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DApBIJXIJX)<AS Į
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

' EINA NUO 1915 METŲ KAINA 5 CENTAI

Iš KATALIKU GYVENIMO
Baltimoręs Šv. Andriejaus 

episkopatu bažnyčios kuratas 
Wilbur F. Wheeler jjtprėjo į ka
talikybę ir rengiasi eiti kataliką 
kunigo mokslus.

LIETUVIAI AUTOMOBL 
LIAUS NELAIMĖJE

Milwaukee Šv, Marijos ligoni
nės kapelionas kun. G. Laugh- 
ney, mirdamas paliko $20,000, 
kuriuos paskyrė Milwaukee arki
vyskupijai.

Amerikos kataliku vyru sąjun- 
~ gcę dvyliktas metinis suvažiavi

mas įvyks Pittsburghe lapkričio 
21—22 d d.

Maryknoller misijonieriu va
dovas Kinijoje kun. Bernard F. 
Meyer apkrikštijo pats 1000 at
sivertėlių Kwangsi apylinkėje. 
Šioje apylinkėje misijonieriai 
pradėjo darbą 1927 m.; kataliką 
tebuvo 365. Dabar šioje apy
linkėje yra apie 2000 kataliką.

Vienos teologijos akademijos 
profesorius monsinjoras Theodo- 
re Inmitzsr paskirtas Vienos 
(Austrijos sostinės) arkivyskupu 
i mirusio kardinolo Piffl vietą.

Mons. Innitzer yra buvęs du 
kartu Austrijos viešosios pagal
bos ministeriu. /

ROSELINDALE, Mass, 
—Praėjusį selanadienį, spa
lių 2 d., apie 11 vai. vaka
re įvyko automobiliaus ne
laimė, Forest Uillš, prie 
Bussey ir South gatvių. Au
tomobilius, Vinco Tamulifi
no vairuojamas, trenkė į te
legrafo stulpą. Automobi
lius sudaužytas. Automo
bily, be V. Tamuliūno, va
žiavo Ona ir Stasė Romo- 
naitės, gyv. 281 Portland 
St., Cambridge, Marijona 
jarušaučiūtė, gyv. 91 Sil- 
vm- St., Mykolas Grilėvi- 
čius^gyv. 320 E. 9th St. ir 
Pranas Ražvadauskas, gyv. 
20 Sanger St., South Bos
ton.

Labiausiai sužeistas Pra
nas Razvadauskas, kuriam 
sudaužyta galva, sužalota 
dešinė akis. M. Grilevičius 
lengvai sužeistas. Jis su 
Tamuliūnu tą pačią naktį 
parvyko namo.

įVisi grįžę į namus iš 
Millis, Mass.
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1. Ęlsworth Vines priima nuo United States Lawn Tennis organizacijos prez. Carruthers čampiono 
taurę, laimėjusią Forest Hills, L. L 2. —Streiku© jančiii fermerių paradas Siuox City, Įowa. 3. Tai- 
lant Tubbs iš San Francisco, respublikoną partijos • kandidatas j senatorius.

VOLDEMARAS IŠTEI
SINTAS

Kaunas. — Anglu spau
da praneša, kad Lietuvos 
Tribunolas, peržiūrėjęs ir 
išklausęs prof. A. Volde
maro bylą, kurioje jis buvo 
kaltinamas išaikvojime val
diškų pinigu, rugsėjo 29 d., 
ji išteisino.

MOKSLEIVIU SEIMAS

400 SVL8U MOTERĮ U- SNIEGAS APLANKĖ NEW 
GONINĖN HAMPSHIRE

Vokietijoje išleistas naujas 
kataliką enciklopedijos leidinys.

Popiežius Pijus .XI šiomis die
nomis aplankė Vatikane naują

ROCKEFELLERiy MILIJO- 
JNAISMARKIAI 

SUMAŽĖJO
UŽMUŠTI 4 GELEŽINKE- 

‘ MEČIAI
NEW YORK. — Tur

tuolio John D. Rockefeller
> paveikslą galeriją ir naują gele-1 gyvenimo aprašytojas Johri 

žinkėlio stotį. ■ '• | T, Flynn savo naujai išleis
toje knygoje “Dievo Auk
sas” paduoda įdomių žinių 
apie Rockefellerio turtus. .

Rašytojo Plynu nuomo
ne, Rockefellerio t u r tas 
1929 metais buvo vertina
mas iki bilijono dolerių, ta
čiau kuris šiais metais nu
krito iki 150 milijonų dole- 

jrių. Kadangi turtas būvi 
vertinamas pagal įvairius 
investmėntus, kurie dabar 
smarkiai nupuolė, tai aišku, 
jog ir Rockefeller turtas 
turėjo sumažėti.

Vatikane išleidžia pašto ženk
lus, kurie bus 18 rūsiu.

WALDA, Ala. — Įvyks 
raukinių susidurimui kely- 

j e iš New Orleans į New 
York, keturi traukinio tar-; 
liauto j ai užmušti ir 3 sun
kiai sužeisti, * Keliolika ke- 
eivių gerokai sutrenkta.

- Fort Wayne, Ind., vyskupas 
John F. Noll pašventino šv. Vin
cento Vardo namą, kuriame bus 
prieglauda seneliams ir našlai
čiams vaikams. Prieglaudos rū
mą pastatymas kaštavo $400,000.

PASMERKĖ JAPONIJOS 
VEIKSMUS MAN- 

DŽIURIJOJ

Amerikos kataliku savaitraštis 
“The Register,” išeinąs Denver, 
Colorada, Spaliu 2 d. leidinyje 
patalpino K. Federacijos pirmi
ninko prof. Pr. Masto paveikslą
ir žinią apie neleidimą atidaryti j 
kataliku universiteto Lietuvoje.

JAPONIJOS-RUSŪOS 
. GALIMAS NESU

SIPRATIMAS
MUKDEN, Mandžiurija.

— Sukilę kiniečiai, genero
lo Su Ping-Wen vadovau
jami, užėmė Mandžiurijos 
mičstą' Manchuli ir jo. apy- Į 
linkės, esančias prie Sovie- j 
tų. Rusijos. ‘ I

Užimtasis Manchuli mie- 
. stas yra, centras kuriame* 
Kinijos, ir Sovietų- Rusijos 
traukiniai" susisiekia.. Ka
dangi prieš sukilėlius kinie- ’ 

Į čius gali išeiti Japonijos 
j ' kariuomenė, tad labai leng- 
| vai. gali įvykti nesušiprati- 
£ mas tarp Sovietų .. Rusi jos 
| ir Japonijoj. .

SUSPROGDINO TEISĖJO 
NAMį

WORCE§TĖR. — Rug
sėjo 26 d. nežinomi asme- 

| nys bombos pagelba s ’u- 
sprogdino teisėjo Webster 
Thayer namą. Nors namas 
buvo beyeik visiškai su
sprogdintas, bet teisėjas 
Thayer, jo žmona ir jų tar
naitė stebėtinai išliko gyvi. 
Teisėjas riet nė kiek nesu
žeistas. ■

Policija mano, jog sprog
dinimo darbą atliko, radika
lai, nubaustų Sacco ir Ven- 
zetti šalininkai. Kai Sac- 
ėo ir Venzetti. buvo nuteis 
mirties bausme, t ei s m u. i 
pirmininkavo teisėj lis: Tha- 

lyer.; .
Sprogimas padarų apie 

100,000, dolerių nuostolių. 
Į Policija stropiai tyrinėja į- 
1 vykį ir ieško kaltinhil^JĮ,

GENEVA, spalių 3. —■- 
Tautų Sąjungos paskirta 
speciali komisija tyrinėjo 
Japonijos-Kinijos buvusio 
nesusipratimo priežastis ir 
Mandžiurijos klausimą.

Sugrįžusi iš Japonijos ir 
Kinijos komisija savo pra
nešime Tautų Sąjungai pa
reiškė, jog Japonijos mili- 
tarizmas yra kaltas dėl nau- 

' jai sudalytos valstybės, ku
rios žemės atplėštos nuo Ki
nijos.

Komisija pasmerkia Ja
ponijos įsibrovimą į Kini
ją ir užėmimą Mandžiuri
jos. ,

Komisiją sudarė 5 aš
mens: anglas, amerikietis, 
italas, prancūzas ir tokie? 
tis. Komisijos oficialus 
pranešimas bus įteiktas ir 
svarstomas /Tautų Sąjungos 
posėdyje lapkričio mėli. 14 

.diena.
Japonijos .spauda komisi

jos raportą griežtai pasmer
ki a ir, pažymi, jog Jąponi- 
pa pasitrauks iš Tautų Są
jungos, jei ši priims komi
sijos raportą. - •

LYNN. — Policijos sto
tyje, esančioje .14 Ellis, te
lefono skanibufis pašaukė 
poliemonus atvažiuoti am- 
-bulansu į pagalbą nuvežti 
sergančią moterį į ligoninę.

Du policmonai tuojau nu
važiavo į nurodytą vietą ir 
įėjo į vidų, liesini nešyklas. 
Lovoje gulėjo serganti mo
teriškė, kuri tuojau krei
pėsi į poliemonus < tokiais 
žodžiais; “Pamažu, gerbia
mieji, Jūs turėsite pakelti 
truputį daugiau kaip 400 
svarų.”

Tai buvo JuĮietta S t. e- 
vens, 50 metų moteriškė, 
sverianti 400 svarų.

Policmonai atsinešė dvi
gubas nešyklas ir dar pasi- 
sišaukė du vyrus. Keturi 
vyrai įnešė sergančią mote
rį į ambulanso automobilių, 
Ligoninėje policmonai pasi
šaukė pagalbon pianų ga
bent o jus ir įnešė ligonį pa- 
skirton vieton. .

Atlikę savo darbą, polie- 
tnOnai grįžo į savo stotį- ir 
pranešė viršininkui, kurs 
jų paklausė;

“Ar jūs tikrai tikite, j^g 
ji svėrė 400 svaini?”

Policmoiias AVilliams, nu
sivilkdamas apsiaust ą i r 
šluostydamas varvantį pra
kaitą, atsakė:

c “Iš tikrųjų, tegu Dievas 
laimina ją.”

Naujoje Anglijoje šį ru
denį pirmutinis sniegas iš
krito dviejų colių storume 
Cradford Notch, N. H. ir 
penkių colių storume Wa- 
shington kalne. Sniegas 
buvo nerikėtas, net giesmi
ninkai paukščiai jo nenu
jautė ir nesuskubo išskristi 

pietus. Tai įvyko rugsėjo 
29 dięną.

Oro savanoriai* pranašau
tojai sako, jog ankstyvas 
sniegas liudija apie šiltą 
rudenį.

VOKIETIJOS FAŠISTAI 
RENGIASI RINKIMAMS

Šiuomi. kviečiame visus 
Amerikos lietuvius mokslei
vius, lankančius aukštąsias 
mokyklas, atvykti į Steigia
mąjį moksleivių organizaci
jos Seimą, kuris įvyks Ko
lumbo šventėje, spalių m. 
12 d. Švenc. Marijos Kole
gijoje, Thompson, Conų.

Seimas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis 10 vai. 
ryte kolegijos koplyčioje. 
Šv, Mišias laikys kun. Jo
nas BMkūnas, BrookĮvn, N., 

. Y., Liet uvi ų t T n formac i j os 
Biuro Direktorius?' Iškil
mėms pritaikintą pamokslą 
pasakys kun. Kaži m ieras 
Jenkus, Boston, Mass.

Seimo, tikslas nustatyti 
naujos moksleivių organiza
cijos gaires; susirinkusieji 
moksleiviai paskelbs nuosa< 
vos organizacijos buvimą, 
pasivadins save atatinkamu 
vardu, nurodys savo Į)asau- 
lėžiūros šūkius, s u r a š y s 
Moksl e i v i ų Kon st i t uc i j os 
dėsnius ir pradės savo or
ganizuotą darbuotę Dievo 
garbei ir mūsų Amerikos 
lietuvių gerovei.

Taigi, nuoširdžiai kvie
čiame visus Amerikos lietu
vius dvasios vadus, profesi- 
jonalus, kurie bus m u s ų 
sendraugiais, ir ypatingai 
pačius moksle i v i u s k u o 
skaitlingiausia dalyva u t i 
Steigiama j ame Sei me.

Kūrėjų Įgaliotoji Komi
sija :

, BERLYNAS. Vokie
tijos fašistai smarkiai ren
giasi parlamento rinki
mams, įvyksiantiems lap
kričio mėnesį.

Fašistų vadovybė paskel
bė, jog jų rinkimų agitaci
jos vyriausiais- šūkiais bus: 
Vokietijos lygybė su kito
mis 
saugumas ir praš alinti 
“melą, jog Vokietija kalta 
dėl pasaulinio karo.”

Vincas Šaulys, 
Juozas B. Laucka, 
JonasPelkys M o rkū n as, 
Kazys Adn'i-Vengras ir 
Janas P. Pilipauskas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
GRAIKIJOJE

ATĖNAI; Graikija.

ANGLIJOS MINISTEBIA
PASIKEITĖ

POPIEŽIUS PASMERKĖ
MEKSIKOS VALDŽIOS
NETEISINGUS (SAKYMUS

4

VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XI rugsėjo 30 d, * ; 
paskelbė naują encikliką, .1 
kurioje kalba apie Meksi- Į 
kbs ka'alikų būklę.

Popiežius enciklikoj pri- , j 
mena, jog Meksikoje išleis* . į 
tieji dekretai, kurie, apiį-P ■ 
bojo katalikų kunigu škai- ‘ 
čių, yra visai’ neteisingi ir* / 
priešingi 1929 metais pasi
rašytai sutarčiai tarp VatL '■ \ 
kalio ir Meksikos.

Enciklikoje Popiežius 
kviečia Meksikos vyskupus 
ir tikinčiuosius nenustoti . 
drąsos, ir vilties ir protes
tuoti prieš valdžios netei
singus įsakymus.

Popiežius savo naujoje 
enciklikoje tačiau primena, 
jog Meksikos katalikai g^li 
turėti su vyriausybe for- - 
ma|ią kooperaciją, pagal 
kurią Popiežius leidžia ku
nigams atsiklausti vyriau
sybes leidimo eiti pareigas, 
bet kartu pažymi, jog toks 
atsiklausimas yra panašus 
elgesiui, žmogaus, kurs, ne 
tekęs nuosavybės, jaučiasi 
'priverstas kreiptis į ne'ei- 
singą užgrobėją ir prašyti 
jo leidimo nors naudotis ta . 
.nuosavybe. <

Popiežius enciklikoje nu
rodė,, jog Meksikos padėtis 
yra labai panaši Sovietų 
Rusijai.

PASITRAUKĖ VYSKUPAS

valstybėmis, tautinis j Rugsėjo 27 d. naktį žemes 
drebėjimas Mt. Athos apy
linkėje sunaikino 23 kai
mus. Užmuštų žmonių skai
čius siekia 27. o

Sunaikinta daug svarbių 
istorinių paminklų.

Žemės drebėjimas šiek 
tiek palietė ir pietinę Jugo
slaviją.

UŽDRAUDĖ KALBĖTIS SU 
GANDUI

POONA, Indija. — Ang
lijos vyriausybė išleido įsa
kymą, kuriuo uždraudė bet 
kokius pasikalbėjimus su 
Indijos tautinio judėjimo 
Vadu Mahatma Gandhi, ku
rį anglai laiko' kalėjime.

Nesenai Gąndhi užbaigė 
I bado streiką. Jis buvo pa
skelbęs nusimarinsiąs badu, 

1 jei anglai pykdysią Indi- 
pbs rinkimus, kurie būtu 
suskaldę Indijos.. gyvento- 
jus. į specirites klases. Pa
reikšdamas savo .. protestą 
prieš neteisėtus rinkimus,

Gandhi išbuvo. nevalgęs 6 
dienas ir, matyti, būtų tik
rai riųsimarinęs, jei anglai

LONDONAS. — Rugsė
jo ^8 d. Anglijos ministeriu 
kabinete įvyko. permainos. 
Dėl nesusitarimo apie Ka
nadoje pasiektus rezultatus 
muitų klausiniais, ‘3* minis- 
teriai atsistatydino. Pre- 
miėras MaėDonald tuojau 
paskyrė naujus ministėrius, 
kuriuos karalius irgi tuo
jau patvirtino. .

Pasitraukusieji niiniste- 
riai yra laisvos, nesuvaržy
tos prekybos griežti šaliniu- nebūtų atšaukę savo paskel
bi- bto rinkimų įstatymo. .

VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XI išklausė 
Monterey-Fresno, C a 1 i f., 
vyskupijos vyskupo Jobu 
M. MacGinley prašymą ir 
atleido jį nuo ganyt o į avi
mo pareigų dėl jo ligos.

SUSIJUNGĖ 2 DIRBTUVĖS
LEAVISTON, Me. — Lo

vas dirbančios dirbtuvės 
Bates Manufaeturing (\>. 
ir Monadneck iš (’laremont, 
N. U. susijungė ir pradės 
vieningai dirbti.

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS
N O V E N A

' pAe 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Su
Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą

Kaina 15c.
labai naudinga ir reikalinga 

Knygutė. Užsisakyti raštu ir asme
niškai įsigyti galima

“DARBININKO” KNYGYNE 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tai



'Antradienis, spaliu 4, 1932
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Lietuvos Ūkis Pirmajam 1932 m. 
Pusmečiui Praėjus

. BENDROJI PADĖTIS ’
r:

:s

F

gy yuli niuky ši e)

Pirmasis šuį metų pus
metis Lietuvoje firaėjo te
besitęsiančios pasaulinės ū- 
kįų depresijos’ įtakoje. Že- 

. mos kainos visiems žemes 
r ūkio produktams pasaulinė

je rinkoje ir dirbtinis (mui
tais, kontingentais arbd mo
kėjimo sąlygų) linp orto 
varžymas Lietuvos 'ū.kio 

^pi‘.odtiktams- urtimiausiose 
bei svarbiausiose rinkose 

j ' -(Vokietijoj, Latvijoj, iš da- 
J lies ir kt.), privedė prie to, 

irad visos eiles pačių švar- 
ę bhjjų ūkio produktų reali- 
‘ žavimas . pasidarė, sunkiai 
į . įmanomas net . ir savikaina,

Tačiau vis dėlto svarbiau- 
į siose ūkio šakose gamyba 

■ nebuvo sustojusi — praino-
/ nėj dėl to, kad ji vis dar 

i permenka, kad vidaus rin-
k »s paklausus pelnai paten- 

f 7; ki tų (konkurenciją su už
sienių dirbiniais palengvi- 

j iit^ aukšti protekciniai niui- 
[• /. tai), o žemės ūkio svarbes- 
i . mes gamybos šakos (pitmi- 

■i v- • ninkystė,
i . . — vienoj ar kitoj formoj 
' ■ / valstybės 
•/ nuojamos.

