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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

> VIENYKITĖS I / .

BUNA NUO 1915 METŲ

LIETUVIU DAINŲ BIFNŪS
rengėjų dėmesiui

Sekmadienį, rugsėjo 18 d. 
š. m., Šv, Petro liet bažny
tinėje svetainėje, W. Fifth 
St, So, Bostone, 3 yal p. p. 
įvyks Dainą Dienos ^Rengė
ją susirinkimas.

Gerb. Naujos Anglijos 
Dvasiškius, parapiją chorą 
vadus ir narius, iš
rinktus į Liet. Dainą Die
nos * Rengimo Kom i s i j ą, 
kviečiame į šį susirinkimą.

Siame susirinkime numa
tyta išspręsti Svetainės, 
įžangos bilietą ir ją plati
nimo, choru kelionės lėšos 
ir kiti klausimai. Be to, 
komisija pasfckirstys dar
bą.

VOKIETIJOS PARLAMEN
TAS SUSIRĖMĖ SU 

VYRIAUSYBE
BERLYNAS. — Rugsė

jo 12 d. Vokietijos respub
likos istorijoje bus savotiš
kai įrašytai Susirinkęs par
lamentas panoro pareikšti 
nepasitikėjimą esamai kan
clerio von Papen vyriausy
bei. . Parlamento nariai 513 
balsu prieš 32 pareiškė ne- 

vįpasitike - k

Kai .buvo pradėtas balsa
vimas, kancleris von Papen 
pašoko iš sėdynės ir įteikė 
parlamento pirmin i n k u. i 
raštą, kuriuo paleidžiamas

• parlamentas. Kilo trinks-, 
mas. Parlamento pirminin
kas aiškina, jog parlamen
tas nelaikomas paleistu, nes 
jo negali paleisti ta vyriau
sybė, kuri neturi tautos at
stovą pasitikėjimo.

Vyriausybė aiškina, jog 
parlamentas buvo; anksčiau 
paleistas negu jis išreiškė 
nepasitikėjimą.

Ginčo išsprendimas par
vestas aukščiausiajam, teis
mui.

HINDENBURG NESISKAI
TO SU PARLAMENTU
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K(>tel Neleista Atidaryti j
Katalikų Universitetas? Į
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(Fed. Inf. Biuras)

. .. . žinia, lūįl .Kataliką Universitetas Lietuvos katali
kams nelemta atidalyti, trenkė į aihėrikiečius lietuvius 

"lygFFiniblvKro' ^sokiiį/visokiausią^^kiiyatikijnspaūdimor 
nmkj.klą iižūdiymoj organizaciją likvidavimo, veikėją 
nubaudimo ir/fc. ir k., visiškai nelauktas šis paskutihis 
uždiaiulilnas,; . L. .

Nejaugi valdžia drįs savo tėvynainiams geležine 
piršime droš U .į .veidą ir dar kartą . bolševistiniu būdu 
paneigti svepfansias kataliką teises — auklėti jaunimą 
kaip Dievas if JBažiąvčia įsako ? Ai* jau katalikas lietu
vis, krauju aįpirkęs žemelę ir prakaitu atstatęs, negaJ 

• lės gyventi, kaip jam patinka, bet turįs klausyti obnisį- 
,tolią, vokiečiu, žydelią ir išsigimėlią valdininką. įsakys 
mą? Argi 7 ė vyne tiek saugi ir užtikrinta vidujinė ir 
išlaukine'talką, kad Smetona laisvai galėtą spardyti di
desnės visuonįęhės dalį valstybėje ir “get away with it”? 
Taip, Tik‘4įfūrioli.ka metą laisvo gyvenimo Lietuvos 
respublikoje, jftk dvidešimts septyni metąi laisvo žodžio,

’ •• ■ ■. “ • - “ . * " ' r ... * y ’
L. R. K. Federacijos konęjėse ir savo parašu užtvirtino Federa- [ mokyklos, veikįino, o jau grįžta į juodus ruso nagaikos,
cijos konstituciją.. Prieš 10 metu J. E. vyskupas formaliu aktu 
įkūrė šv. Pranciškaus vienuolyną Pittsburge, p ruop. 25 d. š. m.

pašventino sesepi koplyčią. • . •

SUDEGĖ HALUOS 
ĮBESTAS

f ’ WEtfT^ 
piūcio 30 d. beveik visai iš
degė Tadovo miestas, kuria
me gyveno apie 300 žmonią.. 
Vienas žmogus - sudegė ir 
keliolika sužeistą.

MC ADOO LAIMĖJO DE- 
MOKSATĮJ 'NOMINACIJĄ

SAN FRANCISCO. —' 
Rugp. 30 d. Kalifornijos 
pirmuose rinkimuose Wil- 
liam Gils McAdoo, buvęs iž
do sekretorius Wilsono lai
kais, laimėjo demokratą no
minacijas į senatorius.

BERLYNAS. — Vokie
tijos prezidentas Hinden- 
būrg per savo sekretorių 
pareiškė parlamento pirmi
ninkui, jog jis nesiskaitys 
su jokiais parlamento žy
giais, nes parlamentas esąs 
paleistas. F

PRADINGO SAUSpjp 
VADAS:

Popiežiaus sekretorius kardi
nolas Pacelli pasiuntė Dublino 
arkivyskupui laišką, kuriame pa' 
reiškė Popiežiaus padėką už gra
žiai pravesta pasaulinį Eucharis
tinį kongresą.

MIRĖ SENIAUSIAS 
ISPANAS
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tinkamais, tada jie vėl paieškos kliūčią! Nori Šunį mušt, 
rasi lazdą. ; F • f

Ket Kaune ir provincijoj aiškiai visi kalba, kad vąl* 
džia bijosi konkurencijos ir kataliką iiūeligenfą. Kita, 
nepaslaptis, kad Kaune veikiadvi įgaboną ložes f ran- > 
cūząir vokiečią. Daugelis„valdininką jau masęnui. Žo- j 
dzin, tikros priežastys niekados nebus nurodytos.' Todęt’ 
'katalikai vadai ir veikėjai nors labai pesimistiągi, bet/ 
pasiryžę kovoti. ... : / . ' • “;

Mums amerikiečiams, gyvenantiems laisvoj šaly, ne
manomi Lietuvos juokingi įstatymai, valdžios žalingi 
žingsniai, tautininką nusistatymai. Joki formalumai, ■-. ■ 
kvaili reikalaviinąi neįtikins mus Lietuvos valdžios nė- 
kaltumū. Mes galim gerai įsivaizduoti ir daug mums. 
papasakoja grįžę iš Lietuvos žmonės, ką turi kęsti mū
są broliai katalikai “laisvoj” Lietuvoj. Bet mes Ame- F 
rikos lietuviai nenutilsim, protestuosim, smerksim kiek
vieną Smetonos žygį silpninti kataliką akciją. Mes ręi- 
kalausim kataliką universiteto atidarymo ir materialiai 
jį remsim. Tenesiranda nė viena parapija,1 nė vienū 
draugija, kuri šią teisingą reikalavimą nepalaikytą. /

Teisingai pabrėžia universiteto vadovybe: “Iš savo 
pusės Universiteto Vadovybė laukia, kad katalilnj visuo
menė supras padėties rimtį ir padarys dar ir pasiryžt-, J 
mus jį turėti veikiantį, galimu. Kataliką Universitetas j 
ir jo reikšmė — lietruiiipalaikis dalykas, todėl ir pasi- ' j 
ryžimas jį turėti veikiantį, galima tikėtis, bus pakanką- J 
mai tvirtas, kol sumanymas bus realizuotas.” Jdsyfii . j
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ūkazą, tūymą laikus. Visos svajonės laimingos, šventos, 
aiSvos 'Lietuvos kaip dūmai alksta. Neduok Dieve, 
kad nepriidaąsomybe pražūtą! Bet, Smetonos keliai 
prie to veda..į. Tikri sūnūs Lietuvos turi kentėti, lauk- 
u... .
, Štaij nors kątalikii kantrybė senka, bet drąsiu mos- 
telėijinu, l^taliką universiteto neleido Kaune atidaryti; 
Nora sen^^frapi^-<miVer^feta"gfeįgimą>kaH?amay ? 
ma, aukos-renkainos, bet valdžia-niekad neprasitarė , ne
beisianti. Tik “Lietuvos Aidas*’ ir “Lietuvos Žinios” 
Smarkiai kritikavo, šmeižė,, žodžiu, susirūpino. Rugp. 
18 d. univei’siteto vadovybė padavė pareiškimą Švietimo 
Ministerijai apie universiteto atidarymą. Tik rugp. 27 J 
d., 2-vai. p. p. gauna vadovybe raštą (ras. rugp. 26 d.),- ? 
kad dėl esminio pobūdžio idiūčią neleidžiama universi- 

; tetaf atidaryti, b Visuomenė, veikėjai, dvasiškija, dele
gatai jau Kaime suvažiavę iŠ vakaro. Rugp. 28 d., 9:30 
vak; ryto visi susirinko Bazilikom pasimelstą ir pirmąją 
imiversiteto atidarymo dalį atlikti. D a 1 y v a u j a n t 
aukštiems svečiams, (ir amerikiečiams, kurią tarpe pra
lotas Krušas) J. E. arkivyskupas, atlaiko tik skaitytas 
mišias ir pasako trumpą pamokslėlį. Pamoksle pabrėžia 
Bažnyčios vaidmenį švietimo darbe, džiaugiasi, kad 
Lietuvoj pribrendo mintis kiirti Kataliką ijniversitetą 
ir mintis jau realizuojama. Pagalios dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie iškėlimo ir vykdymo. Ypačiai arki
vyskupas padėkojo amerikiečiams, be kurią_ auką nebū
tą buvę galima imtis šio svarbaus darbo (ligi šiol auko
ta arti 60,000 doleriu. Pamokslėlio gale pranešta, kad 
antros dalies iškilmių nebus.r — Nebus atidarymo “Sau
les” rūmuose. Nežinantieji uždraudimo sujuro, sužiu
ro;.. , Klausiama, šnibždasi publika,v kodėl arkivyskupas 
neskaito Šv. Tėvo Budos apie Liet. Kat. Universitetą? 
Valdžia uždraudė... Jau slėgė tas neiškilmingumas pa
maldose, bet visai prislėgė Smetonos ūkazai. Tūkstan
čiai, minios buvo privažiavusios Kaunan; miestas pasi
puošęs vėliavomis... Bet spaudė, lietuvio kataliko širdį 
skaudus smūgis.. -

. : Po pamaldų veikėjai rinkosi, klausinėjo, kuomi rė
mėsi valdžia savo ūkazui. Rytojaus dieną “Rytas” pa
duoda K. tl. vadovybės pranešimą, kad universitetas ne
atidarytas dėl 4‘esminio pobūdžio kliūčią. ” Kokios tos 
kliūtys? / Tai'p svarbiausią, kad vadovybė pagal kon
stituciją tūrėjo vadovautis Šešiais punktais, kaip, , duoti, 
prašymą valdžiai, pateikti personalo sąrašą,* programą 
ir k„ Beto, valdžia primeta Saulės” namą netinkamu
mą., Išgirdę tas kliūtis veikėjai nušisfėbejo! Jie — 
konstitucijos autoriai to nežinojo! Nežinojo dėlto, 
kad konstitucija tokius paragrafus tūri tik dėl gimnazi
ją, ^progimnaziją ir kitą aukštesnią mokyklą. Konsti
tucija' universiteto tvėrimo, užlaikymo nepramato. Bet 
Tautininkai susiieškojo kliūčią! .“Saulės” rūmai, sta
tyti ra'okyldąi, gražiausi Kaune, netinka universitetui I 
Vytauto D. Utiįvemteto pirmiejirūmai nebuvo ne kiek, 
geresni, gal blogėsnu . 3ėt valdžią! Ti^Uuva.. ;Va<ĮittAsi,‘ 

nes tuo rūpinsis H. Ford, jpirmiaų namus pasįstatykit, kokius valdžia • pripažins

AMERIKOS SUTARTIS SU 
HAITI

WASHINGTON, 
stybės departamentas viešai 
paskelbė pasiyašytą sutartį 
:arp Amerikos ir Haiti Sa
lą vyriausybių.

Pagal sudarytą sutartį, 
Amerika 1935 m. ištrauks 
visus savo jūrininkus iš 
Haiti .ii’ paveš Haiti gyven^ 
to j ams savarankiškai. tvar
kytis.' . :

- Vai-

EKVADORE SUKILIMAS 
PASIBAIGĖ

GUAYA.QUIL, Ekvador. 
— Keturias dienas tęsęsis 
pilietinis sukilimas baigėsi 
susitarimu. Sijdiėlime už
mušta 500 žmonią. Sukilė
liai pasidavė geruoju vy
riausybės kariuomenei.

prigėrėSūdamas

LOS NAVAL MORA
LES, Ispanija. — Rugpiū- 
čio 30 d. mirė Fėlipa Juare 
Valle, 108 metą .amžiaus. 
Jis paliko 7 vaikus, 50 anū
ką ir 61 proanūką.

APVOGĖ BANKO - 
PASIUNTINIUS Ą

. AinAVAUKBĖ, Wis.' — 

Banko . pasiuntmys ir sar
gybinis buvo užpulti .triją 
plėšiką, kurie pagrobę $2.1,r 
000 pinigais ir $31,000 vef-

WASHINGTON.'—Pre
zidento Hoover a r t i mas'

. draugas, ir prohibicijos ša
lininką vadas pulk. Ray- 
inond Robins buvo užkvies
tas pas prezidentą. Pakvie
timą priėmė, bet paskirtu

4 laiku neatvyko.

i
 ‘ Pradėta jo. ieškoti irmiey

kur nesurasta. Jo žmona , ____________ _
spėlioja ,ar tik pulkininkas, tėš .čekią. Plėšikams pavy-
Žudytas. . ■ ■ . ko pabėgti. .. ’. ' .Žudytas.

WILLOWS, Kaliforniją. 
— Tūlas John Fonseoo, vi
sados naktimis miegoda
mas vaikščiojąs, rugp. .30 d. 
išėjo iš sayo lovos ir ėjo ke
liu 4 mylias. Pakelyje pa
sitaikė upelis, į kurį jis 
pirito ir prigėrė. .

HENRY FORD IŠLAIKYS
MOKYKLA

TECUMŠEH,Mieli.
Šia. iniesto šiaurinio dištrik- 
;to mokyklą perčino Henry 
Ford. *J is ją pataisė, pa- 
gražino. Apylinkes. gy ven
teriams .mokyklos išlaiky
mas. šiemet nieko nekainuos,

L. D. & Centro Nariams
L. D. S. Centro Valdybos pries- 

seiminis posėdis įvyks “Darbininko” 
redakcijoje rugsėjo 19d., pirmadienį, 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai kviečiami būtinai da
lyvauti.

Centro Pirmininkas.

L. D. S. SEIMAS
Lietuviu Darbininką Sąjungos seimą Centro Vai- . 

dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d, d. Lavr- 
reiic,e, Mass. . . '

Seimo atidarymas įvyksta Iškilmingomis Mišiomis 
ir. pamokslu Šv. Pranciškaus lietūvią parapijos bažny
čioje, 94 Bradford Si, Lawrenee,’Mass;, rugsėjo 26 d; ū 
9 vai. rytą. ... . • .

Seimo posėdžius pradės Centro Pirmininkas lietu
viu parapijos svetainėje. Posėdžiu tvarka bus tokia: /

L Posėdžiu atidarymas; - 7 ;
2. Sveikinimai;
3. Mandatą priėmimas; . -
4. Seimo prezidiifhio, rezoliuciją ir mandatą komi-z 

siją rinkimai;
5. Gentro Valdybos pranešimai: ;

a) Dvasios vado, b) pirmininko, c) viee-pirmi- 
ninko, d), iždininko, e) sekretoriaus, f) literati- 
nes komisijos, g) revizijos komisijos;

6. Centro Valdybos pranešimą svarstymas;
7. Kun. K. Uihonavičiaus paskaita; . .

,. : 8. Rezoliuciją priėmimas;
9. Centrą Valdybos rinkimai;

10. Seimo uždarymas. . •
* Seimo metu vakarais įvyks įdomūs parengimai, kn~t 

iriais rūpinasi vietinė Lavvrenee į. įh S., kuopa/ •
• Visos kuopos prašomos ntsiąstį savo atstovus ii' pa.*- 

rūpinti praktišką sumanymą. • .*
‘ -j Kuik ■,Į>K\V<nnausK'>š)>.

O. ŠtyųPŠeną \

Dvasios Vadas .
tinnhiiitoš Z M

. .Vice-Pirnhninke— ’ „ \
Iždininkas
Sekretorius — Z B. Laučka.
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APSAKYMĖLIAI
MURILLOS TARNAS.

\

Daug metų atgal, gražia
me Sevillės mieste, Ispani
joje, penki jaunikaičiai mo
kėsi tapybos. Jų mokyto- 

' jąi buvo garsusis Ispanų 
‘tapytojas, Murillo. Vieną 
rytą, mokiniai atėję į studi
ją pradėjo bartis ir kaltin
ti vienas kitą už sumaišymą 
dažų ir braižynėjimą pa
veikslų- Penki jaunikaičiai 
taip garsiąj kalbėjosi, kad 
negirdėjo kaip jų mokyto
jas, įėjo ir klausėsi jų kal
bų/ ‘ , *

Visiems buvo aišku, kad 
nakties laikui kas nors bu
vo įėjęs į Studiją. Mokinių 

' pradėti piešti paveikslai 
liudijo nakties svečio atsi
lankymą. Vienas buvo dau
giau nupieštas, antras -vie
nur ir kitur pataisytas, var
sos permainytos, puikiau 
suderintos. Murillo tuojau 
pasišaukė savo tarną, Se- 

, barti joną, keturiolikos mė
tų berniuką ir klatiše j O kas 
naktyje buvo.įėjęs į studi
ją. O Sebastijonui buvo 
"įsakytą studijoje naktyje 
miegoti. ’.

. . “Niekas čia nebuvo at- 
ėj°Sj”. atsakė berniukas.

. ?Niekas, suriko M u
rillo. “Gerai, šią naktį tu 
turėsi neužmigti, bet saugo
ti studiją. O jei užmigsi 
gausi dvidešimts penkis 

. kirčius.
5* j. j.

Tą naktį Sebastijonas bil
dėjo. Jo tėvas irgi buvo 
Alurdlos vergas. Ir jis at
ėjo į. studiją, bijodamas, 

; kad sūnus neužmigtų, Ta- 
V čiau sūnus įtilctino^ tėvą, 
*• kad jis neužmigsiąs ir pra- 
y še jį eiti atsilsėti..Tėvas iš- 
/’ ėjo. Sabastijoims budi. Ko

kios ilgos nakties valandos, 
ir kaip miegas ima. Bet jis 
turi budėti. Deja, gera in
tenciją. Atsisėdo tik pailsėt 

r . ti ir tuojau, užmigo.
Kuomet Sebastijonas at

budo, saulutė jau buvo ge
rokai patekėjus. Greitai 
.jis pašoko ir pradėjo vaik
ščioti ir žiūrinėti į paveiks
lus. Jo pirštai pradėjo nie
žėti, taip norėjosi imtis ir 
nors kiek piešti. Ne, už tai 
galiu būti nubaustas. Štai 
jis priėjo prie pradėto pieš- 

<j ti Mari jos . paveikslo. Ne- 
j beiškintė. Pradėjo piešti, 
j Ir su tokiu atsidėjimu jis 
j dirbo, kad . negirdėjo kaip 
I i^jn i studiją Murillo ir 
l penki mokiniai ir tėmijo jį 
į ^Murillo sutrenkė lazda į 

grindis. Sebastijonas per-, 
sigando.

