visds tos.puildos mintys, vi- dau^aU; negu
sos tos kaistos prakalbos a- _ s^k- k 
ple musų aaummg, jei mes BaUnį jMai
tik stovime vietoj, lyg tas! .
vežimas įklimpęs dumble, ir 1 VYHII N A AP2KRI- 

1 nieko nedarome ir neveikia-1M ■ * "■ ^rulvlil
n.ė?-. J ČIO KUOPOMS

į Ar mūsų visos gražios pa- Į ■■ - • ■
rapijos, mūsų puikios ir er- Į L. Vyčių N. A. , apskričio 
dvios-svetainės, mūsų draų-j pusmetinių suvažiavimas į- 
gijos, mokslo įstaigos ’ ir I vyksta 1932 metų October- 
t. t. turės žlugti ar kitiems Spalių 16 d., Šv. Jurgio pa-1 
atitekti?... 1 rapijos svetainėje, St. Ja-

Ne! Mes to, tur būt, ne- mės Avė., Norwood/ Mass.. 
norime ir netrokštame!! 
Tad, jau laikas mums susi
prasti, išlipti iš to vežimo.' 
įklimpusio i dumblų ir ieš
koti talkininkų ir pagelbi- 
ninkiį... Jau senai laikas 
mums eiti į darbų ir orga
nizuoti mūsų visų Amerikos 
lietuvių jaunimų į tokias 
draugijas (vyčius ir moks
leivių draugijų), kurios tu
ri ir turės lietuviškumo pa
grindų ir idėjų ir kuriose, 
jaunimas galės sefnti lietū- 
vybeš dvasios, kuri yra vie
na iš pagrindinių faktorių 
mūsų tautos branduoliui iš
laikyti šioje garbingoje ša
lyje!..:. , •

Lietuvi, tas priklauso nūo‘ 
tavęs! Jei .TU nori dirbti 
musų tautos gerovei ir būk
lei; tai bule ištikimas savo> 
tautos dvasiai ir padek or
ganizuoti mūsų jaunimą. 
Bet, jei Tų Žiūrėsi .indife
rentiškai į šį klausimą,.Tų 
nesi vertas • vadintis lietu
viu L.. ; v ' .

Perskaityk ir pagalvok!

- • * ** • - • * * i . 1 , ‘ 1 | . ’i ’ '

' Tikybos Kampelis .
'W

Visų apskričio kuopų pa
reiga kuo skaitlingiau daly
vauti šiame suvažiavime ir 
aptarti planus tolimesniam 
veikimui. Aptarti taip, kad 
galėtumėm subendrinti vei
kimų visose kolonijose ir 
šindiugiau vieni kitiems pa
dėti. Vienybėje — galybei. 

. Laikykimės šio posakio. Su
praskime jį tinkamai/o ta
da galėsime smagiau varyti 
pradalgius tarne . bare, ku
riuos mums pradėjo mūsų 
pirmtakiinai.. Tad visi . į 
darbų! Visos kuopos kvie
čiamos dalyvauti šiame su
važiavime. . . •

Kim. P. M. Juras, .
- ./. Dvasios Vadas, J

J)? J. Averka,
, . Pirmininkas,

O Valentuk&vieiūtė,
... Raštininke.-. •

Ne" kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pn< 
prastų darbą nepaprasta 
dvasia. — Booker Wnsbing 
ton.

Novena prie šv. Pranciškaus Asyžiečio H
■ ■ ■ “* "■ '■ - jo- -y,

trumpais apmąrtymili ^ ( H
■ . Paraše TavasHugolimla ’ i

' .''.'j \ ' t* |

1,1 Kol dangą lĄunta pavyks -įgyt o
Ii* Dievo veidą pamatyt,... ’ '. • į j

. Pi’aiięįikauj iĄiskis už mira h ! ■ $
4f šv. Prapciškriu, tobulasis ‘ Nu* . J.} 

kryžiuotojo pafeikslc.! Dvasioje ap- ' į/, 
kabindami šventas tavo kojas, mes da- / • < j l' 
bar bučiuojame dešinėsės tavo kojos \ /?< pt 
žaizdą, t Kaip uoliąi tu vaikščiodavai . (1

v iš miešto į miestą, kaip patsai Jėzus . ... <! -
Kristus, kad skelbtum, ramybes žodį o'
valdams nusidėjėliams ir atvestumel H

'• juos į Dangiškojo Tėvo prieglobstį,
Dabar ■ męs. aukojame visus dešinėsė į l ■ 
kojos., žaizdos kentėjimus ir kraują, .. . !?
plaukiantį-iš dešineses Išganytojo ko*. - "H p 
jos atlyginimą! už mūsą . apsileidimą o 
eit šv. Mišią klausytą • ir aplankytu R 
prūsą .brangų Išganytoją Švenčiausia- • p 
mė Sakramento, Amen. g

(Teve mūsą, Sveika Marija, Garbe ų
Tėvui)*, ' • H

Nukryžiuotas . Išganytojau, pasigai- J L
lėk irius nusidėjėlių. o

Serafiškas šv. Pranciškau, melskis O
už inus nusidėjėlius. "Amen. O
.5. Šv. Teve Pranciškau, didysis n

Nukryžiuotojo mylėtojau! Pažvelk į . (b
’ savo pevertus vaikelius, kurie nori pa- 4 J J ‘ 

gerbti tavo seraiišką širdį, pilną kar- į ’
šeiaušios Jėzaus Nukryžiuotojo meilės . 
ir užuojautos nusidėjėliams,’ Patrauk 
mus arčiau prie-savo mylinčios Širdies jį 
ir Saldžiausios Viešpaties Jėzaus Šir- 11 
dies. Mes dvasioje bučiuojame šventą . h 
žaizdą tavo šone, kuri kaip Kristaus, .f) 
tartum vilyčia, buvo perverta. Mes au- / o 
ko jame visus ^os žaizdos sopulius ir JI 

. krriują, plaukiantį iš Nukryžiuotojo . •
Išganytojo Širdies atlyginimui už vb. Ji 
sas. mūsą širdžių nuodėmes, ypatingai -H 
už permažą Dievo ir artimo meilę. O 
šventasai Teve, uždek mūsą nūodS- b 
įhiągose širdyse dieviškosios meiles x ’. į 
ugnį, kad mes vis daugiau ir daugiau. J 
būtume į tave panašūs gyvenime ir B
mirties valandoje. Amen. ■ S

(Tėve mūsą, Sveika Marija, Garbė Jį
Tėvui)5, j . ■ ’ . ’ . ų

■NukryžiUotari TŠganytojau, pasigąi-.. J
.lėk mus: nupidėjelią.: i ' . Jį

Serafiškas šv. Pranciškau, melskis '. ' .0
už mus nusidėjėlius.. Amen... J

JMALDA. &

Šventas Teve Pranciškau, tobulasis • Jį 
.. Nukryžiuotojo Išganytojo^ paveiksle, į į

kurs per savo apmąstymą'Viešpaties . H 
Jėzaus kančios, ypatingą dievotumą . .į! 
^prie Švenčiausio Sakramento ir meilę.. b
prie Angelą Karalienės Marijos, pri- b
pildei asvo serafišką širdį ne tik kar-. ! į
ščiaUsia Dievo mfeile,. .bet. ię dideliau- .. J 
sija uolumu atversti nusidėjėlius, pa- R 
dėk mums savo galingu užtarimu pa-. ' ų 
sekti tavo šventą pavyzdį dažnai ap- © 
mąstyti karčią Kristaus.kančią, ūgdy- X 
ti ypatingą meilę prie Jėzaus-. Švęn- g 
šiaušiame Sakr^nente, ir prie Jo . » 
brangiausios Motinos Nekaltai Prade- J 

■ - tos Marijos, kad tuo būdu šu tavo tė- į
Serafiškas* šv^ Pranciškau, melskis v,igka pageiba galėtume išgelbėti dau

gelį - nusidėjėlių nuo pragaro ugnies. b 
Amen. . • • *
HIMNAS PRIE ŠV. PRANCIŠKAUS. į

(Čia galima perskaityti vieną ap- J
mąstymą). J

V. Melskis už mus šv. Tėve Pran- į
ciškąu. . , ‘- 1

R. Kad būtume verti Kristaus ža- į
. dėjimą.. j

MALDA.
Viešpatię Jėzau Kristau, kursai pa- . ! 

saulini atšalus, sumanei atnaujinti, jąei- ’
les ugnį mūsą širdyse ir tam tikslui J 
atspaudei Tavo kančios ženklus ant J 
mūsą švento Tėvo Pranciškaus * kūno, «
per jo nuopelnus ir l maldąs suteik į
mums geilėstingai tą malonę, kad ga- ’ 
lėtume ištvermingai nešti .savo; kryžių • < 
ir užsipelnyti,naudingus atgailos vąk į 

ą sius. Kurs gyveni ir karaliauji per
amžių amžius.' Amoni. . ’

p .gailestingiąąsias Jėzau, mūšą šie- J
lų i^ylė^jau, m^SiųlTąve per J
Švenčiausios Šildos* iiierdėjimus ir i>er < 
Tavo Nekaltai Pradėtoj Motinos so- .< 
pąlius, apvalyk viso pasaulio nusidė- l 
jėlius Tavo1 Ši&iič&umŪ K&iiju, ypač. J 
tiioš; ktrrie-šią diėną(naktį)^numirs. •' į

-. •’ • ., • ’’l ■/, 1 '■ Amen. J ‘ j
Mordenčioji Jėzaus Širdie, pasigai- Į

lėk mirštančiųjų,, '' ■ j
Visą ištikimąją numirusią sielos per j

Dievo gailestingumą tegul atsilsi ra* <
mybėje* Amę|t .... ‘ ;

Palaiminimas šve. Sakramentu. . ’
Šų, Praneiškuus relikviją pabučia- , • / < 

• vilnas, ../ . /"• j- ’• i

Pnamaldos prie penkių švento Tėvo 
Prandšk&us žaizdą, atatinkanciofl visas 

. ypatingas šios Novenos intencijas,
1, Šv. Tėve Pranciškau, mes ypa

tingu būdu norime pagerbti penkias 
tavo žaizdas, kurias mūsų Išganytojas 
Jėzus Kristus, Serafino pąvydale, su
teikė 'šventam tavo kūnui, tuomi no
rėdamas tave padaryti gyvu Nukry- 
žinotojo paveikslu. Pripildyk mūsų, 
širdis ir sielas didele meilė ir užuo
jauta kontėjimaifts ir žaizdoms mūsų 

. Nukainotojo Išganytojo. U eis k 
mum dvasioje pabučiuoti kairėses ta- 
vo rankos žaizdų; taip stebėtinai su- 
teiktų Dievo gyvo jo ranka. Mes da
bar aukojame tavų kaireses rankos 
kentėjimus ir kraują, --plaukiantį- iš 

- kiairėsės Išganytojo* rankos atlygini
mui užv visas mūsų rankų nuodėmes 
prieš teisybę ir skjaistybę. Amen.

. (Tėve mūsų, Sveika "Marija, Garbe 
Tėvui), ; \

Nukryžiuotas Išganytojau,, pasigai
lėk mūs nusidėjėlių.

Serafiškas šv. "Pranciškau, melskis 
už mus, niisidėjėlius. Amen,

.2. Šv. Tėve Pranciškau, pažvelk iš 
savo dangiškojo sosto į .mus, tavo nuo
dėmingus vaikus. Žiūrėk, kaip mės 

■ . • - dvasioje bučiuojame dešinėsės' tavo 
rankos žaizdas, tos rankos, kurią taip 
dažnai pakaldavai maldose ir kuria. 
atlikdavaį meilės darbus ir laiminda
vai tavo ištikimus, vaikelius. Mes au
kojame visus tos brangios r rinkos 

. skaudėjimus nuo suteiktos jai žaizdos 
.. ir atnašaujame kraują, kurs sunkėsi 

iš dešinės Išganytojo rapkos atlygini
mui už mūsų apsileidimą. dievotumo ; . 
ir meiles darbuose. Su noru apsikabi
nę Išganytojo Kryžių mes pašižadam 
kentėti už mūsų nuodėmes ir darbuo
tis nusidėjėlių atsivertimui ir išgany- 
mui. Amen. . •

(Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė 
.'*■ . Tėvui); ■ .

■ .Nukryžiuotas Išganytojau^ pasigąi-. 
lėk inus nusidėjėlių. . ’' ‘

Serafiškas šv. Pranciškau, melskis . 
pž mus nusidėjėlius^ Amen.

3. Švl Tėve Pranciškau, štai mes 
neverti tavo vaikai, puolame į tavo. 
šventas kojas, pervertas kaip mūsų Iš
ganytojo., Meilingai dvasioje mes bu-

' šiuo jame tavo kąirėsė.s kojos žaizdą ir •• 
aukojame visus jos kentėjimus ir 
kraują, plaukiantį iš kairėšėš Išgany
tojo kojos atlyginimui uz nuodėmes 
mūsų kojomis papildytas, kai eidavom 
į uždraustas Vietas ir. vaikščiodavom 
nuodėmių ir pražūties keliais. Savo 
galingu užtarimu palaikyk mus visuo
met ant dorybės kelio ir atvėsk visus 
nusidėjėlius į tiesos, teisybės, ir išga
nymo kelią. Amen. • ’ • ; •

(Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė 
Tėvui)'. .

Nukryžiuotas Išganytojau, pasigai
lėk mus nusidėjėlių.

už mus nusidėjėlius. Amen.

HIMNAS PRIE ŠV. PRANCIŠKAUS.
Aplink tave štai mes
0 tėve, renkamės. /

• * . ’ Pažvelgiu iŠ dangaus į mus,
Savo tarnaites ir tarnus!

Pranciškau, melskis už mus !
Nešiojai tu žaizdas, 

. Iš meilės priimtas. . .
Maldauk, kad meilės tos ugnis _ 
Uždegtų šaltas, mūs širdis...

Pranciškau, melskis už mus! 
Pasaitų niekiniams, 
yien Dievą brangindama, 
Mokyk ir mūs dangaus jieškot, 
Purvuose žemės nerėpliot!

Pranciškau, melskis: UŽ mus! 
Dorybių indas tu, 
Turtingas neturtu. . _ - . 
Duok mums didybę nugalėt, , • 
■Giliai .Žemybę pamylėt!...

Pranciškau, melskis už mus! 
Kaip angelas skaistūs.