Pramonėj rentablingu- 
l mas sumažėjo ir net gamy- 
L .ha susiaurinta tikėtose ša; 
( koše, kur normalinė įmonių 
t ' gamyba žymiau praneša vi- 
p daus paklausus (pav. rualū-

/f’ n,ai, alaus bravarai, muilo
č / ' dirbinių, degtukų ir k. fab- 
«. rikai).; šių pramonės šakų 
į . verslamoninkai pagalb o s 
t . ieško sindikatuose ir p. Ū- 

kininkanis t sunkiausiai yra 
tiems,, kurie nesuspėjo ar
ba nesugebėjo prie naujų 

; . ūkininkavimo sąlygų prisi
taikinti ir po' senovei pri
klauso vien javų derliaus 
ir jų kainų. Tilip pat sun-

• . ki padėtis tų ūkininkų, ku- 
rie padarė dideles investari
jas skoliAitais pinigais: toki 
ūldniiikai dabar sunkiai iš
gali net ir procentus už pa-

; skolas mokėti. Dėl šios 
priežasties ypač ūkininkai 

_ šiails metais susilaiko nuo 
. visų ne būtinų pirkimų, juo 
labiau, kad kainos reikalin- 
giems dalykams dėl muitų 
pakėlimo ir‘kitų priežasčių 

. po senovei* gana aukštos.
Rezultate — žymiai, suma-

iždo subvencio-

t

t*

t

derliaus dalį sunaikino ar- < 
ba sugadino, ; ,

Prekyba ir pramonė
Dėl sodžiaus gyventojų 

perkamosios galios* sumažė- 
jūno prekybos ąpyvaida 
masinio vartojimo prekėms 
eina gana silpnai, ir preky
bininkų būklė yra gana 
.sunliil Iš sezoninės preky
bos šiemet šiek tkk prasi- 
kišo braškių* vyšnių ir ap
skritai sodo ir daržų vaisių 
prekyba.

Masinio vartojiįno, .o tuo 
pačiu ir prekybos sumažėji
mo, rodikliu gali būti ir ak- 

■cizuojamų prekių gamybos 
(arba pardavimo) duome
nys. Degtukų gamyba -šie
met sumažėjo 11 procentų, 
gilzų — 15 proe,/tabokos— 
10 proe., arbatos—24 proe., 
degtihės —e 21 proe., alaus 
(nežiūrint karštos vasaros) 
— 32 proe. Padidėjo tik 
vaisvynio gamyba, bet ir 
tai užsieninio vyno kaštais. 
Sumažėjęs taip, pat darbas 
ir apyvarta batų ir kt. dirb
tuvėse, išskiriant manufak
tūros fabrikus, kur, bend
rai įiaėmus, darbas e i n a 
normaiiškai (bet šioj gamy
bos šakoj vietiniai fabrikai, 
yiš dar neišgali patenkinti 
nors ir sumažėjusius vidaus 
rinkos paklausus).

Kiaulių (įr bekonų) pre
kyba šiemet pirmąjį pusme
tį buvo apie 30 proe. dides
nė kaip peniai. Bet liepos 
mėn. “ ‘ Maistas ” šie m e t 
kiaulių sunaudojo mažiau 
kaip pusę negu peniai (19 

. tūkstančių prieš 41 tūkstan
tį). Čia jau iiasireiškė mū- 

; sų jau pavasarį minėtas ū- 
kininkų nusistatymas— dėl 
nukritusių kaiųų mažiau 
kiaulių auganti. Tačiau nau
jausi pranešimai sako, kad 
dėl didelės lietų sugadintos 
derlių atsargos” ūkininkai 
vėl pradeda daugiau intere
suotis kiaųlfų auginimu. 
'Tai rodo ir paršelių kainų 
pastaruoju laiku žymus pn- 
kilimass

Iš viso “Maistas” p e r 
pirmąjį pusmetį apdirbo ar 
pardavė įvairių gyvulių už 
^6 milijonus litų, q liepos 
mėn. už 2,800,000 litiį.

Naujų pramonės įmonių 
per paskutiniuosius keturis 
i Mėnesius (balau džio-lilepos) 
įsisteigė viso 36 su inves
tuoto kapitalo suma apie 
488,000 litų. Daugiausia vi
sai smulkios įmonės. Pagal 
skaičiaus; 8 malūnai ( mo
toriniai 4, vandens 3 ijr.vė
jo 1) su investuotu kapita-

,1

. kininkų masinio ir speciali- 
nio vartojimo prekių, o dėl 
to sunkioj padėty atsidūrė

' nemažas skaičius prekybos 
’ įmoni'iį ir prekybininkų.

. 1932'.metą derliaus . 
pi rspcktyvos

S litas i r ne jįersausas i»a - 
vasaris iv augąlams gana ]u apie 110,000 litų/4 lent- 
palanki pirmoji vasaros pu-j 
sė šiemet žadėjo ūkini n- 
k is gerą ir net labai ge
rą derlių beveik vigoins že
mės ėikio kultūroms. Tu- 

. einu prie šilto oro ilgai už- 
. šitęsę lietūs pirmojoj rng- 

piūčio mėn. pusėj daugely 
' apskričių žymią gana gvro

<s^—— ----------- --—*•-—— .
stiklo ir farforo šlifavimo 
dirbtuvė, 1 vatos d-ve, 1 
mechanine d-vė, 1 vailokų 
d-ve, I kailių apdirbimo, 1 
grandžių, 3 avalines, 1 pa
minklų, 1 kalkių, 1 elektros 
stotis ir 1 virvių gaminimo 
dirbtuve. . ' .

Tuo bildu luto metų pra
džios (per 7 mėnesius) bū
tų įsisteigę iš viso -74 įmo
nės su investuotu kapitalu 
apie 1,480,000 itftt prieš 74 
įmones su kapitalu 3,300,- 
000 litų įsisteigusias. pernaT 
per tą patį laiką.

Iš stambesnįjį būtų 1 ko
jinių dirbtuvė' su kapitalu 
500,000 litų, 1 tekstilės fab
rikas 'su kapitalu 150,000 li
tų, 1 pasterizacijos įmonė 
su kapitalu 100,000. litų ir 
viena salyklo džiovykla su 
kapitalu 50,000 litų. Dau- 

. ginusia būtų įsteigta — ma
ltini]. 22 (pernai 16) šu in
vestuotu kapitalu apie 270,- 
000 litų (pernai 450,000 li
tų), lentpiūvių 9. (pernai 
12), 4 plytines, 3 vilnų kar
šyklos ir t. t.

Protestuoti vekseliai

Protestuotų vekselių pra
džioj metų ir skaičius ir su
ma buvo daugiau kaip du 
kartu didesnės, kaip praei
tais metais tuo pat daiktų 
Bet jau kovo mėn. protes
tuotų vekselių suma bebu- 
bo tik 73 proe. didesnė už 
praeitų metų kovo mėn., gi 
1 iepos mėn. suma 1 proe. 
jau mažesnė, nors skaičius 
protestuotų . vekselių dar 
buvo 20 proe. didesnis' už 
pr. mėtų liepos mėn. Lygi
nant gi sumą su 1930 ji iir 
liepos mėn. tebėra 56 proe. 
didesnė.

Bankrotai
Nuo gegužės 1 d. iki rug- 

piūčio 1 d. bankrutavo 6 
firmos su skolų suma apie 
320,000 litų (pernai per tą 
laiką 4 fi/rmos su skolų su
ma apie 5,830,000 litų)? Iš 
šios sumos apie 130,000 litų 
skolų tenka užsienio fir
moms. Branšemis — 2 ma
nufaktūros, 2 avalinės, 1 
vaistų prekybos ir 1 stiklo, 

• ijadų ir elektros reikmenų 
prekybos.

Nuo metų pradžios būtų 
tuo būdu, bankrutavę ar 
patekę į sunkią, padėtį 39 
f iriuos su bendra skolos su- 
ina apie 4,700,000 litų prieš 
47 firmas su skolų suma 
12,330,000 litų bankrutavu-

pyngTyiyKSB

sias peniai pel- tą patį lai
ką. Iš bendros skolą šit* 
mos užsienio kreditoriams 
tektų nedaugiau pusės mili
jonu litų.

Iš šių bankrutavusių fir
mų 31 yra provincijoj ir 8 
Kaime. Baiiknitavę drių- 
giausilĮ smulkios firmos. Iš 
stambesnių viena inaiiufak^ 
tūros firma su skola apie 
600,000 litų, viena - manu
faktūros firma su skola a- 
pie 80,000 litų ir viena ava
lines prekyba su skola 170,r 
000 litų. Bankrutavusios 
firmos branšėmiį š i a i p 
Skirstos: 10 manufaktūros, 
5 galanterij oą, 9 bakalėj os 
Jr kol'onialių prekių, 6 odos 
ir' avalines, 2 malūnai ir 
lentpiūves, 2 geležies pre
kybos, 1 tekstilės fabrikas, 
1 aukso ir sidabro dirbinių 
prekyba, l vaistine, 1 indų.
ir elektros reikmenų ir 1 

dviračių, siuvamų mašinų.
Varžytynės

Varžytyniij skaičius už 
nesumokėtas skolas per 7 
pirmuosius mėnesius šiemet 
yi^i 77 proe. didesnis už 
1931 metų ir 163 proe. už 
1930 metų. Gi skolų, suma 
šiemet 12 procentų dijrlesuė 
už 1931 ir 64 proe. už 1930 
metų. Vien nekilnojamo 
turto varžytynių skaičius 
šiemet nesiekia praeitųjų 
metų skaičiaus ir skolų su
ma 27 proe. mažesnė kaip 
praeitai^ metais. Nekibio- 
jamo turto pai'duoto tinto 
santykis su bendra skolų

3

i

B

atima Šilinei tas pilta, kaip I 
praeitais įlietais) bet didės-1 
uis (8 probi) už 1930 me
tų. Gi bendrai kilnojamo 
ir nekilnojamo parduoto 
turto siUitykiš šit bendra 
skohj sitiiia šiemet mažesnis 
(21 proe.). . ’

“Liet. Banko Biulet.”

Leit. Paulus P. Powell, U. S. N. 
iš Virginijos paskirtas prez. Ho- 
over asmeniniu sargu.

s

“Darbininko” Katalogas
{VAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Misterija 
(Graikų Mytkologljos Žiūps- . 
nelis) su paveikslais, Lietu
vių kalbon išguldė Alyva—50©, 

Trys, Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti Hpyaaka, Paraše ’L Vyl- 
niauskas. Verte P. B—;—™..40c.

TninipI Bkaifyničliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie p 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
ParašS J. Tarvydas —------—45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis----- 45c,

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Paberą-Pi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. _—15o.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė 8. Kaimietis-^lSc. 

r Užkeikta Mergelė su Bun
da ir Barzdaskutes—apysaka 15o. 

L /Kataliką Bažnyčia Jr De- 
I mokratizmas. — Parašė kun.
Tarnas Žilinskas   ____—_—5Oo.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis ................... ....... —__25c.

Trumpa^ Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. P* 
r»lė kari. V.. ŽajanČaiiskna—fiOa

Maldą Rinkinėlis, baltais 
viršeliais —----------- $1,75—1.21

Maldą Rinkinėlis, juodais 
viršeliais _______—__ $175—1.25

Dr, Vinco Pietario Rastai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.0Q

Moterystė ir leimyuu. Ver
to J. Gerutis ,______40e. ’

Gamtos Pradžiamoksli* — 
pr. A. Vileižis... ......   btM,

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti! Parasv, 
negyvoji gamta: žemO, vau- 
duur oras. 1'arašO J., Haronas_ 50©.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis 11) . Su . pa veikslais.——75<j.

Vaiką Knygelė su pa
veikslais .—---- —.—,___ —80©,

Mono Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kuu. J. K Jonaitis (Ka
pelionas) _____ _________ —

XXIX Tarptautinis Eucha. '1 Pamaldi} Vudovėlia, Staeljo.
ristinig Kongresas. ParašS 
kun. Pr. Bųeys, M. 1. C____1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin- 
gas aprašymas keliones į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Ulapiros Ivanovų ... Išguldė“DARBININKO" SKAITY- Magnus Parvalkietia

TOJI! DĖMESIUI
.50

Kelione Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuolikiai ke
liones per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio__ ___________ $1.01)

Į Pramoninės Demokratjios Pa- 
i____ 75©.

“Darbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus Už prenumeratas ir kny-l grindai. Parašė Uosis’— 
gas už pilną ją Vertę. Nukirpęl Gegužės Mėnuo— Kun. P. 
1932 m. kuponą siųskite 

f

piūvės su kapitalu 60,000 L, 
2 tekst i 1 ės fabrikai su kapi
talu 175,000.1., 3 plyt inės su 
kapitalu 20,000 1., 2 vais
vandenių dirbtuvės su ka- 

. pitalų 15?000 L,1 kamščių, 
tolo ir dervuotų virvių su 
kapitalu 30,000 litų ir to
liau ; 2 baldų dirbtuvės,; 1 Amerikos ir Europos,

Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kim. J, Koncevičius.—10c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun, P. Siiui;U8aiti8 ..25c. .

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lčsauskis. &v. Kax. D-jos lei
dinys, Kaune ------------ ------ JOe.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. RuceviČiųs ____ ,40c.

Meile (Poema). Parašė M. 
Gustaitis   -----------___ ____ 15©.

ftventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Mana C. P__25c,

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_________;:---------------- 40cų

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida __■.----- -------------50g„

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
TEATRAI

Vięnuolio Disputą su .Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino V aide v utis------- _.!&©•
. Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks
mų Komedija. Parašė Seirijų 
uoaukas --- -------------------
Nepaisytoja—keturią veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina------- ;_________-35c

GUiukingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. Tarvy
das ----------------- ;__________ 25rt

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35o,

Sniegas — Drama 4-rių ak
ių. Vertė Akelaitis 40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa

rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c
Visi Geri—3-jų veiksmų vali

dolis; parašė F, V._____ ;_ 10c
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė —' 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas 10«.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenirnas ant že
mės Jėzau? Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis__________ .75©,

Dramos; 1) Germaną; 2) 
b'abiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_____________ _65o.

Knarkia Paliepus.—-Komedi
ja l-me akto, išrašė Gineitis 15c.

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__15o.

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
tštirsime paskui; 2) Antanu
kas. /Surinko S. K., D. ir N__lie.

Gegužės Mėnuo •
Žadeikių. Kaina 50c.

Aritmetikos Uždavinynas_ 25c.
“DARBININKO” ADM., Vaikų DarbymečiuiRin

kinėlis kalbos mokslui——__60c.
366 W. Eroadtfay, Petriukas — laiškai vieno
South Boston, Mass. vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15©

Bolševizmas — Kas tai yra
----- ----------- - -------------- 1 bolševizmas ir jo vykdymas

Jie myli savo tėvynę dėl- Rusijoj---------------- ----------- 15c.
x 4: 7TrM7„z. Ėaidimą Vainikas—Savybesto, kad ji yia J1|. vakarėliams ir gegužinėms 'su

' _________ ■ ■■ [gaidomis. Sutaisė Matas Gn-
;onis ___ 1_________ _______ 50c

Laimė — (poėma).* Parašė 
Vaitkus---------—------- ---------50c.

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

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas-.—50o.

Lietuvos Ženklai, — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
las —________________ -___40©.

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

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A, Baranauskas.___10©

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15© 

i Kristaus Kryžius: Stacijos, 
jGraudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
ys ■

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais __________ $1.00

Socializmas ir Krikščionybės 
Prof. V. Jurgučio_____ —_ 10c.

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis -------- -- --------- ----- 10©

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. —__________ 25©

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė' Lapšiaus Vai
kas ________________ —ioc

Jono Kmito Eilės .......$1.01 
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais------ _1.50

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
NINKAS,f vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo.

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. J ame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” .metams........... .-4.00
“Darbininkas” pusmečiui .............. $2.00
J ei imsi tik vieną kartą į savaitę... .$2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
Į LIETUVĄ

i
.. g

5

5
.25©

Metams....,..;........:....___ $5.00
Pusmečiui........... ............................. .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD 
IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas .

“DARBININKAS”
866 W. BROADWAY S0. BOSTON, MASS^

Tel. So. Boston 0629

i 
i

orth German LlOyd. kompanija .praneštu kad ji parinko laivųVVestfalėh. kaipo plaukiojančią orlai
viams stotį vidury Atlantiko, palaikyti nuolatinį orlaiviais pašto siuntinių veMojimą tarp Pietinės

» •«*«-.

“DARBININKAS” ’
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

AR TURI LABAI GRAŽIA KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
/ 436 puslapių, didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu;pa-, 
puoštas. Kiekvienas lietuvis,privalėtų įsigytu.Šią 
knyga. Jos. kaina buvo $1.00. Dabar gausi tik už 
$1.00/ < ; . ' • • “

Reikalauk iš ■.
“DARBININKO/’

BUB Wėst: tJrdadivnv . • South Boston, Mass.
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GEROJI IR BLOGOJI 
SPAUDĄ

ŠIRDPERŠOS
<s>—:--------- :------

Asmuo, kuris mėgsta kiš-1 
tis į svetimus reikalus, taip 
pat kaip anas, kuris akylai 
žiopso, kai bitelės dirbinė- 

: ja —bus kada nors bitės 
įgeltas už smalsumą.

Labai lengva nusišypsot 
•—gali pravert lūpas ir 
linksmai nusijuoki daug 
greičiau, negu gali išspaus
ti menkę ašarėlę.

Tuojaus ąžuolo ir karklo 
lapai kris ant žemės ir bus 
vėjo išmėtyti, — gamtos 
priedangom užkloti. Ar.tai 
netinkama proga iš rudens 
lapo pravesti paralelizmą 
tarp žmogaus mirties ir šv- 
miško likimo ?

Sakoma: į vieną ausį įei
na, per kitą išeina — ar 
duota manyt, kad tarp au
sų nėra ko kito, kaip tik 
tuštuma? Mat, man rodos, 
toks išsitarimas gali būti 
lengvai priimamas kaipo 
asmenišku įžeidimu. Gal aš 
klystu!

Rugsejo 24 dieną, pagal 
Labdaringos Draugijos su
manymą, Woreesterto lie
tuviai pasišventę tam gra
žiam artimo meilės darbui, 
pardavinėdami gėles. Prie 
tos rinkliavos prisidėjo ir 
Šv. Kazimiero mokyklos 
vaikučiai. Labai gražu bu
žo matyti vaikučius einan
čius per gatves ir prašan
čius išmaldos savo tautie
čiams pavargėliams.

Daugelis mielaširdingą 
žmonių davė aukas pagal 
savo išgalę, nors jie patys 
yra prispausti šio nedarbo.

Nors buvo nelabai leng
vas darbas prašyti žmonių 
aukos, to nepaisydama vi
suomenė,’ atjaus darna savo 
tautiečių naštą, ištikimai tą 
darbą atliko, tikėdama, jog 
Dievas kitame pasaulyje 
šimteriopai atlygins.

Marijoną Minikauskaitė, 
Šv. Kazimiero Mokykla,
u. AVorcester^ Mass. .

c

Tamsi Naktis:
Naktis prarijo dienos

šviesą,
Užleido saulė, mėnesiui

vietą,
Mėnuo linksmai atsuko

veidą—
Jauki Naktis.
Girdis balsai: •
Jaunas svirplys švebiiai 

svirplena.
Vėjas medžią šakas 

liūlena.
Ąžuolo lapas gilę

’ kutena—
Tykūs balsai.

Klaiku vienam:
Bijai per girią naktyj’

eiti,
Kažkokį nerimastį

jauti—
' Manai, plėšrusis gal

atbūsti,
Baisu vienam.
Nyksta Naktis:
Baigias tamsumo 

valandos.
Ten’ iš ryto tikies

aušros,
Jau teka saulė naujos 

dienos—
Dingo naktis..

Leonus Lievša.

L VYČI'J N. A. APSKRI
ČIO KUOPOMS

WORCESTERlMASS.
GĖLIŲ DIENA

L. Vyčiu N. A. apskričio 
pusmetinis suvažiavimas į- 
vyksta 1932 metų October- 
Spalią 16 d., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, St. Ja
mes Avė., Nonvood, Mašs. 
Posėdis prasidės 1 v. p. p.

