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PENKTADIENIAIS \

PENNSYLVANiČIAI PA
SIRINKO “OARBIMINKf ’ 

ORGANU
'J Philadelphia .provincijos 
ir artimesnių kolonijų Ku
nigų Vienybės pageidavi
mu, įvedamas ‘Darbininke’ 

I Pennsylvanijos žinių sky
rius, kurs jau bus “Darbi-j 
ninko” sekančiame nume-l

RUSIJAI PRITRŪKS
MAISTO •

PROF. P. DOVYDAITIS 
PALEISTAS

■ . . ■ •. - I -
t • J, .

KAUNAS, — Rugpiucio
30 d. po pietų į Kauną iš 
Marijampolės kalėjimo at
vežtas ir paleistas į>rof. P, 
Dovydaitis.- -

Prof. P. Dovydaitis Ma
rijampolės kalėjime išbuvo 
apie pusantro menesio; ka
ro komendanto įsakymu jis 

■ buvo nubaustas trims mėne
siais kalėjimo, tačiau kaž 

‘ kodėl paleido pusantro mė
nesio anksčiau.

Dviem savaitėm anksčiau 
iš kalėjimo paleistas Pava
sarininkų sąjungos pirmi-1 
ninkaš Dr. J. Leimonas,! 
Tuoj,aus Dr. J. Leimonas 
buvo atleistas iš Binansų 
Ministerijos referento vie
tos.

Kalėjime paliktas' prof.
J. Eretas, tais, matyt, pa-Į pų atstovai, 
teko į tautininkų didesnę Į f 
nemalonę. Į Daubaras,. apskr, iždiniu-1 *

Prof. P. Doyjrdaitis kalė- kas, pakviesdamas J. Tu- L 
jime užsiaugino barzdą, ku- Į masdnį laikinai užimti ras- L 
ri bus jam priminimu apie tininko vietą. Pirmininku Į. ■ . --
praėjusį įvykį. išrinktas V. Daubaras, Vie- kaupę. Vlsas 3egas

nuskenOonu SŠŽE y^tijoje sMdo-

LA VAS - r ' • I bai didelis, todėl didelishniinv į p0 apkalbėjimo • einamų , .v. .2. ,
----  —.— I-ii • • i • skaičius piliečiu balsavo.

TOKIO.— Rugsėjo. 13 d- s ' Gubematoriainni . išrink-
netoli Kure uosto nusken-Į. nišfarinėiatan4 ■rfeTeSafnI' demokrates Louiš /, 
do didelis ianonu motorinis I i-/ < ' I Braun, siirinkės apie 120,-
uo ęuaeųs japonų,motoru^|Galopyv* 
laivas. Prigėrė iįpte 301
žmonių; 70 išgelbėta. ; Įnoti su apylinkės-L.' B. S. suJ“d£o apje

■ • .. I. . • • ,_ v. t į 1300 balšų mažiau.' . , . - ---------’----- ; kuopoms ir sudaryti būti- . Tv ~ „
MPUSB GYVENIMO *■»»* &ŽS“

■ AilIfAV Ia 1 hi seW?‘ , Toks demokratų laimėji-
■ . / dėtis. Po diskusijų nutarta

' Paskutinėmis dientanislpal1 '1 SaU'į? Va I ir susirūpinimą respubliko-
. Mateactaseto valstijos po^ ten*’ V‘ ~ P““!' uams. ' ‘ , . ■■

. licųa Plymoteh ir Qtuney Jfe Įtoidente H™®, su-
apylinkėje tui-ėgo .didelio ikL Sėkanči0-Apsk. susirinki ^oJ^ rnJnmtj ctevinius, 
darbo išaiškinti nepaprastą kuris žada iwkti tuo- Pasiun^e telegramą respub- 
riušikaltimn - P10’ kulls tt0 likonų komiteto., pirtninin-
nusiKaiiimą. • . . Į jaus po seimim Jiems pa-’ - < , „_•

Apie rugpiūčio 9 d. paJ vesta sušaukt visos kuopos.
slaptingai dingo turtingo 
brangenybių pardavėjo 
Charles E. DuBois žmona. * I
Vyras .aiškino, jog ji buvo 
užmušta Kanadoje automo
bilio nelaimėje. Bet gan
dams netikėta ir pradėta 
ieškoti pradingusios mote
riškės.

Nors ir buvo įtarimų, jog.| 
žmoną galėjo nužudyti jos į 
vyras DuBois, bet jis po į 
įvairių apklausinėj imu bū- Į 
vo paleistas. Buvo ištirta,!
jog jis turėjo meilužę, tur-| u£ prohibicijos įstaty-4 
tingo kaimyno dukterį. mo panaikinimą. ’•

Rugsėjo 1d d, DuBoisI Legiono nauju vyriausiu 
savo namuose Quincy nusi-Į būdų išrinktas atsargos ma- 
šovė, tuomi išaiškindamas Į joras, advokatas Loųis A. 
nusikaltimo paslaptį. '« Į Johnson, iš Virginia. Tarp

Už kelių valandų DuBoisI Vado pagelbminkiu yra J. 
vasarnamy, Plymoųthe, ai-Į Mahonęy, ,is’Maine, žy- 
Tastaš jo žmonos lavonas, Įmus Kolumbo Vycių narys.
paslėptas namo skiepė.- ’ Į ūUtovų. p o š ė-

Nustatyta, ta nelaimiu- ^^v1’ iJbmūsJ
Daug triukšmo sukėlę rezo- 

į liucija bonų išmok ėjimo1
klausimu. ' ■ . -v-Nors Hoover viena .diena v Is PradzllJ buvo
prieš balsavimų daj Įtartį 8erl^° spšaugoje, .bet jam 

- ....... . Aiškiai pasisakė prieš, bonų. Pavyko . pabėgti. Sugautas
; . DuBois svečiai triukšmavoI visišką išmokėjimą, tačiau? buvo nugabentas į kalęji* 
: kambaryje, po kurio grindi- legionieriai prezidento. bal- mą,t, iš kur jį pagrobė. į arį

mis buvo palaidota nužūdy* Į’sę nepaisė ir pravedė savo kausiečiai ir1 žiauriai ijim 
ta jo žmona. ■ ' . Į griežtą reikalavimą/' / | kankino. w / ^

• MASKVA. — Sovietų 
Rusijos komisarų surinktos 
skaitlinės parode, jog šiais 
metais per pirmuosius 8 mė
nesius labai sumažėjo mais
to produktų pagaminimas.

Vieton to, kad “piatiliet-
I ka” pagerintų padėtį, vis- 

kas eina blogyn. Ypatin- 
j gai .jaučiama cukraus, mč- 
I sos ir druskos 'trūkumas.
I Ateinanti žiema komunis- 
tųkomisarų valdomiems ru
sams gah tekti smarkiai pa
badautu ■ ■ ,

šauktas minimas apskrito MAINE RINKIMUS' 
suvažiavimas. Gaila, kad ■
suvažiarime dalyvavo tik t.ANdAto^Kp-
Brooklyno ir Newarko kuo- L . T.r • ,

. / /. ■ | lėtas dienų atgal Mame vai-
“ Susirinkimą atidarė ' V. piU^ai .rinko

Į natonų ir tris kongreso na- 
| riūs.

Respublikonų ir demo
kratų vadovybės buvo su-

Redukcija.

LDS. N. Y. JR N, J. 
SUSIVAŽIAVIMAS

'Rąport.Į

LEGIONIERIAnjŽBONUSI 
IR PRIEŠ PRŪHIBICUĄ
PORTE AND, Ore. — A- 

merikos legionierių atstovų 
susivažiavimas 1167 balsais 
prieš 109 priėmė ręzoliuci-. 

jį j ją, ktaa reikalaujama iš* 
mokėti bonus.

Tame pačiame triukšmin
gume posėdyje priimta re? 
zoliūeija 1144 balsais prieš

paslėptas namo skiepė.- 
'Nustatyta, jog nelaimiu-Į E1 

g.a žmona buvo nužudyta 
apie rugpjūčio 10 d. Jai 

r peršauta galva. • r • |
Tuose pačiuose namuose 

Darbo Dienoje buvo balius;

Lawrence Nezaležninkų
Šleinys Nunuodytas? ■Ji

Vaizdas išDur^o-stebuklingos.yietbs lankytoju. ĮLurdį, Prancūzijoj, kasmet suvažiuoja tūkstančiai 

maldininku, tarp kurią 'didelis skaičius ligonių D augelis iš ją išvyksta sveiki, įvykus stebuklingiems 
išgijimams.. . *' . . ' ’
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Šleinio Grįžimo Kata
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pasiuntė telegramą respūb- 

kui, įspėdamas vesti dides
nę agitaciją.

Prezidento patarėjai no
rų kad Hoover pats^ važinė
tų po svarbesnes vietas, pa
sakydamas įkalbas.

PAŠTO MAIŠO PERSIUN- 
TIMAS $14,000 7

DĖL GAISRO 30Ū ŽMD-
niįjoamu

SPRAGGE, Ont., rūgs. 
14.—Šiame mieste degė Mė- 
Badden Lumber Co. ■ patak 
pos. Sudegė. 7: milijonai pė
dų įvairių medžio išdirbi
niu .

Gaisras išsiplėtė, visame 
mieste. Apie 300 žmonių 
paliko :be namų, k

WELLINGTON/ N.^Ze- 
landija.—Vieno pašto mai
šo persiuntimas iš Ameri
kos'į Naująją Zelandiją Ą- 
merikos . vyriausyber kaš
tuoja $14,000. : ■ •,

i NDLYNclAVD NEGRĄ
DĖL SUI Z

OROSETT, Ark— Neg- 
ras Rrank Tuckęr, 24 metų, 
apkaltintas norėjime pa
vogti 10 dolerių, buvo iŠ- 

Į trauktas iŠ kalėjimo ir įšė- 
lusios minios nulynčiuotas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
N. ZELANDIJOJE

iš kur jį pagrobė. į ar

kankino.

WELLINGTON, N, Ze- 
landi ją. Rugsėjo 16 d. 
Čia įvyko žemės drebėjimas, 
apėmęs 60 mylių aplinkų* 
mą. Sugriauti namai, baž
nyčios, viešosios įstaigos ir 
t.1. ' Šimtai žmonių nuken
tėjo. ; >/• . ; .

: WASBlINGTON. A- 
merikos legionierių susiva
žiavimo proga; prezidentas 
Hoover rugsėjų 14 d. išlei
do . pareiškimą, kurįame jis 
dar kartą pasisako, jog ka
ro .veteranams'bomi staigus 
'išmokėjimas • bus 6 didėli 
nuostoliai ■ visam Amerikos 
ekondjniniam gyventam

Amerikos deglonieriri? su
sivažiavimas, kaip žinoma 
priėmė lezoliucijį,. rėiką* 
taujanČią bonų išmokėjimo.

.. ••• --—----------------

BALL RIVER; Masą.— 
Rugsėjo 19 d...netikėtai pa
sklido žinia, jog buvęs Law- 
renee nezaležninkų pryčę- 
ris S. Šleinys rugsėjo 17 d. 
mirė kaipo katalikas. Apie 
tai viešai paskelbė katalikų 
kunigas H. Bylia, lankęs 
sergantį S. Šleinį ir:buvęs 
liudininku S. Šleinio grįži
mo į Katalikų Bažnyčią.

Prieš mirtį S. Šleinys ap
gailestavo savo praeitį ir 

: paliko štai kokį dbkumen- 
. tą r ;

. *uĄš, žemiau pasi r.as ę s, 
protiškai^ visai sveikas, bū
damas ligos lovoje, pareiš
kiu, jog aš padariau, tam
siausią klaidą Nepriklauso
mos Bažnyčios' atžvilgiu, 
apgaudinėdamas daug kata
likų ir atitraukdamas juos 
nuo Romos Katalikų Baž
nyčios. Aš atsišaukiu iš 
mano širdies gilumos, pra
šydamas Šventos, R o m o s 
Katalikų Bažnyčios dovano
jimo ir visus tuos, kuriuos 
aš: apgiaudinėjaU) / raginu 
sugrįžti į/Kntalikų Bažny-

• V»- • ’ »•

,r ■ /

Jei aš mirčiau, nuolankiai 
prašali palaidoti mane Ka* 
talikų Bažnyčioje. /
Jei aš pasveikčiau, tai nu

traukiu: visus ryšius su Ne
priklausoma Bažnyčia?*

Tokį dokumentą S., šlei- 
ąys pasirašė rugsėjo 17 d., 
1932 m. Jo pasirašymo liu
dininku buvo kun. Hugo 
Dylla, gyv. ?6 Roekland St, 
Bali River, Mas& Kun. H.'

Bylia* pareiškė, Jog prieš 
mirtį S. Šleinys daug kartų 
jam pareiškęs,. Jog jis" (S,- 
Šleinys). niekados nebuvo 
Romos Kataliku Bažnyčios 
kunigu ir niekados nelaikę 
save kunigu.

Kun. H. Dylla suteikė. S. 
.Šleiniui paskutinius Baž
nyčios patarnavimus.

S. Šleinio kūnas laidoja
mas FallRiver katalikų 
kapinėse rugsėjo 21 d., 8 v.

Šeštadienio naktį, 'rugsė
jo T7 d. Š. m. mirė Union 
ligoninėj, Bali River, Mass. 
nezaležninkų pryČeris Sta-' 
sys Šleinys. /. / ‘
: JDt. Pęrron/ loįrjs buvo , 
pašauktas pas Šlęįnį, parei- ' 
škęėj; kad Šleinio j viduriai ;* 
esą įįžnuodyti-stipi’iaįs nuo- 
daįsl • Šleinys pereitą penkr 
tadiehĮ B Liuvrenee,^ Mass. 
nuvyko į Bali’Rivęr, Mass. 
pas lenkų nezaležntaų pry- 
čerųjau sirgdama.^ Ten be* 
būdamas dar. labiau susirgo / 
ir šeštadienį mirjeį / ,. ‘
’ Į^riėš .mirtį. ^tūšysJ.Šlėi- T < 
nysJ pareiškęs ponijai, kad / į 
jį užnuodijęs tiĮlte Joseph 
J. 7,Turek. Policija Eawm- / 
ce areštavo ; Tųrėlįą' ir :ĄE. ;:j 
fredą Cilcių ir j’uodii' nūgar j 
beno į Bali River. Šleinys „ 
pamatęs.' Tureką, policija 
sako, pareiškęs: “Tu blogas 
vaikas, Juozai. Tu paėmei į 

mano $200 ir davei man J 
nuodų. Aš muštu.: Tu tu* '/ 
ri būti nubaustas.?G/. \ b

, ■ .!■ y-*. ' ’ M . '

z Policija, .pasirem d a m a 
^įęįbio. pareiškimu, Tureką 
kaltina* žmogžudystėje, b 
Cilcių sulaikė'kaipo svarbų 
liudininką toje byloje. J'o- 
sėph J/ Turėk, esąs lenkas <. 
ir Visą laiką buVęs Šlebim 
•tarnu. AX / Cilcius buvęs z
Šleinio. geras draugas. .

Žmonės, ypač /laxvrencię- • 
čiai, netiki, kad Turėk nu

nuodijęs Šleinį, bet- sįjęja, 
kad jis pats' nusinuodijęs, 
nes po to, kada jį nezalež- 
ninkaį prašalino, jis smar- •- 
kiai gėręs.

Šleinys apie 10 metų bu
vo Lawrenco nezaležninkų 
vadas. Jo vadinami para* - 
pij iečiai labai. blogai apie ’’ 
Šleinį* atsiliepia; Sako, Šlei- 
nio buveinė buvus Sodomos 
centras, vėliau perkeltas 
ant Broadvvay. Jeigu taip 

. buvo ir nezhležmakai Šlei* 
nį išlaikė 10. metų, tai ir pa
tys nezaležninkai negeres-

Žmonės palaikydami blo- 1 
gą yra didžiau'siais kalti
ninkais. ' Nezaležninkijos 
pradžioje paprasti žmone- 
liai gal ir negalėjo atskirti 
tikrosios Kristaus Bažny* \ 
žios nuo klaidintojų. Bet 
šiandien, kuomet spauda ir 
vadai aiškiai parodo neza
ležninkų klaidas ir jų vadų 

. blogus darbus, tai negali

t

■i

■

•4

uiim

■Laivrence nezaležniiikų 
delegacija su savo grabo- 
riumi buvo atvažiavusį į 
Bali River ir norėjo pasi
imti kūną tikslu palaidoti 
nezalėžninkų kapinėse. r .

Kun. Dylla, turėdamas S.
Mėinio j>asirašytą dokumen
tą, delegacijai, mirusio kū
no nęišdąve.. . ,
'. S. Šlęinys . laido j a m a s 
kaip paprastas pasaulietis.

TRAUKINIO NHAIMĖ 
i AFRIKOJE

/ ORAN, Afrika, rugį. 14.
—Rraneūzų valdomo krąŠ-’ ^i; pasiteisinta), tai ne
to Alžyro kariuomenes', ^mojo blogai darą; šleinio 
traukinys vežę 500 kariniu*
kų ir prancūzų užsienio le-tvlslį kurie non savo g.v- 
gfono narius;' Trauldnyš 1
smailiai, ėidamaš nuvirti) 
nuo relių į 250 pėdų gilumo 
griovį, Nelaimę įvyko kal
nuotoje vietoje.

Nelaimėje 120 legionierių 
užmušta ir 150 sunkiai siį- 

' žeista. . ■/ . ■

kelią ir atitaisyti padarytas 
klaidas, grįžti prie Kris* 
taus Motinos Bažnyčios..

Ant phidto too gyvenimu, Uet 
gyrnim kabo mirth, tint ndrtfaa 
kibo smlnyto. 4i



* rugsėjo 20, i&Š2
"R

Kaip Valdžia Teisė Kunigus Lietuvoje
Tautininkams užgrobus i 

^valdžią* ^Lietuvoje, jie pa< i 
/ naikina žodžio k rašto, toto- : 

Vę. Laikraščiams negalima 1 
teisingai aprašyti Lietuvos

* g veninio. Net teismą ne- i 
' lic iamybė Lietuvoje panai-
į kinta ir teisėjai turi ištar- 
f mes duoti ne įstatymais 
; remdamiesi, ar sutarčią pa- J 

ragintais, bet aukštesnės
' vyriaušybės įsakymais. Ka- 
> daugi diktatorių 'sauvalia- 
; vimo neleidžiama Lietuvoje 

spaudoje aprašyti, tat grįž- j 
J tą Lietuvoje spaudos drau- 
į dimo' laikąi. Lietuvoje iš 

naujo “knygnešiai” gabe
na į tėvynę iš užiubežio

f --spausdintą žodį rlr-Amerl- -
■ kos laikraščiai -vis dažniau 

ima gauti rašttj, kuriuose
** nušviečiama diktatorią re- ’ 

. žimas Lietuvoje. \ '
Žemiau, talpiname rašte 

. nušviečiama, kaip Lietuvos 
diktatoriai traukia į teis
mus kunigus dėl pamokslą. 
Teisėjai daromi nelegališ- 
kos valdžios atstovu, kurie 
patys turėtą būti teisiami 

-'—už ' pasisavinimą valdžios.
■ .Be to, pagal Lietuvos Kon

stituciją ir sutartį su po-
/ piėžiūmi, kunigus gali teis

ti ne ją parapijiečiai teįsė- 
jaį, o tik pats vyskupas. 
Bet diktatoriai nesilaiko 
teisią, nei sutorčią ir daž
nai be jokio 'teisino. garbįn-. 

' ginusius ir nekaltus žmones 
pasmerkia į kulejimus.z Taip 
jie be teismo neva dėl pra
kalbą trims mėnesiams į 
sunkią darbą, kalėjimą, už
dare buvusį Lietuvos prem- 

K jerą prof; Dovydaitį, proL
i, Eretą, dr. Leimoną. Žemiau 
į talpinamas raštas parodo

kaip beteisiai teismai “teL 
sė,? plačiai žinomą Lietu- 

“ * vos patrijotą, darbuotoją,
j. poeto. Vaičaičio,brolį—-kun. 
■ji Juozą Vaičaitį ir'jo pagel-
• bininką — kuli. Barčaitį.

Kitas kui-ijozas! Už pa^ 
skelbimą valdžios teismo 
sprendimo Šakią vitrinoje, 
pačią vitriną policija su
laužo, gi nužiūrėtus žmones 
už paskelbimą teismo spren 

. dimo uždaro į kalėjimą.
Kada .gi Lietuvoje grįš 

t'sėtumas, žodžio ir spau- 
. dos laisve?* •.

GRIŠKABŪDŽIO KUNIGŲ 
BYLA

{Byla buvo 1931 m. g'eg. m. 6 d.)

; PRIEŠ TEISMĄ;
Gražus pavasario rytas, 

Saulutė gražiai šviečia. Vy- 
') : turelis pakilęs į padanges 

gieda savo Sutvėrėjui gra
žią giemelę. Bernelis arto
jėlis ardamas, žemelę dąjno- 

į ja. apie tai kaip jam pasi-
| seks praleisti Šie meteliai,
į Sesutėrrūtelė . renka geliu
5; puokštę (bukietą), kad pa-
į puoštu Nekaltosios Merge-
| lės stovylą. Rodos visur
| linksma ir smagu, tik Grįš-

- kabudžib apylinkėje kąž 
’■. koks nusiminimas, Griška

būdžio parapijiečiai .kaž 
r kuo susirūpinę. Bažnyčia
L; iš pat ryto apipilnč žmohiąr 
(kurią dauguma artinasi 

prie Atgailos ir prie Šven
čiausiojo .Sakramento. Ge- 

F • ri&ji parapijiečiai susirūpL 
* . nęf kad tą dieną ją geruo

sius ganytojus —■ kunigus, 
teis pasaulinis teismas ir ne

k.

v ■~ •
už kokią? kaltę, bet už pasa
kytus pamokslus. Muk tai 
nuo ąmžįą uegifdėta, kad 
^taūtiŠkoji*’ Lietuvos vy
riausybe 'teistą ištikimiau
sius Lietuvos sūnus. < 

kaitinamiesiems kaltini
mai jau senai įteikti: jie 
kviečiami atvykti teisman 
9 vai., bet kaž koks j^siun- 
tmys žodžiu jiems praneša,. 
kad ją byla bus nagrinėja
ma 12 vai. Kaltinamieji pa
reiškia, kąd jie turį raštiš
kus teisino šaukimus ir su ; 
jais turį skaitytis. ’ _ ' - 

Teismo salė prĮsigrūdiisi į 
žnipnią jau nuo ankstyvo 
iyto. Mat buvo • kalbama, 

j?ad kas^yęliauLateisU;pJteL 
amo šalim neįleis. Aplinkui 
salę pilną žmonią r *prfe 
daųgij, per kuliuos bus ma
tomi kaltinamieji ir kaltin
tojai,'butelis mažuęią vai
keliu, kurią jikyse matosi 
ašaros. Artinasi 9 valanda. 
Policija nuvaiko žmonės 
nuo teismo salės langą. Ki
tame salės šone pasigirsta 
graudus verksmas mažučią 
vaiįelią, mat ją skaisti ir 
nekalta širdis negali ne
verkti, pamačius, savo'ge

niausius vadus, kuriubs da
bar teis.