‘ Tramdei geismus piktus. 
Mokyk mus atgailą daryt 
D* nekaltybę išlaikyt; .

. J.', ’ Pranciškau, melskis už mus! 
. i žvėris, paukščius, mielai . ..

• Tu broliais vadipai. ■
■ ’. Duok mums didybe nugalėt, 

Varge"prigląust, pasigailėt! . 
Pranciškau, melskis už mus!

• ’ • Kai-trūksta mums drąsos,
,. • Išmelsk jiegos, šviesos,

Kad tavo pavyzdžiu meiliu 
\ Dorybės ėitumėm keliu!

Kelionėj toj nei syk, 
: '.Mūs/ /tėve;• nepalik; f

■ ■

Į
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Kūno mankštinhnaš yra 
geras daiktas. Visokį fiži- 

_ niai pratimai išvystė ^ ener
giją, paskatina veiklumą, 
suteikia nervams atsparu
mo prieš perdidelį protinių 
pajėgų įsitempimą ir su
tvarko persmarkų kraujo 

*: spaudimą į smegenų siste
mą. Žodžiu, visokios ru-^ 
šifes gimnastika ir sportai 
teigiamai veikia į žmogaus 
•sveikatą.* Bet viskam yra 
saikas ir ribos. Kaip per- 
mažai mankštymosi yra 
kenksminga* taip įr perdi- 
delis fizinių pajėgią įtempi
mas yra peiktinas. Tas blo
gai veikia į žmogaus širdį 
ir sutrumpina gyv e n i m ą.^ 

* Persmarkūs, nesUsivaldan- 
tieji atletai nesusilaukia se
natvės, daugiausiai dėl šir
dies nusilpnėjimo.

.• Taigi * gydytoj ai. ir šiaip 
jau galvojantieji žmonės 
mėgina stabdyti perdaug 
jau įsisiūbavusius rekordų 
mėgėjus visokių sveikų ir; 
nesveikų sportų srityj e. 
Šiandie daugelis žmonių be 
jokio tikslaus reikalo gal- 

v. votrūlvčiąis stengiasi pasi- 
žymeti‘ taip vadinamos fizi
nės ištvermės lenktyniavi
me, tur būt tik tam, kad jų 
vardas skambėtų La i kr a-

. ščiuose. Vieni stengiasi kuo

Jų pritari
mas nebuvo tik teoretiškas, ; 
platoniškas. Jos pritarė vi
sai realiai, savo vargingais 
skatikais. Rinkta aukos 
tam reikalui, galima sakyti, 
tik juokais. O jau surink
ta tiekį kiek organizatorių 
buvo pirmiems metams nu
matyta. Surinktoji suma, 
pati savyje ar sulyginus su 
kitų didžiulių kraštų to
kiems pat reikalams surink-, 
tomis sumomis, nėra dide
lė. Bet neginčijamas }fak- 
ta$ kad Lietuvoje privati
niu būdu. partikūliaiiškAm 
(ne visos resphblikoš)dalu
kui lig Šiol didesnes, sumos 
nebuvo surinltta. O tai la
bai daug pasako. Tas fak
tas dar iškalbingesnis dėl 
to, kad ta suma suaukotą 
kliudant galingiems veiks
niams, labai sunkaus krizio 
metu, Pasisakius kataliki
škai visuomenei universite
to reikalu, liko žodis tarti 7 ¥ • e.; 
Bažnyčios vadovybei. Ir ji 
ji tarę. Tas žodis taip pat 
buvo už. Pirmas pasisakė 
Lietuvos-episkopatas, o pa
skui ir Šventasis T ė y a s. 
Bažnyčios galVa suteikė u- 
niversitetūi įkurti savo bū
tiną ieidimąjr palaiminimą.

be paliovos 60 dienų! Koks. Jei dar pridėsim, kad ir rū
tai liūdnas ir apsiginantis 
reginys! Juk tie vargšai, 
perėję tokias baisias kanlęv- 
nes, gali , palikti bepročiais 
ar paliegėliais visam gyve
nimui. (Jų gyvenimas, ži
noma, bus trumpas).

Sveikesnė visuomenė įžiū
ri tame tik nedovanotiną 
kvailystę, norėtų kaip nors 
paveikti į legisląturą, kad 
tuos visus “mafathonus” 
uždraustų. Tiesa, įstaty
mais proto nesuteiksi, bet 
vis dėlto galima kaip nors 
•pašalinti nors tokius keis
tus išsišokimus, kurie ardę 
žmonių sveikatą ir trumpi
na gyvenimą. K.

zuotos masės.

įlgiąusiai plaukti, kiti kuo 
greičiausiai lėkti orlaiviais 
ar važiuoti automobiliais j 
kiti mėginą , kuo toliausiai 
numušti sviedinį ar numes
ti diską, kiti , kuo ilgiausiai 
šokti. Buvo net tokių, ku
rie mėgino kelias dienas iš
tupėti ant stulpo, , nelygu 
nant kaip kokį garniai Iš 
tų visų pastangų nėra ne 
mažiausios naudos nė višuo- 

•menei, ne patiems mege-i 
jams tas neina į sveikatą. 
Įsivaizduokit sau taip Vadi
namus matathono. šokikus. 
Juk kaikurios poros šokd

Katalikų Universitetui Lietu-

. ’ ‘ Dar prieš pat Katalikų 
. Universiteto įsiste i g i m ą 

Lietuvoje daryta įvairių 
pranašavimų. Katalikų at
viri ir slapti priešai išliejo 
visą tulžį prieš katalikų ris 
bestiprėjautį frontą.

Įdomiausia, jog liaudi
ninkų partijos centro komi
tetas priėmė ir paskelbė re- 

• žolinei ją, kurioje griežtai
pasisakoma^ prieš kataliku 

Į uhiversitet'O'steigimą.
į • .Liaudininkų rezoliuciją 

. -" Amerikos lietuvių- socialis
tų spauda persispausdino, 
kaip gerą 44materijdlą,” iš- 

į reikšdami visą socialistišką
' pasitenkinimą.

Liaudininkų negražiam 
žygiui gražiai atsakė Lietu
vos katalikų Organizuoto
sios visuomenės vadas kun.

! M, Krupavičius savo straip-
sniu.^KataU^į! Unh^rsite- 
tas, Jo priešai,' reikalas ir 
tl^davinifii,” tilpusių Lietu- 

( vos dienraštyje 44Ryte.” 
. Čia tą straipsnį, dėl jo 

: didelio svarbumo, ištisai
.į- perspausdiname:

r 
i

4‘Lietuvos katalikų uni
versiteto idėją virsta kūnu, 
dar žingsnis ir ji bus įvy
kęs faktas. Tos idėjos ke
lionė į faktų buvo trumpa, 
bet rimta. Ją lydėjo kata
likų entuziazmas ir . pasiry
žimas. Jai palankumo pa
rodė ir rimtesni,: bešališki 
ir objektyviški nekatalikaį. 
Visa tai rodo, kad katalikų 
universitetas Lietuvai yra 
gyvas, pribrendęs reikalas.

“Visa, kas reikalinga tam 
imiverisitetui. įsikurti, jaū 
yra. Idėją iškėlė keli kata
likai inteligentai idealistai. 
Jaį pritarė platesnės inteli
gentų masės. IŠ inteligen
tų mintis perėjo į katalikiš
ką liaudį. Svarbu buvo, ką 
Ji pasakys. Tai buvo savo
tiškas. referendumas. Kuo 
it) referendumo ‘ priklaus 
ar to universiteto, idėjai 
lemta gyvent, ai- mirt. Tarp 
sumanytojų ir liaudies skir
tumo nebuvo?/Referendu
mas pavyko 100 procentų.
Teigiamą atsakymą davė ir 

’ organizuotos., ir neorgani-

. - *
!*.

Lrnerikoa Buvusio į oodrow Elisono našle, su "South
Karolina, ir Virginia gubernatoriais prie Robert E; Lee paminklo.

A, Matutis.

DU SKULPTORIAI

mai tam reikalui yra ir'dar 
ųe. bet. koki, bet u Saulėsy> 
Draugijos, Įjūrio yra viso: 
Kauno pagi^ažinimas, tai ir 
turėsime visa tai,-kas uni
versitetui įkurti bent pra
džiai reikalinga.

. f 4 Tokių faktų akivaizdo
je rodos visi katalikų uni- 
versiteto. priešai turėtų nu
tilti. Bet kur tau. Yra 
grupių, kurios kalba kaip 
kalbėjusios prieš. Net po 
Šv; Tėvo balso, kuris buvo 
laškiitinis katalikiškojo u- 

niverSiteto idėjos evoliucijos 
etapas, jiė nenustojo šiau
šėsi ir priešinusi. Kasgi.y- 
ra tie nenuilstą- ir nenumal
domi bei neįtikinami kalba
mo universiteto priešinin
kai? :

4 4 Tai grupei, kuriai atsto
vauja “Liet. Žinios,” pre'( 
tenzijiį būti katalikai lietu--' 
ri. Jie nebūdami katalikai, 
tokiais . viešai ir pasisako.. 
Tai reikia priskaįtyti gar
bės sąskaitom Tačiau jos 
smarkiai visur pabrėžia sa
vo demokratiškumą ir iš to: 
plaukiančią būtiną pasėką 
— tolerantiškumą. Reikė
tų jastir dėl to sveikint, jei 
jos nuosekliai ir praktiko; 
tuos dėsnius gyvendintų.

Bet, deja, Įdek liečia kąta- 
ikij. Universiteto klausimą, 
jos jų tais* principais ne tik 
gerokai, bet ir visai prasi! 
enkia. Kad katalikų visuo

menė sudaro Lietuvoj did
žiumą, visiems aišku. . Kad 
a didžiuma turi teisės ir 
noro gyventi savo mokslu ir 
■ sūrėti reikiamų priemonių 
tam mokslui realizuoti, o 
tarp tų priemoniųrir savo 
aukštąją mokyklą — .lygiai 
visiems turi būti aišku. To 
fakto akivaizdoje joks tik 
ras demokratas, nenorėda
mas sueiti į konfliktą su sa
vo demokratybės principais, 
kad jis būtų ir nuoseklus 
ateistas,, nekliudys tai di
džiumai savo tikslo siekti. 
Jis lygiai, turėtų * pasielgti 
net ir tada, jei to" siektų bet 
kuri mažuma. Tolerancijos 
principas garantuoja ~ vi
soms religijoms laisvą gy
venimą ir pasirinkimą prie
monių savo.’ įiksįui siekti. 
Mūsų, laikais ^universitetas 
yra būtina priemonė bet ku
riai idėjai* realizuoti. 14 Lie
tuvos Žinios!” tos priemo
nės katalikams pripažinti 
nenori, suprantama, auko
dama: tam ir savo mėgiamą 
skelbti tolerancijos princi
pą. Reiškia “Liet.; Žinios” 
santykiuos su. katalikais, nei 
demokratybės, nei toleran
cijos principų netaiko.

“Dar* vienas momentas. 
Noriu apeliuoti į “Liet. Ži-

• nių” ir jų - atstovaujamų I 
žmonių džentelmeniškumą. 
Padarykim mažą ekskursi
ją į netolimą praeitį. Stei- 
giamasai Seimas. Katali
kai jame didžiumoj. Spren
džiamas universiteto, kiaus! 
mas. Toks ar kitoks jo iš
sprendimas nuo katalikų 
priklauso. . Jie galėjo jį pa
daryti ir juridiniai ir f ak- 

, tiška! išimtinai katalikišku:

Ameriki&jiai'T, Vau Onnan (d ie) ir R. J. Blair, .dalyvaujan
tieji iarptnutynese balonu ru^yn&e, kurios vyksta Baielio miestė) 
ŠVfeic&rijdje.’. .*•’.

juridiniai — neįsileidžiant 
įstatymo keliu nekatalikiš
kos minties į universitetą 
faktiškai — skiriant tikka- 
tatikiis profesorius; o ,tai. ir . 
anais laikais jau galėjo no
rėdami padaryti be ypatin
gų sunkumų. Arba vėl ga
lėjo įkurti du universitetu: 
Valstybinį ir privatinį ka
talikų, ir Šį paskutinįjį ga
lėjo aprūpinti valstybės lė
šomis! Tam katalikai tu
rėjo, ir juridinės. ir nibrali- 
nėš teisės. To tačiau jie ne
padarė, Kaip klausimas 
buvo .išspręstas — visiems 
žinoma. Tolų klausimo iš
sprendimą ir rimti liekata- 
likai pripažįsta teisingu, vy
kusiu ir laimingu. Kodėl 
taip katalikai pasielgė? Ko
dėl jie pasitenkino minimm. 
rau ir negarantavo sau pa
stovesnės, ateities? Pir
miausia dėl to, kad vadavo
si demokratybės ir toleren- 
cijos principais ""Jei yrą’ 
respublikoj-Bhonių kitaip 
.manančių, jie turi teisių gy
vent, vystytis; jie turi tei
sių ir reikiamų. priemonių 
savo idėjoms realizuoti tu
rėti ir katalikai — ištiki
mi savo principams net to
kiuose . opiuose klausimuose, 
visa tai jiems suteikė . Da- 
hpr šiuo • momentu aš turiu 
drąsos ir/teisės apeliuoti ;; 
tų žmonių džentelmenišku
mo jausmus Ponai,zbūkit 
džentelmenai, už gera pik
tu; nėmokėkit Antra, atsi- 
žiųrękit į ateitį. Protarpių 
gali būti įvairių. Bet jie 
bus tik protarpiai, ligos ar 
nenormalumo ženklas. Rim
tos ir pastotos yra dvi idė
jos — katalikų ir liaudinin
kų, Tų‘ idėjų atstovams te
ko . nešti visa respublikos 
gyvenimo našta. Lengviau 
ir sėkmingiau panešim, jęį 
mūsų santykiai bus pagrįsti 
sugyvenimu. Sugyvenimą 
gali nustatyti ir šunorma- 
linti tik pagrindus tuos san
tykius abipusiu demokratiš
kumu ii? tolerancija. Kuo 
to priklausys Lietuvos atei
tis. Nedeginki! tad tiltų, 
nes tai ’ gali labai brangiai 
kainuoti tani, kas mums" vi
siems yra lygiai brangb ir 
miela. Bloga taika geresnė 
už gerą nesantaiką, teisin
gai sako rusai. O mes ga
dini ne tik blogą, bet ir geni 
taiką iiustatyti- Reikalin
ga tik viena sąlyga atiduo
ti’ kas' kabijpyiĮdMfeo/rpjL 
pažint teisę nėr tik teoretiš
kai, bet ir praktiškai gyvom 
ti ir kitiems.”