Visu apskričio kuopą pa
reiga kuo skaitlingiau daly
vauti šiame suvažiavime ir 
aptarti planus tolimesniam 
veikimui. Aptarti taip, kad 
galėtumėm subendrinti vei
kimą visose kolonijose ir 
šindingiati vieni kitiems pa
dėti. Vienybėje — galybė. 
Laikykimės šio posakio. Su
praskime jį tinkamai, o ta
da galėsime smagiau varyti 
pradalgius tame bare, ku
riuos mums pradėjo mūsą 
pirmtakūnai. Tad visi į 
darbą! Visos kuopos kvie- 
čiardos dalyvauti šiame su
važiavime.

■ Kun. P. Jf. Juras, 
Dvasios Vadas,

D. J. A veri a., 
Pirmininkas,

O Vajeritukeririūtę, 
Raštininkėj

Vargšą visuomet pasau
lyje 'buvo ir visuomet bus, 
ir tienis vargšams, yra rei- 

' kalinga pagelba. Tq,. reika< 
f -■ lingumą. Worc esterio lietu-

, “SARGYBĮ”
••SARGYBĄ.” skaitydamas rasi štuob 

skyrius: 1) Mokslo populi ar Izaci jos Ir 
visuomenės klausimų, 2) blaivybės, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, fij gydytojo patark 
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
kondmijos gyvenimo), 8) priešalkolinis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 91 
Knygų pasaulis Ir 10) įvairenybės:
• “SARGYBOJE” rašo t vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Yyduons, kan

1 Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus 
mine, ui.
ngr. Valatka, dr. K, Pakštas, dr. D, Juš

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” adm.
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Vią kataliką Visuomene SU- kalte, dr. A Gylys, dr.Jur. Raulįnnltls. 
pranta ir yra pasiryžusi ffi/kitT .. . < 

jiems gelbėti.

•Katalikiškąja spauda va- i 
diname visas knygas, ku- : 
rios parašytos Kat a 1 i k ą 
Bažnyčios mokslo dvasioje, 
tai yra katalikiškai, apie 
mūsą šv. tikėjimo tiei$as, 
mokslą ir reikalus. Taip 
pat. visus tuos laikraščius 
ir žurnalus, kurie rašydami 
ir šiaip pasaulinio turinio 
raštus, bet juos taip rašo, 
kad kataliką mokslas netik 
ką neižeidžiainas, bet ger
biamas ir prieš katalikišką- ‘ 
ją dorą įieprasižengiaina, 
kaip pavyzdžiui Atumikos 
lietuviu žurnalai “Laivas,” 
“Vytis,” 4‘Moterįj Dirva,” 
laikraščiai “ D r a u g a s, ” 
“Darbininkas,” “Garsas.” 
Jie visi yra katalikiški ir 
katalikams skaitytini ir 
remtini.

Išeina taip, kad katali
kiškoji spauda nori: 1. ka
talikiškąją visuomenę ap
šviesti; 2. sustiprinti kovo
je už tikėjimą ir dorą; 3. 
duoti gražią ir linksmu po
ilsio valandą.

Katalikiškoji spauda no
ri katalikų visuomenei tin
kamai nušviesti visus klau
simus ir būti vairu visuose 
reikaluose, kurie gyvenime 
atsiranda. Mūsą laikais 
daug daugiau, kaip kitados, 
iškeliami nauji, sva r b ū s 
klausiniai, į kuriuos tikybi
nis, ar netikvbinis atsakv- J *- mas turi labai nevienodds 
reikšmės; statomi reikala
vimai, kuriu vienoks, ar ki- 
toks išrišimas surištas su 
labai svarbiomis pasėkomis . 
visame gyvenime. ' :

Mūsą netolima, praeitis 
parodė, kad mūsą dienos 
bėga nepaprastai skubiai 
su stebėtinu įvairumu, kaip 
pavasario neramaus upelio . 
vandenimis valtis. Tik la
bai sumanus ir patyręs vai
rininkas sugeba apsisaugo
ti, kad neapvirstą ir nepa
skęstą vylingose vilnyse. 
Tokiuo sumaniu vairinin
ku nori būti tau, brolau ka
talike darbininke, kataliki
škoji spauda, kuri gyveni
mo iškeliamus klausimus 
riša, išeidama iš amžinąją 
tiesu nurodymą ir gj’vėni- 
ino reikalus tvarko amžiną
ją dėsniu prisilaikydama.

Kataliku spauda nori ta
ve, brolau ir < sesele lietuvi 

• darbininke,. sustiprinti ko
voje už tikėjimą, dorą ir 
tavo darbininkiškus reika
lus. Nustebę žiūrite ir 
klausiate vienas kito: dėl 
ko taip susilpnėjo geri, žmo- 
nią papročiai? dėl ko taip 
maža geru darbą žmonėse ? 
dėl kj) taip daug godumo, 
kerštingumo, skriaudą, iš
tvirkimo? Norėdami , tai 
suprasti, prisižiūrėkite ko
kiu mokytoją žmonės klau
so,. kieno . patarimais kas
dien naudojasi; ką skaito? 
— pamatę ir supratę tai, 
tikrai nustebsite, kad Baž
nyčios ir tikybos įiagarba 
dar daugiau nešumažejo!...

Ką ji duodą? ’ 
Įvairiose gyvėuiiifo srity-

se galima rasti dalyką, ką- < 
riuos svarstydama katuli- j 
kiškoji , spauda duoda rei
kiamą atsakymą. Katali
ku spauda rašo apie katali
ką veikimą, nušviesdama jo 
tikslus, aprašydama darbus, 
pranešdama laimėj i m u s. 
Katalikiškoji spauda nu
šviečia santykius Bažnyčios 
su valstylR1, kapitalo su 
darbu, darbdavio su darbi
ninku, žodžiu, kiekvieno

■ klausimo ir dalyko toks su
tvarkymas, kad ne prieš ti
kybą, nū prieš -dorą, nebūtą ' 
prasižengiama ir padorumo 
ribą neardoma. Katalikiš
kas laikraštis ir knyga yra 
tikriausias reikalingiausią 
dalyku gyvenime mokyto
jas; jie yra vaizdingiausi 
opiausią gyvenimo iškelia
mą klausimą aiškintojai; 
katalikiškoji spauda yra 
budriausia Saugotoja nuo 
visokią klaidu, kurios daž
nai taip gudriai supintos, 
kad pats tik sava nusima
nymu nė išrišti negalėtum. 
Taigi, norėdamas būti mo
kytas ir šviesus, norėdamas 
turėti plačią gyvenimo ži
nią, norėdamas apsisaugo!

, klaidą ir žinoti tiesą, stro- 
, piai skaityk ir sek katali

kiškąją spaudą.

1 Katalikiškoji spauda dar
■ nori duoti gražią ir links-
■ mą pasiskaitymą. Poilsi- 
1 nio skaitymo, troškimas

žmonėse, ypač jaunuomenė
je, .yra labai didelis. Su 
kokiu įdomumu klausomos 
senovės pasakos. Įvairią 
apsakymą ir atsiminimą y- 
ra prtrašę įžymūs rašytojai, 
juos paduoda laikraščiai ir 
Imygos; eiles įvaii’ią moks-1 
lo išradimą, nalijieiią, gyr- 

,veninio pagerinimo taisyk
lių diena dienon paduoda 
laikraščiai,' taigi nesurasi 
tinkamesnio būdo sunaudo
ti liuoslaikį, pailsėti po 
darbo, kaip su katalikišku 
laikraščiu ar knyga ranko
se.

BLOGOJI SPAUDA.
Kaip prieš kata 1 i k u s, 

taip ir prieš katalikiškąją 
spaudą kovoja įvairios be-, 
dievią organizacijos ir pa
vieni asmenys. Be to, dar 
veikia eilė prisim o t ė l i u 
klaidingu pranašų, užmir
šusią tiesą ir nustojusią pa
dorumo. “Jie ateina pas

jus avią rūbuose, viduje gi. 
yra plėšrieji vilkai.” (MątJ 
7-15). . y..''

S v. Alfonsas Ligoris dar 
prie 170 metą į. tikineiuo
sius kreipėsi Šiais žodžiais: 
“Netikintieji nesitenkina 
tuo, kad žudo savo sielas; 
savo raštais jie stengiasi 
dar kitus gadinti, Jie rūpi- į' 
naši.. savo laikraščius ir 
knygas visur įbrukti. Gau
do jas, ypač jaunimas, ar . 
tai įdomaudamas, ar tai ieš
kodamas didesnes laisvės ir 
nesu varžyto gyvenimo.”

Prįeštikybinių blogų raš
tų pasekmės yra tiesiog pa-1 
sibaisėtinos. Garsusis ka
taliką teisią- Prancūzijoje 
varžytojas' minis!eris pir-1 
mininkas (■oinbes 1908 me
tais rašė: “Drąsiai galimą 
tvirtintij jog du trečdaliu, 
net trys ketvirtadaliai ti
kinčiąją Prancūzijos kata
liku atkrito muo tikėjimo 
dėl soeialdemokrat i š k o s 
spaudos.” įsidėmėkite ge
rai! Ne apie partijas čia 
kalbama, bet apie Kataliku 
Bažnyčią ir jos tikinčiuo
sius. .

Silpstant ir nykstant ti
kėjimui, silpnėja ir nyksta 
dora, nes betikybinės do
ros negali būti. Minią mi
nios išstatytos tam pavojui. 
Smalsus ir godus žinią' jau
nimas, maža bodamas raštu 
vertės gaudo prieštikybinio j 
ir nedorovingo turinio raš

tus ir kartais kiauras nak
tis ant ją prarymo, pasi

nerdamas į juos protu ir 
siela, deja, užmiršdamas, 
jog atsitrauks nuo ją apsi- 
Įiurvinęs ir suteršęs savo 
tyrą širdį, paslėptais tokio 
rašto turinyje nešvarumais. 
Sustingęs ir surumbėjęs sa
vęs pasitikėjimo žmogelis 
drąsiai ima blogo turinio 

| raštus į savo rankas, ma
nydamas, kad jo tvirtus nu-

s1

....  * į-iri 
ffiooteĖiac^^
Šis naujas vandeniui bokštas 

Great Yarmouth,i Anglijoj bus 
vienas iš didžiausiu pasauly. Bus 
162 pėdu aukštumo ir jame tilps 
784,000 galiomi vandens.

S
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LIETUVOJ GIMIMŲ 
DAUGIAU
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Phil Ellsworth, laimėjęs lai-O.
vėliais lenktynėse Schuylkill upė
je ir gavęs Lipton taurę.

sistatymus. nesugriaus ja
me klaidingi pranašai; ta
čiau jis užmiršta, kad jo 
tvirtumas taipgi yra lygti
nas ir kad nuolat krisdami 
lašas po lašo padaro žymę 
kiečiausiame akmenyje. Ti
tai p daugelis, tarsi neatsar
gios pelės, godžiai gaudo 
gudriai į taukus įmaišytus 
nuodus ii-, jais užsinuodiję, 
dažnai visai žūsta. Nuo 
blogos spaudos griūva šei
mynos, griūva lietuviu pa
ra] )i jose, draugijose susi- 

1 klausymas, vienybė ir mei
lė. O ąr žinai, ką katali
kas privalo daryt su blogą
ja spauda? — reikia jos 
nusikratyti.

Šv. Paulius apaštalas, at
vykęs į BTezą, dvejus me
tus skelbė Kristaus moks
lą. Darbas buvo sunkus. 
Efeziečiai gyveno turtin
gai ir plačiai. Jie garbino 
deivę Dianą, tikėjo visiems 
buliams ir prietarams. 
Pikto šaknys buvo giliai į- 
sikerėję ją širdyse, o pla
čiai paplitę blogi raštai pa
laikė ir ugdė jo vaisius. Šv: 
Paulius matė aiškiai, kad 
jo darbas liks be vaisių, jei 
nesunaikins pikto gaivinto

KAUNAS. —' Centrali- ' 
nio statistikos biuro žinio- 
niis, per šią metą pirmąjį 
pusmetį Lietuvoje buvo 
11,043 jungtuvės, arba Į7 
jungtuvių, mažiau kaip per
nai ir 76 jungtuvės daugiau 
kaip užpernai. Kaip maty
ti, krizė į jungtuves labai 
mažai tepa veikė. .

Per tą patį laiką šiais 
metais gimė 34,828 žmonės, 
18,151 berniukus ir 16,677 
mergaites. Berniuku gimė • 
daugiau negu mergaičių 1,- 
474. Pernai .per tokį pat 
laiką gimė 33,997 žmones, : ” 
užpernai 32,826. Vadinasi, 
šiais metais gimė daugiau 
kaip pernai 83L žmogus ii? 
kaip užpernai 2002 žin. Gi
mimų skaičius nuolatos di
dėja.

Mirė per tą laiką 19,009 
žmonės, iš kurių. 9,696 vy
rai ir 9,313 moterų. Vyrii 
mirė daugiau kaip moterų 
3K3. Peniai per tą ])atį lai
vą mirė 20,861 žmogus, už- 
lenini 17,422. Vadinasi, 

Šiemet mirė 1,852 žmonom 
mažiau kaip užpernai ir 1,- 
(>85 žm. daugiau kaip už- 
lernai.

Šiemet per ]>irinąjį pus
metį Lietuvos gyventoją 
skaičius padidėjo 15,819, 
pernai — 13,136 ir užper
nai—15,404., Šiemet gyven
toją padidėjimas didesnis 
negu jiaskutinią dvieju ine- . 
tų. .

spauda.- Ji savo griauna
mąjį darbą varo, neleisda
ma įsigalėti tiesos ir gėrio 
pradams, bot palaikydama 
tai, kas nedora ir pikta. 
Kadangi blogas medis ne
gali duoti geru vaisiu, tai 
nė bloga spauda gero duoti 
negali.

. F. V trakas-.

VERTI PARĖMIMO

PROFESIONALAI, 
’* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI 
“DARBININKE” 

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS. 

VISI GARSINKITŪS 
“DARBININKE“

ADMINISTRACIJA.

!
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tu; taigi, svarbiausiu savo 
uždaviniu jis pasistatė pa
šalinti iš visu namu blogus 
raštus ir knygas. Sunkus 
tai buvo uždavinys, tačiau 
po ilgo, atkaklaus darbo 
baigėsi pasisekimu, davusiu 
gausiu vaisių. ‘"Daug tikin- 

i čiąju ateidavo, išpažindavo 
ir skelbė, ką buvo darę... 
sunešė savo knygas į r sude
gino. visą akyvaizdoje.” 
Pasakoja apie tai darbu a- 
paštalą knyga. Toks elge
sys buvo rimtai jungiamas 
su krikščioniu tikybos išpa
žinimu. Tai buvo didele 
auka, nes: kaip pasakoja 
toliau Apaštalą d a r b a i: 
“Apskaičius ją kainą, ras
ta, kad jos buvo vertos pen
kiasdešimtis tūkstančiu de
narų.” (Ap. 1), 19, 18—-19), 
kas mūsą pinigais sudaro 
apie $2,000. Ta suma, 
imant aną laikų vertę, yra 
dar didesne, nes tuomet vie
nas denaras buvo duodamas 
atlyginti už dienos darbą.

Mes gerai niatome, kiek 
ir mūsų laikais yra papli- 

Įtu-Hi ‘ bedieviškąjį blogoji

DIDŽIOJO NEW YORK’O ' 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
Šiuomi pranešama gorb. lietu

viams, kad JURGIS- TUMASO- 
NIS y,ra įgaliotas rinkti “Darbi- -s 
ni.nku.i” prenumeratas, skelbimus 
ir tt. Jis taipgi patarnauja lie
tuviams visuose jų reikaluose, 
kaip Viešas Notaras. Jo antrašas: 
121 Union Avė., kampas Grand 
St., arba 1356 East 91th Street, . 
Brooklyn, N. Y.

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynes likimas, Jos InlmPJlmal Ir ne

laimes jos šlelvnrhU Ir. bėdos Jums vi- . 
storas, be .abo joj Into, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių h* ne
ribotų Bauvnllnvlmų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jus norite, 
kad Ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu 15- 
įdrnšytl

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti * . 
priespaudos smurto ir niekinti Jidval- 
dų veidmainystę. .

"DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darlio Žmonių reikalai.

"DARBININKAS” turi labai Jdomins 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR; DOVYDAITIS.

jSA'iibčfcito kad iSsimSyti "n.tRRINI.V- 
Ką'’ pntys ir iįraSyktte jį toro gimi
nėm* r.iftnvok.. . \

Amerikoje. "Dnrblnlnkaa” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik C0 nmerlknniškų 
centų,

’• Darbininkas, ”
“DARBININKO” Liliui*

n ta. Kaunas, Nepriklausomybė aikšte 
noą ■ ■ i'
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> Antradienis, spalių į i($Ž
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t. 
ė- 
r DARBIfdJYyęAS

.(The Worker) 
Pnbliriied every TUESDAY and FRIDATi ’

‘ . ' . ■ by— • • •’ I

BAINT JOSEPH’S LITHUAinAN B. O. ASSOOIATIOM Or LABOS 
Entered as gecond-class matter gept. 12,1915 c, the post offlės at Boston, Kam.

r ’ under the Act of March 8,1870 »•
Accsptanca for maillng at epeclal rate of postege proylded for ta Bectlon 1103 

Act of October 8,1917, authorised on July 12,1W8
SUBSCRIPTION KATES: r 

pomHtic yearly ....4...........14.00 
Forelgn yearjy., , į4.. ,$5.oq 
Domestle bnce per week yearly. .$2.00 
Foreigh onca per week yearly..,.$2.5O

PRENUMERATOS ŠAUTA: 
Amerikoje metams ..............14.00 1 
Užsieny metams ...........i.,..15.00 
Vieną kart «avaltcje metanui....|2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams., IŽ.BO 

DARBININKAS
866 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELĖPHONE SOUTH BOSTON 0620

ŠV. PRANCIŠKUS
Jau daugiau kaip 700 me- 

.. tų praslinko nuo to laiko, 
kai mirė šv. Pranciškus 
Asyžietis, o jo atminimas 

. ‘. ne tik neišdilo tarp žmonių, 
bet vis didėja, ir juo toliau 
vystosi istorijos eiga, juo 
didesniu milžinu jis atrodo. 
Kame, glūdi šv. Pranciš
kaus didybe l Visi, kurie 
nors kiek yra apsipažinę su 

k jo gyvenimu, gerai žino, 
kad jis nepasižymėjo kaž
kokiais nepaprastais gabu
mais, o vienok net nekatali- 
kai ’ pripažįsta jam vieną 
pirmųjų vietų žmonijos va
dų eilėse. Vienas moksli
ninkas sumanė vieną kartą

■ . išskaičiuoti dvyliką didžiau
sių pasaulio genijų ii* jų ei
lėse . įdėjo šv. Pran c i š k ų 
Asyžietį! Ir tasai moksli
ninkas nebuvo katalikas ir 
tur būt visai net i k i n t i s 
žmogus. Aišku, kad jis ne- 

" ‘ sivadovavo kokiu nors ypa-'
■ tingu, pamaldumu prie šv. 

Pranciškaus. Jis greičiau
siai neturėjo pamaldumo 

./ nė' prie jokio šventojo, bet
.. šv. Pranciškų priskyrė prie 

, prie pasaulio genijų, pasta
tydamas ji šalia Nepolęono, 
Dantės, Šekspyro, Aleksan
dru Didžiojo ir kitų toli- 
grąžu ne šventų, bet labai 
pasaulio gerbiamų asmenų. 