"“Kas tave išmokė pieš
ti?”-. :

• “Tamsta, molęytojau.'”

£

r

“Aš niekad tave nemo- 
imau.”

“Aš klausiaus kai tamsta 
mokei tilos jaunikaičius?’’

Kokiniai buvo sužavėti
Sebastijono gabumais.

“Leisk jam sykiu, su mu
mis mokytis,” tarė vienas.

“ Prašyk, kad tave paliuo- 
suotų,” garsiai tarė IdtasJ .

Mažas berniukas atsiklau
pė prieš savo poną ir di
džiai susijaudinęs tarė:

“Pone, aš prašau, kad 
palmosuotumei mano - seną- 
tėvelį.” ‘

.MuriUo pasilenkė, pakėlė 
di'ebati.tį berniuką ir ąpka- 
binęs jį spaudė prie savo 
kiūtinės,

Jo tėvas buvo paliuosiio- 
tas, o jis priimtas | moki
nius. Greitu laiku savo ar
tistiškais gabumais Sebasti
jonas pralenkė lutus.

[Nepaprastai gražių pa-. 
veikslų yra Seyille muzie
juje. Tai Sebastijono, Go- 
mėz, MuriUos tarno kūri
niai. T.

ATVAIZDAS ANT
SIENOS. -

r gyveno ant žeinės... Jėtu- 
vaiės •Mesto gatvėje kurie- 
nosi ugnis. Prie jos sėdėjo 
Jėzus su Savo prieteliais. 
Buvo sutema. Nuo ugnies 
šviesos Jėzaus šešėlis atsi
mušė ant akmenmes namų 
sienos. Tuomet J orias, nu
mylėtinis Kristaus mokyti
nis, paėmė anglį ir išbraižė 
Jėzaus atvaizdą ant sienos.

Rytojaus dieną, daugelis 
praeidami sustojo ii* ilgai 
žiurėjo į išbraižytą atvaiz- 

I dą ant akmeninės ‘sienos.
“Tai kurpiaus atvaizdas” 

žiūi’cdamas tarė kurpius, 
“nes matai kaip pasilen
kęs.”

f“Visai, jie,” tarė vaisią 
pardavėjas. “Aišlcu -kai 
diena, .kad tai atvaizdas 
vaisių prirdavejo, nors pie
šėjas 4 ir pamiršo: pridėti 
pintinę vaišių jain antz pe
čių.. Jo truputį pravertos 
lupos, tarytum sakytę sa
ko: ^Pirldte^ vaisių-, , vai
sių!”. ■ •

Sustojo prie atvaizdo ir 
įžymus Sanedrinos mtrys, 
kuris žinoma, nekalbėjo su 
paprastais žmonėmis, bet 
vienas sau ’ taip galvojo: 
“Koks nepaprastai įdomūs 
paveikslas nupieštas. Aukš
ta, plati kakta parodo, kad 
tai mokslinčius, galvot o jas. 
Didis panašumas į mane. 
Tikrai tai mano' atvaizdas. 
Ir neblogai išbra i ž y t a s.

, Yra graži legenda apie 
Viešpatį- Jėzų, kuomet Jis

7;
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P^AIRI^KJLS.

ĮVAIRENYBE-SĮLDS. Kuopų Susirinkimai
KOVOJA SU KOMUNISTAIS rąlinėj Amerikoj yra pen-Į

—■ '•■- ‘ kios valstybėlės. Jos dabar

M

Į LIETUVĄ
Per BREMENĄ •" . 

greičiausiais jurų lutvuts, 

BREMEN 
EUROPA 

. Puikus gelėžliikcllu susisieki
mas 15 mU9MRRWM 1 

LIETUVA’
Del Informacijų kreipkitės: 

252 Boylston Street, 
BOSTON, MASS.

NORTH GERMAN
•R

..

wbstfiilU MABB.
LDS. Iii kuopog suaimkiuuui |

komunistus į vieną salą, ku- Į w ttioj po aujnbs, Šv; Kazimiero 

riij joms netrūkstą, ir ten 
apgyvendinti juos, palie
kant jiems visiškų laisvę 
tvarkytis, kaip-jfe tik išma
no. Tų valstybių vyriau- 
sybės apsiima toje saloje f-Į 
taisyti išmestiems komUiiis-Į 
tams gyvenamus natnuąj 
duoti jiems visokių Įraukiu Į 
ii* net imlstū pragyvenimui 
per pirmus metus. Tos vy
riausybės esančios, tos nuo J 
monės, kad tai bUs gehą ko
munistams pamoka, nes jiuj |

Komunistų Šįtio mėtų at-: .tariasi sąvo tarpe išvežti vyks sekmadienį, rūgs. 18 dię- 
sivanda vism* ir visur, iš- *----- •* -- ■«* «•«*">»»
skyrus vien Sovietų Rusiją, 
su jais kovojama. Ne visur 
kovos budai yru,vienodi. -

Komunistų atsirado Ceut-
i almėjo Amerikoje. į Ter 
žmonės karštesnio budo ir 
jų kovos būdai ganai savo
tiški -su komunistais, Cent-

Tuo tarpu vįenąs iš žiū- į 
retųjų priėjo ; arčiau prie 
atvaijidOjk Jis buvo žmogus 
malonaus veido^ patiašus į 
kūdiltį?. Sudėjęs abi ranki 
ant lazdos jis.Jiūtejo į pa-' 
veikslų ir. inąsjė; “Koks 
prakilnus veidas. Koks ja
me nekaltiįmaš) nusižemini
mas,' išmintis^ Kur rasis 
žmogus panasliš tam pa
veikslui.” ■ .

Ilgai ir tyliai jis* stovėjo 
atvaizdą. Bestovėdamas jis 
pasidarė panašūs į atvaizdą. 
Ir toks tikras veidų pana
šumas buvo, praeinantieji 
šnibždėjosi kažin, ką ir. ror 
dė pirštais į jį. Būdamas 
žmogus nuolankios širdies, 
jis nuėjo .. tolyn, nežmoda- 
Inas, ko visi taip žiūri į jį. 
Taip .nejučiomis jis pasida
rė panašus į Kristų. Jei jis 

Koks nors artistas įsižiurę-; būtų sužinojęsį<’gąLbūtų pa- 
jęs į mane nupiešė mario at- sikelęs į puikybę' ir panašu

mas būtų išnykęs. T.vaizdą.

e

3S&
8

-M-/;,

5$

š;i

Copt.. 1032. • 
Tht Ahittkun^ 
. !ToU*ccqCo, ,

parapijos salėja. Kviečiami visi 
n*Hąi itihL Taipgi 
wvr dangus prirašyti“ prie tya 
kilniu* *tgantaelM

I • VWjp»

..tiMKit.
Mugą 18 d,, tuoj po sumoti į- 

I VyksLlM 10 kuopos euririiiklmbs 
Į vai, Taigi kvbiklte vM n*rite 
ktgilibkHi I l| 1* tu
hiaO k
Įtete draugui >Hr4ytL

| WBW Ovlulj ;
| tM M kjpi. iMtMmMMii 
1 lekmadicuĮ, l-iigs. 18 d. 1002 iii. 
feirtii, i»d Ui mirinkM *Wh) 
p tol nktlal lt beht P” h»Bft

BEOOKLYN, N. X 
; LD8.12 kp, mėnesinis susirinki- 
mas įvyks rugsėjo 18 d., 0;3o v. 
teąre. Karalienes Angelų pąrapijoa 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių ‘ ■

Taigi malončkite visi Busirinkti • 
Ir uiairiiokCti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naują 
karią atsivesti prirašyti prie inūsą t 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

L A WREN0E, MAfiB.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 18 d., tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiai, sueiti, nes turi- , 
mė keletą svarbių sumanymų. At, 
Siyęskite te savo draugus (es) pri
rašyti. Vaidyba

įtartį iš tikrai Bite |wwt(( ^Uį
fcį vui-RHonienę pavergti fr, k^įto, driMlusŲo*. • 
atsisėdę aritjos sprando, są 
vo gyvenimą gražiai įtaisy
ti, pastebėtu ir tai, kad ko
munistai, bent jų vadai,! 
vengia sunkaus j u o d oj 0 
darbo ir, būdami atskiroje 
saloje, vieni turės gi imtis 
to darbo, jei nepanorės ba
du mirti. ;

Tokį mėginimų buvo pa
dariusi vieną Amerikos res
publika — dili. Ji buvo iš
vežus! į vieną salą . 300 ge
idausiu komunistų, ir joje 
palikusi juos tvar k y t i s, 
kaip nori. Po kėliij mene
sių, betgi pasirodė, kad sa-

; ' A

U..

ATTILA— 
“DIEVO RYKITE”

. - uGamta tavo • iaJumaj'* - kaip 
■ atvaizduota didžiojo tapytojo Hdrbeįr

k Įjūiin • . (kvėpto barbariikų
žiaurumų baisiautiojo Azijai plesi- 

- ko . • * “žole nebegalėjo augti kur 
jo arklyg perbėgo” • * • 433^153 
metait Kritini gimug. §

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckiės. puikūu tabakas, jį tinkamai pa-
• ■ ... tengviauūime cigarete v >S™Wnu8. perleiįHaBiM

h . kokį kefla nore tūkėte Stnkcvaly.
k . ■“* • - • ... ■ mo proceųę, kųtis ainomal kaip -.
1 A/T£S Perkame puikiausią, jiatį tousted’< Štaikodėl kiekvieno
B AvCL puikiausiu tabaku visame paeau- . taiesto, miestelio ir sodyboa gyven-
B « lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl' tojas sako, kad Lucldes yrą tokie ... 
A. .žmones visur skaito Lūčky Strike .. lengvi cigaretei.
A ’ lengviausiu eigaretu. Dalykas tame,
B kad mes niekuomet neužmirštame. •

teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj At 8
Retai Švelni ir Lengva0 - todėl šis TtB petelis tttlf v^ l.Ut|thte

"jti žmoįKi pirtiyltf gtrtmt knygą, .ptntkytiĮ girtini ftMohlį, inr poiaryiif toįilttnhtr dąrint priimt 
gtuiyti negu jo ktimynu, o PuitMyitt ttmint riiiiko iinkmljr, vhlltk ■įrnnlit iki ja datų prmufnt itką,* . .

•■■■■/* _ ' ’ ‘ ’. XAU?H VAIDO EMERSON
Ak 1U pareukinuą. neganiciriai p*iilkina kodčl p*Huli« ulgirU Ir f runa* tucky Stribai

PROVIDENCK, R. L
LDS. lt kp. mėnesinis susirinki- . 

mas įvyks sekmadienį,. rūgs.* 18, 
ituoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi Siame susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems.

' • -J- MAUl. ■ ■
4 iniįh«ątaii teiteinib 

ttida įvyks. i'UgBSjo 18 tiąū po 
it. PtkjifciiHteUlI tfbriipi- 

joi MŪlj, Kviefihmi tĮžl 
HlBkjtl lt intntelMte

WipitVAtsivykite tifo
I drimMuI te dri'urfte prirtlyti pri* . 
hdH hmta . - Pc
Į / ■ . ittielią

Ne kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Booker Washing- 
ton.. ‘

WESTVILLE, ĮLL.
LDS. 75 kp. Mėnesiniai susirin

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

Valdybą

toje paliko vos pusė komu
nistų, kiti išbėgiojoį it liku
sieji toli gražu nesitvarkė 
taip, kaip jį,e mokinę kitus,

TRŪKSTA KAVOS

‘'MOSULAIKRAŠTI"
Brolius amerikiečius kviečiame

■’' užsisakyti
“Mūsų Laikraštis” yra. did

žiausias ir- įdomiausias iš visų 
Lietuvoje ’ leidžiamų savaitraiš- 
Čių; geriausiai informuoja Lietu- . 
vos ’ visuomenę apie savo krašto • 
Ir plačiojo pasaulio įvykius; vi-

ąd pilnas rimtų ir objektyvių ,r: 
traipsnių, gražių pasiskaitymų, 
korespondencijų, tdainų, paveiks- 
lų;ir. t. .tį

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
plačiausiai ‘skaitomas Lietuvos

■uriniu visus patenkina. Taip pat 
virš 2000 prenumeratoriij turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
'didele dauguma yra broliai ame- 
ilkiečiai.

• <(*Mūsų Laikraštis” kas savai . 
te išeina po 12 puslapių,, iliust 
metas .ir duoda savaitines ap
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio. gyvenimo sričių.

“Mūsų Laikraįtį” leidžia- Ka- 
talikij Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 litų.

Dėl. ekonominio krizio,. 
Turkijoj jaučiamas kavos 
trūkumas. 'Kai. kuriose 
provincijos miestuose jos 
negalima gauti už jokius 
pinigus. Kaip žinome) ka
va —- taikų tautinis gėri
mas. ^Smirnoje^ vietos val
džios organai turėjo įvesti 
“kavos kortelės,” pagal ku
rią kiekviena šeima gali nu
sipirkti tani tikrą kavos 
kiekį. Bet paskutinių tri-' kaime ir mieste, nes savo plačiii 
jų dienų laikotarpy parduo
ti ir paskutiniai — 300 kg.
— kavos ištekliai. Tuo tai\ 
pu Brazilijoj kavos žaliavos 
hera kur dėti. Tai vis spe
kuliacijos vaisiai. . . ?

! “DAfiBININKO" SK1ITY- 

TOJŲ DĖMESIUI
“Darbininkas” jau priima 1932 

m. Lietuvos Paskolos Bonų ku- 
Įponusjiž prenumeratas ir kny
gas už . pilnų jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponų siųskite

“DARBININKO” ADM, 
866 W. Broadvray, 
South Boston, Mass.

"ŽIDINYS"
Į Prof. Dr.. V. Mykolalči<>-Patlnoredagu« 
į Janiai literatūros, mokslo, vlaUOBien&i 
įlr ąkadeinlfikdjo gyvenimo HtustruotM 
Į m&neslnlb tarnaite yra di(lžlaa»las, 
rimčiausias, įdomiausias Ir ktekvtsnwB

I prasilavinusiam Žmogui tInkamlauBlw 
lietuvių tarnalas.Tod61 viri, paskubėki- 
te U ^įsakyti "Židinį.“ ♦

į “židinio’’ teina Lietuvoje : met M E 
pu«m. 20 lt; Amerikoje metams HB0 
pusmečiui $2.50.

P Adr.: “židinys,“ Kaunas, LklsyM Al

•■SARGYBA”
I “SAUGYBA’’ skaitydamas rn«i Siuoi* 

.. I skyrius: 1) Mokslo popullarisaęljos ii 
I vlsuomėn&fe ktaielmŲi 2) bluivybče, 8) 

. ĮiiUo, 4) sveikatos, 5) gydytojo patark 
ttW. 6) advokato patarimu, 7) a»žval- 
a (politikos, visuomenei kultūros ir e- 
konomljofc Įzyvenlnjo), 8) nvIeSalkolluI* 

■ Į judėjimas. (Lietuvoje ir užsienyje), G) 
htnm pasaulis Ir 10) IvalmynSe, 

“BABGTBO.TH” rato: vysk. M. Rel
hite ri. KumltiVVydunns, kalį. 

Tumas, KomMls, dr. M, PaČteui 
kalte, dr. A Gylys, dr. jut. Įtoutlnnltij.

|agr. VaiatkMt. K Pakaitas, dr. D. te*- 
T ItA it - * ■ . .

AdrteMi Kaubte DaudIee ‘>nkmkl
I "8ARGTB03" adm. ’ ,

PERSITIKRINK
Trumpa, Greita Kelione

I LIETUVĄ
R5SHST 

. u 
. WSWYOBJ»i)

KLMHfeĄ

4WKKIM)IiUrCV^MNJ^
Dideliais, Naujais ir įModer- 

ūiškais Mūsų Motorlaiviais

j£T

“BALTASIS. ŠVEDU DAIVYNaS“ 
IfylaHkhMi U Veto Torte:

S.S?“DRbTTNINGnbLtt?‘ 
m. n ’nniusnour,« sielių 
•M.T*.“KVNasnOLW‘ srallū 1U 
S. S. “DROWlNmiaLM?’ “ 25 
/nyonaariyos' ir Rią$truot«š eirte* 
(toris w jJemtajrta lietąvte tel&o| 
imHHomes Ws mirsų.. auentas arta 
.ra^iHč/.:
SW1DI8HAMERICAN ĮJNE 
10BUte Str„ Boston, Mms.

•i



.Penktadienis, rugzžjo 16,1832 DABBĮKINKĄS
' , • ■ ■, # . ... r . • ■ -

Baltimores šv. Alfanso Parapijos Choro Valdyba

i Stovi — Pirm. Jonas Stočkusv kun. Liudas Mendeiis, Vice-pirm. Jonas Kairys; sėdi -s- Fin. Raštf Anastazija štreimikiūtė, Varg. Ra
polas Juška, Rast. Ona česniūtė.  • » -

Tikybos Kampelis
I:

i

4
l

i

X A

$

1 /1 S JĮ. ■ I?*L . 1 . .

Noveha prie šv.PrattCiškausAsyžiečio
trumpais apmąstymais apie jo gyvenimą

Parašę. Tovąs Hųgali^U? Btcrif, O F>M. •’.*• ’
i * ‘ . . *■ . •.»

'gy, Pranciškaus pasveikinimas jo
; • • ' Šventėje. ■ • /'

Dangiškojo Tėvo vardu mes sveiki
nam ir garbinam tąve,šv. Pi?anciškaux 
Kaipo mūsų Tėvą. Įsteigdamas žveją* 
ta/fret intakų luomą, tu tapai garbiu* 
gu daugelio vaikų tėvu, kurie eidami 
tavo pavyzdžiu, pasirinko jiėturto ir 
atgailos gyvenimą. Būk visados mū
sų maloningu tėvu ir suteik mums pa- 
laiminima, kad visada būtume gerais 
ir mylinčiais tavo vaikais ir būtume 
t; u panašūs gyvenime ir mirime.

Po vasaros atostoeą Baltihiorės Šv. Alfonso parapijos • 
eĄorūs su savo daručiais vadais priešaky rengiasi. išpil
dyti pirmą šią metu radio koncertą per radio stotį 
W0BM. Pirmasis pusvalandis bus išpildytas ketvirta
dienį, rugsėjo 22 d. nuo 9 iki 9:30 vąl. vakare. Šios pro
gramos tęsis per visą žiemą .kas antrą ketvirtadienį, tuo 
paeiti taiku.

. ; • j *. ■ • . #

Choras susidarąs iš daugiau kaip šešiasdešimts na
riu, jau beveik yra prisirengęs Šį rudenį ir žiemą palin
ksminti Baltimores lietuvius visa eile naują kūriniu.

Pirmą vakarą visti mylimas ir gerbiama š klebonas 
kun. Juozas Lietuvninkas pasakys. įžanginę kalbą. Kun. 
Liudas Mendeiis, darbštus parapijos pagelbininkas, per- 

. statys programo munerius. . :
Pirmo vakaro programoj. dainuos visiems baltimo- 

rįečiams gerai žinomos Bekelių "esųtes. Jos palinks-, 
mins radio klausytojus savo skambančiais duetais. Joms 
akompanuos prie piano p-lė Ona Šataičiūtė, kuri malo
niai sutiko būti choro akompaniste per tusus, radio Va
karus. • • .