Senų senovėje'‘.gyveno vienas turtingas, galingas ir 
išmintingas karalius. Jis įsakė į jo karališkąją studiją 
nustatyti du didelius tyrojo galiojo marmuro gabalus.

Jo įsakytnns buvo įvykdytas. , j * • .'
Po to karalius davė ?inią l" dviem garsiausiems jp 

valstybėje* skulptoriams atvykti ir-paskirtą dieną ir va
landą prisistatytu ‘• ' . • 1

Ir ši jo valia buvo įkūnytą. "
Paskui karalius liepė atskirti tuos du milžiniškus ’ 

marmuro gabalus ir kiekvieną pastatyti atskiruose rū
muose. ■ ■ J.

Ir tas buvo padaryta, . 1
Pagaliau, karalius pareiškė savo norą abiem skulp

toriams, kad kiekvienas iš jų iš atskiros marmuro dalies 
nukaltų originalią statulą, tikrai tokią pat pagal jų min
tį kokią kiekvienas turi savo svajonėse. 1 *

Ir/abu slddptoriai atsisveikino su didingu karalių, 1 
džiaugdamiesi, kai jiems abiem buvo pasakyta, kokios ’ 
brangios, karališkos dovanos laukia jųrjei atliktas dar-’ 
bas patiks Imraliui, •.

Ir juodu uoliai įį atydžįai darbavosi ilgas dienas ir 
naktis. Praslinkus kuriam laikui, abu skulpįoriai be
veik baigė savo darbą ir abu rengėsi karaliui parodyti 
savo triūso įkūnytądarbą; ....

Ir, pagaliau, prisiartino' diena, didinga diena, kurią 
du (įailės-meno kūriniai turėjo būti atidengti karaliaus 
akims ir jo pasirinkimui, — kuris būtų tikslingiausias 
įr patinkamiausias. .

Karalius, karalienė, aukštieji valstybės vyrai ir ri
si — su didžiausiu smalsumu laukė įkūnytos minties kū
rinių atidengimo ir parodymo. Vienas iš. karaliaus pa
žų patraukė virveles, ir prasivėrė uždangalas. Ir, , 
džiaugsme! Stovėjo gražiausioji statula, tikrasis skais
tybės atspindįs, gyvasis angelą žmogaus pavydale — gry- . 
iiasis įkūnijimas minties,' kurią skulptorius turėjo savų 
svajonėse. ' .. 1.

Po to karaliaus pažas patraukė kitas virveles, ir 
prasivėrė kitas uždangalas. . . ,

' Ir ką gi? — PriėŠ visų akis, stovėjo Šlykščiaųsiojį 
baisenybė, grynas piktojo įkūnyjimas, gyvasis šėtono at
vaizdas, perimąs mirtingais^ šiurpuliais net kiečiąųsįąją 
akmeninę'širdį ‘‘ ’• • ‘ ' *•'.

Karalhj apėmė didelis piktumas ir smarkus rūstu
mas. Jis pareikalavo skubaus paaiškinimo, kokiam tiks
lui skulptorius nukalė tokią pasibaisėtiną šlykštybę.

skulptorius nuolankiai nusilenkė karaliui ir jam
• tarė: • • ■* .. ’ /

— Viešpatie ! tu gi patsai pavedei man šitą marmu
rą. įr patsai liepei man iš to marmuro nukalti origina- • 

. Ha mano minties statulą^. Aš gi nukaliau ją iš pavesto 
man marmuro, taip, kaip karalius liepei inan. — Štai, 
mano minties išdava! Štai, mano kūrinys!

Tie du ‘ skulptoriai tai lyg du auklėtojai, o tie du 
milžiniškieji marihuro gabalai, tai lyg vaikai, pavesti 
dviem auklėtojams auklėti ir mokyti Lygiai, kaip abu 
skulptoriai nukalė minėtas statulas, lygiai taip pat ir 
auklėtojai įskiepy ja į. nekaltąjį mokinių protą, širdį, ir 
sielą tą pačią minti, kokią jie turi auklėjimo ir mokymo . 
laikotarpy. Nei vienas skulptorius, kaltu ir kuju kal
damas ir dailindamas marmurą, neišdavė savo koncepci
jos tokių ryškių ir gyvų būdo bei charakterio . bruožų, 
kaip tai. atlieka auklėtojas bei mokytojas, ' išdubdamas 
pats save riša mokinių dvasioje ir protuose. Vieninte
lis pagrindinis skirtumas yra tas, jog skulptorius dar
buojasi tani skirtam laikui, o auklėtojas' triūsiasi amži- v 
iiybei; skulptorius išdrika marmurą arba bronzą savo 
siekiams, o auklėtojas tobulina pavesto jam mokinio ne
mirtingąją sielą; sliulptoriaris klaida gali būti pataiso- .* 
ma, tačiau auklėtojo — niekados skulptoriaus darbas il
gainiui jings arba bus sugriautas, betgi auklėtojo dar
bo vaišius amžinai tęsis; , , “ . ■ *

Katalikai tėvai, leisdami savo vaikus į katalikiškas 
nĮjpkykląs, gerai supranta, jog juos paveda Dievui , pasi
aukojusio auklėtojo globai įr tikrai pasitiki, jog toksai 
auklėtojas išdailins ri‘ ištobulins jų vaiko širdį ir protą. 
ir sįeią pagal valią Didingo Mokytojo ir Dieriško Mylė
tojo yailiUČių, km’iuos liepiu kiekvienam tėvui i1' kiek- ‘ 
viena i,plotinai, leisti ir nedrausti jiems ateiti pas Jį, nes 
Jis Pats, juos mylėjo ir yra .pasakęs, jog iš tokių mažy- 
Čių ,ria. Dangauk ĮCaralyštė. 1 . ,

g*.
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Šv. Pranciškaus Seserys Mini 
10 Metų Sukaktį

'Kiekvienas didis ir kil-Į no išleisti bonai; ir žmonė

 

mis idėjos darbas pradžioje |lių geraširdingumas. 
yra keblus. TaipirŠven-Į Naujojo vienuolyno pa

 

to Pranciškaus Severų vie- j šventinimas, ir. pirmosios į- 
nuolyno * įkūrimas 10 motų Į vilktuvių ir profesijos iškil- 

 

atgal buvo vargingas. Ta-| mes įvyko rugpjūčio 12 ir 
čiau, šiandien Seserys iškil-Į l^-tų, 1925. Kuo šios die- 
mingai minedamos 10 metų] uos’iš čia prasidėjo lietu- 
savo Vienuolyno įsteigimo] vaičių visuomeniškas veiki- 

 

sukaktį, pamiršta tas savoj mas, bet vis dąsvetimtaučių 

 

.pergyventas sunkenybes h’| vhšininkių globoje. Su vie- 

 

džiaugiasi padaryta Viėnuo-j nuolyno pašventinimu, pra- 
lyno pažanga. šiclėjo kanoniškas novicija-

Kad tinkamai šį pirmai tas,, priiminejimas juvena- 
istoriškų įvykį apvaikšČio-| čių ir uždėta “Teachers’ 

 

jus, Seserys surengė, nepa- Įjūraiiimg SchooV’ _ Seseni 

 

prastas iškilmes savo Vįė-|lavinimui.

nuolyne rugp. 25 d. 1932. . Svetimtautės auldetbjos
Šv. Pranciškaus Seserie Vw-| pastebėjusios Lietuvaičiu 

 

viuolyno istorijos bruožai. j Seserų ištikimumą ir apsų- 
• Troškimas dirbti Dievui Į krūmą, pasirūpino iŠ vys

iu Tėvynei padėjo, pergulėti Į kupė leidimų suteikt fŠese- 

 

dapgybe kliūčių, kurias da-1 rims savarankiškumą jųjų 
bailinęs Šv. Pranciškaus vienuolyno reikaluose. 1929 
Seserys turėjo pergyventi.| metais įvyko pirmieji for- 
Da būdamos Šv. Šeimynos Į maltai vienuolyno valdybos 
Seserų globoje jau tarnavo rinkimai, kiniuose išrinkta 
lietuviams auklėdamos jųjų| lietuvaitė viršininke ir ta- 

 

. jaunimą, bet pasirodė, kad Įryba. Šiuomi naujasis vie- 
mūsų tauta buvo nuskriaus- nuolynas tapo nepriklauso- 
ta, nes būdavo daugiau sve-|ma nuo svetimtaučių įstai- 

 

timtaučių seserų, negu lie-Įga.

tuvaičių mūsų lietuviškose į - Šv.. Primciškaus Seserų, 
kaip ir kitų vienuolynų, tik
slas yra pačių vienuolių to
bulybės siekimas ir Sielos 
išganymas. Priemonė, tam 
šventumui pasiekti jos pa
sišvenčia Bievo gaibę pla
tinti jaunimo auklėjimu..

Nuo laiko kada Šv.' Pi*an- 
eiškaūš Seserys'tapo nepri
klausomos nuo svetimtau
čių, aiiklėjimo darbas uoliai 
pildomas. Pradedant nuo 
1922 metų iki' šiam . laikur 
Seserys Prancisldetes mo
kytojauja sekančiose p.ara-

pijose: Šv„ Kazimiero, Pitt- 
sburgh, Bm Šv/ Jurgio, 
Detroit, Mielu; M Jurgio 
Philadelphia, Pa*; Šv. Pet
ro, Kenosha, Wiš.;Šv. Tre
jas, Hartford, Coim.; Šv. 
Juozapo, . Mahanoy City, 
Pa.; s. Petro ir Povilo, Uo-
mestead, Pa.; Šv. Petro ir l 
Povilo, Elizabeth, N. 37 n 
šv. Pranciškaus Vienuoly-Į 
Uo Juvenatas; Šv. Vincento, | 
Pittsbungh, Pa*; 'šv. Ęetro į 
ir Povilo, Grand Rapids, 
Midi.; Šv. Juozapo, Bu Bo-j 
iš, Pa.; Šv. Jurgio, Bodies-1 
ter, N.. X; Šv. Antano, Bet- į 
roit, Mieli.; Šv. Kazimiero, 
Hansas City, Kansas; Šv.j 
Kazimiero, Amsterdam, N. 
Y.; Šv. Pranciškaus, Pitts- 
bilrgb, Pa.; Šv. Jurgio Cle-

Be vedimo mokyklų, Se
serys taipgi katelnzuojal 
viešų mokyklų vaikučius ne 
vien tose parapijose, kur 
Jos darbuojasi, bet ir tu 
mieštu apylinkėse, kur ne
siranda parapijinių mokyk-1 
Iii. . Tokių klasių yra vedu
sios sekančiose parapijose: 
Šy. Luko, Bentleville, Pa. ; 
Šv.)Jurgio,. Stena n d o a h, 
Pa^;: Vį J. Bangini Įžengi
mo, Korth ’Šide, Pittsburgh, I 

JPa.; Šv. Izidoriaus, Brad- 
dock, Pa.; Šv. A n t a n o, 
Bridgeviile, Pa.; Šv. Liud-Į •j 
viko, Maizeville, Pa. 
Mykolo, Bayonue, N. J.
Šv. Trejybės, Nevvark,.N.| r 
J.; Motinos Sopul i n g o s, I 
Harrison, N. ,J.; Aušros 
Vartų,. New York, .N. Y.

“ieškokite Dievo karaly
stes ir Jo teisybės, o visai 
kita bus jums priduota?’ 
Sekdamos tų Kristaus nu
rodymų, Seserys’pasitiki, 
kad kaip praeityje Jis lai-, 
mino jų darbuotę, taip ir 
ateityje laikys Savo meilin
goje apvaizdoje. -

d. M. D. č?

“Darbininko” Katalogas j
"T""—'- _ JV. 1

| Trumpa Apologetika arba ■* | 
IKat. Tikėjimo Apgynimas. P< j

Ltioniie, $v. Deniso, Šv. 
Jokūbo, Šv. Nikolo, Švč. 
Jėzaus Širdies, Šv. Genovai
tės it kitos. Nevienam ka
talikui, įėjus į Pantheoną 
Paryžiųj ė, buvusia Šv. Ge
novaitės bažnyčią, ašaras iš 
akm išspaudžia, kuomet 
žiūri. į tą senovės gražią, baž 
nyčiąr. Šv. Genovaitės gyve
nimo vaizdais išpuoštą; da
bar paversta į bedievių lai- 
dojįniosi vietą. Šv.. Geno
vaitės kūnas Jlabar yra ne
tolimoje kitoje bažnyčioje.

Paryžius garsus’ netik se
novės palaikais, bet naujais, 
išradimais paminklais. Eif- 
felio bokštas vienintelis tos 
rūšies pasaulyje. Jis. už
ima apačioje labai didejį 
žemės plotą. Ąiikščiu sie
kia 984 pėdas. Eifcllio iš- 
budaVotaš 1889 m. ^arbdaLr 
Nuo jo viršaus visas Pary
žius, kaip ant delno matosi. 
Daug dar norėjosi matyti 
Paryžiuj e daiktų; troški
mas greičiau parvykti Lie
tuvon, o čia laika stoka, no7 
daleido. Skūbėj-ova įrauki- 

t nių iš Paryžiaus į Berlyną 
ir į Kauną.

■ Žieminės Prancūzijos da
lies, kuri buvo labai kąra 
sunaikinta, neteko dienos, 
metu matyti. Kiek apie 
stotis matėsi, tai jau Pran
cūzijos toji dalis yra atsi- 
stačiusi.

Vokietiją teko dienos lai
ku pervažiuoti. Vokiečiai, 
matyt, labai darbštūs žmo
nės. Pas juos , laukai ge
rai išdirbami. Javų derlius 
Vokieti j 6 j e labai gražus. 
Bykumų pas juos suvis ne- 
siūlato. Nors vietomis, ypač 
rytų Prūsijoje,. prasta že
mė, jie sugeba j ą priversti

■ išauginti gerus javus.;
šiaudais dengtų stogų 

Vokietijoje nesimato. Ne- 
:'dai*bo —• krizio — irgi nė
ra, arba bent’jo nesimatė. 