-. Kodėl jis tai padarė? Ar
šv. Pranciškui pripažino

* nepaprasto proto, ar mokš-
■ . Tingumo, ar kitokio kokio

didvyriškumo nuopelnus ? 
Anaiptol. Paaiškindamas, 
kodėl taip daro, jis pareis-.

■ ■ kė, kad jis laiko šv. Pran
ciškų meiles genijum.

Taip, čia visas sekretas. 
; Šv. Pranciškus buvo meilės 

genijus. Gražus tai vardas.

Didesnis už karo, išradimų 
ir kitų rūšių genijus. Ką 
davė žmonijai Napoleonas. 
Aleksandras Didysis ir kiti 
jiems panašūs? Jie išgar
sino save ir savo tautų, pra
plėtė savo valstybių ribas,! 
parode begalinę proto pajė
gų, narsumų ir sumanumą 
organizuot i arini j as, įkvėp
ti kareiviams drąsos ir ak
lo klusnumo dvasią ir tuo 
būdu laimėti trukšmingas 
pergales. Tie visi dalykai 
gražiai skamba istorijos 
lakštuose, sugeba sužavėti 
jaunuolių vaizduote;
tikrumoje nieko teigiamo 
.žmonijai
tik priešingai, tokios rūšies I 
genijai daug ašarų žmo
nėms išspaudžia. Pastaty-i 
kūne dabar šalia jų šventų 
Pranciškų, meiles genijų, įx 
tuoj pamatysime skirtumą. 
Jis ir organizavo armiją, 
bet armijų ne žmonėms žu
dyti, tik juos gelbėti. Jis 
ii* organizavo armijų, bet 
armijų ne žmonėms žudyti, 
tik juos gelbėti. Jis kovoj 
jo kaipo tikras Kristaus 
karys ne šautuvais ir ka- 
nuolėmis, bet meilės ginklu. 
Jis plėtė Dievo karalystės 
ribas. Jis ne žudė, tik gy
dė, jis ne spaude iš žmonių 
akių ašaras, tik jas šluostė. Į 
Nestebėtina tat, kad toks 

’ pasižeminęs vienuolis tūli 
daugiau garbės net šiame 

1 pasauly negu to paties pa- 
' šaulio parįnkčiausi didvy

riai. Jis tos garbės neieš
kojo, net vengė jos kiek į- 
manydamas, bet ji pati jam 
ateina, nes žmonija, nors 
pati mažai meilės teturi, pa
gerbia meilės didvyrį.

neatneša.

bet

ŠV. MARIJOS ROŽANČIUS
Švenčiausioji Marija, bū

dama DIEVO, o vienkart 
ir mūsų Motina, kaip jau 
matėme, yra gailestingiau
siu ji; šio dėlei Ji ir rūpiiia- 

. si mumis; gi matydama mm 
si] dvasinį ir medžiaginį 
vargą, girdėdama mūsų į 
dangų Jai siunčiamas mal
das, įvairių įvairiausių 
priemonių mums gelbėtis 
teikia.

Tarp šių Josios priemo- 
č . nių viena svarbiausiųjų ir 

mums išganingiausių- yra 
tai josios patarimas Išira- 

. šyli į šv. Rožančiaus drau- 
giją ir kalbėti, jį.

Kas tai yra tas šv. Ro
žančius, kaip jis kalbėti,

kokie dideli atlaidai yra su
rišti su šv. Rožančiumi, aš 
čia nekalbėsiu, kadangi tai 
visiems yra gerai žinoma. 
Man čia rūpi ypač atkreip
ti skaitytojo, dėmesį į tai, 
kokios naudos neša šv. Ro
žančius, žmonėms gyvenant 
čia aut žemės ,mirties va
landoje ir po- mirties.
. -Pasaulyje nėra nė vieno 
žmogaus, kursai būtų pil
nai patenkintas savo Ūki
mu, neturėti], vargų, nelai
mių, sielvartu ir rūpesnių; 
vienų slegia sunkios, nuodė
mes, iš kurių'nesugeba iš- 
bri sti, būdamas persi 1 ] mas; 
kitam’ gresia pavojus, ku
riam išvengti neturi jėgų.

* ’ ’ I r

kitam širdį gelia savųjų iš- 
tvirkimo dėlei; tam liga 
baigia ardyti gyvenimą; a- 
nam vėl negalima surasti 
tinkamo duonos kąsnelio

- žodžiu — tam tikra aša-| 
rų pakalne ! Kur rasti pa- 
gelbos?

Į ” Štai, gailestingiausi o j i. 
mūsų Motinėlė pati eina 
pagelbon žmonėms! Švem 
tasis Domininkas, tas di
džiausia garbintojas Mari-1 
jos, giliausiai buvo susirū
pinęs anais baisiais nuosto
liais, kuriuos buvo atnešusi 
Bažnyčia ir žmonijai albin- 
gensų erezija (klaidžiatiky- 
stė). Ir Bažnyčios atstovi]

I ir jojo paties mėginimai at- 
Į versti paklydėlius ir sulai
kyti neapsakomus žiauru
mus, skerdynes ir naikini
mus nieko nepeša! Tai krei
piasi į savo dangiškąją Mo
tinėlę, kuo nuolankiausiai 
melsdamas Josios pagelbos. 
Ir štai jam besimeldžiant, 
Ji liepia, Viešpačiui pa
garbinti ir Jai pagerbti, su
pinti vainiką iš kilniausių
jų maldų ir griaudingiaii- 
siųjų apmąstymų apie J'E- 
zaus ir Marijos gyvenimą, 
kursai yra begaliniai mie
las Dievui ir Švč. Marijai!

Šv. Rožančiaus mal d o s 
Į tai ne žmonių išgalvotos 
maldos! “Tėve Mūsų” tai 
paties Jėzaus Kristaus pa
duotoji malda, kurioje iš
reikšta visa, ko žmonės tu
ri melsti Dievo, savo dan
giškojo Tėvo, ir. sielos ir 
kūno žvilgsniu, Dievo gar
bei padidinti ir sau naudos 
įsigyti. ‘(Sveika Mari j a’ ‘ I 
susideda iš Arkangelo Gab- 
rielio ir šv. Elzbietos pa
garbinimo ir iš. Bažnyčios 
meldimosi, kad Ji melstųsi 

| už mus dabar ir mūsų mir-1 
ties valandoje. “Garbė Tė
vui” tai pagarbinimas Švč. 
Trejybės ir, pagaliau “Ti
kiu i Dievą Tėvą” tai iš
reiškimas tvirto tikėjimo į 
visa, ką tik Dievas buvo 
mums apreiškęs. Nė vie
na, kad ir didži aus i ų j ų 
šventųjų sustatyta malda, 
nėra taip maloni Dievui ir 

į Švenčiausiajai Mot i n a i,
kaip kad šios maldos!

Kalbant šitas maldas, ap
mąstymai apima visas Jė- 
zaus paslaptis. Šitas pas
laptis apmąstydamas žmo- 

|gus atiduoda didžiausiąją 
garbę savo Išganytojui ir 
Motinai Globėjai ir, paga
liau, persikelia savo minti
mi į dangų.

bekalbėdamas šitas dan
giškąsias maldas, žmogus, 
jausdamas save esant var
guolis ir nusidėjėlis, di
džiausiu pasižeminimu puo- 

j la po Aukščiausio ir Mari
jos kojų ir kloja savo mal
davimus, meldimas Dievo 
ir Švenčiausios Motinos 
Marijos negali nepatikti. 

[Jiems; taigi Jie net ir ste
buklingai parodo savo ma
lonių! -

Š v.. Domininkas, kalbėda
mas šv. Rožančių, atverčia 
prie. Dievo ’ tnkstžuičių tūfc 
tanfis paklydėlių, numalši
na. žiaurumus, sulaiko pra
liejimą kraujo! Rožančiaus'

...............■*' ■-■ 1

Streikieriai ir jų šeimynos susirinkusios prie audinyčios Blackhum, 
Lancashire, Anjglijije, ginti savo teises, kurias laužo darbdaviai ir 
streiklaužiai.
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pamaldos plečiasi po kata
likų pasaulį lyg. dangaus 
aidai; tveriasi Rožančiaus 
brolijos; Bažnyčios Galvos, 
popiežiau suteikia, kuo di
džiausių atlaidų! Ir dan
gus džiūgauja, pra g a r a s 
dreba ir niršta, kadangi 
žmonių ledu apklotos Širdys 
tirpsta meile Dievui ir liep
snojančioje ugnyje, nusidė
jėliai puola po Kryžiumi, 
dorieji išauga į milžinus 
didvyrius; jaunimas meta 
pasaulio smagumus, ligonys 
pasveiksta, varguoliai išsi- 
liuosuoja iš vargų, meilė 
tarp žmonių eina didyn ir 

IkąrŠtyn, žinomų ir nežino
mų žmonijai stebuklų laks
tantys atsikartoja kasdie
ną; sielos apleidžia skaisty
klą ir skrenda dangun! Štai 
Rožančiaus maldų pasėkos! 
Štai Švč. Marijos priemo
nė mus išgelbėti' iš sielos ir 
kūno vargų!

Nėra tad ko ir stebėtis,* 
jei Bažnyčia beveik .varu, 
bruka šv. Rožančių į Žmo
gaus rankas, verčia įsirašy
ti į šv. Rožančiaus broliją 
ir nuoširdžiai jį, kalbėti.

Laimingas žmogus, kur
sai atlieka šv. Rožančiaus 
pamaldas tikru pamėgimu! 
Gi, antra vertus, šimtą kar
tų-nelaimingas, kursai šitas 
pamaldas apleidžia, arba 
jas tiktai atlieka lūpomis, 
o ne širdimi! Kiek tai ma
lonių, kiek tai pamokinimų 
nustoja šitokie nelaimingie-

D i ėvui; su Mari j a keliau- 
daiiii pas šv. Elzbietą, pa
simokytų meilės artimo; su 
Jėzumi Betliejuje pamėg
tų nuolankumą ir neturtą ; 
su paaukojimu Kūdykėlio 
Jėzaus brangiausio; su Ma
riją ir šv, Juozapu ieškoti!

Alyvų daržely įsižiūrėda
mi į kruvinu prakaitu apsi
pylusi Išganytoją, išmoktų, 
varguose ir nelaimėse būda
mi, sutikti su Dievo valia;

Gi čia su ŠVČ* Marija per 
Apreiškimo paslaptį išmok
tume pamaldumo, skaistu
mo, kuklumo ir atsidavimo

Jaunas,^anglas mokslininkas per 
14 metą dirbo ir išleido apie 
$18,000, kad padaryti Čia paro
dytą mechanišką žmogų, kuris 
galįs kalbėti, dainuoti,. švilpti, 
ją®iktis<arbavpasikall^ti/ pasakyk 

ti laiką ir dieną, šauti revolveriu 
ir skaityti mažomis raide m i s 
spausdintą laikraštį.

per nuplakimą pradėtų ne
apkęsti savo kūno geidulių, 
pamėgtų tipsimariuimą, at
sižadėtų savo išdidžių ir 
piktų minčių, jas pakeltų į 
dangų; su Jėzumi nešdami 
kryžių pamylėtų Jo. sal
džiausia jų Širdį) įgytų pasi
tikėjimo Juomi) pažibtų sa- 

I vo dangiškąją Motinėlę, pa
galiau; išmoktų mirti su 
Jėzaus, Marijos ir Juozapo 
šventais vardais savo lūpo
se!

Apmąstydami garbingąją 
dalį, su Jėzumi prisikeltų 
iš sielų mirties; su Juonį i 
pasikeltų dangun, užmirštų 
apie žemę; per atsiuntimą 
Šventosios Dvasios išmoktų 
naudotis Josios dovanomis, 
užsidegtų meilės Dievui ir 
artimui pasiaukojimo liep
sna; su Marija atsipalai
duotų nuo žemės, pakiltų į 
aukštybes; pagaliau per 
apvainikavimą Jo supras
tų, kpkiu keliu galima įsi
gyti garbės vainiko !

KĄ DAVĖ PIR
MOJI PI ATI- 

LETKA?

NAUJI RASTAI
Kuprelis. Vienos pava- ■ 

sari o dienos pasaka. Paraše , 
Ignas Šeinius. II laida. 
Pusi. 214. “Sakalo” Ben
droves leidinys. K a u n a s, 
1932 m.

Pats veikalas dau g i a u 
duoda už “vienos pavasario 
dienos pasakų.” Jame gy
venama meilės ir nelaimin
gos meilūs; taip pat palie
čiama mūsų tautos “Auš
ros” laikų veiksmas 5 užei
nama vieno žmogaus tauti
nio susipratimo eiga, cha
rakterio problemos. iškėli
mas ir tam tikra filosofine 
tendencija.

Šios “vienos pavasario 
dienos pasakos” pagrindi
nis veikėjas yra Olesis arba 
Kuprelis, kaip jį žmones 
pravardžiuodavo. Mat, kar
tų jis nukrito nuo rugių prė
slo, susitrenkė, ir nuo to 
jam atsirado dvi kupros: 
ant pečių ir ant krūtinės.

Kuprelis yra nuos t a b i 
būtybe. Tai keista Lietu
vos padangės gėle, kuri ne
pajėgė pražydėti visais sa
vo žiedais.- Kuprelis, ne
paprasti]. gabumų žmogus—, 
jis filosofas, išradėjas, mu
zikas, kūrėjas, dailininkas 
— palieka visus savo talen
tus be naudos savo kraštui, 
žmonėms.

Ir dėl ko gi?
Pirmiausiai dėl to, anot 

Aug. Raginio, kad jam pa
sireikšti trukdo, jį prislė
gusios laiko dvi jo kupros. 
Jei ne kupra, jis būtų ve
dęs Gundę, būtų neužsida
ręs vienišas savo gūžtoj, 
daug ko žmonėms būtų da
vęs. Paskui dar dėl to, kad 
Olesis nėra veiksmo, bet 
mąstymo, kontempliacijos 
žmogus. Jis stato projek
tus, kurių niekas, no jis 
pats, niektu* neįvykdys; jis 
galvoja, kad reikia gerinti 
žmoniją, bet darbo nesiųna, 
t ik t tfn osųyo kiaulo • * susi
traukęs,! tragiškos dnlięs-sle
giamas. . Jis yra. filosofas, 
kuris MiėkąU. savo minčių

toliau’už save nepaskleis; 
jis yra mechanikas, kurio 
išradimo niekas žemėj ne
matys; jis yra poetas, kurio 
kūrybos niekas neskaitys, 
nū nedainuos; jis yra muzi
kas, kuris savo dvasios ai
dėjimo ir ūžesio niekad ne
sudės į gaidų puslapius; jis 
yra reformatorius, bet tik 
mintyse^ Tai kūrėjo tra
gedija, kūrėjo santykis su 
išorinėmis kliutiinis, santy
kis su aplinka.

Kiti asmenys nėra toki į- 
domūs; jie tik padeda pra
plėsti Kuprelio vaizdą. 
Gundė —graži, jauna mer
gina, susipratusi lietuvė, at
kakli, bet nepastovi savo 
meilėje Kupreliui ; mat, ji 
išteka už dailininko Štašev- 
skio. Gundės tėvai gana, 
išblyškę. Epizodinė Kupre
lio tarnaitė .— gyva, tikra 
davatka. Pirmojo klebono 
vaizdavime yra daug saty
ros, net šaržo. Kuprelis, iš 
dalies ir Gunde nuo kitų, 
epizodinių vaikėjų daugiau
siai skiriasi tuo, kad juodu 
yra romantiniai herojai, o 
kiti personažai — daugiau 
ar mažiau realistiniai.

Pirmąją “Kuprelio” lai
dą išleido “Vienybė Lietuv- 
nikų,” Brooklyn’e, N.: Y., 

.1913 metais. Tos laidos kny
gų sunku rasti, o dar sun
kiau jų gauti skaitymui. 
Dėl to gi antrai laidai auto
rius naujai parašė “Kup
relį” ir “Sakalo” Bendro
vė dailiai išleido. Dabar, 
šis gražus plačiu masto vei-

Badas, červonco kritimias ir vi- 
viškas ssumukimas.

I’liĮrmoji Sovietų piatilet- 
ka jau už kelių menesių , 
baigiasi. Kaip p r a n e š a 
“New York Herald” korės- 
pondaiitas iš Maskvos, Ru
sija dar niekad m^pergyve- 
no tokių sunkenybių, kaip 
dabar. Visi apskaičiavi
mai pasirodė, išpūsti. Ūkio 
krizis didžiausiihs, nors ofi
ciali sovietų spauda skelbia 
apie didelius kolektyvizaci
jos rezultatus. Kai kurijo
se dalyse, ypač Ukrainoj, 
gresia badas. Kainos ne- . 
paprastai kyla, o sovietų 
vyriausybė atkakliai slepia 
pras idej us i ą in f 1 i aciilj ą. Kad 
suprast sovietų pinigų būk
lę, iiciižiiiivštamas faktas, 
kad už červonsus dabar 
daug mažiau tegalima nusi
pirkt dolerių ir produktų 
negu pereitais metais. O- 
ficialus kursas paliko tas 
pats — du rubliai už dole
rį, bet svetimšaliams apsi
stojusiems viešbučiuose mo
ka nuo 10 ligi 36 rublį] už 
dolerį.

Išrodo, kad dabar sovic- 
tuose nėra žmogaus, kuriam 
nebūtų aišku, kad piatilet- 
ka suvis nepavyko. . ’

Amerikos kort'Spondeiito 
nuomone,’ Sovietai stovi 
prieš diįlcles reformas So
vietų vidaus politikoj turi 
įvykti rimtų permainų.

Kokios tos reformos bus,, 
korespondentas nežino, bet 
jų su nekantrumu laukia 
visiij Rusijos gyventojai. Ti
kslas šitų reformų turės bū
ti gyventojų būvio pageri
nimas.

Neseniai paskelbtas pla* 
nas kaip naujas 
davė pastebimų 
Būklė yiį sunki, 
tas dar nelaiko
džiai kritišką, liet kaip iš tų 
sunkumų ji išeis, taip pat 
nenumato.

“nėp” ne- 
rezultatų. 
Žurnalis- 

būkie val-

mas ir skaitytojai gėrėsis į- 
siskaitę į įdomų ir gražų įg
ilo šeiniaus “Kuprelio” kū
rinį. Samata.

'•ŽIDINYS” T
Prot Dr. V. Mykolaičio-Putino redagus 
jamas literatūros, mokslo, vleuomeiiče 
Ir aknilertHSkoJo gyvenimo muštruotas 
mėnesi n le iutmalas yra -dhlklriuBlna, 
rlmCiauslaa, Homlaūslaa ir ktekvlenum 
orasiliivlnUslanr Žmogui tlnkamfauelaa 
lietuvių ŽUrnnhia; Todėl visi pns^Mkl* 
te Užsisakyti ••Židinį?’

••židinio” kaina Lietuvoje t mat, 35 L 
pustn. IX) lt.Amerikoje metama $4.50, 
pusmečiui $2.50.

Adr.: ‘'židinys,” Kaunąs, LaltvM Al

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta tauta kultūringesnė 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo.

“MOSĮJ LAIKRAŠTĮ”
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
“Mūsą Laikraštis’’ yra did

žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
eią; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas rimtą ir objektyvią 
traipsuiu, gražių pasiskaitymą, 
torespondeneijų, dainą, paveiks
lą ir t. t.

“Mūsą Laikraštis“ šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 
uriniu visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpo, kurių 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai. .

‘"Mūsų LtukraStiš” kas savai 
te išeina po 12 puslapių, - iliust 
‘uotas ir duoda savaitines ap» 
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonoinlnio ir po
litinio gyvenimo sričių. 4 - . .