Minioj -girdisi rūstus ir 
graudus balsas: “rusai lei
do statyti kryžius prie vieš
keliu, b Lietuvos valdžia 
teisia kataliką kunigus... 
Kaip kitados žydąį teisė 
Kristą taip dąį)ar”... Poli
cija vėl šaliąa, stumdo nuo 
šalygatvią žmones, kai ką 
areštuoja. Minioj, “t stįjudį- 

rmūs. Vėl pasigirsta vaiku-' 
čią kliksmas, mat', artinan
tis^ teismo valandai policija 
juos vaiko nuo teismo salės.

Pasirodo.-teisėjas ir pa
skelbia kaltinamiesiems ku
nigams, kad ją byla bus 
.nagrinėjama 12 vai. Šie 
prašo J nagrinėti dabar, nes 

. bažnytinis komitetas, kuris 
, turės duoti atskaitą, neturi 

laiko taip ilgai laukti ir 
gaišti nuo darbo. Bet ją 

• prašymo niekas neklauso. 
, Kaltinamieji išeina. . . Bet 

minia, ne žmones esantieji 
teismo salėje, nesiskirsto.

TEISMAS.
12 vai. atvyksta barzdo

tas ponas — tai valstybės 
gynėjas, kuris reikalaus, 
kaip kitados žydą vadina
mieji tautos vadąi, kad nu
teistą, tarsi sakytą: jei tą 
juos išteisysi nebūsi -dabai’- 
tinės vyrįausybės prįetęlius 
ir. neteksi tarnybos..

Šaukiami kaltinamieji ir 
liudininkaį. Kaltinamieji 
kunigai pareiškia: “civilis 
teismas neturi teisės .teisti 
kunigus už bažnyčioje pa
sakytus pamokslus - einąnt 
kunigo pareigas. Tuos tvir
tinimus - remia bažnytįnią 
teisią str., Lietuvos Kons
titucija ir Lietuvos vyriau- 
sy bėš padaryt ą j a sutartinu 
su Vatikanu. / Jei kunigas 
nusikalto, eidamas pareigas, 
jį gali teisti tik vyskupas, 
jei byla bus ąągrinė j amą, 

. jie . (kunigai) skaitys, ,k«d 
tai butą Bažnyfinią teisią, 
Lietuvos Konstitucijos ir 
Konkordato laužymas, to
dėl teisme nedalyvaus. Tei
sėjas paskelbia: byla bus 
nagrinėjama iš esmės. Kal
tinamieji dar pareiškia,

kad bjda šališka, nes kalti- » 
na valstybes gynėjas, ftudi- 
iiinkaį valdiški pusiau 
valdiški asmenys, * kaip ku
liu gyvenimas yrą nedoras. 
Kaltinamieji išeina. Skai
tomas kaltinamasis aktas ir 
kįausiami liudiniiįkai. Liu
dininką buvo iššaukta 14« ir 
kadangi ją kalbos užimtą 
.daug brangaus laiko, todėl 
pažymiu tik kąi kurią iš- - 
traukas/ ;

Liud. Bložys Jonas (Ka- / 
tilią kaimo)*.. Kun. Vaičai
tis 1930 mt. lapkričio mėn. 
9 d. nesako, jog visiems šni
pams susimaišytą protas, o 
saką, kad visi šnipai įgautą 

; proto. Gi kun. Barčaitis; 
įkalbėdamas apie nekląusy- 
pią viršaičiu įr kitą pasakė, 
kad neklausytą tą, kurie įs- 
kiepytą nekatalikybę/ Po
licijai * laike/ kvotos - liudi
ninkas parodė, kad 1930 m. 
lapkričio 9 d;. Griškabū
džio jikrapijos bažnyčioje 
girdėjo kun. Vaičaičiu pa
mokslą, per kurį buvo pasa
kyta, kad dabartinė vyriau
sybė persekioją- katalikus; 
uždarant moksleivią katali
kiškas organizacijas ir sa
kė, kad tiems, kurie uždarė 
ateitininką organizaciją įr 
visiems šnipams dar dau
giau*' /susimaišytą protas. 
1930 m. lapkričio men. 30d. 
kun. B'arčaičio sakytą toje 
pačioje bažnyčioje pamoks
lą irgi girdėjęs, per ta pa
mokslą. kup. BarČaifis pa
sakė: “kad jūs parapijie
čiai ^neprivalote klausyti 
viršaičio, policijos, niiniste- 

' riti, preffldėnto^’ir^mokyta- 
: ją, kūrie jums skiepija be

dievišką mintį.” Paskui 
dar kun. Barčaitis ; sakęs, 
kad : dabdytipė vyriausybė 
atyažiuoja į bažnyčią/ klau- 

"so^pamaldą, tai laiko, save 
katalikais. Bet jeigu eįna 
prieš vyskupą ganytojišką 
raštą, tai nėra . katalikai, 
nes šuo įr katė irgi kartais 
atbėga į bažnyčią ir būva 
.atsitikimą, kad. kada, nie
kas nemato, tai ir ant alto
riaus užšoka, bet ar šuo ir 
jiate taip pat katalikai t 
Baigdiūnas pamokslą pra
šė pasimelsti, kad dabarti
nei vyriausybei Dievas duo
tą protą. . .

Juozas Muraška, sake 
girdėjęs 1930 m. lapkričio 
mėn. 9 d. kini. Vaičaičio 
pamokslą, per kurį , buvo 
pasakyta, kad mūsą valdžia 
seka pėdomis .Meksikos įr 
Prancūzijos,. kur katalilcy- 
bė buvo labai persekio jama. 
Valdžia apkarpė katalikiš
ką mokyklą mokytojams 
algas ir mokiniams stipen- 

atL | Ji jas ir dėl to/ kad mokyto- 
,a’ jai- ‘nemokytą, o mokiniai

I 11 n m*■■■■

i S Žmios’ Iš Lietuvos bausti peniais šimtairhtą w v
baudos, kurios dėl neturto ' , , ' * ..
nesumokėjąs, laikyti jį vie- Pi-bl’. Ą. Voldemaras į 
ną.menesį arešte; kum,Bar- Kauną, nori atvykti Į»tu 

rčąitį uąbausįi * tuksiančiu 611 žmona, bet valdžia znio- 
[ litą baudos, kurios dėl ne-j neduoda leidimm
turto nesumokėjus, laikyti '
jį. du mėnesius aręŠte. 4 MAWW® -

* Taip tai buvo teisiami ir PALiinjiAč .
I nubausti tie. kunigai, kurie 
visa siela, darbuojasi Dievo 
garbei, sieįą išganymui ...ir 
Tėvynės gerovei. Pažymėtį- 
usą, kad Šioj parapijoj gra- 

Japoąijoe laivyno vicė^įtairoia^ Žiai klesti kntąlįkiskos 0t- 
Momurą, s|vp vymuaybpB ganizacijos: bąžąjįčioj pa- 
pm, «|vyk»Hą j Amerika tvarka;; Liekvie-
rinti W pmpijietįs žios pwh

. ■. ; pijąs kąnigupse visuomet
ppitij į MMm mofefc- paguodoj o ne-
Jas, G i į dėjęs 1930 m. l;ip- Jt parai uos, (
Eričio 30 d. kini. Bęrčaičio ABWAI-TJ£L KUKI- 
pamokslą, per kurį .buvo GĮJ BYL0S PA-' 
pasakyta, ;kad valdininkai SKALBIMO. ‘ 
yra netikintieji, valdžįa 
būk • prisidengdama, ; būk 
katalikybes nepersekioja, o! 
paglemžė jaunimą po savo 
globia. Kum Barčąitįš saM 
kad piliečiai neklausytu 
vįi’Saičįą, policijos, apskrk 
tieš . viršininko, bendrai kad 
tik klausytą vien kunigą.

. Liud. Detiįis Švagždys | už pamokslus pasakytus į 

kipi. VaičaitisJpahaigoj;pa-1 Kunigo ..yikarp"Barčaįčiol / 
mokslo praŠ^ . pasimelsti, irgi už pamokslui bylas. T
kad“ tiems, kuile uždarė at-l Išklausinėta 14 Rūdininką J- 
eįtmfnką organizaciją dar liądininktj tarpe buyo polL dr-jos skyrius norėjo-rugp.“ 
labiau susimaišytą .protas.] ęminką, mokytoją, pirklią 15į d. surengti vakarį. Pra- 
Pridūrė, kad jBarčaičio lai- f įr k. k. kaikąrie liudininkai šymąs7 stprastijai buvo įtei
kę' pamokslo, ‘pasaldyta ne- pG priesaika neigė tuos pa-l ktas laiku. . Bet viską su-. 
klausyti neį yiršaičiu, nei rodymus, kuriuos davė po- lįpikde poįįcija. Trimis die- 
policįjos, nei mokytoją nei Įicijai. laike tardymo.. : ppmis prieš vakarą gautos
valdžios'", sttjii-gtęs neklau- kunigai, kad vakaro ne-
syti visanie ^ip.e t y-.. nei tei. galima rengti,Ws skyrius

Kta^itueijos'kartft W. Iielegalįgi, 
81 str./Konkordato, mūsą’ uasiele.es. : .

ę^^d^ėlrtSla^ yriausybė^ įdarytos su 
_.A • _ _ I A/.n+i L-nmi Ninmnirriii ' Šnaru

nereikia: klausyti laįkraščią 
platinime. f ; .
Skelbiama' pertraukai .r Įsi

dėmėtina, kad1 kaip tiį" ku
nigai išėjo; iš.teismo salės 
policija/ toiiiTifeį Šiol vaikė 
žmones nuo ‘ geismo sales, 

■ dabar, kaž kur4 prapuolė ir- 
žmonės klausėsi f liudytoją 
ir prokuroro kalbą pasirė
mę. ant teismo salės pąlan- 
gto- . ..7 ;;

Prie1 teismo stalelio sėdė
jusio, matytis, kunigą prie-į 
telįauš, vieno vyriškio ėmė 
susigraudinusios moterys 
klausti, ; kas toliau t daryti, 
kuomi galima kaltinami e- 
siemS padėti. Ten pat šalę 
to vyiuškio sėdi . visą laiką 
apdriskęs asmuo — tai šni
pas, kuris tėmija kas daro
si. ii’ džiaugiasi, kai Kudi- 
mįikai skundžia kunigus. 
Tas asmuo — tai Rygiškiu 
Jablonskutis. ; j

. Po geros valandos ateina 
teismo sąlen teisėjas ir pro
kuroras (valstybės. gynė->

<ar '-'*Ą

KAUNAS, — Spauda 
praneša, kad poetas prel. 
Maironis-Mačiulis savo, tur
to taip paskirstė: Aleksote 
savo pąmelį, esantį greta 
ganitoe-ni^teiflutikos fakul- 
teot?i fizikos rūpią su visu 
ŽejneS sklypu pavedė Švįe- 
fano Ministerijai įrengti 
Maįropio vardo muzieją. 

I Namus, esančius Muziejaus 
i gatvėje paliko dvasiškai 
kunigą semiuarijat . Atei
tininkams paskyrė 1000 Įi- 
tą ir nemaža pinigą sumą 
visokioms tobdarbi draugi-

PAGERBTI LIETUVOS 
KARIAI

Ėebrinėj, ĮĮūkštos apskr. 
{Lietuvos pasieny), įvyko 
dėl Latvį jos nepriklausomy
bes' žuvušįąją kariu pasta
tyto pąminHo atidarymas. 
Iškilmėse dalyvavo iš Ry- 

(gos atvykę Latvijos krašto 
apsaugos ir vidaus reikalą 
ministeriai, Latvijos Šaulią 
sąjungos viršininkas, keli 
seimo nariai ir kt. Ties pa
minklu, papuoštu. Latvijos 
ir Lietuvos vėliavomis, W 
vo padėti vainikai. Vaini
ku taip pat padėjo* ir atitin
kami} kalbą pasakė Lietu- 
vos konsulas Daugapily p. 
Mi Savickis. . Vėliau buvo 
iškeltos ovacijos Lietuvai, e 
vietos* gyventojai ir kalbė
tojai savo' kalbose pabrėžė 
didelius lietimą kariu nuo
pelnus, vaduojant šį kraštą 
pūo priešą.

įriiSo 3CR.kua Banaičio E ARWAI-P© KUSI-

SKELBIMO.
193^ m. gegužės men. 8 d.

t Šakiuose uPavasariorf vit-.[ JQiris* t 
rinoj tilpę sekančio tipmįm * ’ 
raštąs: VGriškabūdžip įįį- tą^pąžįį^'1 
nigU. bylą. Xąuiniesčip nuo- ./.-r—- 
vados Taikos Teisėjas Bob-I-,^- . t T t ••
royoHkis « d. gegužės Gri£. OtOlC LietUVO]©

Ikabudyje nagrinėjo kunigo I**'** / J
|klebono Vaičaičio 3 bylasj .

(policininkas) tvirtino kudl 1929*m., 1930 m. *1931 m.l'

y OŽKINIAI, Šerną: aįįsk. 
|—Lietuviu Bv. Kazimiero

Tikrą draugą per sielvar- 
Etinius.

jjį paliepimą nei 'reikalavi
mu. v LipdffimKas
BabužisĖirti.10, -kad pasa-l84 ^onKoroaro, mušiu 
kytus žodžius dėl neldausy- b7«“syheį ^atytos sų 
nio valdžios supratęs; kad Vahk“M šventuoju Sostu 
•ncrAikia. klansvti laikraščiu I pa^e;, -kaį Civilis teis, 

mas traukti teisman kUm- 
gus už, bažnyčioje , pasaky
tus pamokslus neturi teisės 
ir, jei bylos bus’nągrinčja- 
mos, teisme nedalyvausią? 
Nubaudė: kleboną 500 litiyį 

Į arba 1 men. arešto, ivikarą l 
11000 lit. arba 2 mėn. arešto. 
Į Bylos tęsėsi nuo pirpios va-Į 
landos iki penktos valan- 
■dos. 8-V-31.” .

Už šitą tai raštą 1932. m. 
birželio mėn. 23 d. policijai 
paskelbė Duobai ir; Piečiu-1 
kaitytei kad: Duobą už pa
rašymą visuomenę kurstam 
čio rašto, o Piečiuk'aitytę Į 

[už to rašto iškabinimą Vii-Į 
kayiškio- karo komendantas 
nutarė nubausti po 1 mėne
sį kalėjimo. / 

Į A; Duoba gyvena šakiuo
se nuo 1925 m. Nuo 1927 m. 
yra. Šakiu Ūkininką ^rąul- 

| kaus Kredito Draugijos 
(Banko) •‘Bangą” .ved^ 
jas, JU ,K. J. Pavasaris 

J S-gos. Šąkią rajono valdys 
bos sekretorius, Vilkaviškio 1 * • ♦ ' ■ Z-_ ’ w L S-vyskupijos K. V* C. , sakią 
parapijos, Šąkįą -pavasari- Į 
ninką kuopos ir. Šakią L J F 
K. Moterą draugijos revi- |- ‘ 
zijos komisijos narys, L. K. į 
Blaivybės draugijos pir- į . ... 

Į mininkas ir : Ateitininką j - 
šendiuugią organĮzacijos i 
karys. Piėoiukaitytę laiko į 
Šakiuose katalikiškąjį kny- Į 

įgyną ir darbuojasi visose 1 
[ katalikiškose organizacijo- j 
se. Abu yra abstinentai ir 1 4 .
Uoliai platina kataUkiškijfe ”°* » kitoms UktatoA
spaudu.. . , ' o I 

. Duoba buvo suimtas, ei- 1
Inąnt minėto j draugijoj jį

pastatytai Įaivąs “Tbft Rex,* 54,000 unikumo, 
sąa p«įą Ugnpio.' didžiaųsĮi ląiyas, pwtatytMp^

N|ĮĘ4yWQ ąĮiVĘŽTI JAVĄĮ

šiemet1 Rudiškią apylįn/ 
kej Užderėjo javai: .rugiai, 
paežiai ir avižos. Pavyko ir

nuplauti, tik nepasisekė su
vežti. Ilgas lietus' javus la
bai sudaigino ir supūdė. 
Kai kas ir sėjdai neturės.

KUNIGŲ PAKEITIMAI
VILNIUS, —' Tenka su

žinoti, kad Kalesiiyką par 
rapijos klebono padėjėjas 
kun. V; Zajančkauskas per
sikelia į Švenčionis, kur 
būsiąs 'Lietuvią Gimnazijoj 
mokytoju/

M Bore- 
dzemČią parapijos klebonas 
jęun*. Voi'onavičius pląčiai 
giriasi; kad į.Kalesnykus 
Į<un. V. Žaj'ančkaąsko vie
ton esąs jis paskirtas ir ne
trukus ten persikelsiąs.

LDS. Kuopų Susirinkimai
“Banga” vedėjo pareigas; 
Į jo reikalavimą, kad prieš 
areštuosiant būtu pranešta 

I “Bangos” valdybai policija 
atsakė neigiamai. Ėiečiu- 
kaitytė buvo areštuota ■ vie
no žydelio krautuvėje ir 
veik jėga išstumta iš krau
tuvės. Aluštai ir .pabaudos 
Uždėtos be teismo ir be kal
tės. įrodymo.

NEW HAVEN, CONN.
LrDS. 2S kp. mėnesinis susirinki- 

pas įvyks sekmadienį, rūgs. 25, 
1 vai., po pietų, bažnytinėj avėtai- 
nėj, 339 Green St. Kviečiame na- 
rius(es) ateiti. Gerą proga iižsjmo- 
kreti dgokles. Valdybe

. WATERBURY, CONN.

RŪgSpjo 25 <L Į vai. p. p. J 
Vyks LDS. 5 kuopos susirinkimai 
ąejios mokyklos kambary, Con 
ijrąss Aire. Ateikite visi. Valdyki 

• / “ ■

ll MALDAKNYGES
j ■ /.■/•/.
| PASĮNĄŲDOĄĮT NUPIGINTĄ maldaknygių kaina
I TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 
į. T. . LABAI PĘIEIffAMA KAINA

į “MALDŲRINKINĖLIS'’
|| Kainos: ;• ./'j:-.

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais C€luiloįdo apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais ąpdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloidb apdarais -90 (puvo $1.25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"

. JųodąiBpaprastaisapdarais.SO 
Juodais minkštais apdarais .50 .

. Juodais “odos apdarais ./ .75 ?
Baltais celuiloido apdarais ,80 ; . *
Imant didesnį skaičių. dūkiame gerų nuolaiSų.

. Knygute labai tinkamos, dovanos“ vaikučiams prie pir-

Visus užsakymus siųskite sekančiu antraiu: 
AR B IKI O O”

SMBro^y, , - f ' - >;

uasiele.es


Antraditnil, rugsėjo 20, 1982

dvi valandas -r• tai gydyto
jas pataria išgerti tik stiklą 
pieno.,.

Jei siela bus linksmai nu
siteikusi, viskas ras malo
numo ir netikėta nelaimė 
negalės būti, nuotaikos vieš
pačiu.

t ...„J. .J,

Išmok juoktis — links
mas juokas maloniau kaip 
gyduolės. ? *

DARBINISKAS

MOKSLEIVIŲ DRAU
GIJOS REIKALIN-

’ ’ GUMAS.

draugijos yrą reikalin
gos žmogui. Dalyvaudamas 
jose, jis gali pakeisti' Savo 
.pažiūras bei mintis. Geros 
draugijos duoda progos su
sipažinti su įvairaus luomo 
žmonėmis. Jos laiko narius 
vienybėje. , Draugijos yra 
naudingos.

Nūn Amerikoje yra daug, 
. stebėtinai daug lietuviu 

moksleivią. Jie visur išsi
draikę/ Jie neturi savo ben
dros draugijos. Tai kaip jie 
gali, naudotis iš bendros 

4 draugijos gaunamais: vai
siais? Negali. Taigi, būtą 

'■ gerai atgaivinti Mokslei
vią draugiją. >

Lietuviai Amerikoje lau- 
■ . kia iš. mūsą mokslą einan

čio jaunimo vadą tęsti Įie
tuvią įstaigas bei darbus. 
Bet, jei moksleiviai liks 
vieni savo pažiūrose, jie 

r mažai žinos apie Įietuvią 
reikalus. Tai kaip, išėję 
mokslus, jie. padės lietu
viams?5 Moksleivią draugi
ja prašalins tą Viską ir pa
dės’ jaunimą pakreipti ge- 
Ton pusėn.
/ Skaudu, jog lietuviai 
moksleiviai, pasiekę aukš
tus mokslus, tuokiasi su 
svetimtaučiais. Ir kodėl 
ne? Kai kurie neturėjo 
progos susipažinti su lietu
viais. Moksleivią draugiją 
padarys geresnę užuomazgą 
tarp jaunimo... & 
/ Nėra abejonės, kad daug 
Įietuvią moksleivią pasižy-1 
mėjo mokslo srityje. Bet ar 
lietuviška visuomenė žino 
ją pavardes ir nuopelnus? 
Moksleivią draugija kaip 
tik ir galėtu aikštėn iškelti 
visus tokius mūsą jaunimo 
pasižymė j imus.