į Abelnai, Europoje šalys

-* (VAIRIOS KNYGOS 
Auloinio Obuolio Mtttprija

(Graikų MythologijoB zlupa* 
relių) su paveikslais. Lietn- 
rių kalbon išguldė Adyva——5()o. 
, Tryi Keleiviai—Krikščionis, 
Šydas ir Turkai. Pamokinau- 
i apysaka, Patašė į?, Vyš- 
lianskas. Vertė P. B.__.—„40c.

Trumpi Bkaltymšllai—labai 
gražūs pasiskaitymai kpie į- 
vairius gyvenimo atsitikiihus. 
Parašė J. Tarvydas __ ——45c.
Turto-Norma—moksliški P»- •« 

dskaityinai. Parašė Uosio—~45c. 
. Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-b'i- 
ųpiną. Veirtė Kun.. P. D. ----- 15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pigai d-rą Ni-’ 
kolfikį parengė S. Kaimietis—15©.

Užkeikta Mergelė bu Bart- > 
da ir Barzdaskutis—apysaka 15o.

Katalikų Bažnyčia ir P*- 
mokratizmas. — Parašė kun. 
TamaS Žilinskas _k_------ :—50c.

Apaštalystės Maldos Statu- 
tas..—-Vertė Kum P. Sauru- 
Saitis — --------------—25o.

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kum Pr. Bučys, M. J. (L-~l,50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal .Mikalojaus zlr 
Glapiros Ivanovų.... Išguldė ' 
Magnus Parvalkietis ___ ____ .50

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės. per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, ■ 
J. Balčikonio ^—-__$1.00 

Pramoninės Demokratj ios Pa
grindai, Parašė Uosis ___ —75c.

Gegužės Menuo — Kun. P.
Žadeikiai Kaina __ ———50©.

Aritmetikos Uždavinynas—25b. 
Vaikų Darbymečiui —• Rin

kinėlis kalbos mokslui---- -—50o.
Petriukas — laiškai vierio 

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

jolševizmaš ir jo. vykdymas 
Rusijoj -j.... ........ . ....... .......15c.

žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas. Gri- .
. 'Onis.___ ;___ __________ ...—50c.

ratt kun. ŽajagČauflkai—.50«
Maldų Rinkinėlis, baltalu 

viršeliais .....;, .IU.75~-l.3i
..s^aidų Rinkinėlis, juodaii 
viršeliais —$175—
’■ Dr. Vinco .Pietario Raštai, 
btorijos apysaka. Du jamai.

Moterystė ir ieimyna/Ver- 
tė J. Gerutis ,——------- —~40«.

Gamtos Pradžiamokslis — 
pr.‘ A, Vileiiis^^-X^*rrr-J5Q^

limpamosios Įd^os ir kaip r 
nuo jų išsisaugoti? Parašv,.. 
negyvoji gamta: žemį'vM^* 
duo, oras, Parašė J. BaronaS—^Oa,

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais.^—-75e.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais _____ _______ '■.. .■•■.BOėt

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karęj, 1018 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. P. Jonaitis ____
pelionas) ’

Pamaldų Vadovėlis, Stacijom 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir r 
išleido Kun. J. Koncevičius,— 10fl.

Vienuolinė luomą. Vertė
Kun. P. SaUrusaitis ---- 25©.

Moterystes Nesuardomybė. J.
Lesauskis, Šv.’Ka*. D-jos lei
dinys, Kaune —- J;.. ,

Sunkiausiais Laikais. Parašė '
A. Bacevičius —40e.

Meilė (Poema). Parašė. M. . 
Gustaitis ____ :____________ 15o(
. Aventas Gabrielius. Išleido1
Tėvas "Alfonsas Maria C.

Religijos Mokymo Metodi- . 
ka. Sutaisė K. J. SkruodysA.50©.

Leiskite. Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas——  —-__ _— ------—-iOot

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ...į--'.50o.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais -—20e.

MALDAKNYGĖS’
Pulkim ant Kelių—‘ D-ko” 

panda. Odos apdaru $2,00 ir $3.0Q *
TEATRAI

. Vienuolio Disputą su Rabi- J 
nu. Vieno veiksmo; juokai. Sų- 

’ lie’tuviho Vaidevutis / . ~15c.
.. Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų ..komedija. Parašė beiti jų.' 
uosukas ——...—---- -——25a.
■ Nepaisytoja—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. 1£. . 
Juras. Kaina ■ ---------------...-X.85o v

‘ Giliuking& Vyras—2 aktų 
komedija; pąrašė S. Tarvy- 
das---- ——;---- ------------ --- —25fi

Ubagų Akademija ir Ubagų!
Balius — komedijos po 1 ,ak% . 

1 t%. Parašė Seirijų Juozukas—85^
Sniegas — Drama 4-rių ak

tų. Vertė Akelaitis . .... ...... 40c
Esamas—3-čia dalis dramos

‘Gims Tautos Genijus/’ Pa
rašė Kiin. D. Vaicekauskas—lOe, 

Visi Gėri—-3-jų veiksmų, vaii- .
delis * parašė F. V. lOft.-
, Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama* 
Vertė Jonas Tarvydas.. ....... lOo.

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas ant že- i‘ 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis —— ___ Tfo

Dramos; 1) Germane; 2);
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 1 
Stebuklas — X aktų; parašė 
J. Tarvydas.-___ L.—...,\ 65e<

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Išrašė Gineitis 15a.

Vaikų Teatrai: dalis I: i); , . 
Pagalvok, ką darai; 2) Jono .. 
laimė; 3) Pasakyk mano laU . ■ 
mę. Surinko S. K.> D. ir N—15<k

Vaikų Teatrai: dalis II: 1)'( 
Ištiesime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D, ir N—15e< \

-- ------------- ---- _

■i

.■4!

Kąro departamento patvirtintas 
sidabrinis medaliz, kurs bUs su- 
teikiamas kariuomenėje tamavū- 
liems ar tebetarnaujantiems as
menims, pasižymėjusiems parei-

Į gu atlikime.

i gėūš bažnyčių. Paryžiuje te
besančių siekia savo pra
džią net 6-to šimtmečio. .

Garsiausia, bažnyčia Pa^ 
ryžiųje yra tai Notre Bame 
—: de Paris. Ji statyta- pra
džioje šešto šimtmečio^ ka
raliaus Childeberto. Už
puolus normanams Paryžių, 
toji bažnyčia buvo suhaį- 
kinta. Pabaigoje devintojo 
šimtmečio šalia sunaikintos, 
kita.buvo pastatyta. Už po
ros šimtų metų ir toji buvo 
sunaikinta. Vienuoliktame

I šimtmetyje Mauricius de 
. Sully nusprendė pastatyti 
^7 T didžiulę katedrą, kuri ir <įa-

^ar tebestovį — Notre Ba- 
me. katedra. Joje Šv. Liud- 

’ vikas patalpino Jėzaus Er-
II skėčių. Vainiką, dalį tikro

jo medžio Jėzaus Kryžiaus 
ir vinį. t • ..•«

Revoliucijos laikais daug 
brangenybių iš tos bažny
čios žuvo. Vienok tos bran
gios relikvijos nežuvo.. Pa
ti katedrą buvo paversta į 

; susirinkimų salę; Tlieophi- 
lantropistams. .1802 m. ve 
katalikai' ją atgavo. Nuo 
tada grįžo joįe katalikų pa- 
maldos, 1804 m. gruodžio

Į 2 dieną, Napoleonas tapo ap- j j jau jas pąmačįUSj neatro- 
• nikuotas Pismeūzijos kara-i(lo t.lip blogaį 

lium toje katedroje. Apvai
nikavimo palaikai: pagalvė
lė ant kurios nešė karūną, 
procesijos kryžius, ' likto
riai, dar ir dabar tebėra už- 

. laikomi katedros senovės 
turto zakristijoje. Daug ten 
yra labai gražių ‘ brangak
meniai, deimantu puoštų 
monstrancijų, kielikų, puš
ku, rėlikvijoriųlr kitų 'da
lykų. -

Kitos Bažnyčios Paryžiu
je svarbios: Šy. Magdele- 
nos, • Šv. Augustino, Šv.

J-

parapijose. Supratus ios, 
kad neilgai galės savo tau
tiečiams tarnauti esant sve
timtaučių vienuolyne, jau 
1917 metuose kilo klau
simas įkurti lietuvišką pro
vinciją tame pačiame vie
nuolyne. Šis sunianymas 
sutiko daug, priešingumo, 
todėl kreiptasi į keletą vie
nuolynu Chięagoį ir Pitts- 
burghi’e, kol .ant • galo susi-? 
domėjusių kunigų paštan- 

. gonns ir Seserų pasišventi- 
, mu pagaliau. ’surasta prie

glauda Šv. Prane i š k a u s 
Vienuolyne, Millvale, Pa. 
Šiame vienuolyne įsikūrė 
naujoji mūsų įstaiga — Šv. 
Pranciškaus Lietuvaičių Se
serį]. Vienuolynas. Naujam 
vienuolynui davė pradžią iš 
Seserų Nazariečių Vienuo
lyno Šv. Bažnyčios’ teisėtai 
paliuosuotbs 15 ‘profesiji- 
nių, 9 naujokės ir 2 kandi
datės. Didį ir svarbų dar
bą ■— lietuvaičių Seselių 
perkėlimą iš vieno vienuo
lyno į kitą, su didžiu pasi
šventimu atliko prelatas M. 
L. Krušas. * .

•Spartus seserų skaičiaus 
augimas ir vietos trūkumas 
svetimtaučių vienuolyne su
kėlė rūpestį apie atskirą ir 
nepriklausomą Motini š k ą 
Namą lietuvaitėms.

. . Atsiekti Šį;vienuolyno sta
tymo sumanymą, p i r m ą 
sėkmingą žingsnį p a d a r ė 
kun. M. J. Kazėnas, suras- 
dąinas iš visais žvilgsniais 
vienuolynui tinkamiausią 33 
akrų žemę. Jis savo nenu
ilstančią pūstangą, o Sese
les savo pasišventusiu darb- 
štinnu ir geradarių duosnu- 
mu sudarė galimybę veikiai 
sumanymą vykdįntL ‘

Statybą seknimgftį baigtį 
; padėjo paskola iš LRKSA.,

Seserų uždarbis, gerbiamų Jri^jųWpti&dčjo d»r kėtūri azmenz. Ši ieimyfta) neri‘ .parskristi:orlaiviu per Atlontika Į Londoną; 
klebonų parama; vienuoly- bet įvairite nepasiiekiinal viš-dar. sutriikdo. Šią šeiriynį nuo pavojingos kelionės..\ i' -y

KELIONES ĮSPŪDŽIAI
Eucharistiniam Kongre

sui Dubline užsibaigus, lai
vas De Grasse plaukė į 
Prancūziją. Kelione iš 
Dubliu į Havre tęsėsi nepil
nai vieną dieną. Iš Havre 
į Paryžių kelionė .buvo dar 
trumpesnė. Paryžiuje A- 
merikęs lietuviai maldinin
kai buvo apsistoję apie pen 
rą- dienų. Čia jie aplanke 
svarbiausias istorines vie
tas, įstaigas, bažnyčias. Ma
lonu buvo gėrėtis gražiomis 
bažnyčiomis^ puošniais se-

neves karalių paloeiais, so-1 
dais, dailės galerijomis, ku- j 
rių daug yra ypač Versail-j 
les. . , I

Paryžius yra. Prancūzi-I 
j os sostinė. Tai labai senas Į 
miestas. Jo istorijos pra
džia siekia 52 ni. prieš Kri- 
staiis gimimą.' Pradžioje 
krikščionybės Paryžius bu
vo jos centras. Čia ir da
bai* yra daug aukštu katali
ku mokslo įstaigų. Pary
žius tebėra dar civilizacijos 
bei apšvietos centras. DAm

ifimyįą; susidedanti 4$" George Hutchinjon, jo žmonos ir dvieju ’vaiką)* ‘Skrendan^^^Hi?'

»^1 iy i.hum.^i

Besįdairant per bėgančio 
vagono langus! nepajutom, 
kaip Lietuvos valdininkai 
pareikalavo parodyti pas- 
portus ir klausė ką su sa
vim vežiesi. Šį kartų jie la- 
bai mandagiai elgėsi. Jo
kių nemalonumų nebuvo. 
Viskas tapo atlikta trauki 
ny j e. Valyzos taipgi nerei
kalavo atidaryti. Tuomi 
žvilgsniu jaii Lietuva išmo
ko taip elgtis mandagiai, 
kaip prancūzai,• vokiečiai, 
lenkai ir kiti. •

Formalumus atlikę, tuo 
jau traukiniu skubėjome 
Kauną. . Per . Lietuvą va
žiuojant tuoj metasi akysna 
Senos bakūžėles — siaudv 
niai stogai. Tik kur ne leur 
matosi buvusių dvarų ar 
geresnių - ūkininkų raudo
nuojant stogus arba nešiaii- 
dinius. Geležinkelio stotis 
taipgi kaikurios labai pras
tos. Tikrai nenoromis min
tys lenda — tai ubagų šale
lė., Prisiminus praeitį — 
karų “ tai nuotaika pasi
taiso, kad Lietuva tiek per* 
gyvenus vargų, nelaimių^ 

. šiandien gyvuoja, -. atsistato 
ir gražiai progresuoja.
.. "■ • . •-

o

v

Laimė — (poSmaj. Parašė į 
Vaitkus —___________ _  50p.'

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
iš lenkiško kun. K. S......, .10©.

Mūsų Tikėjimas—išaiškini-. . 
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas——50c.

Lietuvos. Ženklai, —r Išleido
J. Šeškevičius ir B-vč, Kad-- • 

. Į8S —------ --------------- £*,7——40c.
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Afonolgai ir Dialogai.. 
Parašė Juozas V. Kovas 30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A, Baranauskas——10c.

Eucharistiškos Stacijoa^-Su-
-lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir' Spalių mė- 
lesiams. Išleido kim. K. A. Va- 
ys ----------—______ _____1__ 25c.

Dahgans Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be> apdarų 75 centai, su ap- .
darais ——..J,______$1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio _______—10c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys    ........30c.

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis —i__________ —10c.

Maldos Galybė. .Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalboh 
Išguldė PI B. ____________ _25o.

; Apsirikimų Komedija. Atsi- 
fikimas iŠ Amerikoniško gyve 
ainio. Išguldė L&pšiaus Vii-

' kas--------------———r_ __ ___ r-IOc
Jono Kmito Eiles . ^. .. ..$1.00
Lietuvos Albumas, Su pa

veikslais ir- aprašymais-^__ -1.50

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

1

(3

AR TURI LABAI GRAŽIA KNYGĄ '

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapių dicLumo ■ •

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- 
| puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šių 

knygą. Jos kaina buvo $4.00, Dabar gausi tik už 
: $1*007 ;■ •• ./ ; . /■-.-U.