“Mūsą Laikfaįtp’ leidžia Ka
taliką Veikimo Centrasf Kainą 
metams: Lietuvoj 4 litai, -užsie
niuose —- 12 litą; •
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AMERIKOS KATALIKAI IR POLITIKA

Rašo: J. Čelkys

1881 metais “The Otfi- 
cial Oatholic Dirčctory” 
paskelbė, jog tais metais 
Jungtinėse v Amerikos Vals
tijose buvo 6,367,330 kata
likų.- Penkiasdešimts metų 
vėliau (Į$31 m.)r po tų ofi
cialių skaičių davinių, ka
talikų skaičius pasiekė net, 
20,215,098. Tie skaičiai ais
triai parodo Romos Katali
kų. Bažnyčios Rūgimą ii- 
brendimą šioje šalyje... 
Toks Bažnyčios narių, skai
čiaus augimas aiškiai paro
do, kad mūsų milžiniška 

_ Arganizacija nemiršta, bet 
auga ir progresuoja su gy
venimo bėgiu...

Ši didžiulė:. organizacija, 
kuri turi didžiaūsį tikybi
nių narių skaičių, turėtų 
parodyti ir savo narių įta
ką įvairiose gyvenimo sri
tyse, o ypač šios šalies poli
tikoj. Alės turėtumėme ras
ti visur ir visame katali
kus, kurie turėtų savo ran
kose šios šalies ekonominio, 
finansinio, politinio ir ki
tokio gyvenimo vairus' savo 
rankose...

Bet, ar ištikrųjų taip 
yra Ar ištikrųjų katalikai 
turi užėmę svarbiausias po
litines ir nepolitines vie
tas?' Ar ištikrųjų “Ameri
ka katalikė ja ?M...

Šie ir kiti klausimai yra 
labai svarbūs, nes jie aiš
kiai nušvies mūsų katalikų 
būklę, šioje šalyje. .Į šiuos 
klausimus atsakymai aiš
kiai parodys mums, katali
kams, kur mes stovime po
litikoj ir kokios yra mūsų 
pareigos dabar ir ateityje.

Amerikietis ir protėsto- 
nas, J. E. Moore, kuris yra 
ir susidomėjęs šiais svar
biais klausimais, štai ką at- 
virai yra pareiškęs: “Pro-- 
testonai didžiai klysta, jei 
jie tiki, jog katalikai užim
siu ir vadovausią mūsų tau
tinėj politikoj. Katalilni 
nuošimtis, kurie turi užė
mę svarbesnes, politines vie
tas, yra nepaprastai mažas, 
palyginant proporcijonaliai 
su šios didžiulės tikybinės 
organizacijos narių skai
čiumi/’

Ar ištikrųjų taip yra? - 
Pažiūrėkime į 73 Kong

resą (1931-32 m.) ir mes 
pamatysime, kad yra tik 35 
katalikai iš 435 kongresma- 
nų ir tik 6 katalikai iš 96 
senatorių, bet katalikai su
daro vieną šeštadalį visų 
gyventojų šioje šalyje!

Aletodistai, kurių skai-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRrJOS 
PO GLOBk MOTINOS iVČ.

Urmininke — Eva Marksienč,
625 E. 8th St., So. Boston, Masa. 

Vlce-plrmiiUnkB— Ono Simutienė, 
443.0. Ttli St, So. Boston, Mass.

. Tel. So. Boston B422-R 
Prot. Ra§t •— Brone Clunlenė, .
. 29 Gould St, West Roxbtiry, Mitas.

Tel. Parkvay 1864-VV , 
iTln. RnkL — Marjona Markontatė 

83' Navarre St., Rosllndalė, Mass.
Tol. Parkway 0558-W

lldinlnkė — Ona Stanlullutė
105 West fttk. S t, So. Boston, Maes. 

Tvatkdarė — Ona Mtaglrdienė
1512 Columbla Rd.; So. Boston, MasS. 

. Kasos Globėja *— E. JanuAoniėpė .„
1426 Columbid itd., So. Boston, Mass 

Draugija aava susirinkimus laiko, kas 
totrą ntamlnką kiekvieno mėnesio, 

* 7:80 vai. vakaro, pobažnytinėj sve
tainėj.

Vitais draugljpe reikalais krėlpkltšs 
pu trotokolu raltlnipkp.

čius yrą apie 5 milijonai, 
tūri kuo he tris sykius dau
giau kongresmanų. Episko- 
palai, kurių skaičius yra 
mažiau, kaįp viena-penkta 
dalis katalikų skaičiaus,* 
tini penkis sykius daugiau 
senatorių!

Labai svarbus ir žymus 
.faktas, kad yra 65 masonai,’ 
.prieš 6 katalikus senatorių 
tarpe, ir 304 masonai prieš 
katalikus kongresmanų tar
pe.

Taip pat, hera nė vieno 
kataliko tarp visų Ameri
kos valstijų gubernatorių. 
36 iš 48 valstijų gubernato
rių priklauso prie masonų, 
nors yra daugiau kaip 20 
milijonų katalikų šioje ša
lyje, ir tik'apie 3 milijonai 
masonų.

Šie skaičiai aiškiai paro
do mūsų katalikų būklę šio
je šalyje. Šie skaičiai turė
tų plačiai atidaryti akis vi
siems katalikams ir skatin
ti daugiau susidomėti savo 
politine programa ir pat 
sauliožvalga.

Tuo pačiu mums buvo ir 
yra prikišama, kad mes 
neprivalome ir neturime 
teisės dalyvauti šalies poli
tikoj,4 kad “mūsų pareiga 
yra tik melstis!,..”

Argi mes, katalikai, ku
rie esame didžiausia tiky
binė grupė šioje šalyje, ga
lime visuomet taip šaltai 
žiūrėti į tokius faktus? Al
mės visuomet gyvensime 
įprasta gyvenimo vaga ir 
nesidomėsime tais politi
niais ir nepolitiniais klau
simais irtomis gyvenimo 
problemomis, kurios turi 
didelės įtakos ne tiktai mū
sų Bažnyčiai, bet, taip pat, 
ir kiekvienam atskiram ka
talikui individui?: Ar inės 
visuomet turime būti tais 
“atsilikėliais” -arba “nesu
sipratusiais” ir leisti “ma
žumai” ir kitiems žmonėms 
vadovauti mus, kurie yra 
priešingi katalikybei ir 
kriksč ionybės idealams ir 
principams? Ar mes visuo
met galime praleisti pro 
šalį arba užmiršti visokius 
šmeižtus ir prasimanymus 
apie Katalikų Bažnyčių ir 
apie atskirus Josios narius, 
kurie vadovaujasi katali
kybes ideologijos princi
pais ir kurie nuoširdžiai 

, dirba Dievui ir Tėvynei?
Pažiūrėkime į 1928 m. 

> prezidento rinkinius tarpe 
• kataliko, Alfred E. Sinitb, 

ir pratęst ono, Herbert
Hoover. Laike tų rinkimų 
išėjo aikštėn visos tos pik-

tosios dvasios, neapykantos 
jausmai ir fanatizmas 
prieš katalikybę...

Turbut niekados nebuvo 
tokio aiškaus protestantiz
mo fanatiškumo pasireiški
mo visoj Amerikos politi
nėj istorijoj, kaip laike 
1928 metų prezidento rin
kimų... Kiek buvo biaurių, 
nepadorių šmeižtų ir prasi
manytų nepatikėtinių kak 
bu, kurios buvo priešingos . 
krikščionybės aukštiems i- 
dealams!...

Beveik visose protestonų 
bažnyčių sakyklose buvo 
kalbama vien tik apie poli
tiką, probibiciją anti- 
katalilriškumą, o ne skel
biama Dievo žodis!

Žmones buvo gąsdinami, 
kad, jei jie balsuosią už ka
taliką Smith’ą, tai bus pa
saulio galas (depresija, be
darbė, etc. etc.), kad Po
piežius pradėjo kasti po
vandeninį tunelį po Atlan- 
tiko vandenynu-. nuo Vati
kano i Ameriką, ir dar 
šimtais kitokiu prasimany
mų, kurie neturėjo jokio 
pagrindo arba krislelio tei
sybės...

Ir A. E. Smith, kuris 
šiandieną yra pripažintas 
ir skaitomas kaipo vienas 
iš garbingiausių ir gabiau
sių Amerikos politikų ir 
vadų, Ūko to nepadoraus 
Įūotestantizmo fanatizmo 
auka, vien tik dėl to, kad 
jis buvo katalikas!...

Daugelis šitokių -fanati
ku gali šmeižti Katalikų 
Bažnyčią ir Josios narius, 
daugelis paniokytų. ir ne
mokytu žmonių gali nesu
prasti arba nematyti per 
»savu aklumą ir tamsumą 
ir, per savo fanatizmą Ka
talikų Bažnyčios svarbios 
rolės pasaulio civilizacijos 
istorijoj. ATisokie masonai 
ir Kū-Klux-Klanai ir kiti 
gali pliaukšti prieš Katali
kių Bažnyčią, bet, ar mes 
nepastebėjome, kuomet įvy
ksta koks nors svarbus kri- 
zis Amerikoje, tai tuoj šie 
visi tautos fanatizmo vadai 
ir ‘‘politikieriai1’’ užmiršta 
savo nepadorias kalbas, sa
vo šmeižtus ir prasimany
mus, ir,: pirmutiniai “nuo
širdžiai” prašo ir meldžia 
nioralinės ir materialinės 
pagalbos, nuo Katalikų 
Bažnyčios!

Laike Didžiojo Karo, kai 
Amerikos. Kongresas ir 
prezidentą^- paskelbė karą 
ArokiętųSr, 1 ai tfioj ’ pasipy
lė visa/eilė įvairių raštų ir 
prašymų iš valdžios, kad 
Katalikų Bažnyčia ragintų

*V. JONO EV. BL. PATALPINĖS 
DR-JOS VALDYBA 

Pirmininkas — M. žloba
36 ]ML Ida Gd., Dorėhcsler, Mnsa: 

Tetaptume Colutnbla 5 W 
Vlce-Pirmininkas — J. Petrauskais

24 Thomas Park, So., Boston, Mam 
Prot. IlaSUulnkaa J. Gllueckių

5 ThoniM Purk, So. Uoutoh, klissi 
Fin. imstinlnkns — M. Selkls . .

256 0. Ninth St., So. Boston, Mina 
tldlnlnkus —* Ąs jfnudžUhias

885 te. Broftdway, So. Boston. Maus 
MnrSalka —■ 3. Zuikis

7 VVIutleld St., So. Boston, Mobil 
Draugija laiko susirinkimus kas trefllų 
• ‘neųįldlefal kiekvieno mėnesio. 2 >ur

Parapijos salėj, 402 Ė. 7th
■ 6L. So. Bvston, Maso.

Profealpnrithli blznlf-rlal. pramonių 
Kai, kurie skelbia?! “Darbininke," .tik 
rili verti skalt.Vlojij ptirarnou.

* Visi gatBlnkltCš l‘Durbtalnke.”
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Vaizdas naujos Comsll ligoninės prie Rytinės npėš tarp 68-tos it 71-mos gatvės New Yorke, kurios 
pastatymas kainavo $30,000,000. Įrengtoje ligoninėje bus 1,007 lovos.
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visus žmones pirmyn į ko
vą už Tėvynę, kad Ji, per 
savo moralinę įtaką, skelb
tų ir inspiruotų patriotiz
mą, kad Katalikų Bažny
čios kunigai būtų kariuo
menės kapelionais ir tt. 
Buvo net atvirai pareikšta, 
kad šitoje didelėje Icrizėje, 
tilc sena, garbinga ir tvirta 
Katalikų Bažnyčia gali tu
rėti didžiausios įtakos ir 
pagalbos šio karo laimėji
me. Buvo visur kalbama, 
kad, jei mes pralaimėsime 
šį karą, tai pasaulio civili
zacijai yra galas!

Bet, ar. katalikai atsisakė 
nuo tų gražių ir nuoširdžių 
prašymų? Ai- jie indiferen
tiškai žiūrėjo į savo gar
bingos tautos ir valstybės 
likimą? Ar katalikai atsa
kė jiems į pirmiaus jų pa
reikštus priekaištus: “Alės 
nesame velti Jūsų prašy
mų; mes nesikišame į poli
tiką; mes tik melsimės ”...

Ne! Katalikai apie tai 
negalvojo! Jie krikščioniš
kai užmiršo visas priešų 
klaidas ir jų fanatizmą, ir 
karštai -dirbo ir kovojo sa
vo tautos ir valstybės gero
vei. Katalikai matė ne tik 
savo tautą ir valstybę pa
vojuje, bet taip pat ir pa
saulio, civilizaiijos pragaiš
ti- /

Katalikiškose parapijose 
buvo įsteigta registracijos 
punktai... Visose katalikų 
organizacijose ir draugijo
se buvo įtemptas veikimas. 
Katalikai vaikinai narsiai 
ir drąsiai kovojo karo lau
kuose ir guldė galvas už tė
vynę... Yra aiškiai parody
ta, kad Amerikos katalikų 
kareivių nuošimtis propor
cijonaliai su kitomis tiky
bomis buvo daug didesnis.

Tada visokį priekaištai 
ir fanatizmas buvo užmirš
ti ir tik vieni patriotiški 
šauksmai buvo tegirdimi: 
“Gelbėkime Ameriką! Gel
bėkime pasaulio civilizaci
ją!..*”

Pasibaigus . Didžiajam 
Karui, visokie fanatikai 
vėl iškilo aikštėn ir pradė
jo šmeižti katalikybę. Vėl 
pradedama girdėti visokių 
nepadorių nuomonių ir 
minčių apie k ą t a 1 i k u s. 
Kaip greitai, jie užmiršo 
tuos gražius taikos ir mei
les žodžius, tartus į katali
kus!.,. Kaip greitai sudžiū
vo tos “meilės ii* taikos

: aiyvųs šakelė!’’... . ..
’ Artį id. mano, kiid ines’vi

suomet tylėsimo ir praleisi
me pro šalį tokius nepado
rius pasielgimus ir šmėiž-

LDS. Kuopų Susirinkimai
PHILADELPHIA, FA.

LDS. 13 kp. susirfilkimis |vyk« 
penktadicnĮ, spalių 7 d., 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambary, Atei- 
kitę gausiai. Nepamirškite užsimo. 
keti duokles. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas Įvyks 

penktadieni, spalių 7 d., 7:30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visli. Valdyba

L0WELL, MASS.
LDS, 97 kp, susirinkimas Įvykis 

ketvirtadieni spalių m. 8 dieną, 
vakaro. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams , prisirašyti prie vie 
nintėlės darbininkų organizacijos

Valdybi

CLEVELAND, ohio
Spalių 7 dieną, 8 vai. vakaro, 

Lietuvių Salėj Įvyks LDS. 51 ikp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

tus? Ar jie mano, kad mes 
esame lyg “ta kurčia ir ne
byle marmurine stovyla,” 
ant kurios galima spraudy
ti ir savo keršto jausmus 
išlieti? Ar jie mano galėsią 
įveikti, sugriauti ar išnai
kinti Katalikų Bažnyčią ? 
Jei jie taip mano, tai jie 
didžiai klysta...

Šiandien Meksika, Ispa
nija, Lietuva ir bando pa- 
naikinti Katalikų Bažny
čią. Italija buvo pradėjusi 
terorizuoti katalikus, bet 
tuoj pamate savo didelę 
klaidą. Apie dvidešunts me
tų atgal, Prancūzija su ne
tikėliu Combes priešakyje 
bandė Įiravesti įstatymus 
priešingus Katalikų Baž
nyčiai. Apie penkiasde
šimts metų atgal, Vokieti
ja, su “geležiniu kancle- 
Tiū:’,, Bismarku ir jo vadi
namu “Kultūrkamfu” no
rėjo visiškai išnaikinti ka
talikus Vokietijoje. Apie 
šimtas dvidešimts ' penki 
metai atgal, Prancūzija ir 
bandė sugriauti Katalikų 
Bažnyčią per revoliuciją ir 
terorą. Ir Anglija pravedė 
visokius žiaurius įstąty7 
mus, priešingus katalikams 
ir Katalikų Bažnyčiai. 
Apie keturi šimtai metų, 
atgal beveik visa Europa 
buvo užsikrėtusi reformaci
jos epidemija, kuri buvo 
griežtai priešinga kataliky
bei. Ir taip per ištisus 19 
šimtmečių,. įvairios tautos 
ir valstybės, visokie valdo
vai ir politikieriai bandė 
sugriauti ar išnaikinti Ka
talikų Bažnyčią, bet jų pa
stangos nuėjo veltui ir jie 
patys žuvo ar mirė negar
binga mirtimi, nepasiekę 
savo tikslų... Gi, Katalikų 
Bažnyčia vis augo ir Stip
rėjo!...

Katalikų Bažnyčia nebi
jo nei .jokių priešų, nei jo
kių persekiojimų. Ji yra 
pergyvenus visokių idėji
nių audrų ir Ji visuomet 
išėjo iš visokių kovų Lai
mėtoja ir Pergalėtoja, nes 
Ji kovojo ir stovėjo už tei
sybę!

Šiandien, Katalikų Baž
nyčia stovi, kaip tas milži
nas švyturys šiame audro
tame gyvenime ir rodo švie 
sų kelią paklydusiai žmoni
jai...

Šiandien, kiekvieno ka
taliko; pareiga j’-ra didele- ir 
svarbi*J.Į‘i. kuro met u kiek
vienas • vyras - privalo* ir t u- 

• r i būti kareivis, kai valst'y-; 
bei gręsia pavojus, taip 

- pat, ir kiekvienas katalikas

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas Įvyks fiekmadien. spa
lių 9 d.,, tuoj po sumos, L. baž
nytinėj . svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vali

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyk? 

sekmadienĮ, spalių 9 d., bažn.vs 
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

privalo būti savo tikybos 
kareivis -— apaštalas, kai 
pavojus gręsia savo tikybai 
ir Katalikų Bažnyčiai.

Šiandien mes aiškiai ma
tome mūsų “prietelių” vei
kimus... Jau laikas mums 
rimtai susiorganizuoti į di
delę kovą prieš anarchiz
mą, nihilizmą, bolševizmą, 
masonizi ną, liberalizmąv ir 
visokius kitus “izmus,” va
dovaudamiesi Katalikui Ak
cijos principais ir kovoti 
vienybėje prieš susibarusią 
tamsybių galybę, kuri nori 
praryti žmoniją...

Šiandien, mums visiems 
katalikams yra labai svar-' 
bu. priklausyti ir remti vi-' 
sas savo katalikiškas politi
nes ir nepolitines organiza
cijas. Mes privalome remti, 
ir balsuoti tik. už tuos poli-i 
tikierius ir vadus, kurie 
yra katalikai, ar bent pa
lankūs. Alės turime kreipti 
didžiausi dėmesį i mūsų 
katalikiški spaudą ir remti 
ją visomis pajėgomis. Alės 
turime dėti visas pastangas 
remti moraliniai ir finansi
niai mūsų katalikiškas pa-
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MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

■'MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos: -

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS“
.. Kainos:

Juodais paprastais apdarais .30 y

Juodais minkštais apdarais .50
Juodais odos apdarais .75
Baltais celuiloido apdarais .80
Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.

Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- 
mos^Koiuunijos ir kitoms iškilmėms.. ‘

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: »
' “DARBININKAS“.

366 Broadvvay, • — ■ So. Boston, Mass.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimM įvytai 

spalių 9 d., tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capltol AtentN. 
Malonėkite vis nariai ateiti, ne« y* 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos,

Taipgi malonėkite užsimokėti Iru- 
yra užsilikę mėnesinės duok- 

LD8.0 kp. rašt.
nij 
les.