Pažiūrėkime į praeitį. 
Lietuvią 'jaunimas turėjo 
Moksleivių draugiją. Šian
dieną tas' pats jaunimas

• yra dąbartiniėji mūsą žy
mesnieji vadai. Ją lietuvy* 
bęs nuopelnai yra gausūs.

Daug ką gero moksleiviai 
galėti! nuveikti stiprioje 
vienybejė. Turėtumėm pn-l

• siminti priežodi, kad. vieny
bėje yra stiprybė. Gyveni
mas įrodė to priežodžio 
vertę. Keli metai atgal

j moksleiviai buvo vienybėje.
Šiandieną, moksleivią skai
čiui vis augant, ar ne pri- 

‘ dera, turėti vienybės? Ir 
t kaip dar.

patarimas tuojau prisimin
ti, kaip, gera turėti akis, 
rankas, kojas, abelnai — 
sveikatą ir gyvybę. Pamė
gink ir pamirši klaikiąją 
savo padėtį. '

Duosnus asmuo visuomet 
atrodo padorus, bet jisai 
gal .atrodyti šiurkštus, kai 
jis ieško pelno.

’lKuo daugiau laikrodžiu 
turi namuose, tuo dažniau 
svetys užklaus: kokis lai
kas?

Išmok savo nemalonu
mus sau pasilaikyt pa
saulis turi daug ir savo ne
smagumu. *

Išmok vengti šiurkščios 
kalbos ir viso to, kas'prisi
dėtą prie nesantaikos. J ’

Išmok niekad neinurmet; 
jei nematai nieko gero gy
venime, tai taikyk savo blo
gą pasaulėžiūrą savyje.

Išmok pasveikint visus 
linksniai — juk daugelis 
turi daug nesmagumą savoBedu bėdą! Jau kai esi 

laimėjęs šiek tiek atsako- širdyse, tai.kam tau savo 
mybės bei pagarbos darbe, susiraukimu jiems pritart ? 
jog gali pratęsti pietus į ' Leonas ~Lievša.■ • '■• Leonas "Lievša.

PRIE KO PRIEISIME?!

Kazys Adna.

Paskutiniuoju laiku spalį- kiek patraktą jaunimą prie 
dpje pasirodė daug straips- savęs? Beveik ne.( (Čia pe
nią apie jaunimą. Visą tą : 
strąipsnią pagrindinę min
tis buvo, kaip išlaikyti lie- ’ 
tuvybę jaunoj kartoj. Tie 
straipsniai . suteikė mums 
daug geni minčių. Daug 
siūle planą, bet ar visi į 
juos atkreipė, dėmesio?Toli 
gražu. Gal kai kurie ir nie
kuomet nenorės ! suprasti, 
nendrės vaduotis svetimais 
sumanymais; Tiek to. Ro
dos, yra kam tuo rūpintis.

' Pažvelgus į jaunimą, jau
ti džiaugsmo , širdy, kad 
mes turime užtektinai gra- 
žą jaunosios kartos • būrį. 
Bet ta jaunuomenė ir gyve
na kaip tik pavojingą lai- 

ikotarpį.-Kodėl? Iš vienos 
pusės, juos supa ameriko- 
nizmo banga, viliodama į 
save visais savą prašmat
numais. Iš antros pusės, 
juos ‘tramdo tėvą meilė lai
kytis lietuvybės, nes jie ne
gali būti visai nebyliai ir 
negirdėti to, ką jiems kalba 
ją auklėtojai.

Paėmus į rankas ameri
konišką . laikraštį galima- 
dažnai užtikti pasižymėju
sią sporte savo tąutiečią 
vardus. Tas sudaro mums 
kiekvienam daug džiaugs
mo. . Bet ar kreipėme męs 
dėmesio. į. tuos žmones, pir- 
miaus, kada dar jie buvo 
nežymūs? Mes apie juos 
negirdėjom visai. Ir kam? 
Kam čia rūpintis kiekvienu. 
Suspėsim pasidžiaugti, km 
gerai pagarsės. Juk. vis vie
na lietuviu pasiliks!..'

Nenuostabu, kad daugelis 
mūsą tautiečią teikia , gar
bės kitiems.. Nusiskundžia- 
nie, aimanuojame, kad jau
nimas geriau“ .ant kampo 
pastovės, negu imsis ,natt* 
dingešnio 'darbo.

’ Bet ar” turime mes kiek

ŠIRDPERŠOS.
Kai sielvartas ir nepasi

Sėkimas tau širdį lyg ręplė: i uset ar turime mes Kiek 
mis spaudžia, būtą geras Ltokiiį įrengimą, kurie bent

< ' . .. ■ ■ •• . . ’ : ■ ’:...

turiu galvoje minties apie 
visas kolonijas, nes kitos 
turi savo sales ir šiaip viso
kią įrengimą.) .

Kartais ‘ir turime patal
pas, tai, tokiai nepatogias, ( 
kad veikimas sunkiai įma
nomas. Tai yra vienas iš 
svarbiausią dalyką, į kurį 
mes turime' rimtai žiūrėti, 
kol. dar nevėlu. Geras ūki- ■ 
Pinkas netik rūpinasi vasa
rojum, kad jis gerai užde
rėtą, bet rūpinasi ir patal
pa, kurioje tas vasarojus 
galėtą kuo geriausiai užsi
laikyti. z Norime išauklėti 
jaunimą lietuviškoj katali
kiškoj dvasioj, susirūpinki
me daugiau, kad būtą jam 
kur pasidėti. Kai kurie as
mens sako, kad visokios? sa
lės, sportai, šokiai jaunimą 
ištvirkina ir Šie dalykai, yra 
nereikalingi. Bet jaunuo
menė reikalauja veiklumo.. 
Jai reikia mankštintis, kad 
nėsusenėtą. O juk nevisi 
parengimai bei žaislai; yra 
tvirkinančiais. Duokime 
gražią žaislą, gražią pasi
linksminimą, o be abejonės 
tas bus pasekminga.

• Aukota mūsą visuomenės 
visokiems reikalams daug, 
bet save tai’ tikrai nu
skriausta. Nuskriausta dėl
to', kad nėra patiems kur 
pasidėti. Reikalui esant, tu
ri kreiptis kitur, k^da ga
lėtumėm naudotis savais 
įtaisymais, sau sunaudoti 
pąnkiai uždirbtus centus.

• Tai ko gi męs' galime to
kiu atveju- reikalauti iŠ 
jaunimo? Ko galim sulauk
ti ateityje? Nieko gero. Iš
sklaidyti visur, kur laukia 
jo gudriai užtaisytos pink* 
lės ir ją belėkti mums? 
Mums, kurie nbya rūpinasi 
jaunimo ateitim ? ’Gįria 
žiūrėti pro* pirštus! Gana

"PAVASARIS“
Švenčia savo 20an. jubilieju.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio Įietuvią jaunimo! 
jau 20 metą su didžiausiu | 
džiaugsmą pasitinka kiek-j 
vieną gyvą; linksmą, įdomą Į 
šib lailcraščio numerį. “Pa* 
vasaris’1 gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti Įietu
vią jaunimą širdį* atspėti! 
kas lietuviui miela ir bran-l

“Pavasarį” skaitydami. | 
sužinosite, kas dedasi Lietu-1 
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Liėtūvbj, Jūsą broliai ir Į 
sesutes.

“Pavasary” -rasite daug| 
gražią Lietuvos istorijos a 
pyšaku, rasite apdainnptas| 
Jūsą tėvynes laukus, seną f ė 
vėlią bakūžes. “Pavasaris” 
Kvellua^^
ir skamba Lietuvos paukšte- 
lią dainomis. .
' “Pavasary” rasite vaidin 
ti tinkamą komediją, mono
logą, šposą, gražią apysaką 
aprašymą, labai daug gražią 
Lietuvos gyvenimo paveiks- 
lą. •.

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
įietuvią jaunimui.

“Kad Justi “Pavasaris” 
būtą dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nenąrimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava- 

i sąris,” ypač Šįmet, labai įdo
mus” — K. Ticili'a.us'kaitė, 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 

‘nenberg.,Ištrauka iš laiško). 
Tokią laišką ^Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris”, potams kai
nuoja tik 5.litus.. Užsieny
je metams 1 doleris, Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasario” r Redakcijos 
ir Administracijos adresas; 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28. 

“BROLIAI IŠEIVIAI 
Tėvynės liHlnjas, jos laimėjimai Ir ne

laimės, jos sielvartai Ir .bėdos Jums vi
siems, be abejojimo,; jrupl. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos,nevalių Ir ne 
ribotų’ sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisvė.—Jus norite, 
kad ii* toli-būdami, kad ir plačlųjų.ma 
rių atskirti, pažinti Tėvynės buvj, kokv 
Jis tikrumoj yra. '—r Sitais visais at
žvilgiais Jums. labai yra pravartu iė 
slraSyti

•‘DARBININKAS” ugdo tiesos Ir

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dtdval 
dų. veidmainyste.

“DARBINENKUI” vlSUr Ir visados 
rupi darbo Žmonių reikalai;

“DARBININKAS” turi laba! Įdomias 
savo “RADlO ŠYPSENAS.”

“DARBININKU” redaguoja profeso 
rius PR. DOVYDAITIS. :

Sfcubžfcite kad iitiraSyti^DARBiNIN 
ŽT4-” patys ir išrašykite jf savo ęlml 
nSms Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kastuoju 
$1.20, d Lietuvoj tik 60 amerlknnlSku 
centų. - •

1 “Darbininkas,”
“DARBININKO” aarėrsas: Llthua- 

ola, Kaunas, Nepriklausomybės alkltė 
lies- ‘ -

laukti ką mums nedėkingas 
likimas numes. Griebkimčs 
priemonių naudingą atei
čiai! . • . . » •

Tie, kurie stovi katali 
kiškos- visuomenės prieky 
jėy tegu plačiau pažvelgia i 
.gyvenimo... sąlygas. Tegu 
prisitaiko bent dalele prie 
to, kas p’a reikalinga; Te
ku rūpinasi,#kol dar nevėlu, 
kad paskui nereikėtą saky
ti—prie ko mes priėjome,.';.

■ d: a.

Telefonas; Plasa 1350. •- ‘ I

JONAS GRE8LIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

<- 423 8? PACA STREET, 
"v . BALTIMbRE, MD. .

/■ . ..-I

. \ .■ • /. •

3, O tu ar esi nosiŽemineų?
'Ar tvirtai tiki, kad gilus pasižemi- ' 

nimas yra vieninUlių tikros d'orybe?, 
pamatas? »Ar tu ištiesų prieš Dievų 

;?*ljri^ižįšti sava nieįčybę, silpnumų, 
miodčminguinų ir nevertumų? Pasiže- 
minimas yra pirmiausia ir pagrindinė

- pamoka, kurių mes turime išmokti Jč-
’, zųūs Kristaus mokykloje. Nes njūsų 

išganytojas labai aiškiai pasakė: Mo< 
jtykites nųd Manęs, kad esu tykus ir 
nužemintos Širdies/* Alės žinoirie, kad .

'. be Dievo malonės mes negalime būti 
geri ir neįstengiame, nuveikti ne vieno .; - 

_ _ __ gero ir pelningo mūsi0šganyinui d’ar> . _
bo,. ir Dievas, anot- Šri Petro,. “puU

• } kioms yrai-priešingas, pasižčminusioųis . ; 
gi duodg. savo malonę/* “Taigi, paųb .

- žeminkite po galinga; Dievo . ranka, 
kad Jis iškeltą jus aplankymo metu,” 
Dievas, išaukštino Jėzų Kristų ir davė 
Jam vardų, kiirs yra virš visokio var
do,, nes Kristus pats save pažemino. 
Ip vėl Kristus, išaukštipo šv< Pranciš-

•. ką viri kitų šventų jų, todėl1.’ kad šv.
Ikaneiškus buvo* tikrai, pasižeminęs.

’ “Kas save pežeinųia, bus paaukštin-. 
tas,’.*— sako Išganytojas. Taigi, kaip 
galėtumei būti šv. .Pranciškaus vaike
liu, jei nemylėtum ir nepraktikuotum 
pasižeminhno ? Ir kaip tu priimi vi
sokius pažeminimus, kurią nuo žmo-

. ųių susilauki ? Dažnai apsvarstyk ką
Šv. Dvasia sako*. “Pasižeminusiojo • ___ __________ _
malda perskrodžia debesį.” Net Šven- Jp.no Krikštytojo. Jis gavo atgailos
čiaušiėji Panelė, kuri didžiausiam pa- krikštų, tuo būdu susirišdamas su at- .
sižeminime vadina Save Viešpaties tųr- ____ /—.. 7/
uaitė, pripažįsta, kad buvo Taip išauk- leido kitiems save paneigti, pašiepti, 
stinta dėl pasižeminimo, sakydama sa~ .

,.vq gražioje.giesmėje Magnifieat: “ Jis 
pažvelgė į savo Tarnaites. pasižemina
mų,” Žiūrėk, kaip Išganytojas įver
tino nužeminto muitininko maldų: 
“Dieve> pasigailėk maųęs nusidėjė
lio!”. \ Nežiūrint kiek būtum nusidė
jęs, jei pasižeminsi per gerų išpažintį, .

’'.; Dievas maloniai atleis tau nuodėmes,
- /.»., kaip atleidi Marijai Magdalenai ir ki

tiems dideliems nusidėjėliams.

2. Šv. Pranciškus, paprastumo ir 
neklastingnmo mylėtojas,

' Nė vienas, kurt yrą. skaitęs Sv Pran. . sveikatosį. bet jis nlio^tao. atsiverti- 
aiškaus gyvenimų, neužginčys, kad jis f/. .

.. buvo’ didis paprastumo mylėtojas ir tų ir, marino savo kūnų.- bv..
dorybę labai .aukštai įvertilio. Jis tą B.o>ventūra'sata tad Valgydavo

- . venimo* eigoje, savo. pasikalbėjimuose

Tikybos Kampelis- •
Novena prie šv. Pranciškaus Asyžiečio 

trumpais apmąstymais apie jo gyvenimą 
Paraie Tcvu HugolinM 8tqrtf, O.F.M.

A ' .. ' ’ i , ■ • . *» <

, jausmai pasireiškia visam tavo elgčsy, • 
kad apie, tave būtų galima pasakyti,, • 
ką šv. Paulius .pasakė apie pirmuo
sius Krikščionis: “Mūsų garbe yra 
mūšų sąžinės paliudymas, kad širdies 
neklastingume ir atvirume prieš Die- 

] vą mes pasauly gyvenam?’ gv*. Dvn- . .
1 šia/sako: “Ieškok Viešpaties širdies ., 

neklastingume.” Prieš savo mirtį Do
vydas šitaip,gražiai meldėsi: ”Žinau, 
iiiąno Dieve, „kad Tu myli neklastin-

.. gumą, taigi aš mano- širdies neklastin- J 
gurne džiaugsmingai tau aukoju iii- ■ 
tuos daiktus,’*- ■ . ’
^^KETVIBTASlAPMASTVMAS. L „ j 

; t : Šir. Pranciškus atgailos pavyzdys, 
1, Kristus daro atgaila.

Kai sakome, kad Kristus darė at
gailų, tai reiškia, .kad Jis jų mylėjo, 
praktilravo, užgyrė ir visiems jų siū
le, bet ne dėlto, kad Jis’ būtų nusikala ■. 
tęs, nes Jis buvo. tyrinti y r i a u š i a s. 
Kristus pasiėmė ant savęs viso pasau- 
lio nuodėmes ir UŽ jas dūrė atgailų. 
Jis pradėjo atgailos gyvdąimų nuo pat 
savo įžangos į šf pasaulį, kai kentėjo ’į 
šaltį ir vargų Betiėjaus/tvariįply, Jis s ; 

. atrinko sari vargingų ir su n k” auš.. 
darbo gyvenimų. Jis’, niekados neieš
kojo šio pasaulio patogumų, lengva-' 

, tą ir. smagumų, Jis pradėjo viešąjį 
savo gyvenimų kuo sunkiausiu ketu
rių dešimtų dienų pasninku. Nuo šv, 

krikštų, tuo būdu susirišdamas su at- . 
gailos , praktika visam gyvenimui. Jis

. - - n- -r X

išjuokti ir visaip persekioti.. O kokią , 
baisių atgailų . pasiėmė Viešpats,, už
baigdamas savo* gyvenimų nežmoniš- '.•/< 
kais kentėjimais ir mintimi ant krjS 
žiaus! Tik. pažiūrėk, kaip Viešpats 

' prakaituoja Alyvų Darže; kaip per 
tris valandas kybodamas ant kryžiaus 
baisiai kankinosi kūpu ir siela, — tai. 
suprasi, kokių baisių .atgailų Jis pa- 

’ sięmė ant say0? kad atlygintų Die
vui Už. visas mūsų puodčmes. ' / . .

2. šv. Pranciškus darė atgailą. '
Nors šv.: Pranciškus buvo silpnos 

mo iki laimingos mirties darė smar- . . 
kių atgailų ir marino savo Irūnų.- Šri.. ‘ 

rodė savo apsirėdyme, kasdieninio gy- . ilsėdavosi.tik tiek, kad galėtų pa-
vernuu.. eigoje savu. pasik^įįi.uuu.® “Z*1®tv0 eJTstl- 
su Broliais, savo šventuose įstatymuos - . vėmos jis užlaikydavo dar sesis ilgus ..

. se, kiniuos jis sutaisė Dievo dvasioji pasiimtas, taip,_ .kad galima pasakyt,,
. ir patiekė savo vaikeliams, kaipo ge- jog sv. Pranciškaus evėnunąa buvo .

• - ’ - ' — ■=•• - • nuolatinis pasninkas. Kai būdavo la-
. .. bai pailsęs, tai atsiguldavo* ant plikos 

žemės, bet šiaip dažniausiai miegoda
vo sėdėdamas, atsirėmęs galva į ak
menį, ar siepų.. Jo rūbai buvp vie
nas šiurkštus abitas, kurs labai pras- 
tai apgindavo nuo šalčio ir vėjo. Jis 

; visados 'vaikščiodavo basas — Savo 
kūnų jis vadindavo savo didžiausiu 
priešu ir dėlto, be pasigailėjimo jį 
vargino sunkiais darbais, plakimais, 
stoka miego it poilsio, taip, kad prieš 
mirtį net atsiprašinėjo savo kūno už 

. liek; daug padarytų nemalonumų. Ir 
ne tik išoriniai bei paviršutiniai jis 
vargino. savo kūnų, bet prie to dar 
kuo griežčiausiai valdė bei kontrolių- . 
vo pajautimus; kurių net .mažiausioms 
geiduliams visuomet priešindavosi. Jis 
teisingai galėjo sakyti su šv. Paulium:. 
“Mes visados nešiojame savo , kūne 
Jėzaus nusimarinimą, kad Jėzaus gy- 
venimas taip pat aiškiai. pasireikštų • 
mūsų kūnuose.” .

3. Ar tu taip pat darai atgailą?
Atgaila t-ųi toks žodis,,' kurio ištvir

kęs pasaulis ir išdykęs žmogus nėno- 
ri. girdėti. Jdet^tgaila būtinai rėika* . 

• lingu' yisięflfifTairio.nusidėjo ir įžeidi 
Visagalį Dievų. Tie* žodžiai, kuriuos 
Dievas pasakė per Pranašų Joriiii, 
tinka ir mūsų laikoms: “Atsiverskite 

t prie Manęs' visa jūsų širdimi; pasnin- : 
kais, verksmu ir gedėjimu.” Nors V. 
Jėzus, buvo; labai malonus ir gailestin
gas, vienok Jis aiškiai pasakė; “ Jei 
atgailos nedarysite, visi lygiai pražit-

riaušių gyvenimo būdų; Bet daugiau
siai paprastumo jis parodydavo savo

* * elgesy su žmonėmis.. Savo vaikišku 
neldastingumu jis patraukė širdis, vi-.; 

■•♦ sų, su kuriais tik susieidavo. Jo . pa
prastumas Jr peklaidingumas kartais 
taip toli nueidavo, kad jis, kaip šv, 
Paulius, norėjo būti laikomas kvailiu 
dėl Kristaus, Savo .testamente jis taip r 
kalba apie save ir Brolius*: “Męs bu- 3 
vom neklastingi ir klusnūs visiems.” 
Kaip jis nogėjo matyti tų gražių Jo- 

.. rybę savo broliuose, kuriems dažnai
> sakydavo: “Tikras neklastin gumas su-

-• gėdina pasaulio ir liūno gudrybę.” 
Todėl Dievas.'Tėvas ir Jėzus Kristus 
taip mėgo su juo kalbėtis, 4 peš Vieš
pats. Patarlių Knygoje, taip sako: “Jo 
draugavimas yra’ su neklastingais.” 
Švf Pranciškaus širdies neįdastingu-

• mas taip patiko šventajai Dvasiai,-
kad Ji pripildė jį aukščiausia išmin
timi ir panaudojo jį kaipo įrankį pra
kilniausiems darbams nuveikti. •
3. Ar tu taip pat turi širdies papras-

. tuma bei neklasting-umą?

Tikrasm girdieš. neklastingumas ir 
atvirumas yra įgimtoji Pranciškonų 

..dorybė, taip.mažai žinoma ir dar mą* 
. žiau praktikuojama pasauly. Žiūrėki-' 

iną, Įdek melagysčių, veidmaniavimo ’ 
■. ir apgavysčių vartojama šio.pasaulio:- , 
.žmonių tarpe. Kaipo tikras švento 
Prajieiškaus vaikelis, tu visuomet pri
valai būti- teisingas ir atviras, tiesa- ' 
kalbis ir nekeidmainys su Žmonėmis; • , _____„___ _ ___ _

• Tebūnie tavo.siela,, kaip tyrat^veidro* -šito/’. Xr vėl mūšų Išgjmytojas yim
• . dis, kurs viską teisingai atvaizduoja., pasakęs: “Jei kas norį eit paskui Ma- 

.Dažnai atsimink ■šventosios Dvasios nė, tegu išsižada savęs, pasiima savo 
žodžius“Melagingos, lūpos yra pasi- kryžių kasdieną ir eina paskui Alane,’* ■ 
biaurėjimu Viešpačiui.0’ Ir “Lūpos • ’ Mes turime daryti atgailų, kad ųtsi* 
kurios meluoja, užmuša sielų0’ Tai
gi,. biaurėlds melagyste, apgavimu ir 
5’eidmainystOi kuriuos taip, dažnai 

■praktikuoja tiė, kurie viena turi bur
noj, o kita širdy*- Venk net malo- ..