Ddkalaukiž..
"DARBININKO” ■

366 West Broadway South Boston, Mm*.

£
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

SPORTO ŠVENTĖ 
KO1EGIJDJE

'THOMPSON, Conn. — 
Švenč. Mali jos Kolegijos 
1932’1933 m. mokslo metai 
prasidėjo . rūgsti jo 8-tą die
ną iškilmingomis miŠibmis, 
kurias laikė Direkt o r i u s 
kun. Dr. J. Navickas, M. I.

. Pradėti mokslo metus bu
vo surengti ^ ūnpįaeU . 
žaislai, kurie įvyko tą pac 
dieną. -Sportu kontestai bu
vo gerai sutvarkyti ir smar
kiai kontestuojami.' Žaidi
mai buvo šie:—

^Vyresniąją 100 metrą bė
gimas : pirmas, S. Baubi
nas, Lawrence, .Masą., ant
ras A. Jodka, Lawrence, 
Mass,; trečias, J. Škulis, 
Detroit, Mieli.

Jaunesniųjų 50 metrų bė- 
:• girnas: pirmas, S. Aleksan

dravičius, Ghicago, III,;- 
į antras, J. Liola, Brockton, 

Mass.; trečias, J. Jodka, 
Xawrenee, Mass. .

Toliausiai nušoko A. Ver- 
siackas, Loveli, Mass. ; ant
ras, V. Kartonas, Worces- 
ter, Mass.trečias, V. Gale- 
vieius,‘W'orcester, Mass.

Vyresniąją aukštai šoki
mas? pirmas, P. Balinskas, 
Mt. Carinei, Pa.; antras, V. 
Galįėvičius, Wor c e s t e r,

...\Mass4 ' trečias, Ą. Jodka, 
Lawrence?, Mass.

Jaunesniąją aukštai šoki- 
rūas: pirmas, J, Liola, 
Bropkton ir S. Aleksandra
vičius, Chicago abu lygiai ; 
Ąėl trečios vietos *ir du ly- 

’; giai, būtent. - J.' Jodka, 
Lavvrence, Mass ir J. Vaš
kevičius, Detroit, Mieli.i 

• Vyresniąją svaidinio me- 
tunas; pirmas, J. Baltra- 
maitis, Worcester, Mass.; 
antras, S. Baubinas, Law- 
rence, Mass. ir trecias, M. 
Šmigelskis, South Boston. 
Mass.

jaunesniąją svaid i n i o 
metimas: pirmas, J. Liola, 
Brockton, Mass.; antras, S. 
Aleksandravičius, • Chiėago, 
111.; trečias, J. Vaškevičius, 
Detroit, Mieli.

, Ragaišio valgyme J. Bal- 
. tramaitis iš Worces.ter.ir A. 
. " Bambalas iš Chicago, III.

buvo greičiau J ir geri '.-si’ ; 
:> Buvo ir rateliu varžj 

nes, kurias laimėjo: vyres
nieji: A. Jodka, Lawren- 
ce, Mass.; J.,Petkus Brock
ton iv M. Tamulevičius, 
'VVorcester, Mass.; M. Šmi- 
gelskis, So. Boston, Mass., 
Jaunesnieji: — J. Liola, J. 
Kamaiiduiis, A. Jezukev- 
čhis ir A. Savickas visi iš 
Drocktoiio. . .

t

Bulvių rinkime du jaimp- 
.tojai buvo, A. Kacevičius, 

. Providenee, R. L ir J. VaŠ- 
keviČįūs,. Detroit, Alich.

Trijų koją? bėgimą laimė
jo Š. Aleksandravičius iŠ, ■ 
Ghicago su J. Kamanduliu 
iš Broektono. Karukii leng- 
tynės ėjo J. Jodkai, Law- 
rehėe, Mass. ir J. Kaman- 
duliui iš<Brocktono.

Gale buvo dviejų mylių 
bėgimas; laimėjo K Baubi- 

j j. Lawm'5;e, Mass. ; ant
ras, A. Jot ka taippat iŠ 
Lawreneo; trečias, A. Ba- 
daris, Proyidence, Mass.

Pietų metu įteiktos sal
dainių dėžutės visiems lai
mėtojams. Tą dieną saldai- 

, nią niekam netrūko.
Įdomu žinoti, jog geriau

si sportininkai buvo iš 
Lavvrence ir B r o c k t o n, 
Mass. ir iš Chicago, I1L Dar 
įdomiau, jog iš Lavzrenėo 
tai viėii^giminės, būtent:— 

• Albinas ir Juozas J o d k a, 
abu broliai ir Stasys Bau
binas ją pusbrolis. Šie trys 
su S. Aleksandravičių ir J. 
Liola buvo sporto- šventes 
žvaigžde.

PADĖKOSZOūiS
Šiuomi noriu pareikšti gL 

aus dėkingumo žodžius vi- \ 
siems Bernaičių Kolegijos < 
ąrieteliams, kurie taip, gau
siai atsilankė į^milsii pa
ruoštą kolegijos sodne pik
niką.

Visą pirma nuoširdžiai 
dėkoju gerb. Dvasios Va
dams už paraginimą savąją 
dalyvauti piknike ir už ją 
pačių atsilankymą. Tasai 
nuoširdaus dėkingumo žo
dis tenka kun. J. Ambotui, 
jun. K. Vasiui, .kitą. A. 
Petraičiui, kun. J. Valan- 
tiejui, kun. P. Juškaičiiii, 
kun. P. Jurųi, kun. P. Stra- 
kauskui, kun. J. Vatiėkū- 

nūi, knm K. Jęnkui Irdcunr
V. Puidokui *

Daug prisidėjo savo dar
bu Worcestei‘’io kolegijos 
rėmėjai, priešakyj su savo

darbšeiąja valdyba. Dau
giausia dalyvių atvyko iš 
iVoreester ir Providencė; 
ją būta iš daugelio ir toli
mą kolonijų.

Visiems, gausiai savo at
silankymu ir skatiku kole
giją parėmusie m s tariu 
nuoširdų lietuvišką ačiū! .

Kun. J. Navickas,'
M.I.C.

San Francisco mieste buvo surengta geliu paroda, kurioje pirmą 
vietą laimėjo Betty Bausch,. kaip išauginusi gražiausias gėles, t

v

WORCESTER,MASS.

M. T.J.

OETROIT, MICH.
Scrantono . nezaležninkai, 

negalėdami kitaip pasilai
kyti, augina kiaules.

ATSIŠAUKIMAS

Gerai žinodami iš praei
ties gerbiamąją geradariu- 
giliną, vėl drįstame kreiptis 
prie Jūsų su širdingu pra
šymu pagelbėti našlaičiams, 
vargšams ir visokią nelai
mią paliestiems, kurie, ne
galėdami patys savimi apsi
rūpinti, pasilieka gerti žmo
nių nuožiūrai^

Labdaringoji Draugija, 
kuomi tik gali, ir kiek tik-

.t- V į
tai gali, gelbsti tiems varg
šams. I

Kaip pereitais, taip ir 
šiais metais, rugsėjo 24 d. 
miesto valdžią leido rinkti 
visame mieste gatvėse au
kas.

Laukdami mielaširdystės 
iš kitataučių toje dienoje, 
mes patys lietuviai turėtu
me už vi skabiausiai pasiro- i 
dyti artimo meile, nes tai 
mūsą pačią broliu) reikalas.

Labdaringoji Draugija 
kviečia visus prisidėti prie 
to gražaus artimo meilės

Rinkimai Ir Mes

Rugp. 2* ; d. mirė Juozas
Norus-Nai vičius. Paliko /
žmoną ir du nedidelius vai
kus. Palaidotas iš Šv. Jur
gio bažnyčios..

KENOSHA, WIS.
LIETUVIS GĘNG S T E- 

RIS KALĖJIME 
PASIKORĘ.

Rugpiūčio 30 d. nužudy
tas R. A. Wilson. Vėliau 
paaiškėjo, kad iš Wilsono 
norėjo išvilioti $40,000 tur
tų.

Policija betyrinėdama ra
do, kad gengstėriamš vado
vavo lietuvis Pranas Tylius. 
Tardant, Tylius prisipaži
nęs organizavęs gengsterius 
išvilioti iš Wilsonb $40,000 
ir jie nužudę jį. Tylius pa
sakojęs policijai^ kad jiems 
pavykę prievarta išgauti iš 

• IVilsono note’s ir jį nužu- 
’ dę sniugiu per galvą.

Tylius buvo nugabentas-į 
Kilhorn lu Įėjimą, kiir jis 
pasikorė. U

I CHARRON’S i
I PIANAI—BADIOS |

I
 ŠALDYTUVAI i

Aliejaus pečiai, Skalbiamos f 
. mažiuos j

30 TRUMBULL STREET j

WORCX0TER,MAM. j

Tet 4-9480 Į
LtiifVOflNuoiunBeį

ė

“Darbininko”
Rėmėjųvajus

Maissachusetts valstijoje 
yra daug lietuvių piliečių, 
turinčią teisę dalyvauti rin
kimuose. Taigi, kodėl mes 
tiek mažai tereiškiame šios 
valstijos politikoje. Veik 
kiekviena, kita tauta tūr 
savo kandidatus ar tai vie
noje ar kitoje: partijoje ir 
jie yra išrenkami. Bet mes 
lietuviai, nors ’ retkarčiais 
turime iš sAviiją tarpo’ kan- 

Įdidaiūš rinkimuose, nelai- 
į mimo ir dar neteko girdėti, 
kad mūsą žmogus būtu iš-j 

muktab/ . Kitose valstijose,' 
kur yra lietuvią kolonijoj 
mes matome daug "lietuvią 
užimančią valdiškas vietas. 
Kodėl mes nesugebame pa- 

| sinaudoti savo pilietiškomis 
teisėmis T

?Čia mes patys esame kal
ti. Mūsą nerangumas ir 

į mūsą Nesugebėjimas ar ne- 
Ūorėjimąs organizuotai vei
kti panaikina tas mūsą pi
lietiškas teises, kutins 
mums suteikia šalies įstaty
mai. Laikas būtą pabusti.

Šio inėensio 20-tą dieną
| I ■ ■ I IĮ I H j. I H^l

Į darbo kuomi kas gali. Rei
kalingos yra aukos; reika
lingi yra tai dienai rinkikai.

Atikas malonėkite siąsti 
Į Šiuo adresu: Labdaringa
Draugija, 7 Mott St., Wor- 
cester, Mass. Tie, kurie no
rėsite pasidarbuoti rinklia
vos dienoje, ateikite į šv. 
Kazimiero bažnytinę salę 

| rugsėjo 23 d., 7:30 vai. va- 
Į kare. Būs'pranešta kur ir 
Į kaip darbuotis. * 
j Pasitikėdami Jumis ir |;
reikšdami Jums brolišką

bus vadinami * pirmutiniai’ 
rinkimai, kur partiją na
riai rinks savo kandidatus, 
už kuriuos mes visi balsuo
sime lapkričio mėnesyje. 
Ai? mes laikomės vienos ar 
kitos partijos, dalyvaukime 
tuose rinkimuose ir padub
kime savo balsus už tuos ' 
asmenis, kurie atrodo mums 
tinkamiausi. Daugiau šiais

Į rinkimais mes negalime pa- f « 
daryti, bet prieš kitus rin-

Į kimus paraginkime mūsą 
jaunuolius ir profesijona- 
lus, kad jie išstatytą savo 
kandidatūras. Tada mes 
galėsime paduoti savo bal-

įSU£UŽ_lietuvius. Gal pirmą 
kartą nepasiseks pravesti 

i savo tautos kandidatus. Ne
reikia nusiminti, bet sekan- j.

Į šiais rinkimais vėl bandyki
me savuosius pravesti.

Savo tikslą greičiau at
sieksime, jėi veiksime orga
nizuotai. ’t ‘Tas mums netaip 
lengva padaryti, bet jau kai .t 
kuriose kolonijose pradėjo

į lietuviai organizuotis. Tą - 
| darbą reikėtų toliau varyti
ir dažniau spaudoje gvil- . 1 
denti.

Tuo tarpu mūsą pareiga 
yra—dalyvauti rinkimuos 
se šio mėnesio 20-tą dieną.

Romanas.

baigiasi

Rugsėjo 15, 1932
Paduokite savo vardą ir pa
vardę ir mokestį L. D. S. na
riams—organizatoriams dar 
prieš tą dieną, kad galetume- 

S te dalyvauti kontestiniame
Telefonas; Plaza 1350. ? J    .1 _ ’2
jonas sREBiiAucKAsįoovanų laimejime.

Rėmėjo mokestis lOc.

LAWRENCE^MASS.
ATSIKELIA ADVO

KATAS
Lietuvis advokatas H. P. 

Lesburtas šiomis dienomis 
atidarė savo ofisą Lawren- 
ce dregg Building, kamba- 
fią numeriai — 802-803. Jis 
yra pasirengęs patarnauti 
lietuviams teisiniuose reika
luose. Jtep.

Telefonas

Graborius ir BalBamuotojas
423 S. »AČA STREET, .

BALTIMORE, MD.