/ —------™
DiSTROIT, MlCH.

LDS. 72 kp. susirinkimas Įvyki 
sekmadienĮ, spalių 11 d., tuoj po 
pamt^dų, šv. Jurgio parapijos ntO* * 
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti Į ŠĮ susirirt 
kimą.

Valdyba

HARRISON-KEARNEY, N, X
L. D. S. 15 kuopos susirinkimu a 

Įvyks spalių 11 die,ną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. • Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba ;

WESTVILLE, ILL. - J
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai Įvyksta kiekvieną mčnesĮ, 
sekmadieny, po 15 d., šv, Petro it 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdybai

L A WRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas Įvykę: • 

spalių m. 16 d., tuoj po 12,vai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. Vaidyba

rajrijas, ] larapijines moky
klas ir, apskritai, visas ka- ■■ 
ta Ii kiškas įstaigas. Mes tu
rime visur ir visuomet va
dovautis katalikybės ir 
krikščionybės principais. 
Alės turime kovoti prieš 
nukrikščioninimą ir visas 
blogas pasekmių. Alės turi
me visuomet griežtai pro
testuoti ir dirbti vieningai 
prieš pasireiškusį fanatiz
mą, kuris, lyg kirminas, 
ėda ir griaužia šios šalies 
lygybės, brolybės ir laisvės 
pamatus. Mes, katalikai,. 
PRIVALOME ir TITRI- 
AIE būti vieningi visuose: 
atžvilgiuose!... .
’■ Jei mes būsime vieningi, 
jei mes būsime susipratę, 
jei mes eisime garbingais 
krikščionybės įr kataliky
bės principais, tai mes p 
veiksime visas tas kliūtis ir 
pasieksime to, ko mes visi 
trokštame ir pageidauja
me...

Mūsų visų katalikių troš
kimas ir pageidavimas yrą 
—t oi eran t iškurnąs!

Gobšus žmogus drau g ų 
neturi.

•
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

Naujas North Dakotos valstijos, 
$2,000.000' kapitelius baigiamas 
būdavot! Bismark, N. D. Tai bus 
moderniškiausias namas.

D ARBINISKAB

LIETUVIŲ KOLEGIJOJme; pasipiktinome, kad da
bartinė Lietuvos valdžia 
varžo mūšų brolių Lietimų 
laisvę tikybos bei apšvietus 
srityje, net' nele i d’ž i a m a 
Katalikų Universitetą ati
daryti, Šiuomi reikalauja
me Katalikams spaudos, žo
džio bei ąpšvietos laisvės ii* 
greičiausiai leisti Katali
kams atidaryti Universite
tą-' ;

Susirinkimo pirmininkas 
Juozas N, JIn

Raštininkas
John UsariSj
‘PeJer Tamclis^

Duetą “Lietuva” išpildė 
p. p. Čižauskai, kurių daįr 
nąvimaš publikai taip pati
ko, jog ,fie turėjo sudainu^i- 
ti dar du kartu.

Prog-rania užbaigta Lie
tuvos himnu.

Palaužta Vyšnaite.

THOMPSON, Conn. — 
Išnyko atostogų dienelių 

svajones iš moksleivių gal
vos. : Turi mokytis. Trykšta 
mokslo šaltiniai, . jis gali 
pasinaudoti. Mokslas pada
rys n/ūšų lietuvius mokslei
vius .apšviestais ir gerais 
lietuviais ateityje.

bėti graikiškai. Gal pasi- . . 
seks. Pertraukos metu gali 
girdėti tos kalbos išreiški
mus, Kur pastangos bus 
pridėtos, ten ir laurai; .

. ' ' K. V. i
CICERO, III.

NAUJAS LIETUVIS 
PROFESIJONALAS
Smagu žymėti susilaukus 

nat protes. o “.
J, Petrausko, Ph. C., . 
Ph.

. P. V. J. Petrauskas yra 
gimęs Lietuvoje, Šia u Į i ų 
ąpskr,, Kurta venų parap.

Į Ameriką atvyko 1913 
metais. Apsigyveno Chica- 
goję. Išėj ęs -pradžios mok
slą Lietuvoje, p. Petraus
kas, neatidėliodamas, pra
dėjo lankyti vakariu

. glij kalbos kursus.
1923 m. įstojo į Englę- 

,Wood High School; Reikia 
pažymėti, kad mokydaina- 
siš p. Petrauskas turėjo ir 
pragyvenimą užsidirbti, kas 
moksleiviui sudaro nemaža 
sunkumo. Bet pas jį daug 
energijos. Jis pasirenka 
botaniką (augalų mokslas), 
kaipo mėgiamąjį dalyką.

Baigęs High Shool, p. V. 
Petrauskas Įstojo į Univer- 

" sity of Illinois — School o f 
Pharmacy, kurią šie m e t. 
baigė laipsniu; Pharmaceu- 
tical Ch t mist ir j au gavo iš 
Dępart;
Illinois

s
i

Sąjungos 5 skyriaus. Yra 
vienas iš organizatorių L. 
R. K. Federacijos 26 sky
riaus, kuriame vėliau užė
mė įvairias valdyboj vietas.

<b;har, b’~ Jaune re*Hnin- 
. u skyia .s nmuiutan- 

čiai tebesida’buoja. P er 
relioliką ’ metų buvo rašti
ninku Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos 29 kuopos, o da
rni* raštininkau j a Mari j onti 
Kolegijos Rėmėjų CIiicagos: 
Apskričiui. Būdamas įvai
rių orgąnizacijų valdybos 
nariu, p. V. J. Petrauskas 
dalyvaują seimuose ir kon
ferencijose.

Linkime naujam mūsų 
profesijonalui gero pasise* 
kimo jo profesijoje ir ne
nuilstančiai darbuotis vi
suomenės dirvoje.

Draugai

PROVIDENCE, R, I.

3ETRUIT, MICH.

Kun. J. Bailumas lankė
si iš L. T). S. seimo. Geisti
nas. svečias. Papasakojo 
mums apie seimo eigą. *

Du nauju kolegistu atvy
ko iš Worcesterio miesto: 
Vytautas Robinas kuris 
pabaigė Šv. Petro ankštes
nę mokyklą ir Jonas Si- 
vauskūSj Commercialo gra- 
duantas. Abudu labai pasi
žymėję sporte.

to leidimą TH 
. Švietimo De-

. eidimą prakti
kuoti savo profesiją, kaipo 

j registruotas farmaceutas, 
j Visuomenių • Pdrausko 
Į darbiiG.e

• Atv.j jus iš Lietuvos p,
'J. Petrauskui neilgai trun
ka suprasti visuome n i n ė 

! darbuote. Pirmiausiai, pa
sitobulinęs lietuvių kalboj, 
rašyboje ir lieterątūroje, 
jis stoja į katalikiškų laik- 

. raščių-bendradarbių, korės-
• p^ndentų eiles. Jo kores

pondencijos, o vėliau strai
psniai visuomet buvo ke-

j liautieji lietuvybę. Be tų, 
; yra nemažai parašęs ir iš

. mokslo srities.
Jo visuomenine darbuotė 

prasideda nuo 1917 metų ir 
lig’ iol ttM< ą. Į ’

i į S u. R. K. 15 kiK
i (1917 m.), netrukus lieki, 
į ■ išrinktas kuopos rdštinin-

ku; tas pareigas ėjo per ke
lioliką metų. Šiandien raš
tininkauja 100 kp.

Į' ’. Tais pačiais (1917 m.) 
jis stoja į L.- Vyčių eiles

• - (16 kp.) dirbti ir 1923 m. 
. jai pirmininkavo. Buvo

^l.ai-veikliu nariu Pilnųj 
vininkų 27 kuopos.

>•> • Per Didįjį Karą, ir po jo, 
atgimstančiai Lietuva; Tau-

. tos Fondas buvo didžiausia 
pagalba. Visi tautos sū
nūs stoja į darbą, kas kaip 
galedaūias, kad gelbėtų tė
vynę. P. V. J. Petrauską 
matome dirbant, ir raštinin
kaujant Tautos Fondo 32 
skyriuje,, kuris aukų davė 
Lietuvai $19,490.04. Taip

. pąt- buvo valdybos nariu L.
■ Raudonojo Kryžiaus Rė-
■ . mėjų 32 skyriaus. Per ke- 
! lioliką mėtų buvo korės-r 

. pondentu Labdaringosios [ .
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LANKĖSI PRELATAS 
M. KRUŠAS

Grįždai iš Lietuvos į 
Chicago, p. kleboną kun. 
J. Čižauską buvo apsilankęs 
prel. M. Krušas.

Rugsėjo 25 d. mišių me
tu prelatas pasakė Įspūdin
gų pamokslą.

Vakare parapijos svetai
nėje įvyko parengimas, į 
kurį pr? 'cinko daugybė 
žmonių. Visi, nore j o išgir
sti prelato kalbą apie Lie
tuvą.

Kun. J. Čižauskas vado
vavo programai. Juokdarys 
A. Širvai; nuz. J. Či- 
žauskui ako. mojant, su
dainavo solo. Juodsnu- 
kaitė padainavo solo savo 
maloniu alto.

Šv. Petro parapijos kle
bonas kun. V. Misevičius a- 
pibudino Amerikos lietuvių 
pastangas Lietuvos «nepri
klausomybei atgauti ir apie 
dabartines sąlygas Lietuve- 
-ie-

Prel. M. Krušas vaizdžiai
akoj apl Į- kusi 

Eucharistini Kon g r e s ą, 
Lietuvos pažangą, gą’vento- 
jų užsiėmimą ir dabartinės 
vyriausybės žalingus dar
bus — varžymą katalikų 
veikimo, neleidimą katali
kų universiteto ir t. t;

' Po visų kalbų priimta se
kančio turinio rezoliucija, 

, kuri priimta ir užtvirtinta.:
“Mes Detroito, Michigan, 

Valstijos Lietuviai, susirin
kę Šv. Jurgio para p i j o s 
svetainėje, rugsėjo 25 die
ną, 1932, išklausę įvairių 
raportų apie Lietuvos Ka
talikų padėtį, prie kurios 
laisvės :Vfiąvimo ir jos pa
laikymo miai prisidėjo-

VARGONININKAS
Ieško vietos. Suvirs 20. metų "A-, 
merikoj . iš vargonininkavęs. Tu
riu . 1 iudyni n n uo - geri), klebonų. 
Apsiimu ir stijono darbą at
likti. ’

PARAPIJOS PIKNIKAS

Parapijos piknikas, įvy
kęs rugsėjo 25 d. Klaipėdos 
parke, praėjo gražiausiu 
pasisekimu. Buvo suplau
kusi tūkstantine minia, y- 
pač daug jaunimo.

Klebonas kun. J. Vaitie
kūno prašymas buvo išgirs
tas ir išklausytas.

Klebonas paprašė ūkinin
kų piknikui paukščių, štai 
ūkininkai ir suvežė: V. Pa- 
galka — didžiausį gaidį; 
cukraus, paukščių, miltų ir 
kitokių prašmatnumų suve
žė A. Ladišiųs, J.. Kiąipis, 
A. Veitkūnas, A. Karevi
čius.

DIRBAMA
Pikniko pasekmės geros. 

Klebonas vis ragina visus į 
vieningą darbą ir net kalba 
apie naujos bažnyčios sta
tymą.

Įsteigta jaunų mergaičių 
draugija, atgaivinta Vyčių 
kuopa, išpuošta bažnyčia. 
Žodžiu, padaryta daug kas 
gera. Matyt, jog pradėsime 
smarkiai vytis kitas kolo
nijas. A.

DAYTDN, OHIO
A.

I. ŠUNELIS,
1199 Aubura St., ‘ 

Bridgewater, Mass (S-4; i

LIETUVIAI LAKŪNAI 
B ALTIMORĖJE

Rugsėjo 18 d. kapitonas 
S. Darius ir lakūnas Girė
nas su savo Bellanca lėktu
vu surengė Lietuvių Avia
cijos Dieną, Service Field 
auke. ‘ Aviacijos D i e n o s 
Komitetas, kurį sudarė Ka
talikų Federacijos ir .Lie
tuvių Tarybos nariai, ant

tikrųjų misijos atnešė gra
žius vaisius.,

L. VYČIŲ 96 KP.
Pas mus esama visokios 

kritikos apie vyčius, bet ne
suprantu priežasties. Jei 
vyčiai surengia sau priva- 
tišką išvažiavimą, tai — 
jau blogai, O jei pavieniai 
asmens padaro gėdą, tai ta
da gerai... Taip kitur ne-

DARBAI
Šiek tiek darbai pagerė

jo “Lows Brs.” ir “Natio- 
nar Record” kompanijose. 
Jose dirbama pilnas laikas. 
Kitose dirbtuvėse dirbama 
dvi-trys dienos į savaitę.

MISIJOS
Misijonierius k ų n.. J. 

Bružikas, S. J. turėjo Čia 
misijas rugsėjo 12—18 d. d. 
Žmonės lankėsi gausingai 
ir daug paklydėlių sugrįžo 
į tikrąjį kelią.

Misijonieriaus pamokslai 
visus žavėjo, nes buvo labai 
turiningi ir įdomiai pasaky
ti. t ■

Kaime jėzuitų leidžiami 
laikraštį k‘Žvaigždę”- užsĮ 
rašė . 47 asmens, nors para 
pija ir labai mažą.

PO MISIJŲ
Rugsėjo 25 d. 8 vai. rytą 

šv. Mišioms prisirinko jau
nimo pilną bažnyčia. Iš

tl

būna,
DRAUGIJŲ SĄRYŠIS
;Jąu bus ketvirti metai 

kaip gyvuoja draugijų są
ryšis, daug gera parapijai 
nuveikęs. Bet nesuprantu, 
kodėl nesirūpinama Spalių 
9. d. minėjimu, juo labiau, 
jog pirmininkas yra vilnie
tis.

D raugi j ų susi j ung i m o 
vienetas daug nuveikė. Bu
vo Įsteigęs lietuvių kalbos 
vakarinius kursus.

Reikėtų ir. šiemet tai pa
daryti, o į mokytojus būtų 
galima pakviesti paneles, o 
o seniui Jurgiui Spurgiui 
reikėtų duoti poilsio.

Jonas.

CHARION’S
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
20 TRUMBULL STREET

WOROESTER. MASS.
Tel. 4-9430

Lengvos Išlygos—Be Nuošimčio

greitųjų buvo priverstas 
visa tvarkyti, tebuvo ga
lima per tris dienas rekla
muoti įvykį.. Nežiūrint to, 
ir dar nepaprastai blogus 
nedarbo laikus, susirinko 
gana skaitlingas žmonių 
būrys, tikslu išvysti pir
muosius lietuvių lakūnus 
Baltimorėje.

Lakūnas Girėnas d a r ė 
visokius figūrinius skraidy
mus -ore, gi trečias lakūnas 
šoko iš lėktuvo žemėn para- 
šūtu. Žmonėms labai im
ponavo nepaprasta šių tau
tiečių drąsa ir gabumai, ir 
visur buvo girdėti pagyri
mai ir sveikinimai už to
kius darbus.

Kitą pavasarį šie lakūnai 
yra nutarę lėkti iš New 
York tiesiog į Kauną tuo 
pačių lėktuvu, kuriuo kapi
tonas Darius Vežė vietinius 
žmones po orą. Tam tiks
lui atsiekti, jiems reikalin
ga dar bent keturi tūkstan
čiai dolerių įgyti naujus į- 
rankius, gerinti turimus, ir 
apskritai apsisaugoti nuo 
pavojaus. Tiems pinigams 
surinkti, jie renka aukas, 
ir važinėja keleivius. Gir
dėti, kad nežiūrint sunkių 
laikų, streikų ir viso ko, 
vis dėlto pasisekė surinkti 
gryno pelno kelionei dau
giau šimto dolerių. Išlai
dų ir buvo daug, dėlto skai
toma tokį pelną labai gerą. 
Tikimasi, kad vėliau rude-'1 
n Į arba žiemą bus surengta 
vietoj kita aukų rinkliava, 
kad kiek daugiau pridėti} 
prie Baltimorės dovanos. 
Kadangi, kun. Lietųvnikas 
pats lėktuvu važinėjo, ir la
bai širdingai rėmė, visą 
šventę, galima tikėti, jog 
šiuo reikalu pasekmių bus,

Žynys.

Keičiasi mūsų . miškas. 
Lapai pradėjo byrėti. Ru
dens spalvos pasirodė. Pas
kutines rožės žydi. Kilos 
gėlės jau peržydėjo.

Futbolo ratelis susitvėrė. 
Daug- norinčių žaisti. Be
rods, Šventos Marijos kole
gijos vardas vėl pakils 
sporte. Teks kautis su ki
tais. Geros kloties!

Orkestras, Broliui Vin
centui Šauliui vadovaujant, 
gerai lavinasi. Pratimai il
gi, bet dieną iš dienos mok
sleivių muzika geresnė bei 
žavingesnė. Gal jų tarpe 
atsiras Philįpų'Sousų.

Nauja mada įsibrovė ko- 
legistų tarpe. Kiekvienas 
bandys kuo daugiausia lie
tuviškų knygų. perskaityti. 
Kaip girdėti, rungt y n ė s 
stovi lygiai. Kas bus lai- 
mėtojumi, sunku pasakyti.“

Antras skyrius sunkiai 
dirba. Jie nori tobulai k,al-

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIŲ KNYGy

Tik už $1.00
šias Įdomins knygas gnllmn 1- 

slgytl “DarbliHnko” ndinlnb.raci
joje už pusę normalės kainos:

AUKSINTO OBUOLIO IS. 
TORI.TA (draiką Mythologl- 
jos žiupsnelis) su. paveikslais. 
Lietuvių kalbon Išguldė Aly
va .......................noe,-

TRUMPI SKAITYM15LIAT— 
labai gražūs pasiskaitymai a- 
ple {vairius gyvenimo atsiti
kimus. Parašė J. Tarvydus, ,45c.

TURTO NORMA—moksliš
ki pnplsknlytmnl. Pnrnšė Uo
sis ............................................ ..45c.

UŽKEIKTA MERUĖLE SU. 
BARZDA TR BARZDASKU- 
TIS—apysaka ............. 15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Vertė Iš lenkiško kun. K. š...l0c.

Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA JR 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
kun. Tarnus Žilinskas...........50c.

XXTX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Parašė kun. Pr. Bflėys, 
M. I. O................................ ....1.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Parašė 
Uosis ................................ . ...7.”c.

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
rn bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj ............................. .15c.

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

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Vertė J. Gerutis..............40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nuo jų apsisaugoti ? Para
šė Dr. A. Vileišis......................50c.

MOTERYSTES NESŪAR- 
DOMYBE. J. Lesauskis. šv. 
Kaz. D-jos leidinys, Kąune..l0c,

UŽ $2.50
JONO KMITO EILES.... .1.00 
MEILE (Poem). Parašė- M.

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

Parašė A. Rucevlčius..............40c.
ANDERSONO PASAKOS— 

su pa veiksl ėi i a is.......... ............20c.

IŠ KELIONES PO EURO
PA IR AZIJĄ. Parašė Pranai
čių Julė.......... ..............2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 150.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis ................................... ..50c.

” DARBININKAS”
366 B’way, So. Boston, Mass.

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra 
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis.'