■ naps pataikavimo ir mandagaus skys-.
. tlmavųno, bet4 tegu tikrieji širdies-

kryžių kasdieną ir eina pankui Alane,’* ■ 

lygintume už nuodėmei pa d ar y t a s 
praeity ir tinkamai nusimarinti, kad 
jų nedarytume ateity Šv. Priinčiš* 
kus net savo Vienuoliją pavadinu ;n- 

otdenu, nes jis norėjo/kad jo* 
vaikai vestų atgailas gyvenimą. Ko- 

atgailą durai ū,i sava ,nuidčm\h?:

i

iri r -rrir -n-.nwi.—.---n—
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DARBININKAS I i.b.s.S0MUIm». I seniau ir dabar
. Xfpie Workęr) RENGIMAS > ■-?-

■ PabiM^J j minimo , ■ į
MINT JOBEPH’8 UTHUAJfUN B. O A880CIATI0M Or LABOS vėtinik seimas [ ^ĮętpvąjJjŲVft tyįų ji įįpdna. ,

v #owvua* m r ivvksta r u g s ė i o 26 — 271 Lietuva dejavo po sunkią siaurės dvigalvio aro nas- ,_’^^^'S^^^^tW^*B',<^^,’’įdienoinis Luvfrence, Mass. ta- Valgo sūnūs. Iš po samanotu pastogių kilo 

įUNMptanc* tor mantoi at rats ©tportaje provioed ior in Sactton uos [ Seimo.rengimo vietinė ko-[dangui} skaudžios dejonės. Verkė sena motuše savo su*. 
e [ su klebonu kun. R.lnaus, verkė sesuo brolelio,-vąikai tėvo, tremiamo į toįi-

Amer^jeSan^08 *r ^enc^u Priešaky mus Sibiro tyrus. Už ką? Už tai, jog lietuvis norėjo
ūiaieny metama > JZo*6:oo deda visas pastangas, kad lietuviu būti. Už tai, jog jis norėjo savąją kalba kalbėti.

.^00 Į seimo delegatai ir ,svečiai į . Lietuvis , kantrus. Jis iĮgai kentė. Bet trūko kam 
Engiamas lietuvis sukilo ir sutraukė nelaisvės 

rA Į. Birmos dienom vakare pa-1 , *.
* |^svetainėje į vyk s Į Mptinęs veikdamos įaįmino vaikus į laisvės kovą- 

..... ......... . :
t^ aflcnrot f 

mo ątstoyąms ir svečiams Į Tačiau Lietuva laisvą ;
pągerhti rengiama iškilmin- — \
ga vakarienė. G KeletasWil atgą}  •

Seime kun. K. UrtomvH Kūrimosi pradžią. z 
eū/s skaitys paskaitą svąr- Į Pradžia sunki-, 
bįąis lietuvių daBri n i nkųl Bet visi žiim laisves vertę, nes žino jo- jos kainą, Jo- 
reikalaįs. . dėl pasiryžimas- buvo tvirtas ir kliūtys .nugalėtos,.

D,r., Kašėtą, Įawrencietis, Į Lietuvis skurdo, vargo, bet buvo linksmas. Jis vy- 
sĮ<ąitys pąsl&įtą ąpie darbi-4lesi ,sk,aisčia.^teitim. jįs žinojo, jog nebeęngs jo žiauru? 

Imnkų klausimą medicinos’Lįs xugas^ Jis vylėsi, jog jam nebereiks bijoti dėl savų 
šviesoje, vaikų. J

J^^B^kūnas. iš Lietuyįs vargo ir dirbo savo brangiajai Lietuvai.
ĘroomKy.  ̂die- - Iv ]4etuyft Mg0 Mtį ė.jo. ■ - , ;
įūį. rj ftis bazpycipje paša- Lietuvos laukė skaisti ateitis, 
kys dvi svarbias konferen- . . * *
cijąs ? • Lietuvos laukąis pavasaris ėjo.

I Kun. A Petrauskas, M. ":"
[I. C. ir kun. P. Juškaitis,I dabar.... . •
[nesenai sugrįžę iš Lietuvos, Lietuvoj ir vėįtylu ir liūdna. 
Į supažindins seimo dalyvius! J°s padange ir vėl apsiniaukus, 
su darbiniųkii klausimu Lietuvoj iškleręs ruduo. 
Lietuvoje bei Europoje. Lietuvi^ nęraįnūs ir nusivylę.

Seimas pramatomas gau- J’j veiduose rūpestis ir baimė dėl savojo lildnio. Jie 
singas. Kuopos, dar neiš- pė patys gerai nežino, ko jie turi bijoti, nes jie nežiipo 
rinkusios savo atstovi}., pra- [ įs ^ūr gali pasirodyti priešus.
Šonios tai padaryti. Į Lietuvis jau nebe toks pųoširdųs ir šnekus, nes jis. 

. Visi atstovai, kurie norėsfe0”^^ S«0^’ ko> Š^i nepa-
lįėtuviu šeimynose butijtlktl «^esieifl8 ponaW/. Jis žino, pg kėks nekaltas 
nakvynėms, maloniai įprašo- žodis į Varnius, Lietuvos Sibilę ....
mi apie tai ^-anksto pra- Dabar lietuvis, laisvoj Lįetuvoj, gali kalbėti-ne tai, 
nešti rengimo komisijai:jaučia,' bet tai, kas jam įsakyta. Ų
Mr. K. Veneiusj 94?a Br^d-į Ii' dilbai? 3tai> laisvoj Lįetuvąj ' uždarinėjamos mo- 
fbrd St., Lavrrėnce, Mass. kyklos ir tik įsteigtas katalikų universitetas. Už ką? 

Į—— ----------------- ----- - — Ne už tai kam toš įstaigos lietuviškos.
[ saugesnis nuo patekimo į Už tai kain jos katalikiškos,‘Už tąi, kad iš jų išėjus 
kalėjimą... 7. ' jhuiroji karta biis katalikiška.

Tai turėtų būti dar vie-r įį. negėda dabartiniams Lietuvos valdovams uždari
uos įrodymas mūsų katali- nėti kultūros įstaigas, kurios Lietuvoj kultūrą skleistu, 
kiško,.auklėjimo- Vertės- ir Q Įąįkaų o papročiai! .. ./] . / ;

[ paguosti mus dėl tu didelio Kaip skaudų tiems pirmiesiems, Lietuvos pionie-
| pąsis^entimo . uirį reikia rį.ams dėjusiems už jos laisvę galvas ir sveikatą, kaip 
parodyti išlaikant savas \ ? .. -■ v., . .1 irti i .4. z skaudu tiems žilagalviams tautos veteranams, pasiauko- 
dmd ^o “S'įt jūrėms jai visų gyveiiimg. Nemažiau skaudu ir mums, 

prie- palaikymo viešų vals- esamiems nuo jos, bet. dąug jai prisikeliant, padėju- 
tybės mokyklų* ‘ šiems, matant tokius nenormalumus, tokius idėjų perse 

■ u- v ■■ Įdojimųs. ‘
. aidžios žmones irgi u Dabai*,, kaip- ių keliolika metų atgal, lietuvis kenčia 

'retų suprasti, jog- toki js- .. .. f .T. .... . • 7
l kuri mažina nrasi- Persekiojimus, bet ne svetimųjų^ savų.- 
kaltas, užsitarnauja ge- Keliolika metų atgal Lietuvoj siautė iųsiškoji “och- 
resnįo pripažimmo. Ji tu-p1^” dabar, — lietuviška “kiąminalka” ir šnipai, 
reti} gauti ir dalį mokesčių, Keliolika metų atgal Lietuvą valdė syetįmiejį Ro- 
pfltečių sumokėtų. Be abe- pmaųovai,. o dabar leidžią ^ilyn šaknis iš tepusios ii’ iš- 
jonės toji diena įpri prisi- tvirkusios gaujos keistų tipų, kurių šūkis: “vynas, mo- 

Įartinti. ferys ir dainos!” . . ,.t. . •
. ,. - N. N. Ir kęnčįą yąrgšė Lietuvą.

"———r—-t—■; . Įr dejuoja jos vaikai, nešdami savųjų jungą,, o jų 
[ iĮETUVOJE valdovai sotūs ir patenldntL
I YRĄ ąVETIMsĄLUI “Saugokitės piliečiai! Katilina už miesto vartų.. su

Per pirmąjį Šių metų Į gauja ištviritaų girtų pąsekėjų.” ; . J\ P. P.

LIETUVES VALDE 
RUSIJĄ

/
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Garbingas Tėvų Mari jo- praktingas protas ir platus 
nų Generolas, y y s k ą p a s gyvenimo prityrimas išsyk | 

e Petras Būčyš susilaukė 60 
■’ nietų.. To gražaus amžiaus

Ją Ekscelenciją pas i e k ė 
puikioj sveikatoj ir ątrodo, 

ę.- kąddar daug, daug metų 
praslinks,, o Vyskupas Bū- 
Čys bus vis toks pats proto 
nplžinas, koks buvo visą gy
venimą. ■ Dievas gausiai ap
dovanojo Vyskupu Bučį 
kilniomis proto ir širdies 
ypatybėmis ir jis t,aš Dievo 
dovanas ųeišeikyojo tuŠpiai,:

< bęt išvystė ŪP didžįa^io 
ląipsnio. Garbingai pabai-

. gęs Seinų Seminariją, jis 
kaipo gabįąųsįas kurso klie
rikas buvo'išsiųstas į Dva
sinę Akademiją Petrapily. 
T^is jam davė daug aukšto 
rąokslo ir dvasinio išąiiklė- 
jjpio, bet ęląbąrtinįs Vysku
pas tuo nepasitenkino ir nu
vyko į 'Friburgo Universi
tetą Šveicarijoj, Ten .ga- 
vp teologijos ir filosofijos 
daktaro laipsnius ir liko pa- 
skirtas Dvasinės Akademi
jos profesorių, d paskui In
spektorių. . Įstojęs T ė v ų 

Marijonų Kongregacijon, 
aįvyko į Ameriką ir čia kė*

. lęįą metų redagavo “Drau
gą,”, prie to dalyvaudamas 
visuomeniniame veikime.
Jo mokslas, išauklėjimas, ilgiausių metų. . K.

PRISILAIK AN T FAKTŲ

jį pastatė mūsų .feivijos 
vadų. -Be kun. Bučio nie
ko nepradėta. Seįinuose vi
si tik laukdavo, ką jis pa
tars, Taigi pasijutome lyg 
našlaičiais be vado, kai vy
riausybė atšaukė kum. Bučį 
iš Amerikos, Bet kaip visi 
nudžiugome, kaip jis pali
ko vyskupu! Kaip gražu 
ir teisinga, kad dvasinė vy- 
rjausybė įžiūrėjo jo asme
ny tinkamą Katalikų Baž-1 
nyčios vadą !

Nesigilindami į p 1 a č į ą 
vyskupo Bučio darbuotę, 
kąri apįmak pasaulinio vei
kimo sritį ir kurią tik isto
rija tinkamai įvertins, mes 
Amerikos lietuviai džįąų-l 
giamės tuo, ką vyskupas. 
Būčys yra padargs ’ mūsų 
tautai išeivijoj ir tėvynėj. 
Jo asmuo neišdildomai įbrė
žtas mūsų širdyse, ir jo di
dėli darbai tuo’ mums dides
ni,^kad buvo nuveikti bė jo
kio išdidumo. Gerasai Vys
kupėlis buvo taip visiems 
prieinamas, kad atrodė, jog; 
turėjome reikalą ne su tau
tos didvyriu, tik su savo iš
tikimiausiu draugu. Tat

visa mūsų išeivija nuošir
džiai linki Jo -Ekscelencijai

Daug rašyta, daugiau 
1 : kalbėta apie katalikišką 

auklėjimą ir piktądaiysčių 
sulaikymą. Iš to, kas rašy
tą bei sakyta, daug kas ne
teisinga, nėt x iškraipyta. 
Net ir daugelis gerą katali
ką neįvertiąą pilietinio pą- 

; tarnavimo, kurį narsą kata- 
■ .lįkų mokyklos teikia krašto : 

gerbūviui.
Katalikas kapelionas gar- 

- “ šiame Sing Sing kalėjime 
pasirūpino sužinoti tikrus 
faktus apie tuos' kalinius, 
kurie tikrai turi teisę, va- 

. dintis 'katalikais, įstojusius 
; kalėjimai! tarp gegužės 

1931 in. ir gegužės 1932 m. 
Šįame darbe jis veikė kaip 
tikras teisėjas,/ nesidųoda-

■ rpas suvedžiojimams.
* • • - . > . . .

Per tuos. metus į Sing 
Sing pateko 990. kaliniai, 
kurie'buvo kataliką tikėji
mo, bent nepradėjo prįe 
kįto tikėjimo, pors dar ne
reiškia, jog jie pildo Kata
likų tikėjįūio pareigas. ’ I§ 
tų, .116 lanke katalikų mo
kyklą, o vos 43 ją užbaigė. 
Kiti 28 lankė bent kurį laį- 

Jįpą ir kataliką .ir viešą iuo-

kyMų. Nėt 700 iš. tų katali-j 
ką lankė viešą pradinę mo
kyklą, o ją užbaigė 215. 
Aukštesnį mokslą ėjo 97 iš Į 
tų katalikų, kalinių, 3 tiktai | 
katalikų aukštesniose mo
kyklose, o 94 viešose; 14 
prisipažino' lankę net kole
giją, daugumoj nekatalikiš
kas; du užbaigė su laips
niais. 35 katalikai kaliniai 
prįsipažįnp -jokios mokyk
los nelankę. .. . . ■ l

Žinoma, ‘ čia ųęnorįmą | 
mesti visą kaltę viešoms] 
mokykloms, būk jų atsako- _ . . . .... - —.
mybė, jei katalikai, gavę•[pusmetį Lietuvos.pilietybę i :*
apšvieU. jose, ygUau pa. gavo W asmuo Daugiau- Skaitykite Į? Platinki^ ' 
kliūva i .kalėjimą. Iš kitos šiaipilietyta} sutpikta bir- . . .*,■___ _  • ■_ _ • _ * r. ■pusės/kataliku mokyklą pėlĮo1 mėnesį- ©žbar UėtujĮį4 II < Q T> T ]\J TK Ą 
vadai dažnai susilaukia tikgyventojų be pilietybės Į Jį* *>
ritišipoDs kai ii p sako »kad f Vra 10107 piliečiai. Bernai Į .h- 1 ... ...... .e-.. 1 ■■rl-.... —■;
jjcioj-vjį/vo, . iv. • ' I aiH.ųiHitfninKiiiitKiiiiiiiiiiHriiiilihiniiiHinuiUilKiiiiHiiiiiUiiHtaiiiiiiKtpiŪiiUHi'OHpinpHnvIO'ūivniiiinoiiiiįp'ili Į

katalikiškas auklėjimus ap- tuo pamų_ metu jų buvo Į. ‘ : j
saugoja jauną kartą nuo iš- pžmonės. Įlendrai. sve-.| i 
tvįrldmo. Minėto kalėjimo timšalių Lietuvoj dabar pri I ] 
kapelionas iš savcr patyri- skaitoma apie ^į748 žmo-t 
mo ■ liudija, kad tikybinis. .Pū&ū metų
mokslas ne tik žmogaus Uį'tetuvoj buvo Į7237 sve- | 
charalyterį ištobuĮįna, bet ir 
prisideda prie valstybes 
gerbūvio, sumažindamas 
prasikaltimus. Be,* jokio mž* 
puldinėjimo 1 ąrit-'viešų mo
kyklų, jis tvirtinaj jog ber
niukas, lankęs .katalikišką 
moljyklą, * keturis kartus]

s

b

Į timŠaliai. Daugiausia yra 
Vokietijos ■ piliečių, būtent, 
3147ir 1370 optantų..,, ’ J

‘Veltui rfcpiąiei reikalais/ ūžto 
I riuoi tau teįspio dienoje neteiksi I 

ataakyp, pž l^ pebtUi nei baudžia 
[inM, nei giriamai. “Darbo verte,” |

JONO KM1TO EILES
Įjątiaį grfiži knyga' audeklo apdarais, 192 pus- 

» lapių, tik ąž ęęptus. “Darbininkui” prisiuntęs 
7£ centus gausi Jono .Kmito gražias eiles.

Jonas Knistas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo pilės pįįnos patrijotiskų jausmų.

\ ■ / /'•A i.‘ž
W West Broądway * ^pston, ĮHfMs.

' Rąsijąs. inąmiatorės Kat- j 
rynos Į ir IĮ, pąsirodo, ą$i s 
buvo paprastos lietuvės. 4* 
pįe pirmąją pątys rusai ep- 
cįklopędij ose taip r ą Š-o: 
Katryna pirąioji, Rusijos 
imperatorė, vįpšpatąvą nuo 
ĮĮ25 metą sausio 28 d. 1727 
m. gegužės 6 d.. Lietuvio ū- 
kininko Samuelio' Skaurin- 
siko duktė. Našlaitė likusi 
gyveno pas pastorįą Gliuką, 
Šešiolikos metą ištekėjo už 
švedo dragūno, kurį nišai 
1703 metais ^nelaisvėn paė
mė. Petras Didysis paėmė 
ją iš MenšikoVo namą. Jų 

'sutuoktuves buvo 1712 mek 
tais vasario 19 d. Petrui 
pidžiająm mirus, ji buvo 
visos Rusijos imperatorė. 
apskelbta, Rusiją valdė 
virš dviejų metų..

. O apie antrąją Katryną 
pasinaudosime Kul t ū r o s. 
Muziejuje esamomis žinio
mis. .

Katryna antroji paeina iš 
Vašką parapijos, Titkonių 
kaimo, neturtingo lietuvio 
Augusto Svirplio vyresnioji 
duktė Sofija. Ji buvo gan 
graži, kaip šeiva, tiesį mer
gaitė, raudonais skruostais, 
plačiomis mėlynomis aki
mis, Storais gelsvais plau
kais, ramaus inteligentinio 
būdo. /Paaugusioms dukte
rims teko svetimiems tar
nauti. Pirmus metus Sofi
ja tąrnaVo už kambarinę 
Siaubą parapijoje, Ginkū- 
ną dvare, vėliau Liepojuje 
vięnain turtingam vokiečiui. 
Gabi iš mažumės Sofija 
greitai pramoko vokiškai 
kalbėti. Miesto rūbai ir a- 
valai ęląrė ją tikra miestie
te. Savo pono rekomenduo
jama, ji gauna tarnybą Vo
kietijoje pas Anhaltcerbskį 
kunigaikštį Holštinijoje.

Bevaikė Rusijos carięne 
Elzbieta, norėdama užtik
rinti sostą Romanovų dina
stijai, apskelbė savo įpėdi
niu tolimą giminaitį Holšti- 
nijbs hercogą Petrą Viši- 
ėjią, kuris 1742 metais bu
vo* pakviestas į Petrapilį. 
Prieš išvažiuodamas aplan
kė jis Ąnhaltcerbskį kuni
gaikštį, kur pamatė gražią 
tarnaitę Sofiją Svirplytę. 
Ji iškart labai jam patiko. 
Kalbino ją maloniai ir tt. 
pagaliau prisipažino norįs 
ją Vesti. Jis atvykęs į Pe
terburgą, . išpildė duotąjį 
Svirplyteį garbės žodį ir' be 
dideliu ceremoniją susituo
kė su ja. Svirplytė virsda
ma. pravoslave gavo Katry- 
nbs vardą. Ji mokinosi ra
što ir pirmas, jos mokytojas 
buvo Deržavinas. •

Staigiau mirus Petrui 
Vlrichuį, jo žmoną 'Kotry
na buvo ĮĮ6I metais birže
lio 28 d. apšaukta Rusijos 
imperatore. Į)abar jos pui
kybei nebuvo tau Visai 
ji užmiršo Lietuvą* kuri. jai 
viešpataujant buvo prijun
gta prie Rusijos. Tąrsi, no
rėdama paslėpti savo kilpię, 
Titkonią kaimą apgyveųdi-

no 'rusais,. kurie ilgainiui vi- 
sai sulietuvėjo.

J?o ilgo laiko imperatorė 
Kotryna prisiminė savo 
jaunystes draugę Teresę 
Mykoliūnaitę, paeinančią iš ’ / 
to paties kąimo, kurią pasi
kvietė į Petprburgą, 
Tai buvo raini ir tvirto bū
do kaimietė mergaitė. So
stinės gyvenimas ir naujos 
aplinkybes, nedarė į Teresę 
didelių permainų, Kokia 
ji atvažiavo* tokia ir pąsilį-. • 
ko. Mykoliūnaitę kaipo 
ištikima katalike, uoliai lan
kė šv. Kotrynos bažnyčią 
Nevskio prospekte. Eida
vo ji ne / šalygatviais, bet ‘ 
gatvės viduriu, pasikėlus si
joną, Carįenes tarnai juok. 
darni, sakydavo; “Teresė 
norinti viešai parodyti savo 
iš carieneS gautą švenčių 
dovanomis apatinį.”' po 
kurio taiko carienė nupir- • 
kusi netoli Teresės gimtinės 
Šųno dvarelį ir dovanojo 
jąi„ Šis dvarelis dabar 
Teresdvayiu vadinasi. D va- .
re buvo koplyčia ir kurį lai
ką kunigas gyveno. Jis gi- . 
musius užrašydavo į Suba
čiaus bažnyčios knygas, pa
žymėdamas “babtisatus in 
Ecclesia z filliali Teresdya- 
rensi.”