Juozo Venckaičio orkestras irgi pasižadėjo lietuvių 
kojas pamiklinti savo suktiniais, klūmpakojais ir t. t. .

Tenka tarti padėkos žodį visam, chorui, taip ir jo 
vadams,: už jų rūpestį ir pasiaukojimą, kad palinksmint’ 
Baltimores lietuvius ir Lietuvos, vardą išgarsinti tarp 
mugu kaiminių amerikonų;

Valio Šv. Alfonso chorui ir jo valdybai! Geriausio 
pasisekimo jų prakilniam užmanymui.

Victor Radio
. ■ I”

Turime Didelį Steką Naujausių 
Victor Radio, Todėl Parduodam 
Stebėtinai Pigiai. Proga^Jumš: 
Sutaupint Pinigų!

S

H .

labiau būsime į Kristų panašūs, 
. didesnis, bus inūsų šventumas.

Bet geriausias įrodymas jo panašu- j
įno į Kristų yra paties Dievo duotas, j
neš Viešpats suteikė šv. Pranciškui /’• < 
penktaskuna žaizdas, kurios jį padų* ; 
re visų tobuliausiu Kristaus paveikslu. ‘ . j

3. Ar esi panašus Kristui ir j

šv, Pranciškui? . z . i

šv. Pranciškus mus moko ' šitais šv. 
Pauliaus žodžiais f'(i Taigi, prašau'jus, 
mano brangiausi vaikeliai, būkite ma
nė pasekėjai, kaip. aš esu Kristaus, ” 
►Sekdami šv. Pranciškaus gyvenimąr ir 
jo darbus, pasiĮmdami jo principus ir 
klausydami jo pamokinimų, mes ► taip*. _ .. . _ „ . k • 

ųžtilcriiisime sau išganymą, bet pa.- 
ribimlme ir to tobulybės laipsnio, kurį 
ųiums'Di^vas paskyrė. Ar esi tikras, . 
teisingas ir ištikimas krikščionis? O 
gal tavo gyvenimas ir darbai užgin
čyta tau krikččioiuo vardų? Vienas 
šv. Tėvas yra pasakęs: “Krikščionis. 
yrą antras Kristus.” Kadangi ..šy, 
Pvanrišlrus buvo '■ tobuliausias Jėzaus 
Kristaus sekėjas, tai nuolatos stenki
mės, kiek įmanydami, būti jamKpapū
tais, kad būtume tikri jo vaikeliai ir 
ištikimi Kristaus mokiniai. *ar* tuo bū* 
du įskaityti į išrinktųjų skaičių. Šv, 

. Paulius sako: “Nes kuriuos Dievas 
išanksto pažino, tuo^ išanksto ir pri
skyrė, kad jie būtų tos pačios. išvaiz
dos kaip Jo Sūnaus paveikslas.” ,

- Dievas sutvėrė mus pagal savo pa
veikslų ir panašumą, bet nuodėmė su
darkė tą paveikslą. Kristus savo .As
meny jį atitaisė. Taigi, sekdami,Kris- 
tų ir šv. Pranciškų, mes nusikratySi
me senojo nuodėmingo žmoga'us ir 

. persikeisime į naują, žmogų, sutvertą 
pagal Dievo teisingumą it tiesos šven
tybėje, Tuo būdų, mes vėl atnaujin- 
sįm savo sieloj, tikrąjį Dievo paveiks-

JUO

Batthnorietįs.

RADIO KONCERTAS.
Ateinantį ketvirtadįėnį, 

nuo 9 vai. iki 9:30 vai., į- 
vyks pirma parapijos radi o 
programa. Iš kalno, girdė
ti, jog klebonas kim. J. Lie- 
tuvaikas maloniai sutiko iš
tarti keletą pasveikinimo žo 
džių klausytojams. Kim. 
Mendeiis pranešinės ir per-- 
statys dainininkus bei mu- 

♦ zikus. Būto labai įdomu .iš
girsti kun. Ant. Dubinską 
per radio. Gal rengėjai jį 
paragintu pasakyti trumpą 
(tik ne perdaug trumpą) 
kalbą ateinantį k a r tą?

ATSILANKĖ
t * ’ . t .

Sesers Ąkvįiios šeima iš 
Minersville buvo atsilan
kius į Baltirnorę. pereitą 
sekmadienį. Ponai Aukšta
kulniai, jos tėvai, p-le Auk- 

» štakalnytė, mokytoja, jos 
sesuo-, ir ponia Bizniu, kita 
sesuo, atvyko automobiliu 

Į ir grįžo tą .pačią: dieną. Se- 
| šuo Akvina pirmus metus 
1 Čionai' moko.

MIRĖ
Dominikas Balionas, 36 

metu amžiaus, gyvenęs Plv- 
mouthj.Pa., pasimirė rugsė
jo 1 d. Jo sesuo/ p. Ona 
Gručkūmenč, nuvyko iš 
Baltimores jį palaidoti; lai
dotuves įvyko šv. Trejybes 
kapinėse, mišios atlaikytos 
kun. • Miliausko, šv. Trejy
bės bažnyčioj, rugsėjo 6 d. 

• P. Balionas buvo atvykęs į 
Ameriką prieš karą ir karo 
metp tarnavo šit pasižymė
jimu Amerikos kariuome
nėje. -Pastaruoju laiku jis 
gyveno Wilkęs Barre.

• ‘ Ž-tfnys.

PUIKUS MODELIS 2

C3lte3C3C3 E3 C3 C3.IIIE3

TIKRA NAUJENYBĖ

$

$

I * :

MODEL R-78
Efight Tube Superheterodyne BI-ACOUSTIC Superheterodyne, 
Console. " ‘ *

tNew TypeRadiotrons.
Automatic Uolume Control.

’ Tone Control
Radictrons; 3 RCA-58,

3 RCA-56,1RGA-247,
1UK-280.

Height, 38*| inch.; width, 23
ihch.; depth, 1 indi..

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teisino dienoje.nereikei 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mos, nei giriamas. “Darbo vertę,’*

Telefonas; haza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Grabonus ir BalsamUotojas

* 423 S. PACĄ STREET, > 
BALTIMORE.MD.

“B” Ajnplificatioitf
Twelve New Type Compensaticn. 
Automatic Tone Compensation. 
Dual Automatic Vohunc Control. 
Tone Eąualizer.
Ex.tendedMtisical Range.
Tone Control.
ImpfovedLDynamic Sneaker.

. Radfotrons: 5 RCA-56, 
4RCA-58.2RCA-46, 
1RCAt82. ’ .

Height, 43”; width, 2.8-1” J 
depth,14”.

Didžiausią nuolaida duodam liž jusu seha radio, nežiūrint įo 
stovio, tai dabar geriausias laikas IŠMAINYTI JUSU SENĄ 
RADIO ANT NAUJO,: MODERNIŠKO. /

Už mažą primokėjimą jus turėsit naujausio. ištpbulinimo ra
dio ir galėsite gvrėtis puikiais radio programais.

RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias,_su jo kaina ir 
gerumu, nėra lygaus. Užeikit persitikrini kiek mes galime 
jumssutaupyk

Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas 
taus jus rasite didžiau^ pasirinkimą.. ' . ' .
Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą ju vertes.

Geo. Mąslioms
Į 377 Broadway, So. Boston, Mass. . j 

i
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2, /.Dieviškojo Sūnaus vardu mes- 
zvėikinam ir garbinam tave, yv, Pran
ciškau, kaipo 'tikrąjį Jėzaus Kristaus 
r> įveiksią Tu turėjai, .karštą pamal*. pat būsime panašūs Kristui ir ne. tik 
dūmą prie Vaikelio Jėzaus ir prie nū* 
sIšganytojo kančios. Išmelsk mums 
viuis reikalingas malones patapti tik
rais Dievo vaikeliais ir ištikimais Jė-

? ząųs mokinkis, sielos tyrume, minties 
,r t grvmime ir neklastingame,. Širdies pa- 

.sižemiĮimie, — kas viskas tave pada- 
. rė taip panašiu Kristui, Dievo Sūnui. .

3. šventosios Dvasios vardu mes 
sveikinam ir garbinam tave, šventas 
Pranciškau, kaipo dieviškosios meilės 
Serafiną, kuriame Šventoji Dvasia pa
darę tokį stebėtiną šventumo ir tobu-

’ . lybės pavyzdį. Padėk munis savo ga
lingu užtarimu, . kad. mes tą.ip 
pat nuolatos augtume Dievo meilėje, 
mūsų sielų. patobulinime ir uoliame 
troškime išganyti . nusidėjėlius. Kad 
mes, kaip tu, gyventume ir numirtu- 

- me Jėzaus meilėje, Amen.
2. šv. Pranciškus—Jėzaus pasveiksiąs.

Mažai yra tokių šventųjų, kurie bū
tų, taip panašūs į Jėzų Kristų kaip šv. 
Pratneiškus; Atrodo, kad Dievas no-, 
rejo turėti šv. Pranciškų tobulu Jė
zaus Kristaus paveikslu net išorinia- 

i me gyvenime," Kaikurie sako, kad šv.
Pranciškus buvo panašus Kristui net Ją. / . .
užgimime. Bet tas yra tikra, kad po J : -.
savo atsivertimo ^šv. Pranciškūs , pasi* ANTRAS APMĄSTYMAS,
rinko sait svarbiausią.tikslą.būti pa- / . . ■ ;. . ' ; ,
naStis Krislui ne tik savo širdies gilu- • . žv. Pranokus marnuumnu; pavyzdys; ■ 
moj, bet ir išoriniame ' gyvepime.. Ji- Kristus būva pasižeminęs,
sai ir -savo vienuoliją taip įsteigė, kad . . ’ ’ _ .. x 7 . .7

f broliai neštų į pasaulį Kristaus gyve-.-. . šv.^ Paulius .taip sako apie J. Kris- , 
. nimo palvyzdį;. .Rašydamas savo: vie-' Įui .. Kristus esme būdamas. Dievas- ’ 
'. .fiuolijoš įstatymus,-šv. Pranciškus par Pats ^e.istustmo, pnsnhyida-.

eioj įžangoj taip sakė j brolius: .tarno pavidalą,-pasidaręs,pana. , ■
žesniuji} Broliu gyvenimas privalo sus ; žmones ir virsuarpe išvaizda rasr 
Imti toks, kad Užlaikytą Jėzaus Kris- ■ . *as kaip, žmogus. Jis .pats save pasi- 
taus Evangeliją.” Jis pats dažnai taip \ _

• . sakydavo; “Mes visame kame privalo- * . Kristuje Sutvėrėjas pasidarė sutve- 
tne elgtis pagal pavyzdį, kurį piums * a v x Tr. .
paliko Jėzaus Kristaus Asmenybė.- ?>'tas ^nogyste.Visagalis pasirodė silp- 
Nors šv. Pranciškūs pats geriau* mė
go maldingą atsiskyrėlio . gyvenimą 
maldose*.ir atgailoje, tačiau, kad par
sektų Kristų viešame gyvenime, jis 
ėjo į pasaulį, skelbdamas pavargė
liams Evengeliją, nes jis taip sakė sa
vo Broliams: “Kadangi mes. privalo
me visame kame sekti Išganytojo pa
vyzdį, tai man atrodo, kad turėsiu 
pasišvęsti ir išsižadėti. maldos ramy
bės, o dirbti sielų išganymo darbą.” 

i*’ • • >.■

PIRMAS APMĄSTYMAS.
šv. Pranciškus Kristaus paveikslas.
1. Jėzus Kristus Dieyo paveikslas.
Šv. Paulius aiškiai vadina Kristų 

“nemaloniojo Dievo paveikslu,” t. y. mirė Kristus didžiausios papičkos mir- 
tohuliausiu Dievo Tėvo panašumu. timi ant kryžiaus. .
Tas Kristaus su Dievu vienodumas Šv. Pranciškus turėjo pasižeminimo 

. yra toks tobulas, kad Kristus teisingai dorybę tokiam laipsny, kad jis net 
. galėjo pareikšti: “M ir Tėvas vieną . yra pavadintas “nužemintas šit Pran- 

esava.” Jėzus Kristus atėjo iŠ dan- ■ cįškus.” Kad jo mintis labiau per- ‘ 
' ‘ " 1 sjimtij didžiausio pasižeminimo jaus-

. jnais». sv. Pranciškus apmąstydavo ne- '.* r 
pabaigtą Dievo Didenybę it kuodi- 
džiahsiai jtašižymiiięs, kalbėdavo; *50, 
Viešpatie, kas Tu esi iv kas oš? Tu

. ’ Didybių Viešpats ir Aukščiausias Vai*

ko Kristus, -— kaip ir jūsų Dangiška-.' Jis todėl buvo karštai persiėmęs Kris- 
sis Tėvas.yra tobulas.” Kristus yra 
panašus Tėvui jie tik iš prigimties, 

tiktai Dangiškasis Tėvas daro, tą da
lo ir Jo Sūnus. V ■ Jeų tada,. norime 
būtį tikri Kristaus mokiniai,, iuritaė 

. tyrinėti Jo gyvenimą, suprasti jo jau
smus ir pasekti Jo šventą pavyzdį ir 
tuo būdu tapti Jam panašūs. Todėl

• Kristūs.pasakė savo Apaštalams: .“AŠ . , ,
daviau jums pavyzdį kadi darytume- ’ » aukšto šventumo laiptai, bet vadinda- 

“ * . vo save didžiausiu pusįdėjėliū ir są-

rimu, Beribės Dievas paliko-, siįvar- '

nu vaikeliu, Visą—Švenčiausias pasi
ėmė ant savęs, bjauriausias žmonijos 
nuodėmes. Žinodamas, kad puikybe ... 
yrą kokio daugelio nuodėmių, ir bld- 1 
gumų, priežastis, Kristus norėjo pa
rodyti mums didžiausio pasižeiųinimo 
pavyzdį. Taigi, Jis vengė žmonių pa
gyrimo ir garbės ir viešai žydams pa
sakė: “Aš neieškau mano garbės. ”Jis . 
kantriai panešė, visokius išniekinimus,* 
pašiepimus ir persekiojimus.. Štai Jė
zus klupo prie savo apaštalų kojų ir 
jas plauja. Kaip dažnai Kristus sten
gėsi įkalbėt Apaštalams tikrojo pasi- 
žeminimo reikalingumą. Jis jiems sa- * 

. kė: “Katrąs tarp jusi) yra didžiau
sias, tebūnie mažiausias, katras yra

* vadas, tebūnie kaipo tarnas.” Ir nu*

g gaus' ne tik tam, kad mus atpirktų .
g mio, .nuodėmės ir parodytų mums iš- •
®.. ganymo kelią, bet ir tam, kad* taptų 
g geriausiu mūsų tobulybės . pavyzdžiu.

Kaip Kristus yra panašus Tėvui, taip 
ir mes turime stengtis būti panašūs • 
Jam ir Tėvui. “Būkite tobuli, *— sa-

i

. doras, aš gi menkas žemės vabalėlis.”., •
V* 

taus Įsikūnijimo paslaptimi, kad joje
. įžiūrėdavo geriausią pasižeminitao pa* 

bet ir is darbų* neš jis sako: “Ką .moką. Jis tikrai’troško padaryti nu* 
............  — *• - sižemtairną charakteringu savo Vie* 

nuolijos . požymių ir dėlto savo vienuo-
:. liūs-—brolius pavadino * ‘Mažo s i a i- 

siais,” vadinasi už visus mažiausiais 
ir paskutinįaiš. Jis nuoširdžiai džiaug
davosi dėl pažeminimų ‘ir rodomos 
jam paniekos.' Nors jis buvo pasiekęs 

daviau jums pavyzdį, kad darytume- ’ » aulcštė švehtuifto laipsnį, bet, vadtada- 
te tai, ką Aš darau?’ šv. Petras rii- . vo save didžiausia pusįdčjėlni ir w • ’»■
žo: “Kristus taip pat kentėjo už mus> . kydayo: “Jei Dievai duotų tiek

. palikdamas įįumst pavyzdį, kad sekta? lonių didžiausiam pamtici nusidėję* s 
. ‘ mėtė Jo takus,” Taigi tikras šventu- tad, kiek yrą davęs man, ištieaų ta* . g 

.. ihąs ir tobulybė yra tume,.kad kuoav- . sai ^lųmdčjėlis .daug goriau tarnautų . X 
eiaustai sektume Jėzų Kristų ir juo . pievai, negu:a$C>- . . y į : • - J

Krįstus yra

r
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DARBININKAS
(TheWorker) " 

PnbUrtM eTetrTtnaBDAT vidFKlDAT, ; 
■ -i---- —----------

RAUJI JOSBPB'R MTHŪAltlAM B. Č. A8800UTI0M Ot UBOR
Hbtvred »rjwcondMd*M mattfT 8wt. 12,1015 u. offlca at Boaton, Mąaa. 

Mndar tikę Act of Hardi 8,1CT0

Acceptanc^ for matlinr tt roecfal rate of poetage provlded for ta Sectlop 1103 
Actof October 8,191i, authorlaed on 3uly l%1918

BUBSCRIPTION RATH8:
Poneatič yearly ................H00
forelgn yearly. #...... .f5.00
Pomeatlc once per areek yearly, 42.00

I

PR&NUMEBATO8 KĄINAj
Amerikoje metami ,..,..........4tbO 
ūlfoleny metama ..........,,...45,00 
Viena kart savaitėje metanu. ,. 42.00

fortlgn once per week yaarly.,. 42.50 Ufalėny I kurt savaitėje metama, 42X50
DARBININKAS

f66 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, 1USS.
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

KATALIKŲ UNIVERSITE
TO UŽDRAUDIMAS

didžiausiais darbo žmonių 
priešais komunistais. Nes 
komunizmas, prisiden g ę $ 
lygybe, esmėje yra žiaurus 
žmonių išnaudotojas. Jis 
atima puo darbininko ne tik’ 
nųpsavybę, bet ir asmeninę 
laisvę, įvesdamas naujos ga
dynės baudžiavą. Komuniz
mas — tai grįžimas prie se
noviško feudalizmo, tik 
daug žiauresnio ir nepa- 
kenČfiunesnio. Kai milijo
nai Rusijos darbininkų de
juoja po bolševizmo jungu, 
neįmanydami, kaip jo nusi
kratyti, būtų tilya beproty
ste laivam . žmogui, y p a č 
amerikiečiui, patarti kam 
.nors dėtis.prie komunistų. 
Tik savo ’ neprietoliams gali-

Lietuvos vyriausybė m:- ] priežastis daug ■gtlesnė, ne- 
leido atidaryti Katalikų TT- 
niversiteto. To vis dėlto 
nesitikėta; Buvo, pramato- 

. ma kliūčių, atidėliojimo, 
trukdymo, bet griežto už
draudimo nelaukta. Tačiau 
pastiodo/ kad nieks tikrai 
neatspė j o, kaip toli tauti- 
nirikai pasiryžę eiti, ir ma
tyt., kad jie eina toliau ir 
drąsiau, negu buvo spėlio-

« jama. Nesiskaito su kata
likų visuomenės j ausmais ir 
carišku nusistatymu visiš
kai pareigia konstituciją,

- kuri juk užtikrina laisvo . 
mokymo teisę.