Į “PAVASmiS"
[Švenčia savo 20 m. jubiliejiį,.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvią jaunimo/, 
jau 20 metą su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomą ’ 
šio laikraščio numerį. ‘i Pa-

, , -Į vasaris” gi džiaugiasi, kad
pagarbą, liekame Į jam pasisekė atspėti lietu-

.Labdarių dr-jos valdyba vįą Jaunimo širdį, atspėti 
Pirm. V.- Blavackąs, kaS lietuviui miela ir bran-

Į Rast. j. Svirskas, gu.
’* Ižcl. P. Langvinis. . Į -“Pavasarį” skaitydami,

- • sužinosite^.kas dedasi Liętu-
hi YTfiM nuin v°b kaiP ?yvena ir juda, li-lUIlj . UllIU j kę. Lietuvoj, Jūsą broliai ir

* I sesutes.
MIRiš BARONIENĘ . Į “Pavasary” rasite daug 

•Rugsėjo 2: d. :staįgą mirė Į gražią Lietuvoj istorijos a- 
Ona Baronienė. Palaidota Į pysakū, rasite apdainuotas 
rugsėjo 5 d. su bažnytine- Į jūsų tėvynės laukus, seną te 
mis apeigomis Kalvari j os Į vėlią bakūžės. ‘ ‘Pavasaris ’ ’ 
kapinėse. Į dvelkia Lietuvos mišką oru

- ’ ' • Į ir skamba Lietuvos paukšte-

L. D. S. SEIMO RENGIMO] “Pavasary” rasite vaidini KOMISIJOS PRANEŠIMAS! ti tinkamą komediją, mono
logą, sposą, .gražią apysakų,

~ I aprašymą, labai daug gražią
Seimo atstovams; gyvenimo paveiks-

iš tolimesnių koloniją, atsistoji-
mui rekomenduojam šias vietas; Į ^Pavasaris” skirtas, vi-

1) The Ambaaador Hotel, 572įsam pasauly išsibaščiusiam, 
Ewex St,, Tel. — 9897, {Vienos Į lietuvią jaunimui.
ftakvynee kainos: $1.50—$3.50; Į “Kad Jūsų “Pavasaris”

2>.Thė Broadway Chambets.Įbūtą dar dažnesnis, Taip 
88Š ttivėdūll Si, Tel. — 9852. Į ilgu jb laukti. Gyvendamas

kaina - $1.00. užsieny, be “Pavasario” tur ‘ 
Į būt jokiu būdu nenurimčiau.

......Storintieji apsistoti pas savo Kfano mylimiausias “Pava- 
tautie»-lietnviu8, malonSkite sirig,P ypač šįmet, labai įdo- 
pranečti kdinisijai iš anksto 5iuo[mUSn *— K. • Rdkginskaitč, , 
antrašu :’ Ė, A, VenČiui, 94 Brad- jHaupstr. 121, Berlin, Shoe- ' 
ford I**wnence, Man. I nenberg. Ištrauka iš laiško), :

Komiška. Tėicią laišką “Pavasaris”
, ■ .: - I susilaukia labai daug.

IiifiAO APtlITlO I “Pavasaris” metams kai-
, iĮF|KnMl|uAv ftUtltlRv Įnuoja tik 5 litus. ŲŽsieny- 

PaMaVinėti aliejiniua pe či us]
(rajnge burners) po krautuves,139.b Vokietijoj ir Estijoj 
Geras ųždarbh. Daugiau, infor-1 tiek pat ir. Lietuvoj.
maniją Btiteikeiu per laiškus. • I ^^avasaTio1* Redakcijos

; KRTSOHVK, . | it Administracijos adresas: 
to St, Hartford, Ooan. Į Kaunas, Mickevičiaus gt 28.

taiitiečiUs-lktuvhis, 
pranešti kdhūsijai iš anksto Šiuojnius” •

I

’i



. * jblrma^ienis rugsėjo iŠ, D S RJĮ IĮTIRKIS

VIETINE S’ZINIO s
SUSIRINKIMAS

-"fe

VILNIAUS BASAI JAU

K*

L. VyČiųJT Algirdo kuo- 
oii tįic s1 •menėmis susirinkimas 
-s 4vyfcstK š. higsėjo 15 į., 

i7:30^al. parapijos 
A iš Lietuvos : Genona Ijį p i.U)^vetainėj^?492 K 7th St.

Konsulato Vilniaus Pasu pu įų/■ Visi mariai kviečiami da- 
ženklelių ifiiuntinį.

Vilniaus pasus ir ženkle- 1 
lius^ ĮšRMū Vilniaus Geleži- 1 
niš'ibndak, kurio įsteigėju 
ir pirminhilHl yrą kan,. F„ 

-Kemėšis. Surinktieji pini
gai už pasus ir ženklelius 
bus laikomi Fondo priežiū
roje ir '■"■ naudo jaini tiktai 
Vilniaus vadavimo reika
lams. . .

Vilniaus 'pasus. So. Bos
tone pirmieji įsigijo Fede- 

. racijos skyriaus dvasios va- 
cdas kun. P. Viiinauskis, 
jam. K. Drbonavičius, kūn.

\K. Jenkus, P. E. Galinis, 
A. F. Kneižys, J. BL Lauč-. 
ka, M. Dusevičiūtė, P. J. 
Indrelė, S. Zapčnas, K J. 
Viesulą, vyčių kuopos pir
mininkas D. J. Averka, S.

Ivy&stK š. • w Rugsėjo 15 1

mvetainijė,J92 E. 7th St.

dltWJ JyWųti. ‘ Prasidėjus rudens 
-^.(■įzonui, atsiranda/ mūsų 
ipvogTamoj ir daugelis dar
bų, kuriuos esame užsibrėžę 
įvykdyti. Nors ir daug 
šiais metais turėjome dar
bų, bet juk nmiorėtmnėm 
būti pusiau apmirusiais. 
Jaunimo pareiga krutėti ir 
Idtus išjudinti iš letargo. 
Jcį patys dubsime, ir kiti, 

i mums ■ padės. Visi . nariai 
atsilankykite^

Kuoposvtyldybfc

SUIMTI 242 DĖL 
GIRTUMO

siąuskas.

SUČIUPO LIKERIO 
S150 000 VERTĖS

Rugsėjo 11 d. anksti rytą 
Bostono policija s u e i u p o 
pajūry prie Dorchešter di™r 
džiulę ją^litą^^imdėįįe/  ̂
kurioje atrasta likerio 150,- 

* 000 dolerių vertės. , Jachta 
(laivas) įvertinamą 250,000* 
dolerių. Ji buvo atplauku
si iš New York.

Laivo 8 tarnautojai su
imti. ■ Laivas -pastatytas- 
1927 metais ir pasižymi 
patingu įrengimu.

134,000 MOKINIO

y

12 
d., Bostono viešose mokyk
lose prasidėjo mokslas. Mo
kinių įregistruota apie 134,- 
500. ' ■

Didelis skaičius mokimų 
įstojo į katalikų mokyklas.

Pirmadienį, rugsėjo’

kaltu už priėmimą kyšio iš jantį atsargos stulpą, kurį 
vieno Haivard universiteto 
studento ir nubaustas še- ? 
šiems menesiams pataisos 
nannlosė. * ’ " — >

1931 m, liepos mėnesį jis 
buvo 'apkaltintas priėmime 
25 dolerių iš studento. Po- 
licminkas buvo sulaikęs stu
dentą už netaisyklingą va
žiavimą. Studentas įteikęs 
kyšio 25 dolerius policinin
kui, kurs1 ir pasižadėję rei
kalą i* sufiksinti. ’ ’ ' Tačiau 
studentas nenutylejo ir iš
kalas pateko į teisiną.

NEDABBO AffilIAlIDOS 
KLAUSIMAS BAKA-

VIMIH

Bostono apylinkėje - Dar
bo Dienos šventėse metu 
policija suėmė 242 girtus 
asmenis, iš kurių 72 atiduo
ti teismui. . Tarp apkaltin- 
tųjįi yra 9 moterys. Vienas, 
suimtasis visai aklas, o vie
nas — kandidatus politikei 
.vietai.-. '
. - Keletas iš suimtųjų nu
bausti po $5.00, kįti pasiiis- 

. tį į kalėjimą dešimčiai die
nų. Dvieių moteriškėms pa
skirta pataisos laikas. * .

nutrenkė ir važiavusius Eli- 
jošaičius sužeidė.

ElijošaiČiai buvo nuvežk 
į ligoninę/o p. Mizgis Gegu
žis areštuotas ir nugabentas 
į kalėjimu Rytojaus die
ną jis išleistas uždėjus 60(> 
doleriu kauciją.

Laplaičio meūęsio balsa
vimuose Alassachusetts val
stijos keliuose distriktuose I 
biis paprašyti piliečiai; pa
reikšti savo nuomonę, kad 
kongreso nariai iš tų dis- 
triktų remtų kongrese įve-1 
dimą nedarbo apdraudos 
įstatymo, išmokėjimą-^ vete
ranams bonų, panaikinimą 
•federalių taksų elektrai • ir 
t. t. ’ ’ • - ' . 4 ' ’

Įdomiau^ls klausimas, žL; 
noma, yra nedarbo apdraii- 
da. *Jei darbininkai galėtų 
apsidrausti nuo- .ned a*r b o, 
tai tada nebūtų [baisūs de
presijos laikai. '

MIBĖ
.Rugsėjo U d. psyehopaf- 

rmėje ligoninėje mite, Ele
na, Baliūhienė, 42 metų, gy
venusi 50 Marine Rd., So. 
Bostone. • \

3 savaites atgal į velionės 
namus atvyko kaimynų vąL 
kas ir padavė jai dėžutę, iŠ 
kurios išsaką gyva gyvatė. 
E, Baliūhienė labai, išsigan- 

s do ir nuo to susirgę Po 3 
savaičių kančios ji pasimi
rė. "•

Dideliame liūdesy paliko 
vyras Vincentas ir Ūyi duk
terys (13 ir 10 metų).

Laidotuvės įvyksta trečia-’ 
dienį, rugsėjo 14 d., iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios.

apBėItbbnu
TEATBį

1NWI«

žvžjcrtojfU? į. Ą. su savo laivu buvo pradingęs : jūrose, Jis 
atrastas tik po 110 dienu. jfciggs pasakoja, tog jis su laivu audros 
buvo nupeštas- apie 900 mylių nuo Hoiiolulū. salų,

f

Strand teatro apsaugos 
spintą ir pavogė 750 dole
rių. ’•

-. Apsaugos spinta atidary- 
’ ta su kirviu. /

x Praėjusių • švenčių metu 
nežinomi vagys - 'įsilaužė į 

į'- MA< "

GAWW<HGE, MASS. , '■
, PARAPIJOS. PIKNIKAS '

■ Rugsėjo 4 d., Pinehurst • 
[sode, ^edford, Mass. įvyko/į 
ęainbtidge lietuvių parapi- “

misij bnieriu. Geriausio pa
sisekimo, Pranai.

VAIKAS APVOGĖ M 
RAMI

Policiją suėmė 16 metų 
Derniuką J ames DėRosa, 
southbostonietį, ’ apkąltintą 
vagystėje. Jis prisipažino 
apvogęs 14 namų, kad turč
ių pinigų važinėtis į Reve- 
re maudynes.

IAS NAUJA BBOAOIVAT?

UŽMUŠTAS DĖL GREITO 
VAŽIAVIMO

1VO

- Daugelis klausia, kui‘ pra
dingo Bronė VirbiekaitėJ 
Aš tikiu, jog jai gaila ište
kėjusios sesers, todėl ir ne
sirodo viešai.

A. Rūseekas dabar važi
nėja dideliu automobiliu, 
kuris, priklauso Dr. Ma 
ckey. Atrodo, jog jis tu- 

: ii lengvą darbą.

O kaip gyvuoja jaunieji 
Ašmenskąi? Albertas gyve
na Brocktohė ir turi gėrį 
darbą. Įdomu ,kada Kleru- 
:e išvyka į vestuvių kelionę.

•Diena; bujjL. apsiniaukusi, 
liirpaįs liniĮj<įilietAu’s.bijan-., > 
tieji’žmones nevažiavo. .
|j?o pietų, prasiblaivįw 

•suvažiavo apie 35 automobi- ' ’ 
Ūaiąidu autobusai, ir: vienas ’ 
Ujokas. Žmonių no^iuerv; 
perdaug buvo, bet kurie.'ibų-, 
Va, mesigaiėjo praleisti

į keletą dolerių. / : . <
Šiame piknike jaunimą 

I linksmino labai geras orkes- 
Į tras, susidedantis iš; Longi- ’ 
no Bitinio, ’ vado, Juozapo 
Kontrimo, J. Banio ir jn / 
Malinauskaitės. Klebonas ■' 
jiems širdingai dėkoja už 1'*' 
gražų patarnavimą. Jų pa- 1 
siaukojimą jis pilnai įverti* 
na. Jie griežė be. jokio at- 
lyginimo.

Gaspadinės turėjo daug 
prigaminusios visokių vai- ", 
gių. Liko visko nemažai; ' 
Garbė Cambridge gaspadi- 
nėms, kurios visuomet ne- j 
nuilstančiai darbu o j'a s t 
Garbė ir vyrams, kurie taip. ' 

[pat parode daug pasišventL>' “ 
mo, o ypač. p. Al. Potember- 
gas, išvažiavimo gaspado- . 
rius.

•Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias proyas. Daro vi

gus legalius dokumentus.
317 E St. (kampas Broadway) 

South‘Etoston, Mais.
Telefonas t Šou Boston 2732
' ’1 Namą; Talbpt W4

. \ r t . ...  ----- —.
I' I, C1

PRISIEKĘS, ApVOKATA$if

>EPHP.WAL«fc
.t ,č^hWtI .g'isdi

-Albert AdehojĮsRiBl'
Benjamin Chęšk^ j-nincli 

ofiso
Jonas J, Romanas . į, 

18 ^emoąt S|., : ųoston, $ąsš. 
įį(J Kimball ^uilding .

'telefonas; Capitol 08^0 
Q f Įso vai a n d o s.

• 9 vai. iki 5 vai. ”

Praėjusį sekmadienį, rug
sėjo 9 d., vakare dn automo
biliai smarkiai lehktynįąvo- 
si Suminei* gatvėje.' Pra

lenkdamas kitą, vienas au
tomobilis užvažiavo; į gat- 
vekarr ir įvyko: didelis su 
trenkimas;. Nelaimėje už
muštas Patričk O ’Riordan, 
52 metų, gyvenęs Rėvėre. 
Automobilio vainiotojas A. 
B. Cakhvell, 50 metų, sun
kiai sužeistas. :

Antrasis automobilis sm 
stojo labai trumpam laikui 

iš jo išlipo-.- -užmuštojo 
žmona, kuri, sužinojusi apie 
vyro tragišką mirtį, /apalpo 
ir yra miesto ligoninėje. 
Antrojo lenktyniuotojo au
tomobilio savininkb policija 
dar nesuranda. -

. Policija aiškina, jog rfbu 
automdbįliai -važiavę 6() my- 
liij į valandą greitumu*. •.

JUBAŪFrniNINBį
Būvęsi policininkas Char

les -N.''®l»ilips, .■ Jr., rąstas.

GEGUŽIS AUTOMOBILK!
NEUIMĖIE

■•v k—’ ■

Darbo Dij 
Gegužis z. au
išvykęs į Woreester, Mass. 
Nuvažiavęs pas tūlą ūkinin
ką rado draugus, ir :sąko 
gerai. pasilinksminę grįžo į 
namus. ' .