Tiek apie Rusijos impe
ratorę Kotryną II, kurią 
rusai laikė dukterimi herco
go Anhalteerbskio. M. M.’

L VYČIŲ N. A. AfSKRI- 
clOKUOPŪMS

L. .Vyčių N. A. apskričiu 
pusmetinis suvažiavimas į- 
vyksta 1932 metą Oetobėr- ; 
Spalių 16 į, Šv, Jurgio pa
rapijos svetainėje, St. Ja-. 
mes Avė., Norvvood, Mass.' .

Visą apskričio luiopą pa
reiga kuo skaitlingiaū daly
vauti šiame suvažiavime ir 
aptarti planus tolimesniam . 
veikimui. Aptarti taip, kad 
galėtumėm subendrinti vei
kimą visose kolonijose ir 
šindihgiau vieni kitiems pa
dėti. Vienybėje-■—galybė. 
Laikykimės šio posakio. Su
praskime jį' tinkamai, o ta
da galęsime smagiau varyti ’ 
pradalgius tame bare, ku
riuos mums pradėjo mūsą 
pirmtakūnaį. Tad visi f; 
darbą! Visos kuopos kvie
čiamos dalyvauti šiame su- . 
važiavime..

Dvasios Vadtis,
. j D. J. A verkit,

■ I^irmininkas,
O VaUntuk^iiirde, 

RaŠtiiiinkŪ.

“DARBININKO” SKAITY- 
TOJŲ DĖMESIUI

“Darhhtaaa’’ jau priima 1833 
mi Lietuvon Paskolos Bonų M 
ponus vi prenumeratas ir kny* . 
įas už piln* ją vert*. -Nuldrp* 
1932 m/kUpon* siekite

“DARBININKO” ADM.,
1 866 W. |roadwayt 

South Boston, Masių ‘

v
t.

I



S

Antradieni*, rūgėjo 20, 
.. ___ > - ■ •-------------- — BSftgiiStfrfeag

U.U. FEDEUGIM DĖI, MEIEIDIMO ATIDARYT! 
Gffll«P BMIVERSITETO

Sužinoję W š- m- rųgpiūčio 28 d? bus atidaromas 
Lietuvos Katalikų Universitetas, džiaugsmingai pasvei
kinome katalikiškojo universiteto sumanytojus ir orga
nizatorius, nes jautėme tu įvykio didelę reikšmę visos 
mūsų tautus gyvenimu* Tačiau Katalikų Universiteto 
atidarymas paskirtų ląįku neįvyko. Lietuvos tautinin
kų vyriausybė tąm žygiui pastojo kelią. Dėl to A. L. Ę. 
Įį Fedei’acjjos vąkĮyba mato reikalą pareikšti, kas se- 
ką: / ' / ■

' Kadangi Katalikiškoji laehivą dar neįmj aukšto
sios katalildškos mokyklos, kuri ruoštų jąi tinkamus, va

dus; ' . / . _ . -.
Kadangi Lietuvos katalikui turį teisę įa^ią įstaigą 

įsteigti ir ją savo lešbmis ištaikj'ti, ųęs tokią teįsv duoda 
Valstybės Konstitucija; .

Kadangi ii* Amerikos lietuviai katalikai gana gau- 
singai yrą paięmę Lietuvos Katalikų Universiteto rei
kalą ir daug kartii mūsų Spaudoje buvo raginta steigi
mo darbą ko greičiausia pradėti — ( . ..

Dėl to A. L. R. K. Federacįjos valdybą organizuo
tųjų Amerikos lietiivių katalikų vardu energingai pro
testuoja dėl neleidimo atidąryti Katalįkii Unįvėrsįteto 
ir Lietuvos vyriausybės prašo nedaryti- kliūčių Šiai MV 
niaį ir reikalingai įstaigai pradėti veikti. Lietuvos Ka
talikų Universitęto Yalįovybei pareiškia užuojautą, ra
gina nenuleisti rankų ir nugalėti visas kliūtis, -kurios sū- 

• laiko katalikišką tautą įsisteigti katalikišką aukštąją 
mokyklą. ,

. Amerikos Lietuvių R. K. Federacija:
' F. Bt M^stas^ pinniųinkąs

Leonarcląsį Šimutis,
• - v - < ■ •'

Panelės Švenčiausios Marijos ApręiŠkimo Katalikų 
Parapijoj Brooklyn, New Yiųk, Jųųgtįpės.ę Amęrįkos 
Valstybėse, NARIAI, skaitliuje apie 2,000, susirinkę, sa
vo išvažiavime Clinton Parke, Mąspetk D- T-, N* ¥•? 
Rugsėjo 11 d., 1932 iii., ir išgirdę apie Lietuvos, valdžios 
daromas, kliūtis. Lįetuyos Katalikų Universitetų atįdary- 
mut, A r- ** .• '* ’ y^if-

GRIEŽTAI SMERKIAMĘ tokį valdžios elgesį, ir 
bendrai PROTESTUOJAME prieš Lietuvos valdžios 
varžymą Katalikų Akcijos, ir REIKALAUJAME, kad 
Kataliku piliečiu. TEISES būtų pilniausiai gerbiamos ir 
RAT) KUOGREIČIAUSIAI LEISTŲ KATALIKŲ 
ŲiVIVERSĮTETUL VEIKTI. >

Mes. £ai* reikalaujanie remdamiesi savo Lietuviška 
kilme ir ųtsižvėlgiant į mūsų neužginčijąmas pastangas 
prisidėjimui prie Lietuvos valdžios nepriklausomybės iš
gavimo bei pripažinimo,

Lietuvos valdžiai smūgį bei žaizdą taikius Lietuvos 
Katalikų Episkopatui ir Katalikų visuomenei, mes pa
stariems reiškiame savo gilią užuojautą. Mes prižadame 
visokeriopą paramą Katalikų Akcijai Lietuvoj, trokš
dami jai tos pačios laisvė kaip įneš ųaudojamės čia Ame
rikoje. Mes geidžiame Katalikų Universitetų įsteigimo 
Lietuvoje. ‘ \

Šią rezoliuciją nutarta pasiųsti Lietuvos Valdžiai 
per jos Ministerį Jung. Vąlst., Washington, taip pat 
Lietuvos Episkopatui, ir Amerikos katalikiškiems laik
raščiams • *

v Panelės švenčiausios Marijos Apreiškimo parapija, 
• . Kun. C. E. PąuUanis, klebonas.

KUN. JONAS OEBpUft
Hartford, Conn., lietuviu parapijos klebonas, kurią Idebpnaviino 20 
metu sukaktuvės buvo minėtos rugsėjo 18 d. iškilmingęs sumos 
metu pamokslą pasakę Kunigu Vienybės pirmininkas kun. K. Va
žys, pęr mišparus kun. Jonas Valkūnas. Vakarę parapijos svetai
nėje įvyko iškilminga pagerbimo vakariene. '

r

E“* ^ia"si “Darbininko” Katalogas
— ’• .iii ■

Srimįą Afiofegetika krU '1

raifi kiin. V. ZajanČauBkMuJ59| 
Maldą Rinkinėlis, baltais

virtim. t-r-—:
Maldą RinkiniHs. juodais

.vigeliais
Dr. Viąęę ęiqtąrip kaštai.

Istorijos apysaka, Du tomai, $1.0(1
Moteryste I* leimyna. Ver

te £ Gęvutia L—------ —

LMpajnosiOH Ligos fe kaip"
W1 X.WWotiJ negyvoj! gpmta: žemS, vau- 
duoporas. Parašė J, BaronasAfiOe.

Nauja Skaitymui Knyga—.
(Ralfe ĮI). S(ų

Mano Patyrimai Didžiojoj : 
5ąrįj, ĮSU ir 1919 - Para'—
M BTW. J. F. J<>nai0į| . 
pelionas) _—___ ......

i Pamaldą Vadovėlis, Stacijos 
Graudis Vėriniai. Šildai fe 
išleido Kuą. JĮ. Koącevį^ps.—10ą» 

VįenuoĮipš Lpqpįą. Ve$i ;
Kun. F. S^uru^iti^ ----- 1—

Moterystes Nesuardomybš. j 
Leflauskis. B v. Kai. D-jos lei- 
dm l&m-------- -r—i

Sunkiausiais Laikaif, ParąO 
A.’ Rucevižius_ LL ™40e.

Meilė (Poema). Paraše M..
.. r--'-'-.---- T—

. Religijos Mokymo Metodi
ka.'SutaisS K. J. SkruodyB™50«.

Leishita Mažučiams Ateiti
Prie Man^r ŠutąM 
nas-A------A——?  ....4(te '

Dainiai, paraše Ka
itys. Pįlįa

Apdersępo Bąsakeą—ąu pa- 
eįk^įSliafe

MĄLDA^Y^g '
Pulkim ant Kelią—“D^ko0 

pandą.* Odos apdaru $2.00 fe $3.06
TBATRAI

Vienuolio Disputa.su Rabi- * 
nu. .Vieno veiksmo juokai. Su
lietą v feo Vaide'vątUĮ.. į^<

mą komedija, parašė .Seirijų 
uozukas. —-----
Nępąisytoją—ketųrią veika- 

:mą dramą. Įprašė kun. .pR.lf.; 
Jurąą. Kainą—

GiĮiukingąg Vyrąs—2 f Iety 
komedija: parašė S./Tarvy- 

,dus ' '• .

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po JL. ak 
tą. Paraše Seirijų Juozukas—86e<

Sniegas—Drama 4-rią ak
tą. Vert3 Akelaitis i----——40a
Alsumas—3-čią dalis dumoiĮ 

: ‘Gims Tautos Gęmjus.n r>- 
caŠŠ Kun. L. Vaicekauskas—10e.

Visi Qęrt—3-jų veiksmu vafe-.
dėjfe ; paįašš K. V, ,,.,f

Patriciją, arba nežinomoji J
kankins * ~ 4 aktą drante. t
Vertą Jppfą Tarvydą* ,, ....,^4^ Į 

lĮganyąiO Apsfeefekimal —. į
atėjimas ir gyvenimas int že- 
mšą Jfcąūs Kristaus. Vaidini* 
mas sjl gaidmnis .*? ,.,,.,.,7^-

įjranios; į) Germanai; 2), 
Fabiola—ū aktą; 3)’Liurdo *

RnkridaPaliepus.—Komedi
ją Į-iąę akte. Išrašą Gineitis Ižįf.
„ M4i M . 'Pagalvok ką darai; 2) Jono . 
laimS; 3) Pasakyk inano IaU , . 
mę. Surinką S. K» D. fe N.—Į5e.

1 ’*»**’ w>» V’ oi
litirsinąe paskui; 2) Antanu-

l kas. Surinko S. K., D. fe

Sofija, Suraučių Marytė, iš 
Philadelphia, Pa. ; Blaževi- 

*' čių Gertrūda iš *Wbitaker, 
Pa.; Supranavičių Petro
nėlė, kadžių Onytė iš Ma- 
banoy City, Pa.; Bagdonų 
Eugeniją, Grigaliūnų 
Pranciška? iš Grand Ra* 
pids, Mįeh.; Daųbęrų Roza
lija, Pląntąįčių ĄdęiėįMa“ 
leskų „ JUftZyte, Atgailimų 
Alenytė iš Rųbąis, Pa.; 
Urbonų Monika, Senkevi
čių ĮĮomicęlė, * Beįsąvįčių 
Brųnytę ir Ąįayyte iš Ro-| 
cbester, Piu;. Evapauskn 
Maryte ,iš pętyeįt;* Miėb.;l 
Šlakių Prašytė iš Kęųpsįa, 

AVis.; Gailįų ĄLenytę iš 
Braddock, Pa.; (Jirdzijąus-

W Dovydaičių! 
Alenytę iš ĮV^teibury, Ct..; 
Jcsądąvičių Olgytė iš Pįtt- 
sbųį’gįi, Pa.

įprąęitų pietą Jųvenatės 
rengia priįiųtųvių progra- 
męįę naujoms studentėms. I

tinkime studentėms ge-j 
ros kloties ateinąųtįęms

. {VAIRIOS KMVGQI 
Auksinio Obuolią

(Graiką Mythologijoi ZĮupa- 
nįįfe) ra paveikihta. Matu* 
nų kalbon išguldė Alyva—50e. 

j Trys Keleiviai—Krikifionk, ’ 
BMlr r«?Afew- 
tai apysaka. Parašė ^. Vyž- 
jOauKat. Vertė P, B.——40c. 
F Trumpį BkąltymiUal—lutai

■ j

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Juvenątąs ir Akademija

Karalienės Ąngelų parapijos nariai savo metiniame 
išvažiavime rugsėjo IĮ d., 1932 m., Forest Parke, Brook- 
lyn, N. Y., nutarė: . . .

Protestuoti prieš Lietuvos valdžios neleidimą atida
ryti Lietuvos katalikams savąjįĮJniveysiteįų;. • y .

Pasmerkti Lietuvos valdžįęs kalinimą katalikų vei
kėjų ar jų šalinimą iŠ valdiškų vietų ir skirimą jų vie- 

; ton svetimtaučius; , ‘ . ,
1 Reįkąlauti laisvų pilietinių teisių katalikams, tuo 

pačiu leisti kui*ti savos mokyklas, ypač iTniveršitetą;

Prižadėti Lietuvos Katalikams pąranią kovoje už- 
laisvę Katalikiškajai Akcijai;

Remtį steigiamąjį Katalikų Universitetą Lietuvoje.

' Nusiųsti šįl pareiškimą Lietuvos Valerai per Lie- 
tuvos episkopatui, ir

Į mūsų Katalikų laikraščiams. f . ’ •

rPasiVąšp už Karalienės Angelų parapiją':.'.
.h’ •... • Kuik Janas Sailkūjuts,

• Prabėgus vasaros mėne
siams, kartu su 'visomis ki
tomis mokyklomis prasidė
jo mokslas Juvenatėms ir 
Akademikėms Šv. Pranciš
kaus Vienuolyne. •

Jųvenątąn priimamos tik 
tos mergaites; (kurios yra 
baigusios aštuntų skyrių ir 
turi norų likti vienuolėmis, 
bet,, būdąmos . per jaunos, 
stoja į Juvenaly, kuriame 
išbūna tręjis metus, siekda
mos aukštesnio mokslo. Pa
baigusios trejų metų High 
‘School, įstoja vieniems mu
lams į pirmąjį vienuolinio 
gyvenimo laipsnį — postu
latų. Tų nietų.laike baigia 
High School mokslų.

<JiĮvenato tikslas yra išla
vinti mergaitės būdų, ištirti 
jos gabumus.m atatinkamai 
prirengti ateinančiam dar
bui’ -— mokytoj avimo ir vie
nuoliško gyvenimo. Kol 
medis jaunas, tai dūi<?gali
ma* lengvai į visus šonus 
pakreipti — taip ir su jau
nomis mergaitėmis, kol dar 
pasaulio dvasia neįsiskver
bė į jų širdis, galime* daug 
ko gera iš. jų tikėtis. j ‘'

Juvenate. mergaitės dėvi 
tam tikras uniformų^ Vie
nuolyno. paskirtas. Kadan
gi mergaitės žačįą' ypįiųt 

. viem|$yWU W $ įt 
tereifeųlųųjiųųų už/yaįgį įr 
kamfe^įuš , m deŠiųtf 
rįų į mėųęsjt mokslas, ^ei" 
kiamas yęltui. . y

Be ūĮ’ųvenato furin)e taip 
pat 4kųdemijų,' į kurią pri
imame mergaites, kųrįps 
neturi noro iąpti vienųoįę- 
mis, tik” siekia aukštesnį 
mokslų katalikiškoje įstai
goje. Mergaitės,, kurios ne
gyvena • Vienuolyne, o tik 
lunko *. VienūųlyfeoHigh 
Scliool (Day Gcholars), 
tųokų dji doleyiut.kaš mene- yfoįd,? Conm;. .
sį arba dvidešimts ^dolerių į Ou?:lionių Onytė,

=b

metus, be knygij ir kitų iš
laidį — tos, kurios iš to
laus atvykusios (Board- 
ėrs), moka dvidešimts dole
rių į menesį. ’ .

Mergaitės b. iš žemesnių 
skyrių taip put galima pa
vesti Seserų auklėjimui, už 
jas mokama dvidešimta do
lerių į menesį/

*1
•1

Parąšei J. Tąrvydaa —A—45e.- 
I Iiirto NcNrriiA-^inūksliUn di*

Į. Gerumas — aprašymas apie i 
PCI Fąberą-I’i-

Į lipiną, VertC Kun, P. įi. —.15c i 
I Tabakas—Nuądąi — rdky- 
Imp kenksmas; Pąįąl d-rį Nb 
(kolskį Pąrepgg S. Kąifeietia—Įfc 

Užkeikta Mergelį su Ban
dą fe jar^dąąkųtfe-ąpyąąką 15o

Jf
Į mokraUzmas. — Paraše kim. ; 
Tarnas jflfeskąą-- .i:.——^Oc

pakis —___............ „..25c
XXIX Taępįautinis Buoha- ' 

ristfefe Kpngrąsjaą. Parade 
kuiL Pr. Bu^ys, M. I. C—1.5U 

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin- 
jgas aprašymas keliones i Pa
ryžių fe atgal Mikalojaus fe 
GUąpfeos Ivanovą... Išguldė 
Mągnuą Pąrvalkiętii  .50

ĄpĮfek P^aulĮ per 
80 dieną—Apie visas dei^bas 
be gąlo įdomūs riuotikiai ke- 

pęr ivairius krąštms- 
Parasš Julius Verne. Vertimas, 
J. RaUikorifo , , ĮlOft

Pramoninės Demokratjiąę Pą- 
gzindąi. Paraše , Ųąąis LL__

Gegužės Menuo — Kun. P. 
žąfleikią. Kainą — ------—60c.

Ąritmetiko^ Uždav|nyųąi—‘į5q. 
Vaiką Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos; mokslui__ —50c.
Pęfeiųkąi —... laiškai vieno 

vaikelio. Tęrts RŠkąiĮąkąą W 
| Bolševizmas — Kas tai yra*

------ ----- —----- -------- —-----—I Rusijoj J------—C----- — --------15o. vakarėliams' ir gegužinėms su----- I

■ ■■'* ■ • ■ , :1 . gaidomis. SutąM Ufeteą-įfel-
• • . . , * vnis •- _____ L_____4>0ą,
Visame pąaąulyje kalbamą ir _ (po6ma). Paraše'’ *,

ra§oina apiė Vilniaus kraštą, apie yąfikfei; A ' ’f‘ j '50ci
jo gyventojus lietuvius. ^sąrgiąį su $gnimi;

O betgi mąžąį kas apie juos ži; Įfi, lenkiško Jam,'K. /..įpę.. 
noma, nes retas kas. turį progos ' ^š  ̂jikejii^s^ išąiškM- 
šusidųrti betarpiškai * sū Vilniaus inaš^pagrindą mūsųį tikėjimo, 
krašto lietuviais. > . ' Wi—T >r

jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš
to gyvenimų svetimtaučiai, tai 
juo labiau turi juo įdomautis lie
tuviai-

• Dageliui lietuvių, gyvė- 
nančįų tolimuose išrastuose’ už jū- j 
rą marių Vilniaus Icrašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomąsi, 

Tą spragą galėtų išlyginti? ei
nąs jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraštis • z

“VILNIAUS RYTOJUS.”
“Vilniaus Rytojus” rašo pla

čiausiai apie viso Vilniaus krašto t r.f.. .
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas bą apdarų 75 ųentai, su ap- 

"ė •’VT • 1jįvispusiskai.'
“VilniausRytpjų” skaitydamas f 

sužinosi, kur Vilniaus krašte lię- ^Jrt,
tuvis verkią, o kur džiaugiasi, §g jjy Bufiyą 
ąųžinosį ko įis siekią ir kaip jis ty4ą» Į.įet^vpį^ Pąrąšš & 
gyvena. ‘ ?‘kV ‘

“Vilniaus Rytojus 
kartus per savaitę.

....... RENGIASI. .
Seseyys rengiąsi pakvįęs- 

tį sayo rėnąęjūs pąpĮipėti 
šįųos jubiliejinius Vienuo
lijos metus, o prie progos 
surengti Seimelį, galutinos 
žinios aP^e seįmą bus pa
skelbtos vėliau.

Visi kiįi buvo mąnp iur- 
to draugai, bet ne mano. |boHOTizmM * ,0 

'---------------------------------- ’ įso.

JUVEKATODIENO- 
■ TVARKĖ.

Keltis 5:20; Mišios ir 
rytmetinės' maldos 5:40; 
Pusryčiai*7:15; Rytmetinis 
pasivaikščiojimas 7:45— 
.8 :15 ; Pamokos, mokymasis, 
praktika 8:15-41:30; Per
trauka ir laisva skaityba 
11:30—12:30 į Pietūs 12:30 
—1:15; Aplankymas Švč. 
SakrąmenĮo 1:15-^1:30; 
Pamokos, mokymasis, pra
ktika 1:30—4:00 ; Pertrau
ka ip laisva skaityba 4:Q0— 
4:45; Rąžančius 4:45—- 
5:00; yakąriene. 5:00—5:- 
45; M°bymąsis 5:45-^0:45; 
Socialė valanda 6:45—8 :- 
Q0; .Poilsio skambutis ir 
vakarinė malda 8:00.

• ■■. -. mokAtss. ;
Šiais metais Juvenate Įa- 

yįpasi šioą mergaitės: Lar 
Įįpskų Agnytė, Pelkiį Al- 
'įįna, -Stųčkų Agnietę, Grin
ių Alytė iš $lizabeth, ; .
^aėkeviČiį ĮSiruta iš 
ąiėstead, fą.; •/.. Volterų 
Prancišką. į|* Mapyff, Kep
siu Mamutę, 4sįrau^kų 
■Marytė; Bęėįfiąvįęjų Mažy
tę, Palučių Mftįję iš 
burgh, Pa- Platukų Onytė, 
Bendorhj Ągęta, J 
čių Antaubia, Įamelių dad- 

Lvyga/ Bagdonų. Onytę iš 
: Detroit, ‘ Mįeh.;. Medžių 
, Onytę ir Alenytė, iš įfąit- 

daskelėyičių

•I

t

i

i

n

* [V^rtė Jonas Širvintas—50c.
Lietuvos Ženklai. — Išleido

J. Šeškevičius ir- B-v8, tĮau- 
ias — ---- ———.——40c.

i fiipęs fe Kąfeąk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas % Kotas —L L. 30c.