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI

į DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
J PATARNAVIMAS GERIAUSIAS
į! 46 ARMANDINE ST., DORCHESTER, MASS. P

; Tel. Talbot 0354 |

REIKALINGAS AGENTAS
Pardavinėti aliejinius pečius 

(range būmers) po krautuves. 
Geras uždarbis. Daugiau infor
macijų suteiksiu per laiškus.

P. KRISCHUN,
80 Ward St., Hartford, Conn.

A. KAUNIETIS IR 
J. POTELIŪNAS

Užlaikome višękios rūšies 
minkštus gėrimus. 

Taipgi perkraustome rakandus. 
57 Bonner St., Hartford, Conn. 

Tel. 6-0823

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną, gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
. Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PACĄ STREET, 
BALTIMORE, MD.

“SAULUTĘ!”
"Saulutė” eina du kartus per 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit.» pusei metą 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, "Saulutės 
Administracijai.

SENAI LAUKTA

Valgiu Gaminimo Ir Naų Prižiurejimo
KNYGA JAU GATAVA

Joje Telpa Apie 400 Receptų Del Gaminimo Įvairių Valgių
• - Puslapiu 1(3. Su paveikslais ; \

KAINA SU PRISIUNTIMU $1.00
Sveikatos atžvilgiu ta knyga turėtų rastis kiekvienoj • 

Lietuvių šeimoj
.-Užsakymus siuskite šiuo ajvešu:

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vemon. Street *—- Worcester, Mass.
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VIETINESŽINIOS
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, Antradienis, spaliu 4, 1931Ž

VILNIAUS REIKALAS - 
VISU REIKALAS

■ TĖVAS BAUŽIUS, $. J.
ATVAŽIUOJA

Šį sekmadienį, spalių 9 j 
d., kaip jau žinome, minėsi* t 
me Vilniaus Gedulo Dieną.

Minėjimo programa įvyks 
Municipal Building"' svetai
nėje, Broadway, So. Bos
tone, 2 vai. po pietų; Kal
bėtojais bus Pr. Gal i n i s, Į 
kim. P. Juškaitis, advoka
tas K. Kalinauskas, kini. 
K. Urbonavičius, kum jJ 
Vaitiekūnas, kum P. Vir- 
mauskis. Parapijos choras, 
p. M; Karbausko vedamas, 
sudainuos tain įvykiui tin- 
kainas patriotines dainas.

Spalių 9 d. prasidės Vil
niaus Pasų platinimas, kurs 

. South Bostone tęsia tris sa
vaites. Vilniaus G e d u 1 o 
Dienoje bus padarytas pa
siryžimas kuo daugiausia 
pasų išplatinti.

Kadangi Vilniaus klausi
mas lietuvių ‘tautai labai 
svarbus ir pirmaeilės reikš
mes, todėl nėra jokio abC“ 
jojimo, jog rengėjų kvieti
mą plačioji visuomenė pa
lankiai, išgirs ir gausiai at
silankys į minėtą parengi
mą.

Spalių 9 d. 2 vai. po pie
tų. vimi bukime Municipal 
Building .svėtąi}iejef kur. at
naujinsime ir sustiprinsi
me obalsi: o1 Vilniaus, neuž- 
mirški Lietuvi!

Didžiai Gerbiamas Tėvas 
Bružikas, įžymus Lietuvos 
misionierius, atvažiuoja S. 
Bostonam laikyti misijų Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje. 
, Jis pradės moterų ir mer
ginų savaitę spalių 10 die
ną, 7:30 vai. vakare.

MOKSLEIVIŲ SUSIRIN 
KIMAS

Spalių 6 d., ketvirtadienį, 
8 vai. vak. bažnytinėje sve
tainėje kviečiamas aukštes
nius mokyklas (high scliool 
ir college) lankančių moks
leivių susirinkimas.

Bus tariamasi 'apie moks-' 
leįvių kuopos steigimą įt
renkami atstovai į steigia
mąjį Amerikos moksleivių 
seimą, kurs įvyks Columbus 
dienoje, Švč. Marijos kole
gijoje, Thompson, Conn.

Visi moksleiviai prašomi 
atsilankyti..

DS KBTNI'N K38

Čia vaizduoja kolonialę grupę atvykusią’ prieš 200 metu ir apsigyvenusią Shenandoah laukuose Vir
ginijoj.

KATEKIZAVIMO KURSAI

IŠVYKO IKOIEGIJA
Praėjusią.. savaitę Jonas

NORĖJO APGAOTI TELE
GRAMOS PAGALBA

. Aust riją. Ji kreiĮjesi į po
liciją, kuri patarė jai susi
tiktai su tuo asmeniu pas
kirtoje vietoje.

VYČIŲ PARENGIMAS
Spalių 8 d., šį šeštadieiį, 

Vyčiai rengia šio sezono 
pirmą pasilinksm i n i m ą, 

- kurs įvyks parapijos svetai
nėje.

ADVOKATAI

JUOZAS GUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.
" Tel. So. Boston 0948

Krikščioniui yra svarbu 
Inevien lankyti vakarais ar 
dienomis kursus, pasaulinių 
mokslų, bet taip pat jam 
i-ūpi gilintis. į mokslą, tiks-1 
lu užsitarnauti amžinąsias 
linksmybes.

Mūsų miesto lietuvių jau- 
finiomehei yra duodami 
krikščioniškos doktrinos bei 
katckizaviino kursai sek
madieniais parapijos salė
je, 7-toj gatvėj, 10:30 vai. Į 
rytą; O bažnytinėje salėję 
ir pačioje bažnyčioje kate- 
kizavimo l;30 vai. p. p.

Krikščionys, mylintieji 
Dievą, privalo mylėti ir sa
vo vaikus. Kas vaikų nela
vina Kristaus mokslo dva
sioje, tas nei Dievo, nei sa
vo vaikų nemyli.

Kristus ir dabar kalba: 
“Leiskite mažytėlius ateiti 
prie manęs. Ir neginkite jų, 
nes tokių yra Dangaus Ka
ralystė.”

Švč. Marijos K o 1 e g i j ą, 
Thompson, Conn., kur jis 
pakviestas būti lietuvių kal
bos mokytoju.

J. 1\ Pilipaūską nuvežė 
automobiliu kun. K. Urbo
navičius. J. D. Pilipausko 
gerokai pasigęs South Bos
tono organizuotasai jauni
mas ir apskritai katalikų 
veikimas, į kurį jis jau bu
vo įėjęs ir apsipratęs.

Kolegijos vadovybė gerą 
darbą 'padarė, pakviesdania 
J. P. Pilipaūską į mokyto
jus. Kai]) nesenai atvykęs 
iš Lietuvos, kur jis baigė 
gimnaziją ir lankė universi
tetą, jis bus ne tiktai lietu
vių. kalbos,.mokytojas, bet 
ii- lietuvių dvasios ugdyto
jas. Geriausio pasisekimo.

Praėjusią savaitę polici
ja suėmė tūlą Michael T. 
Hurley, 43 metų, Apkaltin
tų apgavystėje. Jis norėjo

$2,000,000 REIKALINGI 
UŽDARYTO BANKO 

SKOLOMS

jo I)r. Ilaggerty sekretorę. 
Dr. Ilaggerty yra išvažia
vęs į užsienius, todėl tą pro
gą apgavikas norėjo gerai 
išnaudoti.

Dr. J. J. Ilaggerty sek
retorė gavo telegramą, ku
ri pranešė būk D r. Hagger- 
ty esąs Berlyne ir siunčiąs 
gėrimų, už ką p rašąs išmo
kėti pinigus vienam asme
niui.

Tas nežinoiiras asmuo 
pranešė telefonu sekretorei 
norįs jai_ įteikti daktaro 
siuntinį ji- gauti 640 dole
rių.

Tačiau sekretorė, g e r. a i 
susivokė ir įsitikino, jog 
Dr. Ilaggerty negali būti 
Berlyne, nes jis išvažiavo' į

Uždaryto Medford Trust 
Co. banko likvidavimo a- 
gentas Mylės T. Ferrick 
pranešė, jog banko skoloms 
padengti reikia dviejų mi
lijonų dolerių.

Banko komisijonierius 
Guy yra iškėlęs bylą prieš 

į uždaryto banko buvusius 
vedėjus.

GYVENIMO 
Tet. l’arkvvay 1864-W

VYSKOPAS SPELLMAN- 
LAKŪNAS

. r
■ %

DAKTARAI

SOUTH BOSTON NEPAPRASTAI GERAS PIRKINYS ■
cr daitgel| mėty |gj vendililtis bučeitiPs. Ir grosernes biznis, goru] vietoj, 
rštsii Li|>gyv(‘iito.j lloliivinls Ir svvll iii Inu vinis, arti sv. tMro lietuvių bnit 
yėh>s, visi niodcrnlski įtiiisynuil, eli»ktrikn, ek'kiriiiĮs šaldytuvus, šiltas Ir , ' 
litas vandun. Nainas vienos šeimynos su dvlmn k'rautuvem. Biznio darą.
irs .>4Ut» j, suvaiiv, fendoniL'. gauna S39U. Į niotit«-. Keikia {mokėti tik ’/*• 

Kaln;' dėl greito piirdavinio nunuižititn iki $S,oOt\ Norintiems Įsigyti gorų 
bizni ir pigiai dabar ši yni 
iihii.ts įr pelningus, saugus

Atėjo į nurodytą yi(‘tą, kur 
jos laukė M. T. ilnrley; At
vyko policija, tuojau ir su
ėmė Hurley. .

Vėliau palicija atrado ir 
tariamą siuntinį iš Vokieti

jos. J tune buvo kel iolika 
bankų tonika Įvairios spal
vos. Tas bankas 11 u r I e y 
norėjo įduoti daktaro' sek
retorei kai]) nikoliui gėri
mą ir gauti pinigų.

Į 
I

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston. 
Ofito Valandai: .

. Nuo 0 iki 12 ryte Ir nuo 1 ;30 iki 
5 ir nuo 6 Ik! 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarai* ir 
nadėldlenlaiS, taipgi sėredomls nue 

12-tos dlenę uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

332 Węst Broadway,

geriausia proga, nes užtikrintus gerus prngyvu- 
hivestiiientas. Tuojiuis kreipkitės pas

A, J. KUPSTIS
So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 1662

LOVA BUKO PBIEŽASTIMII 
MIRTIES

Praėjusį šcKinadieiiį mie
sto ligoninėje mirė našlė 
Katherine Murray, 65 me
tų amžiaus, gyv. 45 Ward 
Street.

Kelios dienos atgal melio
ne kažkaųi įkišo savų kairę 
ranką į geležinę Itivą ir jo
kiu būdu negalėjo išt rauk-

HOOVERIO AGITATORIUS
TEISME

viena, tai negalėjo prisišaii-

buvo savotiškai prirak 
prie lovos dvi dienas.
išvadavo kaimynai, t

Gydytinai pradžioje ne
manė, jog jos susižeidimas 
vra pavojingas, tačiau vė

LANKĖSI

lankėsi lakūnai kapit. Da
rius ir Girėnas. Juodu ai-

CAMBR1DGE. MASS.
PARAPIJOS BALIUS

' Mokyklos ir parapijos m 
naudai rengdamas balius į* 
vyks Cohimbus Dienojer 
sĮialių 12 d. Liks Ballroom 
svetainėje, Gdntral Sųuare, r‘ 
Canibridge, Mass.

‘ . »’A

Šokiai nuo 7-12 vaL^A 
Grieš garsus Carlson or~ • 
kęst ras..- Bus šokių kontes-. 
tas. Porelė už gražiausiai 
pašoktą valsą gaus gražių -o 
sidabrinę taurę.

Baliuje Ims įvairių ska- ; 
u ią lietu viską valgių, gėri- t 
mą. Kviečiami visi iš visur 
atsilankyti, tikrai' būsite- 
patenkinti;

Baliuje vadovaus kuu. J. 
Pievotas, klebono pagelbi- 
ninkas. Jam padėjėjų visa . 
eile vyrų ir moterų, Ypa-

pu m imą.
kad ko daug'įuisiai jaunų ' 
vyrų ii- merginų atsilanky- ..

igc i dalijama, 1

Modernieji šokiai yra ne kas ki- • 
ta, kaip seksualinio organizmo? 
sirnbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

Prisiekęs Advokatą!

LUOTAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus.
317 E St. (katnpas Broadway) |l 

South Boston, Masu.
(Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

MIRĖ IŠROVĘS KALĖJIME
56 METUS

Massachusetts respubli
konų žymus veikėjas Er- 
nest J. GoiilstoU. pateko j 
teismą, i kuri ji patraukė 
Towii Tuk irai) Co.

Taxi kompanija ieško 
•$1985.05. už naudojimą taxi 
Ilooverio išrinkimo agitaci
jos reikalais. Ųž tą važine- 
jimąsi Ilooverio naudai y- 
ra atsakomi ligas Goulstoii. 
Jo byla bus sprendžiama 
spalių 5 d.

GRĮŽO CURLEY

Juokeliai
Tikto,! maži

Gubernatorius' . aplankė 
vieną mažą, miestelį ir klau
sia majoro:-— Ar tame mie
stelyje yra gimę kada nors 
dideli žmonės?

Majoras:— Jau 30 metų 
kai Įbesti majoru, bet visuo
met matau, kad čia genia 
tik maži vaikai.

SKLEISKĮTE ŠVIESĄ

Perskaitę ‘ ‘ Darbininką ’ ’ nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa- 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
Ik D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą. -

: PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P.WALSH
ADVOKATAI 
Ėihvar R. Cofclen 
Albert Adolson.
Bonjamin Chėsky
OFISO VEDĖJAS -;
Jonas J. Romanaa

18 TettiOilt Bt.i fcoatoii, BŽauą.
S10 Kiinball Btiildinįr 

telefonas: Capitoi 9880.
0 f į B p v a 1 a n d o u

9 vai. iki 5 vai... . . . ——■

Rugsėjo. 29 d. valst i j o s 
kalėjime mirė, kalinys Jes- 
se Pomeroy, išbuvęs kalėji
me 56 metus. Jis buvo nu
teistas mirties bausme, kai 
teturėjo 14 metų amžiausj 
už žmogžudystę. Guberna- 

i torius Gaston atsisakė tada 
pasirašyti mirties dekretą 
ir tilo, būdu mirties bausme 
liko pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos.
.. Apskaičiuojama, jog Po- 
ineyoy, būdamas kalėj ime,1 
bandė pabėgti iš kalėjimo 
12 kartų 14 vis nepasisekė.

Mirusio kalinio praleisti 
motai kalėjime buvo, labai 
įdomūs. Jis. daug skaitė, 
rašė, tyrinėju, bet j oldo pa
sigailėjimo įiesiisilaiilm.

Massąchlisėtts vaisi i j o s 
•aviacijos skyriaus praneši
muose pasirodė, jog naujai 
įšventintasai Vys k u p a s 
Spellman 1932 m. gegužės 

r 10 d. yra įgijęs ląkūno lei- 
Į dimą. ■ Skraidymo jis mo
kėsi Italijoje. ’

Manoma, jog Vyskupas 
Spellman yra- pirmutinis 
Vyskupas lakūnas*

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

delel pagydymo. visokia 
kraujo, nervu ir chroniS-

d kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
liu, vočių, Uutlninuj arba 
šiaip kokiu kūno- ligų* tu- 

^Q rBtUm6t' kreiptis tuojau#.
Atminkit, pasltolravimas, 

paturimu! dykai visu š] mėiies].

0r.Grail),32TSX
Valandų*: Antradieniais, ketvirta- 
dieniais ir šeėtddi«iil*!| 16-12 ry
te. 7—8 vakare; sekniiaiUe 
nialB 19—1Stįktll

Lietuvis Dantistai

DR. $. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tet. So. Boston 2300 •

OflsaS atdaras nno 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :3O iki 5 .-80 po plet ir 
ntiO 8 Iki 9 vakare, šventą 

pagal, susitarimu

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 

, 1:30—6 Ir nuo 6:30—9 vakare.
S ere domis nuo 9—12 vai. dienų. 
Sūbatomls nuo 9 Iki G vai vakar A 

■NedCilomls .nuo 9 iki 12 vai. dienį 
tpiigul sutartį j

|TeĮ Portdr 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(Rfipats)

Lietuviu Gydytojau 
Ofluo. Valanda*: 2—4 ir T—9

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central StĮ»

Oambridge, Mmi,

Praėjusį Įienktadieiiį iš 
didelės keliones sugrįžo n’ia- 
yoras James M. (’urley, ap
lankęs 23 valstijas, kur sa
ke kalbas demokratų kan
didato F. I). Roosevelt nau
dai.

Ilūntingbm Avė stotyje 
mayorą pasitiko tūkstančiai 
žmonių su dviem orkestrais 
priešakyje.

Nemeluoja

Eigų lis sutinka žinomą 
svetimuose miškuose me
džiotoją, kurs nušovė du 
zuikiu ir klausia jo, iš kur

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tą ištikimi tėvynei.

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai.

Ėjau sau laukais, tik štai

smarkiai šoko bėgt, kad 
ir manį\s išsigandę taip 
kaktoms lik taukšt susidū
rė ir vietoje krito abu ne
gyvi, aš juos pasiėiiiiau ir 
nešuos. F. V.

i
5 .

i

AGENTAI

INSURANCE
Apdrnusk namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

342 Broadway, kSo. Boston
Tel. S. B. 1798 ar 2613

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Į JUOZAS M. DILIS I
Į LAIKRODININKAS |

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

366 W. Broadvvay . | 
į SO. BOSTON, MASS. j

Profesionalo paslaptis

Teisėjas: — Kaltinama
sis, man’] »asakyk, koki no. bū
du atidarei ned e-g a įn ą j ą

Kali imtinasis: —- To ^te
galiu išduot, ponas teisėjau, 
mano profesijos paslaptis.

Po egzamino

Tėvas (sūnui): — \tsju

GRARORIAI I

PAMESTA
Liiikrodėliš, k<tvirtiidicnj, rugsė
jo 29 d, l 95 po pildą, apie \Va- 
•sliirr<toii SI. clcvĖitovią. lauki-o- 
dt'li.s laivo he stikliuko. Kas ra-' 
dote prašomo kreiptis pas

K. KURYS, -
149 W. 8th St., S. Boston, Mtiss.

Sūnus:. — Labai gerai. 
Net manęs prašė, kad. po 
metų tą pat pakartočiau tor

♦Spalių 9 d. 2 vai. po pie
tų Vilniaus užgrobimo pra
kalbės.

metinių ‘misijų • vyrams.,ir 
vaikinams pradžia.

Ofi'ięe TęlepliiHie . jjniversity 1957 
Res. Tel. University 1957

ADAM OW1RKA & SON
Undertaker & Ėmbalmer

LIETUVIS C.RABORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS l 

l'agtubus atlieku gerai lr pigiai.- 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 
dienų ir naktį.

883 Cainbridge Street i 
EAST CAMBRIDGE MASS.

ĮKYRIUS
10 Intervalo St., Mentolio, Mum, 

Tol. Brockton 5188

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. IALETSKAS
GRABORTUS IR 

BAI.SAMUOTOJAS .
877 ir 448 Ca.mbridg'0 Street 

Oiunbridg'ė, Maus.
Teleplmūe Unlvorutty 8831AV..
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LIETUVIU NEW TURKU IR NEW JERSEY AVIACIJOS 
ŠVENTĖJE DALYVAVO TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

MASPETH, N. Y, kusiems užjausti Lietuvos gi ArLItrc Rai 
katalikams, padėti jiems jA®®®1' «rKlyS Dai
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r ■
)BR00KLYN, N, Y. — 

, Sekmadienį, rugsėjo 25 d. 
' / buvo surengtą paremt skTir.