Toks uždraudimas reikia 
kilo nors pateisinti. —- mo
tyvuoti, ir tautininkai sten
giasi tai padaryti. Visų pir
ma jie sako, kad katalikų 
vadai, paduodami prašymą 
leisti Katalikų Universite-

■ tui kurtis, neatliko kai ku-, 
rių formalumų ir nepatiekė 
atitinkamos programos.; To
liau mėginama argumen
tuoti, kad naujas universi
tetas neišsilaikysiąs, nes ša
lis . maža ir; neturtinga * ir. 
žmonės taip nuvargę, kad 
palaikyti, universitetą būtų

, jiems persunku. Pagaliau, 
girdi,. Lietuvoje būsią per-

. daug mokytų žmonių ir t. t..
Visiems aišku, kad tię pa

siteisinimai nėra nė rimti, 
ne atviri. Formalumas ma
žas daiktas. Argi dėl ma
žo daikto galima- trukdyti 
įr uždrausti Midelį dalyką '?; 
žinoma* kadmę, nes tas. ne* 
loginga. Pagaliau, ateity 
galima atlikti visi reikalau
jami formalumai. Ką gi 

. tada tautininkai pasakys?
Ieškos kitų priekabių? Bet 
tas priekabių ieškojimas 
kaip tik parodo, kad čia* darbas.

gu formalumų ncatlikinias. 
Lietuvos masonai bijosi 
aukštesnės katalikų mokslo 
įstaigos, -— štai kokia prie
žastis. • Pastebėtina, kad 
čią visi, laisvamaniai veikia 
kaip j susitarę. Vai d ž i o s 
prieteliąi ir priešai parodo 
vieną bendra froptą, kai ei
nasi apie kovą su katali
kais. Ir visų argumentai' 
vienodi. Perdaug, girdi, bus 
mokytų žmonių Lietuvoj. O 
šiaip tai prikaišioja katali
kams, kųd jie tamsūs^ O kai 
katalikai nori šviestis, tai 
jiems su lazda per galvų. 
Ir koki jie žmbnių priete- 
liai! Pefsunku, girdi, bus 
naują universitetą ištaikyti. 
Ket katalikai iš jų aukų ne
prašo. Patys įsikurt pa
tys ir išlaikys. Tik jūs ne
trukdykite apšyįatns ir nė- 
pasirodykite tamsumo šali
ninkais. ...

. Katalikai, .^inoina, nety
lės. l’pač amerikiečiams 
reikėtų sūbrusti. Amerikos 
katalikai labai rūpinasi iš
plėsti katalikišką apšinetą 
Lietuvoj ir daug aukų yra 
davę būsimam universite
tui. Dabar diktatoriai 
masonai trukdo šalies švie
timą. Jię nori Lietuvą be- 
dievinti, tai jų dalykas^ 
bet mūsų dalykas — išlai
kyti tenai tėvų tikėjimų ir 
tikrą nesuteptą masonizniu 
lietuvybę. Ir mes amerikie
čiai negalime pakeisti bar
bariško uždraudimo steigti 
švietimo įstaigą. Toks dik
tatoriškas tautininkų žygis 
yra taip nežinoniškns, kad 
būtų sarmata panašų faktą 
užsieniu spaudoj paskelbti. 
Juk tai tiki’as t a m s ū n ų

K.’

ir dar gi neprieteliams tas 
būtų pcrškaudus kerštas.

JŪROS DUGNE YRA DEGTI

NES SANDELIAI

Paskutinėmis dieno mis 
Suomijoj svarstomas klau
simas ar jūros dugne netoli 
Helsinko nėra didelių alko- 
lio sandelių. Iš, kontraban
dininkų sluoksnių praneša
ma, kad netoli Lautasari sa
los jutoj paslėpta apie 100,- 
000 litrų spirito. Atatinka
mos suomų įstaigos, kaip 
praneša laikraščiai, rengia
si pradėti plačią ieškojimo 
akcijų. Mas kol Suomi
joj buvo uždraustas svaiga
lų vartojimas, tai kontra
bandininkai Savo sandėlius 
turėdavo jūroje giliuose bo
suose.

TIK NEPRIETELIAMS 
GALIMA PATARTI 

DĖTIS PRIE KO
MUNISTŲ ■

Komunistų orgąnas 
džiaugias^ kad vienas kata- 

' . likjir kunigas.PennsylvanP 
joj pasakė pamokslą prieš 
kapitalizmą. Tas, girdi, ge
rai. Bet kai tas kunigas, 
patarė darbininlaųns vieny- 

; * tis ir kovoti .prieš kapitaliz: 
nia, nesid^dant priū- KpW- 

. nishj/tik tveriant šerio vis
kas darbininkų unijas, va
dinamas “gildai^” — tai 
jau esą negerai, nes, anot

Kun. Magnus J. Kazėnas, šv. Kazimiero parapijos (Pittsburgh, 
Pa,j klebonas, vienas iš pirmųjų žv. Pranciškaus vienuolyno kū
rėjų, Siąis metais jo parapijoje įvyko Ą. L. R? K. Federacijos 
kongresas, ' •

ĮVAIRIOS ŽINIOS
STEIGIA ŽVEJOTOJAMS

KOLEGIJA
BRADENTON, Flą. — 

Buvęs Chicagos gydytojas 
Dr, C.-H. Bryan pranešė 
steigiąs žvejotojams kolegi
ją, kurioje bus mokoma, 
•kaip gaudyk žuvis. Baigu
siems “kolegiją/’ bus išduo
dami “diplomai’.’ su “ba-Kas nemyli šavo tėvynės, r 

negali nieko mylėti. Byron chelor of fishing” laipsniu.

BOLŠEVIZMAS-
SATANIZMAS

ISPANIJA SUTEIKe AU
TONOMIJA KATAL0NI1AI

ATRADO NAUJUS AUR
IAUS LAUKUS

bolševikų laikraščio, komu
nizmas esąs vienintelis bū
das darbininkų būklei p&v 
gerinti, Kunigas, parodęs 
drąsos, išeidamas prieš ka
pitalizmą, bet tos drąsu s 
jam pritrūkę, nes pabijojęs 
atvirai patartidarbi n i n- 
karna. dėtis su koinupistais,

: Ištiešųddąm kunigui ' dr ą 
sas. nepritrūko, tik jis pa- 
rodė sveiko proto, nepatar
damas darbininkams eiti su

\ Rašo Br. B^dmundasM. Šaulys, O. P.

Jau pati to rašinio antraštė pakankamai 
pasako mūsų mintį. Bolševizmas savaime yra 
sukilimo prieš Dievą vėliava, priklausomybės 
šėtonui simbolis. Tuo tarpu, kai kitos valsty
bės buvo savaip religiškos, nors krikščionybės 
persekiotojos, laikydamos ją savo priešu arba 
pareiškė indiferentizmų ir visų kultų laisvę, 
bolševizmas 'gi pasirinko sau kaipo sistemą ma
terializmą. ir kaipo vėliavų kovų prieš bet ko
kią, religiją. . ./

. Simboliu jis galėtų pasirinkti1 sau karika
tūra, kurią vieną, dieną Sovįetų Rusijos Rau
donieji pešė savo vaikštynėse po miestą. Ten 
aukštai, šlykščiausiai ir. juokingai buvo atvai
zduoti Dievas Tėvas, Jėzus Kristus, Buda, Ala
chas, kurie savo gestais, rodėsi, prašosi pasi
gailėjimo. ‘Žemai — darbininkas ir ūkininkas, 
atstovaująs žmogų-minią, žmogų kole k t y v*p 
žmogų mechanizuotų, šaudo iŠ patrankos, is ku
rios išeina daugybė antireliginių laikraščių ir 
žurnalų. Veltui jie prašo pasigailėjimo, nes, 
kaip tikisi rusų ateistai, greit bus jie išrauti iš 
žmonijos širdžių, kurios .priima Lenino princi
pus ir. nuostabių rusų civilizapijąh(?).

Mes žinome, kad trini tikslui Sovietų Rusi< 
jos valdžia toje'melainungoje valstybėje pastatė 
įvdarbų visą savo galybę. Viskas buvo- bando
ma,, kad tik dechristianiziiptų liaudį, suardytų 
šeimą, pajuoktų kiekvienų šventą daiktą. Ko
va buvo sujungta su nelemta • orgrin i z a c i j a 
“Komsomol,” dabąr j.au paplitusią po visų Ru
siją. Šita griežta ateistinė sąjunga, viešai val
džios remiama, kovoju prieš Dievą ir visokiai^ 
1/udais3 stengmsispritTaukti daugiau nririų ir 
skleisti bedievybę. Iš jos ir iš valdžios kilo 
mintis sugriauti šventoves, arba nors paversti 
jas kitiems tikslams. Taip.po viską naikinau-

MADBIDAS. - Ispani
jos šeiniau rugsėjo 9 d* sib 
teikė autonomijos tai s e s 
Katąlonijos ppanncijai, ku
rios svarbiausiu miestu yra 
Bareelona.

Tos pM dienos posėdyje 
priimtą žemės refornui? Pa
gal kurią bus išdalinta be
žemiams apie 52 milijonai 
akrų , žemės. Ši žeme duji- 
gumoje priklausė buvusias 
monarchijos įilinin k a iii s 
bei karątiaus, ąrtimiešiems.

Sakoma, , jog apie 100,000 
bežemių bus aprūpinti že- 

-me-.v——-—- - -——

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJAI GRISIA 

PAVOJUS

RĄB0T,ĄtW-Afri
koj e, pįmmūzų valdomame 
Maroke, atrasta dar nežino
tos Vietos, kuriose yra alie
jaus. Pradžioje bus gmina- ' 
mą aliejaus kasdien po 10 
tonų. • .

HODVER |SAXO ĮKEISTI 
$200^00,000 VIEŠIEMS

DARBAMS

KINIEČIAI RENGIASI KA
RUI PRIEŠ JAPONIJA
PEIPING, Kinija.—Ki

nijos laikraščiai, pranešė; 
jog palei Mandžiurijos pie
tinės dalies pasienį yra su
organizuota apie 20,000 ki
niečių kareivių^ kurie. pasi
rengę pulti Japoniją, gim. 
darni Kinijęs žymesnįuo- 
ni'uosius miestus.

LONDONAS. — Gene- 
voje įvykusios nusigįnkąl- 
vimo konferencijos pirmi; 
ninka's Arthur Henderson A ’
pareiškė, jog nusiginklavi
mo konferencijai gresia di
delis pavojus, jei Vokietija 
atsisakys dalyvauti.

Vokietijos vyriausybė pa- 
grąsino Prančūzi j ai nedaly
vausianti nusiginklavimo 
konferencijoje, jei Vokieti
jai nebus suteikta lygybės 
teisių ginklavimosi reikalę.

į . A7AASIHNaT0N/--Rre- 
'žįdentas Hbover pareiškė,. 
jog jis įsake valdžios į vai- • 
rieitis skyiialūs paskubinti t 
viešųjų dariny vykdymą, ir 
tani. reikalui. išleisti 200 mi
lijonų dolerių* ; '

'.. Iš šios sumos Massaeliu- 
šetts valstijai teks $6,795,-* 
000, kuri suma bus sunau
dota 38 projektams.

anglijaslenkjTžemyn
YORK, Anglija. — Ang- . 

Iijos' mokslininkų sąjungos ■;. 
susirinkime-žemės tyrinėji
mo ekspertas kapitonas T. 
E. Longfield pranešė, jog . 
Anglijos žeme kas 100 me- . 
tų nuslenka 9 colius žemyn.

‘Patirta, j og Anglij os. ban
ko rūmai nuo 1868 m* yra 
nuslirikę. 6 colius žemyn; be
veik tas pats atsitiko ir su 
Šv. Povilo katedra.

J - T" . 1 r"1:1.1 ■. 1 .'į.įjs

Skaitykite ir Platinkite
-- t ■ ■. : i • i t f'tur ♦ ♦ >. , • 1 H' ’ ' n i, J* ' J / ■ ' ■ l’ ; f t; ’ i L I •

“DARBININKĄ”
čia dalba griuvo tokie artistiški monumentai, 
kurie sudarė miestą grožį ir tikrą; Termitų'am
žių garbę. Kitos gi bažnyčios buvo paverstos 
‘1 naudingomis patalpomis, ’ ’ t. y. antireliginiais 
ir antidoroviškais teatrais,* ateistų susirinkimo 
netomis, muziejais, kalvių ir stalių- dirbtuvė- ; 
mis. Varpai buvo parduoti kaipo vartotas me
talas; kryžiai ir šventieji paveikslai buvo su- 
naikintParha perėjo į kokio nors senų daiktų 
pardavėjo krautuvę, kur buvo parduodami pi
giausiomis kainomis. . Ir tokiais - niekšiškais 
darbais komunistai džiaugėsi. Džiaugėsi, kad 
vietoje kryžių švyturiavo piautuvąs, plaktukas 
ir .raudonosios vėliavos, Kaino broliškumo žen
klai. Tas piautuvas ir plaktukas piaus ir plaks 
nelaiminguosius, iki jis kyšos ant bažnyčios 
bokštų ir iki raudonoji kraujo vėliava plevė
suos toje salyje. ’

Ne geresnio likimo susilaukė ir šventosios 
relikvijos, taip rusų tautos gerbiamos. Šven
tųjų kūnai, kurie, užsilaikė nesugedę Maskvos 
ir Kijevo Vienuolynuose ir buvo nuolatinis .mal
dininkų centras, tarp/'zimagorij*” ir chuliganų 
pajuokimų, spiegimų ir švilpimų, buvo nupešti 
į liaudies higienos muziejų ir tenai išstatyti ša
lia Eigipto mumijų, žiurkių ir varlių. l?o to 
muziejų lankytojams, kai kurie, “vadovai” aiš* 
Irina; “Jeigu numirėlis yra patalpintas sauso
je ir orui neprieinamoje vietoje, negali daugin
tis dekompozicijos bakterijos, sulaikomas 'pavir
inąs ir tolau būdu kūnas džiūsta. Jeįgu. tokia 
mumija patenka į kunigų rankas, tuoj tampa 
šventojo relikvija. Rritrukus tokiai mumijai, 
užtenka keletos librų vatos ir bet kokios kari- 
kuolės ir trumpiausiu laiku relikvija paruošta/’

Tokiorii. ir panašiom -nesąmonėm tariamasai 
komunistų mokslas apsuka tamsios liaudies 
galvas. (Ėulop-Millerr “Bolševizmo veidas/’ 
128 p.). > . ' •’ ?

■ Mes • šėpai; žino joųie, l$ad\ūžtėnįca kęlių tam 
likrų riiokslo žiiuų.i/rieblogos iškailx)s tapti so
cialistų oratorium, naujų* nuostabių mokslų a- 
paštalu, naujojo aukso amžiaus pranašm’ Bet

tik nežinojome, kokius savotiškus pranašų ti- \ 
pus išstato bolševizmas: kaimiečių sūnūs, užau
gę prietaruose, suklaidinti civilizuotose šalyse . 
ir'grįžę į .tėvyne, su naujų idėjų iškimšta gal
va, persisunkę žemiausiu materializmik Tokie 

‘rašo ir audžia prakalbas, pasinaudodami klai
dingai suprastais techniškais^išsireiškimais ir 
deformuotais svetimtautiškais. žodžiais, viską 
palydėdami pasityčiojimais, apkalbomis, keiks
mais prieš Dievą ii’ visokios lūšies kvailystė
mis. “Vienas iš tokių pranašų, sako Fulop- 
MiĮler, vienas eks-jūrininkas, apvažiavęs pusę . 
pasaulio, dabar stengiasi įvesti savo tėvynėj© 
visokių “pagerinimų0 ii’ išgelbėti savo tautie
čius nuo sužvėrėjimo, paeinančio iš. tikybos. 
Tam tikslui jis atsistoja prieš bažnyčios duris 
ir jėga neleidžia tikintiesiems įeiti i ją. O kad: 
juos “apšviestų/’ skaito bet-kokį jtam tikros.’ 
enciklopedijos skjrių, kurią jis laiko modemiš
ko žmogaus Evangelija, Kokiu tai pripuola- 
mu būdu įsigijęs-dvidešimties tomų konsultaci
nį veikalą, iškėlė jį knygų knygyne, naujosios 
tiesos santrauka, kinių jis skelbia bet kam, ar 
jam ptitaria ar ne. Ir tokiu būdu savo tiky
bos principais, pagrįstais lygiašoniu, trikampiu, 
įstengė pritraukti didelį pasekėjų skaičių, ku* 
ris dabar mato jame ką tai tokio panašaus f 
naująjį išganyto jų. ”

Bet. daugiau UŽ tuos izoliuotus ateizmo ir 
bolševizmo kovoje patarimu ja reguliarios oįga- 
nizacijos, Komsoinolio skyriai, tam tikri sekta- 
tiško. formavimo institutai, pagalios net pradį- 
nes ir vidurinės mokyklos, kuriose ym griežtai 
draudžiamas bot koks religijos dėstymas, o pri
valomas bedieyybėą platinimas. , Kaimiečiams, 
darbininkams h-kareiviams yni paskirti tani 
tikri “moksliškai-gamtiški. šusubikunai/’ ku
riuose keliamas diskusijos n* aiškinama gamti
niu dr evoliucijos keliu žmagaūs kilmė, Dievo 
sąvoka ir kitos svarbiausios žmogaus gyveninio 
problemos. Visiems žmonių luomams yra pn-. 
taikinta spauda: laikraščiai ir Žurnalai, proto-*

RIMiĮlfRĮ jjKMg.l. M1
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Jaunimas ir' Blaivybė
(Stud K. Vengro paskaita, skai- 

ryta Blaivininkų Seime,
Worcester, Mass.)

Graži žydinti gamta. Žie
dai trankia kiekvieno akį į 
save. Žmonių gyvenime ta
šą! gražusis žiedas yra jau
nimas. Kaip tasai žiedas y- 
i!a -reikalingas saulės šilu
mos ir.Šviesos, taip lygiai ir 
•tasai jaunimas reikalauja 
idealo ii; širdies; kurie Jam

■ šviestu, šildytu ir jojo dva- 
. šią ugdytų platiems užsimo

jimams. • ■-■■■
Jaunimui idealas yra bū

tinai reikalingas. Jojo kais
ta dvasia ieško ir siekia ko 
nors kilnaus, aukštos, mei
les, sektino pavyzdžio. Gar
susis italu poetas Dante sa
vo “Dieviškoje Komedijo
je” turi nupiešęs štai kokį 
vaizdu:

Rytmetyje jisai matęs 
sapnu: aukštose padangių 
mėlynėse iškilęs ąuksaspari 
nis aras. Bet štai staiga 
jisai krinta žemyn, savo .ga
lingais nagais griebia pie
voje bemiegantį kėleivį-po- 
cta ir vėl. pakyla į saulėtas

. padanges...,
1 Tasai, poeto. Dantės. aūk- 
sasparnis aras , sukasi ir 
jaunimo gyvenime; tai jojo 
gyvenimo siekis, jojo visu 
troškimų įr sielvartu tiks-

■ las. ‘ • •

Tiktai deja, ne kiekvieno 
jaunuolio tasai idealas yra 
vienodas. Kartais net tą
sai idealas pasikeičia ištvir- 
tyirkimu. Vieton, kad jau
nuolis siektų ko. nors pra
kilnaus, jisai tenkinasi savo 
žemesniųjų aistrų patenki
nimu. Kaip diena iš dienos 
jnaįnosij J taip mainosi ir 
margojo pasaulio papročiai, 
kurie daugiausia paliečia 
jaunimą. Metai, kiti, atgal, 
nebūtumei radęs jaunuolio* 
jaunuolės vartojahčios svai
galų. Nūn, ne jaunuolis,- 
jeigu negeri alaus ar degti
nės. • ■

Štai, kaip a. a. kun.. P. 
Saurusaitis aptaria girtuo- 
klybės išsiplėtimą jaunimo 
tarpe: “Ką, ar tu negeri? 
—taip, Negeri nė vyno, nė 
alaus? ( Taip. Tai kvai
las esi, avino galvą turi. Ne
gerti degtinės dar tiek to, 
bet yisai negerti tai tikras 
pasvaigimas. —Toliau pa
rodydami pirštu į. kaktą, 
duoda suprasti, būk kiek- 
kiekvįenas abstinentas jau 
beesąs ant kelio į bepročių 

■ namus;” Kuris jaunuolių, 
išgirdęs tokią pajuoką, 
gali išsilaikyti neišinaukęs 
be pasiūlymo vienos kitos* 
stiklinėsl. Tokių- nedaug 
atsiras. Jaunimui reikia į- 
rodyti. ’ gerąsias blaivybės

puses, kaį jisai drąsiai ko- 
votiį už blaivybės principus.