Graudūs Verksmai.- Ver
tė Vysk. Ą. Baranauskas—10c.

BucfiaristiškosStacijos—Su- 
l lietuvino Kun. R. Juškąįtis—15$.

Kristau Kryžius: Stącijos, 
graudūs Verksmai, Maldos Ge- ? 
gūžės, Birželio ir ’ Spalių inė- 
lesiąpią. Išleido kup. K. Vf- 
ys L__ :------ ; L_______—_25q

Dangaus Karalienė. —. Su- 
Į cipko . Kųn. 1|. Gąvalevičįųs;

į darais'_ 1_1_A_A__2$i.0(j
sapfehmi^ fe

Prgf. V. Jprgųčių 
Žmogus fe Gyvuolyi. P|ri~

----- T

į Kąųpietis V...*...V *’Ą.r.—Įpc. 
išeina du [ ' Maldos Galybė. Istoriškas ‘ 

pjęęipyą ĮV-to šųptųiėčio kri>
• « . . • . w. kŠčionybės. Lietuviu-kalbop

“V^uaus Rytojuj/* stovinčia- išįtftdė P. B. • ' ■«W-
ipc yįniaūs krašto lietuvių tauti- . ĄpsfeiĮęįiųų Atd- .
ųėję sargyboje/ lyg veidrody, ąt- tikimas iš Amerikonišką gyvą 
sispindl visa tai, kas dedasi Ge-^R°* Išguldė Lapsiatu v si- _
dimino Vytauto tėvynėje. Jono Kmįto Elė, .......»W

Todėl kiekvienas lietuvis lai1 - *'
skubą užsisakyti Pytfr
>•* '■ . .;;

Į:
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais,------- -1.50
. '. u'

4

$

; “DARBININKAS”
366 Broadway, . So. Boston, Masą

skaltydamArt SIuoJ 
llpnlwAIr&okBlo DoMĮlętUądjos Ir. 
visuonienM klauBtmų, 2) blaivybes, Š) 
ūkio. 4) sveikatos, 5) gydytojo patari-1 
mŲ, 6) advokato patartai^, 7) apival-Į 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e- Į 
kone m Įjos -gyvenimo), 8) prleSalkoIInis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų nesantis ir 10) įvairenybes.

••SAKGXBQJE”vr^o:'vysk:;M>> Rel-I 
nysgprof. Pg^urdltiš, Vydūne*,'kao. 
Tumas, proi. KemCSls, di-M. Pedkąui 
irnlta. dr. Au Gylys, dt. jur. njuHnattjj, 
ągr. Valatka, dr. K. Pakiltas, dft A 
jča. ir klq. . . -
• Adresas: Kaupu, Liaudies namai 
''SARGYBOS“ ^dm. !

AR tURI LABAI GRAŽIA KNYGĄ

METUVOS ALBUMAS
436 puslapių didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- 
/ puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
L knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik UŽ 
L ?'$L00. ? ’ . ’/A
4 ‘ ‘ 1 Iteikalauk iž :
Į';/ - '••ĮJABSIlf I.SKO" ;

366 V/est Broadvray . ’ .. South Bottoių Ma«k '

Disputa.su


o
r

1 Antradieni*, rugsėjo 20, 1932 
. ihk.fi urajri

L.'

DAR BININ K A B
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI
KOLONIJOSE |

TORONTO, CANAŪA
IŠ LĮBT. DARBININKŲ 

' GYVENIMO.

Šiandieninis f pasaulyje 
darbininkų gyvenimas viso
se šalyse apsuptas dejonė
mis, rūpesčiais, , vargais. 
Daugeliui* jau kartais pri
trūksta ir kantrybes pergy
venti t; 
mas. . 1 
darbo žmu s tik liūdnais 
baisais: šaukia duonos ir 

“•“dąybo; taip ir —Kanados 
. darbininkai tr ■ «nt pergyve* 
na h šankia beū ’is.

C_7. ' anka "kiek paminėti
' ir Toronto lietuvių'kbloni- 
’ jos darbininkų gyvenimų.

Šios kolonijos lietuvių.Skai
čius nedidžiaušias ir tas ne
pastovus. Kartais daugiaus 
lietuvių mieste, kartais mav> 

’ žiaus. Bet visgi apie 1500 
yra. šio skaičiaus trečdalį 
sudaro seni lietuviai kana
diečiai, gyvenų jau 20-30 
metų Toronte. Jie daugu
moj turi nuosavus namus 
ir net išmokėtus, automobi
lius, dar ir darbus nuolati
nius. Jų gyvenimo sąlygos 
nėra liūdnos. Jų visų šei- 

'• ^mynos — 4:ū ei ingę,v.-ikai
'dm dirbtuvėlė. Kad k 
tais ir sįlpniaus dirba, be.

. pragyvenimo dienos garan- 
į fuotos, ■ •' ’

s Taigi, Uetuvių kolonijos , 
r trečdalis dirba ir pusėtino- 
J mis gyvenimo vėžėmis va

žiuoja, o Idti du trečdaliai 
i darbininkų yra suvažiavę iš 
' Lietuvos 2-3-4 metai atgal;
\ atvažiavę į šia.“laimės” ša

lį tikėjosi kiekvien eau-
- siųs tuo jaus: darbo ir pasi

darysiąs liragyvenimą. Bet 
nevisiems tas nutiko. Gal 
vienam antram atvykus į 
Kanadą - pasisekė gauti, pa
dirbėti ilginus " metai ar 
daugiaus, tai dar ir šiandie 
šiuom liūdnu gyveniniu ne- 
raudoja, bet labai daugelis 
lietuvių, atvykę į Kanadą, 
gavo mėnesį padirbėti, \ o 
penkis be darbo sėdėti. Jei 
vėliau kur pasisekė savaitė 
kita darbo ir vėl keletas 
mėnesių iš to uždarbio gy
venti, na ir kuomet dabar

, visai pasibaigė įvairūs dar- 
■ bai, tai . < i lietuviai darbi

ninkai i ' ? o liūdname gy-
’ .veninio kic kelyje.'

Toronte j.ąu apie 20-30 
lietuvių šeimynų, apie du 
metai laiko . . rvena vien 

;, įnies?»» duoda^v pašalpa.
Vea »s x šeimynos gauna 

* • maistą produktais į namus. 
: . 0 nevedę vyrai turi eiti į 

: '*soūp lainų,” kur ten žmo- 
; \ gus nuėjęs turi porų valan- 
-'; dų stovėti eilėje, kol gauni

F:•

&

t
kurdus gyveni-

visose -Šalyse

CHARRON’S I
Ę PIANAI—KABIOS

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai. Skalbiamos į 

mašinos.
20 TRUMBULL STREET ■ 

WORUESTER, MAM.
ToL 4-0480

Len<Toi Hlygot—Be MuoiimČif

. .. : •• ■ i . *

kurie daužosi prekiniais palikdamas nuliūdime, žmo- 
traukiniais iš krašto į kraš- na ir 3 dukteris. Laidotu- 
ta Kanadoj, o gero nesu- vėse patarnavo grab. V. 
randa, kaip tiktai. galima, f Mikša.
paduokime vieni kitiems Į • 
broliškas rankas sunkiose' 
gyvenimo dienose. Y .

’ Drauffuzelis.

WORCESTER, MASS. Navickas, M. I. C., Marijo
nų Kolegijos direktorius.T 
Malonų ir sektinų pavyzdį 
Sudarė delegatų ir narių . 
vieningas ėjimas prie Die- ’ 
vo Stalo ir meldimas Vieš- 
paties palaimos savo dar
buotei.

Negalima praleisti nepa- 
įminėjus gražaus -vaizdo, 
11/urį sudarė tamsiai raudo
nomis gėlėmis ir žėrian- 
Čioin šviesom išpuoštas di
dysis altorius. Gėlės dau
gumoj suaukotos blaivi- 
niūkių. Sesijos atidaromos 
Centf b pirm. kun. J, Baka- 
no niokykios svetainėj. Pa
kviestas tarti kelis godžius 
klebonas kun. A. Petraitis, 
nuoširdžiai sveikina delega
tus it svečius, užleisdamas 

Į jieihs šeimininko vietų sve- 
| tafriej.' Palinkėdamas sek- 
iiningos darbuotės primena, 
kad visi yra kviečiami į va- 
karierįę, kurių surengė vie- 
tihė 25-ta Blaivyiinkų kuo
pa delegatams pagerbti.

Renkama Seimo valdyba 
ir komisijos. Mandatų ko
misijai bėtikrinant manda
tus, Seimo vedėjas kun. Dr. 
Navickas iššaukė visų eilę 
kalbėtojų, kurie' pareiškia;

Į savo linkėjimus.
Kuli, J. Navickui, M.I.C.,. 

gabiai vadovaujant, delega
tai rimtai ir sklandžiai;
svarstė Savo reikalus ir ieš
kojo naujų kelių išplatini
mui blaivybės idėjas.

Pažymėtini referatai, 
skaityti studentų Kazio 

[Vengro ir Vincento Šaulio 
‘1 .Tąuiiimas ir Blaivybė*’ ir 

r* Blaivybės Klausimas Šei
moj” — temos svarbios, 
aįibtįdittimas rimtas, bet 
kas labiausiai * suįdomino 
visus, tai tas, kad tie du ga
būs mandagūs jaunuoliai, 
taip gražiai lietuviškai, kal
bantieji, yra Tėvų Marijo
nų Bernaičių Kolegijos 
auklėtiniai.

Jų . pasirodymas galėjo 
įtikinti, kad ir labiausiai 
abejojantį, kokį milžiniškai 
svarbų dhrbų atlieka Tėvui 
Marijonai; per savo vado
vaujamų Kolegijų lietuvy
bei išlaikyti. Sekantis šei
mas nutartas laikytį pas 
Tėvus Marijonus, Thomp
son, Conn.

Seimas, patęnkintas bu
vusios Centro valdybos vei
kimu-, vienbalsiai nutarė, 
kad ir kitais metais tie pa
tys asmenys rūpintųsi or
ganizacijos vedimu. Delega
tai ir prezidi jumas atsisto
jimu išreiškė padėkų sve
tingam klebonui kun. Pet
raičiui už malonų priėmimų 
ir išsiskubino į bažnytinę 
svetainę, kur apsukrios 25- 
tos kuopos narės laukė su 
vakariene.

Įėjus į 4 svetainę, čia vėl 
metėsi į akis skoningai is? 
puošta estrada ir stalai; 
Programa, dėl laiko stokos, 
trumpa, bet turininga. At
kalbėjus maldų, vakaro ve
dėjas ktin. Bakanas paRvie^ 
te seseris Alikonytės pa
linksminti svečius amoni* 

Į kos muzika.
Kuli. P. Juškaitis įdo

miai atpasakojo savo kelio
nes į Lietuvą įspūdžius.

Gražiai pasirodė su dai
nomis i A. Ginkus, sūdai- 
nųodųmas *‘Godelės”, 
Bėkšiene-Blavęckąitū “Va- 
kuras” ir . p. Dilįohienė 
“NųkHs Svajonėms papuo
šta”.

ITž gražų svetainės ir 
'stalų išpuošimų, skanius 
užkandžius ir stropų patar
navimų didžiausia padėka , 
priklausb šeimininkėms po-. / .. 
nioms X Kundrotavičįenei, ' 
M. Ščiukįenei, O. Landžie- 
nei, O. Sidabrienei^ M. Ole-" 
yiČienei, -V. ' Sipavičienei, 
M/Mankienei,‘V* Kereišie- 
įiei, Pasipavičienęi ir Ba
nienei.

Taipgi savo, prielankumų 
ir gerų širdį parodė ir se
kanti asmens: suaukuoda- 
mos įvairius valgius: O. 
Vasilienė, p. Mankai, p. M. -- 
Urmonienė, O. Sidabrienė, 
p, Kundrotą^ p. Ščiukiene,. 
Pasipavičienė, ’ Statkienė, 
Keršiene, Sipavičienė ir 
p-lė Cvirknitė. Tai gražus 
ir įvertinamas darbas: __
. KDTV1L®.

Pilnu Blaivininku 22-ras 
Seimas įvykęs rugsėjo 11 d 
pradėtas iškilmingomis pa-j 
maldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Mišias atnašavo 
patsai Centro pirm. • kun J 
Jonas J. Bakanas su asista 
kun. A. Jeskevičiaus ir 
klieriku* Vinco Šaulio ir 
Kazio Vengro. I

Ypatingai įspūdinga ir 
iškilmei pritaikintu pa
mokslu pasakė kun. Dr.

.SERGA.
■L. D. S. narys S. Jurevi

čius susižeidė pirštų dirb
tuvėje ir dabar negaluoja.

prieiti p sriubos katilo; 
ten gavęs* ” >rciją, sriubos 
ir gabalėlį duonos, turi dar 
skubėti, kad kitiems vietų 
užleistum; Daugelis ir mū
sų brolių lietuvhi ten yrą 
patekę. K? jau; nuplyšęs, 
išblyškusiu idu, gėdinasi, 
pasirodyti uetuvių tarpe.

Čia gyvuoją keletas Ue-, 
tuvių draugijų, kaip katali
kiškų, taip bolševikišku. 
Bet niekam neatėjo į galvą 
suorganizuoti darbiiiinkų 
sąjungos 'kuopų, kuri. i*ū- 
.pintųsi visais darbininko 
reikalais, kaip dvasiniais 
taip ekonominiais. Pavyz
džiui, atvyksta lietuvis į 
Toronto miestų. Nežinomos 
vietos, nesusipažinęs su 
miesto ten1 ii a; pažįsta
mų ’ neturit kartais koi 
prisiklauši k \ daTbo ofi
sų ar maitinimo punktą, tai 
turi nemažai pasiklausinėti 
ir policijos ir Zritų svetim
taučiu, kol surandi kur ko
kių vietą.

Toronto lietuviu koloni- 
joje nors nėra profesionalų 
lietimų, bet visi be veik'vie
nos klases darbininkai, ar 
seniai čia gyvena ai\naujai 
suvažiavę, todėl kurie turi ■
• • :..viį g; vniii. ų, ypač 

. nuolatinius darbus, turėtų 
suorganizuoti darbininkų 
sąjungos skyrių, o jeigu 

. tam ' nebūti], galimumo, tai 
'bent tam tikrą, darbininkų 
informacijų, bei rėkomen- 
dacijų komisiją, kuri susi
žinotų sii miesto darbo ofi
sais, , kontraktoriais, pašal
pų skyriais, kur žmogus 
savo brolių lietuvių nuro
dymu ar patarimu kartais 
patektų į darbų arba į kitas 
gyvenimo tinkamesnes są
lygas. Čia būtų tinkamiau- 
siaš tikslas, kad katalikai 
atkreiptų dėmesį ir prie 
lietuvių parapijos būtų tam 
tikra da b įninku komisija. 
Atvykę į miestą iš provin
cijų. lietuviai.vaikšto nešini 
krepšiais gatvėmis, klausi
nėja, kur čia lietuviai gy
vena, kur čia būtų galima 
gauti kan ‘*ys. Na, darbi
ninkų sąju is skyrius bei 
informacijų komisija būtų 
žinoma visoje Kanadoje, 
tuomet atvykus į miestą 
mūsų tautiečiams nereikėtų 
klaidžioti, besirūpinant na- 
laumėmis ar kitais darbi
ninkiškais reikalais.

Todėl, broliai lietuviai 
darbininkai, glauskimės ar
čiaus vieni kitų ar Kanado- 
jex ar Amerikoje, kurfimė 
L. R. Katalikų dai’bininlęų 
skyrius, kurie teiktų Savo 
darbininkai įvairių pa
galbų ir pa vintų par-. 
blokštose -gyri-imo sąlygo
se .atsikelti, ir vėl žengti to
lyn gyvenimo keliu.

Čia žodis į tuos, broliai 
lietuviai, kurie turite/ dar
bus, pastovų gyvenimų, at
kreipkite dėmesį .ir į tuos, 
kurie šiandie, pašalpomis 
-gyvendami, jau baigia., ne- 

’ tekti * kantrybes gyventų

E 
=
Ė

k. !.ttS . v!

WORCESTER, MASS.
IŠ L, D/S. VEIKIMO.
L. D. S. 97 kuopos susi

rinkime atstovais į K D. S, 
____ . . _ t x „ Seimų išrinkti D. Misevi- 

metine vakarienė 5 šiais me- čius, J, Sanulis, M. Nerim
tais įtyks bažnytinėje šalę- - nienė ir A. Blaževičienė, 
je, ketvirtadieny, rugsėjo Parūpinti keli įnešimai.

Korespbnflentflu.

AMERICAN SCANTIG 
HNHCHėMRiH

PAKVIETIMAS.

Aušros Vartij parapijos

je, ketvirtadieny, rugsėjo 
(Sept.) 29 dienu, 7:30 vai. 
vakare. Bengiama yrą ska
ni vakarienė ir graži pro
grama. šiiiomi kviečiu vi*
sus parapijiečius ir šiaip 
parapijos ir mano asmeni
nius prieteiius dalyvauti 
šioje vakarienėje. Parama, 
visuomet buvo' branginama 
ir įvertinama, bėf šiais 
sunkiais l aikais j Vyra dar 
vertesnė. Šiandien vienas 
doleris vertesnis, negu se
iliaus dešimts; Todėl pra
šau 'pasipirkti tilpetus arba 
šiaip aukomis paremti ir 
dalyvauti mūsų parapijos 
vakarienėje, o mano dėkin
gumas ir Dievo.palaima vi
sados bus jums.

. Kun, K. A. V ašy s, 
Klebonas.

Juozas Smitrus, Ame
rican Scantic ' Linijos Lie
tuviu ‘ Skyriaus vedėjas 
praneša, kad keleiviu ir tu
ristų patogumui ir gavimui

keliones ir prekių reikalais 
tiksliu žinių, įvair i u o s e 
miestuose bus skiriami A-.I 
menkos KcAhtiATimjbs ati
tinkami agentai, kurie teiks 
norintiems vykti tiesiog 
Lietuvon tuo reikalu tiks
lias* informacijas ir taipgi 
ves laivakorčių pardavimo 
reikalus.

L D. S. SEIMAS

REIKALINGAS AGENTAS
Pardavinėti aliejinius p ožius 

(jange . bnrners) po krautuves. 
‘Geras uždarbis, Daugiau infor
macijų suteiksiu per laiškus.

P. KRISCHUN,
80 Ward Si, Hartford, Oonri.

L0WEtl. NIASS.
• PIKNIKAS.

Parapijos piknikas,Parapijos piknikas, |vy-. 
kęs rugsėjo 11 d., K, of .C. 
parke, praėjo didžiu pasi
sekimu. Buvo privažiavusi 
tūkstantinė minia. Buvo 
daug jaunimo.

Programa buvo įdomi. 
Visiems labai patiko, p; Tą- 
Teilos Važinėjimas dviračiu 
per dratų.

Dalyvius linksmino H. 
Valentino vadovaujamas 
orkestras, Kalbėjo K. oi C. 
du atstovai, įspėdami lietu
vius būti atsargiais su radi
kalais. * . :

MIRĖ.
Šiomis dienomis mirė 

Jonas Karsokas, 47 metų,

. . Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimų Centro Vai-1 
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27. d. d. Law- 
rence, Mass. * .

Seimo atidarymas įvyksta iškilmingomis Mišidmis 
ir pamokslu Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos bažny
čioje, 94 BradfoTd St., Laivreneė, 'Mass., rugsėjo 26 d. 
9 vai. rytų. .

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

. 1. Posėdžių atidarymas; / . .
2. Sveikinimai;
3. . Mandatų priėmimas;
4. Seimo prezidiumo, rezoliucijų ir mandatų komi

sijų rinkimai; : •; “*
•V5. Centro Valdybos* pranešimai r ’

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

6. Cpntro Valdybos pranešimų svarstymas;
7. Kun. K. Urbonavičiaus paskaita;

x 8. Kezoliuėijų priėmimas;. ' . '
’? 9. Centro Valdybos rinkimai; "
10. Seimo Uždarymas. - 7

* Seimo metu vakarais .įvyks įdomūs parengimai, ku
riais rūpinasi vietinė Lawrence L. D~ S. kuopa. '.

Visos kuopos prašomos.atsiųsti savo atstovus ir pa
rūpinti praktiškų sumanymų.

Dvasios Vadas — Kwn. Fr. Virmdūskišt 
v Pirmininkas — J. F. Smūgis, 

Vicc-Pirmininkė -r- O, Sigurienė, 
Iždininkas — A, Vaisiaaskas,

■ . : ‘ Sekretorius — y, B. Laučka,

“Darbininko”
Rėmėjų

VAJUS
Rugsėjo 15, 1932

t

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGlįĮKNYGĮĮ

Tik už $1.00
■ 1 •

@ias jdomlas knygas galima I- 
slgytl “Darbininko” administraci
joje už puse normales kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikų Mythologl- 
jos žiupsnelis) su paveikslais. . 
Lietuvių kalbos IfiguldS Aly* , 
va .......,.. . . . ..........50c.

TRUMPI SKAITYMCLIAI— 
labai: gražūs pasiskaitymai a- 
plė Įvairius gyvenimo atsiti
kimus; ParaSB J. Tarvydas. .45c.

TURTO NORMA—mokslIS- 
ki paslskaiytmab > Paraše Uo- 

; Si* t
UŽKEIKTA MERGELE SU 

BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka  ......... ,15c.

ATSARGIAI Šū UGNIML 
Verte iš lenkiško kun. K. š.L.IOe.