’duną kap. S. Dariaus ir 
lak. S. Girėno iš New Yor- 
ko į Kauną aviacijos šven- 

y te keturiose vietose. Tūks
tančiai rietuvių buvo susi- 

. rinkę pasitikti/ kaip rei-
■ Idant pagerbti ir sulig savo 

išgale paremti mūsų TakiT- 
nuš kap. Darių ir lak. Gi-

. ieną.
* NEW JERSEY PRO

GRAMA.
■ / Kadangi Willicks Farm, 

nebuvo patogi vieta ‘skrai
dymui, tai šioje vietoje lai-

j kyta tik piknikas su pro- 
i granią, o skraidymas įvj’ko 
i apie pusantros mylios 
! ’ skraidymo laukė. Skraidė 
Į daugiausiai tik pasiturį lie-
• tuviai,,gi visi kiti dalyvavo
■ piknike. Piknike programą 
į .. vedė komiteto pirm. J.

. Ginkus. Kalbėjo vice kon-
■ sulas P. Daužvardis, kap. 

Darius, lak. Girėnas, J.
t Valaitis ir k.
į Surinkta apie 50 rėmėjų. 

Kadangi lekioti jau nebuvo 
laiko, tai Ne\v Jersey lietu
viams paskirta antradienį, 

į . rugsėjo 27 d., Newark Air- 
/ porte nuo 2 iki 6 vai. p. p.

HOLMES AIRPORTE.
Į J Hohnes Airportą sve- 
Į Čiai atlėkė susivėlinę, o di-

’ clžiule žmonių' minia jau 
ė nuo 4 vai./po pietų jų lau- 
į. . kė. Juos sutiko pats Mr. 
j ; Holmes ir per garsiakal- 
L bius pasakė kalbą,'persta-, 
į tydamas kap. Darių, kiuis 
| / trumpai nušvietė savo ke- 
} .' lionės tikslą ir padėkojo tiž 

sutikimą. Iš čia automobi
liais svečiai vyko į KlaŠ- 
čiaus parką.

KLAŠČIAUS PARKE.
Nuo pat atidarymo į 

Klaščiaus parką žmonės 
plaukte plaukė, ir apie 4:30

• vai. po pietų jau buvo keli 
tūkst ančiai žmonių. Bet
gaila, kad svečiai, kap. Da-

. rius ir lak. Girėnas, laiku
• neatvyko, ir tokiu būdu 1 

: žmonių ūpas buvo pagadin
tas.

Vakaro vedėju buvo J. 
•' Mačiulis. Jis pasakė pra- 
. tižiojė . atitinkamą kalbą.

j Po. jo kalbėjo adv. K. Jur-> 
į • gėla, kap. Darius, lak. Gi

rėnas, Dr. B. Vencius, vice 
. konsulas Daužvardis ir 

. J. Ginkus. Programą pa^ 
margino solistai: Lietuvos

• Operos dainininkas K. 
Kraučiūnas, E. Ramoškai
tė, K; Hoffmanas, p-nia 
Biundzienė, p-lė Janavi- 

j čiūtė, ir k.
Bendras septynių chorų 

jungtinis choras, vadovau
jamas kornp. J. Žilevi
čiaus, jitogramą . užbaigė, 
sudainuodamas kelias, dai
nas ir Lietuvos himnų.

SVEČIAMS VAKA
RIENĖ;

Programai užsibaigus, 
Įeitoje svetainėje, svečiams 
buvo surengta vakariene, 
Čia dalyvavo ir amerikonų 
spaudos atstovai.

Kaip iš Šio viso matosi, 
tai aviacijos dienos visur 
puikiai pavyko.

- BROOKLYNIEČIAI

VAŽINĖJOSI.
Pirmadienį, rugsėjo 26d. 

Holmes Airportė buvo va
žinėjami brooklynieČiai rė
mėjai, kadangi lakūnai sek
madienį pervėlai į čia at
skrido. Jr nors tai buvo 
pirmadienis, bet rėmėjų 
susirinko tiek, kad lakūnai 
beveik nuo 1 vai. iki vėlu
mos vežiojo rėmėjus, ir tai 
visų patenkinti negalėjo.

A. J

NEVVARK, N. J.
M.

AVIACIJOS DIENAI 
PRAĖJUS.

Mūsų kolonijos veikėjai 
buvo surengę Aviacijos die
ną, rugsėjo 25 d., Willich 
Farm, Linden, N, J. Ka
dangi diena buvo graži, tai 
žmonių privažiavo daug. 
Pavakary buvo programa. 
Kalbėjo kun. Ig. Kelmelis, 
vice konsulas P. Daužvar- 
diš, . kap. Darius, 1 aklinas 
Girėnas. Ženklelius. parda
vinėjo Šv. Cecilijos choro 
jiarės p. Bublienė, p. Seke- 
vičiute, p. Račkiutė, p. Bu
tuke. Visos buvo lietuviš
kai apsirengę. Šiame pa
rengime daug darbavosi šie 
asmenys: kun. Ig. Kelme
lis, p. Sereika, Kilda, Ka- 
saitis, Žiugžda, Stanšaus- 
kas, Ambrazevičius, Kazlas 
ir kiti.

Dabar rengiasi prie spa
lių-devintos paminėjimo.

Vilniaus pasai jau plati
nami. Kupstas.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos sode, Maspethe, 
rugsėjo 18 d., 1932 m. tųo- 
j aus po sumai įvyko pikni
kas. Žmonių suvažiavo iš 
visur.. „ •. "*.■

Apie 5:30 po pietų pro- 
graftio vedėjas Antanas 
Rabikauskas, maspethie- 
čiams gerai žinomas veikė
jas ir kalbėtojas, praneša 
miniai, kad yra svečių, ku
rie prakalbės į susirinku
sius.

Pirmas kalba ką tik grį
žęs iš Lietuvos pralotas M. 
Krušas. Jo kalba buvo aiš- . 
ki ir įdomi. Jis trumpai 
nupasakojo savo įspūdžius 
iš Eucharistinio Kongreso 
Airijoje ir iš Lietuvos. Lie
tuva dabar atrodo ekono
miškai neblogiausiai — ge
resni keliai yra daromi, tik 
ūkininkai dejuoja, kad nė
ra litų mokesčiams apmo
kėti. Lietuva politiškai nė
ra laisva. Spauda valdžios 
kontroliuojama — cenzū
ruojama. Kalbėti ir rašyti 
galima tik cenzoriui ir po
licijai leidus. Katalikams 
sunku gyventi — jie perse
kiojami. Katalikų Univer
siteto valdžia neleido atida
ryti.

Antras iš eilės kalbėjo 
Lietuvių Kolegijos namų, 
Thompson, Conn., vyresny
sis kun. J. J. Jakaitis, ku
ris dabar laikinai eina kle
bono pareigas New Yorke.

Kun. J. J. Jakaitis pla
čiai kalbėjo apie Lietuvos 
ūkininkų ir darbininkų e- 
konominį gyvenimą ir apie 
dabartinės valdžios valdy
mą. Lietuvoje spaudos ir 
žodžip laisvės ne valdžios 
parti j os žmonėms nėra. 
Valdžia įžymius visuome
nės vadus — pasauliečius 
katalikus ir kunigus už tei-j 
sybės žodį smarkiai bau
džia kalėjimu ir piniginė
mis pabaudomis.

i Baigdamas kalbą, kun.
J. Jakaitis, patarė susirin-

iškovoti laisvę ii* pasmerkti 
dabartine • valdžią varžan
čia "kataliku teises.*•**.. ■

Kum Lekešis pntbilo 
trumpai, sakyclainas, ka
dangi Lietuvos valdžia bau
džia ir persekioja katali
kus, neleido atidaryti Ka
talikų Universiteto, Mas- 
petlto ir apielinkės lietu
viai katalikai, susirinkę 
šiame sode, . priima šiokią 
rezoliuciją:

dosi, o Karve Ne?
Arklys senovėje buvo lau

kiniu, . kaip ir visi Įriti na
miniai gyvuliai. Kas pir
masis jį prijaukino, kur ir 
kada, nėra tikrų žinių, spė
jama, kad jis žmogui tar
nauja keletą tūkstančių me
tų.

Šmtus tūkstančių mėtų 
arklys. gyveno tyruose be'įr. •

Viešpaties Atsimainymo į miškuose. Azijoj, Aiistra-

“ŽVAIGŽDUTĖ”

Telephone: STAGG 2—0706 „

DR. DIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—HAY

VALANDOS: 
Nuo 9—12 15 ryto, 2—S vak.

Svctįtadiehiais ausitarua 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)
Namų Telefonas: Michlgąn 2—4273 • B R O O K L Y N, N. Y* Į.
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Parapijos bazaras bai
giasi 
Daug

geromis pasekmėmis.
draugijų darbavosi.

Cecilijos Choras vai- 
‘ komediją ‘ ‘ Rojus’ ’

Sv 
dins 
spalių 30 d. Priedą duos 
M Nenorėjai duonos, graužk

Choro metiniai šokiai į- 
•vyks spalių 15 d. Jaunimas 
stropiai rengiasi.

Daug žmonelių nedirba. 
Jau yra žmonių varge ir 
kai kurios draugijos rūpi
nasi rengdamos vakarus.

Paukštelis. '

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

Mėnesinis vaikų paveiksluotas 
laikraštis.

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusi., didumo.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įprątin 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai. nesunku ir nebrangu. 
Štai ‘‘Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas. mėnuo jiems duos į- 
domiij skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
.malonu, kai vaikas, skaitys ir 
džiaugsis/
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

Kainą Angelo Sargė Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems. 4 lit. metams^ Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei mėtų.

Priedų duodama loterijos bilie-
• tas- x ‘ •

/Adresas: “Žvaigždutes” 
Administracija, Katinas, Liaudies 
Namai.

parapijos sode, Maspefhe, 
susirinkę lietuviai iš visų 
Quens ir Nassau apskričių 

. miestų, rugsėjo 18 d., 1932 
m. nutaria: . 1 .

1. Protestuojame prieš 
dabart mes L ietuvos val
džios daromas kli/dtis ati
daryti Kataliku Universi
tetą;

2. Apgailestaujame sau- 
žudingą dabartinių valdi
ninkų fanatišką ir Tėvynei 
Lietuvai kenksmingą kovą 
su kitos ideologijos išpa
žintojais lietuviais katali
kais;

3. Reikalaujame pilniau
sių teisių visiems mūsų Tė
vynės piliečiams, kartu ir 
katalikams, kurie sudaro 
tautos daugumą;

4. Pasižadame remti Ka
talikų Universitetą Lietu
voje ir pareiškiame giliau
sią užuojautą Katalikiškos 
Akcijos vadaiiis.

Pasirašo susirinkimo val
dyba :

Pirm. Antanas Rabikau
skas, '

Šekr. Juozas Tamošaitis.
. - ' -l

Visi susirinkusieji šią re
zoliuciją vienbalsiai .užgi
riu ir priima. Klebonas A. 
Milukas karštai padėkojo 
visiems, kad taip skaitlin
gai susirinko. Tuo prakal
bos ir baigėsi.

Reikia pastebėti, 
Maspetho ir jo apylinkės 
ietuviai pradeda vieni ki

tus suprasti, bendrauti ir 
veikti vienybėje. Tai geras 
ženklas. Šis piknikas aiš
kiausia parodė visų ūpą, 
širdis ir prisirišimą prie 
Maspetho parapijos. Mūsų 
klebonas kun. A. Milukas/ 
ir vikaras kun. Lekėšis dir
ba, kad visus lietuvius sp
iri eni jus į vieną stiprią irie- 
natą.% Širdingas ačiū klebo
nui, vikarui ir kitiems pri- 
sidėjusiems prie pikniko, 
kaip, tai: Cerebėjui, Stum
briui, MereškeviČiui, Bru- 
sokui ir .kitiems ir gaspa- 
dinėms. Daugiau?, ir daž
niau tokių suėjimų ir pasi
linksminimų.

J. F» Tam ožaitis. 
Vargonininkas

Ii joj, Afrikoj dar ir dabar 
tebesibasto po mišlius ir 
laukus būriai laukinių- ark
lių. ‘ AraerKko j buvę jau bež
velk išnykę, bet šiandien jų 
vėl jau sutinkama dideli bū
riai. Arklys yra judrus, 
vikrus ir prietelijškas gyvu
lys. Tik jo bailumas daug 
nuostolių padaro šeiminin
kui ir už tat apie arklį daž
nai] neigiamai atsiliepiama. 
Ant tvoros džiūsta balti
niai, šalę kelio akmenų krū
va, tiltas ar tam panašūs 
dalykai arklį dažnai taip iš
gąsdina, kad jis visu smar
kumu, kap padūkęs, meta
si į šalį bėgti.

Y patinga^ arkliai baidosi 
įvairių mašinų, kaip antai: 
automobilių, moto eiki ų, 
dviračių ir t. t. Tuo tarpu 
mes matome, kad karvė ne
bijo neį baltinių, ąnt tvoros 
bekabančių, nei akmenų 
krūvos, nei praūžiančio pro 
ją automobilio ar motocik
lo. Tad dėl ko taip yra? 
.Priežastis šito reiškinio

kad

Chester keliu, jaunuolis 
Davis užkliuvo į elektros 
vielą 11,000 voltų jėgos. 
Jaunuoliui apdeginta gal
va, veidas ir kairė k o j a. 
Nelaimės metu traukinys 
tuojau sustojo.

Sužeistasis nugabentas / 
Fordliam ligoninę.

SUŽEIDĖ JAUNUOLĮ VA
ŽIAVUSĮ ANT TRAUKINIO

NFW YORK RINKS 
MAYOR^

glūdi šių gyvulių prigimty-1 
j e/ Arklys, kaip minėjau, 
yra buvęs laukiniu. Gj> 
vendamas miškuose bei) lauJ 
tuose pats sau arklys turė
jo daugybę - priešų: vilkų, 
tigrų, liūtų ir kitų žvėrių.

’ riešų užpultas arklys gel- 
riėdavosi tik savo kojų grei
tumu. Lygiuose laukuose- 
joks žvėriį jo pavyti nega
lėjo. Kiek blogiau buvo 
miškuose. Čia arklys ne- 
jęgdavo, bet gindąvosi kaip 
/manydamas ■. kitaip. I r, 
reikia pasakyti, galingais 
savo užpakalinių kojų smū
giais jis atmušdavo sėkmin
gai bet kokių priešų puola
mą. Laukiniai arkliai dar 
ir šiandien taip tebegyve
na. Už tai liiV mūsų arklys, 
nors ir jaukus bei prieteliš
kas, bet-jeigu tik pamato 
koki nors daiktą, kuris pri
mena seną jo priešą, jame, 
atsil i ep;Ąa per t ūkstančiiis 
metų išsidirbusi prigimtis 
ir jis ieško išsigelbėjimo sa
vo kojų greitumu. Arklys 
turi labai gerą uoslę, dėl 
kurios jis daug gero ir žmo

nėms padaro, bet .akys jo 
yra gana silpnos ii* dėl to 
negali atskirti kab a n č i ų 
drabužių, akmenų krūvos, 
suirusio tilto nuo pavojin
go priešo. Baronas ar mu
šimas maža ką padeda. Čia 
daugiau gelbsti tik arklio 
įpratimas. Jeigu arklys 
mato, kad automobilis nors 
ir-greit bėga jlr smarkiai ū- 
žia, bet jam nekanda, ir 
drabužis nors juda, bet jam 
nieko nedaro, pamažu pri
pranta. Visai kas kita kar
vė. Ji neturi greitų kojų, 
todėl iifr nebėga nuo bet ko
kios baidyklės arba tikro 
savo priešo. Visa jos vil
tis—smailūs ragai, kuriais 
gerasis Dievas ją apdova
nojo.
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DR. A. PETRIKĄ
■(FtrtBior)' 

LIETUVIS DANTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

i^GpiniuUų Dtapnoa* 
Gaza Aneitetika

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniai* 

tik ausi tarus.
: m

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G R AB ORIUS

—IR— 
BALSĄMUOTOJAS 
231 RĘDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

I KLASČIAUS

I CLINTON PARKAS
s
j piknikams, baliams, koncertams, 
| šokiams Ir visokiems pasilinksmlnl- 
= mums smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspelhe. Jau laikas nžslsa- 
| kytl salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav, 

Maspeth, N. Y.

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J, V ALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdrauda Visose šukose 

Notary l’pbllę 
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grand St. 
MASPETH, L. I., N. Y.

♦

K3

Tel. Stagg 2—5043 Notary Public

M. P. SALIAS INC.
B T E L I A O Š K A S 

Graborius ir Balsam uoto j m 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

GRABORIU8 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

NEW YORK. — Apelia
cijos teismas rugsėjo 29 d. 
pakeitė aukščiausiojo teis
mo nutarimą ir nusprendė 
4 balsais prieš 1, jog lap
kričio menesj New York 
miestas turi rinkti niayorą 
į atsistatydinusio mayoro 
James Walker vietą.-*

NEW YORK. — Ncw 
Haven ir Hartford linija 
važiavusio traukinio vieno 
vagono viršuje buvo 18 mo
tų jaunuolis John Davis, 
gyvenąs 21 Pike St.; Atimi, 
Mass.

Traukiniui važiuojant E.

SMITH JAU IŠLEIDO 
LAIKRAŠTI

BROOKLYNO IR APYLIN
KĖS LIETUVIU ŽINIAI

* Žinomi pranešame, kad Jurgis 
Tumasoniš yra įgaliotas rinkti 
“Darbininkui” prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja su 
Notary Public užliūdymu ir pa
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas:

JURGĮTUMASONĮ
423 Grand S t. arba 1356 E. 91 ŠI

Brooklyn, N. Y.

Telepliotie Stagg 2-1409 
NOTA U Y PURLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
G k A B O R I U S

402 Metropolitan Avė,
BROOKLYN, N. Y.t

Priešais Apreiškimo' parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms,. Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams «

atminčiai brangus,

NEW YORK. — Spalių 
l d. išėjo naujas žurnalas 
“New Outlook,” kurio vy
riausiu redaktorium yra 
Alfred E. Smith. .

Sąvo ilgame straipsnyje 
A. E. Smith kritikuoja res
publikonų partijos valdy
mo tvarką ir pranašauja 
demokraūi • laimėjimą, ’ ta
čiau nė vienu žodžiu nepa
mini. demokratų kandidato 
F, D. Roosevelt vardo.

NUGA-TONE
. Tns vardas buvo duotas vieno gy

dytojaus Tonika receptui, kuris da
bar pardavinėjamas visose didesnėse 
•vaištynyCIose, NC’GA-’l’ONE yra to
nikas — Renoralis tonikas. Jisai at
gaivina, sustiprina mus; Nv vanok i ;• • ; • • •
stiinulantų, kurie mažai 'valandėlei į javą, traktorius. $6500. Lengvos 
C \ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘
vtUaudų nustoja veikė, ir mus slėgla. 
Vartok NUGA-TONE, garantuoti} to
niką.. Vienas doleris kabiuos už. mė
nesio treatmentą.. / , : • .

Ne vnrtok Į

PARSIDUODA ŪKĖ
200 akrų. Otsego Co„ N'. Y. 20 

i gyvulių, arklių, vištą. Įrankių,

tik sustiprina, o. paskui pei* kok'tij < TJnSvkih^
vOInmln nnstnln veika ir mus slPsrin. i .

MR. DOUGLAS,
Fort Flahi, N. Y;

i'
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i . LAUKUS, Potografas
214 Bedio^d /4ve., Brooklyn

M I
\ j' • . Tol. Evvvgirim. 6^4614 1
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