Framingliam įvyko nelai
mė. Gegužio automobilis 
trenkė į'kryžkelėje žibčio-

-p-,
I Tel. So. Ędrton 0828 t 

W8TOTis bAirriSTAS 

nt m. v.čisfii 
(KASPARAVIOipS , 

iTieiojb'
E. aMay$į Moston, 

■m* ■ *«*•
| Nilo 9 IkP^r^lr fiup' 1:80 !H
Į 5* a nut> 6i tkl 8 vai. vakare. Ofi

sas uždarytės subatos vakarais ir 
nedSldienials, taipgi seredomls nue 

-12-tos.dienf«id*rĮta^
į Taipgi nfflįtyį’ite

Kelios dienos atgal' gat
vėse matėsi du jauni typai: 
vienas įsikandęs pypkę, o 
kitas su lazda. Sako, jog 
;ai Antanas J. ir Jonas T. 
Abu Smarkiai prakaitavo, 
vąikščįodąmi palei gličias 
iič, k&iesdąnii Sjjkmadieni-’ 
ričį įnol^klos mokytojus t 
pikniką. Tik visi stebėjosi, 
kad iš Antano pypkės dū
mai nerūko.

J. Marcelioniąi. ir F. Ža- 
:.eekai susilaukė po dukrelę. 
Geriausi tikinimui I

Daugelis . gailisi Palmy-J 
ros Ąntanėlytės, >išvažįuo-1 
jančios į slaugių (nursę)^ 
•mokyklą^, bet mes džiaugia-.1 
mes ir linkime jai gražaus, 
pasisekimo. Susilauksime 
geras slauges.

in

Bwęs, ■.

ĮVAIRŪS SKELBIMU

Lietūvii i)ahfbtai 

>S,A.MLifAW 
4UAUNABSKA8)

414 Broadw*y, So.Bo8tob 
Tek So. Boetoo 2800

Ofisas atdaraanijo; 1Q lkI12, raL . 
: nuo r:ŠO-iii 5:30 po plet lr

nuo 6 iki t vakarą šventą dieni .

Nebematyti Juozo San- 
dds, Jo brolis Aleksandras 
su savo žmona ir šeimynėle 

: gyvena > New Verkė,. Gąl 
Juozas buvo krikštyiiose.

JUOZAS M. DIUS Į
LAIKRODININKAS ' |

Parduodu įvairiausios, rūšies, f 
auksinius ir sidabrinius daik-Į 
tus. Taipgi ir pataisau. |

366 W. Broadway |
S0. BOSTON, MASS. M

s,

REIKALINGI VYRAI
‘ Pardavinėti 'aliejinius pdeius. 
Dabar kaip tik sezonas.. Ger^, 
alga. Kreipkitės tuo jaus.

' CHAS; NORTON, 
332 W. Broądway, . 
Sd Boston, Mass..

. ............. ;:------- ■■—~~7-------

TeL So, Boston 2fQ0 •
Įiietuvis dantistas

A. L. KAPOČIUS
i . * .
251 W. Broa4way, So. Uoston
Ofiso valandas nuo 9 iki 12» nuo • 
1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare.

• Seredomls nuo 9—12 vai. dient}. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Neddibmis nuo 9 -i|ti 12 VaL dieną 

fphgąl aparti) "

'Niekas nepranešė, tai 
nots aš pranešiu, jog mūsų 
visu įpylimas Pranas Jaki
mavičius išvažiavo į JėzuD 
tii kolegiją ir rengšiš būti

AGENTAI

Palmyrai išleisti, ■ choro 
valdyba rugsėjo 7.d. suren
gė susirinkimą su “sur- 
prise party.” Viskas buvo 
gražu. Choras susilaukė 7 
naujų narių‘su vyčių pirmi
ninku Danielium ir Jonu 
P. priešaky.
. Vyčiai ir choras pradėjo 
vis labiau susiartinti. Taip 
ir reikia. Bendrai dirbkite 
ir turėsite gerus pasiseki
mus.

Ačiū Dvasiškijai už gra
žius patarimus ir pamoky- 

. mus ir Vyčiams ir Vytėms. . 
[už draugiškumą. Turiu di-r 
dėlę garbę, kad- L. Vyčių • 

[yjetinė ..Bostono, laiopa davė V 
tokį prieĮankuiną veikim6 • 
Vyčiuose ir temyti jų veiki
mus. .....

Ačiū ^Darbininko’'’ re- ‘ 
dakcijai už p a iro d y m ą ‘ 

Į“ Darbininko” spaustuvės. 
Ypač širdingai ačiū poniai 
Podelienei ir panelei Bode- 
liūtei už gražų ^priėmimą ' 
savo namuose. .”

Veronika Binkevičiūtė,  ̂
210 Notre Daine Avė., ‘ 

Dayton, Ohio. .

Juozas Zilch

Įi mmiimm m iMmjrĮiy ttf itriT-Tf Į

Tek Porter 37§9‘ .’

JŪHH REPSHIS, M. D.
- (ęęeajB).' t ' • 

tiėtūyii Gy&ytopui
■ Ofiso Valandai: 2—4 tf t—V ‘

. 273. Harvard Street, . 
kamp. . Imnau arti Central Sq, 

‘ - pami»ri$ge, lįaM. , .

^iiiiiiiMiĮl».»wiiiiiiii<iiiuii»iagijiuiiiiiiiiiifiiiiiiiiiitiitiniį2]  į lisuy itE i 
i Apdrausk namus,. rakandus i 

■< . automobilius pas =
J. S. MESLIS į 

e 342 Broadxvay, - So. Boe^oni 
į Tel. S. R. 1798 ar 3613. f

MANO PADĖKOS ŽODIS

Praėjusį šeštadienį, rug-' 
sėjo 3d., arti Boylston gai--; 
vės . susidūrė du gatvekariu. 
Nelaimėje gerokai sužeista*1 
10 žmonių. Kiti sutrenktu 
Tarp sutrenktųjų y ta ir lie-/. 
tuviu.

'ChelSea, Apartmentai po. 5if 6 
kambarius.- Visi ‘įtaisai. $18—$20.

Kreipkitės *.
. 44-46Walnut St; Chelšea,

. įelkevęi:o;W-M .'K PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

dėlei. P^ydytįd vbiokiŲ.
kraujo, nemj k djronii-

įj 4 Iti Ilgų. Kurie kenčiate 
nuo, reumatizmo, skaudą* 

vo&Vr ■utlnlmū arti

Atminkit, TpaBttflravlaiaM, 
patarimai dykai visu Sį mėnesi. *“

;».6Mj,3SSSj£. 
ValaMoa: Antradieniais, ketvirta' 
dleniala ir Iditadlenlat* 10—13 ry<

) » ■ -PRALL BROLIAI
į PENTORIAIIRDEKOR ATORIAI

AtUUKAKK GEBAI IR Spigiai 
fAtiBiąWŪMGERIAUSIAS 0

i 48 ARMAMDJKJ 8t„. DORCHEŠTER, MARŠ
T«l. Talbot.0354

t

G. J. WEISUL
AGI2ITŪRĄ

LAlVAKO^ižS ' .
. į ir iš lietuves patogiau

siais keliais, greičiausiais 
laivais. ' - '
Sutvarkome . visus, doku
mentus taisykliškai.

SOįtftT / ' 'z 7/’ '
’ Paikame Lietiivos Imtis

u? GASM, mokame aukž- 
>. ę|au?ias’ kaina®.

INSURANCE
Apdraudžia m u u m u s, 
krautuvu, rakandus, aą- 
tdmo’biiiiis it kas tik rei
kalinga.
J. WEISUL AGENTŪRA 
"Darbiuniko'* ĮSTame
Š66 W. Ęroadway,.

SOUTH BOSTON, MASS;
.. >1. S. Bo8tou 0620

;O.

Nors daug išvažinėjau 
Amerikoje Lietuvių apgy
ventų kolonijų, n e r a d a ii 
niekur tiek prielanku- 
mo,. kaip- buvusiam L. Vy* 
eių 20-tame Seime, South 
•Boston,’Mass* '
• Gyvenant toli nuo kitų 
lietuvių kolonijų,, buvo įdo
mu girdėti apie įvairius sei
mus, bet pietui’ėjau progoį 
tik svajones bet'šiWct'

• dalyvaudama 20-tanio Liet.
Vyčių Seime išvydaū-'Ūąug 
'ką naujo, ypač čiW ūū^usį 
jaunimų, ^paskodžiūbį4 tik^i 
įu lietuviškumu' itf draUgiš- 
ikram. '

Visų pirma, tariu ačiū 
Seimo dalyviams, kurie ina 
ne priėmė kaipo tikrą dele
gatę nm Liet. Vyčių 96-tos 
kuopos. V

i"! j „ ■ . ' .

Visi kiti buvo ųi^ūo tur
to draugai, bet ne ihanę. "

Office, ffeleptioiiė Unlverslty 1957
Bes^Sei; Unlversity 1957. . *

ADAM OWIRKA & SON
Undertaker A Embalnief •* V
METGVIS GRABORIUS IB, ,n i;
> BAtSĄMUOTOJAS

Ęagrabu? atlieku gvral ir pigiai.; ‘
•Kaina vienoda visur. Vieta atdara .

m”'*.- '
į ; irą88 ČJambridgc Street . *

TeL Brockton SUS1

■rg.-m 
W 1" i11^ «w

' GRASOMUS Ob 
BALSAMUOTOJA8

87T ir 448 O»n*ri4g» Stemt 
Cmbridge, Mm.

v Teiepbon* Univeraity 88H*W. '

I

v
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pnaeitą ketvirtadienį. Virš 
šimtas narią smagiai* pM-' 

į* - linksmino, šoko, užkandžio 
!, vo. Prieš šokius klubas vi-

Jahdelę posėdžiavo. . Nuta
rė Šiemet Vėl sekmadieniais

* baskėtball su Šokiais rengti, 
Icambarius atnaujinti, kny
gyną "įrengti ir laimėjimus 

' j&risfi Naują Metą valcarė- 
• ' lyjt. Klubo du nariai iš- 
F rinkti į 'komitetą, parapijos 

bahą rengti (J. Štiuogis ir 
i P. Švedaitė)... Klubas da- 

iv v. os Aviacijos dienoje. 
Klubas įsirašys į Federaci
ja. ■ . ’ :

Į 

į

mmynmį pasiliitksmnųrną
t- * . . i

į

giausia brooklyniečią. Ti- 
kietai parduodami visose I 
hetuvią klebonijose. Bu- 
$as nuo mūsą bažnyčios įš-j 
eina lygiai 12 vaį vidudie
ny. Keliauninkai spėtą išr 
kĮaiįsyti/fsamą tą dieną 
.prieš, važiuosiant. Busas 
.grįžtu vėlai, vakare. ,r '

T L, D. S. seimą iš 12 kp. 
šiemet vyks’ keturi atstovai. 
Važiuos automobiliu; Bake
lyje užsuks į Švč. Marijos 
kolegiją, Thompson, Conn:

_ Choras sutiko dalyvauti 
Aviacijos dienos programoj,, 
nigs. 25 d. Klasčiaus salėje. 
Choras taipgi rengiasi ru
deniniam parapijos baliui 
ir savo rudeniniam koncer
tui. Choras įsirašys į Fe
deraciją

f ** r,;*'

t l

Iowa valstijos šerifai, apsiginklavę lazdomis ir kitais pasirengę atremti streikuojančią ūki
ninku užpuolimus prieš gabenimą ūkio produktą. .

Telephone: STAGG 2—0708 VALANDOS:

DR. BLADAS K. VENCIUS
D A N T18 T A S i • ..*® s™1™ ' '

X jfitill7 ''■"d. .i ' "(kumpas Union A.ve.)‘ 
Namu Telefonass MIęhlgan.S—4275 r;,}3 ^,0 OK L V Jfj N. Y. ;

Organizacijos . komisija.:' 
Pirm. P. Mueinskasr p., 
Smitrus, A. Z. Visminas ir 
K. Paulauskas. ,

Parengimą kom i s i j ,a: 
Pirni. D. Klinga, nariais, 
įeit. Kaminskas, V. Kamin
skas, E. Rudnikas, p. Oši
kas, J. Valaitis, p. Sereika, 
p. Akįalis, p. Staniulis, ir

T

galopUone: 3TĄPG S-^-OlOB

DR. A. PETUKĄ
(MTBiCK)' • 

LIETUVIS DANTISTAM
221 S. 4th St, Irooklyn, N. Y.

Z-fip<ndiuZ{ų Diaffnof 
Gaga AnetMUoa 

VALANDOS:
Nuo 0 vai, ryte Iki 8 vai. vakar*.
Penktacttenhila ir Šventadieniai* 

* tik bus lt am s.

- . . Kun. J. Balkūnas pakvie
stas į Vyrią Apskričio kuo- 
PU pirminuilią posėdį rūgs.

’ 16 dieną Harrisone paaiš
kinti apie projektuojamą

. jaitnimo konfederaciją.

' • ‘ Apylinkėje svečiavosi ku
nigas A. Sadauskas iš Būti 
ler, Ba., stud. J. Gurskis iš 
Nevv-Britain, Conn. kun. J.

. Skrodenis, M. I. C. iš .Chį-
V cągo, III., p-lė L. Mikelevi- 

ęiūtė, iš Pittston, Pa., Dr.
: Andrulionis iŠ Plymouth,
..." '

• Kun. J. Balkonas pakvie
stas sakyti .pamokslą į. 
Hartford, Conn., rūgs: 18 d. 
Ta diena sukanka 20 metu 
Hartfordo lietuviu parapi
jos ir kun. J. Amboto joje 
klebonavimo.

- Sunkiai serga Marijona 
Tenkutaitė. Aprūpinta pa
skutiniais sakramentais.

i ' Praeitą savaitę*- rekolek-, 
į' ^cijpse 'buvo kun. J. Aleksiū-

. nasd Kun. J. Balkonas į 
rekolekcijas vyks, tik rugsė- z 
jo 19 dieną.