Jaunimas yra tautos atei- 
: tis,. bet rytojus težadėtas 
tiktai blaivioms tautoms.
Todėl mūsą jaunimai turi 
būti blaivus. įvairiais at
žvilgiais blaivybė jaunimui 
yrą labai naudinga: sveika
tos, kaip kūno^ taip ir sie
los, atžvilgiu; jinai naudin
ga asmeniniai ir visuomeni
niai. Pažvelk į girtuoklį 
jaunuolį; jo veidas išblyš
kęs, jaunatvės gyvybę, iš
čiulpė nuodingi svaigalai.
Kam tasai jaunuolis tinka? 
Visuomenei jisai supuvęs. 
Ir kokiais keliais jis tą vi
suomenę nuvesti! ? Aišku, 
‘kad prie prapulties briau
nos?- . -------- :------

Pažvelk gi į blaivų jau
nuolį. Visai kitoks vaizdas. 
Jisai skaistus, tartum ryto 
aušra: iš akių trykšta svei
kas žydrumas, jisai pilnas 
gyvybės, sielos skaistumas 
atsimuša jojo . maloniame 
veide. Sveikas jaunimas y- 
ra tautos gyvybės užtikrini
mas. .

Blaivybės pasėkos sielai 
yra dar naudingesnės, ji 
ūgdo kilnius pasiryžimus ir 
troškimus, leidžia išaugti 
geriems palinkimąms, kelia 
jaunuolio sielą prie viso,, 
kas gera, , gražu ir prakilnu. 
Teisingai išsireiškė . Goethe 
apie bląivybę: “Aš nekartą 
buvau apviltas ir nustebin
tas kaip alkoholis, nustelbia 
protą, išmintį, lutų, pagar
bą; atima drąsą ir gėrį, ku-: 

< rį* kiekvienas dorovingas 
• • žmogus-turi -ūgdyti.*^ * ~-vc».

Jaunimas, kuris nevarto
ja svaigalų, yrą pilnas kil
nesnių jausmų, kas asmeny-

Brangus paminkite, pastatytas 
atminimui Brazilijos žymiausiam 
lakūnuiSantos Durnom, nesenai 
žuvpnam. ■ .' ; •?

je sudaro visti būdo vertę. 
Sąžines ir dorovingumo 
jausmai yra aukštai išlavin
ti, Visos aistros yra pilno
je proto ir valios galioje.

Nuolatinis. girtavimas iš- 
blaško jaunuolio gyvenimą. 
Jisai neturi laiko ir nenori 
prisidėti prie jokio rimtės-* 
nio darbo ; jam daugiau įli
pi.vakaruškos,' šokiai, įvai
rios -lįnksmošr pramogos; ne
gu .naudingas. rimtas dar
bas. Ar tekb kam nors iš
girsti, kadj girtuoklis būtu 
kuom nors i“ pasižymėjęs? 
Niekad. Tiktai tas,' kuris 
blaivus, gyvenime pasiekia 
pasisekimo. .

- Blaivus jaunuolis gali iš
auginti didingu" .asmenybę, 
.nešančią visuomenei daug 
gera. Turėdamas plačias 
pažiūras į gyvenimą, į pa
saulį, jis bus1 naudingas vi
suomenės narys, - nešdamas

gerovės* į artimu būtį. ,.
Jaunuolis bus ne tiktai 

rytojaus pilietis, bet turės 
būti ir vadas, vairininkas, 
kiuris išves tautos ir valsty
bes pei\ seklius vande
nis, ;Tai visas tautos tur
tas; ' Jeigu tasai jaunuolis , 
užpils savo akis svaigalais, ' 
koks bus tasai tautos ryto- j 
jus ? Jis žus ir tauta kftrtu 
su juorpi žus.

Lietuvių jaunimas ne iš 
plieno iškaltas. 'Negi jisai , 
kitoks kaip kiti, negi jis ga
li piįešintis toms visoms 
pagundoms, kurios apsupa 
jį iš visų pusių? Argi ji-, 
sai gali išlikti blaivus, kai 
jų namuose paties tėvo ar 
motinos yra įsteigta smuk- 
įū^kaiL žudytų^^savuosius:. 
vaikus! Turėtų pakilti ga
lingas Šūkis iŠ skaitlingų 
'krūtinių:.44 Tėvai, nežudy
kite savo vaikų!’ .. 7

Visiems mums turį rūpė
ti musų jaunimas, jojo atei- 
■fis ir likimas. Jisai tikrai 
žus, jeigu neatsiras, kas j j 
gelbėtų. .. Niekas taip kil
niai negali atlikti šios pa-

• siuntinybės kaip blaivybę. 
Telydi mūsų jaunimą kilni 
blaivybės mintis ir jisai iš
gelbėtas..

Garbingi Bląivinin k ai, 
ątlikite šią kiblią pasiunti
nybę savo tautoje — supa
žindinkite jaunimą sti blai
vybe. Priimkite šiame gar- 

, bingame .. seime nutarimą 
gelbėti nuo girtuoklystė' 

■jaunimą, atrasdami šiam 
, tikslui tinkamus būdus ir 

teigiamąsias galimybes. Jū- 
; sų pastangos apsivainikuos
• pasisekimų, nes atliksite
• garbingą ir Šventą darbą, 
s Dieve, Jums padėk!

kilo jaučiais užvardinimais, pav. “Bezbožnįkų 
— bedievis: Knygos, kurių vienintelis tikslas 
yra revoliucinių principų skelbimas, daugybė 

. klaidingai parašytų atsišaukimų ir brošiūrų, 
diktuotų tokių žmonių, kurie geriau, tinka prie 
aiido, negu prie plunksnos.

Neužtenka dar nė spaudos, nė mokyklų, nė 
sąjungų, nė konferencijų, nė uždarymo ir iŠ- 

. griovimo bažnyčių, nė išmėtymo ir profanavi
mo relikvijų ir. šventųjų paveikshį, kad sustab
dytų religinę tautos tradiciją. . Valdžia pasi
kvietė sau talkon meną, muziką ir teatrą. Ne-

- užteko nė tii paskutiniųjų priemonių. Griež
tais ir privalomais įsakymais stengėsi supara- 
ližuoti smulkius kasdieninio gyvenimo papro
čius. Skulptoriams ir architektams buvo pa
vesta sukurti ir pastatyti savotiškus futuristi- 

j* ninius ir kubistinius paminklus Radiščefui,. 
.. Baumanui, Marksui, Engelsui, Leninui ir ki

tiems revoliuciohistams. Menkos vertės tapy
tojai nupiešė antireliginius ir begėdiškus pa
veikslus. Teatras tapo ręvoRucįnės i ir .ateistinės

■ propagandos centras. Vardinių paprotys buvo 
pasmerktas kaipo antirevoliucinis dėl to, kad 
primena krikščioniui šventąjį,. kurio nešioja 

. vardą. .. • •? • ’ • ' ’
■ Sunaijdnę senovę, Rusijos šeimin i n k.a i 

.stengėsi užpildyti tą tuštumą kuo nors nauju. 
Daugelis tikinčiųjų, taip jie manė) kartu su 
Troekiu, lanko bažnyčias “ne dėl religingumo, 

. bot pasigėrėti šviesomis, ‘paveikslais, statulomis, 
šugėstj^višku grožiu, kurio jie negalėjo matyti 
dirbtuvėse, šeimoje arba gatvėse,. . Antireliginė 
propaganda nebuvo protingai, vedama, dėl to ir 
negavo pasisekimo/’ (FuįoprMiller). v Ką gi 
pagaliau daiyti? šešių darbo dieųų ir vienos 
poilsio diojioS; kalendorių pakeitė penkių 'dar- 

' ... bo ; dienų kalendoriumi. Vietoje bažnytinių 
švenčių buvo įvestos tautos šventes; bažnytinių 

; . ritu ir jifocesi jų. vietą '.užėmėcivilinės ėeremo- 
• n i jos, Kalėdų, Vejykųi ir kitų, didesnių bažn^-

’ tinių švenčių mėtų prieš bažnyčias buvo laįko- 
mos kokios tai WrWilrįstišk ‘os .ceremonijos,

buvo; kalbamos raudonosios maldos, užgaunail- ■ 
čios Dievą ir šventuosius. Išplėšti is ,bažnyčių : 
liturginiai rūbai buvo valkiojami jais apsirė- ; 
džiušių vaikėzų po gatves; buvo laikomos raū- 
ddnosios mišias. Giedamos senoviškų himnų i 
tonu biauriois Kristų ir Švenčiausią panelę iš
juokiančios ‘ dainuškos. Procesijose vietoje j 
šventųjų paveikslų buvo nešama komunistų va- ; 
dii atvaizdai, dieviškų asmenų karikatūros arba 
net didelės iškamšos, atvaizduojančios . Dievą 
Tėvą, Kristų ir Budą, o “ pasibaigus ceremoni; 
joms, buvo, apspjaudytos, daužytos, lazdomis, 
sudraskytos ąrha viešai chuliganų deginamos. ”? 
ib. .

Ypatingai dėmesin buvo imami kaimu i, 
kur, kad atitrauktų ūkininkus nuo religinių pa
maldų, griebėsi, šalia griežtų priemonių, taip 
pat šokių, žaidimų, tikėjimų ir jo paslaptis nię- 
kinančiiį vąidjnimų,; “Viename tokiame vaidi
nime Bedui parode kąįp pirmąją Velykų dieną 
tikintieji pasigeria, pešasi, leidžia niekams pi
nigus, paskui puola vienas antram į glėbį ir 
šąįikįą iš džiaugsmo: “Cliristos voskrės”—Kri
stus prisikėlė. Po. to vėl pasineria į visokias 
nuodėmes. Pagalios pasirodo komunistas — 
kalbėtojas, kuris įrodo jų gyvenimo absurdą; ir 
tada visi džiaugsmingai pritaria jo teorijoms.” 
ib/ ■’ >-r

Nors rusų tauta tamsi, nekultūringa ir kele
tu amžių ntsilikusi nuo Vakarų civilizacijos, 
bet labai gerai jąūciasi ir, supranta skirtumą 
tarp religinių ceremonijų-ir komunistų parodi
jų. tarp Kristaus krikšto Jr “raudonojo' krikš- 

' to,” tarp krikščioniškosios moterystės ir kon- 
: kĮibinariškų sovietinių jungtuvių, taip bąžnyti- 
i nių laidotuvių ir civilinių eisęnų. .... 
; . Vargšai Idulikmi pakrikštyti nuėsto valdy-
l bos sekretoriaus,, komunistų partijos saįeje, 

prie fabril<(antų ir būrelio darbininkų akių! 
Vargsti išplėšt? iš ’ savo įdiėvifco j<$ Išgąnj^bjo 
globos! Jau net pats jiems uždedamas vardas 
(Oktlabrina, Konstitucija, Revoliucija, Bpais

“Darbininko” Katalogas
— ' !

Trumpi; Apologetika arba »;
Kat. Tikėjimo Apgynimas. P< 
raįS kun. V, ŽajančauBkaa~AOa

Maltitį Rinkinėlis, haltąia , 
viriĮeHiii  --------- r—1.2t

Maldą Rinkinėlis, juodais 
.viršeliais  _____ ______$175—1.21

Dr, .Vinco Pietario Raštai. ’ 
Istorijos apysaka, Du tomai. $1.0(1

Moterys# ir teimyna. Ver
ti J. Gerutis __ ______ _^_40e,

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis-.,--.....:..............50*

LimpamosiOB Ligos ir kaip 
mm ją išsisaugoti i Pa rašv
negyvoji gamta; Žemė, vąu- 
duoį oras. Paraše J, ParonaB_50s,

Nauja Skaitymui Knyga— y 
(Dalis Ii). Su paveikslais—75ę p 1

Vaiką Knygelė — su pa- * j 
veikslais ____________

Mano Patyrimai. Didžiojoj ; 
Katej, 1916 ir 191^ m. Parar - 
šs Kun, J. Fr Jonaitis (Ka
pelionas) , ---- .............. ..............254

. Pamaldą Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Knh. J, Koncevičius.—.lūi*

Vienuolinė Luomą. Verte v
Kun, P. Saurusaitis ................25ė. *

Moterystės Nesuardomybė, J, ’
Lėsauskis. ŠV. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune.------:......... .100.

Sunkiausiais Laikais, parašė > 
A.'Rucevičiūs  ________ _40e.

JJIeilo (Poema). ParašS M. 
Gustaitis  ----------------- ------- 15^

šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P.—25e,

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruody8__50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
prie Manęs, Sutaisė KuPra- 
nas _—2— ----- —40Oi

Mtisų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida —----- —4,----- —50*.

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

MALDAKNYGES
pulkim ant Keliu—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 įr $3.02
TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu.’ Vieno veiksmo juokai;. Su- ’; . _ 
Uctuvino . Vaidevutis---- :—_15e,

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mų. komedija, parašė Seirijų
uozukas ..A/.,.;.. -—J— ------25a.

f ausį Tenai, toje salėj e, yra giedamas Inter
nacionalas, paskui “suskambina varpeliu, salė
je ųžvi'ešpataų j a didelė tyla. Tada keliasi už
danga. Scenoj e ,aplink raudonai apdengtą sta
lą, sėdi tėvai su savo naujagimiais.. Tuo jaus 
pasirodo kalbėtojas, kuris aiškina susirinkti- 
siems,šventės reilvŠmę ir pasiūlo gimdytojams 
išrinkti savo kūdikiams revoliucionieriškus var
dus. Vienas po kito keliasi tėvai, išreiškia sa
vo “norus” ir darb.prieš visą susirinkimą iškil
mingą pažadą auklėti savo sūnūs pagal naujo
sios Rusijos dvasią. Patiekiamas protokolas, 
pasirašoma^ kiekvienam kūdikio tėvui duoda
mas protokolo nuorašas, Po to seka linkėjimai 
ir prakalbos. Tokie krikšto protokolai pana
šiai skamba: “Mes žemiau pasirašę šiuo liūdi- 
jame, kad. į Sovietišką SocialistiŠką Respubli
ką yra priimtą nauja pilįetė... Duodame, tau....

• varją... garbei ir sveikiname, tavyje busimąją' 
komunistii sąjungos veikėją ir įsteigėją. Te
duoda tau komunizmo idealai ilgą gyveniiną. 
Būk.tu viena iš tų, kurios nuves prie, laimingo 
galo didįjį prbletairato uždavinį ! Tu turėsi žy
giuoti po raudonąja vėliava! Lai gyvuoja nau
ja revoliucijos piliete!” ib.

Nepasako jame skaitytojui kitų parodijų 
ir niekšybių, kurios gali per daug sugėdinti ki-. 
tų tautų komunistus, ir socialistus ! Mums Skau
du sakyti,, kad/visa tai'sulaukią liūdim pasėkų: 
vaikai, be jokio religinio ir moralinio išsiatiklė’ 
jnno, paleisti -savo instinktams, sugyvulėja ir 
vįs labiau 'genda- Jaiinimas, nėr ko. sakyti, ti
kėdamasis esąs tuo tikresnis komunistas, kuo 
arčiau prisiartiną prie primityviško gyvuli^u- 
nio.ir kuo mažiau susilaiko, puola visokių ne
dorybių verpetam •* Reikia žinoti, kad dabarti
nėje Rusijoje sunkiau yra apsivestų negu por- 
siskirti ir lengvai galima'susitikti jaųnuc_l k kb- 
Jetą kartų persiskyrusių,. ; , j

ĮVAIRIOS KJTYGOl
Auksinio Obuolio Historij* 1 

Graiką Mythologijo# Žiupa- 
Igliz) su paveikalah. Lietu
sią kalbon ižguldS Al^vi—^50n, , 

TryaKeleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka^ Patais T. Vyš- 
niauakaz. Vertš P. B.—---- 40c.

Trumpi Skaitymžliai—labai 
gražia pasiskaitymai apie į- 
rairiua gyvenimo atsitikimus. 
?ara45 J. Tarvydas —-——45c.
Turto Norma-—moksliški pa

siskaitymai. ParaSS Uosia-^—-45c.
Gerumas — aprašymas apie 

gerumą per Tėvą Fąbor^-Fi- * 
lipiną. Vert? Kun. P. L ...... ,16c:
^TpbaW*-*Nuodai — rūky

mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengs S. KaimietiaAlBc. 

• Užkeiktą Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutiz—apysaka 15ft.

Kataliką Bažnyčia ir De« 
mokfatizmaa. V— Paraše kun. 
Tarnas Žilinskąa ----- _50c.

Apaštalystės Maldos Štatui 
tai. Vertė Kun. Pi Sauru
saitis ... ,1.;.......... _______ _____25c,

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė . 
kun. Pr. Bučys, į£. X. C___ .1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir ' 
Glapiros Ivanovą r.. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ■.50

, Kelionė Aplink Pasaiilj per ' 
80 dieną—Apie yisąs derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius- Verae. Vertimas, 
J. Balčikonio__  - . $100

Pramonines Deipokrątjios Pa
grindai, Parašė Uosis ... 75o.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
žadeikia. Kaina ___ ______50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25c. 
‘Vaiką Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui_____ 5Oo.
Petriukas — laiškai viepė 

vaikelio. YertS S. Rakauskas 15c
Bolševizmas — Kas tai yra - 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ___ ............... .... .....,m.15c.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grįr» 
ynis ,——------------ -—rrr5?0-

Laimė — (poėma). Parašė 1 n 
Vaitkus —    -J-50C.

Atsargiai' su Ugnimi. Vertė, 
iš lenkiško kun, K. Š..10e, 

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas M,: Čirvintąg _50o.
> Lietuvos Ženklai. — Išleido 

J, Šeškevičius ir B-vė, Kau
las -L— __ _____ ___ '.... 40c,

Ėmęs it Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir .Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas -__ -30c.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A., Baranauskas----- ĮOe.

Eucharistiškoj Stacijos—Su- 
lietuyino ■ Kun. P, Juškaitis_,15c. 

; Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge-. 
gūžės, Birželio ir Spalią mė- 
lesiams/Išleido kun. K. A. Va- 

■ ys —.— _______ ;___ t-25o.
Dangaus Karalienė, — ^u- . 

rinko Kun. M, GavalevĮČius; 
be apdarą 75 centai, su ap
darais _—, , .. . $1.00

Socializmas ir Krikšjgionybl.
. Prof. Y. Jjirgučio __ . „,10c.

-Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučyą ————_ _.80a.

žydas Lietuvoje, Pąrašė S, \ 
Kaimietis 1-------- - _____ _10o.

Maldos Galybė.* Istoriškas 
piešinys ĮV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuviu kalbon 
Išguldė K B.—______25o.

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyve 
niro o. Išguldė LapŠiaus Vai
kės-—__ ' 10a

jono Kmito Eil|s . ..»* .$1,00 
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais Jr aprašymais^——_l;50

<

į
1

i

<

uozukas ______. . . . .. . .
\Nepaisytoja—keturių veiks

mų drama. Paraše kun. Pr. M. 
Juras. Kaina.—,—35*

GillukingaswVyras—2 aktų 
komedija; paraše . S. Tarvy- 
das——:——26*j

Ubagą Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po T ak ' 
l|. parašė feJeirijų Juozukas—-85«*

Sniegaš ~ Drama 4-rių ak
tų. VertS Akelaitis —t... -.„.Mhb

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L,. Vaicekauskas—10e,

Visi Geri—-3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F; V, ».. .... IGa?

Patricija, arba nežinomoji 
kankins — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .... ..1Ū& i

Išganymo Apsireiškimai — į
atėjimas ir gyvenimas ant ie- , I
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- 4
mas su gaidomis _________ 7>o» J

Dramos; 1) Germaną’; 2), 
Fabiola—5 aktui 8). Liurdo . 
Stebuklas -■? 4 aktų; paraŽS 
J. Tarvydas———; 

Knarkia Paliepus.—Komedi- .
ja l-me akte. l'<iraš5 Gineitis15e.

Vaikų Teatrai: dalis I: D 
Pagalvok kų darai; 2į Jono 
laimfi; 3) Pasakyk mano lai-i* , 
mę. Surinko Š, K, I). ir N—X5e.

Valkų Teatrai: dalis Ui iy . 
Ištirsimė paskui j 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N.—15a«

■į

v
<

iauįzmo, kui'is .' .. bolševizme! Tai yra

imi sisięmatiškai skleidžia !

t;.L

“DARBININKAS",
366 Broadway,. Sd, Boston, MąssJ <*ai,TL -.n yuzi
—-------- -- --------v ■ .. ............ ■ n....- .. ....—------ ------------

AR TŪRI.LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ ;

LIETUVOS ALBUMAS
’ 436 puslapių didumo v

Kiekvienas puslapis labai grikių paveikslu pą*. . 
puoštas. Kiekvienas .lietuvis privalėtų įsigyti šią

. knyg.n. Jos kaina buvo $4.00. Dabar, gausi tik UŽ
v / , X ••■■■ , š ■

K; v;. . , ’ >Reikalauki5 ; .
■' “D ARKIKINKO”

IĮMIII H*
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ į 
KOLONIJOSE

HARTFORD, CONN.
IŠKILMINGAS ' 
MivnmrAs -

,. K gšejo 18 a., sekma 
nį, bus minimos kun. . 
Amboto 20 metų klebonavi
mo sukaktuvės.

11. vai. įvyk š iškilminga 
suma. Bus daug svečių ku* 
nigų. Laukiama .il' vysku
po. 5 vai. po pietų įvyks iš- 
kilmingi mišparai su pa
mokslu. 1 L
Pareiškianf dėkingumą 
savo klebonui, parapijiečiai 
prašomi tą dieną prišiartin- 
tį prie Dievo stalo,

Tikiu, jog apie kun. J. 
Amboto darbuotė ats i r a s 
gabesnis rašytojas, kurs įs
tengs aprašyti.

Prašykime Dievulio lai
kyti kun. J. Arobotą dar il
gus metus.

L. D. S. REIKALAI
Rtigsėjo 11 d. įvyko L. D. 

Š. 6 kp. ^susirinkimas, ap- 
svąrsčius kuopos ir organi
zacijos reikalus, nutarta į 
L’ D. S. Šeimą siųsti du at
stovu, kuriais išriuldi J. 
Bernot: St. šrupša. Pri
imta kt įnešimų seimui.

Siaučia. . nedarbas at
siliepia į veikimą^ -Darbų 
klausimas nė kiek negerėja.

’ . Report.

bonus pranešė, jog sumos 
metu bus procesija. Nuta
riau laukti.

Procesija buvo ypatingai 
-Idos

i .uKiniat Ai m pasidarė ne
jauku. . Jin: ir aš buvau "i , ■
Seserų Mokytojų mokinė, 
bet jau nebedalyvauju, nes 
išėjau iš mokyklos. . Bet aš 
prisidėjau savo malda.

Klebonas prašė visų pa- 
rąpiečių atjausti Sesutes 
Kazimierietės,. liuniiie i a s 
savo Henuulyno suk u k t į. 
Buvo renkamos aukos.

Linkime Sesutėms ilgiam 
siu metų ir Dievo palaimos. 
Taip pat. ir klebonui kun. 
J. Kurui linkime gražios 
sveikatos, kad visi vienybei 
je galėtume sulaukti auksi
nio jubiliejaus.

Buvusi; para pi još 
■ lnjkiosniokir~‘

Kostui Jutkevičiui, mokėsi 
jus maloniai priimti, lietu* 
viškai pavaišinti, ir pasi
šoksite polkų, suktinių, 
klumpakojų, etc. Pelnas eis 
parapijos naudai.

Širdingai kviečiame — 
lauksime!

Pikniko Komitetas.

KAIP MINTYS GRIAUNA SVEIKATA?

LAVYRENCE, MASS

SANTON, PA.

Tik k i -»tv 
.... iriau 
“Šv. K a..

Jubiliejus.” 
spindintys

SIDABRINIS ' 
JUBILIEJUS.

Rugsėjo 4 dieną, eidama 
•Main gatve, pastebėjau di
delį judėjimą prie Šv. Juo
zapo-bažnyčios, kuri iš gat
vės pusės buvo gražiai iš
puošta. Plevėsavo Ameri
kos vėliavos, . tarp laurų 
vidury spindėjo Lietuvos 
trispalvė Vėliava, apie ku
iną sukėsi sidabrinis vaini
kas.

Susidomėjau ir pąskubi- 
Aau ’ b,azir’''‘:i 
dąi 5 duris 
dabrines raides 
inierb Seserų 
Altorių puošė

‘ lapai, tarp kurni žydėjo 
baltos gėlės.' '

Prasidėjo šv. ^Įišios Pir
muose suoluose pastebėjau 
didelį būrį merginų, apsi
dengusių baltais rūbais, pa- 
sipiiošusnj. mėlynais kaspi
nais. Visos tvarkoje ėjo

• prie Dievo stalo.
Kitoms mišioms prisiar

tinu šv. Onos draugijos vėr 
Jidva. Mažų mergaičių dr- 

. ja;-. Visos su draugijos žen
klais. ■

■: ^Mišioms, pasibaigus, klė-

| ■: D H A R R 0 N’S į
I PIANAI—RADIOS f
I ŠALDYTUVAI
I Aliejaus pečiai, Skalbiamos |
| . mašinos ■> . i

* U 20 trūmbull btkmst Į
I W0B0T!STEB, MAS3. Į
| ,T«1.4-9480
3
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šv.Pranciškaus Segern Vieruolyno valdyba iš kairės daŠinSn sėdi; 
Sesuo M. Pranciška, Motina IĄ. Dovydu viršininko sesuo M, Bap
tistą; stovi sesuo M. Aloysa ir sesuo M. Paute,

Vl’VOGTl. , .
Praęju savaitę pikta

dariai pav man priklau
siusias bičių dvi šeimynas 
(abi Šeimynos po 2 aviliu) . 
Galima suprasti, jog buvo 
prisirengta pavogti . visas 
bites, bet trečios šeimos avi
lį cįėl neatsaigumo perver
tė ir< žinoma, piktadariai 
su bitu’ "mis kovos neišlai
kė.' .

“Piktadarių būta patyru
sių bitininkų, jei galėjo pa
siimti du aviliu, sustatvtu

i • ■. ”

viens ant kito. ;
Į kempę ūžtą ir daug 

nuostolių p ... vta. Mano 
turėta plim.. ų patalinė 
suplėšyta ir visas miškas" it 
kempė plimksnomis užterš
ti..’ 1 "

Tai j,au trečias apiplėši- 
: inas šiais' metais kempės, 
liet bitelės -neliestos, nes, 
matyt, laukta medaus.

Praėjusiais metais pąvo* 
gė man 4 šeimynas, bet nu
sivežė tik din. Viena šei- 
m? buvo surasta mi<‘kė,. į- 
t . .ota į.mia ją, o anuas aš 
suradau grį ęs iš Lietuvos; 
jas radau miške, atgaivi
nau, bet žiemą jos išmirė.

Iš pavogtų bičių, vienas 
avilis buvo pavestas vienam 
vyčių stipriam ąžuolui, ir 
bitelių mylėtojui. Tai man 
dar skaudžiau.

Plėšikai Labai mane 
skriaudžia, bet atrodo, ne 
naudai, o f ik. dėl keršto. ^Tie 
sekto ja mano kiek vien ą 
žingsnį, atlikdami. biaurų 
darbą. Jie padare daug 
nuostolių  ̂ir parapijai, ku
rios nuosavybėje mano bi
tės būvo. Aš nenųkęiiČui to 
nepasakas, ■ nes dar turiu 
sveikas :.s ir nesusiingusį 
liežuviu . liu"suprasti.

‘Bitelės.. nugabentos toli, 
nes nė viena negrįžo sepo- 
jon vieton. Matyt>. Įilėšikų 
susitarta su tolimesniu vie
tų draug

DzūkiŠi priežodis sa
ko: uzbonas ug laikui , van
denį neša;, rankute nutrūko

- užsibaigė.

Kada nors gailėsis, bet gtąžul Minėtam parapijos 
gal jau bus per vėlu. , J ipikn-kui jau nuo seniau 

4. ATj rk tinas, i rengiamės i vieni smulkūs 
strąjiinų kiti pyragus kepa, 
treti šunims skūrą lupa 
liot dogs) j o dar kaikurie 
rengiasi prie Įvairių lietu; 
viškų šokių. ’ '

' Kadangi mįnėtas ■ -pikni
kas bus su įvairiais žaidi
mais, šokiais, dainomis ir 
tai paskutinis šiemet; pikni
kas, tat maloniai kviečiame, 
aplinkinių kolonijų lietu
vius iš Northamton,. Pitts- 
fieldo, iVbrcesterio, Holyo- 
ke, Špringfieldo, Suffieldo, 
Jlrandby ir visus Westfiel- 
do lietuvius atsilanlį^ti į 
pikniką, b ten galėsite pa
mėginti laitnesr už 10e lai
mėti $10,00 auksu, vieną to
ną1 anglių, ateinančiai žie
mai laimėti kiekvienas po 
blankietą, b jau pikniko ko^ 
mitetas, pirminiiikauj ant

WESTFIELD,MASS.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Baigiantis vasaros laiko
tarpiui, baigiasi visur įyaL 
rus išvažiavimai, pasilinks
minimai gryname ore. Nors 
mūsų parapijoje šiemet- bu
vo ir neperdaugiausia jųjų, 
bet atsisveikinant su malo
niu rudenėliu, dar turėsim 
gražiame parke vieną pra
mogėlę, būtent antrąjį pa
rapijos pikniką, kurs įvyks 
’ iugsėjp-September 18 d., 
sekmadienį Liga’s parke. 
Vieta keletai valandų poil
sio ypatingai graži ir svei
ka: čia. gražus miškelis, žy- 
lieva, maloniai čiurlenan
tis upelis, paukšteliai.

Taip, sveika, malonu ir

Afeg dažnai užmirštame, 
I kad mūsų sveikata labai 
daug priklauso nuo sveikų 

Į minčių. Jeigu nuolat ma
inome apie ligas, tai nėra ko 
stebętiSj kftd tos mintys at
siliepia į kūną.

I Kaip paleistuvis bei iš
tvirkėlis gyvena .nešvario
mis ir neskaisčiomis minti* 

| misrtaųr ligonis, vis many- 
: ILabdrahi -drįoB prieŽge-Uy19? ai^,®ius 
linis susirinkimas bus n^ah
seįo 16 d, Maus po vaka- 8veiktl<. ^o da.
l-iiliu pamaldų. Šv. Katfmie- Iys ?M«Uoda tani tikros 
to parapijos salėje. Visus ^Į®08 nuotaikos ttakai.

das blogai veikia kepenas ir 
blužnį, neapykantą bei pyk
tis jasūųkina kai kurias 
inkstų ligas. Kai mūsų dva
sią apima baimė, rūpesnis 
ar bailumas, tai visa taį 
tuojlu atsĮliepia širdies vei
kimui. pr.jMurchison kar- 
tą pasakė:
J4AŠ būvau stačiai nuste

bęs, kiek serfančių kepenų 
vėžiu yru tą ligą nuo ilgo 
rūpesčio įsigiję. Jų buvo 
per didelis, kad tai būtų 

galitųa laikyti netikėtu atsi
tikimu.” t . ■ '. •

Kaip negalime būti įobū-
...... ■■h. iii .I.į....

kuriose Respublikonų ir 
Deniokratų partijos kandi
datai į valdininkų vietas at
vyksta ir išaiškins savo sie- 

Įkius. ‘ •
Tos prakalbos įvyk s t a 

bažnytinėj salėj, Highifield
Į Road, sekmadienį rugsėjo 
118 d., tuo jaus po .mišparų 
ir pirmadienį, rugsėjo 19 d., 
8 valandą vakare*

Visi kviečiami, skaitlin
giausiai atsilankyt. Ateiki
te, išklausykite, ir pasirin
kite kandidatus, kurie *yra 
verti gauti jūsų balsą. Bū
kite naudingi ir ištikimi jū
sų miestui,' jūsų draugi jai 
ir . jūsų valstybei

Kviečia visus nuoširdžiai 
- Vilidpba.

WORGESTER, MASS.
V

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS

■ * . ’’ i ' S

narius ir draugijų atstovus 
kviečiame šiamešUsirinki-l 
me dalyvauti. Bus renka
mi gėlių dienai kapitonai, 
kairįe prižiūrės tvarkos gat< 
yese ir bus užrašomi vardai 
tų, kurie eis pardavinėti gė
les rugsėjo 24 dieną miesto

• jšv. Jurgio* draugįj oš pik
nikas bus rugsėjo. 17—-18 d; 
d., Maironio parke. Vaka
rais šokiai parko salėje.

Reporteris.

SD. WORCESTER, MASS
, PRAKALBOS..
Lietuvos Piliečių klubas 

Aušros Vartų, parap. rengia 
dvejas dideles prakalbas/

“Darbininko”
Rėmėjųvajus

baigiasi

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

Rėmėjo mokestis 10c.

U, Kol — galvojame apie ne 
tobulumą, taip negalime bū
ti sveiki, kol mūsų mintys 
sukasi apie ligas. Gydyta « 
jai dažnai sako,, kad kas ne
paliaudamas mano apie sa-. 
vo padėtį, ir prie kiekvieno , 
apsireiškimo nuspėja ligą, 
toks žmogus negali išlikti 
sveikas.. Nervingi žmones 
retai gali pažvelgti į gyve
nimą sveikomis akimis. * Jie 
iš’ kiekvienb menkniekio pa- 
dalo ištisą kaina ir trupu
tį kur nors suskaudėjus ma
nų, kad jau reikės sunkiai 
susirgti. .

PERKAME BONUS
Ar tūri Lietuvos Boną? 

Mes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo: kuponų. 
Grėįtai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos apl a n k y k i t, 

[mus.
į Musų krautuvę atdara ir 
vakarais iki 9 valandai. - 

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 

h Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją-:. • . •' ■

. Musų krautuvė d i dėlė. 
Turime visokių drabužių Ir 
eėvėrykų (shoes). Laikom 
iąipgi pinčių čeverykųvy- 
ram ir iiĮpterim.

Mito dįįbar ant čeverykų, 
škt^beliyį marškinių ir kal
dini inuhiiišama 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt.
GbODB 

STOML
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas, 

. Mate Street,
• itOlrttoLO, MA8S.

at išlaikyti savo dvasioje . 
sveikatos, pasiryžimo bei y; 
jėgos .vaizdą Žmogaus kokio 
norėjo Dievas, o ne tokio,, 
koks jis pasidarė peržengęs 
statymus, tai visokiems su

glebimams ir ligoms mumy
se visiškai nebūti} vietos.

Dvasia yra sveikatos kū
rėjas} ir kūnas . pasiduoda 
tam minčių vaizdui, kurį 
mums ji apie sveikatą nu
piešia. Šiandien medicinos 
mokslas jau gerai žino,-kad 
skilvio virškinimo suirimas 
dažnai pareina nuo netvar
kingų minčių, kad tai daž
niausiai esti rųpenių ir bai
mės, pavydo ir smarkaus 
susigraužimo pasėkos.

Gyvenimo amatui ir pro
fesijai žmonės paprastai 
ruošiasi ištisus metus, o tuo 
tarpu sveikatai nenori pa* 
skirti net "kelių minučių į 
dieną.
/ Jeigu mes gerai suprastu
me, gerai ir įsidėtuinesau į 
galvą, kad visų mūsų, darbų 
tikslumas ir. mūsų pasiseki
mas paremtas sveikata, kad' 
stipri sveikata dešimterio
pai pakelia mūšų darbingu
mą, padidina mūsų kūrybi- 

' neš jėgas, sustiprina prita
rimą ir ištobulina žvilgį, tai 
daugiau rūpintumėmės sa
vo sveikata. '

Reikėtų apie sveikatą ma
nyti ir kalbėti. Kaip pirk
lys nuolat galvoja apie savo 
prekes apie pasisekimus 
prekyboje ,taip kiekvienas, 
norėdamas; būti sveikas, tu- 
rėtiį galvoti apie sveikatą. .

Svarbiausias dalykas svei
katai palaikyti yra pasiti- 

' kėjimas savimi. Turime 
būti įsitikinę, kad teisingo
mis, skaisčiomis mintimis 

’ galėsime Išlaikyti sveikatą.; 
. Kol abejojame, kol nenusto

jame manyti apie galimą li
gą arba spėjamą paveldėtą 
palinkimą kokiai ligai, ne- 

‘ galime tikėtis būti stiprūs 
ir sveiki. • *

, Vienas žymus gydytojas 
“ yra pasakęs, kad žmoguje 
1 yra kažkas, kas negimsta, 

kas neserga ir nemiršta.
A,

REIKALINGAS AGENTAS
Pardavinėti aliejinius pečius 

(rajige bumers) po krautuves. 
Gcrtd uždarbi*. Daužau infon- 
Mėiją suteiksiu, per laiškus.

T. KBIBOHUN, 
to ilų • Hartford. (tam.

STKES&SYKES
E A. Sykei k B. G. Sykci 
UBTOVUI ADVOKATAI 

'c Ofisas: 
SANBORN BLOOK 

. 6Š1 Wiahingion 8t '
H0W00D> MASS.
Tel Norwood 0330
Gyvenimo vieta: 
32 W«hmt Avė . 

Tel. Nomood 1315AV
SSS3ME SS*



^enlcfa^eĮni^rugsejoM 1&S2 .D J

yiĘTlNĖSZINIOS• . .- L. D. S. SEIMO RENGIMO 
KOMISIJOS PRANEŠIMA*

NESIRŪPINKIT KITĮĮ 
REIKALAIS

(Mano žodis p. Giraites žentui).