Už $2.00
KATALIKU BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Paraše 
kun. Tanias Žilinskas......./50c.

xxix-tas Tarptautinis 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Paraše kuri. Pr. Būčys, 
M. I. C.............................. 1.50

PRAMONINES DEMOKRA- 
. tuos pagrindai. Paraše 

Uosis .......................................75c.
BOLŠEVIZMAS—Kastai y- 

ra bolševlzriias ir jo vykdy- 
. mas Rusijoj ,............ .15c.

‘ SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBE. Prof, V. Jurgučlo 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Verte J. Gerutis........40ė.

LIMPAMOSIOS LIGOS ir 
kalpnuo jų apsisaugoti? Para
še Dr. A. Vileišis.....50c.

MOTERYSTĖS NESUAR- 
DOMYBE. J. Lesauskls. šv. 
Kaz.' D-jos leidinys, Kaune.. 10c.

UŽ $2.00 ?
JONO KMITO EILES;... .1.00 
MEILE (Poem). Paraše M.

Gustaitis .......». .15c.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 

Parašė A. Rucevičlus....,. * »40c.
ANDERSONO PASAKOS— 

su . paveikslėliais,..,... .. .20c.

Iš KELIONES PO EURO-' 
PA IR AZIJA. Paraše Pranak 
ėių Jule...; *.............. .2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 
vaikelio. Verte S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa
vybes vakarėliams Ir geguži
nėms su geldomis. Sutaisė M. 
Grigonis.........\..... . .50c.

“DARBININKAS”
366 B’Vay, So. Boston, Mass.

GEBA PROGA
SAWRENmį MASS.

Saugiausia vieta įdėti pinigus | 
Manius. 3 Šeimynų pė 6 kamba
rius, su visais įtaisymais. Yra 
pavadžius dėl 2 mašinų Gera 
gatvė. Antra stula —t 3 šeimy
nų po. 6 kambarius, ir Storas, Vi
si įtaisymai, šiluma atskirai kiekr 
vienai šeimynai. Storas išrondup . 
tas 5-ienis ftietams; Vieną, iš Šip. 
dviėjų.stubų reikalinga parduoti,, 
o antra paliksiu prižidrėti. 1

Kreipkitės ŠEWADIĖNY 
2& I>awmo« St -

■



Antra'dienia, rpgcSjo 20, 1932 DXR?TFĮFKXB>
ros

vietinEs-žinios
MINĖSIME KĘSTUČIOI 

SUKAKTĮ IR VILNIAUS
RIENt :

Šį sekmadienį, rugsėjo 25 
dienų, sukanki 550 m. nuo 
skaudaus įvykio,/ kai Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto tėvas Kęstutis 
buvo žiaiiriai nužudytas.
> Šios sukakties paminėji
mų susirūpino (Federacijos 
3-čiasis skyrius ir tuo tiks
lu yra rengiama atitinka
ma. programa. . ----- -----

Sukakties minėjimas į- 
vyks bažnytinėje svetainė
je,7 :30 vai. Vakare. J ; / 

Su D. L. K. Kęstučio dar
bais. Lietuvai susirinku
sius supažindins mokyt. P. 
Galinis ir stud. J. P. Pili- 
pauskas.

Peder. skyrius jau gerai 
pasirengęs ir V i 111 i-a u § 
Dienos paminėjimui, kurs 
įvyks spalių 9 d., Muhičipal 
Building svetainėje, i

Pagrindiniais kalbėtojais 
bus kun. K. Urbonavičius 
ir nesenai grįžę- iš Lietu
vos kun. P. Juškaitis ir P. 
Galinis.

Parapijos choras su vai’g.. 
p. M. Karbaūsku maloniai 
sutiko paįvairinti paminė
jimo programų.

7,:30 vul. rugsėju 22 
cl., pąmpijos svetftipeję, 4R2 
Kast Seventh St.

Visi nariai prašomi gau
singai atsilankyti.

Kuopos Valdyta.

mivb
Praėjusių savaite į Šven

to Anzelmo kolėgijų, New 
Hanipshire, išVyko Pranas 
Lukoševičius, VyČįų kuo
pos vienas žymiausių spor
tininkų. ,

Jis gavo minėtos kolegi
jom _ stipendijų.. Jr^rclpav 
Įmestas žaisti futbolo, bas- 
ketball ir baseball rateliuo- 
se.\ Kolegijoje, jo laulda 
graži- ateitis. .

Tų pat savaite cho
ro darbšti narė* Palmyra 
Antanėlytū išvyko į.Ąrling- 
ton, kur ji lankys slaugių 
'(riurse) mokyklų.’ Jei vis- 
. kas, gerai pavyks, už i 
metų sulųtiksune iš jos gerų 
slaugę. .

. ^Lukoševičiui ir Antanė 
lytei jų draugai bei pažįs- 

> tami linkį geriausių pąsise- 
kinui* • •

Urbonavičiaus, kun. Jen- 
kųųs ir p. J. Pętruškevi- 
čįuus automobilius, išvada
vo truputį vėliau.

Atvykus į Thompson, 
prielankūs Kolegijos moki
niui parodė Kolegijos. įdo
mumus.

Suskambėjus varpui, visi 
susirinko į šyųtų šviesų 
valgomąjį- kambarį pietau
ti. Džiatigsniingos šypsenos 
įr malonūs garsai liudijo 
tikrų pasitenkinimų pietu
mis. ' ' '
1 Po pietų — liuoslaikis, 
vieni ėjo pasivaikščioti, ir 
vėl gėrėtis gilumais kole
gijos; kiti — berniukai f jo 
žaisti “base-baU1*, . o kun. 
Jenkim ėmė žaisti ^tennis” 
sii kolęgijos ^T^mpijonu.’’ 
Aliu gražiai pasirodė. ■

Gražioje koplytėlėje bu-, 
vo pMurinmiuias su Bvenč. 
Sakranicntū.

Kada vėl šviesiaplaukis 
kolegijos mokinys suskam
bino, visi bėgte bėgo ’ prie

muiimminHiiiHinniniiiiNnMiimHi

TeismoSekretoriamVieton 
balsuok už

William Michael

PRENDIBLE
John P. CoflpolLy, Sf-, lwhuFy

tikro anwrik«riiško užkan
džio, būtent—skanįų frarik- 
forts.’ . ' l-

Vakąnenei pasibaigus, 
daugelis mane dar pasį- 

’ vaikščioti, bet kada kun, K. 
Urbonavičius pasakė rink
tisprie automebilių^ ątva- 

^žiavusie ji. megųlejo^ susitib 
i-ėti iieišlėidę ‘ Msiį į pagį- 
priešinimui, bet kas nesį- 
priėšintų tokių gražių vietų 
palikti! Visi laimingai par
važiavo ir be išimties Visi 
buvo patenkinti.

A. J/. Arita mas.

UŽDAVINIO IŠĖJO 
LAIMĖTOJU

APDEGĖ BLINSTRUBO 
..NAMAS

Antradienį, rugsėjo;20 ’d., 
7:30 vai. Vakar*, parapijos 
bažnytinė je svetainėj, kvie
čiamas Federacijos SrČįo. 

. skyriaus narių susirinki
mas* "/ ■ •
Visi nariai prašomi atsi

lankyti. Svarstysime .apie 
Vilniaus pasų patinimų, 
D. L. K. Kęstučio sukaktu
vių ir Vilniaus gedulo die
nos (Spalių 9 d.) minėjimą.

. Valdyba.

■ Praėjusio * . penktadienio, 
rugsėjo 16 cE,' vakare kilo 
gaisras Blinsh'ubo name, 
■361W. Bipadivay, South 
Bostpne. Pirmas ankstas 
beveik nenukentėjo, tačiau 
.antras gerokai apdegė. An
trame aukšte* turėjo savo 
ofisus T. Grevis,. Nemakšis, 
(fendrolius* ir J. Mikalonis.

Nuostolių ešų apskaičiuo
jama apie. $10,000, tačiau 
ofišminkai nuostoliu daug 

: neturi. ‘ :

SULAUKĖ 80 METŲ

L. D. S. NARIAMS
L. P. S. Pirmos kuopos 

priešsęiminis susirinkimas 
kviečiamas šį ketvirtadienį,

. ................. .........
Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

sus legalias
817 E St. (kampas Br<$dway) 

South Boston, Mus.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų ; Talbot 2474

Rugsėjo 18 d. Šve. Šir
dies bažnyčios, Rosliiidalę, 
Idebonas kuri. J. F. Cum
mins sulaukė 80 meti! am
žiaus. Toje parapijoje jis 
išbuvo klebonu 40 metų;

Ispanijos-Amerįlms karo 
metu, kun. Cummins buvo 
Anlerikos kariuomenės sa
vanoris kapelionas. . .

IŠVAŽIAVIMAS '

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
‘ A D V O.KAT'A I .

Edwar Ę. Coplon 
Albcrt Adclson.
Benjamin Chcsky

OFISO VEDĖJAS v
Jonas J. Romanas

Rugsėjo 11 d. įvyko; By. 
Petro parapijos katėkizaei- 
jos mokytoji! išvažiavimas.

Anksti rytą, tuo j po 8v. 
Mišių, prisėdo pilnas busas 
merginų ir išdundėjo ų. 
Thompsdn — į. Bernaičių 
Kolegijų |jralėisti jlienų. 
Vaikinai, susėdę į kiųi; K.

.._________ ‘____________________________ i____ ;____________________ L

V1S-. , r. - r .-Į

«»| ĮVAIROS SKELRIMAI
gerų

nJ|iBBIHOS, MOKYKITĖS
taišyti Okos

Ęilkit nepriklųnsomos, mes ismo- 
Idsim. pilną kursą į trumpą lai
ką. Mažas mokestis. Ateikit arba 
rašykit.

FINI—ACADEMV
414 Broądway, Ę. Bęston, Mąss.

Perm. -ivave $2.0Q-

Į juo m. mus
I LAIKRODININKAS

! Parduodu įvairiausios1 rūąieą . 
| auksinius įr sidabrinius, daik- į 
Įtus. Taipgi ir pataisau. • ’Į 
Į 366 W. Ęrqądway ; | 
| SO. ĘOSTOH, MAS®.: I 
(Į! Kimiiiiiinr

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm ąutomobįlįų taisy
mo vietą. Taisom visokios, rūslęs 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenjers ir bodies ir 
ąpipentįuiam. ąTisom ignitions ir. 
generatorius,: Darbas užtikrmtas 
•ir kainos pigios. Vieta .vadinasi:

STĘVE’S REPAIR SH0, 
565 Ęighth gfų So. Bo§t$L l^ąss-

Tęl. So. įpąton 2351-U
STEVE JANELRTNAS^ Sav.; bu
vęs Broadway Garage vedėjas.

MUZIKOS MOKYKLA
.Lietuviai! Kurie norite pam.Q-: 

kįnti savo beinhČkųs ar mergai
tes muzikos, pradėkite leisti da
bar. Mokinu savo studijoj,, taip-^ 
gi einu ir į namus. Namie esu 
vakarais ir sekmadieniais. Tele
fonas South. Boston 1963-J;; • 
VALENT. PALTANAVIČHJTŠ

912 Eašt Broadway, . 
SoutĄ Bostpu, Mass.

LIKVIDUOJAI. ,.. . • . .. r.

Gambriclge Rąrsįdtto<įa ant Mąg- 
nolią Avė., ji kambarių riftinas^ 
Pastątyta^ tik meįv- lHį~ 
sai. S'tcamliciiij/viętą del -gara- 
džiaus. Parsiduoda už kiek mo
kėta. Foley P., 16 Leonard Avė. 

. Tėl. Uiliversity 2665-AV. <

5

MU7IKŪS MOKYKLA
.Valentina Paltanavičiute 

;>o vasaros atostogų atida
rė savų muzikos mokyklų, 
912 E. Broadvray,' So. Bos
tone. Tai bus antrieji me- 
tai?. kąip ji inok^ piano mu
zikos $auth Bostone. Kas 
nori pasinaudotu prašom 
kreiptis minėtų antrašu va
karais arba sejonadieniais, 
atsilankant arba telefonu— 
Soutį Boston 1963-J. Pa
gal . susitarįmų,.. pamokos 
duodamos mokįnii! namuo
se. ... 1■ R.

DMTIBAI
Tfl. So. Bo«t<UJ 1)623 ■ , z, lietuvis dantistas 
UR. M. V, GASPEB

1 (JKASPĄHĄVIOIUS ..

525 B. Broadwiy, S. Boston.
- O/i<o vditindat}' 

Niro | yų 12 te nflo l tfp 
& ir'ouo 6 iki .8 vaL rakate. Ofi
sas u^ątytap blM vakarąla fr 
aedSIdienfąfs, taipgi mcotoml* nw 

12-tpe dipq< ^daryt^.
Taip^į nuį^ jr

Poston Arena patalpoje 
rugsėjo 16 d. buvo sureng
tos ‘ mėgėjų ' boksininkų 
ITingtynės. Sunkaus svorio 
kumštininkų grupėje yy- 
rlmtsin laimėtoju pripažin
tas ‘ Juozas - Uždaviniu jš 
Ilaverhill, šiemet baigęs 
Noitheū steni Universiteto 
inžinierįąus kurs;!. Jo svar
biausiais priešininkais bu
vo Pete Rusk0wsld ir‘Paul 
Chųte,. kuriuos jis gražiai 
nugalėjo.. -

Į75 svari! kųmŠtininlui 
grupėje laimėtoju išėjo Po
vilas Bakanas jš Everętt.

sgelbėjoIatėkusiūs
BĖDON

Praėjusį sekmadienį pa
či Dorchester įr So, Bos- 
:on jūroje daug žmopių va
žinėjosi- įvairių rūšių- Tai
vanis. South Boston Yacht 
dubas buvo surengęs laivų 

•lenktynės. Jūroje kilusi 
audra apvertė tris-laivus ir. 
8 žmones.buvą^imtasįavo- 
jus paskęsti,. bet jie buvo 
išgelbėti. .

TųrpaMtekusių bėdon, bu
vo ir Yįricas Kališius.

DAR APIE MIRTĮ

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI' ;

UKIUVOS PUKMBŲ DBJOaiAV. JOH0BV,BL.PA|AI.PJMa|| ; 
ro MO1WO» Ii|i I ■-

■ - - - ......................... H.-. - ■ •

T«l«>kon<i Columbla $481 -
Vlco-Plrmlnlnkai — J, Petmuaktia

24 ThomM P«F^ 8P:
Prot lUMtlnlnka* — J, OUneckia

3 TiįonsMi Pgrk, Sp. Boston, ktyp, r • 
Fln,' BaMtlnlnkna —• įi.' Aelkii
m K N|pta pt„ 80. Bpaton, 

Udlninfiat ISA; NnudllftnM '■
B.‘Ujroadffny, 8o. p<WQP. MM* 

Uartulka — J. ZąlkU
7 Wlnilold Si„ 8«. Bouton, Mpu.

po pim BalOJ, 4
8ę, So. Bo4ont’Mwfk ' .

Profealonąhil, hlzulf'rlOl, praimrilPi 
kili, kurte skelbiasi "Darbininke,’’ tiįP.

’lrminlnkft *— Eva. Mark»Iep«,
EV pth St, So. Boatou, Maut 

yica-plrmlnlnke— Ono SiftUrtfiuB, 
448 E. Tth St, So, Boston, Ww». 
Tet So. Boitou 8422-B 

frot. Ra3t — Brone OiunlonS, 
29’Gould St, Boxbury, Mą«|. 
TeĮ. Parkwny 1804-W 

rin. n*4t — Madona Markūnui*.
88 Navarre St, UoBlindale, MaM. 

Tel. Patkway 0558-W
~ Ona Šuninėm 

105 ąth St, So. Boiton, 
TT*rWrf — Oną ..

J513 OolmnblH Hd.; 8o. po«wn, MMf' 
Kajuoą OĮobftja — U. Jann^onienl

J42« dolumbtft Rd., So. Boiton, Mąw 
praufU< »iTo aų«irlnklnm« IaIko 

ąntr* ptarnlnką kiekvieno m^naalp, 
7:80 tai vakarį poljaknytln#J 454* 
tainlj.

Flialį dranriJo*. reikalai* kreipHlt* 
paa protokoln raltlnlntfL.

VAKARINE MflKYKLOS Žemesniajame . teisme jis 
;JjUVq pųbaustųs viemema

• PRADĖS DARBį
Rugsėjo 26, 27 ir 29 dcį. 

B ostorio viešosiose mokyk
lose . bus surašinėjami as
mens, norintieji mokytis 
anglų kalbos, įsigyti bendrų 
išsilavinimų ir tt.

Pamokos bus pirmadie
niais, antradieniais ii* ket
virtadieniais nuo 7:3d. vai. 
ild 9 :30 vai. vakare.'

NUBAUDĖ PROHIBIGUOS 
PRIEŠUS

metama pataisos namuos^
tačiau jis padavė skmicįų 
aukštespįajam teismui fr 
Čia’susilųukia clidelps ųiųlp- • 
nes. • • -/ į -

APVdGĖSO.STATION

Telefonas: Cupitdl Q88O
O į I o v a 1 a n d o b

• 9 Vąį. iki įt,Vąl.... ’

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI *

.' PABB* 0EKAI.IR mV
GERIAUSIAS .. , ___

48 ARMWjnWW f»T-< ; ■ nORCUESTM *AS8.
. . ¥4 TUbot 0854 . ■ '

1
■ II

Te). Sq. ĘQUton 26QQ •

A. L. KAPOČIUS
251 W. ?raadwąy, Boston
Ofiso viilnudos nųft- 0 'iki 12, nuo 

-1:30—4 Ir iiuo 4įiBO—O vąlfare.
Sętedoimia flM jįį diejnį. 
Sub^oml^ mm 9 l|i 6 vai vakarė. 
Nedėlionils nuo & iki 12 vai. dieną

j ----'~TT'; T ^TT—į-—~"I

Tel. Port ra 3?89 ' •

JOHN REPSRIS, M, 0.
(REBSYią) y‘ 

. lietuvio lĮyifytojM
. Ofttp Valaodbei ^-4 ir i—0

. 27^ HąprarU Strpet, * 
liamp lnman ariį Central Sq, 
* " pambri<rira, Mali.

.t.

Praeitame numery buvo 
trumpa/.žinutė apie Ę, Ba- 
liūnienės mirtį. Ten buvo 
pažymėta, jog jos ligos 
priežastimi buvęs išsigandi- 
mas/nuo gyvatės.

Iš velionę pažinusiųjų 
artimesnių žmonių teko pa
tirti, jog ji nesveikavuši 
jau apie 8 metus. Iš namų 
ji niekur neidavusi, tik ke
lios savaitės atgal ji panoro 
išvažiuoti į New Hampshi- 
re paviešieti.. Ten ūkyje 
vaikai užmušė gyvatę ir jų, 
įdėtų į dėžutę, vienas vai
kąs padayę velionei, kuri, 
atidariusi dėžutę ir pama
čiusį gyvatę, labai išsigūn- 
diisį. .

Jos ligai pablogėjuš, ve
lionė buvo pergabenta į Bo
stonų ir patalpinta rį psi* 
chopątin^ ligoninę, kur jų 
užpuolė dar Air plaučių už
degimo' liga. Velione nebe- 
išįaįkė kelių susidėjusių li
gų ir mirė. ' ;

Teisėjas J. A. Lowell šių 
savait^ nubaudė 5 asmenis, 
nesiskaičiusius su prohibi- 
ei jos įstatymu.

P. Ueveau - iš Severe nu
baustas 5Q0 dol. už pagelbė
jimų pergabenti 329 dėžes 
likerio. .

'• P. J. Shea iš’ Holyoke 
nubaustas 250 dok už lai
kymų 3 galonų spirito ir 50 
galonų alaus.

J. Silva iš Lowell nubau
stas 150 dol. už laikymų 24 
galonų likerio.

M. Andrews m H. Moses 
iš-Bostono nubausti 100 do
lerių už laikymų likerio.

ATRADO 'WBį” 
CURLEY NAMUOSE

Rugsėjo 14 d. du specia- J 
Įistai plėšikai pagrobė $23,- 
941 iš South geležinkelių 
stoties tikįetų pardavinėto
jo kasos. Tįkietų pardavi- •4 
net ojas . buvo pasišalinęs- \ 
ųuo kasos langelio ir tuo 
laiku įvyko vagystė. ■ Ka
dangi stotyje buvo daug 
žmoni!!,.tąjį plėšikams pa- - 
vyko pabėgti.

Policija vagystėje įtaria .. 
vienų buvusį policininkų, 
kurio dabar ir ieškoma.

APIPLĖŠĖ DIENOS METU
j Rugsėjo 112- d* 10:3O ’ vai; 

rytų ginkluotas plėšikas' 
įsiveržė į krautuvę,, esančių - 
prie Gatės ir Telęgraph 
gatvių, pagrobė iš kasos 
145 dolerius ir atėmė krau
tuvės. tarnautojui Th. J. 
Hinės laikrodėlį.- f

Išeidamas iŠ krautuvės 
plėšikus gerai užsklendė 
duris ir kol krautuvininkas 
prisišaukė pagalbos, plėši* 
kas nuvažiavo automobiliu, ’. 
piekeno nepastebėtas. ' <•

Bostono policija įali per 
kelis menesius stropiai sam 
gojo majoro Curley namus, 
mat būta įvairiu grųsinįmų 
prieš. Curley gyvybę.

Rugsėjo 14 d. ankšti rytą 
policininkai prie Curley 
namij atrado neva bombų, 
kuri vėliau’. pasirodė tik 
juokais padalytu; turėjo 
pėdų ilgumo it G colius pla
tumo. Joje buvo įdėta, smė
lio ir budilnikas.

Prie “bombos” pridėtas 
laiškas, pabirašytaš advo
kato Eugene Durneli, kurs 
organizuojųs nauja partiją.