? / Rugsėjo 25 d. įš Brookly-
L; nd į Šv. Juozapo Vilą arti 
d . Philadelphijos vyks busaį, 

kame bus šventinamas nau-
- jas vienuolynas Šv. Kazi- 

■*' miero sesęrą ir atidaromą 
mergaitėms vidutinė moky* 

-- kla (High School). Round 
■ • trip buso tikietai kainuoja 
, . ’ tik pusantro dolerio. Link- 
j . sma yra, kad rytuose, taip

netoli nuo Brooklyno, atsi- 
daro Kazįmieriečią Seselių

• Vienuolija ir lietuviška mo- 
/kykla. Pageidaujama, kad

’ i šventimus vvktu kuo dau-‘♦ * * *■

Rūgs. 3 d. susituokė. Ka
zys Peikis su Auna Martin. 
Rūgs. 11 d. susituokė Adolfu 
Kamšąukas su Katarina 
Šlikaite.

BROOKLYN, NJ
NAUJA PORELE

Rugsėjo 4 dieną. Šv. Jur
gio bažnyčioj klebonas kun. 
Norbertas Pakalnis sūšlik- 
bąvo pavyzdingą lietuviu 
jaunuoliu porelę Antaną J. 
Revuką su Ona Raugalaite.

Pabroliai ir pamergės bu
vo Mindaugis V.. Mikolai- 
nis, Genovaitė Bąkanaus- 
kaitė, Antanas 'Raugalas, 
Ona Barasnevičiūtė, Anta
nas Januškaitis, Pranė Ba- 
kanauskaitė, Juozas Anta
navičius, Ona Višinskaitė, 
Jonas Brundzą — svotu, ir 
svočia Opa Stanienė. Jau-

nąją. išleido mbteryktėn jos Petraičio' vadovauj a-m a s, 
tėvelis p. Pranas Raugalas. 
Laike Šliubo parapijos cho
ras sugiedojo “Veni Crea- 
tor,” įr p. K. Hoffmanas 
puikiai solo, “Avė Maria,” 
muz*; AČ Visminui akompa
nuojant vargonais;

Vestuvių pokylis įvyko 
Lietuvi!} Piliecią Klubo sa
lėj, kur jaunavedžius sutti 
ko ir pagerbė, ją tėveliai, gi- ’ 
minės ir draugai, iš Long 
Island, /New Jersey, New 
York, Dorinectičut, Chica- 
^6s ir So. Carolina.

Gavo daug sveikinimą te
legramomis.

Jaunuolis Antanas Revu- 
kas lankydamas New Yor- 
ko universitetą darbavosi 
tarp jaunimo par. chore"ir 
buvo sekmadieninės mokyk
los mokytoju. '

Laisvu laiku, dirbdamas 
Brooklyn Edison Co., Re
search laboratorijoj^ įsten
gė išeiti aukštesnįjį mokslą,, 
gaudamas Yš Brooklyn Po- 
lytechnic Institute of Engi- 
neermg, 1931 m. Bachelor 
of Science in Čhemistry 
laipsnį. Mokslą tebetęsia 
minėtoj mokykloj, siekda
mas Master of Science ir 
Doctor of Science in Che- 
mistry laipsnią.

Jaunavede taip pat pasi
žymėjo vaidinimu ir para
pijos, chore.

’ Ilgiausiu metu! ^Rap.

rugsėjo į.September) 18 d., 
sekmadienį, 7 vai. vakare 
parapijos salėje, 147 Monti 
gomery Place, Patersone 
vaidins grąžą ir juokingą 
teatrą ir rengia puiką kon
certą., Kas yra girdėję to 
choro pasirodymą pei* radio 
stotį, tas beabejo nepraleis 
progos neatsilankęš tą va
karą. Be to, manoma, kad 
ir teatras išeis nemažiau į- 
domus kaip į ir koncertas, 
Prisirengimas- prie {fo eina 
kišu energijos įtempimu. 
Reikia lanktį kad rugsėjo 
18 d. sueis ne tik visi pater- 

, sonieeiai į. giūžą parapijos 
choro [parengimą, \ bet taip 
pat skaitlingai atsilankys ir 
ir apylinkią koloniją lietu
viai. Veria- tikrarmuvyktii

Reporteris;

LIETUVIŲ AVIACIJOS 
DIENOS

’i

ELIZABETH, N. J

1 .i
> t

PATERSON, N. J,
I MALDAKNYGES

|
1

BASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINBLIS”
Kainos':'

’* ' juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1*75)

Baltais celuiloido apdatais $1.50 (bttvo $1.75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais 90 (buvo $1.25 j

, , ‘'MAŽAS NAUJAS AUKSO. ALTORIUS" 
kainoš:/ .'

juodais paprastais apdarąjs.t .30, 
^uodais minkštais apdarą^ ,5Q. ,;itl .
Juodais įod^kpdarais < ,75
Baltais celuiloido apdarais .80

° Imant didesn^skalčią; duodame gerą nuolaidą.
Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pi>

U mos Komunijos ir kitoms iškilniems.
. Visus užsakymus siąskite sekančiu antrašu:

“D ARBININKIS” į
. 866 Broadway, 3 So. Bostonu Mass.

£ 
z 
l

S

i

RUGSĖJO 18 D—TEAT- 
RAS IR KONCERTAS ■> 
Šv* Kazimiero - parapijos 

choras, - vedamas- g A b a ū s 
muziko ir chorvedžia artis
to Petro. Petraičio, smar
kiai progresuoja. Visli; uo
lumu tavinasi bažnytinėj 
muzikoj. Neapsileidziama 
ir pasauliniame dainavime. 
Bažnytinę muziką patęršo- 
piečiai girdi ^bažnyčioj* o 
pašauliįiį dainavimą turėjo 
progos paklausai liepos 30 
d. per radio. . Tikrai pasi
sekimas buvo puikiausias, 
ką rodo skaitlingieji laiškai 
gauti iš., įvairią vietą pagi
nantieji. programos atliki
mą ir isreiškiantieji pagei
davimus ir ,vel išgirsti cho
rą parengimuose,

Tas-pats choras, 'art. B.

SUKAKTIS..
Rugpjūčio 24 dieną Pra

nui ir- Onai Miliukams pra
sidėjo visai paprastai, ne
žiūrint, kad tai. buvo ją 25 
m. vestuyiu jubiliejaus die
na, bet kol ji pasibaigė,, 
jiem teko netikėtumas susi
tikt,. Tuo tikslu, poniu Pa- 
valkienės .ir Haikp sumany
mu buvo surengta^ jubilian- 
tams parapijos svetainėje 
“surprise party.” Svečią 
atsilankė per 50, kurią tar
pe klebonas J. Simonaitis, 
vakaro vedėjas, kompoz. J. 
Žilevičius sil ponia, rkun. 
Kinta ir kiti. Prie dailią 
užkandžiu pasakyta. daug 
kalbą ir sveikinimą ;. įteikta 
dovaąa.; susirinkusią vardu 

sidabrinis Rožančius. Be
ngs griėž^ liįįiiviškus šo
kius1 iki 1 vali, .

, Rytą atlaikytos iškilmin
gos Šv. mišios, '■ atgie d o t ą 
Venį Creatof ir suteiktas • ■ • ■ •• • • ■ 
palaiminimas. : ’ .
d Ta proga malonu pažy* 
mėti, kad Pranas Miliukas 
yįa žymus veikėjas lįetuvią 
organizacijose- ir parapijos 
komiteto narys. Ponia Mi- 
liukienė gi viena iš žymiaud 
sią( veikėją moterą draugi
jose, dirba dažniausiai ją 
valdybose. Ją duktė vie
nuolė Pranciškietė. • . \

Musą draugą draugai, tai 
mūsą draugai..

NEW YORK. — Ketvir
tadienį, rugsėjo 1 d, Lietu
vos. Generaliniame Konsu- ■ 
late,. 15 Bark Row, New 
Yorke įvyko antras iš eilės 
Laikinojo New ,York-Kau- 
nas Skridimui Remti Ko
miteto susirinkimas. *

^Pirmiausiatbuvo išduota 
raportas Aviacijos Dienai 
vietos suradimui komisijos, 
kąri aplankė keturis aero
dromus, IŠ pranešimą pa
aiškėjo, kad tinkamiąusis 
ir prieinaiinausis,' tai Curtis 
Field, North Beach, L. I., 

‘Jis yra lengvai pasiekiamas 
B; M. T. Flusįiing-Corona 
traukiniais už 5 centus, va
žiuojant iki Junction Avė., 
o vėliau persimainius. į 
Junction Avė. gatvekarį ir 
tokiu būdu už dešimt centą

” • fe • ’ M '

galima pasiekti'aerodromą. 
Šiame aerodrome nuo įplau
ką ima nuošimtį.'»\

Antras iš eilės patogumu 
ir kitais atžvilgiais tai Ne- 
vvark Airport, kuris yra di
delis* ir visiems žinomas.

Kadangi kapt. S. Darius 
ir lakūnas S, Girėnas yra 
paskyrę New York ir New 
Jersey apylinkei dvi dieni, 
tai komitetas nutarė išnau
doti abi: rugsėjo 24 ir 25 
dienas. Lietuvių Aviacijoj 
Diena Nemrli’o Airporte 
įvyks ''rugsėjo 24 d.f o, rugsė
jo 25 d. Curtis Rield, North 
BeachjL.l.

Įžangos nutartą neimtą 
bet vietoje td nūs parduo
dama ženkleliai, prisimini
mui šio istorinio įvykio, ku- 

j jiiį kaina bus po 25 centus.
fčią ? Komisiją Komisiją 

rekomendavo Valdybą ir ko
misijas,' kurias susirinki- 
Ynas papildė, išbuvo išrink
ta sekančiai:. .

; Valdybos^ pirm. Juozas 
Cinkus; vice-pirm. J. An
tanavičius, ižd. J. Ambraze
vičius, sekretoriate K..* Jąr- 
gėla ir A. J. Mažlika.

Spaudos komisija: Pirm.
J. Dragūnas; nariąi J. 

. Kružintaitis, p. Strimaitis, 
p. Baltramaitiš, ir A. d. 
Mažeika.

Finansą komisija: Piną* 
p, Kasperas, X. < Striimskis 
ir p. Šiugžda/ ■ d

Į šias komisijas įeina 
kaip New York’o taip ir N. 
Jersey apylinkią. veikėjai 
ir reikia- tikėtis, kad Avia
cijos Dienos pasiseks. Ka
dangi pasisekimas šią pa
rengimą priklauso nuo ger
biamos visuomenės, tai da
bar jau reikėtų visiems, tik 

į pradėt ruoštis prie„ šią A- 
viacijos Dieną ir jtfse ko- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Susirįnkimą v e. d ė Į). 
Klinga, o raštininkavo K. 
Jurgėla.

Kitas susirinkimas ink
stą rugsėjo 7 d.

4. J. M.

Tel Greenpoint 9—2320 >

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

—IR— 
BALSĄMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

I ' KLASČIAUS

Į • CLINTON PARKAS
| piknikams, buliams, koncertama, 
| šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
j maras Brangiausia vieta Brook- 
Į lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
| kyti sale žiemos sezonui. , 
į kamp, /Maspeth ir Betts Ava.
Į JONAS KLASČIUS, Šav, į 
.Į Maspetių N. Y. J | 
djtitiHiiHt'iUlMlaiiiiiiiiiiii....  Q'

BROOKLYND IR APYLIN
KĖS LIETUVIU ŽINIAI
Šiuomi pranešame, kad Jurgis 

Tumasonis yra įgaliotas riąkti 
“Darbininkui” prenumerata8' b 
skelbimus. Jis: patarnauja su 
Notary Public užliūdymu ir pa
gelbsti sfąst. pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas:
i JURGĮ TUMASONĮ 
423 Grand arba 1356 E. 91 Si 

Brooklyn, N. Y.

J,DAIIBINĮNr SKAITti 
TOJŲ DĖMESIUI ;

“Darbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratai 4r kny
gas. Už pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siąskite

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

“ŽIDINYS” z
Prot. Dr. V. MykotalČIo-P.ųtlno redagu« 
jamas literatūros, mokslo, viso omon Al 
Ir akademiškojo gyvenimo Iliustruota* 
mėnesinis žurnalas yra dldžlauHias 
rimčiausias, ^lomiausias Ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausia* 
lietuvių Žurnalas. Todšl visi paskubėki 
te užsisakyti ‘'Židinį.”.

“židinio” kaina Lietuvoje: met 85 1. 
pusnį. 20 lt: Amerikoje metams S4.M 
pusmečiui S2.M1 .
. Adr. 1 “židinys,” Katinu*; LaitorSs Al

' Tel. Newtown 9—4464

ANT. J.VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMŪOTOJAS
Ąpdrnūda'.Visose šakoje
. , ęiotary PnbH<r “ ’ * ’
5441 — 72-nd Street^

:' Arti Grnnd St .
MASPETH. Ja L, N. Y.; .

Tel. Stagg 2—5048 Notary Public

M. P. BALTAS INC,.
.BIELIAUSKAS

' Graborhis ir Bftlsamnotojai

660 Grand St„ Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2^-0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskas) 

GRAB0RIU8
107 Union Avė,, Brooklyn, M.Y.

“SARGYBA’’ f
“SARGYBA” skaitydamos "Yasl. Alnos 

skyrius: 1) MoksIo ponunarlr.ncLIos ir 
visuomenes kiausluią, 2) blaivybė, 31/ ~ 
uk’o,. 4) sveikatos, 3) gydytojo patari- O 
miį. 6) advokato patarimą. 7) apžvijl- \ 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e- 
konomljos gyvenimo), 8).prleš*lkollnis 
judėjimas (Lietuvoje Ir 'užsienyje), ū) 
Knygų pasauli* Ir 10) Ivnirehybšs.
, “SARGYBOJE” rašo: .vysk. M. Reb 
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan, . 
Tumas. prof-Keračšis, dr; M. Vačkans 
kait5, dr. A.'GylyR, dr. ju^RnuRnaftli*, 
agr, Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D, Juš
ka ir kiti. - ’ •

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” adm. " i

‘ Teleplione Stagg. 2-4409 
NOTAltK PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O RI US 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią .

Parsamdati Automobilius Ves
tai ėms,. Krikštynoms ir viso- 

. ‘ tiems pokyliams .

• SKLEISKITE ŠVIESĄ į . 

perskaitę “ Darbininką

duokite kitiems poy 

skaityti. Tokiu .būdu supažin^ 

disU^kiiHė^s« ."Darbifiinku?* įr 

L* D. S; ir atremsite mūsą ide. 

jos priešą propagandą.

tfOF. LAI'KI 5. K.t,.gra 
,4 j , Rr<H‘kĮvn

■ w

1
I •
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