Štai susilaukiau' ugar
bės/ * jog kaž koks p. G. Ž. 
“Tėvynė# 36 numery susi- 
Tūpino mano likimu.

Malonu, jei kąs rūpinas) 
maniin, bet yra sakoma “bi- 
jokis dauajiečių ir dovanas.

. duodančių.” Todėl tegul 
p, G. ž. pirrtia savim rupi* 

. naši, , b. kitų likimą palieka
.-jjiėpis platiems, -Koks^buvtr 
p. Jurgelės Likimas —neži
nau, bet manuoju likimu, p. 
G. Žento neprašau rūpintis.; 
tis.

Kai dėl manu .nuėjimo

pas katalikus, man rodos, 
p. G. Ž. nuklysta'nud tiesos; 
nes-, man bent taip atrodo, 
man nereikėjo nueiti pas 
katalikus, kadangi aš gi* 
tniaii kataliku ir visų laikų 
buvau praktikuijaučiu ka* 
talilui, o ne žydit ar pratęs-’ 
fonui

1 ■ 1 .- ■.. . ■ i

PagaliaUj apie tų visuo
menės daliy katrių p. G/ž. 
vadina pažangių ja ir, ma
nau, turi*galvoj, jog aš iš 
jos pasitrauldau. Turiu 
pasakyt viena i— ponai,

Seimo atstovams, atvykusiems 
iš tolimesnių kolonijų, apsistoji
mui rekomenduojam Šias vietosi

1) The Ambftsador Notei, 572
Euex St., Tel, — 9897. Vieno* 
nakvyne* kainos: $1.50—-$3.50;

2>.The Broadway Chambera, 
383 NAverbili St., Tel. r- 9852. 
Nakvynės kaina $1.00.

,„~3)iNorintiėji apsistoti posmavo I 
tautiečius-lietuvius, malonėkite Į 
pranešti komisijai iš anksto šiuo Į 
antrašu: K. A. Venčius, 94 Dr*d- 
ford 8t, L&wnenoe, Misa.'

PmtMtattitk btenterteij pm 
kai, kurte “Darbintek 
rul verti-ataltytoja paramoc 

Vtel taralbkUM. “Darblnlnta’

DAKTARAI
OMU***

ADVOKATAI

I JUOZAS CUNYSI
ADVOKATAS

414 Broadvvay, S. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkvvay 1864-1V

' Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas, Qaro ti-., 

sus legalius dokumentus. .
817 E St. (kamp^BrĮąaAitay}

$puthBoston,Mas^%i. ?•
Telefonas: Šou Boston 2732 y 

Namų- Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS , 

. .. •^‘Darbininko” Name • 
(antros lubos, lipom 1) 

366 Broad.way, So. Boston.
. Tel. So. Boston 3357 

Bostono. Ofisas: ‘ .
89 State Street, Room 63 

Tel. Hubbard 9306
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

■Tel. Talbot 2S7S Dorchester, Mass.

IjiSs SKELBIMAI

| JUOZAS M. DIUS 1
f LAIKRODININKAS |

DU. M. V. CASFER
: <!LOieArtAVt»tU»

Naujoj* Virtoj*,
525 < lro*dwat K Stato*.

•’ OffH t• s
Nuo t MU 11 ryti ft nw 
0 ir • iki 1 Hl. tfbrtk

kaip.- sau norit, turim pri- Įp^rdnodu įvairiausios rūšies! 
auksinius ir sidabrinius daik- į 
tus. Taipgi' ir pataisau, |

366 W. Broadway I 
. - - • . i'

SO. BOSTON, MASS. I
; ■ ••* i

pažinti: — tai pažangioji 
Amerikos lietuviii dalis, 
bet, atsiprašau, į... atbulą 
pusę,. Tarptautinis žodis 
:oldems žmonėms — regrų- 
siyistai.
^r tas ‘‘vidurys,” kurį 

ir G. Ž. įdėjo kabutėse, ne
tilę skaudžiai, bet visai šb 
moją.

Todėl p.. G. Ž. tegu rūpi
nasi savo ‘‘pažangiuoju” 
“viduriu,”, bet ne manim, 
paprastu miltinguoju,

J, P. Pili pa us^as.

PASITRAUKIA
CENZORIUS

M — ■■■................ I |Į < x

• Miesto vyiiansis cenzo
rius John M.'tlasey, 70 me- 
jtuį pasitraukia iš tamybps. 
Tarnybą jo- išbūvą 28 niettis? 
Jpiiiii metu ūždi'audęs tik 
jlti paveikslu.

' Tėatrii. vadovybės d air o 
pastangas, kad. Casey. pasi
liktu savo pareigose.

.r • . * * /

PATARIMAS VISIEMS!
Dabar laikas susitaisyti. savo 

drabužius dėl rudens arba žiemos 
sezono. , _ •

Siuvu moteriškus ir vyriškus 
drabužius. -Padarau gerai ir pi
giau negu kur kitur. Tad gavąs 
pas savą. Prašome, užeiti.

KAROLIS JANKUNAVIČIUS, 
673 E; 8th-St.,’So. Boston,. Mass.

i.-. -Tel. So. Boston 2756-M .
¥ •• , ’’ ." ’ . ...

PASALDINK GYVENIMU 
Stanley isdirbystės gėrnpais. Rei
kalauk jų visoje krautuvėse. Pri
statome toniką į piknikus, vestu
ves, krautuves. . ’

STANLEY BOTTLING CD,
C. F. URlGAS, Savininkas 

107 VT. sktii St. S Boston, jįass,
Tel. So. B^n^O^lįį^.

IŠSIRENDAVOJA .
Čhelsea, Apartznentai po 5 ir
kambarius. Visi įtaisai. $18—$20.1

Kreipkitės ■ f
44-46 Walnut St., Ohelsea., ■ i

Tel, Revfere 1633-M . ’ L

, FORNIšiuOTI KAMBARIAI

Išsiduoda dėl pavienių arba dėl. 
mažos šeimynos*. Gražiausioj vie- 
»toj Dorchbstery. Garu apšildo
mi, elektros šviesos ir visi pato-, 
gumai. Kreipkitės x
35 Pleasant St., Dorchester.

tįt i-g-iH ■ ;i

TINKAMA ŠVIESA
r . «■. . -fa*. . - -- •-« - . "** t -* ■ - , * '

Apsaugoja sveikatą

Lietuvi* D*aU*MB 
nu. S. t. ŪALVARISKi 

(gąunaMMI

otiet* atdartįr nW0it M 
tylor nno i:»0 iki 5;80 pn Ir 
nuo 0 Iki 9 vakarei Šventa dlaną 

< ■ pagal BUAltarlm*

6

Persitikrinkit kad jusu na
muose biitij užtektinai švie
sos patarnaut visuose rei
kaluose jūsų šeimai, Skir
tumas kainos tarp blogos

ar jūsų vaikai nu-

Tel. 'S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So, Boston.
Room 3....

Gyvenimo vieta: 39 Green St., 
Hudson, Mass.

Td!.. Hudson 022.

, REIKALINGI KETURI
kambariai

kad butų .reikalingi įtaisymai ir 
prieinama rcnda. Itas tubif o? to
kius kambarius išrendavojimųi, 
prašome pranėšti “Darbininko” 
Adm.

SOUTH BOSTON SAVIN GS BANK

4 '.

Tel. So. Boston 2000
lietuvis .Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadwayf So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 Jr nuo 6:30—9 vakare, 
seredėmii nuo 9—12 vii. dieną. 
Subatomla nuo 9 Iki 0 vai- vakare. 
Neddlomlš nuo 9 iki, 12 vai. dieną 

(pigil šūtdrtl)

. Tai. A fe. žsbo-fe. |

. krelfkš 4kis .atitteM 
ginti ir ambliJonK Į 

koše (aklose) akyse šugrąllnti Švie
są tinkamu laiku.
* ,į t. feAMAiABNĮfe,0. U. d 
•W- Mroidwa^.. Bostta' 
.iiTiit •-rĮ---rif i iifi • ■ • -"-it

teai«m**n*,,************^,*M^******^^,M*M*^*M**^^^*l>l
TTėI. Porter 3789 .1

JOHN REPŠIUS, M. U.
r.--'-.. (RmijM
j Uetiivig Matytoju '.
I, Ofiso Valandps: 2—4 ir T—O

j 278 Harvard Street, 1
Ikamp. Inman arti Central Sq,
įl Cambridge, Mau,

Tel. So. Boston 3520

J. O. šALN A-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigt* du Unlvertltetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. SU LLB.

“Dai’bininko” Name.
(antros lubos)

,866 Broachvay, South Boston
/ Rezidencija • 
805Hurvard St, Cambrldge, Muša.

Tel. Unlverslty 1463—J.

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR Ę STŠ. ĖĘR 
BEVEIK 70 itetę * .’ i

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno mėnesio. 
Dividcntai mokami trečią Šetedą Balandžio ir Spalių menesių. 

Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome Trayellęrs Cheąues.

Šeimos
lt- <MtM lviH8l, Vtt« buiTpatėmyta ant jūsų elektros ~bi- 

• NUtkrlįjui | tai atydos, tai jus ar jūsų vaikai nu- 
Bitoakių įtempimo.

Daug kartip'htibvafrgio” jausmas paeina nuo nuolatinio 
ridų Įtempimo namie, Štore ar ofise, dėlto kad žmogus 
dirba, skaito ar .studijuoja prie blogos šviesos.
Ištirkit dabar , dėl savo ir jūsų šeimos sveikatos. Bile elek- 

* trikierius peržiuręs jūsų dabartinį įtaisymą. Bot, jeigu 
! jums patiktų geriau, pašaukit 

musų Home Lighting Nuper
tus, 39 Boylston Street, Bos
ton, jie suteiks - jums. patari
mus dykai;

THE B O " 1 O N

< U M P A N r

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbsti bedarbiams ‘‘Dar- 
bininko” A&niiiiistracija išmokės 

[ bedarbiui ųž ktekvidfcą gautą 
naują inžiikę pfėnumeratą vieną 
dolerį.

Gera proga bedarbiam* užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 

Į išsidirbti - nuolatinį ir gerai ap- 
Į mokamą darbą.

KETURIŲ NAŠLAIČIU I 
NAUDAI PIKNIKAS -I

Rengia Našlaičiu Komitetas 
SEKMADIENY, , ., ’ 

RUGSEJO-SEPT.18 D., 1932 
Ookland GrOve Darže, 

E, Dedham, Mass. ’ .
. • r « iZ »■

, Visus kvie’Čiame. dalyvauti ko- jį 1. i U/CQT M (I 
skaitlnigiąusiai ir paremti '• šiam j J ni Ji. ifEwfj fili Ui 

‘-naudingam tikslui. j i' LIETUVIS
| GYDYTOJAS ir . CHIRURGAS^ 

| ..y,a 1 a n^d o ar • -; | Į
|Nuo 2 iki 4 d;, nuo 7 iki 8 vak.i Į 
p» . u .•‘ ■ II
Į 478 Gallivan Boulevard || 
į DORČHESTEjį; MASS. į į 

I ' Telefonas T^|)ot .0847 — . ||

P#1EGER06YOYTQJO|| 
REIKIA KREIPTIS 
_■ ditiėl pagydymo .Tboklti | | 

taaujt* tartų ir tiirbtak Į į d ką Ilgu.. Kurie kenčiat# ! I 
tino reumtinno, Btaudti- 11 

' 11ų, yoMu, putlhlmŲ arba j 
lįiialp-kokių kūno Ilgų, tu- | 

vii rttumSt kreipti* tuojaua. j I 
Atminkit; pasltelravlmta, I 

paturimai dykai visą BĮ mčnesj. j I

AGENTAI

I INSURANCE |
1į | - Apdrausk namus, .rakandus j

I mitomobniųg^pas ,■ ė
J. fe. MESLIS

’f į 1342 Broądway, So. Bostoų 
|||' Tel. S. B. 1798 ar 2613 j

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P.WALSH
ADVOKATAI

. Edwar R. Coplen
Albert Adelson

. ‘ ’ ■ v • ; *

Benjamin Chesky
OFISO,VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 ttetmt tfū Bosimi, Mass.
810 Kipabąll Building •/

•telefonus: Capitol 0880
Ofiso vai a n d O'S

O vąl. iki. 5 vai. . ’

V A L A ND O M: < •
Nuo 9 ryto iki 3 po piettj; Sukatomis: nuo 9 lyto iki 12 vai, 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki $ tik dėl-depozitų.. -.•? -
— • * ’ ‘ • » . . . * ■ • . • ' ' . i

PRALL BROLIAI
PENTORIAl IR DEKORATORIAI —

, *’ . •t'1- . -V ; - > ’ i ■ * j

DAUBA &ERAI Ik feK
• PATARNAVIMAS GERIAUSIAS

46 ARMANDINN BT., ,. ' DUkoHESTER, MASS.
\ J; Ttl. toot 6354 • ‘ ... ‘

!

Tal»n4o<; Antr«Jl*ntel% ketvirta 
diėnlalk ir M tiltai*!* 10—12 fr-

C. J. WEISUL
1AIVAKORT£S

į ir iš Lietuvos patogiaų- 
. siais keliAisj greičiausiais 

; . 'laivais. yr.
. feuiVatkome Visus dolat- 
mentus taigykliškai. ’ 1 

BONUS
Perkame Lietuvos bonus 
už UASH, mokame aukš
čiausias kainas^

ItBŪNANCE
Apdraudž ia m kam u s, 
krautuves, rakandus, ^au- 
tomobilius ir kas tik rei
kalinga. . . .. - ■

U. J, VBI8UD AGBNT&BA 
^DarbiitiAko*’' Name

, 866 W, Broadway,
80UTK BOSTON, MAfeS.

i, . ~Yel. IŠ. Bortoh OOfcO /

L VYCiy N.A. Ml- 
ttlOKUOPOMS

'. L,•-Vyčių'N..A. apskričio 
pusmetinis suvažiavimas į- * 
vyksta 1932 metų Octobėr** 
Spalių 16 d., Šv. Jurgio pa* 
rapijos svetainėje, St. Ja
mes Avė., Konvopd, Mass.’

Visų apskričio kuopų pa
reiga kuo slmitlifegiau daly
vauti Šiame suvažiavime ir ’ 
aptarti * planus, tolimesniam . 
veikimui* Aptarti taip, kad 
galėtumėm subendrinti vei
kimą visose kblonijosą ir ' 
šindingiau vieni kitiems pa- 1 
dėti. Vienybėje — galybė. : 
Lail<ykimes Šio posakio. Su* 
praskime jį -tinkamai,- o ta- * 
da galėsime- smagiau varyti - A 
pradalgius. tame bare, kų* 
rįu.os mums pradėjo mūsų .. 
pirmtakūnai.. Tad visi Į 
darbą! Visos kuopos kvie* 
čiainos dalyvauti šiame su- . 
važiavime. : /

2£iin. P. M. Juras, 
Dvasios Vadas,

■ D. J. Averlia,
. Pirmininkas,

O'ValentuliwiciWr .
’' .Raštininke. *

Mūšų draugi} draugai, tai . 
mūsų draugai;

j GRABORIAI j

DETROIT VAIKAI PRARA- 
D9 32.825 DANTIS
PM&OITj Mieli.-*-- Dėt- ; 

i'oit mokyklų 33,158. moki* 
niai per praėjusių mokslo 
metų pirmuosius 6 mėne
sius laukėsi pas.dantų gy
dyto jus,, kurie, ištraukė 32,- 
825 dantis.. Apie 20G sava
norių dantų gydytojų vie*' 
ton ištrauktų* dantų moki
niams įdėjo naujus dantis. 
-------------;; . -• . *

Nors akiai dingęs, vis gi j 
atminčiai braiigūs. * }

Offlęe Telebhone Unlverslty 1057 
Res. Tel.,UnlvenMty 1957

ADAM OWIRKA & SUN
Undertaker Embalmer

LIETUVIS GRABORIUS IB 
BALSAMUOTOJAS 

Pagrabus atitekti, gerbi i r. pigiai. 
Kaina (vienoda visur. Vieta atdara 

, dienų ir naktį.
r 1 883 Cambridge Street
ėast. čaMbrScIž

.SKT1UP8 ' -i-1
10 Intervale St., Montello, Mam.;

. Tel. Brockton 5188

PATARNAVIMAS DIENA 
IBNAKTĮ .

D. A. ZAIETSKAS
GRABORIUS IR ’ 

BALSAMUOTOJAŠ
677 ir 448 Cambridge Street 

Cąmbtidg^ Mass.
Telepbone Univeralty 8831-W.

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju: Ga
lite. kreiptis bile laiku, dieną ar naktį,, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą, .į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
\ ; (AkuNKvičius) .

16-18 Intervale St, • 258 West Broadway,
Montello, Mass. . . Šo. Boatdn, Mass.
Tel, Brockton 4110 ' - • Tel. S. ,Boston 4486

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

DR.J. IANOŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS jR CUtRŪRUAS j

Gydo aStriaa It kronikas Ilga*' vyru, BrotąhjJ'lr vaiky. Vartoja j 
X-Ray aprftatą* Ištyrimui vidurių Ir plaučių ligų. EkzumlnUpjn * I 

I krauJęt šiapuniĘ, ir BpUudtldB SUvo laboratorijoj. Sutelkia trntarh Į 
mą laiškais kitur gyvenantiems. • 15 metų praktiko*. j

‘‘ OĖIS0 VALANDOS : 2—4 W 7—8:80 vai. : / Tel. B. B. 2712. I 
‘ 496U. B?ROAbwAY, .V / . SOUTH BOSTON» MASS, J

UETUyoS DUKTERĮ DR-JOS 
po gloDk Motinos m.

UrtnlųinkS — EvA-MnrkBleub, 
025 E. 8th.St, So. Boston, Mas*.

VIce-plrmlnlnk&— One SlaUrIen& , 
413 E. Tth St., So. ftostoh, Mase. 
Tel. So. Boston 3422-R •

Prot Rašt — BronB Ciunlenš,
20 Gouid st, We3t Bosbury, Muks. 

, Tel. Park\vay 1864-W # %
Ha, Rait.— Marjona Marko^iub*

33 -Navarre St., Rocllmlale, MaM 
Tel. hukvay 0658-W •

iMlniuke — Ona Stanlulluti .
! ;105 6th St,; Sol Boaton, -Matak
TvarkdarO Ona Mliglrdiėh*

1512 Colurabla Rd., Bo. feoaton, MtK.
Ka*oa Globšja — K- JanuAonianl

.1428 Columbia Rd., Bo. Boston, Mw
Draugija aavo Bualrlnklrnua laiko kM 

antrą, utnrnlnką kiekvieno tnfnaalo, 
T:30 vai. yakara, poboinytlnti tve- 
tatnej.

Vilai* drimgl^i reikalai* knlpkltš* 
p* frotokolą raiUniak* 1

IV JONO EV. BL. PAAALPINM ' 
DR-JOS VALDYBA

Hminiokta— M.tiota ;
86 Mt Ida Ud., Dorcbe«t«r, Man,

— . Tettphone Ooldmbla MM
Vlce-PlrmlnlnkM — J, PatranrtM •

24 Thomau Park, So. Boston. Maaa* 
Brot Raitininką* — J, Gl|neokl*

5 ThomM Virk, So. Boston, Mm 
frin. Raštininm - M. Wkli-

256 B. Ninth St. So. Btaton. Mm 
Ildinlnkta —A.NRUdMtinM . ''

8K K. Brokdnay, M Boeton, Mm* 
Maršalka — j.

t Vlnfield St,. Boa B^iton, Mim 
Draugija laiko •uslrlnkimua kag

nėdMdleni ktekyleno maneMo, 2 vat

iMiminktiM

»■ —-■

Draui 
nėtidtlteni ------- -- ,
po pietą, Par*plio« Ml*J, 4W ■. Ttt 
St, So, Bvrtoft, Mm*.