Vienas iš kelių kandidatų’ 
į atstovo vietų iš Wiard 6, 7 
ir 8 yra William Hickey. 
: Jo obalsis šiuose rinki- 
mriose yra. • • Atjn i n k i t č . 
žmogii, kuris Mūsų nępa-.. 
milžta.” • • • ■ ’

Įlįekey yra South Bosto
no gyventojas ir skaito. lie- 
tuvįus savo draugais.

Ęainaūa^

OfJtlęę Tekphon® Ualvęrslty 1067
Ęea. Tel. Unlv.erslty 1957 > .

GRABORIAI 1
full'v " IBI!

NUBAUDĖ UŽAPGĄ-
-t

wi

PRIE GERMVDTT9J0 
REIKIA KREIPTIS

55^. kraujo, mit® Ir chroull’ ku Ilgy. Kurie kep^late 
nuo. reumatizmo, fkaudTt- 
HV, vočių, (utiuĮmu tftik 
šiaip kokįtjpkuDo Jtgq, tu-,
rttumtt Wlpt|i tuoj***.' 
Atminkit, pneltelravimM, 

putiirlinui dykai visu mSnosĮ. . 

Dr.Bt!B|,W£X?£. 
Talan<lP«: Antradlenlaie, Mtrii#- 

: dleplah k Mtadląg! P-**
nlaU10—ril tiktai

'r

INSURANCE J
Apdruiisk namus, rnkandus *<į 

atitoniohlUns nuw 
J. .

^roatįvąy,
Tel. 0. B.1798 ar 2618

L -

Suffolk 'aukštesnysis- tei
smas nubmide 150 dūleyių 
bausme smithbostoniett Mi
dumiW. Hanuoii, 67 metų, 
•apkaltintų ėmime. pašalpos 
■iš miesto apgadlin^ip bųdik 

. Suirsta,. jog Hanmm 
ėmęs pašalpa, gurėdamas’ 
banke susitaupęs $3535.

ADAM OWIRKA & SON
Under_taWj> BmbĄĮnier nmrpvis grabouįus m 

• ' BALSAĮfUOtOJAB
PhgrąbUM atlipu jp'filgHt
Kulną vienoda visur. Vieta atdara 
dienu Ir tiaktb . • ■■ '

883 Cambridgp Street
EA8T0AMBRIDG1 MAS8. 

fiKYRinS •
10 Intervale St, Monteltb, Nam. 

ąįjL BrpcktoB M

D. A. ZALETSKAS
177 ir 448 (Mmhridft Hfrtrt 

MM* 
-Telephonu Ųnlrertlfr 8881^,
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Iš APREIŠKIMO PARAP.
ALUMNIEČIAI VEIKIA

Šioje parapijoje keletą; 
metii atgal suorganizuotas 
būrys alumniečių. Tikslas 
yra prilaikyti jaunuolius 
prie lietuviškų-katalikišlcii 
įstaigą ir iš ją išauklėti ka
talikus vadus. Daugelis jų 
lanko aukštesnes mokyklas. 
Girdėt, yra-norūs atnaiijin-, 
ti kitados gyvavusį Moks
leivių Susivienijimą arba į- 
.steigti panašią naują orga- 
pižaciją.“ Rugsėjo. T d. š. nr. - 
įvyko Alumniečią suširim 
kimias; ‘ Buvo vienas iš 
sldandžiausią k 'O k i u o S e 
šiuos žodžius rašančiam te
ko. dalyvauti. Mokyklos 
mokytojas Sesutės tą patį

.. pastebėjo..
Padaryta eilė reikšmingų 

nutarimų.: priklausyti prie 
. Eęderaėijos, ste igti savo 
knygyną-skaityklą, rengti 

.moksliškas — paskaitas — 
debatus, remti naują orga
nizuojamą moksleivių orga
nizaciją.

Išrinkta nauja darbšti 
valdyba: pirm. Ant..;Stanis 
(Stąnislovaitis), vice-pirm. 
Ant. Reinis, rast. O. Dulin-

. skaitė, ižd. Marijona Dulin- 
skaitė.

Šios parapijos ... alunmie- 
Čiai ir mergaičių Sodaliečių

* draugiją bendrai užlaiko 
gražų, kambarį mokyklos;

' mamę,. kur tų •draugiją' na
riai, renkasi antradieniais, 
lietyirjadieniais ii‘ šeštadie
niais; turi savo įrengimus, 
'k. t; radio, piano, pool-tab-

.. lė, baldus ir^ reikalingus 
reikmenis vakari e n ė m s.

. Rengia dažnai šeimyniškus 
vakarėlius. Girdėt, kad ren- 
giamas ' vakarėlis pagerbti 
vykstantį į diocezijos semi
nariją Vladą Masiulį, buvu
sį aki šiol ahimniechį pirmi
ninką ir Broniii. Kruzą.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Rugsėjo 11d. Parapijos . 
.* • piknikas pavyko.

-Spėjama,’ kad žmonės pa- .
* . traukė žingeidumas sužino- :

ti1 kas bus išrinktas kąra- •
* lium ir karaliene. Be to, 
. parapijiečiams buvo išsiųs*

• ta 2200 tikietų veltui.
Balsai už karalių ir kara

lienę sparčiai parsidavė ir 
. balsavimo pasekmės, buvo 

štai kokios:
Karalius — kun. Lenee-

* Vičius (N. K) 'gavo 4,705
. balsus. ‘ *.

Kun. Banionis (N. • N.
* No. .2) gavo 2,385 b.

Kun. Kartavivius 736 b.
' K. Baltrušaitis 348 b.

Karalienę —
. Sesuo Nikodemą 2,244 b.
. A. Juškaitė — 1,769 b.

M. Paullonytę — .688 b.
S. Samalionytū —1,300 b.

. M. pąliokaitė —‘607 b.
V* Andtišinnienė—483 b.
M. Baliimaitė — 303 b.

’ O. Stagniunienę ;— 255 b.. 
O, Čižauskaitė — 234 b.

‘ Taigi karaliumi buvo Jš- 
rinktas kun. Lencevičius, o 
karaliene Sesuo Nikodemą.

■ w

1.—Vaizdas potvynio, įvykusio Rio Grande, Texas Valstijoje. Vaizdelis parodo .apsemtą gc^žinkėUų 
liniją, 2,—žuvavimo instruktoriai atidaro oysterių gaudymo sezoną, Sayville, L. I. 3.-—Majoras Ja- 
mes H. Doolittle, greičiausiai nuskridęs orlaiviu.

jų susijungimui propaguoti 
k' j šokiams griežė Ii e f u v4i ą 

“Aklons aiid His Ilappy 
PalsM orkestrą. ' Jaunimo 
suėjo šokiams labai daug* 
Bet ir,senesnių netrūko. At
silankė ir klebonas J. Sin Jo
naitis. Kompoz. J. Žilevi
čius matėsi visą vakarą Šne- 
kuČiribjant su pažįstamais, 
Paprastai jis visada daly
vauja lietuvių. parengimuo
se, Gražus pavyzdys inte
ligentams.

Šv. Kazųpiero draugija 
yra seniausia Elizebethe, vi
sada remianti parapijos rei
kalus. - .

(llMItHIlUHIlIliHtlHIIMtlIlIilIlUHUlinilUnilHtlIlOimiHIIIUIIIUIimHIHIIinitllKlillIilIlUlllllllllįlHIKUnUIIIIIIIIIIIIIIIIUtl |

V A LAKUOS:
1 > 9—12 18 ryto, 2—8 vale. 

Šventadieniais tu»itaru»
499‘GRAND STREET

(kampaa Union Ava.) ,

TelepKone: STAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
D A. N TI 8 T A. 8.

X—BAY,
NštnŲ Telefoną.: Mtdilgon 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y.

Abu savo gJirbę pavedė ki
tiems: kup. Lencevieius sa
vo tėvui, Sesuo Nikode
mą pavedė Sodalietei _K. 
IvarpaAučiūtei. Jiedu ir bu
vo apvainikuoti pikniko ka
ralium ir karaliene. Jiem 
buvo uždėtos karališkos ka- 

; runos ir pasodinti ant. sos
tų.' Po šių ceremonijų įvy
ko maršavimas, karaliui ir 
karalienei vadovaujant.

■ Karalių ir karalienę ly
dėjo du berniukai Juozas Į 
Švabukas ir Krikščiuniu-

* kas, pasirėdę auksuotais 
’ “cape’aįsJt • - .

Karaliaus palydovais bu
vo visi trys kunigai ir p. 
Baltrušaitis, o karalienės— 
p-lės A Juškaitė, S. Sama- 
lioniutė ir M. Paulioniutė. 
Visi buvo labai patenkįnfi 
pikniku ir pareiškė norą 
padaryti tai metine parapi
jos pramoga. , .

Piknike., darbavosi . šv. 
Vardo draugijos nariai: p. 

: p. Žukas, Stagrhinas, Masai- 
tis, Baltrušaitis, Mensevi- 
Čius, Eimutis .ir kiti; Ra- 

žančiaus draugijos: p.p.
Stagniunienė, Skarulienė ir 
kitos f Sodaliečių — p-lėt, 
Karpavičiūtė, Stagniimąite, 
Paulauskaitė, Pauliouytė, 
Pukenaiįė, Rimidaite, Juš
kaitė, Ambrazevičiutė, Slėh* 
džaitė* Sakalauskaitė* ir ki
tos. . ■ • ’N, N.

IŠ APREIŠKIMO BROO- 
KLYNO MOKYKLOS';

ATXDARYAtO\ . ’
Vienintele lietuvių.. kata

likų mokykla Brooklyhe iš
kilmingai v pradėjo naują 
mokslo mėtą darbą, pirma
dieni, rugsėjo 12 d, iškil
mingomis šv mišiomis, ku- 
rias laike klebonas kun, 
Paulionis, asistuojant.kun, 
Lencevičiui ir kun. Karta- 
vidini.. . . . /

Prieš mišias kleb. kun. 
Paulionis . prabilo į susirin
kusius vaikelius ir ją tėve
lius, * primindamas jiems 
mokslo svarbą “kaipo prisi
rengimo kovai. • Bag i n o 

• juos padaryti • pasiryžimą, 
i kad per šiiioS mokslo- metus 
. -su Dievo pagalbai įgyjus

mokslą .ar gražius papročius 
moksliniame šeimyniniame 
ir tikybiniame gyvenime.

Jauki ir maloni, po vasa
ros atostogų, kurios atrodo 
taip ilgos tam, kurią yra 
pamylėjęs mokyklą ir ją 
lankančius vaikelius, yra 
pirmoji mokslo metą diena. 
Dvasia tokia ’ nepaprasta, 
visi taip 1 aiškiai pasiryžę 
naudotis Dievo duota pro
ga — mokslu. Ak, kad toks 
pasiryžimas neišdiltą per 
visus metus.

Tik apgailestaujama^ kad 
ši mokykla neauga mokinią : 
skaičiumi. Negelbsti. : nė 
kunigą, seserų-mokytoją ir 

į net pačią • vaikeliu . kvieti
mas ir raginimas leisti vai
kelius į savo parapijos mo
kyklą Tiesą aukštesni Sky
riai gana pilni, bet žemesnį 
anaiptol, kaip pav. pirma
me skyriuje būdavo 100 mo
kinių. o dabar tik apie 30.

Jeigu visi lietuviai, gyve
nantieji Williambsburgm’e, 
siųstą savo vaikus į Aprei
škimo parapijos mokyklą, 
t. y. ištrauktą visu pirma iš 
viešu mokyklą ir iš kitatau
čių kitų, mokyklų, tai leng
vai pripildytų. Dabar vi
so mokinių teturime apie 
350, o 4 metai atgal buvo ,ą- 
pie 450. \ ; : ’

Šiemet bus dedama ypa
tingos pastangos, sustiprin- 
ti lietuvišką dvasią mokyk
loje^ pratinant vaikelius 
jaugiau. kalbėti lietuviškai. 
Tą jau pastebėjau ir pirmo
se, mokyklos- dienose: vaike
liai sveikinasi ir, sveikina 
savo mokytojas ir vadus 
lietuvių kalboje. Tegyvuo
ja mūsą parapijine mokyk

la! ’ RaP*

Lietuvių Parapijos mo
kykloje mokslas prasidėjo 
rugsėjo 7 d. Mokslas joje 
vpasiatytas aukštai ir lietu
viams yra tikra pareiga lei
sti savo vaikučius tik savon 
mokyklon. «

. Organizacijoms priminti- 
;.pa, kad jų pareiga remti tą 
lietuvių židinį. Neužtenka 
metuose sykį išmesti penki
nę — draugijos vienas kie
tai daugiau' išleidžia, “kad 
pasirodyti,’ ’ kviesd a m p s 
viena kitą į s a v o p ą- 
rengimus Atsimi n k i m e, 

galiavo parapijos kunigus kad mokyklą yra šalinis lie- 
protestą parašyti ir pasiųs- tuviškos visuomenes, už tai 
ti atatinkamiems organams, svarbesnė ūž organizacijas.

Tad laikas mesti' tą indefe- 
rentizmą, nesusipratimą, ir 
visiems sukilti ir pastatyti 
lįetuvią mokyklą 'savo skai
čiumi, mokslu pavyzdžiu' ki
tom ihokykloni. Moterų or
ganizacijos daugiau tam pa-! 
šidarbuoja platindamos bi-( 
lietus mokyklos reikalams, 
pačios rengdamos įvairumė- 
lius mokyklai remti; o vy
rai prie, butelio alaus daž- 
nai kalba apie lietuvybę, 
tautiškumą, 'dangaus mig
dolus svajoja, rojos, nesu
pranta taip pąparsto daly
ko, kad be lietuviškos mo
kyklos Hetiivybč negali gy
venti.
1 Reikėtų primint draugi
joms, kad dabar mokyklos 
vaikučiams skiriama pre
mijos — dovanos tik UŽ 
darbštumą ir . anglų kalbą. 
Nurausldte, net lietuvių 
kalba išleista! O juk . ga
lėtų draugijos paskirti po 
dovanėlę ir tik už lietuvių 

1 kalbą, bet ir ųž^ sakysim, 
giedojimą, paišymą, manda
gumą, švarumą, deklamavi
mą, rengiant lietuvių kal
bos kontestuS ir 1.1.

'KunigiiiksĮiSt

'elmoniškumo ramiai užsi- 
aikyti, nors mūs choristai 
ylėjo jiems dainuojant. Be 

• :o, jie ūžsirekordavo kaipo 
“antininkų bernai keliant 
trukšmą, kai susipratę, lie
tuviai užprętestavo. prieš 
Lietuvos yalęižįą už Katali
kų Universiteto neleidimą 
atidaryti. Susirinkusieji į-

—Rūgs. 12 d. mirė .Mari
jona Dragūnaitienė. Palai
doja rūgs. 15 d.. Šy, Trejy
bės kapuose..;

—Yra Žinią, kad kun. 
klebonas tikrai parvažiuos 
spalių mėn. vidury. Esąs 
sveikas ir jaučiasi lapai ge
tai. -

• - i.1’ ■:

—Apylinkėse lankėsi pral. 
M. Krušas,, kuris. dalyvavo 
Kat. Universiteto', atidary
mo pamaldose Kaune ir 
smulkiai apylinkės . kimi- 
gams papaąakojo apie Lie
tuvos valdžios‘ -pastangas 
neleisti Kat. Uhivertiteto 
atidarymą ir bendrai truk
dyti kat. akcijai.

Iš KARALIENĖS ANGELU
■ PARAFUOS. ‘

—Piknikas praeitą są- 
vaitę pasisekė! Žmonių bu
vo daug. Choras padainavo 
keletą dainą. Komunistiški 
pakalikai lietuviai dainuo
jant musij chorui Tautos 
Himną kėlė riksmą, Begė
džiai vistiek neturėjo, džen-

PROTESTAI.
Rūgs. II. d. Brooklyne 

įvyko du protestai prieš 
Lietuvos valdžios neleidimą 
atidaryti kaliką Univer
siteto • Kaune: Karalienės 
Angelą parapija savo išva
žiavime Forest Parke ir 
Apreiškimo par. KlašČiaus 
salėje.^ Abiejose vietose kal
bėjo Kat. Uųiyeršiteto rei
kalu kun. J. Balkunas ir 
abieju parapijų išneštos re- 
zoliūcijos; Rugš. 18 d. pro-, 
testus išnešė taipgi. Mas- 
petho Atsimainymo parapi
ja savo piknikė.

ELIZABETH. N. J.
Rugsėjo 4 d. Šv. Kazi

miero ir. Šv? Jurgio draugi
jos; surengė. pikniką m šo
kius Litvino salėje, South 
Bark" St., tu dviejų, draugi-

. Musą draugų draugai, tai 
mūsą draugai, ‘.

AVIACIJOS ŠVENTE NE 
WARKE IR MASPETHE

.• Kap„ S. Dariaus ir . lak; 
S. Girėno iš Nęw York į 
Kauną rėmėją' komitetas 
per paskutinius du susirin
kimus padarė’ permainų ta- 
viaeijos šventės. Rengime. 
Komitetas nutarė rengti 
rugsėjo 25 d. aviacijos die
ną Newarke,kaip buvo pla
nuota, ir tą pačią rugsė
jo .25 d., nutarja rengti mil
žinišką koncertą —’ pikniką

, vlasčiaus Clinton Parke ir 
svetainėje, o jie Curtis 
Field,L.I.

New,arko iškilmės įvyks 
WiUicks Farm, Linden, N. 
J. .

' Ją pasiekti galima sekan
čiai : važiuojant iš Newarko 
linden įlighway No. 1 ild 
Wood Avė., į dešinę. Bar- 

maa. prie Sunny Fiekl Golf.
Cbui’se. Važiuojant iš Eli- 
zabetho,’ imti Bus No. 44? 

’šlipti Wood Ayę, ; * >
Pradžia 10 vai. ryte. Au- 

:omobiliams vieta nemoka
ma. Įžanga 25 centai.

Ši permaina padaryta iš 
niežasties J.. Klase i a u s 
rengiamo koncertą toje pa
čioje dienoje, tikslu (taisyti 
garsiakalbius savo.. svetai
nėje. Tam koncertui jis 
jau turėjo visų vietinių 
vargonininką pasižadėjimą 
dalyvauti jame su savo cho
rais. Taigi J. Klasčįui pa
sisiūlius buvo, prieita prie, 
susitarimo rengti seknfhdie- 
nį, rugsėjo .25 d, aviacijos 
šventę ne Curtis .Field, kaip 
pirmiau buvo planuota, bet 
bendrą didžiulį koncertą — 
plknilcą Klasčiaus svetainė
je ir parke, Betts ir Mas- 
peth Avės.; Mašpeth, L. L

Šiam koncertui — pikni
kui buvo išrinkta ’ atskira 
valdyba į kurią įeina sekan
ti asmenys: pirm. J. Mačiu
lis, vice-pirm. D. .Klinga. ir 
V. Kaminskas, izd. J. Kla
sčius ir Budnikas, rast, Az. 
Visminas^ Nustatyti pro- 
grąmą išrinkta sekanti as- 
hienys: A.. Visminas, J. 
Dulkė, J. Brundza, J; Gim 
kušdr J. Mačiulis.

Šiame koncerte pikni
ke dalyvaus lyisi vietiniai 
chorai ir daug solistą. Da
lyvaus daug įžymią kalbė
toją, kurią tarpe bus ir ka
pitonas S. Darius ir lak. S. J 
Girėnas. Kad padarius ti- 

! kra aviacijos diena, apie 4 
vai. po pietą kap. S. Da
rius ir lak.* Š. Girėnas at
skris orlaiviu viršum Klas-! 
čiaus parko ir parodys ore 
visokią akrobatinių sierai-' 
dymu^ išmes. lapelių ir jei 
bus galima,, netoli nuo par- 

. ko bandys nutūpti ‘ant že
mės. 'Pikniko pradžia bus 
apie 2 vai. po pietų.. Įžan
ga* į parką 50 centą, ..

Nėwarke programa bus 
kiek skirtingesnė, neš be* 
veik viskas bus atlikta1 ore. 
Be.to, bus daug įžymių kal
bėtoju. ‘ •

Gerbiama visuomene yra 
knečiama šiuose. ]>arcngi- 

. niuose skaitlingai, dalyvau
tu .

Tfllephona: ŠTAoį i-SM

DU. A. PETRIKĄ (WT»ICX)'
LIETUVIS DENTISTAB 

8218. 4thgt, Brooklyn, N. Y, 
I-Bpintiujių DiaanoHt 

Gano Anetietika
VALANDOS:

• Nuo 9 vi!, ryte Iki 8 vai. vakare, 
PanktndlenJotM ir Sventadlenlali 

tik susitarus.
'..................'■...t:-.

Tel. Greenpoint 9—2320 •

JOSEPN 6ARSZVA
GRAB O R IU S 

—IR—
BALSAMŪOTOJAS 
231 EEDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

1 KLASČIAUS

I CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams Ir visokiems paslllnksmlnl-
| manas smagiausia vieta Brook* 
i lyne-lgaspętlie. Tau laikas tižslsa.
| ky ti sale įlemos sezonui.
I kamp. Maspetii ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS. Sav„ | 
j Maspeth, N. Y. '. Į

KLASČIAUS

Tel. NewtoWn .9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose gafrose 

. Notary, Public 
5441-r-72-nd Street, .

Arti Granfl St.
. ; MASPETEh L. I., N. T.

TeJ. Stagg 2^-5048 Notary Public

M, P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS .

Graboriusir Balsamuotoja*

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. stątt 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandaw»k<B) 

' GRABORIUi
107 Union Avė., Brooklyn, M.T.

■ . Telepiioue Stngg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ORIUS 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Prienais ApiteiSkimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves- 
tuvčinsj Krikštynoms ir viso-, 

kiems pokyliams

Rėmėjų bilietu galima gau
ti pas komiteto narius arba 
vietoje. \ . A, J4 M.

SUGRĮŽO BABRAVIČIUS
Šiomis dienomis iš Lietu

vos sugrįžo dainininkas , 
Juozas Babravičius. Laild- 
nai apsistojo Brooklyne.

17^11 . .LAI Al 5, botoiįri.1
214 , iDu<‘kl\n

’iH Evvrgi^n (i—-UJU .
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