' ProfMlomilal, blxnVf*rl*l, pramonin* 
tad, kurte skelbiasi “Darbinlnta,” tik
rai veiU skaitytojų pamtao*.

Vm “Datbiaiata.’’ ;
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
IŠ ŠV, JURGIO PARAP.
PARAPIJOS PIKNIKAS 

GRAŽIAI PAVYKO 
Parapijiečiai Ubai gra- 

ą žiai parėmė savo parapijos 
pikniką rugsėjo 4 d. Iš vi-’ 
si! parapijos kraštų šuva- 

' žiavo * žmonių ,į> Klasčiaus 
Glinton Parką. Visi par- 
koz stalai buvo apdėti ska*. 
mansiais valgiais. Graži 
nuotąika. Jokią nesmagu- 
mų nebuvo, kaip, kad pa- 

• prastai piknikuose pasitai
kydavo. Erdvi salė buvo 
pilnutėle jaunimo. Vytau
to orkestras, šauniai pasiro- 

r dv — visiems patiko. Para
pijos choras sudainavo gra
žių liaudies ’ dainelių. Dau
ginus tokiu- pramogų. T.

rinkimo, apsvarstę planus 
naujaip veikimui* vienbal
siai ųžgyrę nutarimą visą šį 
sezoną rengt basketbolo 
šokius pįsilinksminįmuš, 
gražiai h* draugiškai links
minosi iki 12 vai., naudoda
mies^ “ice ėiėam,” sode ir 
gerą lietuviška, muzika.

T susirinkimą atsilankė 
kun. Jonąs Babuinas, kuris 
entuziastingai k paąveiltinu 
gauąų susirinkimą ir savo 
trumpoje kalboje kvietė ir 
ragino .‘jmmūolius-les dau
giau domėtis lietuvybe, lie

. Kųn. J. Skrodenis, mari- 
Joishš, grįžo iš Chicagos. 
Apsistojo pas kun. - N. Pa
kalnį. Važiuos Wąshingto- 
•nan tęsti mokslą.'■ .

” , . Klebonas kun. Pakalnis 
pirmadienį, rugsėjo 12 d. 
išvažiavo į kunigų rekolek- 
cijas. Grįš šęštadieūį.

Vyčiai savo ekstra su- 
sirinkime, rugsėjo 8 d., nu
tarė savo kuopoje orgaiii- 

, < zuoti moksleivių sekciją.
Susirinkimas buvo labai 

v rimtas. * Dalyvavo taipgi 
vietinis klebonas, Vyčių ap- 

|; - ; skritiės pirmininkas Paū- 
V < ląuskasūr sporto vedė j as. 
F' • Rap-

savo tautą ir kalbą, drau
gauti su savųisims. Taipgi 
kviete daugiau naudotis tm 
ini s, prįvilegi-jomiš, tomis 
geromis sąlygomis, kurias 
teikia kįebonas savo parapi
jiečių jaunuoliams.

Gražiai įrengtas L. C. C. 
kambarys, jei bus reikalo 
Jreųgsųn ir dar 2—3,-tsako 
jam. J. Ballvūnųs, tai kodėl 
neateit, kodėl nesinaudot, 
kodėl negalima gražiai susi
rinkus pasilinksminti pa
juokaut, pasiklausyt muzi
kos laisvomis valandomis, 
Tat jaunime į darbą, į sa- 
vytąrpį shsidrauga v i m ą. 
Jūsų jaunas lietuviškas, sie
las tepuošia linksma drau
giška šypsena. K. P.

Vakarine mokykla 50, S.
3rd St. ir Driggs Avė., at-

Šiemet į Šv. Jono kolegi
ją įstojo keturi parapijos 

’ jaunuoliai: Pranas.Ranga- 
į las, Juozas Daįlydė, J. Čes-
\ nųlerieius "ir J. Baraškevi-

cius. Pranas. Bulovas įstojo 
į Katedros kolegiją.

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

rr

Rugsėjo 8 d.. Liet. Kata
likų. Klubas turėjo savo ne
paprastą susirinkimą — ba- 

• lių. -Narių ir svečią susi
rinko apie 130, kurie, gra- 

f •/ žiai išklausę trumpo susi-

)

<

)

Prelatas Mykolas L. Krušas, šv. Jurgio parapijos (Chicago, III.) 
klebonas, 'vienas is pirmųjų šv. Pranciškaus Vienuolyno steigėju, 
šią vasarą prel. Krušas buvo išvykęs į Europą. Grįžo rugsėjo 10 
d. ir apsistojo pas kun. A. Miluką, Maspeth;o kleboną, paviešėti.

būta plėšikų, kurie 20 mi
liutų atgal buvo Bronxe išt 
piešę vaistinę ir atėmę $17 
500. Plėšikai buvo apsi
ginklavę ispaniškais revol
veriais, paruoštais šauti. 
Nugabenus juos į policijos 
stotį įr patikrinus, pasirodo 
iš - senai -sekti piktadariai, 
kuriu rekordai policijoj bu
vo labai gerai žinomi.,

' ‘ i B.mkUs,

Telephone: STAGG 2—0700

DR. BUDAS K. VENCIUS
D ANTĮST A S 

. . X—HAY
Namo TelefonnftMlcblgmt 2—4273

v L X # d o s : 1
tluo D—12 1Ž ryto, 2—8 vok. 

įvontadiefiiaig ausitaru*
499 GRAND STREET 

(knmpns Union Avė.) .
B R O G K L Y N; N, Y.

IŠ APREIŠKIMO PARAP.
Apreiškimo Paneles Švč. 

parapijos Šv. Ražančiaus 
draugija š. m. rugsėjo’mėn. 

' 18 ■ d. rengia išvažiavimą į* 
Forest Parką, kuris įvyks 
1 vai. po< pietų po No.’ 2.

Taigi, šios draugijos na
res ir visi prijaučiantieji, 
maloniai yra kviečiami į Šį

kos bus pirmadienio, antra
dienio, ir trečiadienio Vaka
rais 7:45 —9:45 vai. Bus 
mokinama anglų kalbos, pi
lietybės priėmimo reikalai, 
namų užlaikymo ir dienos 
kurso dalykai. Užsirašyti 
galima pamokų vakarais.

fflEčiSliASI 
TAIU

Aviacijos dienos komite
tas kviečia visas draugijas 
iš New Yorko ir New Jer- 
sey apylinkes atsiųsti savo 
atstovus šio komiteto susi- 
rinkiman, kuris įvyks Šv. 
Jurgio vetainėje, 180 Ney 
York Avė., Newark, N. J., 
penktadieni, rugsėjo 16 d., 
S vaLvak. * ‘ . A. J. M.

jis žada liūtį linkšmas, koks 
dar nėra buvęs.

Kaip ir visu o m ė t b u s 
minkštų gėrimų, ir skanių 
užkandžių. . - w

.Malonus, tyras oras, vi
epti Vilioja žmogų gėrėtis 
gamtos grožybėmis. T a d 
nepamirškit, kad šį pasiten
kinimą rasite atsilankę rug
sėjo 18įd. J Forest Parką.

č IŠVAŽIAVIMAS

tuvėje. Be-to, visiems lie
tuviams bųs;gera proga ati- 
tiioti savo balsus už7xHo,o- 
ver ar Roosevelt. Balsavi
mo būdas laisvas ir kiekvie
nam prieinamas. Politinė 
agitacijos ir .visokį varžy
mai griežtai draudžiami.. 
Todėl visi į Mas p e t hą; 
Ypač kviečiame jaunimą, 
nes dėl jip specialiai ištai-. 
sybos Visokiems ’ pasilinks- 

*minimąms,^'žaislams ir šo
kiams platformos. >

Maspethe svečiuojasi: pra
plotas Krušas, grįžęs iš Lie
tuvos, rugsėjo 10 d. S&k-^ 
madįenį pasakė dabai ispū-. 
dingą pamoksiu. Maspetho 
lietuviai 'ilgai, atsimins jį.. 
Girdėt, kadigerb., svetys sa-* 
kys pamokslą/ sekmadieny, 
rugsėjo. 18 d, ir parapijos 
piknike tars žodį apie Lie
tuvį . Būtų .gera, , kad lietu
viai atkreiptų, dauginus dė
mesio.' ' < ~ .

ROCHESTER, N. Y.
LTETUVIU-UKRAI-
NIEČIU PIKNIKAS

Vilniui Vaduoti Sąjun
gos Skyrius sekmadienį, rugr 
dėjo 18 d., Schutzen Parke 
•rengi a lietunų-ukrainiečm 
piltmlją. . Pradžia 1 valan-' 
dą po pietų... . . .

Šiame piknike bus skanių
• užkandžių ir gėrimų. Gros 

. ukrainiečių orkestras.
Piknikas rengiamas tiks

lu susipažinti,
Ukrainiečiai kovoja dėl 

savo tėvynės nepriklauso- 
mybės, o lietuviai — kad 
atvaduoti Vilnių., . ? .

Todėl* ir kviečiame visus 
į Vilniaus Vadavimo Są
jungos darbo talką.

“Amžius budėję, nepri
klausomybę laimėjom per 
aukas ir pasišventimą —- 
tuo pačių keliu eidami ir 
Vilnių atvaduosime!”

Jeigu tą dieną lytų, tai 
piknikas įvyktų sekantį 
sekmadienį, rugsėjo 25 d.

Nuoširdžiai kviečiame vi- 
: sus.

Lietiivii^lJkrainiį.
Bendras Komitetas.

BROOKLYN, N. Y, . j ■ 7 • * ' ►

Į MALDAKNYGES
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4 PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ į 

LABAI PRIEINAMĄ KAINA -

‘ ’ “MALDŲ RINKINĖLIS“
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.5Q (buvo $1.75) •
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75)

. Juodais paprastais apdarais *.75 (buvo $1.00) 4
Baltais celuiloido apdarais'* «90 (buvo $1.25) 

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS1'

Juodais paprastais apdarais .30
Juodais minkštais apdarais »,5(į
Juodais odos apdarais . «7Q v
Baltais celuiloido apdarais ^0
Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidą. .

Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir-
'■ mbs Komunijos ir kitoms iškilmSms,

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: ” i
; “D AR B IN I lt K A S” ,

S66Broadway, Sq. Boston, Maie.

Išvažiavimas rugsėjo 4 d. 
neįvyko iš priežasties Šv. 
Jurgio, parapijos pikniko.. 
Taigi Didžiojo New Yorko 
Federacijos apskrities išva- 
žįayimas įvyks rugsėjo 18 
dieną, Forest Parke. Pra
džia; lygiai 1 vai.

Visi broliai, sesės lietu
viai yra nuoširdžiai kviečia
mi kuoskaitlingiansiai daly^ 
vautn.. .. . .: .

• . Nepamirškit, RUGSĖJO 
18 D., FOREST PARKE.

;

MASPETH, N.Y.

Maspetho lietuvių para
pijoje atgaivinama Sodalie- 
ciU mergaičių draugija. Tė
veliai dąaugiaši ir mergai
tės skaitlingai registruoja
si. Tik vienos savaitės pa
raginimu, virš tris dešimts 
inergaičiii iižsirėgistr a V*o. 
Girtinas ir šventas darbas.- 
Dar neužsiregistraVusios 
nuoširdžiai yną prašomos 
paskubėti. Pirmas Sodalie- 
čįų susirinkimasįvyks pir
madienį, rūgs. 19 d., 5 vai. 
vakare, parapijos, darže.

LIETUVIO PASIŽY;
. ME.TIMAS / '

Puspenktų; meti dirbęs 
policijoj jaunas lietuvis Vy
tautas Tulaba per tą laiką 
tris kartus sugavo holdopij 
banditus ir žmogžudį. -

Rugsėjo 2 d. nakties Ui-' 
ke stovėdamas 5Q-toj* gatvėj 
ir Lexingtoii Avę., Keiv 
York sai'gyboj, jis pąstęhė*

Maspetho lietuviu, parapi
ja vėl rengia .antrą milžini
šką pikniką, nuosavam dar
že, rūgs. 18 d./ tuoj po pa
maldų. Pirmame savo pik
nike susilaukė tūkstantines 
žmonių minios, gi. šiame 
piknike reikia tikėtis jau 
keletos tūkstančių. Ta pro
ga bus kalbamą apie Lietu
vos reikalus, dėlko Lietuvos 
valdžia neleido atidaryti jo įtartiną' aūtpmobiliij, lųi- 
Katalikų Universitetą Lie- rį * susistabdė ir* pasirodė

jaunimą, nes jaunimas, 
choruose susiet ganįzavęs',
netaip greit pakliūva į iš- 
tautėjimo žabangas ir pri
pranta geriau vartoti savo 
Ievų — lietuvių kalbą; Nuo
taika visų smagi, nes kiti 
kalbėtojai jumoru pamargi
no’ ‘ savo kalbas. . Reikšta 
daug padėkos vietos kleho- j 
nui kum K< Paulmniui, ku~ ’ 
ris daug rūpestingumd rodė 
Margom • seimui bei jo pri
ėmimui.

* Daug priklauso garbės p. 
Kivitienei — virėjai ir pa-' 
tarnautojoms: M. Baliūnaį- 
tei, Ad. ir Ant. Bū^itėmš, 
St. VenseVičaitei, M. Žinke-* 
yičaitęi, V. Turšaitei, .0. 
Putrimaitei ir M. Ambrazė- 
yiČaitei. .Taipgi ir vaikinai 
prisidėjo simk'esnius darbus 
atlikti: J. Cemerka, A. Bu
zas, A. Kučinskas ir A. Pu*, 
trimas. Šios vakarienes su
rengimui rūpinosi \ Ne w 
Yorko tir Nęw Jersey varg. 
kuopa. Vakarienė buvo* vi
siems nemokamai. . Kaipo 
vietiniai varg,x tai daugiau
sia darbo teko, atlikti p. A. 
Visminui,

Svečiai ir po vakarienės 
nesiskubino skirstytis, drau
giškai besikalbėdami' neju
to, kaip laikrodis rodė 12 v. 
nakties. Kaip seimo pra
džia, taip ir užbaiga paliko 
•.dalyviuose gražios nuotai
kos; J. B.

VARGONININKŲ SĖD 
MUI PRAĖJUS

Kadangi apie vargoninin
kų seimo eigą jau buvo ra
šyta, tai čia tik paliesiu pa
čią jo užbaigą, t. y. vakarie
nę. ■ Pirmadienį, rugpiūčio 
29 d., 8 vaį. vakare, Apreiš
kimo Pąn. ŠvČ. parapijos 
svetainėj, gražiai išpuoštam 
^ Vyčiij.^ kambary, susirin
ko gražus muziką ir svečių, 
būrelis, kiiįių tarpe btivo 
sekanti. . dvasiškiai: vietos 

! klebonas kun. K. Paūlionis, 
/ja asistentas kun. J. Len- 
cevičius,' vargom, sąjungos 
dvasios vadas, kun. J. Simo
naitis, Elizabetho lietuvių 
parapijos klebonas ir kun. 
J. Balkūnas, laikinai einąs 
Karalienės Angelą parapi
jos. klebono pareigas..
Darbščios padavėjos stąlan, 
rūpestingai atliko savo už* 
diiotį. Stebėtina, kad per 
pusdienį još sugebėjo viską 
taip puikiai prirengti. Kiek 
užkandus, prasidėjo kalbos. 
Valmrtenm vedėjas buvo 
muz. I. Šiaučiūnas. Viso 
buvo pasakyta 15. kalbų, 
kurių turiiiį atpasakot imtų 
daug vietos. Visų kalbėto
jų reiškėsi mintys’, kąd var
gonininkai jungtų į cliorą

ELIZABETH, N. J.

Tttlepb«u« ; STAGG 2—Dl(»

B A. PErtlU
(ihctmck)

i LIETUVIS DENTISTA8
S, 4th gtį Brodldyn, N. Y.

‘įC-SninduUif Diapitoa* 
atįno An^aietlka 
VALANDOS;

• Nuo () vftl. ryte Iki 8 vai, vakar*. 
Penktadieniniu Ir Bventadlenlala .

’ j tik ahaltarua.

TeL Grėenpoint 9—2320

JOSEPH GARS7VA
G RA BORTUS 

—IR— ■
BALSAl\fUOTOJAS

•231 REDFORDAVENUE
BROOKLYN, N. Y.

i KLASčIAUS

i CUIflBI PARKAS'
‘ s
| piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams .Ir visokiems pašlllnksminr 
| mums smagiausia vieta Brook- 
| iyne-Mašpetbe. Jau laikas ugslsa- 
l'kytl gąle'žiemos sezonui.
I kamp, Maspcth ir Betta Avė, 
Į JONAS KLASČIUS. Sav^ 
i Maspeth, N. Y.

I

:■ Tel. Newtown 9—4.464

ANT. J. VALANTIEJIIS
GRABORIŪS IR

. BAESAMUOTOJAS 
Abflrfhifla VlHose gakoftb

- • • Notory-Public
5441 — 72-nd Streęt, 

' ■ Artl Gnind St. • 
MASPETH, L. L, N. 1.

; EKSKURSIJA 
-Rugsėjo 19 d. įvyksta pa

rapijos rengiamą ’eksknrsi- ? 
ja laivu į Bear Mountains, 
N. Y. gražiąja istorinėj 
Hudson upe, nes jūrėmis! 
kaikurie negali plaukti iri 
jokio malonumo neturį. Da-J 
bar gražūs upės krantai dar, 
paįvairins kelionės malonu
mą. Ant laivo denio grieš ' 
orkestras, choras dainuos, 
o bufetas patarnaus alks
tantiems, j

Moterų organizacijos jau 
pirmutinės -griebiasi brite-, 
fus platinti. * ; * |

. To pat mėnesio 17 d. ve-į 
dybinio gyvenimo 25 m. ju
biliejus buvo p. Jankūnų, 
jų namuose, kur susirinko, 
giminės ir draugai. ' .

Te!., Stagg 2—5043 ‘ Notary Public

M. P. GAJUS INC.
B Tie LIAUS KAS 

Graborius ir BalsątnnotojM. 
660 GrandSt., Brboklyn, N.Y.

TeL Stagg 2—0783 Notai? Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandanskas) 

GRABORIUS
. 107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Teieplionfe Stftgg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B‘O R I V S

402 Metropolitan Avė. .
BROpKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Barsamdau” Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms, ir viso- 

kierns.pokj’liams.

DARBAI
Rugpjūčio 28 d. surengta ; Darbai pas mus ne tik 

kad neina geryn, bet blogyn, 
noi’s žmones, palyginus, ma
žiau serga,, mirštą, ir dali- : 
ginų galėtų dirbti. Per bil*-. 
želio it liepos mėnesius lai
dotuvių lietuvįų bažnyčioje 
kaip įr nebuvo. ; : . ’’

piknikas sparapijos svetai
nei mokyklos naudais Atsi
lankė daug publikos.,

. šv. Kazimiero, šv. Rožan
čiaus įr šv. Onos draugijos 
parėmė . piniginėmis auko
mis. ’ . \

4 Ate..
, 0—4014

-J.
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